Colegiul de redacþie • Editorial Board
Redactor-ºef • Editor-in-Chief
Boris Topor, dr.h., profesor

Membrii • Members
Ion Ababii

Ministrul Sãnãtãþii
Dr.h., profesor, academician AªM

Nicolae Eºanu

Rector interimar USMF Nicolae Testemiþanu
Dr., profesor

Boris Golovin

Viceministru, Ministerul Sãnãtãþii

Nr.2 (296)
2007

Gheorghe Ghidirim Preºedinte al Ligii Medicilor din Republica Moldova
Dr.h., profesor, academician AªM

Anatol Calistru

Secretar responsabil, dr., conferenþiar

Consiliul de redacþie • Editorial Counsil
Constantin Andriuþã, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Ion Bahnarel, dr., conferenþiar (Chiºinãu, RM)
Victor Botnaru, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Valeriu Chicu, dr., conferenþiar (Chiºinãu, RM)
Ion Corcimaru, dr.h., profesor, membru corespondent AªM (Chiºinãu, RM)
Silviu Diaconescu, dr.h., profesor, academician AªM (Bucureºti, România)
Constantin Eþco, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Ludmila Eþco, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Susan Galandiuk, dr.h., profesor, (Louisville, KY, SUA)
Mihai Gavriliuc, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Andrei Gherman, ex-Ministrul Sãnãtãþii (Chiºinãu, RM)
Stanislav Groppa, dr.h., profesor, membru corespondent AªM (Chiºinãu, RM)
Aurel Grosu, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Eva Gudumac, dr.h., profesor, academician AªM (Chiºinãu, RM)
Vladimir Hotineanu, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Raymund E. Horch, dr.h., profesor (Erlangen, Germania)
Alexandru T. Ispas, dr., profesor (Bucureºti, România)
Hisashi Iwata, dr.h., profesor emerit (Nagoya, Japonia)
Anatolii V. Nikolaev, dr.h., profesor (Moscova, Rusia)
Gheorghe Muºet, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Boris Parii, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Boris Pîrgaru, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Viorel Prisãcaru, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Hiram C. Polk, Jr., dr.h., profesor (Louisville, KY, SUA)
Mihai Popovici, dr.h., profesor, academician AªM (Chiºinãu, RM)
Vasile Procopiºin, dr.h., profesor, membru corespondent AªM (Chiºinãu, RM)
William B. Rhoten, dr.h., profesor (Huntington, WV, SUA)
Dumitru Sofronie, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Silviu Sofronie, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Dumitru ªcerbatiuc, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Dumitru Tintiuc, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Gheorghe Þîbîrnã, dr.h., profesor, academician AªM (Chiºinãu, RM)
Teodor Þîrdea, dr.h., profesor, academician (Chiºinãu, RM)
Victor Vovc, dr.h., profesor (Chiºinãu, RM)
Ieremia Zota, dr.h., profesor, membru corespondent AªM (Chiºinãu, RM)

Grupul redacþional executiv
Natalia Bezniuc

Redactor coordonator, MA
Tel.: 222715, 205369
Nicolae Fruntaºu Redactor medical, dr.h., profesor

Eugenia Mincu

Redactor literar, lector superior

Steve Worful

English consultant, Louisville, KY, USA

REVISTA CURIERUL MEDICAL
Este o revistã ºtiinþifico-practicã acreditatã, destinatã
specialiºtilor din toate domeniile medicinii ºi farmaceuticii. Revista
a fost fondatã de cãtre Ministerul Sãnãtãþii al Republicii Moldova
în anul 1958. Din 2005, asociat al revistei devine Universitatea de
Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu.
Revista publicã comunicãri oficiale ºi, totodatã, sunt editate
diverse publicaþii, inclusiv independente: articole ºtiinþifice,
editoriale, cercetãri ºi prezentãri de cazuri clinice, prelegeri,
îndrumãri metodice, articole de sintezã, relatãri scurte, corespondenþe ºi recenzii la monografii, manuale, compendii.
ÆÓÐÍÀË CURIERUL MEDICAL
Ýòî àêêðåäèòîâàííîå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå èçäàíèå äëÿ
ñïåöèàëèñòîâ âñåõ ìåäèöèíñêèõ ïðîôèëåé è ôàðìàöåâòîâ.
Æóðíàë áûë îñíîâàí Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà â 1958 ãîäó. Ñ 2005 ãîäà ñîó÷ðåäèòåëåì
æóðíàëà ñòàíîâèòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò Ìåäèöèíû
è Ôàðìàöèè èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó.
Â æóðíàëå ïå÷àòàþòñÿ îôèöèàëüíûå ìàòåðèàëû, à òàêæå
íàó÷íûå ñòàòüè (â òîì ÷èñëå îò íåçàâèñèìûõ àâòîðîâ),
íàáëþäåíèÿ èç êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè, îáîáùàþùèå ñòàòüè,
êðàòêèå ñîîáùåíèÿ, ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ, ðåöåíçèè íà íîâûå
ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè, ñïðàâî÷íèêè, êîððåñïîíäåíöèÿ è äð.

THE JOURNAL CURIERUL MEDICAL
It is a peer-reviewed, practical, scientific journal designed for
specialists in the areas of medicine and pharmaceuticals. The journal
was founded by the Ministry of Health of the Republic of Moldova
in 1958. Since 2005, the Nicolae Testemitsanu State University of
Medicine and Pharmacy has become the co-founder of this journal.
The journal publishes official papers as well as independently
submitted scientific articles, editorials, clinical studies and cases,
lectures, methodological guides, reviews, brief reports and
correspondences.

Apariþii:
1 la 2 luni
Issues:
1 in 2 months
Index: 32130

Revista Curierul Medical, Întreprindere de Stat
Certificat de înregistrare
nr.10202394 din 12.03.1993
Acreditatã de Consiliul Naþional
de Acreditare ºi Atestare

Adresa redacþiei
Republica Moldova, Chiºinãu, MD-2004
Bd. ªtefan cel Mare, 192
Tel.: (+37322) 222715; 205209 Tel/fax: (+37322) 295384
www.usmf.md
e-mail: curiermed@usmf.md

CUPRINS • ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ • CONTENTS
EDITORIAL•• ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÒÜß • EDITORIAL

Ion Ababii .................................................................................................................................................................................................................. 3

Politica Naþionalã de Sãnãtate

CRONICÃ • ÕÐÎÍÈÊÀ • CHRONICLE

Victor Vovc ................................................................................................................................................................................................................ 9
O lansare semnificativã de carte

MATERIALELE CONFERINÞEI A IX-A A ORTOPEZILOR-TRAUMATOLOGI

Programul Conferinþei a IX-a Naþionale a ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova cu participare internaþionalã ................................. 10
F. Gornea ................................................................................................................................................................................................................. 12
Caterdra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie la 45 ani de la fondare
I. Marin ..................................................................................................................................................................................................................... 15
Ivan V. Kirnicianski, primul traumatolog-ortoped în corpul profesoral didactic al ISMC
S. Diaconescu, A. Barbilian, S.T. Diaconescu ................................................................................................................................................... 16
Aspecte terapeutice în fracturile gleznei la adultul tânãr (notã de catamnezã)
V. Goian, I. Coºpormac, V. Colesnic, S. Burlea ................................................................................................................................................. 18
Tratamentul fracturilor de astragal
F. Gornea, A. Homa, V. Starþun ............................................................................................................................................................................. 19
Experienþa noastrã în tratamentul chirurgical al fracturilor maleolare
A. Homa, A. Dumneanu, S. Bejenaru, T. Ignat, S. ªoric, E. Reabcov, I. Pupez, I. Chicu ............................................................................. 22
Tratamentul fracturilor maleolare
P. Lavrentiev ........................................................................................................................................................................................................... 24
Podometria computerizatã în examinarea biomecanicã a patologiei plantei
È. Á. Çåëåíåöêèé., À. Þ. Ãëåáîâ., Þ. È. Âîëüâà÷ ....................................................................................................................................... 26
Äèôôåðåíöèðîâàííîå ëå÷åíèå ïëîñêî-âàëüãóñíîé äåôîðìàöèè ñòîï ó äåòåé
D. Grecu, D. Tarniþã, D. Adam, Daniela Tarniþã, V. Ghivercea ......................................................................................................................... 28
Tratamentul bolii Haglund prin abord microchirurgical
P. Lavrentiev ........................................................................................................................................................................................................... 30
Tratamentul fracturilor astragaliene intraarticulare ale calcaneului
I. Marin, N. Caproº, A. Usatîi, I. Baciu ................................................................................................................................................................. 32
Tumori benigne ºi procese pseudotumorale ale oaselor piciorului
Gh. Croitoru, A. Beþiºor, L. Volentir, A. Eftodi, R. Croitoru .............................................................................................................................. 33
Tratamentul halucelui valg
S. Ojog ..................................................................................................................................................................................................................... 36
Artrodeza triplã în tratamentul afecþiunilor neparalitice ale piciorului
N. Caproº ................................................................................................................................................................................................................. 38
Eficacitatea tratamentului chirurgical al scoliozelor prin diferite metode de rahisintezã posterioarã
P. Þapu, D. Buzu, Iu. Nichiforov, I. Vacarciuc .................................................................................................................................................... 40
Maladia Dupuytren: etiopatogenie, diagnostic, tratament
D. Buzu .................................................................................................................................................................................................................... 42
Tratamentul luxaþiilor ºi fracturilor-luxaþii ale oaselor carpiene
Â. Êóñòóðîâ ........................................................................................................................................................................................................ 46
Ëå÷åíèå íåñòàáèëüíûõ ïåðåëîìîâ òàçà
I. Vacarciuc ............................................................................................................................................................................................................. 49
Leziunile deschise ale mâinii ºi principii de tratament chirurgical
V. Nacu ..................................................................................................................................................................................................................... 53
Morfoinducþia în consolidarea oaselor spongioase scurte
Gr. Verega ................................................................................................................................................................................................................ 54
Tratamentul chirurgical al defectelor piciorului
A. Taran .................................................................................................................................................................................................................... 58
Metode eficiente de asistenþã chirurgicalã localã a arsurilor profunde

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE • ÍÀÓ×ÍÎ-ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß • CLINICAL RESEARCH STUDIES

I. Mihu, V. Pleºca, E. Moraru, T. Ratuºneac ....................................................................................................................................................... 65
Viziuni în corecþia microbiocenozei intestinale la copii
Iu. Sandrosean ....................................................................................................................................................................................................... 70
Tratamentul chirurgical în sinostoza radio-cubitalã congenitalã superioarã la copii
Â. Ãðèãîðèåâ ...................................................................................................................................................................................................... 74
Ñíèæåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìåñòíîé àíåñòåçèè ó ïàöèåíòîâ, ïðèíèìàâøèõ Êåòàíîâ

SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT• ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß• PUBLIC HEALTH AND MANAGEMENT

N. Opopol, I. Bahnarel, R. Corobov ..................................................................................................................................................................... 77
The Necessity to Create the Heat Health Warning System
A. Pancenco ............................................................................................................................................................................................................ 82
Morbiditatea prin prisma calitãþii serviciilor stomatologice prestate populaþiei urbane în instituþiile private
E. Bernaz, V. Procopiºin, V. Dumitraº, G. Ciobanu ........................................................................................................................................... 86
Rezerve farmaceutice pentru lichidarea consecinþelor în situaþii excepþionale

ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI • ÎÁÇÎÐÍÛÅ ÑÒÀÒÜÈ, ËÅÊÖÈÈ • REVIEW ARTICLES, LECTURES

Ã. Â. Îñòðîôåö .................................................................................................................................................................................................. 89
Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì òðóäà, îðãàíèçàöèè ðåæèìîâ òðóäà è îòäûõà ðàáîòàþùèõ ñ âèäåîäèñïëåéíûìè òåðìèíàëàìè
V. Bodrug ............................................................................................................................................................................................................ 96
Evaluarea diferenþiatã a activitãþii antibacteriene a diferitelor antiseptice în tratamentul periodontitelor apicale

RECENZII • ÐÅÖÅÍÇÈÈ • REVIEW

Manualul Limba latinã ºi bazele terminologiei medicale ...................................................................................................................................... 101

IN MEMORIAM

Victor Vangheli  70 de ani de la naºtere ........................................................................................................................................................... 102

GHID PENTRU AUTORI ......................................................................................................................................................................... 103
Mircea Revenco. Interviu ........................................................................................................................................................................ 104

EDITORIAL

Politica Naþionalã de Sãnãtate
Ion Ababii, ministrul Sãnãtãþii
Introducere
Grija faþã de sãnãtatea populaþiei reprezintã un obiectiv
de o importanþã primordialã în politica oricãrui stat ºi nu doar
pentru cã sãnãtatea este realmente unul dintre drepturile
inalienabile ale fiecãrui cetãþean, ci ºi pentru cã sãnãtatea este
componenta de suport a dezvoltãrii sociale ºi economice.
Elaborarea unei Politici Naþionale de Sãnãtate (PNS),
adicã a unui document ideologic despre principiile de abordare
a marelui spectru de preocupãri pentru protejarea ºi
consolidarea continuã a parametrilor de sãnãtate a naþiunii, s-a
impus ca prioritate la etapa unor intense eforturi de redresare a
situaþiei economice ºi remanieri sociale, pe care le depune
Guvernul ºi societatea civilã, în situaþia în care populaþia se
confruntã cu un numãr impunãtor de factori de risc prin care
indicatorii de resort ai sãnãtãþii sunt în continuã degradare pe
parcursul ultimului deceniu.
Asemenea documente de program ideologic în gestionarea
sãnãtãþii funcþioneazã într-o serie de state europene, inclusiv
în þãri care au atins performanþe remarcabile în sfera protecþiei
sãnãtãþii ca bun social ºi sursã de siguranþã economicã.
Experienþa acestor state ºi modalitatea de abordate ºi de
discernere a prioritãþilor, pe termen scurt ºi în perspectiva anilor,
a fost studiatã ºi analizatã în detaliu, iar procesul de elaborare
a acestui document politic a invocat implicarea unui numãr mare
de specialiºti din cadrul sistemului de sãnãtate, reprezentanþi
ai ministerelor de resort ºi ai societãþii civile.
La întocmirea proiectului Politicii Naþionale de Sãnãtate
s-au luat drept premise de suport principiile Politicii OMS.
Sãnãtate pentru Toþi în Regiunea Europeanã, inclusiv varianta
revizuitã în 2005, apoi ºi Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului, adoptate de þara noastrã, ºi, desigur, Planul de
Acþiuni Moldova  UE, urmeazã sã ne lanseze în circuitul
valorilor europene, parte din care suntem de veacuri.

statele, indiferent de regimul social ºi poziþia geograficã, de
religie ºi apartenenþã etnicã. Este vorba de asigurarea securitãþii
economice ºi sociale, care reprezintã condiþii primordiale întru
crearea unui mediu de habitat sigur ºi sãnãtos, deoarece
faciliteazã alegerea unui mod sãnãtos de viaþã de cãtre fiecare
cetãþean, având, în acelaºi timp, un impact pozitiv direct asupra
sãnãtãþii populaþiei, prin reducerea stresului social.
E necesar sã stipulãm din start cã aceste deziderate sunt
un obiectiv dificil de realizat plenar ºi în termene previzibile,
Moldova în prezent fiind printre þãrile cu un venit pe cap de
locuitor ce se apreciazã printre cel mai scãzut în Regiunea
Europeanã. Astfel, conform raportului SCERS, în anul 2005,
26,5% din populaþia Republicii Moldova avea un venit sub
minima de subzistenþã ºi circa 15% din locuitori sunt la nivelul
sãrãciei extreme [3].
Cu toate aceste sumbre constatãri, în ultimii ani s-au
prefigurat o serie de progrese palpabile în stabilizarea
macroeconomicã ºi financiarã a þãrii [1]. Astfel, începând cu
anul 2000, Produsul Intern Brut în Moldova manifestã tendinþe
spre creºtere, tendinþã care însã este la cote mult inferioare faþã
de valoarea Produsului Intern Brut în statele din Regiunea
Europeanã în anul 2005.
Stabilizarea macroeconomicã ºi financiarã a determinat
o uºoarã creºtere a speranþei de viaþã la naºtere a populaþiei în
Moldova care, începând cu anul 1995, a ajuns, în anul 2005, la
media de 67,8 ani [1]. În acelaºi timp, în Moldova, se menþine
un spor natural negativ al populaþiei, determinat de creºterea
mortalitãþii generale (de circa 1,3 ori, în perioada anilor 1990 2006), pe fundalul scãderii constante a natalitãþii (de circa 1,7
ori în aceeaºi perioadã de timp).
Nivelul redus al veniturilor, lipsa locurilor de muncã, lipsa
suportului social ºi marginalizarea socialã, creºterea nivelului
de stres social prin instabilitatea mediului familial datoritã
emigrãrii în cãutarea mijloacelor de existenþã  toþi aceºti factori
au determinat înrãutãþirea stãrii de sãnãtate a populaþiei þãrii.
Cel mai grav afectatã de cãtre factorii socio-economici
menþionaþi este populaþia ruralã a þãrii noastre, urmeazã familiile
cu mulþi copii, familiile persoanelor în ºomaj cronic, copiii
abandonaþi, mamele solitare etc. În consecinþã, aceste pãturi
sociale sunt excluse din procesul comunitar de luare a deciziilor,
ei fiind în totalã izolare informaþionalã, ºi deci pasivi în sens
social. În contextul celor expuse, reducerea sãrãciei ºi creºterea
veniturilor reale ale populaþiei, crearea accesului la educaþie ºi
angajarea în câmpul muncii a forþei de muncã pot ameliora
parametrii de suport ai stãrii sãnãtãþii populaþiei þãrii.
Densitatea înaltã a populaþiei, sporirea fluxului
migraþional ºi fenomenul de îmbãtrânire a populaþiei au, de
asemenea, un impact negativ asupra sãnãtãþii populaþiei. Chiar
dacã densitatea medie a populaþiei a manifestat în ultimii ani o
tendinþã de descreºtere bruscã prin fenomenul sporului natural
negativ ºi migraþia intensã a populaþiei spre alte spaþii,
Republica Moldova rãmâne una din þãrile Regiunii Europene

Sãnãtatea populaþiei ºi determinantele ei
Existã diverse definiþii ale noþiunii de sãnãtate, una dintre
cele mai elocvente fiind cea a OMS, conform cãreia sãnãtatea
este o stare de bine, completã din punct de vedere fizic, psihic
ºi social, ºi nu doar absenþa bolii sau infirmitãþii. Aceastã
formulã denotã faptul, cã sãnãtatea populaþiei este determinatã
de o gamã largã de factori: economici, sociali, ambientali, de
premise genetice, de caracteristici individuale, inclusiv stilul
de viaþã al fiecãrui individ, dar ºi de accesibilitatea ºi de calitatea
serviciilor medicale. Cu alte cuvinte, sãnãtatea prevede drept
condiþii inerente securitatea economicã ºi socialã, relaþiile
interpersonale ºi sociale armonioase, un mediu sigur ºi sãnãtos
de muncã ºi trai, calitatea adecvatã a apei potabile, a aerului ºi
a solului, alimentarea suficientã ºi raþionalã, completate cu un
stil de viaþã sãnãtos, ºi accesibilitatea la servicii calitative de
sãnãtate.
Prin cele enumerate am consemnat, de fapt,
determinantele sãnãtãþii, care sunt universale pentru toate
!
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Europeanã [1], ceea ce determinã ºi consumul redus al fructelor
ºi al legumelor în raþia alimentarã a populaþiei.
La aceste carenþe nutriþionale se adaugã subalimentarea
constantã a populaþiei, care este determinatã de nivelul redus
al veniturilor, dar ºi de abuzul alimentar periodic sau obiºnuit
în combinaþie cu hipodinamia populaþiei din spaþiul urban. Cele
relatate majoreazã riscul îmbolnãvirilor prin maladii digestive,
cardiovasculare, metabolice ºi oncologice.
Fumatul, consumul excesiv de alcool ºi consumul de
droguri, determinate în mare mãsurã de nivelul sporit al stresului
social în Republica Moldova, au facilitat creºterea ratelor de
îmbolnãvire ºi a celor de deces prin intoxicaþii, traume ºi
accidente, maladii cronice pulmonare ºi hepatice, tumori.
Acest fapt este confirmat de nivelul înalt al mortalitãþii
atribuite consumului de alcool, valoarea cãreia este de circa
douã ori mai mare, comparativ cu nivelul mediu în Regiunea
Europeanã.
De asemenea, ºi rata standard a mortalitãþii atribuite
fumatului, în Republica Moldova prezintã o tendinþã de creºtere,
fiind de circa 2 ori mai mare, comparativ cu nivelul mediu al
Regiunii Europene în anul 2006 (Republica Moldova  862,49;
UE - 413,59).
Prin interacþiunea tuturor factorilor determinanþi descriºi
anterior, starea sãnãtãþii populaþiei Republicii Moldova se
caracterizeazã în prezent printr-un tablou epidemiologic ce
denotã un nivel înalt de îmbolnãviri prin unele maladii
infecþioase ca tuberculozã, bolile cu transmitere sexualã, HIV/
SIDA, dar ºi prin numeroase boli cronice necontagioase. Pe
fundalul menþinerii nivelului înalt al morbiditãþii prin unele
maladii infecþioase, în Moldova, la momentul actual prevaleazã
totuºi bolile cronice necontagioase, întâietatea aparþinând
bolilor aparatului cardiovascular urmate de tumori, tulburãri
psihosomatice, accidente ºi traumatisme, intoxicaþii ºi maladii
ale sistemului nervos central. Astfel, pe parcursul anilor 20002005 a crescut cu circa 80% incidenþa bolilor cardiovasculare
ºi cu circa 20% incidenþa tumorilor maligne [1, 5]. E necesar
sã menþionãm faptul cã, în ultimii ani, se evidenþiazã o evoluþie
pozitivã a indicatorilor mortalitãþii materne ºi ai celei infantile,
valoarea cãrora s-a redus în decursul anilor 1998 - 2006 de
circa 1,5 ori [5].
În contextul celor expuse mai sus, ameliorarea ºi
fortificarea stãrii de sãnãtate a populaþiei poate fi realizatã doar
prin intermediul intervenþiilor multidisciplinare ºi
intersectoriale, necesarã fiind implicarea tuturor sectoarelor,
politicile ºi programele cãrora au impact asupra sãnãtãþii
publice.
Astfel, prin prisma asigurãrii securitãþii sociale,
economice, ecologice, alimentare, cât ºi prin prisma asigurãrii
unui stil sãnãtos de viaþã, a fost conturatã o nouã viziune vizând
ocrotirea ºi fortificarea sãnãtãþii ºi reducerea discrepanþelor, în
termeni de sãnãtate, a diferitelor categorii de populaþie. Aceasta
presupune crearea celor mai bune condiþii preliminare pentru
sãnãtate, minimalizarea factorilor de risc, proiectarea de acþiuni
în prevenirea bolilor ºi în protecþia atât a individului, cât ºi a
comunitãþii.
Politica Naþionalã de Sãnãtate a Republicii Moldova
reprezintã un ansamblu de prioritãþi majore ºi de direcþii de

cu cea mai mare densitate a populaþiei  în 2006 acest indicator
având valoarea de 106,47 persoane pe km2 [1]. Densitatea înaltã
ºi fluxul migraþional intens faciliteazã difuzarea infecþiilor ºi,
respectiv, creºterea îmbolnãvirilor prin maladii infecþioase.
Pe parcursul ultimilor ani în Moldova, la fel ca ºi în
Regiunea Europeanã, se observã fenomenul de îmbãtrânire a
populaþiei, care presupune ºi creºterea poverii bolilor cronice
neinfecþioase. Astfel, ponderea segmentului de populaþie cu
vârsta cuprinsã între 0-14 ani în Moldova s-a micºorat de circa
1,4 ori pe parcursul anilor 1990-2006, iar ponderea segmentului
de vârstã 65 ºi mai mulþi ani a crescut de circa 1,2 ori, în aceeaºi
perioadã de timp [1].
Procesul de degradare a mediului ambiant în Republica
Moldova are ºi el repercusiuni negative asupra sãnãtãþii
populaþiei. Astfel, în mediul urban este înaltã concentraþia
gazelor nocive din aerul atmosferic, preponderent din cauza
termenului îndelungat de folosire a vehiculelor ºi a lipsei
utilajului de neutralizare a gazelor de eºapament, din care a
rezultat creºterea îmbolnãvirilor prin maladii respiratorii,
alergice, oncologice.
În vederea creãrii unui microclimat capabil sã diminueze
efectul nociv al aerului poluat în urbe, se va insista perseverent
pentru a lãrgi spaþiile verzi, rolul protector al cãrora este
recunoscut. În acelaºi context trebuie sã se înscrie ºi proiectele
de ameliorare a carosabilului, deoarece starea ºoselelor ºi
strãzilor, atât în urbe cât ºi în special în localitãþile rurale, este
absolut insatisfãcãtoare ºi corelatã evident cu numãrul, ºi în
special, gravitatea traumatismelor rezultate din accidentele
rutiere în Moldova.
Populaþia ruralã, care constituie peste jumãtate din
locuitorii þãrii, se confruntã cu grave probleme de aprovizionare,
inclusiv centralizatã, cu apã potabilã, ceea ce determinã
insuficienþa apei pentru necesitãþi menajere ºi deci pentru igiena
personalã  carenþã din care rezultã sporirea îmbolnãvirilor prin
maladii infecþioase. În acelaºi context de deficienþe sanitare se
încadreazã ºi asigurarea cu sisteme de canalizare a apelor
reziduale ºi de prelucrare a acestora în staþiile de epurare a
apelor reziduale, cãci din cele 560 de staþii de epurare doar o
jumãtate sunt în stare de funcþionare [2].
O problemã este ºi nivelul redus de informare a populaþiei
despre calitatea apei utilizate, precum ºi ignorarea obligaþiunii
de implicare activã în procesul de colectare a deºeurilor ºi de
menajare a surselor acvatice din perimetrul localitãþilor
respective. ªi aici existã suficiente rezerve ºi posibilitãþi de
redresare a situaþiei prin informarea ºi prin alocarea resurselor
cu destinaþie, care sã vizeze reale ameliorãri funciare în tot
spaþiul þãrii noastre. Ameliorãri în acest sens deja se întreprind,
inclusiv prin granturi oferite de comunitatea europeanã, dar
acestea vor fi completate cu reale contribuþii din bugetul de
stat, fiind vorba de o problemã de valenþã medico-socialã
naþionalã.
Factorii de risc, prin comportament alimentar ºi fizic
inadecvat, au, de asemenea, un impact marcant negativ asupra
stãrii sãnãtãþii populaþiei. Astfel, în pofida faptului cã Republica
Moldova este o þarã agrarã, cantitatea medie de fructe ºi legume
disponibile pentru o persoanã pe parcursul unui an de zile în
Moldova este de circa 1,4 ori mai micã, comparativ cu Regiunea
"
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dezvoltare a þãrii, stabilite prin decizie politicã, pentru un termen
de 15 ani, în scopul fortificãrii sãnãtãþii populaþiei ºi reducerii
inechitãþilor între diferite grupuri sociale ºi regiuni ale þãrii, în
sfera sãnãtãþii. Acest document politic (PNS) este axat pe
promovarea sãnãtãþii ºi prevenirea îmbolnãvirilor, dar în acelaºi
timp evidenþiazã ºi recunoaºte importanþa accesibilitãþii
universale a serviciilor de sãnãtate de o înaltã calitate pentru
toþi cetãþenii þãrii, indiferent de statutul lor social ºi de puterea
lor financiarã.
Obiectivele generale ale Politicii Naþionale de Sãnãtate
constau în:
 extinderea duratei de viaþã;
 asigurarea calitãþii vieþii pentru toate grupurile societãþii;
 reducerea diferenþei, în termeni de sãnãtate, dintre diferite
pãturi sociale.
Realizarea obiectivelor generale presupune astfel
diminuarea ºi controlul eficient asupra factorilor de risc pentru
sãnãtatea populaþiei ºi preconizeazã urmãtoarele:

serviciile medico-sociale de bazã. În acest sens va fi încurajatã
extinderea principiului de solidaritate în formarea fondurilor
financiare publice destinate protecþiei medico-sociale.
Vor fi promovate strategii de sporire a coeziunii ºi
incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile în vederea
prevenirii ºi combaterii marginalizãrii sociale prin crearea de
ºanse egale de integrare pe piaþa muncii.
Asigurarea unui debut sãnãtos de viaþã
În acest context, preocuparea predominantã va fi cea de
ocrotire ºi de fortificare pe toate cãile a sãnãtãþii mamei ºi a
copilului. Astfel, toate gravidele ºi nou-nãscuþii vor beneficia
de un acces echitabil la un volum stabilit de servicii de sãnãtate
în timpul sarcinii, naºterii ºi perioadei postnatale, servicii care
vor fi suportate financiar de cãtre stat.
Patronii ºi autoritãþile publice locale vor asigura femeilor
gravide ºi celor care alãpteazã posibilitãþi de schimbare a locului
de muncã, în cazul în care acesta presupune condiþii nocive
sãnãtãþii, un orar flexibil ºi micºorarea zilei de lucru, cât ºi
oferirea concediului de maternitate ºi a indemnizaþiilor bãneºti,
care li se cuvin, conform legislaþiei în vigoare etc.
Vor fi continuate la nivel naþional campaniile de
comunicare dedicate celor mai importante practici de îngrijire
integratã a copilului în familie. Va fi promovatã ºi susþinutã
alimentaþia la sân a copiilor sub un an. În vederea prevenirii
carenþei de micronutrienþi, la femei ºi copii vor fi promovate
iodarea universalã a sãrii ºi tratarea fãinii cu preparate de fier
ºi acid folic. O atenþie deosebitã se va acorda stimulãrii
dezvoltãrii fizice ºi psiho-emoþionale a copiilor. Vor fi luate
mãsuri de prevenire a accidentelor ºi a invalidizãrii la copii.
De asemenea, vor fi instituite programe de informare a pãrinþilor
cu copii mici prin intermediul sistemului de educaþie preºcolarã.
Programele ºcolare, la nivelul liceului, vor include un ciclu
special de pregãtire cãtre viaþa de familie ºi rolul de pãrinte.
Autoritãþile publice locale vor crea mecanisme de suport
ºi vor sprijini serviciile sociale destinate familiilor vulnerabile
cu gravide ºi copii mici. O atenþie deosebitã va fi acordatã
alimentaþiei copiilor mici din familii vulnerabile, cât ºi
alimentaþiei copiilor în cadrul grãdiniþelor ºi ºcolilor.

Promovarea sãnãtãþii ºi prevenirea maladiilor
În acest context, toate ramurile economiei naþionale,
societatea civilã, comunitatea, cât ºi fiecare cetãþean în
particular vor fi implicaþi în activitãþile de promovare a sãnãtãþii
ºi de profilaxie a maladiilor.
Astfel, instituþiile de sãnãtate publicã vor evalua riscurile
pentru sãnãtatea populaþiei. Ministerele de resort, administraþia
publicã localã, persoanele juridice vor organiza ºi vor efectua
mãsuri de combatere sau de reducere a factorilor de risc pentru
sãnãtatea populaþiei. De asemenea, vor crea condiþiile necesare
pentru alegerea unui mod sãnãtos de viaþã de cãtre populaþie.
Vor fi amplificate mãsurile prevenirii primare  ca formã de
promovare a sãnãtãþii ºi de prevenire a îmbolnãvirilor.
Urmeazã sã elaborãm clar ºi sã implementãm un sistem,
avansat ºi bine determinat, de educaþie pentru sãnãtate, destinat
diferitelor grupuri de populaþie. În acest scop vor fi create reþele
comunitare pentru promovarea bunãstãrii fizice, psihologice,
sociale ºi spirituale a membrilor comunitãþii. În instituþiile de
învãþãmânt, instituþiile medicale, cât ºi în cadrul întreprinderilor
vor fi implementate programe-tip de educaþie pentru sãnãtate,
care vor pune accentul pe formarea unei atitudini pozitive ºi a
unui comportament responsabil al persoanelor faþã de propria
sãnãtate, cât ºi faþã de sãnãtatea persoanelor care îi înconjoarã.

Fortificarea sãnãtãþii tinerei generaþii
În scopul menþinerii ºi fortificãrii sãnãtãþii tinerei generaþii
statul va crea condiþii adecvate de ºcolarizare obligatorie a
tuturor copiilor, susþinând astfel parametrii unui mediu social
optim de educaþie ºi dezvoltare a tinerei generaþii.
Vor fi realizate mãsuri de combatere a consumului
produselor psiho-active, a alcoolului ºi a tutunului de cãtre
adolescenþi. Vor fi create condiþii de tratament adecvat,
reabilitare ºi de integrare socialã a copiilor ce suferã de maladii
cronice ºi cu diferite handicapuri fizice ºi psihice.
Va fi creatã o reþea funcþionalã de suport medical, social
ºi psihologic pentru adolescenþi, inclusiv prin antrenarea
voluntarilor în programele educaþionale (tinerii pentru tineri)
ºi prin organizarea centrelor de crizã pentru ajutorarea
psihologicã a adolescenþilor, va fi perfecþionatã ºi dezvoltatã
reþeaua serviciilor prietenoase de sãnãtate adolescenþilor ºi
centrelor de resurse pentru tineri.

Asigurarea securitãþii economice
ºi sociale a populaþiei
În acest context, vom tinde perseverent spre intensificarea
mãsurilor orientate spre dezvoltarea economicã a þãrii ºi
eradicarea sãrãciei. Pentru asigurarea echitãþi, în alocarea
resurselor publice destinate protecþiei medico-sociale a
populaþiei, vor fi implementate mecanisme de planificare bazate
pe necesitãþi ºi ajustate la gradul de dezvoltare economicã a
teritoriilor. Vor fi încurajate iniþiativele de dezvoltare a
întreprinderilor mici ºi mijlocii în localitãþile dezavantajate din
punct de vedere economic.
Vor fi implementate mecanisme de protecþie economicã
ºi socialã care vor permite sporirea accesului tuturor membrilor
societãþii, inclusiv a pãturilor socialmente vulnerabile, la
#
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Vor fi încurajate aptitudinile în favoarea unui
comportament sexual responsabil, ºi deci sãnãtos, al
adolescenþilor prin sporirea accesului la informaþia privind
ocrotirea sãnãtãþii reproductive ºi creºterea posibilitãþii de
participare a adolescenþilor în adoptarea deciziilor ºi în
realizarea drepturilor de ocrotire a sãnãtãþii.
Populaþia va fi familiarizatã cu impactul pozitiv al
planificãrii familiale. Serviciile de planificare familialã vor avea
un caracter medico-social ºi vor fi accesibile pentru populaþie,
indiferent de statul social, situaþie economicã, religie, concepþii
politice, origine etnicã, statut marital, reºedinþã geograficã sau
de orice alt factor. Adolescenþii, persoanele nevoiaºe ºi
persoanele cu risc înalt de morbiditate ºi mortalitate maternoinfantilã vor fi asigurate cu mijloace contraceptive moderne, la
un preþ redus sau în mod gratuit.

mijloacelor de transport ecologic inofensive (biciclete, transportul
public electric) ºi practicarea mersului pe jos. Drumurile ºi
condiþiile circulaþiei rutiere vor fi ameliorate pentru a corespunde
cerinþelor securitãþii ºi comunitãþii europene. Vor fi stimulate
mãsurile orientate spre extinderea suprafeþelor ocupate cu pãduri
ºi a spaþiilor verzi în centrele populate, în special în municipii.
Vor fi ameliorate condiþiile de muncã ºi eficientizate
serviciile de sãnãtate prestate populaþiei la locul de muncã. La
fiecare întreprindere vor fi elaborate ºi implementate programe
de asigurare a condiþiilor sanitaro-igienice adecvate de muncã,
a regimului de muncã ºi de repaus. Va fi actualizat regulamentul
privind modalitatea organizãrii examenelor medicale
preventive, la angajare în câmpul muncii ºi a examenelor
medicale periodice, pentru persoanele supuse factorilor nocivi
din mediul ocupaþional. Va fi perfecþionat sistemul de evidenþã,
tratament, reabilitare ºi de prevenire a bolilor profesionale.

Menþinerea sãnãtãþii persoanelor în etate
În acest context, Politica Naþionalã de Sãnãtate va fi
orientatã spre o îmbãtrânire activã a populaþiei, ce presupune
o retragere treptatã din activitatea profesionalã, prin crearea
locurilor de muncã pentru persoanele vârstnice, cu o eventualã
recalificare a lor dupã pensionare.
Vor fi elaborate strategii de asigurare a securitãþii
economice a persoanelor vârstnice prin majorarea treptatã,
perseverentã a cuantumului de pensii. Va fi promovat modul
sãnãtos de viaþã al persoanelor de vârsta a treia, fiind create
condiþii pentru alimentarea suficientã ºi raþionalã ºi pentru o
activitate fizicã adecvatã.
Vor fi realizate mãsuri de prevenire a marginalizãrii sociale
ºi sprijinirea reintegrãrii sociale a populaþiei vârstnice prin
implicarea nemijlocitã în aceste activitãþi a autoritãþilor locale
de asistenþã socialã ºi serviciilor de tutelã din cadrul primãriilor.
Autoritãþile publice locale vor crea mecanisme de suport
ºi vor asigura condiþii favorabile pentru mobilizarea actorilorcheie la nivelul comunitãþii în vederea dezvoltãrii reþelei sociale
de cãmine pentru bãtrâni ºi pensionari; tot aceºtia vor urmãri
instituirea cantinelor de ajutor social, inclusiv a unor servicii
de masã caldã, amenajarea apartamentelor rezidenþiale
terapeutice, a serviciilor de menaj la domiciliu, crearea locurilor
de socializare pentru persoanele de vârsta a treia (gerocluburi,
cercuri de terapie ocupaþionalã). De asemenea, vor fi create
structuri de îngrijire comunitarã ºi servicii de îngrijiri la
domiciliu - nursing, tratamente medicale, recuperare
funcþionalã, îngrijiri paliative.

Alimentarea raþionalã
ºi activitatea fizicã adecvatã
În acest context, vor fi susþinute toate mãsurile orientate
spre sporirea productivitãþii agricole ºi asigurarea accesului
grupurilor socialmente vulnerabile de populaþie la produse
alimentare de primã necesitate.
Va fi elaboratã ºi popularizatã piramida alimentarã
naþionalã, implementarea cãreia va contribui la conºtientizarea
necesitãþii de a reduce consumul de grãsimi ºi alimente rafinate
ºi de a spori consumul de legume ºi fructe pe parcursul întregului
an. Vor fi implementate tehnologii noi de fortificare a unor
produse alimentare cu nutrimente deficitare (fier, iod etc).
Regimul alimentar corect va fi implementat prin organizarea
alimentaþiei copiilor instituþionalizaþi, preºcolarilor din creºe
ºi grãdiniþe de copii, cât ºi prin popularizarea sistematicã a
alimentaþiei raþionale.
Accentul va fi pus pe monitorizarea ºi estimarea calitãþii
alimentelor ºi asigurarea controlului asupra tuturor riscurilor
determinate de produsele alimentare, în care scop va fi asigurat
controlul pe tot lanþul alimentar  de la obþinerea materiei prime
pânã la consumator.
Cu maximã grijã se va insista pentru amendarea adinamiei
ºi sporirea activitãþii fizice în grupurile de populaþie neantrenate
în câmpul muncii ºi a celor ce profeseazã activitãþi cu regim
sedentar sau procese cu cheltuieli fizice nesemnificative. În
cadrul instituþiilor de învãþãmânt cât ºi în condiþii de producere,
va fi revitalizatã practica pauzelor periodice de scurtã duratã
pentru exerciþii fizice.
Autoritãþile administraþiei publice locale vor crea condiþii
necesare pentru practicarea în masã a activitãþilor de culturã
fizicã ºi sport prin amenajarea terenurilor respective ºi
construcþia obiectelor publice. Vor fi promovate ºi susþinute
activitãþi de anvergurã naþionalã în vederea implicãrii active a
cetãþenilor în procesul de educaþie sportivã ºi practicarea
sportului pe parcursul întregii vieþi.

Crearea unui mediu ambiant sãnãtos ºi sigur
În acest context, va fi susþinutã crearea serviciilor
specializate pentru deservirea sistemelor de alimentare cu apã
ºi de canalizare în localitãþile rurale. Vor fi implementate
microproiecte de alimentare cu apã ºi de retehnologizare a
staþiilor de tratare a apei.
Vor fi finalizate mãsurile de nimicire a pesticidelor
neutilizabile. Vor fi elaborate ºi realizate programe speciale de
salubrizare a localitãþilor rurale pentru diminuarea poluãrii
solului cu substanþe organice.
Va fi consolidat sistemul de monitorizare ºi de control al
poluãrii chimice ºi sonore a aerului. Va fi încurajatã folosirea

Crearea unei societãþi fãrã
droguri, tutun ºi abuz de alcool
În acest scop volumul produselor autohtone ºi de import,
comercializarea articolelor de tutun ºi a bãuturilor alcoolice se
$
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vor reglementa prin introducerea monopolului de stat.
Concomitent, va continua combaterea contrabandei de þigãri ºi
a producþiei ilicite de alcool.
Cota accizelor, în structura preþului articolelor de tutun
ºi al bãuturilor alcoolice, va constitui 2/3-4/5 din preþul de
desfacere a unei unitãþi de producþie. O parte din mijloacele
financiare acumulate prin perceperea de accize (taxe pentru
viciu) de la comercializatorii produselor menþionate vor fi
utilizate pentru programele de educare a populaþiei în scopul
reducerii fumatului ºi a consumului excesiv de alcool.
Va fi interzisã publicitatea de orice tip a articolelor de
tutun ºi a bãuturilor alcoolice. Inscripþiile de avertizare vor fi
plasate în mod obligatoriu pe ambalajele articolelor de tutun ºi
ale bãuturilor alcoolice. Va fi fortificatã legislaþia vizând
interzicerea comercializãrii articolelor menþionate minorilor.
Pentru identificarea precoce a consumului excesiv de
alcool va fi implementat la nivelul instituþiilor de asistenþã
primarã screening-ul consumului de alcool ºi intervenþii scurte
de consiliere.
Intenþiile persoanelor care doresc sã abandoneze fumatul
ºi sã reducã consumul de bãuturi alcoolice vor fi susþinute prin
includerea serviciilor corespunzãtoare în Programul Unic de
asigurãri obligatorii de asistenþã medicalã ºi implementarea unor
programe de tratament ºi de reabilitare etc.
Persoanele dependente de droguri ºi familiile acestora
vor beneficia de asistenþã de profil larg, în scopul prevenirii ºi
diminuãrii consecinþelor abuzului de droguri, reducerii
inechitãþii sociale, asigurãrii suportului psiho-social ºi pentru
tratarea dependenþei.
Eficientizarea intervenþiilor de reducere a ofertei ºi a
cererii ilicite de droguri se va consolida ºi pin eforturile statului,
comunitãþii civile, familiei ºi instituþiilor de învãþãmânt pentru
educaþia generaþiei în creºtere.
Implementarea ºi operaþionalizarea unui sistem de
monitorizare ºi evaluare pentru intervenþiile de prevenire ºi
combatere a consumului ilicit ºi traficului de droguri va permite
luarea deciziilor bazate pe dovezi.

ºi la o acoperire mai amplã a populaþiei. Specialiºtii din asistenþa
primarã vor fi instruiþi în vederea depistãrii tulburãrilor mintale
ºi îndreptarea acestor persoane la alþi specialiºti/servicii. O
atenþie deosebitã se va acorda instruirii nurselor psihiatrice
pentru activitate în cadrul serviciilor comunitare de asistenþã
mintalã, deoarece rezultatul final depinde de profesionismul ºi
de calitatea asistenþei specializate.
Un aspect important în vederea luãrii deciziilor vizând
ameliorarea ºi fortificarea sãnãtãþii mintale îl va constitui
implicarea în acest proces a tuturor pãrþilor cointeresate:
beneficiari direcþi, familiile lor, precum ºi a asociaþiilor acestora.
Reducerea violenþei ºi traumelor
Mãsurile întreprinse în scopul reducerii violenþei ºi
traumelor vor fi multidirecþionale ºi intersectoriale ºi vor consta
în activitãþi de prevenire a violenþei ºi a traumelor în societate
prin informarea ºi educarea populaþiei în sensul prezervãrii ºi
evitãrii situaþiilor generatoare de leziuni ºi violenþã, despre
responsabilitãþile ºi consecinþele ce derivã din acestea. Societatea,
la rândul ei, organele de resort vor ordona programe de prevenire
a violenþei, care sã se integreze ca parte a politicii sociale ºi
educaþionale ºi care sã contribuie la egalitãþi sociale ºi de gender.
În acelaºi timp, vor fi create servicii telefonice pentru
consultaþii în situaþii de crizã, iar, la necesitate, persoanele care
au suferit în urma violenþei vor beneficia de servicii de suport
ºi de consiliere juridicã, socialã ºi medicalã, servicii care se
vor acorda în incinta unor adãposturi sau puncte de consiliere
create la nivel de comunitate. Un alt aspect important va consta
în necesitatea organizãrii training-urilor de instruire a
personalului ce va oferi servicii de consiliere persoanelor
traumatizate.
Controlul maladiilor contagioase
Controlul maladiilor infecþioase se va realiza prin
fortificarea sistemului de supraveghere ºi de control al bolilor
contagioase. Sistemul va permite stabilirea diagnosticului
epidemiologic rapid al situaþiei epidemice cu rãspuns urgent
de ameliorare, precum ºi exercitarea unui control al maladiilor
respective în teritorii, cu protejarea populaþiei prin vaccinãri
sau tratament preventiv ºi depistarea maladiilor contagioase
cauzate de agenþi patogeni noi.
Instituþiile de asistenþã medicalã primarã vor implementa
programe de profilaxie a maladiilor contagioase la nivel de
familie, comunitate ºi teritoriu. Autoritãþile administraþiei
publice locale, în comun cu întreprinderile specializate, vor
efectua asanarea bazinelor acvatice, solului ºi a mediului
ambiant în comunitãþi. Vor fi fortificate mãsurile de
supraveghere ºi de control epizootic ºi epidemiologic ºi de
protecþie sanitarã a teritoriului þãrii.
Vor fi dezvoltate capacitãþile ºi extinse acþiunile de
educare ºi informare a populaþiei cu referinþã la prevenirea
contaminãrii cu boli infecþioase. Va spori accesibilitatea
populaþiei cu risc comportamental sporit la programe de
prevenite a infecþiei HIV/SIDA, acestea fiind bazate pe
principiile strategiei de diminuare a noxelor.
Va fi asiguratã inofensivitatea transfuziilor de sânge ºi a
manoperelor medicale. Instituþiile medico-sanitare publice vor

Asigurarea condiþiilor
pentru ameliorarea sãnãtãþii mintale
Ameliorarea sãnãtãþii mintale a populaþiei se va realiza
prin intermediul implementãrii serviciilor de sãnãtate mintalã
în baza principiilor comunitare, care vor determina ajustarea
acestora la necesitãþile beneficiarilor ºi ale comunitãþii.
Aºadar, se preconizeazã dezvoltarea centrelor comunitare
de sãnãtate mintalã de zi cu plasament temporar, care vor
include în componenþa lor serviciul consultativ ºi ocupaþional,
servicii de resurse ºi informare profesionalã ºi specialã pentru
beneficiarii direcþi, ateliere ocupaþionale ºi locuri de muncã
protejate; apartamente sociale. Aceste servicii comunitare de
sãnãtate mintalã vor fi axate pe reintegrarea psiho-socialã a
beneficiarilor ºi vor oferi posibilitatea de combatere a
steriotipurilor ºi prejudecãþilor. Concomitent, vor fi elaborate
standarde ºi norme cu referinþã la prestarea serviciilor
comunitare de sãnãtate mintalã.
Integrarea serviciilor de sãnãtate mintalã, în asistenþa
medicalã primarã, va contribui la facilitarea accesului spre ele
%
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fi înzestrate cu utilaj ºi cu materiale necesare pentru asigurarea
inofensivitãþii intervenþiilor medicale conform standardelor
internaþionale.
Va fi elaborat ºi va funcþiona sistemul de alertã timpurie
pentru identificarea ºi informarea operativã despre cazurile de
bioterorism ºi despre situaþiile de crizã epidemiologicã. Va
funcþiona un sistem permanent ºi eficient de instruire ºi
informare a populaþiei despre conduita lor în eventualitatea
actelor de bioterorism, situaþiilor de crizã epidemiologicã ºi
despre mãsurile de reducere a impactului lor asupra sãnãtãþii.

Generarea continuã a resurselor va fi asiguratã prin
investiþii în dezvoltarea infrastructurii fizice ºi de capacitate a
sistemului ocrotirii sãnãtãþii, cât ºi prin atingerea unui nivel
optim de dezvoltare al industriei farmaceutice ºi al tehnologiilor
medicale. Asigurarea accesului populaþiei la medicamentele
esenþiale ºi vitale, precum ºi a farmacosecuritãþii fiecãrui
cetãþean ºi a întregii comunitãþi vor constitui pilonul de suport
al Politicii medicamentului. Performanþa resurselor sistemului
de ocrotire a sãnãtãþii va fi asiguratã ºi prin crearea sistemului
informaþional medical integrat.
În domeniul îmbunãtãþirii funcþiei de dirijare se va tinde,
prin activitãþi ordonate ºi ritmice, spre alinierea sistemului
autohton de ocrotire a sãnãtãþii la standardele Uniunii Europene,
tendinþã care înseamnã îmbunãtãþirea managementului acestuia
prin capacitatea de formulare a perspectivelor  cheie în
ocrotirea sãnãtãþii, asigurarea dirijãrii raþionale ºi crearea
mecanismelor necesare pentru aceasta, precum ºi monitorizarea
deschiderii sistemului ocrotirii sãnãtãþii pentru comunicare.
Îmbunãtãþirea funcþiei de dirijare a sistemului presupune
ºi o descentralizare prin delegarea mai multor drepturi ºi
responsabilitãþi cãtre administraþiile publice locale ºi autoritãþile
teritoriale de ocrotire a sãnãtãþii ºi, nu în ultimul rând, prin
antrenarea organizaþiilor profesionale ºi a reprezentanþilor
consumatorilor serviciilor de sãnãtate (inclusiv a pacienþilor)
în abordarea diferitelor probleme ºi în emiterea de decizii cu
impact de amploare.
Dirijarea sistemului va fi exercitatã ºi prin influenþa asupra
caracterului acþiunilor diferiþilor participanþi la proces:
aprecierea rezultatelor ºi prezentarea informaþiei analitice în
condiþii de atmosferã deschisã ºi de subordonare; asigurarea
necesarului de mecanisme normative în domeniul formãrii
preþurilor; pregãtirea lucrãtorilor medicali pentru activitate
profesionalã ºi licenþierea lor pentru activitate particularã.
Acreditarea va deveni o metodã universalã în asigurarea calitãþii
serviciilor medicale prestate populaþiei. Tot acest ansamblu de
mãsuri constituie un element cheie pentru integrarea þãrii noastre
ºi apropierea de standardele Uniunii Europene în domeniul
sãnãtãþii.

Obþinerea de noi performanþe
în sistemul de ocrotire a sãnãtãþii
În vederea creãrii unui sistem durabil de ocrotire a
sãnãtãþii va fi îmbunãtãþit managementul prestãrii serviciilor
de sãnãtate, prin realizarea optimã ºi cât mai efectivã a
ansamblului de servicii de ocrotire a sãnãtãþii în condiþiile
accesului deplin ºi a întregii populaþii. Sporirea calitãþii ºi a
accesului la servicii se va obþine prin diversificarea formelor
de prestare a serviciilor ºi de dezvoltare a parteneriatului social,
cât ºi prin îmbinarea serviciilor publice ºi private în ansamblul
sistemului de ocrotire a sãnãtãþii.
Realizarea funcþiei de finanþare pe principiul echitãþii, în
repartizarea resurselor ºi protecþiei sigure contra riscului
financiar, va prevedea atingerea unui nivel mai înalt ºi efectiv
de distribuire a resurselor, de dirijare a sistemului de finanþare
prin mobilizarea stabilã ºi prin prognozarea acumulãrii
resurselor, cât ºi prin respectarea solidaritãþii în acumularea ºi
formarea fondurilor pentru sãnãtate. Distribuirea echitabilã a
resurselor financiare în funcþie de nevoile principalelor
componente ale asistenþei medicale, precum ºi implementarea
mecanismelor de stimulare a calitãþii asistenþei curative va fi
asiguratã prin achitarea adecvatã pentru serviciile medicale ºi
eficientizarea utilizãrii resurselor de cãtre prestator. Se va tinde
mereu spre asigurarea unei mai bune transparenþe a gestionãrii
fondurilor destinate sistemului de ocrotire a sãnãtãþii, precum
ºi spre informarea populaþiei cu privire la drepturile ºi
obligaþiunile sale, în cadrul pachetului de servicii oferit.
Politica de sãnãtate considerã generarea resurselor
sistemului de ocrotire a sãnãtãþii drept o prioritate de
semnificaþie strategicã. Astfel, se stipuleazã nu doar
raþionalizarea investiþiilor de dezvoltare a cadrelor, sporirea
resurselor fizice prin dezvoltarea instituþiilor medico-sanitare,
utilizarea utilajului modern, ci ºi aprofundarea cunoºtinþelor,
asigurarea instruirii, pregãtirii ºi a repartizãrii cadrelor, în
conformitate cu schema selectatã de organizare a serviciilor de
ocrotire a sãnãtãþii conform nomenclatorului, numãrului ºi
dislocãrii acestora, pentru a obþine astfel îmbunãtãþirea
indicatorilor de activitate ai serviciilor de ocrotire a sãnãtãþii.
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O lansare semnificativã de carte
Pe 15 martie anul
curent în incinta Centrului de
resurse informaþionale al
ambasadei SUA la Chiºinãu
a avut loc lansarea monografiei Cefaleele, durerile
faciale ºi cervicale. Aceastã
lansare de carte are mai
multe semnificaþii.
În primul rând, este
unica amplã monografie în
domeniul cefaleelor, editatã în
Republica Moldova. Autorii
cãrþii, profesorul universitar
Ion Moldovanu, profesorul
David W. Dodick (Clinica
Mayo, SUA) ºi conferenþiarul
cercetãtor Stela Odobescu 
specialiºti-neurologi bine cunoscuþi, au reuºit sã prezinte o abordare
modernã ºtiinþificã ºi o orientare practicã în problema
diagnosticului ºi tratamentului diverselor forme de cefalee.
O altã semnificaþie importantã este faptul cã lucrarea este
rezultatul unei colaborãri fructuoase între Centrul de Cefalee
al Clinicii Mayo (Scottsdale, SUA) ºi Centrul de Cefalee din
cadrul catedrei Neurologie a Universitãþii de Stat de Medicinã
ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu ºi a Institutului de
Neurologie ºi Neurochirurgie din Republica Moldova. Aceastã
colaborare a început în anul 2002, în cadrul programului
ºtiinþific Fulbright susþinut de guvernul SUA.
Evenimentul editorial în cauzã mai are ºi o semnificaþie
practicã importantã: medicii din Republica Moldova primesc
un tratat practic bine structurat, care îi va ajuta în diagnosticul
ºi în tratamentul cefaleelor  una dintre cele mai des întâlnite
patologii în practica cotidianã a medicilor de familie ºi a
specialiºtilor în neurologie.
Remarcãm prezenþa la ceremonia lansãrii de carte a
reprezentanþilor ambasadei SUA în Republica Moldova, a
savanþilor medici de diferite specialitãþi, a conducãtorilor
instituþiilor medicale, a medicilor practicieni ºi tineretului studios.
În luarea sa de cuvânt, academicianul Diomid Gherman,
patriarhul neurologiei din Republica Moldova, a subliniat

caracterul amplu ºtiinþific al monografiei, numind-o, de fapt,
Tratat de Cefalee. În acelaºi timp, a remarcat vorbitorul, cartea
va fi foarte utilã medicilor practicieni de diferite specialitãþi prin
prezentarea excelentã a problemelor practice de diagnostic ºi de
tratament al cefaleelor.
Domnul John Balian, Prim secretar pentru culturã ºi presã
al ambasadei SUA, a remarcat cu satisfacþie faptul, cã
colaborarea între clinicile de neurologie din SUA ºi Republica
Moldova, iniþiatã de cãtre programul Fulbright continuã ºi se
realizeazã printr-o ediþie importantã de carte atât de necesarã
sistemului de ocrotire a sãnãtãþii din Republica Moldova.

Ion Moldovanu, Petru Soltan
ºi Stela Odobescu la lansarea cãrþii
Domnul Ozea Rusu, director general al Institutului de
Neurologie ºi Neurochirurgie (INN), a remarcat faptul cã, prin
adoptarea unei strategii noi de creare a Centrelor de competenþã
în diferite domenii ale neurologiei ºi ale neurochirurgiei în
cadrul INN, s-a stimulat activitatea creativã a colectivului.
Lucrarea editatã este rezultatul muncii colectivului Centrului
de Cefalee ºi a Laboratorului de Neurologie Funcþionalã al INN
în colaborare cu partenerii din SUA.
Profesorul universitar Viorel Prisacari, vicerector al USMF
Nicolae Testemiþanu, a remarcat faptul cã lucrarea ieºitã de
sub tipar este o dovadã a colaborãrii rodnice a savanþilor USMF
Nicolae Testemiþanu cu instituþiile ºtiinþifico-practice din
Republica Moldova ºi de peste hotarele ei.
Academicianul Victor Lãcustã a subliniat aportul teoretic
al autorilor, care, de rând, cu problemele medicinii practice,
abordeazã ºi mecanismele patogenezei cefaleelor, prezentând în
Profesorul universitar Victor Botnaru a remarcat lansarea
monografiei Cefaleele, durerile faciale ºi cervicale ca un moment
semnificativ în evenimentele editoriale de carte medicalã din
Republica Moldova. Vorbitorul s-a referit la caracterul amplu al
monografiei, la stilul riguros ºtiinþific ºi la prezentarea
materialului, conform standardelor internaþionale, în cadrul
conceptului medicinii bazate pe dovezi.
Au mai luat cuvânt medici-practicieni de diferite
specialitãþi ºi rezidenþi, remarcând conotaþiile practice ºi
didactice ale monografiei.
Victor Vovc, d.h., profesor
ªef catedrã Biofizicã, Informaticã ºi Fiziologia Omului
USMF Nicolae Testemiþanu

John Balian, Prim secretar pentru culturã ºi presã
al Ambasadei SUA. Deschiderea ºedinþei.
'
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Programul Conferenþei a IX-a Naþionale
a ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova
cu participare internaþionalã
Vineri, 20 aprilie 2007, Hânceºti
Traumatismele ºi patologiile articulaþiei gleznei ºi ale piciorului
45 de ani ai Catedrei Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie
a Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu

09:00  09:30 Deschiderea Conferinþei

Boris Golovin, viceministrul sãnãtãþii, preºedinte al comitetului organizatoric
Nicolae Eºanu, dr., profesor, rector interimar al USMF Nicolae Testemiþanu
Oleg Pulbere, dr., conferenþiar, preºedinte al Asociaþiei Ortopezilor-Traumatologi
Lidia Lupu, preºedinte al Consiliului raional Hânceºti
Valeriu Golovatîi, medic-ºef al spitalului raional Hânceºti
Victor Ungureanu, ortoped-traumatolog, secretar al Asociaþiei Ortopezilor-Traumatologi

09:30  11:15 ªedinþa I

Preºedinte: Oleg Pulbere, dr., conferenþiar
Moderatori: Ion Marin, dr. h., profesor
Filip Gornea, dr. h., profesor
Larisa Iacunin, dr. h., profesor
Mihai Corlãteanu, dr. h., profesor
1.
2.
3.
4.

F. Gornea. Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie. 45 de ani de la fondare.
D. Mahu. Serviciul ortoped-traumatologic în raionul Hânceºti.
N. Gorun (Bucureºti). Traumatismele maleolare: principii contemporane de diagnostic ºi tratament.
S. Diaconescu, A. Barbilian, S. T. Diaconescu (Bucureºti). Aspecte terapeutice în fracturile
gleznei la adultul tânãr.
5. Prezentarea firmei farmaceutice Bosnalijek, sponsor general al Conferinþei.

11:15  11:30 Pauzã la cafea
11:30  13:15 ªedinþa a II-a

Preºedinte: Filip Gornea, dr. h., profesor
Moderatori: Silviu Diaconescu, dr., profesor, academician
Morton D. Lynn, dr., profesor
Gheorghe Croitoru, dr., conferenþiar
Dan Grecu, dr., conferenþiar


MATERIALELE CONFERINÞEI A IX-a A ORTOPEZILOR-TRAUMATOLOGI
1. M. D. Lynn (New Jersy, USA). Fracturile severe ale piciorului.
2. V. Goian, I. Coºpormac, V. Colesnic, S. Burlea. Tratamentul chirurgical al fracturilor de
astragal.
3. Gh. Croitoru, P. Lavrentiev. Tratamentul fracturilor astragaliene de calcaneu.
4. Prezentarea firmei farmaceutice Berlin-Chemie Menarini, sponsor al Conferinþei
5. D. Grecu, D. Tarniþã, D. Adam, Daniela Tarniþã, V. Ghivercea (Craiova). Experienþa noastrã
în tratamentul bolii Haglund prin abord microchirurgical.
6. A. Beþiºor, P. Lavrentiev. Podometria computerizatã în examinarea biomecanicã a patologiei plantei.
7. Prezentarea firmei farmaceutice Gedeon Richter, sponsor al Conferinþei.

13:15  13:30 Pauzã la cafea
13:30  15:00 ªedinþa a III-a

Preºedinte: Ion Marin, dr. h., profesor
Moderatori: Nicolae Gorun, dr., profesor, academician
Ivan Zeleneþki, dr., conferenþiar
Grigore Verega, dr., conferenþiar
Mihail Darciuc, dr., conferenþiar
1.
2.
3.
4.
5.

I. Zeleneþki, A. Iu. Glebov, Iu. I. Volvaci (Harkov). Tratamentul în diformitãþile piciorului plat-valg la copii.
S. Ojog. Recuperarea chirurgicalã a antepiciorului în artrita reumatoidã.
Gh. Croitoru, A. Beþiºor, L. Volentir, A. Eftodi, R. Croitoru. Tratamentul halucelui valg.
Gr. Verega. Tratamentul chirurgical al defectelor tisulare ale piciorului.
Prezentarea firmei farmaceutice GlaxoSmithKline, sponsor al Conferinþei.

15:00 Închiderea Conferinþei

Filip Gornea, dr. h., profesor, vicepreºedinte al comitetului organizatoric

Exprimãm profunde mulþumiri sponsorilor Conferinþei:
1. Bosnalijek, sponsor general
2. Berlin-Chemie Menarini
3. Gedeon Richter
4. GlaxoSmithKline
5. Osteomed
6. Valiexchimp
7. Daniela Bujor
8. Agrotehcomerþ
9. PETROCUB
10. Igor Eremia
11. Levig
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Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie
la 45 ani de la fondare
F. Gornea
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
To the 45th anniversary of the Department of Orthopedics, Traumatology and War Surgery: Achievements and Prospects
Department of Orthopedics, Traumatology and War Surgery was founded in 1962 under the initiative of professor N.Testemitanu. Since
then the Department has been engaged in teaching students from medical and stomatologic faculties orthopedics and traumatology.
Since 1995 it was running 4 year residency training in orthopedics and traumatology (currently 22 doctors). In addition the Department carries
out the mission of orthopedists-traumatologistss improvement on general and thematic cycles (95-100 doctors annually).
Key words: preparation, residency, improvement

Ê 45-ëåòèþ êàôåäðû îðòîïåäèè, òðàâìàòîëîãèè è âîåííî-ïîëåâîé õèðóðãèè
Îñíîâàííàÿ ïî èíèöèàòèâå ïðîô. Í. À. Òåñòåìèöàíó â 1962 ãîäó, çà ñâîþ 45- ëåòíþþ èñòîðèþ êàôåäðà çàíèìàåòñÿ ïðåïîäàâàíèåì òðàâìàòîëîãèè, îðòîïåäèè è âîåííî-ïîëåâîé õèðóðãèè ñòóäåíòàì ëå÷åáíîãî è ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòîâ. Ñ
1995 ãîäà íà êàôåäðå òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ðåçèäåíòîâ ïî îðòîïåäèè è òðàâìàòîëîãèè ïî 4- ëåòíåé ïðîãðàììå (íà
äàííûé ìîìåíò 22 âðà÷à), à òàêæå ïðîâîäèòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèå âðà÷åé îðòîïåäîâ-òðàâìàòîëîãîâ ðåñïóáëèêè íà îáùèõ è
òåìàòè÷åñêèõ öèêëàõ (95-100 âðà÷åé åæåãîäíî).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ, ðåçèäåíöèàò, óñîâåðøåíñòâîâàíèå

De rând cu dezvoltarea civilizaþiei, cu descoperirea ºi cu
utilizarea de cãtre om a noilor forme de energie în industrie, în
transport, ridicarea diverselor construcþii care, în fond, sunt
pentru confortul vieþii omului contemporan, se observã creºterea
de traumatizãri corporale, multe dintre ele fiind critice, cu mare
pericol pentru viaþã. Ele, de rând cu diverse focare de conflicte
militare (epidemii ale traumatismelor  N. Pirogov), în
dezastre naturale, tehnogene ºi sociale, au influenþat dezvoltarea
ortopediei ºi traumatologiei ca o disciplinã de sine stãtãtoare
care, la începutul secolului XX, se separã de chirurgia clasicã.
În Republica Moldova dezvoltarea ortopediei ºi
traumatologiei este strâns legatã de numele lui Nicolae
Testemiþanu. Anume la iniþiativa Domniei Sale, fiind medic ºef al Spitalul Clinic Republican, în 1959, este fondatã prima
secþie specializatã Ortopedie ºi Traumatologie, în componenþa
acestui prestigios spital.
În funcþia de ºef secþie (40 de paturi) a fost numitã dna
Larisa Iacunin care, în decursul anilor devine specialist de vazã
în ortopedie-traumatologie, doctor habilitat, profesor universitar
ºi care, spre satisfacþia tuturor, ºi astãzi activeazã în cadrul
catedrei. Sub dirijarea dlui Testemiþanu, doctor în medicinã
(ortopedie  traumatologie, 1958) ºi a colectivului acestei secþii,
începe a se forma Serviciul Republican de OrtopedieTraumatologie; dna Larisa Iacunin este numitã în funcþia de
specialist principal netitular al Ministerului Sãnãtãþii.
Pentru pregãtirea studenþilor, a specialiºtilor în aceastã
nobilã specialitate, iarãºi la iniþiativa talentatului savantorganizator Nicolae Testemiþanu (care din 1962 devine Ministru
al Sãnãtãþii) în august 1962, în cadrul Institutului de Medicinã se
deschide catedra Ortopedie ºi Traumatologie. Fondarea catedrei
o datorãm ºi academicianului M. V. Volcov care, în 1961, devine
director al Institutului Central de Traumatologie ºi de Ortopedie

(ÖÈÒÎ, Moscova) ºi specialist principal al URSS. Colaborarea
fructuoasã ºi prietenia acestor doi talentaþi savanþi, organizatori
ai sãnãtãþii publice, s-a realizat, de rând ºi cu alte evenimente
remarcabile, prin deschiderea actualei catedre.
Primul ºef catedrã a fost Nicolae Gladîrevschi  un
remarcabil discipol al ºcolii ruse de chirurgie, elevul renumitului
chirurg A. V. Martînov, iar cadrele didactice au fost selectate
din componenþa catedrei Chirurgie generalã: N. Testemiþanu,
conferenþiar, d.º.m.; S. Stamatin, B. Streleþchi  asistenþi, iar
I. Marin ºi P. Pulbere fãceau studiile la doctoranturã, în
ortopedie-traumatologie.
Micul, dar energicul colectiv al noii catedre, în scurt timp,
creeazã programe în conformitate cu cele unionale, planuri de
studii pntru facultãþi (Medicinã Generalã ºi Pediatrie), planuri
de studii ºtiinþifice, anii 1962-2000, ºi alte acte normative; ºi la
1 septembrie 1962 a început procesul didactic de pregãtire a
studenþilor în Ortopedie ºi Traumatologie.
Baza clinicã a catedrei, în perioada de 2 ani, a fost secþia
Ortopedie  Traumatologie a Spitalului Clinic Republican, iar
din 1964  Spitalul Clinic Republican Ortopedie, Traumatologie
ºi Protezare, construit ºi deschis, de asemenea, la iniþiativa ºi
sub conducerea profesorului N. Testemiþanu.
Catedra ºi Spitalul de pe strada Academiei Nr. 11 (110
paturi) devine un valoros centru de pregãtire a cadrelor: medici
 practicieni ºi savanþi în ortopedie ºi în traumatologie.
Din 1965, catedra a fost condusã timp de 3 ani de cãtre
profesorul N. Testemiþanu, ani de ascensiune în dezvoltarea
serviciului Ortopedie-Traumatologie în republicã, cu
deschiderea secþiilor specializate în Tiraspol, Bãlþi, Orhei ºi în
unele centre raionale; se pune fundamentul multor tradiþii în
activitatea didacticã, ºtiinþificã ºi cea curativã a colaboratorilor
catedrei ºi al bazei clinice.


MATERIALELE CONFERINÞEI A IX-a A ORTOPEZILOR-TRAUMATOLOGI
Din toamna anului 1967, din iniþiativa ºefului catedrã,
profesorul N. Testemiþanu, începe predarea cursului Chirurgiei
în campanie, disciplinã valoroasã în pregãtirea viitorilor medici
pentru a activa în situaþii extreme în diverse dezastre.
În perioada aa. 1965-1975, an cu an, sunt selectaþi, prin
concurs tineri specialiºti cu perspectivã, din rândul medicilor 
practicieni, pentru pregãtirea cadrelor autohtone ºtiinþifice ºi
didactice, precum ºi pentru multe centre universitare prestigioase
din URSS, în secundariat clinic, doctoranturã, postdoctoranturã.
La Moscova, în ÖÈÒÎ ºi în alte centre de prestigiu, sunt
pregãtiþi, la doctoranturã, viitorii profesori universitari P. Moroz,
V. Beþiºor, St. Vetrilã, F. Gornea, conferenþiarii A. Manea,
A. Moraru, V. Babiuc, Gh. Croitoru; la Sankt-Petersburg 
profesorul M. Corlãteanu; la Kiev  profesorul I. Prisãcari,
profesorul P. Ciobanu, conferenþiarul C. Cozub; la Minsk 
doctorul B. Donþov, la Harkov  conferenþiarul N. Caproº,
conferenþiarul O. Pulbere etc.
La iniþiativa profesorului N. Testemiþanu, din 1967, se trece
la predarea cursului Ortopedie ºi Traumatologiei în limba
românã, fapt pentru care colectivul catedrei a tradus manualul
din limba rusã; sunt pregãtite materialele necesare pentru editarea
propriilor materiale didactice.
În anul 1961, la iniþiativa profesorului N. Testemiþanu, a
fost creatã Societatea ºtiinþifico-practicã a ortopezilor traumatologi din Republica Moldova, dirijator al cãreia a fost
timp de 7 ani.
În decursul anilor 1968-1970, catedra a fost condusã
interimar decãtre profesorul Natalia Gheorghiu, renumot savant,
talentat chirurg  pediatru, membru corespondent al Academiei
de ªtiinþe Medicale al URSS.
În urmãtorii 21 de ani (1970-1991), catedra a fost condusã
de cãtre profesorul universitar S. I. Stamatin  o personalitate
remarcatã în Ortopedia ºi în Traumatologia naþionalã. În aceastã
perioadã s-au menþinut ºi s-au cultivat frumoase tradiþii în
activitatea multilateralã, catedra ºi-a lãrgit componenþa cu noi
colaboratori (C. Cozub, V. Beþiºor, A. Moraru, A. Manea,
M. Corlãteanu, V. Remizov, P. Cibotaru ºi alþii).
Tot în acea perioadã, concomitent cu fructuoasa dezvoltare
a medicinii naþionale ºi a serviciului ortopedie  traumatologie;
s-au deschis secþii specializate (30-50 de paturi) în toate oraºele,
în centrele raionale; s-au inaugurat ºi activau Secþii Ambulatorii
de Traumatologie ºi de Ortopedie (SATO) în Chiºinãu  6; în
Tiraspol  1; în Bender  1; în Bãlþi  1 etc.
În anul 1978, Spitalul Clinic Republican de Ortopedie,
Traumatologie ºi de protezare este dislocat în fostele blocuri
ale Spitalului Republican cu o creºtere semnificativã a numãrului
de paturi (480), fapt care a permis într-un timp micºorarea
rândurilor în internarea ºi tratarea bolnavilor cu leziuni ºi cu
patologii ortopedice osteoarticulare.
La iniþiativa ºi sub conducerea profesorului S. Stamatin
în 1978, s-a derulat Congresul I al ortopezilor-traumatologi din
Moldova, care a constituit un imbold în dezvoltarea specialitãþii
în þarã ºi, totodatã un punct de reper pentru foruri republicane,
la fiecare 5 ani.Noi, actualii ortopezi-traumatologi, am fost
prezenþi, în septembrie 2006, la al VI  lea Congres Naþional,
cu participare internaþionalã a savanþilor din România, Rusia,
Ucraina, Austria etc.

Pe parcursul anilor 1991-1998, catedra a fost condusã de
profesorul universitar I. Marin, discipol al catedrei, care a
efectuat studii ºtiinþifice ºi a acumulat material clinic pentru
teza de doctor în medicinã (1965) ºi pentru cea de doctor habilitat
(1985) la catedrã ºi în baza ei, Clinica Spitalului de Ortopedie
ºi Traumatologie. Prin profunda sa pregãtire în specialitate, grad
suprem, inteligenþã ºi o culturã incomparabil de înaltã, profesorul
I. Marin a devenit o personalitate notorie a ªcolii Naþionale în
Ortopedie ºi în Traumatologie.
Colaboratorii, catedrei sub conducerea, profesorului
I. Marin, perfecþioneazã programele de studii pentru studenþii
anului IV, facultãþile Medicinã Generalã, Pediatrie, Medicina
Preventivã. Din 1991, la catedrã începe pregãtirea tinerilor
specialiºti prin rezidenþiat, timp de 3 ani, se implementeazã noi
tehnologii, procedee, metode de diagnosticare a patologiilor de
coloanã vertebralã, în articulaþiile mari etc. se aplicã tehnica
microchirurgicalã.
Din 1998 ºi pânã în prezent, catedra este condusã de
profesorul universitar F. Gornea, discipol al ºcolii moscovite
(ÖÈÒÎ) unde, în 1975, îºi susþine teza de doctor în medicinã,
apoi ºi pe cea de doctor habilitat, în 1992. În ultimii ani
colaboratorii catedrei efectueazã o activitate considerabilã în
perfecþionarea metodelor de pregãtire a studenþilor în ortopedie
ºi în traumatologie, în elaborarea testelor pentru toate
componentele specialitãþii, implementarea ºi utilizarea lor la
aprecierea obiectivã a cunoºtinþelor studenþilor, rezidenþilor; sa aplicat examinarea în 3 etape în cadrul examenului de
promovare la anul IV etc.
Pe parcursul acestor 45 de ani, la catedrã ºi-au fãcut studiile
prin secundariat clinic 17 medici ortopezi-traumatologi, 5 dintre
ei ulterior devenind doctori în medicinã (M. Darciuc, Iu. Bradu,
Gh. Croitoru, V. Pascari, I. Vacarciuc). 22 de persoane au finisat
sau îºi finiseazã studiile prin doctoranturã.
Catedra se mândreºte cu faptul cã, într-o perioadã de 45 de
ani, 26 de persoane care au activat ºi activeazã, au susþinut teze
de doctor în medicinã, iar 12 dintre ei au devenit doctori habilitaþi
în ortopedie-traumatologie, profesori universitari (S. Stamatin,
L. Iacunin, M. Corlãteanu, St. Vetrilã, V. Beþiºor, P. Moroz,
V. Remizov, S. Pîslaru, F. Gornea, P. Ciobanu), alþii 3 sunt pe cale
de susþinere a tezei (Gh. Croitoru, Gr. Verega, A. Taran).
Catedra are în vizor ºi specializarea-perfecþionarea
cadrelor medicale în ortopedie-traumatologie. În 1974, pe lîngã
catedrã, în cadrul Facultãþii Perfecþionare a Medicilor se
deschide cursul Ortopedie  Traumatologie (ºef - conferenþiarul
C. Cozub), în scop de a efectua specializarea ºi perfecþionarea
specialiºtilor în ramurã.
Activitatea prestigioasã a acestui curs, timp de 16 ani, a
servit ca bazã în fondarea, în 1990, a catedrei Ortopedie 
Traumatologie a Facultãþii Rezidenþiat ºi Secundariat Clinic (ºef
catedrã, membru corespondent, AªM, profesorul universitar
V. Beþiºor) în cadrul Departamentului de Pregãtire
Postuniversitarã a Medicilor.
E necesar de menþionat cã, pe parcursul anilor, de iluºtrii
colaboratori ai catedrei au mai fost create ºi conduse 3 catedre de profil:
- Catedra Traumatologie, Chirurgia în Campanie, în 1986,
condusã de profesorul universitar M. Corlãteanu, care a activat
pânã în 1998, apoi fiind comasatã.
!
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- Catedra Ortopedie, Chirurgie ºi Anestezie Pediatricã, în
1994, sub conducerea profesorului universitar P. Moroz, care
activeazã ºi în prezent.
- Catedra Ortopedie  Traumatologie a Facultãþii Medicinã
la ULIM, în 1995, condusã de profesorul universitar V. Remizov,
care a activat pânã în 2002.
De rând cu cele 38 de teze susþinute de cãtre colaboratorii
catedrei sau sub conducerea lor, în aceºti 45 de ani au fost
publicate 16 monografii care vizeazã importante probleme ale
ortopediei ºi ale traumatologiei; 3 manuale pentru studenþi,
rezidenþi; 6 culegeri de lucrãri; peste 1600 de articole, teze ºi
referate ºtiinþifice; circa 450 de inovaþii; 46 de invenþii; care au
obþinut 12 de medalii de aur, de argint ºi de bronz în saloanele
de inventicã de la Jeneva, Iaºi, Chiºinãu; 15 broºuri ºi peste 75
de articole de culturã sanitarã destinate populaþiei.
Dupã trecerea în eternitate a membrului corespondent al
AªM, profesorului universitar V. Beþiºor (22 mai 2005), catedra
a fost comasatã cu cea de Perfecþionare ºi, în prezent, în cadrul
actualei catedre activeazã 19 colaboratori titulari:
a) 4 profesori universitari: F. Gornea, I. Marin, L. Iacunin,
M. Corlãteanu;
b) 11 conferenþiari universitari: C. Cozub, P. Þapu,
V. Babiuc, O. Pulbere, N. Caproº. I. Tofan, A. Taran, Gh. Croitor,
M. Darciuc, Gr. Verega ºi I. Vacarciuc;
c) asistenþi universitari, doctori în medicinã: A. Moraru,
S. Ojog, A. Beþiºor, N. Erhan. Prin cumul, în ultimii 5 ani, în
calitate de asistent activeazã V. Vetrilã, dr. - ºef secþie
Traumatologie a Spitalului Clinic Ortopedie-Traumatologie) ºi
doctorul-colonel I. Stupac (ºef secþie Traumatologie a Spitalului
Clinic Central Militar).
Actualmente la catedrã au loc studii universitare în
ortopedie ºi în traumatologie pentru studenþii anilor III-IV,
facultãþile Medicinã Generalã ºi Stomatologie; pregãtirea
postuniversitarã prin rezidenþiat, timp de 4 ani, ºi a specialiºtilor
din republicã prin perfecþionãri generale ºi tematice.
Catedra dispune de 4 baze clinice, 15 de secþii cu 465 de
paturi de profil ortopedie  traumatologie: Spitalul Clinic de
Ortopedie ºi de Traumatologie (8 secþii cu 240 de paturi); Centrul
ªtiinþifico-Practic de Urgenþã Medicalã (5 secþii cu 180 de
paturi), Spitalul Clinic Central Militar (1 secþie cu 25 de paturi)
ºi CREPOR (1 secþie cu 40 de paturi).
În aceºti 45 de ani de la fondare, catedra Ortopedie,
Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie a devenit un centru

pedagogic, ºtiinþific ºi de culturã profesionalã, care dirijeazã
serviciul respectiv în republicã, creeazã ºi educã cadre în
specialitate. Catedra ºi-a confirmat elocvent necesitatea ei în
cadrul Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie, care poartã
faimosul nume al lui Nicolae Testemiþanu, al celuia care a fondat
catedra. Colectivul profesoral - didactic al catedrei, în decursul
acestor ani s-a manifestat ca un nucleu, care a acumulat, a educat
ºi a promovat cadre ºtiinþifice în domeniu, fiind baza creãrii
ºcolii autohtone în nobila specialitate, valoarea cãreia este în
continuã ascendenþã. Tradiþiile create ºi acumulate la catedrã
de câteva generaþii de savanþi, profesori, iscusiþi medici au servit
ºi continuã sã fie cel mai valoros aport în ameliorarea procesului
instructiv  didactic, în crearea unei atmosfere creative de
fructuoasã ºtiinþificã, în elaborarea ºi aplicarea noilor procedee
în diagnosticul ºi tratamentul pacienþilor cu grave ºi diverse
patologii ale aparatului locomotor.
Colectivul catedrei aplicã în procesul de studii noi
tehnologii educaþionale, conform cerinþelor europene prin
moduluri, sindroame, cu o mai largã utilizare a tehnicii
contemporane. Se programeazã implementarea noilor tehnologii
de artroplastii ale articulaþiilor mari cu proteze moderne care ar
permite multor pacienþi - invalizi sã devinã apþi pentru unele
forme de activitate în familie ºi în societate. Sunt continuate
studiile ºtiinþifice în scop de a aprofunda investigaþiile,
elaborarea noilor metode, tehnologii de diagnosticare ºi de
tratament al patologiilor coloanei vertebrale, al pelvisului, al
membrelor superioare ºi inferioare, al proceselor tumorale ale
aparatului locomotor.
Considerãm cã este o datorie a noastrã de a selecta, a creºte
ºi a educa noi cadre ºtiinþifice din rândurile tinerilor medici 
rezidenþi, doctoranzi, postdoctoranzi, competitori  persoane
care vor continua ºi vor valorifica bunele tradiþii ale catedrei,
creând în perspectivã un bun viitor pentru menþinerea ºi
dezvoltarea ºtiinþei ºi a artei  Ortopedia ºi Traumatologia, pentru
pãstrarea ºi dezvoltarea Serviciului Ortopedic-Traumatologic
în Republica Moldova.
Filip Gornea, dr.h., profesor, ºef catedrã
Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie
USMF Nicolae Testemiþanu
Chiºinãu, bd. ªtefan cel Mare, 190
Tel.: 295447
Recepþionat 20.03.07
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Ivan V. Kirnicianski, primul traumatolog-ortoped
în corpul profesoral-didactic al ISMC
I. Marin
Catedra Ortoepdie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Ivan Vasile Kirnicianski  the First Traumatologyst-Orthopedist of the Professors Staff of the Medical School of Chisinau
Èâàí Âàñèëüåâè÷ Êèðíè÷àíñêèé  ïåðâûé òðàâìàòîëîã-îðòîïåä â ïðåïàäîâàòåëüñêîì ñîñòàâå Êèøèíåâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà

S-a
nãscut
pe
21.05.1889 în satul Sennoi,
judeþul Kameneþ, gubernia
Podolsk într-o familie de
þãrani cu mulþi copii  7
bãieþi ºi 3 fete. Între anii
1915-1917 ºi-a fãcut
serviciul militar în armata
þaristã, în calitate de sanitar.
Între anii 1917-1921 învaþã
la cursurile de searã în oraºul
Balta. Ulterior, (1921-1926)
îºi face studiile la facultatea
Medicinã Generalã a
Institutului de Medicinã din
Odesa. Dupã absolvire a lucrat în calitate de medic în diferite
instituþii medicale din localitatea Razdelnaia. În aa. 1936-1939
activeazã în clinica Ortopedie a Institutului de Medicinã din Odesa,
condusã de renumitul profesor N. I. Kefer. Este mobilizat în calitate
de medic militar în rãzboiul URSS  Finlanda (1939-1940), apoi
 în cel de-al II-lea Rãzboi Mondial (1941-1945). Din 1946 este
asistent la Institutul de Stat de Medicinã din Chiºinãu (ISMC):
catedra Chirurgie Generalã, iar din 1951  la cea de Chirurgie
Spitaliceascã, specialitatea Traumatologie ºi Ortopedie, unde a
activat pânã la pensionare, în 1968, fiind mulþi ani unicul specialist
în acest domeniu în cadrul corpului profesoral-didactic al
institutului nostru. Lucrãrile ºtiinþifice ale doctorului I. Kirnicianski
sunt consacrate tratamentului acordat consecinþelor leziunilor prin
armã de foc, în baza cãrora ºi-a susþinut teza de doctor în medicinã
(1951); ulterior, a fost promovat în postul de conferenþiar (1955).
I. Kirnicianski poseda o imensã experienþã clinicã personalã;
era un om foarte blând, bun la suflet, îi numea pe studenþi copii:
Ðåáÿòêè, ñåé÷àñ ìû ñ âàìè ïîñìîòðèì î÷åíü èíòåðåñíîãî
áîëüíîãî. Pânã astãzi, cu mult respect, îmi amintesc de acest
fost dascãl de la universitatea noastrã.
În 1954, dupã susþinerea tezei de doctor habilitat, de asemenea,
la aceastã catedrã este angajatã Natalia Gheorghiu specialitatea
Chirurgie, Ortopedie ºi Traumatologie Pediatricã (între anii 19571960 a organizat clinicã ºi catedrã aparte în baza Spitalului Clinic
Republican de copii). Din 1957 ºef catedrã Chirurgie Generalã a
fost numit profesorul N. Gladârevski, chirurg ºi traumatolog-ortoped
de specialitate (ucenic al renumitului profesor A. Martânov din

Moscova), care, în 1962, devine primul ºef catedrã Traumatologie
ºi Ortopedie. N. Testemiþanu, în 1958, susþine teza de doctor în
medicinã în domeniul Traumatologie ºi Ortopedie ºi, fiind la posturi
înalte (medic-ºef la Spitalul Clinic Republican, rector al ISMC,
ministru al Sãnãtãþii, ºef catedrã, a elaborat strategia fondãrii ºi a
dezvoltãrii serviciului specializat în aceastã ramurã, contribuind mult
la implementarea lui în republicã (vezi materialele Congresului VI
al Ortopezilor-Traumatologilor din R. Moldova, Chiºinãu, 2006, p.
10-12). Prima secþie specializatã Traumatologie ºi Ortopedie în
republicã a fost inauguratã în 1959 (ºef  L.Iacunin) în cadrul
Spitalului Clinic Republican. Pânã atunci acordarea ajutorului
calificat bolnavilor cu traumatisme, tradiþional, þinea de competenþa
medicilor chirurgi.
Spre regret, dupã restructurãrile efectuate pe parcurs,
asistenþa medicalã acordatã bolnavilor cu traumatisme, în
majoritatea raioanelor din republicã, se face din nou în cadrul
secþiilor Chirurgie.
Istoria serviciului Traumatologie ºi Ortopedie în Republica
Moldova este documentatã la toate nivelurile respective ºi este
bine cunoscutã. Generaþiile ascendente, care se încadreazã în acest
serviciu, trebuie s-o studieze, s-o dezvolte ºi sã -i pãstreze
continuitatea tradiþiilor, fundamentate de personalitãþile care au
activat în acest domeniu.
Pe masa renumitului chirurg (Sankt-Petersburg) de origine
germanã V. A. Opel ºi astãzi se pãstreazã pentru urmaºi celebra
înþelepciune: Îòíîøåíèå ê ìèíóâøåìó åñòü èñòèííîå
îòëè÷èå îáðàçîâàííîñòè îò äèêîñòè. (À. Ñ. Ïóøêèí).
Este semnificativã vizita Preºedintelui Republicii Moldova
Vladimir Voronin ºi a Ministrului Sãnãtãþii Ion Ababii la Spitalul
Clinic de Traumatologie ºi Ortopedie la 13.12. 2006, care confirmã
importanþa acestui centru specializat în complexul de securitate a
statului; doar trãim într-o zonã seismicã activã. Promisiunea dlui
Preºedinte, cã Spitalul Clinic de Ortopedie ºi Traumatologie va fi
renovat (Moldova Suveranã, 14.12.2006), oferã speranþã ºi
optimism.
Ion Marin, dr. h., profesor
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie
USMF Nicolae Testemiþanu
Chiºinãu, bd. ªtefan cel Mare, 190
Tel.: 295447
Recepþionat 20.03.07
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Aspecte terapeutice în fracturile gleznei la adultul tanar
(notã de catamnezã)
S. Diaconescu, A. Barbilian, S.T. Diaconescu
Spitalul Militar Central, Bucureºti
Therapeutic Aspects in Fracture of the Ankle Joint in the Young Adalt Patients
The young adults group has been composed of injured adults of age between 18 and 30 years old, inclusive, that, as a follow up of seven
injury mechanisms, have suffered ankle fractures. The group was selected, during four years (1996  2000), from 1275 cases; these cases were
monitorized another 3-5 years after the treatment period. Among them 423 (315 men and 102 women) were ambulatory treated, and the
remaining ones (852) were treated in hospital (628 men and 224 women). The results refer only to the 1175 cases that were presenting during the
whole monitoring period (the rest of 100 cases were viewed during the postsurgery period of 3-5 months only) and they are: 518 very good, 456
good, 116 satisfactory and 85 unsatisfactory. Other therapeutical modalities were added at the last two categories.
Key worlds: ankle joint fracture
Ëå÷åíèå ïåðåëîìîâ ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà ó ëèö ìîëîäîãî âîçðàñòà
Â òå÷åíèå 4-õ ëåò (1996-2000) ïîä íàáëþäåíèåì àâòîðîâ íàõîäèëèñü1275 áîëüíûõ â âîçðàñòå 18-30 ëåò ñ ïåðåëîìàìè ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà; 423 èç íèõ ëå÷èëèñü àìáóëàòîðíî, îñòîëüíûå 852  ñòàöèîíàðíî. Ëå÷åáíàÿ òàêòèêà îñíîâûâàëîñü íà òèï
ïåðåëîìà, ñòåïåíü ñìåùåíèÿ, ïîâðåæäåíèå ñóìî÷íî-ñâÿçî÷íîãî àïïàðàòà è äð. Èçó÷åíèå îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòîâ ó 1175 áîëüíûõ ïîêàçàëî, ÷òî îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû áûëè äîñòèãíóòû ó 518 áîëüíûõ, ó 456  õîðîøèå, ó 116  óäîâëåòâîðèòåëüíûå è ó 85
 íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå. Ïàöèåíòû ïîñëåäíèõ äâóõ ãðóïï ëå÷èëèñü è äðóãèìè ìåòîäàìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåëîì, ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâ

Introducere
Am încadrat în grupul adulþilor tineri accidentaþii cuprinºi
între 18 ºi 35 de ani inclusiv. Studiul complex clinico-paraclinic
ne-a ajutat sã determinam varietatea de fracturã din punct de
vedere anatomopatologic (1, 2, 3). Osteodensiometria, în
maniera manualã, ne-a adus date suplimentare asupra calitãþii
anterioare a osului  fiind studiate ºi pe pilonul ºi pe maleolele
gleznei sãnãtoase.
Material ºi metodã
Lotul ales s-a referit la pacienþii operaþi în perioada 1996 
2000, care au fost urmãriþi ca evoluþie ºi recuperare pe o perioadã
de 3  5 ani, din momentul operaþiei. Lotul este format din 1275
de subiecþi dintre care: 423 au fost trataþi ambulatoriu (315 de
bãrbaþi ºi 102 femei), iar restul - prin spitalizare, adicã 852 (dintre
care: 628 de bãrbaþi ºi 224 de femei).
Studiul dosarelor a adus în atenþie aspecte importante.
Etiologic, cazuistica s-a încadrat în urmatoarele grupuri:
- cãdere la acelaºi nivel
(alunecare, împiedicare) ................................ 29,8%
- cãdere pe trepte .............................................. 4,03%
- cãdere în lift ............................................... 3,05%
- cãdere cu paraºuta
........................... . 18,05%
- cãdere de la un nivel la altul ...........
. 10,04%
- sportul
.............................. 22,04%
- accidente auto
..........................
13,02%
Cazurile selectate au fost investigate complex asupra
aspectelor patologice, la nivelul organelor (s-au ales cei fãrã
afecþiuni evidente), radiografic ºi, mai rar, computer tomografic
(pentru evidenþierea tipului anatomopatologic de fracturã),
osteodensitometric prin metoda manualã, pe glezna opusã (pentru
a caracteriza aspectul srtucturii anatomice ºi biodinamice).

Discuþii
Adultul tânãr are structuri osoase ºi articulare încã bine
pãstrate ºi chiar mai robuste la subiecþii antrenaþi (prin sport,
instrucþie specialã etc.).
Caracterizãm aria osteoligamentocapsularã bimaleolarã, la
aceºti subiecþi ca fiind: cu o elasticitate sporitã a structurilor, cu o
capacitate mai mare de remaniere, cu o densitate a masei osoase
superioarã altor grupuri de vârstã, cu structurã biodinamicã optimã,
cu foarte rare aspecte degenerative incipiente ºi cu musculaturã
foarte bine reprezentatã, oferind în jurul articulaþiei gleznei structuri
tendinoase (ligamente active) foarte puternice.
Cazurile aparþinând grupului A, dar cu fracturi închise, s-au grupat
în: A1,1 (187 de pacienþi), A1,3 (70 pacienti), A2,3 (68 de pacienþi),
A3,1 (98 de pacienþi) ºi A3,3 (80 de pacienþi). Dupã caz, s-a folosit
reducerea sângerândã ºi osteosinteza (cu broºa K, ºuruburi, hobanaj)
sau, mai rar, reducerea ortopedicã ºi imobilizarea în aparat ghipsat.
Cazurile aparþinând grupului B, dar cu fracturi închise, au
fost individualizate astfel: B1,1 (102 pacienþi), B2,2 (141 de
pacienþi), B2,3 (132 de pacienþi), B3,1 (22 de pacienþi), B3,2 (98
de pacienþi) ºi B3,3 (81 de pacienþi). Am utilizat reducerea
sângerândã ºi combinaþii de osteosintezã (ºuruburi, placã ºi
ºuruburi, hobanaj, broºe K. etc.).
Cazurile aparþinând grupului C s-au încadrat în urmatoarele
categorii: C1,1 (79 de pacienþi), C1,3 (82 de pacienþi), C2,3 (31
de pacienþi), C3,1 (39 de pacienþi), C3,2 (10 pacienþi) ºi C3,3 (30
pacienþi). Atitudinea terapeutica a fost adaptatã fiecarui caz în parte,
constând în reducerea sângerândã, în modificarea ºi adaptarea uneia
dintre metodele de osteosintezã adecvatã cazului (broºe K,
ºuruburi, hobanaj, placa cu ºuruburi etc.).
Fracturile deschise de gleznã în numar de 25 de cazuri, au
aparþinut urmatoarelor categorii ale clasificãrii AO: B2,2, IO2,
$
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Un numar de 100 de pacienþi nu s-au prezentat la controalele
de peste 8  10 luni de zile ºi nu i-am mai considerat în cazuisticã.

MT1, NV2 (15 pacienti), B3,2, IO3, MT1, NV1 asociate cu
sindrom ischemic tranzitoriu (8 pacienti) si C3,2 , IO3, MT2, NV1
(5 pacienti).
Tratamentul a fost operatoriu în urgenþã sau în urgenþã
amânatã, adresandu-se osului (reducere sângerândã ºi osteosinteze
adecvate tipului lezional), dar ºi structurilor tisulare interesate.
Folosirea clasificarii AO, în definirea categoriei lezionale,
ne prezintã unele avantaje:
- defineºte în detaliu leziunea anatomopatologicã;
- oferã indirect informaþii asupra mecanismului de producere
a leziunilor, confirmat sau nu, prin anamnezã;
- aduce în discuþie necesitatea unui tratament complex care se
adreseazã nu numai osului, ci ºi ligamentelor, ºi altor þesuturi
moi interesate;
- poate sã faciliteze înscrierea directã într-un program de
calculator, oferind chirurgului detalii ale monitorizãrii cazului;
- prezintã într-o maniera complexã, distrucþia tisularã, pornind
de la o minimã contuzie pânã la cele mai importante leziuni
tegumentare, si a celorlalte structuri periarticulare.
Cazurile tratate au fost evaluate dupa unele criterii:
_funcþionale (reluarea mersului, gradul de reducere al miºcãrilor,
tulburãrile neurovasculare sechelare, reluarea activitãþii
anterioare, dar cu solicitãri discret diminuate etc.);
_obiective (starea tegumentelor, gradul tulburãrilor vasculonervoase sechelare, examenul radiografic, goniometria
articularã, osteodensitometria in dinamica etc.).
Bazaþi pe un punctaj prestabilit, pe o perioadã de maxim 5
ani, si minim 2-3 ani, rezultatele s-au încadrat astfel:
- foarte bune  518 pacienþi;
- bune  456 de pacienþi;
- satisfacatoare  116 pacienþi;
- nesatisfacatoare  85 pacienþi.

Concluzii
- Fracturile componentelor articulaþiei gleznei sunt grave ºi
la adultul tânãr.
- Etiologic mai frecvente sunt traumatismele de intensitate
mare (cãderi la acelaºi nivel ºi de la înãlþime).
- Leziunile pãrþilor moi influenþeaza decizia terapeuticã,
trebuind foarte bine individualizate .
- Tratamentul operator ideal ar consta în obþinerea unei
reduceri perfecte, a unei osteosinteze ferme, care sã permitã
imobilizarea imediata.
-Tratamentul, real, deseori chirurgical ºi numai rareori
ortopedic, va fi adaptat fiecãrui caz în parte, cãutând cât
mai mult sã ne apropiem de ideal.
- Rezultatele, de regulã, sunt bune ºi foarte bune în situaþia
depistãrii ºi tratãrii cât mai precoce ºi adecvate a leziunilor,
interesarea articularã ºi periarticularã complexã complicã
atât tratamentul, cat ºi prognosticul.
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Tratamentul fracturilor de astragal
V. Goian, I. Coºpormac, V. Colesnic, S. Burlea
Spitalul Clinic Ortopedie ºi Traumatologic
Treatment of the Talus Fractures
The plot includes the 7 years experience of authors who treated a batch of 24 patients with astragal fractures. There are elucidated the
treatment conduct alongside with the surgical procedures used in dependence on the seriousness of the lesion. Avascular necrosis remains the
main complication of these types of fractures, its incidence depending on the fracture type and on the time passed till the reduction and the
stabilization of the hotbed.
Key worlds: talus, osteosynthesis, avascular necrosis
Ëå÷åíèå ïåðåëîìîâ òàðàííîé êîñòè
Ñîîáùåíèå îáîáùàåò ñåìèëåòíèé îïûò àâòîðîâ ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ òàðàííîé êîñòè, îñíîâàííûé íà 24 íàáëþäåíèÿõ. Îïèñûâàåòñÿ òàêòèêà õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè ïåðåëîìà. Àâàñêóëÿðíûé íåêðîç îñòàåòñÿ ñàìûì ñåðüåçíûì îñëîæíåíèåì ýòèõ ïåðåëîìîâ, åãî ÷àñòîòà çàâèñèò îò òèïà ïåðåëîìà è âðåìåíè, ïðîøåäøåãî ñ ìîìåíòà òðàâìû äî âïðàâëåíèÿ è ñòàáèëèçàöèè êîñòíûõ îòëîìêîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òàðàííàÿ êîñòü, îñòåîñèíòåç, àâàñêóëÿðíûé íåêðîç

Actualitatea
În pofida faptului cã fracturile astragalului sunt relativ rare,
tratamentul lor impune mari probleme terapeutice. Chiar ºi dupã
tratamentul efectuat la timp ºi corect, rata necrozei avasculare
rãmâne înaltã, se întâlneºte în 21-58% din cazuri cu repercusiuni
funcþionale importante la distanþã ºi este în raport direct cu tipul
fracturii [3, 5].

- fractura bimaleolarã  4;
- fracturã bimaleolarã tasatã de calcaneu-1;
- fracturã diafizarã de femur  1;
- fractura metatarsianului V  1.
Bolnavii au fost examinaþi clinic, radiologic:
a. incidenþa antero-posterioarã: varus forþat al piciorului
ºi echin moderat, cu centrarea tubului la nivelul maleolei externe;
b. incidenþa de profil: rotaþie externã a piciorului cu 200 ºi
echin în fracturile colului;
- rotaþie internã cu 200 a piciorului în fracturile corpului.

Scopul
Analiza de tratament al pacienþilor cu fracturi de astragal
în funcþie de gravitatea leziunii ºi timpul trecut de la traumatism
pânã la reducerea ºi stabilizarea focarului de fracturã.

Tratament
În tratamentul fracturilor de astragal, o importanþã
primordialã o are reducerea anatomicã perfectã a fragmentelor,
deoarece pe o unitate de suprafaþã a astragalului revine o sarcinã
mai mare decât pe oricare alt os. Reducerea imperfectã va
provoca inevitabil o artrozã deformantã.
N-am avut fracturi de tip I în lotul nostru de pacienþi. În
fracturile Hawkins II, am utilizat reducere deschisã ºi
osteosintezã cu compresie cu ºuruburi spongioase. În cazul
edemului traumatic pronunþat, am preferat o pregãtire
preoperatorie care a inclus preparate reologice, diuretice,
anticoagulanþi ºi poziþie proclivã. Niciodatã n-am operat bolnavii
în prezenþa edemului cu flictene. Majoritatea fracturilor a fost
rezolvatã prin abord antero-lateral. În majoritatea cazurilor am
reuºit sã închidem plaga fãrã tensionarea tegumentelor, plãgile
s-au cicatrizat primar. Fracturile de tip III au pus mari probleme
terapeutice din cauza edemului, a dificultãþilor tehnice de
reducere a corpului astragalian luxat. Un bolnav cu fracturã
deschisã de tip III, infectatã, a fost transferat în secþia Chirurgie
Septicã. La 5 bolnavi s-a efectuat reducerea deschisã ºi
osteosinteza; la 2 bolnavi  artrodezã tibio-astragalieanã ºi
astragal-calcaneanã; într-un caz  artrodeza tibio-calcaneanã,
în alt caz  artrodeza subtalarã.
În fracturile de corp: la 3 bolnavi cu fracturã cu cominuþie
s-a recurs la artrodeza tibio-astragaleanã ºi astragal-calcaneanã,

Material ºi metode
În perioada anilor 2000-2006, în secþia Nr. 1 a IMSP
SCTO, au fost trataþi 24 de bolnavi cu fracturã de astragal:
Femei  6, în vârstã de la 16 la 55 de ani.
Bãrbaþi  18, vârsta medie  36 de ani.
Mecanismul traumatismului:
Catatraumatism  8.
Accidente rutiere  16.
Termenul de la traumatism pânã la intervenþie chirurgicalã
a variat de la 7 ore pânã la 6 sãptãmâni. În medie, bolnavii au
fost operaþi peste 2 sãptãmâni. Au fost pacienþi cu:
Fractura parcelarã a capului cu luxaþie în articulaþia
Schopart  1.
Conform clasificãrii Hawkins (fracturã de col):
I. Hawkins I  0.
II. Hawkins II  7.
III.Hawkins III  10 (2 deschise).
IV. Hawkins IV  1.
Fracturã de corp de astragal  6.
În 12 cazuri fractura de astragal a fost asociatã cu:
- fractura maleolei mediale  4;
- fractura maleolei laterale  1;
&
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3. În leziuni grave, în scop de prevenire a instabilitãþii
articulare, este necesarã o imobilizare îndelungatã.
4. Alegerea optimã a timpului de intervenþie, a cãii de abord
ºi atitudinea blândã faþã de þesuturile moi previn
complicaþiile tegumentare frecvente în aceste fracturi.
5. În fracturile-luxaþii grave de tipul III ºi în cele cominutive
ale corpului astragalului, în unele cazuri, este indicatã
artrodeza primarã.

la 1 bolnav  artrodeza gleznei, în 2 cazuri  osteosinteza prin
abord transmaleolar.
Au fost supravegheaþi la o distanþã de 1-2 ani 16 bolnavi
(67%): Tipul II  pacient, la care s-a constatat consolidarea
astragalului cu recuperarea funcþiei.
Tipul III  8 bolnavi:
_ 3 bolnavi, la care s-au efectuat artrodeza, s-a format
anchiloza osoasã;
_ 5 bolnavi la care s-au efectuat osteosinteza, cu
consolidarea astragalului, ºi necroza avascularã la
distanþã.
Tipul IV  1 bolnav, consolidarea astragalului.
Cu fracturã de corp astragalian au fost supravegheaþi 6
bolnavi:
_la 4 dintre ei s-a efectuat artrodeza cu formarea anchilozei
osoase;
_la 2 bolnavi, dupã osteosintezã, a survenit consolidarea;
_la 1 dintre ei s-au dezvoltat necroza avascularã ºi artroza
gleznei de gr. II-III.
Din 9 bolnavi, la care s-a efectuat osteosinteza astragalului,
la 6 s-a dezvoltat necrozã avascularã (67%), dar nici într-un caz
nu s-a produs colapsul astragalului.
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Concluzii
1. Fracturile de astragal prezintã o urgenþã chirurgicalã.
2. Reducerea anatomicã micºoreazã rata apariþiei artrozei
ºi a necrozei avasculare.
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Experienþa noastrã în tratamentul chirurgical al fracturilor maleolare
F. Gornea, A. Homa, V. Starþun
Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Our Experience in The Surgical Treatment of the Malleolar Fractures
The actual research include 124 patients with the malleolar fractures treated surgically during the 1999-2004, using the type AO adjustments
and technology (78 patients) and some new adjustments (46 patients) proposed and introduced by us. Surgical treatment of the malleolar
fractures using the AO techniques and adjustments, supplemented with some new adjustments proposed and introduced by us, insures good and
excellent anatomical and functional results in about 84,85% cases.
Key worlds: fracture, malleolus
Íàø îïûò õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ ëîäûæåê
Àâòîðû ðàñïîëàãàþò ðåçóëüòàòàìè ëå÷åíèÿ 124 áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè ëîäûæåê, îïåðèðîâàííûõ â 1999-2004 ãã. ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèè ÀÎ (78 ïàöèåíòîâ) è ñ äîïîëíåíèåì ýòîé òåõíîëîãèè íîâûìè ýëåìåíòàìè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñòåïåíè ôèêñàöèè êîñòíûõ îòëîìêîâ ïðè èõ îñòåîïîðîçå, îñêîëü÷àòûõ ïåðåëîìàõ è äð. (46 ïàöèåíòîâ). Ñðàâíåíèå ïîëó÷åííûõ îòëè÷íûõ è
õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ (84,45%) ñ òîêîâûìè ëå÷åíèÿ 94 áîëüíûõ â ïåðèîä äî âíåäðåíèÿ òåõíîëîãèè ÀÎ ïîêàçàëî èõ íåñîìíåííûå ïðåèìóùåñòâà, ìåòîä ðåêîìåíäîâàí äëÿ øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåëîì, ëîäûæêà
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Actualitatea temei
Fracturile maleolare constitue 2022% dintre leziunile
scheletale [8].
Dezavantajele tratamentului prin metode clasice ortopedice
ºi chirurgicale sunt bine cunoscute, ele nu permit realizarea
miºcãrilor precoce în articulaþia traumatizatã. Tehnologia AO
realizeazã aceastã condiþie prin osteosinteza stabil-funcþionalã,
care asigurã funcþia precoce articularã ºi recuperarea rapidã a
pacientului, amelioreazã calitatea vieþii pacientului în perioada
postoperatorie. Totodatã, rezistenþa mecanicã scãzutã a þesutului
osos la unii bolnavi (vârstã senilã, imobilizare îndelungatã,
reoperaþii, tratament ortopedic incorect, fracturi neglijate, alte
cazuri de osteoporozã afuncþionalã) limiteazã utilizarea
procedeelor de tipul AO, fiind necesarã perfecþionarea fixatorilor
ºi a metodelor de fixare, pentru obþinerea rezistenþei mecanice
corespunzãtoare a osteosintezei [3, 5, 6, 7].

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; dupã 2-3 zile au fost operaþi 3
(3,85%) bolnavi; dupã 4-10 zile  24 (30,77%); dupã 11-30 de
zile  34 (43,59%); peste o lunã  16 (20,51%) pacienþi.
Grupul III cuprinde 46 de bolnavi trataþi prin osteosintezã
stabil-funcþionalã cu utilizarea unor fixatori modificaþi de cãtre
noi (de asemenea, conform principiilor AO) în cazurile dificile,
considerate adesea nerezolvabile, dintre care: 25 (54,35%) 
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 s-a atestat la 12 (26,09%) bolnavi: tipul A - 1, tipul B 9 ºi tipul C - 2; a celei mediale  la 2 bolnavi; bimaleolare  la
32 (69,57%) bolnavi: tipul A - 5, tipul B - 21, tipul C - 6. 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; dupã 1-3 zile  la 2 (4,35%) bolnavi;
dupã 4-10 zile  la 12(26,09%) bolnavi; între 11-30 de 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 apreciat prin
scara raitingului 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.
Osteosinteza în grupul II s-a efectuat dupã principiile AO
ºi cu fixatorii de tipul AO. Experienþa noastrã de aplicare a
metodelor ºi a fixatorilor de tipul AO ºi cercetarea bibliograficã
de specialitate [2, 6] ne-au 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, ºi anume: 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 o osteoporozã avansatã de diferitã
genezã; 3) în fracturile maleolare cominutive; 4) în fracturile cu
consolidare lentã, vicioasã, în pseudoartroze, care necesitã
reoperare etc.
Întru rezolvarea acestor probleme, am propus unele
modificãri de fixatori ºi de variante în osteosinteza maleolelor.
Placã-bidinþatã, în ostesinteza stabil-funcþionalã 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. În
studiul experimental noi am stabilit cã 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. Acest dispozitiv s-a aplicat la 41 de
bolnavi dintre care: 12 bolnavi  cu fracturi izolate ale maleolei
laterale ºi 29 de bolnavi  cu fracturi bimaleolare. În fracturile

Materialul ºi metodele studiului
Am cercetat datele a 218 bolnavi care s-au tratat
chirurgical, pe parcursul a 12 ani, cu o creºtere evidentã a
numãrului celor operaþi în ultimii 5 - 6 ani. În funcþie de fixatorii
utilizaþi în osteosintezã, de metodele de aplicare a acestora, toþi
bolnavii operaþi au fost convenþional divizaþi în 3 grupuri: grupul
I  94 de bolnavi, operaþi prin metode clasice (fixare a
fragmentelor cu broºe, artrosinteza transplantarã cu broºe, fãrã
recuperare funcþionalã precoce); grupul II  78 de bolnavi,
operaþi dupã principiile AO ºi cu fixatori de tipul AO; grupul
III  46 de bolnavi, trataþi prin osteosintezã stabil-funcþionalã
cu utilizarea unor fixatori modificaþi de cãtre noi.
Grupul I (lot martor) include 94 de bolnavi, trataþi
chirurgical în perioada aa. 1991-1998, prin metode tradiþionale,
numite de cãtre noi pre-AO (fãrã utilizarea osteosintezei stabil
 funcþionale ºi recuperare funcþionalã precoce), dintre care 44
(46,81%) bãrbaþi, 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%) bolnavi. Fractura izolatã
a maleolei laterale a fost atestatã la 17(18,09%) bolnavi: tipul
A - 1, tipul B - 11 ºi tipul C - 5; a celei mediale  la 15 (14,89%)
bolnavi; bimaleolare  la 63 (67,02%) de bolnavi: tipul A - 2,
tipul B - 47, tipul C - 14. În 22 (23,4%) de cazuri s-a constatat
fractura marginii posterioare de pilon tibial. În 7 (7,45%) cazuri
s-au stabilit 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 s-au repartizat astfel: 15-20 de ani  2 (2,56%), 21-30
de ani  20 (25,64%), 31-40 de ani  17 (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%) de bolnavi: tipul A - 2, tipul B - 24 ºi tipul C 1;
fractura izolatã de maleolã medialã  la 10 (12,82%); 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 ºi fractura marginii posterioare de pilon tibial, iar
în 21 (26,92%) de cazuri  lezarea sindesmozei tibioperoniere
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 30-60 de puncte; neacceptabil  < 30 de puncte: la 53 (56,4%) de
bolnavi  din grupul I, la 51 (65,4%) de bolnavi  din grupul II ºi la
33 (71,7%) de bolnavi - din grupul III. În grupul martor s-a constatat:
59,50 ± 3,9 puncte, la bolnavi cu fractura maleolei laterale, 71,5±1,3
puncte, la bolnavii cu fractura maleolei mediale ºi 60,61 ± 0,3 puncte,
la bolnavii cu fracturi bimaleolare. În grupul II s-a constatat punctajul
mediu 84,67 ± 3,0, la bolnavii cu fractura maleolei laterale, la bolnavii
cu fractura maleolei mediale  91,43 ± 3,3 ºi la bolnavi cu fracturi
bimaleolare  78,44 ± 2,8. În grupul III s-a depistat punctajul mediu
OMAS 89,29 ± 3,4 la bolnavi cu fractura maleolei laterale, la bolnavii
cu fractura maleolei mediale  100,00 ± 0,0 ºi la bolnavii cu fracturi
bimaleolare  82,8±2,7. Compararea acestor parametri a arãtat cã
raitingul 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.
Raitingul 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 bolnavii cu fracturi
bimaleolare, în comparaþie cu grupul I, acest raiting s-a majorat în
grupul II de 1,3 ori (p < 0,001) ºi respective de 1,4 ori (p < 0,001) 
în grupul III. Rezultatele obþinute corespund celor publicate în
literatura de specialitate [1, 4].
Bolnavi, la care nu s-au depistat semne de artrozã
deformantã de gleznã, grupul martor, au fost 36 (67,92 ± 7,7%),
fiind de 1,5 ori mai puþini decât în grupul II (47(92,16 ± 3,9%)
de bolnavi, x2=9,3 df=1, p < 0,001 ºi respectiv de 2,75 ori mai
micã la bolnavi din grupul III  31(93,94±4,3%) de bolnavi,
x2=7,9; df=1, p < 0,001).

de tipul A, placa bidinþatã în 3 cazuri a fost situata lateral ºi
postero lateral în 2 cazuri. În fracturile de tipul B oblice placabidinþata a fost aplicata posterior, ca ºi 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 situatã lateral. Osteosinteza fracturilor de maleolã lateralã
de tipul C, cu placa înºurubatã bidinþatã, a fost efectuatã la 7
bolnavi.
Pentru sporirea rezistenþei mecanice a fixãrii fragmentelor
de maleolã medialã, am completat procedeul Muller cu o plãcuþa
metalicã în formã de 8, cu 2 orificii pentru 2 broºe (Certificat
de inovator nr. 3805 din 08.11.2001). Modificarea are efect
dublu: 1) se exclude tãierea osului spongios al maleolei mediale
de cãtre firul metalic tensionat al hobanului; 2) se neutralizeazã
forþa de apropiere reciprocã a capetelor externe ale broºelor
de cãtre firul tensionat al hobanei, previnind fragmentarea
(tãierea) segmentului maleolar prin apropierea broºelor. În
cazuri de osteoporozã evidenþiatã, în zona metafizei tibiale, prin
care, de asemenea, se taie firul metalic din hemiansa supreioarã
a hobanului, noi ancorãm capetele ansei superioare de un ºurub
introdus antero-posterior prin metafiza osteoporotica a tibiei
(Certificat de inovator nr. 4195 din 04.11.2004). Osteosinteza
maleolei mediale cu hobanaj modificat s-a efectuat la 19 (55,9%)
bolnavi (dintre care 2 pacienþi cu fracturi izolate de maleolã
medialã ºi 17  cu fracturi bimaleolare).
Rezultate ºi discuþii
Termenul mediu de imobilizare ghipsatã postoperatoriu
în grupul II, este de 6 ori mai scurt, 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  de 5,2 ± 3,1
zile, a celei mediale  de 6,4 ± 3,2 zile) ºi este cu 2 zile mai
scurt decât în grupul II (p < 0,05) ºi de 8 ori mai scurt (p < 0,01)
decât în grupul I.
Durata medie de incapacitate de muncã, în grupul II, s-a
redus de circa 1,6 ori: de la 94,07 ± 4,30 zile, în grupul martor,
pânã la 57,0 ± 4,6 zile  în grupul II, (p < 0,01). Termenul 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, ale celei mediale
 de 41,0 ± 4,7 zile, în fracturile bimaleolare  de 74,0 ± 6,1 zile)
ºi s-a dovedit aproape egal cu cel din grupul II (57,0 ± 4,6 zile),
fiind redus de 1,8 ori în comparaþie cu grupul I (p < 0,01).
Probabilitatea de apariþie a complicaþiilor
postoperatorii precoce în lotul 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 metodele ºi fixatorii de tipul II, ºi de 5,75
ori (Rª= 5,75; x2=4,1; 95%; IÎ:4,77  8,73) mai mare, în
comparaþie cu bolnavii din grupul 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:7,98,9)
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 au fost studiate la o distanþã de 1-10 ani, prin
aprecierea raitingului funcþional de gleznã (punctajul mediu dupã
scala funcþionalã Olerud-Molander). Interpretarea rezultatelor:
rezultat excelent > 90 de puncte; bun  60-90 de puncte; acceptabil

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 în reabilitarea
funcþionalã precoce.
3. Aplicarea modificãrilor propuse în 46 de cazuri de
fracturi maleolare, dupã indicaþiile elaborate de noi, a
arãtat cã dispozitivele, procedeele propuse completeazã
metodele AO ºi asigurã obþinerea rezultatelor 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 la apexul
maleolar, care evitã tãierea de cãtre firul metalic a osului,
precum ºi apropierea broºelor hobanajului între ele cu
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 firului metalic la capetele unui ºurub,
introdus în direcþie antero-posterioarã prin metafiza
tibialã în sectorul ei medial.
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Tratamentul fracturilor maleolare
A. Homa, A. Dumneanu, S. Bejenaru, T. Ignat, S. ªoric, E. Reabcov, I. Pupez, I. Chicu
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic în Domeniul Medicinii de Urgenþã
Treatment of the Malleolar Fractures
The actual research include 84 patients with the malleolar fractures treated during the 2003-2006, using the nonsurgical technology. 40 of
them were treated nonsurgical according to the indications. Another 44 patients had indications for the surgical treatment which was not realized
in account of different causes (hard concomitant general pathologies, psychical disorders, the patients insistence, etc.). The patients were
examined at the distance 1-3 years after trauma according to the Olerud-Molander scoring system, supplemented by X-ray examination.
Key worlds: malleolus, fracture
Ëå÷åíèå ïåðåëîìîâ ëîäûæåê
Àâòîðû èçëîãàþò ñâîé îïûò êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ 84 áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè ëîäûæåê. Áîëüíûå áûëè ðàñïðåäåëåíû íà
äâå ãðóïïû: â I ãðóïïå  40 áîëüíûõ, ó êîòîðûõ êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå ïðîâåäåíî ïî ïîêàçàíèÿì; âî II ãðóïïå  44 áîëüíûõ,
êîòîðûå îòêàçàëèñü îò õèðêðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ â îáåèõ ãðóïïàõ ïîêàçàëî, ÷òî âî
II ãðóïïå äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ áûëà â 1,6 ðàçà áîëüøå, ÷åì â I ãðóïïå, êàê è ïîñòòðàâìàòè÷åñêèå àðòðîçû, íàáëþäàâøèåñÿ â
1,9 ðàçà ÷àùå, ÷åì â I ãðóïïå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëîäûæêè, ïåðåëîì

Actualitatea temei
Fracturile maleolare sunt cele mai frecvente dintre leziunile
gambei, constituind 40-45% din cazuri [3]. Prioritãþile ºi
carenþele tratamentelor conservator ºi chirurgical sunt bine
cunoscute ºi pe larg descrise în literatura de domeniu. Tratmentul
conservator exclude riscul septic, dar este limitat de dificultatea
obþinerii reducerii anatomice, mai ales a fragmentelor marginale
voluminoase, imposibilitatea reducerii fragmentelor maleolare,
în caz de interpoziþie a þesuturilor moi, dificultatea stabilizãrii
fragmentelor în fracturile prin inversiune ºi cominutive, atât ºi
riscul deplasãrii secundare. În pofida faptului cã tratamentul
conservator este legat de imobilizarea ghipsatã a membrului lezat
pentru toatã perioada de consolidare, metoda, de obicei, este
bine toleratã de cãtre pacienþi. Tratamentul conservator este
indicat bolnavilor cu fracturi maleolare închise: 1) fracturi
incomplete; 2) fracturi fãrã deplasare sau cu deplasare minimã;

3) fracturi uni- ºi bimaleolare reduse corect ortopedic; 4)
prezenþa contraindicaþiilor pentru tratamentul chirurgical [2, 3,
5]. În alte cazuri este indicatã intervenþia chirurgicalã. În practica
ambulatorie cotidianã, frecvent întâlnim bolnavi, la care
intervenþia chirurgicalã este contraindicatã din diferite motive
nelegate de patologia gleznei, cât ºi pacienþi care refuzã
categoric, în mod prejudecat, tratamentul chirurgical.
Materialul ºi metodele studiului
Am examenat 84 de bolnavi, la o distanþã de 1-3 ani, care
s-au tratat conservator în secþia ambulatorie ortopedie ºi
traumatologie nr.1 a Centrului Naþional ªtiinþifico-Practic în
Domeniul Medicinii de Urgenþã, în perioada anilor 2003  2006;
dintre care 46 (54,76%)  bãrbaþi, femei  38 (45,24%), în vârsta
de la 15 pânã la 62 ani (în medie 34,9±7,3 ani). Fractura izolatã
a maleolei laterale s-a atestat la 36 (42,86%) de bolnavi (tipul
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± 2,3 (p < 0,05) ºi la bolnavii cu fracturi bimaleolare  77,27
±4,9 (p>0,05). În grupul II s-a constatat: 51,50 ± 9,3 puncte la
bolnavi cu fractura maleolei laterale (p > 0,05), 49,82 ± 4,1 puncte
 la bolnavii cu fractura maleolei mediale (p > 0,05) ºi 40,01
±8,3 puncte  la bolnavii cu fracturi bimaleolare (p < 0,05).
Confruntarea acestor parametri a arãtat cã raitingul
funcþional OMAS, la bolnavii cu fracturi izolate de maleolã
lateralã, s-a micºorat în grupul II de 1,84 ori în comparaþie cu
grupul I. Raitingul funcþional la bolnavii cu fracturi izolate de
maleolã medialã, s-a redus în grupul II de 1,81 ori. La bolnavii cu
fracturi bimaleolare, acest indice s-a micºorat, în grupul II, cu
1,93 ori (p < 0,05). Bolnavi la care nu s-au depistat semne de
artrozã deformantã de glezna, în grupul II, au fost 19 (47,50 ±
8,7%)  de 1,9 ori mai puþini decât în grupul I  39(88,64 ± 4,8%)
de bolnavi, x2=9,3 df=1, p < 0,001). Rezultate obþinute în grupul
I coincid cu cele publicate în literatura de specialitate [3, 5].
Menþionãm cã, în grupul I, rezultate precare, dereglãri
trofice ºi redori s-au atestat la bolnavii cu fracturi bimaleolare,
cu deplasarea fragmentelor osoase. În grupul II rezultate precare
ºi semne de progresare acceleratã a artrozei deformante de gleznã
s-au depistat la pacienþii cu fracturi bimaleolare, cu deplasãri
restante evidente; mai ales, la subiecþii cu dereglãri angio - ºi
neurotrofic locale premorbide, deplasarea restantã moderatã a
fracturilor unimaleolare pe fundalul premorbid neagravat a fost
mai uºor toleratã de cãtre bolnavi, ceea ce, de asemenea, coincide
cu datele din literara de specialitate [2, 3].

A  7, tipul B  21 ºi tipul C  8); a celei mediale  14 (16,67%)
bolnavi; bimaleolare  34 (40,48%) bolnavi (tipul A  4, tipul
B  19, tipul C  11). În 3 cazuri s-a constat ºi fractura marginii
posterioare de pilon tibial. În 3 cazuri s-au constatat fracturi
cominutive, iar lezarea sindesmozei tibio-peroniere distale  în
2 cazuri.
Tratamentul conservator a fost aplicat la 40 (47,62%) de
bolnavi cu fracturi izolate uni- ºi bimaleolare, fãrã deplasare, ºi
cele unimaleolare reduse complet (conform datelor radiologice),
dintre care: 28 (70,0%) de bolnavi cu fracturi izolate de maleolã
lateralã, 8 (30,0%) bolnavi cu fracturi de maleolã medialã ºi 4
bolnavi  cu fracturi bimaleolare; aceºti pacienþi au format grupul
I. În acest grup patologia a fost abordatã conservator, reieºind
din urmãtoarele indicaþii: 1) fracturã închisã incompletã  9
(22,5%) bolnavi; 2) fracturã închisã fãrã deplasare a
fragmentelor  18 (45,0%); fracturã închisã cu deplasare a
fragmentelor, care s-a redus printr-o tentativã de reducere închisã
 13 (32,5%) pacienþi.
Grupul II a întrunit 44 (52,38%) de bolnavi, cu diverse
variante de fracturã maleolarã, care au refuzat categoric
tratamentul chirurgical indicat ºi cei cu contraindicaþii absolute
(din cauza maladiilor asociate) pentru tratament chirurgical, dintre
care 8 (18,18%) bolnavi cu fracturi izolate de maleolã lateralã, 6
(13,64%) bolnavi  cu fracturi de maleolã medialã ºi 30 (68,18%)
 cu fracturi bimaleolare. Aceºti bolnavi nu au fost operaþi din
diferite cauze: 1) patologii somatice asociate decompensate 
11(25,0%); 2) maladii cutanate ºi septice în regiunea membrului
traumatizat  4 (9,09%); 3) maladii psihice  7 (15,9%); 4) etilism
cronic decompensat  6 (13,64%); 5) lipsa poliþei de asigurare ºi
a surselor financiare pentru operaþia programatã  7 (15,9%); 6)
bolnavi care au refuzat categoric tratamentul chirurgical  9
(20,45%). În acest grup de bolnavi s-a încercat o reducere cât
mai apropiatã de cea anatomicã, urmatã de imobilizarea ghipsatã
ºi de tratatmentul funcþional de recuperare
Rezultatele tratamentului la distanþã s-au evalat prin
aprecierea raitingului funcþional de gleznã (punctajul mediu dupã
scara funcþionalã Olerud-Molander  scara-chestionar OMAS
(Release November 12.4,2003 / Institute for Algorithmic
Medicine / Texas Corporation). Interpretarea rezultatelor:
rezultat excelent - > 90 de puncte, bun  60-90 de puncte,
acceptabil  30-60 puncte, neacceptabil - <30 puncte.
Suplimentar au fost efectuate examenul clinic ºi radiologic.

Concluzii
1. Selecþionarea tacticii de tratament (conservator sau
chirurgical) necesitã a fi realizatã numai în baza indicaþiilor
stricte de ordin general ºi local.
2. Tratamentul conservator, fiind aplicat bolnavilor
conform indicaþilor, asigurã rezultatele scontate.
3. Fracturile maleolare cu deplasare a fragmentelor, care
nu au putut fi reduse printr-o tentativã ortopedicã, cât ºi cele cu
deplasare secundarã, necesitã a fi tratate chirurgical în lipsa
contraindicaþiilor de alt ordin.
4. Este necesarã propagarea mai largã a metodelor
contemporane de tratament ºi familiarizare cu ele a specialiºtilor
în domeniu.
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Rezultate ºi discuþii
Durata medie de incapacitate de muncã, la bolnavii cu
fracturi unimaleolare din grupul I, este micºoratã de circa 1,6 ori,
comparativ cu grupul II, fiind respectiv 58,01 ± 5,1 zile, în grupul
I, ºi 93,97 ± 5,13 zile, în grupul II, (p < 0,05); la pacienþi cu fracturi
bimaleolare, de asemenea, ea este mãritã de circa 1,6 ori: de la
56,98 ± 4,9 zile, în grupul I, pânã la 94,11 ± 5,5 zile, în grupul II.
Probabilitatea de apariþie a complicaþiilor (redori, dereglãri
trofice, devieri de consolidare) la bolnavii din grupul I este de
6,1 ori (Rª=6,1; x2=8,4; 95%; IÎ:7,98,9) mai joasã, comparativ
cu grupul II.
Raitingul funcþional de gleznã. În grupul I s-a constatat un
punctaj mediu de 94,71 ± 4,2, la bolnavii cu fractura maleolei
laterale (p < 0,05), la bolnavi cu fractura maleolei mediale  90,34
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Podometria computerizatã în examinarea biomecanicã a patologiei plantei
P. Lavrentiev
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Computer Podometry in Biomecanical Evaluation of the Foot Pathology
The authors want to show their experience in usage of computer podometry for the evaluation of the biomechanical foot function. We
evaluate 597 patients with different foot pathologies: 508- with flatfoot, 22  with the calcaneuss fractures and 58 - with other non specified
pathologies. The obtained results allow the authors to conclude that, computer podometry, along with clinical and radiological examination has
an importance in follow-up and treatment of the foot pathology.
Key words: computer podometry, foot pathlogy
Êîìïüþòåðíàÿ ïîäîìåòðèÿ â èñcëåäîâàíèè ïàòîëîãèè ñòîïû
Öåëü ñîîáùåíèÿ  ïîäåëèòüñÿ îïûòîì èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðíîé ïîäîìåòðèè ïðè èññëåäîâàíèè áèîìåõàíè÷åñêîé ôóíêöèè ñòîïû. Áûëî îáñëåäîâàíî 597 áîëüíûõ ñ ðàçëè÷íûìè ïàòîëîãèÿìè ñòîïû: 508  ñ ïëîñêîñòîïèåì, 22  ñ ïåðåëîìàìè
ïÿòî÷íîé êîñòè, 58 - ñ ðàçëè÷íûìè äðóãèìè ïàòîëîãèÿìè. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü çàêëþ÷åíèå, ÷òî êîìïüþòåðíàÿ ïîäîìåòðèÿ, âìåñòå ñ êëèíè÷åñêèì è ðåíòãåíîëîãè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì, èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå â äèàãíîñòèêå è
ëå÷åíèè ïàòîëîãèè ñòîïû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîìïüþòåðíàÿ ïîäîãðàôèÿ, ïàòîëîãèÿ ñòîïû

O altã alternativã de examinare o constituie podoscopia ºi
podometria. La moment, examinarea datã constituie un mijloc clinic
de rutinã în majoritatea clinicilor ortopedice specializate în domeniul
chirurgiei plantei: este rapid ºi util studiul morfologic ºi funcþional
al piciorului încãrcat ºi sprijinul bipodal sau unipodal; se efectueazã
cu ajutorul podoscoapelor de diverse tipuri.
O importantã îmbunãtãþire a posibilitãþilor de evaluare a
particularitãþilor morfofuncþionale ale piciorului a adus-o
baroradiofotopodograma. Baropodograful electric permite
studierea simultanã a 30 de zone adiacente ºi egale ale plantei, în
baza hãrþii izobarelor plantare. Suprapunând baropodograma
radiofotopodogramei, se ajunge la baroradiofotopodogramã.
Baroradiofotopodograma raporteazã topografic baropodograma
funcþionalã la imaginea morfologicã a amprentei ºi la radiografia
integralã a piciorului încãrcat, ceea ce permite calcularea
parametrilor calitativi ºi cantitativi atât ai piciorului normal, cât ºi
în diferite diformitãþi ale lui.
Metodele de examinare, descrise mai sus, nu au satisfãcut
pe deplin specialiºtii ortopezi, din cauza complicitãþii efectuarii
lor, incomoditãþilor apãrute pe parcursul examinãrii, timpului
îndelungat de examinare ºi datelor insuficiente pe care le afiºã.
,
Aceasta a dus la elaborarea, în anii 90 ai secolului trecut, a unei
noi metode de examinare complexã ºi precisã numitã podometrie
computerizatã  o metodã eficientã, rapidã ºi ilustrativã.

Actualitatea temei
În pofida progresului spectaculos al diferitelor metode de
investigaþii ale locomotorului, pânã în prezent, posibilitãþile
aprecierii cantitative ºi calitative a funcþionalitãþii plantei rãmân
limitate. Din acest motiv diagnosticul precoce al unor maladii ale
piciorului rãmâne problematic. Aceasta comunicã actualitate
studiului unor noi metode de evaluare cantitativã ºi calitativã a
funcþionalitãþii plantei.
Pe parcursul dezvoltãrii chirurgiei plantei, în afarã de metoda
clasicã radiologicã de evaluare a patologiei plantei, au fost elaborate
diferite metode suplimentare de examinare. La începutul secolului
20 apare o noþiune ortopedicã de amprentare plantarã, ce era evoluatã
cu ajutorul plantogramei [2]. Tehnic, se efectua prin badijionarea
plantelor cu cernealã sau tuº ºi aºezarea acestora pe o coalã de hârtie;
astfel pe hârtie aparând imaginea plantei, ce poate fi analizatã ºi
pãstratã în fiºa de observaþie.
O determinare mai obiectivã, care redã ºi diferenþele de
presiune din anumite zone ale amprentei plantare, se poate face cu
ajutorul fotoplantokimografului ºi presoplantografului - aparate
elaborate de cãtre Remus Ludu [1]. Cu ajutorul acestor aparate se
înregistreazã kimograma plantarã pe hârtie fotograficã, iar scriptic,
fotografic, radiologic ºi cinematografic, se înregistreazã intensitatea
presiunilor exercitate pe diferite zone ale amprentei plantare.
Kimograma plantarã este o metodã prin care se înregistreazã pe
hârtie fotograficã mobilitatea bolþilor plantare anteroposterioare ºi
transversale, prin suprapunerea imaginii reale a amprentei plantare,
încãrcatã de greutatea corpului ºi de alte greutãþi, peste imaginea
amprentei plantare, înregistratã fãrã încãrcãturã. Kimograma plantarã
obþinutã se compune dintr-o imagine albã, care reprezintã amprenta
realã a suprafeþei plantare a piciorului neîncãrcat, ºi dintr-o zonã
de contrast în degradare, care reprezintã imaginea realã a suprafeþei
plantare încãrcatã de greutatea corpului ºi alte greutãþi supraadãugate.
Zona de contrast în degradare poate fi apreciatã în mm lãþime,
lungime etc., ºi interpretatã fotografic, ea reprezintã gradul de
mobilitate a bolþilor plantare la diferite încãrcãturi [3].

Scopul studiului
Testarea posibilitãþilor diagnostice ale podometriei
computerizate la pacienþii cu diferite patologii ale plantei.
Material ºi metode
Studiul dat a fost efectuat pe parcursul anilor 2002-2007, cu
ajutorul sistemului computerizat de analizã podometricã al firmei
Extra Comfort.
Podometria computerizatã se efectueazã cu ajutorul
podometrului, care la rândul sãu este constituit dintr-o platformã
conectatã la computer. Platforma constã din 1024 de senzori,
"
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fiecare fiind de dimensiuni de 1 cm. În timpul apãsãrii piciorului
peste senzori, pe ecranul computerului apare amprenta piciorului.
Pentru efectuarea colectãrii datelor existã progaramul Static ºi
Postural. Programul Static ne dã posibilitatea a memora doar
una dintre amprentele plantei în timpul sprijinului. Programul
Postural dã posibilitatea a înregistra tot procesul de sprijin timp
de 10 secunde. Dupã aceasta computerul calculeazã presiunea ºi
suprafaþa sprijinului pe toatã perioada examinãrii cu selectarea
unei imagini reprezentative a presiunii exercitate de plantã. De
rând cu examinarea staticã, aceastã metodã permite examinarea
plantei în timpul mersului, prin intermediul programului
Dinamic. Pentru aceasta, persoana examinatã calcã pe platforma
podometrului cu un picior, apoi cu celãlalt, aºa cum se pertrece în
mersul obiºnuit. Aceastã probã se repetã de 3 ori în ritm obiºnuit.
Analiza datelor referitor la eforturile exercitate pe plantã se
efectueazã în baza amprentei care se proiecteazã pe monitorul
computerului în diferite culori. Existã 9 niveluri de efort, fiecãrui
nivel îi corespunde o culoare anumitã, în special cea mai micã
presiune este coloratã în albastru, cea mai mare  în cafeniu.
În total au fost examinaþi 597 de pacienþi: 58% (346) - femei,
42% (251)  bãrbaþi, cu limitele de vârstã de la 12 la 75 de ani,
media fiind de 57,6 ani. Dintre cei 597 de pacienþi examinaþi, 508
au fost cu platipodie; 22  cu fracturi ale calcaneului (examinaþi
postoperatoriu) ºi 53 de pacienþi cu alte patologii ale plantei (planta
diabeticã, fracturi de astragal, fracturi ale oaselor metatarsului,
consecinþele maladiei Keller II, pintene calcanean etc.).

În baza datelor obþinute, se determinã starea plantei ºi se
ajusteazã (în caz de necesitate) susþinãtoarele plantare. Examinarea
cu ajutorul podometrului computerizat ne permite concretizarea
urmãtoarilor parametri:
1. Efortul exercitat pe membrele inferioare în poziþie
ortostaticã ºi de mers.
2. Efortul exercitat pe anti- ºi postpicior.
3. Suprafaþa portantã a plantei.
4. Presiunea medie aparentã sub plantã.
5. Determinarea centrului de greutate al corpului.
6. Traiectoria punctului de reacþie de sprijin a plantei.
Spre deosebire de examinarea radiologicã, podometria
computerizatã este o metodã ecologic curatã (neiradiantã); ea
permite examinãri repetate la distanþã, fãrã pericol de sãnãtate
pentru persoana examinatã ºi pentru examinator. Poate fi efectuatã
în orice condiþii ºi nu necesitã mãsuri de protecþie speciale. În
comparaþie cu examinarea radioloicã, care denotã semnele
schimbãrilor patologice ale plantei în stadiile tardive, examinarea
prin podometrie computerizatã permite diagnosticarea patologiei
în stadiile precoce.
Aceastã metodã este utilã în evaluarea pre- ºi postoperatorie
ºi permite evaluarea obiectivã a gradului de reabilitare funcþionalã.
În cazul diformitãþilor statice ale plantelor, schimbãrile biomecanice
vor fi notificate mult mai devreme decât schimbãrile radiologice,
ceea ce permite efectuarea corecþiilor prin susþinãtoarele plantare.
Evaluarea postoperatorie la distanþã a fracturilor de calcaneu
permite depistarea gradului de restabilire a bolþilor plantare
intraoperatoriu, prevenirea diformitãþilor ulterioare prin aplicarea
susþinãtoarelor plantare specifice fiecãrui tip de deformare ºi
corecþia ulterioarã a biomecanicii plantei.
În cazurile durerilor plantare de origine neclarã, care nu pot
fi diagnosticate prin metodele tradiþionale, podometria
computerizatã ne aratã zonele de presiune maximã ºi distribuirea
forþelor la nivelul plantei, ceea ce îl va ajuta pe ortoped sã
stabileascã diagnosticul definitiv corect, sã indice tratamentul
respectiv ºi sã restabileascã biomecanica plantei.

Rezultatele obþinute
La majoritatea pacienþilor examinaþi prin aceastã metodã au
fost diagnosticate semnele de dereglare a redistribuirii presiunii
exercitate pe plantã, maladia preponderentã fiind platipodia.
Examinarea pe etape a pacienþilor cu platipodie a arãtat cã,
dupã aplicarea susþinãtorilor plantari, deja peste un an, este evidentã
corecþia bolþilor plantei (atât sprijin static, cât ºi dinamic), restabilirea
proiecþiei centrului de greutate ºi refacerea biomecanicii mersului.
Platipodia, fiind diagnosticatã, stopatã ºi corectatã la timp, duce la o
diminuare progresivã a durerilor plantare. La pacientul cu platipodie
transversalã, la nivelul antepiciorului, s-a efectuat profilaxia
dezvoltãrii halucelui valg ºi a degetului în ciocan.
Evaluarea podometricã computerizatã în lotul pacienþilor cu
fractura osului calcanean, interveniþi chirurgical, arãtã gradul corecþiei
intraoperatorii a boltei longitudinale a plantei. În conformitate cu
datele obþinute, se aleg susþinãtoarele plantare. La 6 ºi 12 luni
postoperatoriu se recomandã efectuarea examinãrilor podometrice,
cu corecþie ulterioarã la necesitate. Datele obþinute ne permit sã
afirmãm cã, deja peste o jumãtate de an de la intervenþie, efortul
exercitat pe membrul operat este practic identic cu cel neoperat.
În lotul pacienþilor cu fracturi de calcaneu vicios consolidate,
examinarea podograficã pune în evidenþã dereglarea vastã a
distribuirii eforturilor exercitat de plantã, în special dispariþia boltei
longitudinale. În conformitate cu rezultatele examinãrii, s-au ajustat
susþinãtoare plantare sau a fost recomandat tratament chirurgical.

Concluzii
1. Examinarea podometricã computerizatã este o metodã
sensibilã care permite diagnosticarea ºi prescrierea tratamentului
efectiv (prin despovãrarea zonelor de maximã încãrcare) în stadiul
preradiologic al patologiei plantei, în special al platipodiei.
2. În perioada postoperatorie a diferitelor patologii ale
piciorului, podometria computerizatã permite aprecierea eficacitãþii
metodelor de tratament, diagnosticarea ºi corecþia deformãrilor
statice ale plantei prin aplicarea tratamentului ortopedic respectiv.
3. În cazul fracturilor vicios consolidate ale calcaneului,
examenul podometric pune în evidenþã dereglãrile biomecanice ºi
ajutã specialistul-ortoped în elaborarea tacticii ulterioare de tratament.
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Discuþii
Podometria computerizatã este o metodã de examinare care
nu înlocuieºte metodele tradiþionale de investigaþii, dar le
suplimenteazã, dând posibilitatea de a examina mai pe larg
patologia plantei prin evaluarea biomecanicã staticã ºi dinamicã.
Ea ne permite sã formulãm o concluzie referitor la distribuirea
presiunii pe diferite sectoare ale plantei.
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Äèôôåðåíöèðîâàííîå ëå÷åíèå ïëîñêî-âàëüãóñíîé äåôîðìàöèè
ñòîï ó äåòåé
È. Á. Çåëåíåöêèé, À. Þ. Ãëåáîâ, Þ. È. Âîëüâà÷
Õàðüêîâñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ ïîñëåäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ
Differentiated Treatment of the Flat-Foot Deformation in Children
The article describes the results of treatment 62 children with flat-foot deformation. The patients were divided in to tree clinical group: 1st
group  congenital anomaly of development  14 patients (22%); 2d group  genetically anomaly of development  6 patients (10%); 3d group
 multifactorial diseased of development  14 patients (68%). There were made operation on soft tissues or on bones. Depends on age, grate of
deformation and ethiology of disease. After 1,5-2 year 16 patients (27%) that have under gone operation on soft tissues. Navicular angle
increased on 8-10. Patients of oldest group that were under gone operations on bones had good results in all occurrence.
Key words: flat-foot, treatment
Tratamentul diferenþiat al deformitãþilor piciorului plat ºi valg la copii
Autorii expun rezultatul tratamentului la copii cu deformitãþi plantare în valg ºi plate. Pacienþii au fost repartizaþi dupã factorul etiologic în
3 grupe: I  deformitatea congenitalã (14 copii); II copii predispuºi ereditar cãtre deformitatea plantarã (42 bolnavi); III - deformaþii plantare
în valg ereditare (6 cazuri). S-au efectuat intervenþii chirurgicale pe þesuturile moi (procedeul ªmidt, Bair) , precum ºi pe componenta ososã a
plantei (artrodeze, operaþia Müller).
Cuvinte-cheie: picior plat, tratament

Ëå÷åíèå ïëîñêî-âàëüãóñíîé äåôîðìàöèè ñòîï
(ÏÂÄÑ) ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëîæíûõ âîïðîñîâ îðòîïåäèè
äåòñêîãî âîçðàñòà [2]. Ñëîæíîñòü ëå÷åíèÿ äàííûõ áîëüíûõ çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â òîì, ÷òî ÏÂÄÑ ÿâëÿåòñÿ
ìíîãîêîìïîíåíòíîé äåôîðìàöèåé, íî è ñîïðîâîæäàåòñÿ
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñèñòåìíûì ïîðàæåíèåì îïîðíîäâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà èëè ìíîæåñòâåííûì ïîðàæåíèåì âñåãî îðãàíèçìà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î åå íàñëåäñòâåííîì èëè íàñëåäñòâåííî-ïðåäðàñïîëîæåííîì õàðàêòåðå
çàáîëåâàíèÿ. ÏÂÄÑ, ïî äàííûì ìíîãèõ àâòîðîâ, âñòðå÷àåòñÿ îò 36 äî 82,1% èç âñåõ äåôîðìàöèé ñòîï [1, 3].
Ñîãëàñíî äàííûì ãåíåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, âûÿâëåíî, ÷òî ïðåäðàñïîëîæåíèå ê ïëîñêî-âàëüãóñíîé äåôîðìàöèè ñòîï ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíî êàê ìóëüòèôàêòîðèàëüíîå íàñëåäîâàíèå, ò.å. îíî îáóñëîâëåíî ñîâìåñòíûì äåéñòâèåì ãåíåòè÷åñêèõ è âíåøíåñðåäîâûõ ôàêòîðîâ. Íà îñíîâàíèè êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé êîíñòàòèðîâàíî ïðîÿâëåíèå íàðóøåíèé àäàïòàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè ê çíà÷èòåëüíûì ïî èíòåíñèâíîñòè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè íàãðóçêàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþòñÿ ñòðóêòóðíûìè èçìåíåíèÿìè â ñòîïå, õðîíè÷åñêîé ìèêðîòðàâìàòèçàöèåé è ïåðåíàïðÿæåíèåì ñ
ïîñëåäóþùèì ðàçâèòèåì âîñïàëèòåëüíûõ è òðîôè÷åñêèõ
èçìåíåíèé â åå êîìïîíåíòàõ [4]. Íàèáîëåå ÿðêèì ïðèìåðîì ìóëüòèôàêòîðèàëüíîé ýòèîëîãèè ïàòîëîãèè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ÿâëÿåòñÿ ïëîñêî-âàëüãóñíàÿ
äåôîðìàöèÿ ñòîïû, â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò ñî÷åòàíèå
íàñëåäñòâåííî-ïðåäðàñïîëîæåííîãî ôàêòîðà (ñîåäèíèòåëüíî-òêàííàÿ äèñïëàçèÿ) è âîçäåéñòâèå ôàêòîðà âíåøíåé ñðåäû (ñòàòè÷åñêàÿ íàãðóçêà) [6].
Öåëüþ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ áûëî ïðîâåñòè àíàëèç
îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòîâ îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ ñ ÏÂÄÑ
è îïðåäåëèòü íàèáîëåå àäåêâàòíîå îïåðàòèâíîå âìåøà-

òåëüñòâî äëÿ êàæäîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ïðè êîððåêöèè äåôîðìàöèè ñòîïû ñ ó÷åòîì ýòèîëîãèè, ñòðóêòóðíûõ
èçìåíåíèé è áèîìåõàíè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Â íàøåé ðàáîòå ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ
62 ïàöèåíòîâ ñ ïëîñêî-âàëüãóñíîé äåôîðìàöèåé ñòîï â ïåðèîä ñ 1990 ïî 2006 ãîäà (òàáë.1) Ïî ýòèîëîãè÷åñêîìó ïðèçíàêó
áîëüíûå ðàñïðåäåëèëèñü íà òðè ãðóïïû: 1 ãðóïïà - ÏÂÄÑ,
êàê âðîæäåííûé ïîðîê ðàçâèòèÿ  14 ÷åëîâåê (22%); 2 ãðóïïà - íàñëåäñòâåííî-ïðåäðàñïîëîæåííàÿ² ïëîñêî-âàëüãóñíàÿ
äåôîðìàöèÿ ñòîï  42 áîëüíûõ (68%), èç íèõ â òîì ÷èñëå 25
áîëüíûõ (40%) ñ ãèïåðìîáèëüíîñòüþ ñóñòàâîâ ñòîïû; 3 ãðóïïà - íàñëåäñòâåííàÿ³ ÏÂÄÑ  6 äåòåé (10%) Â ýòó ãðóïïó âîøëè òðîå äåòåé ñ íåñîâåðøåííûì êîñòåîáðàçîâàíèåì, 2 áîëüÒàáëèöà 1
Ðàñïðåäåëåíèå áîëüíûõ ïî ýòèîëîãè÷åñêîìó
ôàêòîðó è âîçðàñòó
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MATERIALELE CONFERINÞEI A IX-a A ORTOPEZILOR-TRAUMATOLOGI
íûõ ñ ìèîïàòèåé, îäíà áîëüíàÿ ñ ïðîãðåññèðóþùåé ñïàñòè÷åñêîé äèïëåãèåé. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ èñïîëüçîâàëèñü êëèíè÷åñêèå, ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ, ìåòîäû ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè, îáñëåäîâàíèÿ â ìåäèêî-ãåíåòè÷åñêîì öåíòðå.
Ñ 1 ñòåïåíüþ äåôîðìàöèè áûëî 8 äåòåé. Ïðè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîì îáñëåäîâàíèè óãîë ëàäüåâèäíîãî ñâîäà ñòîïû ñîñòàâëÿë 140°-145°, òàðàííî-ïÿòî÷íûé óãîë  40-45°,
óãîë íàêëîíà ïÿòî÷íîé êîñòè  îò 15 äî 25°, áîëüøåáåðöîâî-ïÿòî÷íûé - 50-60°, áîëüøåáåðöîâî-òàðàííûé - 100-110°.
Ïðè 2 ñòåïåíè ó 39 áîëüíûõ îòìå÷àëîñü óâåëè÷åíèå
óãëà ëàäüåâèäíîãî ñâîäà ñòîïû äî 145°-155°, òàðàííî-ïÿòî÷íûé óãîë ñîñòàâèë â ñðåäíåì 50-55°, óãîë íàêëîíà ïÿòî÷íîé êîñòè - îò 5 äî 15° áîëüøåáåðöîâî-ïÿòî÷íûé - 6070°, áîëüøåáåðöîâî-òàðàííûé - îò 110 äî 125°.
Òðåòüÿ ñòåïåíü äåôîðìàöèè áûëà îòìå÷åíà ó 15 áîëüíûõ. Íà ðåíòãåíîãðàììàõ ãîëîâêà òàðàííîé êîñòè íàêëîíåíà â ïîäîøâåííóþ ñòîðîíó, èìååòñÿ ïîäâûâèõ â òàðàííî-ëàäüåâèäíîì ñóñòàâå. Ëàäüåâèäíûé óãîë ñâîäà ñòîïû
ñîñòàâëÿë 160°-174°, òàðàííî-ïÿòî÷íûé óãîë - 55-70°, óãîë
íàêëîíà ïÿòî÷íîé êîñòè - îò 0 äî 5°; â 2 ñëó÷àÿõ îòðèöàòåëüíûé.
Â ãðóïïå áîëüíûõ ñ ÏÂÄÑ ïðè âðîæäåííîì ïîðîêå
ðàçâèòèÿ ïðè îòñóòñòâèè ýôôåêòà ïîñëå êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ïðèìåíÿëè îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà íà
ìÿãêèõ òêàíÿõ, âêëþ÷àþùèå óäëèíåíèå ñóõîæèëèé ìàëîáåðöîâûõ ìûøö, àõèëëîïëàñòèêó ïî Áàéåðó, êàïñóëîòîìèþ ïÿòî÷íî-êóáîâèäíîãî ñóñòàâà, îòêðûòîå âïðàâëåíèå
ãîëîâêè òàðàííîé êîñòè.
Ïðè ëå÷åíèè áîëüíûõ ñ íàñëåäñòâåííî-ïðåäðàñïîëîæåííûìè ÏÂÄÑ â âîçðàñòíîé ãðóïïå 4-7 ëåò ïðèìåíÿëîñü íåñêîëüêî âèäîâ îïåðàöèé: 1- îïåðàöèÿ Øìèäòà,
êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè ïîäòÿãèâàþùåé
ïåòëè èç ñóõîæèëèÿ ïåðåäíåé áîëüøåáåðöîâîé ìûøöû
ïîä ëàäüåâèäíóþ êîñòü (10 îïåðàöèé); 2 - îïåðàöèÿ Øìèäòà â ñî÷åòàíèè ñ äóáëèêàòóðîé äåëüòîâèäíîé ñâÿçêè è
óäëèíåíèåì ïðîíàòîðîâ ñòîïû (6 îïåðàöèé).
Â ãðóïïå áîëüíûõ ñ íàñëåäñòâåííî-ïðåäðàñïîëîæåííîé ïëîñêî-âàëüãóñíîé äåôîðìàöèè ñòîï, à òàêæå ïðè
íàñëåäñòâåííûõ çàáîëåâàíèÿõ, â âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 8
äî 12 ëåò, ïðè I-II ñòåïåíè äåôîðìàöèè ïðîâîäèëàñü îïåðàöèÿ Øìèäòà (10 îïåðàöèé); ïðè II-III ñòåïåíè äåôîðìàöèè ïðîâîäèëèñü îïåðàöèÿ Øìèäòà â ñî÷åòàíèè ñ âìåøàòåëüñòâàìè íà ìÿãêèõ òêàíÿõ - óäëèíåíèå ñóõîæèëèé
ìàëîáåðöîâûõ ìûøö, àõèëëîïëàñòèêà ïî Áàéåðó. Ìû
äîïîëíèëè äàííîå âìåøàòåëüñòâî âûïîëíåíèåì äóáëèêàòóðû äåëüòîâèäíîé ñâÿçêè è ïåðåñàäêè ñóõîæèëèÿ çàäíåé
áîëüøåáåðöîâîé ìûøöû íà êëèíîâèäíóþ êîñòü ñ ïîñëåäóþùåé ãèïñîâîé èììîáèëèçàöèåé (16 îïåðàöèé).
Â ãðóïïå áîëüíûõ ñ íàñëåäñòâåííî-ïðåäðàñïîëîæåííîé ÏÂÄÑ ó 13 áîëüíûõ ñî II-III ñòåïåíüþ äåôîðìàöèè
îòìå÷àëàñü àïîôèçîòåíäîïàòèÿ áóãðèñòîñòè ëàäüåâèäíîé
êîñòè, êàê ðåçóëüòàò äèñòðîôè÷åñêîãî ïðîöåññà ïðè ñîçäàâøèõñÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ áèîìåõàíè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ýëåìåíòîâ ñòîïû. Ýòèì áîëüíûì ïðîâîäèëàñü îïåðàöèÿ Øìèäòà, äîïîëíåííàÿ ìîäåëèðóþùåé ðåçåêöèåé ëàäüåâèäíîé êîñòè è äóáëèêàòóðîé äåëüòîâèäíîé ñâÿçêè.

Â âîçðàñòå îò 13 äî 16 ëåò ó áîëüíûõ ñ I ñòåïåíüþ
ÏÂÄÑ ìû ïðîâîäèëè ìÿãêîòêàíûé êîìïîíåíò îïåðàöèè
Ìèëëåðà, íàïðàâëåííûé íà óâåëè÷åíèå ñâîäà ñòîïû ïóòåì íàòÿæåíèÿ ñóõîæèëèÿ ïåðåäíåé áîëüøåáåðöîâîé
ìûøöû, âûêðîåííûì ñóáàïîíåâðîòè÷åñêèì ëîñêóòîì ïî
ìåäèàëüíîé ïîâåðõíîñòè ñòîïû è ïîñëåäóþùåé åãî ôèêñàöèåé ê ëàäüåâèäíîé êîñòè è òðàíñïîçèöèåé ñóõîæèëèÿ
çàäíåé áîëüøåáåðöîâîé ìûøöû íà 1 êëèíîâèäíóþ êîñòü.
Ýòèì ñàìûì äîñòèãàëîñü óñòðàíåíèå îòâåäåíèÿ è ïðîíàöèè ïåðåäíåãî îòäåëà ñòîïû, ôîðìèðîâàíèå åå ïðîäîëüíîãî ñâîäà. Ïðè áîëåå òÿæåëûõ ôîðìàõ (II-III còåïåíü)
äàííàÿ îïåðàöèÿ äîïîëíÿëàñü àðòðîäåçîì ïëþñíå-êëèíîâèäíîãî è êëèíîâèäíî-ëàäüåâèäíîãî ñóñòàâîâ [8,9]. Ïðè
ñòîéêîé ðèãèäíîé äåôîðìàöèè ñòîï 3 áîëüíûì ïðîâåäåí
êîðèãèððóþùèé òðåõñóñòàâíûé àðòðîäåç.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ ïðè ÏÂÄÑ ïðîâîäèëàñü íà îñíîâàíèè ñóáúåêòèâíûõ äàííûõ, êëèíè÷åñêîãî è ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ïî òðåõáàëëüíîé
ñèñòåìå.
Â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå, ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ ïîñëå îïåðàöèè, ïîñëå êëèíè÷åñêîãî è ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî
îáñëåäîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ áîëüíûõ, êîòîðûì áûëè
ïðîâåäåíû îïåðàöèè íà ìÿãêèõ òêàíÿõ, çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëàñü ôîðìà ïðîäîëüíîãî ñâîäà, ðåãðåññèðîâàë áîëåâîé ñèíäðîì, ðåíòãåíîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñîîòâåòñòâîâàëè âîçðàñòíîé íîðìå, ÷åðåç 1,5-2 ãîäà ó 16 áîëüíûõ
(27%) íàñòóïèë ÷àñòè÷íûé ðåöèäèâ äåôîðìàöèè. Ëàäüåâèäíûé óãîë ñâîäà ñòîïû â ñðåäíåì óâåëè÷èëñÿ íà 8-10°.
Ó áîëüíûõ ñòàðøåé ãðóïïû, êîòîðûì áûëè ïðîâåäåíû îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà íà êîñòÿõ ñòîïû, èìåëèñü õîðîøèå êëèíè÷åñêèå è ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ðåçóëüòàòû âî âñåõ ñëó÷àÿõ.
Âûâîäû
1. Íàìè âûäåëåíû òðè îñíîâíûõ ïðè÷èííûõ ôàêòîðà âîçíèêíîâåíèÿ ïëîñêî-âàëüãóñíîé äåôîðìàöèè ñòîï ó
äåòåé: ÏÂÄÑ, êàê âðîæäåííûé ïîðîê ðàçâèòèÿ, ÏÂÄÑ,
êàê íàñëåäñòâåííî-ïðåäðàñïîëîæåííûé ïîðîê è ÏÂÄÑ,
êàê íàñëåäñòâåííûé ïîðîê.
2. Äëÿ óñòàíîâêè ýòèîëîãèè çàáîëåâàíèÿ è ñòàòèêîäèíàìè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ñòîïå íåîáõîäèìî ïîëíîöåííîå îáñëåäîâàíèå áîëüíûõ (êëèíè÷åñêîå, ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå, ôóíêöèîíàëüíîå è ìåäèêî-ãåíåòè÷åñêîå).
3. Êîíñåðâàòèâíûé ìåòîä ëå÷åíèÿ, ñîñòîÿùèé â ýòàïíîé êîððåêöèè ñòîïû ãèïñîâûìè ïîâÿçêàìè, îðòîïåäè÷åñêèìè îðòåçàìè, ýôôåêòèâåí òîëüêî ïðè ëåãêîé ñòåïåíè äåôîðìàöèè, à òàêæå äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ â âîçðàñòå
äî 1 ãîäà.
4. Ïðè âûáîðå ìåòîäà îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ïëîñêî-âàëüãóñíûõ ïîðîêîâ ñòîïû íåîõîäèìî:
- ó äåòåé â âîçðàñòå 0-3 ëåò ïðîâîäèòü îïåðàòèâíûå
âìåøàòåëüñòâà íà ìÿãêèõ òêàíÿõ, âêëþ÷àþùèå â
ñåáÿ óäëèíåíèå ñóõîæèëèé ìàëîáåðöîâûõ ìûøö,
àõèëëîïëàñòèêó ïî Áàéåðó, êàïñóëîòîìèþ ïÿòî÷íî-êóáîâèäíîãî ñóñòàâà, îòêðûòîå âïðàâëåíèå
ãîëîâêè òàðàííîé êîñòè;
%

Nr.2 (296), 2007
- ó äåòåé â âîçðàñòå 4-12 ëåò öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü îïåðàöèþ Øìèäòà â íàøåé ìîäèôèêàöèè
(äóáëèêàòóðà äåëüòîâèäíîé ñâÿçêè è ïåðåñàäêà ñóõîæèëèÿ çàäíåé áîëüøåáåðöîâîé ìûøöû íà êëèíîâèäíóþ êîñòü);
- ó äåòåé ñòàðøå 13 ëåò ïîêàçàíî ïðîâåäåíèå îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ íà êîñòíîì àïïàðàòå ñòîïû (îïåðàöèÿ Ìèëëåðà, òðåõñóñòàâíûé êîððèãèðóþùèé àðòðîäåç).
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6. Õðàáðîâà Â. Ã., Êîðíèÿñîâà Å. Â. Ñèíäðîì äèñïëàçèè ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè ó äåòåé ñ ïëîñêî-âàëüãóñíîé äåôîðìàöèåé ñòîïû. Òðàâìàòîëîãèÿ è îðòîïåäèÿ 21 âåêà: ñáîðíèê òåçèñîâ äîêëàäîâ 8 ñúåçäà òðàâìàòîëîãîâ-îðòîïåäîâ Ðîññèè. Ñàìàðà, 2006, ò. .2, ñ. 1004 -1005.
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èññëåäîâàíèå â îöåíêå àíàòîìî-ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñòîïû.
Îðòîïåäèÿ, òðàâìàòîëîãèÿ è ïðîòåçèðîâàíèå, 2004, ¹1, ñ. 16-20.
8. Chapman Michael W. Operative orthopaedics J.B. Lippincott
Company,1993, v. 3, p. 2338-2239.
9. Crenshaw À. Í. Campbells operative orthopaedics. St. Louis, 1987,
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Tratamentul bolii Haglund prin abord microchirurgical
D. Grecu*, D. Tarniþã*, D. Adam***, Daniela Tarniþã**, V. Ghivercea***
* Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
** Universitatea din Craiova
***Spitalul Clinic de Urgenþã
,
Treatment of the Hadlund s Disease through the Microsurgical Approach
In the article are given the results obtained by the surgical treatment of the resection of the calcaneus via the small approach in comparison
with the classical approach and nun-surgical treatment. The clinical results are estimate as good and the best. It was no complications. The
conclusion is made that the mini surgical approach is affective for the treatment of the Handlungs disease.
Key words: Hanglund disease, mini invasive approach
Ëå÷åíèå áîëåçíè Haglund èç ìèêðîõèðóðãè÷åñêîãî äîñòóïà
Ïðåäñòàâëåíû êëèíè÷åñêèå ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå õèðóðãè÷åñêèì ëå÷åíèåì èç ìèíèäîñòóïà, è ðåçåêöèè áóãðèñòîñòè
ïÿòî÷íîé êîñòè ïðè áîëåçíè Haglund â ñðàâíåíèè ñ ìåòîäàìè, ïðè êîòîðûõ îïåðàöèÿ îñóùåñòâëÿëàñü êëàññè÷åñêèì äîñòóïîì,
à òàêæå ñ ðåçóëüòàòàìè êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ. Êëèíè÷åñêèå ðåçóëüòàòû îöåíåíû êàê õîðîøèå è î÷åíü õîðîøèå. Ìåñòíûõ
îñëîæíåíèé íå áûëî. Äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä îá ýôôåêòèâíîñòè îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ìèíèäîñòóïîì â ñðàâíåíèè ñ øèðîêèì äîñòóïîì, à òàêæå ñ êîíñåðâàòèâíûì ëå÷åíèåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïÿòî÷íàÿ êîñòü, äîñòóï, áîëåçíü Haglund

Material ºi metodã
Studiul a fost realizat asupra pacienþilor trataþi în
ambulatorul sau în staþionarul de specialitate al spitalului.
Tratamentul efectuat se poate împãrþi în 3 perioade distincte, în
care metodele au fost diferite: 1. Abord ºi intervenþie chirurgicalã
clasicã. 2. Tratament conservator. 3. Miniabord chirurgical ºi
rezecþie instrumentarã  dupã cum urmeazã.

În Clinica de Ortopedie ºi Traumatologie din Craiova, dupã
ianuarie 2001, am tratat un numãr total de 19 cazuri de boalã
Haglund. Între ianuarie 2001  decembrie 2002, s-au operat 7
cazuri de boalã Haglund: 3 bãrbaþi ºi 3 femei (un bãrbat cu
intervenþie bilateralã), cu vârste între 19 ºi 31 de ani. Între
ianuarie 2003  septembrie 2004, cazurile de boalã Haglund
(10) au fost toate tratate conservator. Tratamentul conservator a
&
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mai fost aplicat ºi la 9 din cei 14 pacienþi operaþi. Între septembrie
2004  octombrie 2006, s-a operat un numãr de 8 cazuri de
boalã Haglund, cu vârste cuprinse între 21 ºi 39 de ani, 6 femei
ºi 2 bãrbaþi.
Abordul chirurgical a fost urmãtorul: incizie longitudinalã
de 4 cm pe faþa posterioarã a tendonului ahilean, incizie longitudinalã
prin mijlocul tendonului ahilean ºi rezecþia apofizei superioare a
tuberozitãþii posterioare a calcaneului cu dalta ºi ciocanul.
Tratamentul conservator a fost urmãtorul: pansamente
adezive pentru protecþie cutanatã, antiinflamatoare
nesteroidiene, procedee fizioterapice locale ºi încãlþãminte cu
toc mai înalt (7 cm), pentru relaxarea tricepsului sural sau
încãlþãminte cu carâmb moale.
Abordul minichirurgical a fost urmãtorul: incizie de 0,5 cm
lateral de tuberozitatea posterioarã calcaneanã. Se izoleazã marginea
superioarã a calcaneului ºi apoi apofiza superioarã a fost rezecatã
cu freza cu mare turaþie (3000-6000 rot/min). Rezecþia ºi modelarea
osului a fost realizatã pânã pe faþa posterioarã a calcaneului, pânã
la nivelul inserþiei tendonului ahilean.
Rezultate
Rezultatele obþinute au fost diferite în funcþie de metoda folositã.
Tratamentul chirurgical clasic a dus la 3 dehiscenþe ale
plãgii operatorii prin necrozã cutanatã. Vindecarea per secundam
s-a produs între 21 ºi 33 de zile dupã tratament local ambulatoriu
(pacientul, cu o intervenþie concomitentã la ambele picioare, a

avut unul cu vindecare per primam ºi unul cu vindecare per
secundam). În toate cazurile dupã vindecarea plãgii, cicatricea
însãºi a fost un factor de morbiditate local care a prelungit timpul
de recuperare pânã la minim 2 luni. Rezultatul final dupã
maturaþia cicatricei a fost considerat bun în 4 cazuri, cu o
cicatrice suplã, dar uºor sensibilã la palpare ºi la încãlþãmintea
incomodã. Aceste rezultate ne-au descurajat pentru o vreme sã
mai practicãm tratamentul chirurgical.
Tratamentul conservator folosit în urmãtoarea perioadã a
dat, de asemenea, rezultate descurajatoare. Toate cazurile au avut
o ameliorare semnificativã a simptomatologiei dupã repausul local
relativ mai permisiv sau sever (greu cuantificabil). In 2 cazuri sa practicat puncþia bursei suprajacente în tensiune. Durerea reapare
la portul încãlþãmintei ºi depun efort susþinut. 2 dintre pacienþi au
fost operaþi în perioada urmãtoare prin miniabord.
Tratamentul prin miniabord a dus în toate cazurile la
rezultate bune ºi foarte bune. Durerile au dispãrut complet în 6
cazuri ºi au diminuat semnificativ în celelalte 2. În aceste ultime
2 cazuri durerea apãrea numai dupã un timp îndelungat de port
al încãlþãmintei ºi dupã un efort îndelungat (pacienþii din ambele
cazuri practicând sport  baschet ºi fotbal). În toate cazurile a
fost posibilã întoarcerea la activitatea fizicã normalã. Cicatricea
a fost micã ºi a devenit rapid suplã ºi nedureroasã. Tegumentele
au revenit la aspectul normal al zonei în circa 8-10 sãptãmâni.
Deformarea localã caracteristicã a dispãrut ºi nu s-a mai refãcut
pânã la 6 luni de urmãrire postoperatorie.

Fig.1. Boala Haglund (aspect preoperatoriu).

Fig. 2. Boala Haglund (aspect postoperatoriu).

Fig. 3. Boala Haglund (aspect Rx preoperatoriu).

Fig. 4. Boala Haglund (aspect Rx postoperatoriu).
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 Susceptibil de a fi realizat sub anestezie localã, ca ºi
chirurgia de o zi (mult mai ieftinã, cabinet privat etc.).
 Ratã foarte redusã a complicaþiilor postoperatorii (0 în
cazul nostru).
Existã ºi dezavantaje: necesitatea unei dotãri tehnice
iniþiale mai scumpe (alezor electric ºi freze de diverse
dimensiuni).
Punând însã în balanþã avantajele ºi dezavantajele, dupã
pãrerea noastrã, concluzia este una singurã: miniabordul lateral
ºi rezecþia cu ajutorul frezei sunt net superioare ºi preferabile în
orice situaþie în tratamentul maladiei Haglund.

Rezultatele radiologice postoperatorii au fost foarte bune
dupã miniabord ºi alezare cu freza. Dupã rezecþia efectuatã cu
dalta ºi cu ciocanul nu s-au efectuat controale radiologice.
Discuþii ºi concluzii
Cazuistica este relativ redusã, având în vedere ºi raritatea
afecþiunii.
Tratamentul conservator a fost încercat în toate cazurile,
dar cu un rezultat mediocru.
Comparând cele 2 metode de tratament chirurgical,
observãm cã miniabordul are urmãtoarele avantaje:
 Estetic.
 Clinic: prin dispariþia durerilor ºiprin revenirea la normal
a tegumentelor.
 Timp mai scurt de intervenþie chirurgicalã.

Dan Grecu, dr., conferenþiar
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
Recepþionat 20.03.07

Tratamentul fracturilor astragaliene intraarticulare ale calcaneului
P. Lavrentiev
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Surgery of Intraarticular Calcaneal Fractures
Analysing the case history of the patients with during 2004 and 2006 it was determined that the most of calcaneus fractures (76,5%) were
intraarticular (thalamic), hidden, which require an interventionist tactic of treatment with ideal reduction of articular surfaces. The treatment has
to be individualized, where the main principle is to remake the adulterated balance of the leg biomechanics.
Key words: calcaneus fractures
Ëå÷åíèå òàðàííûõ âíóòðèñóñòàâíûõ ïåðåëîìîâ ïÿòî÷íîé êîñòè
Áûëî ïðîîïåðèðîâàíî 49 áîëüíûõ ñ âíóòðèñóñòàâíûìè ïåðåëîìàìè ïÿòî÷íîé êîñòè, ñðåäè íèõ 37 ìóæ÷èí è 12 æåíùèí.
Ñðåäíèé âîçðàñò ñîñòàâèë 39 ëåò. Öåëü èññëåäîâàíèÿ: óëó÷øèòü êà÷åñòâî äèàãíîñòèêè è ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ ïîñòðàäàâøèõ ñ
âíóòðèñóñòàâíûìè ïåðåëîìàìè ïÿòî÷íîé êîñòè ñî ñìåùåíèåì ôðàãìåíòîâ. Ïîïûòêà çàêðûòîé ðåïîçèöèè èñïîëüçîâàëàñü âî
âñåõ ñëó÷àÿõ, êðîìå îäíîãî ñëó÷àÿ ñ îòêðûòûì ïåðåëîìîì. Îòêðûòàÿ ðåïîçèöèÿ ñ ïîñëåäóþùåé ôèêñàöèåé áûëà ïðîèçâåäåíà
â 37 ñëó÷àÿõ, êàïñóëîëèãàìåíòîòàêñèÿ â àïïàðàòå Èëèçàðîâà  â 8, ìåòîä Essex-Lopresti ïðèìåíÿëñÿ â 2 ñëó÷àÿõ. Êîñòíàÿ
ïëàñòèêà äåôåêòîâ ãóá÷àòîé êîñòè â çîíå èìïðåññèè ïîòðåáîâàëàñü ó 23 ïîñòðàäàâøèõ. Ôèêñàöèÿ îñóùåñòâëÿëàñü â 32 ñëó÷àÿõ
ñòàíäàðòíîé ïÿòî÷íîé ïëàñòèíîé, â 4 ñëó÷àÿõ  âèíòàìè áåç ïëàñòèíû, â 3 ñëó÷àÿõ, ïîñëå åëåâàöèè è àóòîïëàñòèè, ïåðåëîì â
ôèêñàöèè íå íóæäàëñÿ. Òðàäèöèîííûå ìåòîäû çàêðûòîé ðåïîçèöèè ïðè âêîëî÷åííûõ èëè îñêîëü÷àòûõ ïåðåëîìàõ ïÿòî÷íîé
êîñòè íå ïîçâîëÿþò äîñòè÷ü æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Ñ÷èòàåì, ÷òî òîëüêî õèðóðãè÷åñêèì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ ìîæíî äîáèòüñÿ
àíàòîìè÷åñêîé ðåïîçèöèè, ñòàáèëüíîé ôèêñàöèè è âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè ïðè âíóòðèñóñòàâíûõ ïåðåëîìàõ ïÿòî÷íîé êîñòè
ñî ñìåùåíèåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåëîì ïÿòî÷íîé êîñòè

Introducere
Actualmente, în tratamentul fracturilor astragaliene de
calcaneu sunt propuse urmãtoarele metode: tratament conservator
(Malgaign, Cotton, Morestin, Dautri Watson-Jones, Robert
Norman), imobilzarea ghipsatã fãrã reducerea fragmentelor
(Boxho, Cosacescu, Johnson-Peterson), reducerea manualã
(Guermonpres, Rocher, Magnuson,Mac-Farland), reducerea
instrumentalã (Wilson-Cotton, Forester, Bohler, Dragonetti,
Westhues, Essex-Lopresti, Gosset), reducerea sângerândã ºi
!

osteosinteza (Tehnica Benirsche and Sangeorzan, Tehnica
FernandezWeber, Tehnica Zwipp, Tehnica Estwood, Tehnica
Resine) [1].
Dacã în fracturile fãrã deplasarea fragmentelor, tratamentele
funcþional ºi otopedic pot fi acceptate, atunci la acele cu deplasare
nu pot fi acceptate din cauza dereglãrilor excesive ale funcþiei
piciorului. Pânã în prezent nu sunt precizate indicaþiile pentru o
tehnicã de tratament chirurgical sau alta. Totodatã, rezultatele
nesatisfãcãtoare rãmân la 30-40% dintre pacienþi.
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Având în vedere rãspândirea acestor tipuri de fracturi la
persoanele tinere, gradul înalt de invalidizare, cât ºi rolul
important pe care îl are calcaneul în biomecanica piciorului
posterior, sechelele dureroase, care apar dupã aceste fracturi,
necesitã stabilirea unei conduite operatorii ºi postoperatorii
adecvate, care sã minimalizeze complicaþiile ºi sã foloseascã
la maximum avantajele fixãrii stabile prin osteosinteza internã
sau extrafocare. Nu s-a format o unitate de pãreri în ceea ce
priveºte abordul optim în tratamentul acestor fracturi [2].
Fracturile calcaneului constituie 3,2% din totalul
fracturilor, vârsta medie  42,9 ani, raportul fiind 3:1 în favoarea
bãrbaþilor, bilateralitatea  15,4%. Fracturile talamice reprezintã
cea mai frecventã localizare dintre toate fracturile calcaneului,
procentul mediu fiind de 70-90. Talamusul este considerar ca
centrul traumatic al calcaneului. Fracturile de calcaneu, în
general, ºi cele talamice, în particular, au preocupat de multã
vreme medicii traumatologi. Se poate spune fãrã teama de a da
greº, cã cele mai multe aspecte legate de aceste fracturi au putut
fi elucidate abia în ultimii ani, mai ales în urma valoroaselor
cercetãri ale lui Essex-Lopresti, la care se adaugã ºi alte lucrãri
importante. În decursul ultimului secol, a evoluat atât înþelegerea
anatomiei funcþionale, cât ºi metodele de tratament  de la cele
ortopedice cu imobilizare ghipsatã, ºi primele încercãri de a
soluþiona problema pe cale chirurgicalã, pânã la punerea în
practicã a conceptului de osteosintezã funcþional-stabilã. Se
crede cã, în majoritatea fracturilor intraarticulare, restabilirea
funcþiei articulaþiei, cât ºi reducerea exactã a suprafeþei
articulare constituie unul dintre cei mai importanþi factori. Al
doilea factor major îl constituie miºcãrile în articulaþie, care
trebuie începute cât mai rapid posibil. Acest deziderat nu poate
fi atins decât prin reducerea sângerândã a fragmentelor ºi prin
osteosinteza internã [1].

bilateralitatea leziunii. Fracturile asociate se întâlnesc destul
de des (13,9%).
Au fost efectuate interveniþii chirurgicale la 49 de pacienþi,
dintre care: bãrbaþi  37, femei  12; cu vârsta medie de 39 de
ani. La toþi bolnavii s-au efectuat R-grafii, la 35% - tomografia
computerizatã în proiecþiile clasice, la 46% - postoperatoriu,
podometria computerizatã în staticã ºi în dinamicã. Noi am
folosit clasificarea Burghele ºi Sanders (în cazurile în care a
fost efectuatã TC).
Indicaþiile pentru tratament chirurgical:
- incongruenþa suprafeþelor articulare la R-grafie lateralã
(tasare mai mult de 2 mm sau rotaþie în fracturile tip în
limbã);
- micþorarea unghiului Bohller sub 200 la R-grafie lateralã;
- creºrea lãþimii osului calcanean pe R-grafie axialã mai
mult de 20%;
- incongruenþa suprafeþelor articulare la tomografie
computerizatã mai mult de 2 mm.
Contraindicaþii:
- vârsta înaintatã (mai mult de 60 de ani);
- starea generalã gravã;
- fracturã de mai mult de 4 sãptãmâni;
- maladiile cardiovasculare;
- schimbãrile þesuturilor moi regionale (ulcere trofice,
maladii purulente, excoriaþii, flectene);
- prezenþa diabetului zaharat insulin-dependent;
- pacient necolaborabil (alcoolism, narcomanie, boli psihice).
Timpul optim al efectuãrii intervenþei chirurgicale  în
primele ore sau dupã 10 zile, dar nu mai târziu de 3-4 sãptãmâni.
Imposibilitatea efectuãrii interventiei chirurgicale în prima
sãptãmînã este cauzatã de edemul þesuturilor moi ale plantei.
Reducerea deschisã a fost efectuatã la 37 de pacienþi,
capsuloligamentotaxia cu aparat Ilizarov - la 8 pacienþi, metoda
Essex-Lopresti - la 2 pacienþi. Autoplastia defectului osos a
fost efecuatã la 23 de pacienþi. Osteosinteza cu placã tip AO
Planta, a fost folositã în 32 de cazuri, ºuruburile spongioase
fãrã placã - în 4 cazuri, în 3 cazuri  dupã ridicarea talusului ºi
autoplastie  nu a fost necesarã osteosinteza. În prevenirea
hemoragiei, la toþi bolanvi intraoperatoriu a fost folosit garoul
pneumatic. Durata medie de tratament în secþie a constituit 15,2
zile. Postoperatoriu, noi ne-am condus de urmãtoarea tacticã:
- hipotermia localã de o zi;
- poziþia ridicatã pe ºina Bohller  3-4 zile;
- imobilizarea ghipsatã  7 zile (longeta);
- miºcãri active ºi pasive  dupã 7 zile;
- înlãturarea suturilor  la a 14 -16- a zi;
- mers fãrã sprijin  dupã 3 zile;
- sprijin parþial  peste 8 sãptãmâni, total  dupã 12
sãptãmâni.
Folosirea susþinãtoarelor plantare postoperatoriu este
obligatorie.

Obiective
Dat fiind rolul important pe care îl are calcaneul în
biomecanica piciorului posterior, sechelele dureroase care apar
dupã aceste fracturi pot sã altereze profund statica piciorului,
determinând o incapacitate parþialã sau permanentã de muncã.
Þinând cont de aceste aspecte, tratamentul unei fracturi
de calcaneu trebuie sã aibã în vedere urmãtoarele obiective:
1 - restabilirea înãlþimii normale;
2 - restabilirea lãþimii normale;
3 - menþinerea reducerii obþinute;
4 - reluarea miºcãrilor precoce (prevenirea redorii,
osteoporozei, artrofiei);
5 - obþinerea unui mers normal nedureros.
Scopul lucrãrii: ameliorarea rezultatelor în tratamentul
fracturilor astragaliene de calcaneu prin perfecþionarea
diagnosticului, precizarea ºi perfecþionarea metodelor de
tratament ºi de prevenire a complicaþiilor.
Material ºi metode
De cãtre noi au fost studiate fiºele a 256 de pacienþi
internaþi în secþiile de profil ortopedic ale SCMU, în decursul
anilor 2004-2006, cu fracturi astragaliene de calcaneu. Vârsta
medie - 42,5 ani. Majoritatea pacienþilor cu fracturile de
calcaneu sunt de sex masculin (193 din 256 de cazuri), ceea ce
constituie 75,39%. În 39 de cazuri (15,2%) se observã

Rezultatele obþinute
La 44 de pacienþi din 49 de operaþi cu fracturi deplasate
ale calcaneului, examinaþi postoperatoriu (mai mult de 6 luni),
dupã scorul Zwipp, au fost constatate rezultate foarte bune  la
11 pacienþi, bune - la 19, medii - la 10, nesatisfãcãtoare  la 4
pacienþi.
!
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întotdeauna de tipul de fracturã ºi de gradul leziunilor. A aplica
unul ºi acelaºi tratament în înfundãri astragaliene orizontale sau
verticale înseamnã a ºabloniza tratamentul. Pe de altã parte, trebuie
sã fie luaþi în seamã o serie întreagã de factori ca: vârstã, gradul
leziunii, bilateralitatea, leziunile asociate, focarul deschis etc. ºi,
în funcþie de aceºtia, trebuie stabilitã o indicaþie cât mai adecvatã
1. Din datele noastre reiese cã majoritatea fracturilor de
calcaneu sunt intraarticulare (talare), în mare parte cu deplasare,
care necesitã o tacticã intervenþionistã de tratament, reducerea
idealã a suprafeþelor articulare ºi osteosintezã stabilã a fragmentelor.
2. Principiul dominant în tratamentul acestor fracturi este
refacerea echilibrului alterat al biomecanicii piciorului.

Discuþii
În tratamentul fracturilor astragaliene de calcaneu a existat
ºi mai existã o diferenþã de opinii, iar la unii chirurgi chiar o notã
de pesimism, determinatã de rezultatele, care se manifestã de
multe ori printr-un picior rigid, dureros ºi cu o osteoporozã
postoperatorie, la o bunã parte din bolnavi. Mulþi dintre
traumatologi se pronunþã ºi azi contra tratamentului chirurgical
sau se limiteazã doar cu o reducere ortopedicã aproximativã,
fãrã a þine cont de tipul de fracturã, de gradul de înfundare; ºi,
aplicând o singurã metodã în toate tipurile de fracturi, aceasta se
dovedeºte adesea ineficientã. Dacã în fracturile extratalamice
izolate tratamentul nu constituie o problemã, în fracturile
astragaliene situaþia se schimbã. Tocmai în jurul acestor tipuri
de fracturi se discutã, se scrie, se încearcã un tratament sau altul.
Existenþa acestor tipuri de fracturi a generat divizarea
traumatologilor în douã tabere: a abstenþioniºtilor ºi a
intervenþioniºtilor. Tratamentul chirurgical, care îºi gãseºte astãzi
din ce în ce mai mulþi susþinãtori, presupune fie reducerea
sângerândã a focarului de fracturã, urmatã de osteosintezã cu plãci
calcaniene, ºuruburi, scoabe, cuie, broºe Kirschner, fie fixarea
articulaþiei subastragaliene printr-o artrodezã precoce sau tardivã.
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Concluzii
Tratamentul fracturilor de calcaneu este un capitol
controversat ºi în aplicarea unei metode trebuie sã se þinã cont
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Tumori benigne ºi procese pseudotumorale ale oaselor piciorului
I. Marin, N. Caproº, A. Usatâi, I. Baciu
Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Tumors Benigne and Tumorlike Lesions of Bones of the Leg
Äîáðîêà÷åñòâåííûå îïóõîëè è îïóõîëåïîäîáíûå ïðîöåññû êîñòåé ñòîïû

Experienþa noastrã cuprinde 124 de pacienþi cu tumori
benigne ºi cu procese pseudotumorale la oasele piciorului (66
de pacienþi, 58 de paciente). Copii au fost în numãr de 31, maturi
- 93. Afectarea piciorului drept s-a observat în 59 de cazuri, iar
a celui stâng  în 65. Repartizarea focarelor patologice
compartimental este urmãtoarea: talusul  14 (chist solitar osos
 1, osteocondrom -13); calcaneul  33 (osteoid ostem  2,
osteoclastom  4, chist anevrismal  1, chist solitar osos  8,
osteocondrom  16, fibrom condromixoid  1, osteodisplazie
fibroasã  1); cuboidul  1 (osteoclastom); oasele cuneiforme
 3 (osteocondrom); navicularul  1 (osteocondrom); oasele
metatarsiene  20 (condrom  3, osteoid osteom - 1,
condroblastom  1, osteoclastom  1, osteodisplazie fibroasã 
1, osteocondrom - 12, chist solitar osos  1). Localizarea
focarului patologic în primul os metatarsian a avut loc la 9

pacienþi, în al II-lea  la 3, în al III-lea  la 2, în al IV-lea  la 2,
în al V-lea  la 4 pacienþi. oasele falangiene au fost afectate în
52 de cazuri (condrom -10, fibrom condromixoid  1, osteoid
osteom  1, osteocondrom  40); la degetul I  26 de pacienþi,
la II  11, la III  7, la IV  5, la V  3 pacienþi.
În 85 (68,5%) de cazuri a predominat osteocondromul, iar
toate formaþiunile osteocartilaginoase împreunã au alcãtuit 81,4%
(inclusiv condromul  13 pacienþi, fibromul condromixoid  2,
condroblastomul  1). Celelalte afecþiuni s-au întâlnit mai rar:
chistul solitar osos  10, osteoclastomul  6, osteoid osteomul 4, osteodisplazia fibroasã  2, chistul anevrismal  1. Pericolul
de malignizare, în cazurile avansate, preponderent aparþine
tumorilor osteocartilaginoase ºi osteoclastomului, însã acest risc
nu se exclude nici în cazuri de osteodisplazie fibroasã. Focarul
patologic la 116 pacienþi s-a înlãturat prin rezecþie parþialã a osului
!
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afectat (la 25 dintre ei defectul restant a fost substituit cu alogrefe
corticale, la 2  cu autogrefe; la ceilalþi, 89 de bolnavi, plastia
osoasã nu a fost necesarã). Rezecþia segmentarã a osului
metatarsian III s-a efectuat în 2 cazuri (în ambele, cu autoplastia
defectului restant); rezecþia extremitãþii distale a osului metatarsian
II  1 pacient, extirparea cuboidului cu aloplastia defectului restant
 1 pacient; amputaþia falangei distale a degetului I  1 pacient;
exarticulaþia falangei distale a degetului II  2 pacienþi; rezecþia
extremitãþii distale a falangei proximale a degetului II  1 pacient.
Ulterior, la o pacientã de 35 de ani, dupã rezecþia marginalã ºi
parietalã intracavitarã a osului calcanean stâng, pe fundal de chist
solitar osos, s-a dezvoltat un proces purulent. Operaþia repetatã
în tratamentul complex a dus la lichidarea osteitei; rezultatul la
distanþã este satisfãcãtor. Pacienþilor, care au suportat leziuni cu
o dezvoltare endofitã dupã intervenþia chirurgicalã, li s-a indicat

încãlþãminte cu suport special, care oferã comoditate ºi previne
dezvoltarea piciorului plat.
Prin urmare, tratamentul chirurgical al tumorilor benigne
ºi al proceselor pseudotumorale la oasele piciorului, ca ºi-n
celelalte localizãri ale acestor formaþiunilor de acest gen în
scheletul osos, rãmâne ºi în continuare metoda de elecþiune. În
substituirea defectelor restante, la necesitate, este oportunã
folosirea de alogrefe corticale osoase.
Ion Marin, dr. h., profesor
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie
USMF Nicolae Testemiþanu
Chiºinãu, bd. ªtefan cel Mare, 190
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Tratamentul halucelui valg
Gh. Croitoru, A. Beþiºor, L. Volentir, A. Eftodi, R. Croitoru
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Treatment of Hallus Valgus
The main methodical principle with conducting physical training studies is foot unloading, that is making exercises in initial sitting and
lying positions. The use of conservative treatment: auxiliary subjects, devices, trainers, and massage courses is recommended. The authors
also demonstrate their experience of surgical treatment by SCARF osteotomy that was performed with success at 11 patients in which were
operated 18 feet.
Key words: Hallus Valgus, conservative treatment
Ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ Hallux valgus
Àâòîðû ïðåäñòàâëÿþò ïîêàçàíèÿ è êîíöåïöèþ êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ âàëüãóñíîãî îòêëîíåíèÿ I-ãî ïàëüöà ñòîïû. Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðè ýòîì óäåëÿåòñÿ êîíñåðâàòèâíîìó ëå÷åíèþ: ëå÷åáíîé ãèìíàñòèêå, îðòîïåäè÷åñêîé îáóâè è ãèãèåíè÷åñêèì
ìåðîïðèÿòèÿì. Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ âàëüãóñíîãî îòêëîíåíèÿ I-ãî ïàëüöà
ïðè îñòåîòîìèè SCARF ïåðâîé ïëþñíåâîé êîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Hallux valgus, êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå

Introducere
Halucele valg este o diformitate frecventã a degetului
mare, care deviazã spre exterior. Se întâlneºte de obicei bilateral
ºi afecteazã cu o extensivã predilecþie sexul feminin, dupã 40
de ani. Actualmente, aceastã maladie este consideratã ca o
manifestare particularã a antepiciorului plat, care este favorizatã
de purtatul încãlþãmintei cu toc înalt, ºi deseori are un caracter
ereditar. Artritele cronice ºi deviaþiile cãlcâiului în valg
constituie cauze mai rare ale acestei deviaþii. Deseori, deviaþia
primului deget este însoþitã de apariþia unei exostoze ºi de bursite
dureroase la nivelul capului primului os metatarsian (montul),
care poate sta la originea unor dureri intense [1].
Halucele valg debuteazã cu platipodie anterioarã, adducþia
ºi pronaþia metatarsianului I, ºi cu subluxaþie în articulaþiile

metatarsosesamoide. În aceastã situaþie, capul I metatarsian îºi
pierde funcþia de sprijin oferitã de oasele sesamoide. Ca rezultat,
se suprasolicitã capetele oaselor metatarsiene II-IV. Aceasta duce
la subþierea stratului subcutanat adipos ºi la apariþia duriloamelor
plantare. Devierea metatarsianului I în abducþie ºi în rotaþie
internã duce la un dezechilibru muscular între flexorii ºi
extensorii halucelui, predominanþi devenind cei din urmã. Efectul
de adductor al extensorului halucelui se accentueazã progresiv
prin formarea unui arc de torsiune. Totodatã, deviaþia degetului
mare în valgus contribuie la abducþia metatarsianului I, care la
rândul lui, exagereazã ºi mai mult halucele valg, formându-se
în aºa mod un cerc vicios. La devierea în abducþie participã,
concomitent, ºi lungul flexor al halucelui deplasat în afarã,
contractura adductorului transvers al halucelui care luxeazã
!!

Nr.2 (296), 2007
aparatul sesamoidian în spaþiul I metatarsian ºi abductorul
halucelui, care, în urma supinaþiei metatarsianului 1, se situeazã
plantar ºi devine incapabil sã se mai opunã adductorului
transvers. Factori principali în devierea halucelui sunt
consideraþi: abducþia congenitalã a primului metatarsian, la care
se adaugã lungimea congenitalã exageratã a halucelui,
hipermobilitatea articulaþiei tarso - metatarsiene, încãlþãmintea
strâmtã cu vârful ascuþit ºi cu toc înalt, ortostatismul îndelungat,
hiperponderabilitatea º.a. Capul metatarsianului I proemineazã
la marginea medialã a piciorului, iritãrile mecanice provoacând
o exostozã dureroasã, acoperitã de bursã sinovialã, care deseori
se inflameazã (bursitã). În stadiile grave de platipodie ale
antepiciorului, se pot evidenþia deformãri în ciocan sau
ghiarã ale degetelor, subluxaþii sau luxaþii în articulaþiile
metatarsofalangiene ºi interfalangiene.
Deosebim 3 stadii de diformitate a halucelui valg:
I stadiu - devierea degetului I pânã la 20:
- prezenþa hipercheratozei;
- dureri periodice în picior;
Al II-lea stadiu - devierea în valgus pânã la 45:
- dureri permanente în picior;
- dureri permanente în regiunea duriloamelor ºi în cea a
capului metatarsianului I
Al III-lea stadiu  unghiul devierii este mai mare de 45:
- dureri permanente ºi pronunþate în picior;
- duriloame foarte dureroase;
- antepiciorul mãrit considerabil în volum;
- apar degete în ciocan sau ghiarã;
- se complicã cu bursitã articulaþiile metatarsiene I.

intermetatarsian 1, recentrajul sesamoidian ºi consolidarea
tranºei de osteotomie.
Rezultate ºi discuþii
Dintre cei 214 pacienþi care au beneficiat de un tratament
conservator, în aceastã perioadã de timp 158 (73,8%) s-au
prezentat repetat pentru procurarea susþinãtoarelor plantare noi,
fiind satisfãcuþi de rezultatul tratamentului. Din acestã grup,
indicaþii pentru tratamentul chirurgical au apãrut doar la 2 (0,9%)
pacienþi.
Rezultatul tratamentului chirurgical în toate 18 cazuri a
fost apreciat ca bune, atât clinic cât ºi radiologic. La toþi pacienþii
gradul de corecþie a unghiului intemetatarsian ºi al celui de
deviere în valg a halucelui a fost satisfãcãtor. Nu s-a observat
nici un caz de hipercorecþie clinicã ºi radiologicã a poziþiei
halucelui. Postoperatoriu, capul primului metatarsian a revenit
pe sesamoide, iar consolidarea tranºei de osteotomie s-a realizat
fãrã incidente.
În faza incipientã, halucele valg necesitã tratamentul
conservator complex, inclusiv gimnasticã medicalã, masaj,
kinetofizioterapie, mãsuri igienice pentru picioare ºi utilizarea
diferitelor orteze. În deviaþiile grave, cu sindrom algic, apar
indicaþiile pentru tratamentul chirurgical.
Sarcinele de bazã ale gimnasticii medicale sunt:
1. Tonifierea muºchilor intrinseci ºi extrinseci susþinãtori
ai piciorului.
2. Corectarea pasivã a diformitãþilor piciorului.
3. Poziþionarea corectã a piciorului în ortostatism.
4. Tonifierea musculaturii membrelor pelviene ºi a
organismului în întregime.
Principiul metodic de bazã în gimnastica medicalã este
evitarea suprasolicitãrii piciorului bonav, cu alte cuvinte, exerciþiile
se vor efectua preponderent în poziþie culcatã ºi ºezândã.
Exerciþiile speciale pentru membrele inferioare se
îndeplinesc în asociere cu exerciþiile pentru dezvoltarea tuturor
grupurilor de muºchi ai organismului.
În scopul mãririi eficacitãþii exerciþiilor, se folosesc diverse
obiecte, dispozitive etc. (mingi, bastoane pentru gimnasticã). O
deosebitã atenþie se acordã muºchilor gambei, care au un rol de
bazã în menþinerea bolþilor piciorului, în special a muºchilor
tibial anterior ºi posterior.
Mai efecace sunt considerate exerciþiile cu contrarezistenþã
ºi cele de menþinere a echilibrului, care întãresc muºchii atât ai
membrelor inferioare, cât ºi ai întregului organism. Un exemplu
de astfel de exerciþii poate fi mersul pe diferite suprafeþe (covoraº
de poliuretan de diferite grosimi, nisip, prundiº, covoraºe pentru
masaj), balansarea pe barã, pe saltea pneumaticã, pe minge.
Bolta transversalã se adânceºte în momentul de rãsucire a
antepiciorului, care se obþine prin rãsucirea corpului în dreapta,
picioarele fiind fixate pe podea. În aºa mod se adânceºte bolta
transversalã ºi cea longitudinalã ale piciorului drept, la torsiunea
corpului în stânga obþinem adâncirea bolþilor piciorului respectiv.
O atenþie deosebitã se acordã persoanelor, a cãror activitate
profesionalã este legatã de expunerea îndelungatã pe picioare.
În acest caz trebuie urmãritã poziþionarea corectã a picioarelor
în ortostatism, cu eliberarea de sub sprijin a razei interne, ºi
trecerea sprijinului pe raza externã a bolþii longitudinale a
piciorului, cu odihnã relativã, schimbând sprijinul de pe un

Material ºi metode
Pe parcursul ultimilor 5 ani, principiile de tratament
conservator expuse mai sus au fost aplicate la 214 pacienþi cu
diferite grade de haluce valg, care au beneficiat de dispozitivele
ortopedice pentru profilaxia ºi tratamentul halucelui valg,
comercializate de firma Osteomed-M. Au fost 198 de femei
ºi 16 bãrbaþi, cu vârsta medie de 34 de ani. Halucele valg de
gradul 1 a fost înregistrat în 61 de cazuri, de gradul 2  133 de
cazuri ºi de gradul 3  în 20 de cazuri. Tratamentul conservator
în cazul halucelui valg de gradul 3, a avut drept scop înlãturarea
sindromului algic prin protecþia bursei inflamate cu ajutorul
diferitelor dispozitive protectoare, cât ºi terapia localã cu diferite
preparate cu efect antiinflamator. Aceºtia au fost pacienþii cu
contraindicaþii pentru tratament conservator sau cei care au
refuzat. La 70 de pacienþi din acest grup a fost efectuatã
podometria computerizatã în dinamicã, care a evidenþiat o
evoluþie mai lentã a maladiei, în cazurile în care pacienþii au
purtat încãlþãminte fiziologicã ºi susþinãtoare plantare.
În aceastã perioadã de timp (2002  2006), în clinica noastã
s-au practicat 18 osteotomii SCARF la 11 pacienþi  7 pacienþi
au fost operaþi la ambele picioare, 5  într-o etapã ºi 2  în
ºedinþe diferite. Au fost operaþi 10 femei ºi un bãrbat, cu vârsta
medie de 40 de ani. În perioada postoperatorie precoce
complicaþii la aceºti pacienþi n-au fost menþionate. În aprecierea
rezultatelor s-au folosit criterii clinice ºi radiologice. Clinic, sau apreciat mobilitatea activã ºi pasivã a articulaþiei metatarsofalangiene ºi existenþa tulburãrilor trofice. Radiologic, s-au
apreciat gradul de corecþie a halucelui valg ºi a unghiului
!"
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membru pe altul. Despovãrarea razei interne a piciorului este
facilitatã ºi de susþinãoarele plasate în încãlþãminte.
Gimnastica medicalã se completeazã cu masajul, care este
foarte important în tratamentul conservator.
Sarcinile de bazã ale masajului sunt:
- întãrirea muºchilor care menþin bolþile piciorului;
- diminuarea oboselii unor grupuri de muºchi;
- înlãturarea sindromul algic.
Masajul se face pentru tot membrul inferior, începând cu
coapsa ºi cu gamba, trecând apoi la picior. Pe suprafaþa medialã
a gambei se foloseºte masajul de tonifiere (netezire, frãmântare,
vibraþie intensã), iar pe muºchii suprafeþei externe a gambei,
mai ales a muºchiului peroneu lung-masaj de relaxare (netezire,
vibraþie în ritm lent). Cura de tratament constituie 12-15
proceduri, de 3-4 ori pe an.
Concomitent cu gimnastica medicalã, masajul,
kinetofizioterapia, tratamentul conservator al halucelui valg mai
include ºi igiena zilnicã localã ºi purtatul de încãlþãminte largã,
cu talpã moale ºi tocuri joase, cât ºi a susþinãtoarelor plantare,
prevãzute pentru redresarea bolþilor piciorului.
La pacienþii cu diformitãþi uºoare ºi moderate, de rând cu
încãlþãmintea fiziologicã, un rol important le revine ortezelor
corectoare, dispozitivelor ortopedice de redresare a halucelui,
cât ºi protectorului cutanat pentru exostozã.
Tratamentul chirurgical al halucelui valg este indicat în
cazurile avansate ale diformitãþii, cu prezenþa unui sindrom algic
marcat. Tratamentul chirurgical al halucelui valg, din motive
estetice, este rareori indicat, excepþie fiind adolescenþii cu o
diformitate evident progresivã. Din cele peste 200 de operaþii
propuse pentru tratamentul halucelui valg, actualmente, mai des
în clinicã se folosesc doar câteva. Acestea convenþional se împart
în intervenþii pe þesuturile moi, intervenþii corectoare pe oase ºi
asocierea acestor 2 tipuri. Toate procedeele chirurgicale utilizate
pentru tratamentul halucelui valg trebuie sã þinã cont de
urmãtoarele componente structurale ale acestei patologii [4]:
1. Gradul de deviaþie în valgus a halucelui.
2. Mãrimea deviaþiei în varus a metatarsianului I.
3. Gradul de pronaþie al halucelui.
4. Luxaþia capului primului metatarsian de pe sesamoide.
5. Haluce valg interfalangian.
6. Schimbãrile artrozice în articulaþia metatarsofalangianã ºi limitarea miºcãrilor.
7. Lungimea metatarsianului I.
8. Mobilitate excesivã în articulaþia tarso-metatarsianã I.
9. Prezenþa exostozei etc.
Una dintre metodele, ce poate corija un numãr mai mare din
aceste diformitãþi, este osteotomia SCARF care include 3 timpi [2, 3]:
- extern - eliberarea sesamoidianã;
- intern - rezecþia exostozei, osteotomia M1 ºi recentrarea
sesamoidelor;
- falangian - osteotomia falangei proximale care se asociazã
numai în cazurile diformitãþilor importante.
Tipul extern se realizeazã printr-o incizie dorsalã la nivelul
spaþiului intermetatarsal 1, ºi constã în eliberarea sesamoidelor

prin dezinserþia de la acestea a muºchiului abductor al halucelui,
conservând ligamentul colateral extern.
Tipul intern se realizeazã printr-un abord intern ºi constã
din rezecþia exostozei, osteotomia SCARF M1 ºi capsuloplastie.
În aceastã tehnicã traiectul osteotomiei primului metatarsian este
longitudinal, fiind orientat oblic din proximal spre distal.
Extremitatea proximalã a tranºei de osteotomie începe la 1 cm
anterior de articulaþia cuneo - metatarsianã, iar cea distalã este
situatã la 2 mm proximal de cartilajul articular.
Osteosinteza tranºei de osteotomie se realizeazã cu 2
ºuruburi introduse pe faþa dorsalã a primului metatarsian. Pentru
o deperiostare mai micã, noi am modificat tehnica de
osteosintezã, introducând ºurubul distal din dorsal, iar cel
proximal  din plantar. În perioada postoperatorie, imobilizarea
externã nu este necesarã. Mobilizarea articularã pasivã ºi activã
începe a 2-a zi postoperatoriu. Mersul cu sprijin pe cãlcâi este
permis a 2-a zi postoperatoriu, iar sprijinul pe antepicior este
permis dupã 3 sãptãmâni postoperatoriu.
Corecþia obþinutã în rezultatul acestei intervenþii a adus
satisfacþie atât pacienþilor, cât ºi chirurgului, în majoritatea
cazurilor rezultatele fiind apreciate ca fiind bune.
Avantajul acestei osteotomii rezultã din posibilitãþile
multiple de corecþie pe care le oferã: translarea lateralã, rotaþii
orizontale, coborârea capului metatarsianului 1, angularea ºi
scurtarea metatarsianului 1, ascensionarea capului primului
metatarsian ºi rotaþia lui axialã. Totodatã, trebuie menþionat cã
osteotomia SCARF necesitã un instrumentar chirurgical adecvat,
fãrã de care intervenþia devine dificilã ºi poate fi sortitã eºecului.
Concluzii
1. Tratamentul conservator al halucelui valg se bazeazã
pe tripediul alcãtuit din mãsurile igienice ale piciorului,
gimnastica curativã ºi încãlþãmintea ortopedicã.
2. Osteotomia SCARF oferã multiple posibilitãþi de
corecþie a diformitãþilor existente, iar suprafaþa mare de contact
dintre cele 2 fragmente ºi osteosinteza internã cu ºuruburi asigurã
consolidarea rapidã a tranºei de osteotomie ºi permite
recuperarea precoce a funcþionalitãþii piciorului operat.
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Artrodeza triplã în tratamentul afecþiunilor neparalitice ale piciorului
S. Ojog
Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Triple arthrodesis in the Tritment of Non-paralitic Affection of the Foot
The following paper gives the reader an outline on the surgical procedure known as triple arthrodesis. A triple arthrodesis for the purpose
of this paper may be defined as a surgical procedure that results with the fusion of the subtalar, calcaneocuboid and talonavicular joints. Due to
the brevity of this paper details of the exact surgical technique may not be covered in great detail. This paper presents a review of the literature
outlining indications, technique, complications and post-operative effects and care.
Key words: triple arthrodesis, foot
Òðîéííîé àðòðîäåç â ëå÷åíèè íåïàðàëèòè÷åñêèõ ïîðàæåíèé ñòîïû
Â ñòàòüå îòðàæåííû ñîâðåìåííûå êîíöåïöèè è õèðóðãè÷åñêèå ìåòîäèêè òðîéíîãî àðòðîäåçà ñòîïû. Îïåðàöèÿ íàøëà øèðîêîå ïðèìåíåíèå â ëå÷åíèè íåïàðàëèòè÷åñêèõ ïîðàæåíèé ñóñòàâîâ ñòîïû ðàçëè÷íîãî ãåíåçà. Àâòîð ïðèâîäèò îáçîð ëèòåðàòóðû ïî äàííîìó âîïðîñó è ñîáñòâåííûå îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðîéíîé àðòðîäåç, ñòîïà

Actualitatea
Artrodeza triplã este o intervenþie chirurgicalã, esenþa
cãreia constã în fixarea articulaþiilor subtalarã, talo - navicularã
ºi calcaneo - cuboidã. Discuþiile referitor la indicaþiile operatorii,
la unele tehnici chirurgicale, metode de fixare, care apar frecvent
în literatura de specialitate, ne-au impus sã ne expunem sã ne
expunem opinia asupra acestei probleme.

Scorul de evaluare a articulaþiilor subtalare ºi ªopar
H. Kitaoka, 1994:
1. Durerea (40 de puncte):
- lipsa durerii  40;
- durere moderatã sporadicã  30;
- durere moderatã zilnicã  20;
- durere severã permanentã  0.
2. Funcþia (45 de puncte):
♦ Limitarea modului de activitate ºi a efortului pe picior:
- permite activitatea habitualã ºi odihna activã cu efort
deplin  10;
- permite activitatea habitualã ºi limiteazã odihna activã
cu efort deplin  7;
- limiteazã activitatea habitualã ºi odihna activã, cu efort
dozat ºi necesitã suport suplementar în baston  4;
- limiteazã activitatea habitualã ºi odihna activã, exclude
efortul asupra piciorului ºi necesitã suport suplimentar
în cârje  0.
♦ Cerinþele pentru încãlþãminte:
- permite purtarea încãlþãmintei de orice model  5;
- permite purtarea numai a încãlþãmintei confortabile  3;
- necesitã încãlþãminte ortopedicã  0.
_Mersul:
- mai mult de 600 m  10;
- 400 - 600 m  7;
- 100  400 m  4;
- mai puþin de 100 m  0.
_Suprafaþa terenului de mers:
- pe orice teren  10;
- unele dificultãþi în mers, pe teren denivelat ºi pe scãri  5;
- dificultãþi majore în mers pe teren denivelat ºi pe scãri  0.
_ Dereglarea mersuluii:
- fãrã ºchiopãtare sau cu ºchiopãtare neînsemnatã  10;
- ºchiopãtare evidentã  5;
- ºchiopãtare pronunþatã  0.
3. Corecþia anatomicã
- aspect anatomic obiºnuit  15;

Scopul lucrãrii
Evaluarea rezultatelor tratamentului chirurgical prin
artrodezã triplã al diferitelor afecþiuni neparalitice ale piciorului,
utilizând scorul AOFAS.
Materiale ºi metode
Au fost evaluate rezultatele tratamentului la 31 de pacienþi,
cãrora, în perioada aa. 2000-2005, li s-au efectuat 33 de atrodeze
triple. Menþionãm cã, în lotul studiat, au fost incluºi numai
pacienþii cu afecþiuni neparalitice ale piciorului, dintre care 22
de femei ºi 9 bãrbaþi, în vârste de 18 - 68 de ani (media de
vârstã  42 de ani).
Indicaþii operatorii au servit durerea, impotenþa
funcþionalã, diformitatea piciorului, condiþionate de urmãtoarele
patologii:
a) Artritã reumatoidã  7.
b) Osteoartritã idiopaticã  9.
c) Osteoartritã posttraumaticã  10.
d) Osteoartritã displazicã  6.
e) Artropatie diabeticã  1.
Odatã cu dezvoltarea medicinii bazate pe dovezi, a apãrut
necesitatea unei cotaþii unice, care la maxim ar obiectiviza
factorii subiectivi în aprecierea rezultatelor, care ar fi simplã în
utilizare ºi ar permite analiza statisticã în baza studiilor
prospective  randomizate sau retrospecive. În lucrare am folosit
Scorul AOFAS, propus în 1994 de Harold Kitaoka ºi coautorii.
Scorul este de 100 de puncte ºi constã în evaluarea durerii, a
funcþiei ºi a aspectului anatomic al piciorului.
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- prezenþa unor diformitãþi fãrã manifestãri clinice  8;
- prezenþa diformitãþilor cu manifestãri clinice  0.

rezultate clinice ºi funcþionale s-au înregistrat la pacienþii cu
artritã reumatoidã, osteoartritã idiopaticã ºi cu osteoartritã
posttraumaticã. Consolidarea a survenit în toate cazurile. Cea
mai frecventã complicaþie a fost necroza pieli(în 6 cazuri), plaga
cicatrizatã secundar. Practic toþi pacienþii au fost satisfãcuþi de
rezultatele operaþiei (trei pacienþi au suportat operaþii similare
bilateral).

Tehnica operatorie
1. În experienþa noastrã practicãm abordul prin incizie
lungã, tip Ducroquet-Launay-Rãdulesc care, în mare mãsurã,
ne permite descoperirea câmpuilui operatoriu ºi faciliteazã
manipulaþiile în plagã.
2. Se incizeazã ligamentul inelar extern (retinaculul
superior al extensorilor) pentru a elibera pe larg, proximal,
tendoanele peroniere ºi pentru a putea executa manevra
ulterioarã de luxaþie subtalarã a piciorului.
3. Se secþioneaza structurile anatomice din sinus tarsi ºi
capsula articulaþiei talo - calcaneene ºi tot ligamentul interosos.
4. Dupã ce s-a secþionat complet ligamentul interosos, se
efectueazã luxaþia talo-calcaneanã ºi talo - navicularã prin
rãsturnarea în varus a postpiciorului.
În cazul, în care tendoanele peroniere nu permit
deschiderea largã a articulaþiilor, ele pot fi secþionate.
5. Se deschide articulaþia calcaneo - cuboidianã ºi se
secþioneazã capsula ei externã.
6. Rezecþiile osteo - articulare se realizeazã în funcþie de
tipul de diformitate.
7. Dupã realizarea rezecþiilor necesare, se efectueazã
osteosinteza  în cazul nostru folosim scoabe de metal, care
fixeazã joncþiunile talo - navicularã ºi calcaneo  cuboidã, ºi un
ºurub lung de spongie introdus oblic prin talus în calcaneu pentru
stabilizare subtalarã.
Imobilizarea în perioada postoperatorie se efectueazã cu
o atelã ghipsatã posterioarã care, dupã înlãtuiarea firelor, se
schimbã în cizmã ghipsatã circularã de mers. Mersul în cârje,
cu sprijin pe membrul inferior operat poate fi reluat dupã 2-3
sãptãmâni de la intervenþie. Consolidarea osoasã dureazã pânã
la patru luni.

Discuþii
DiNapoli ºi Ruch (1992) preferã abordul prin douã incizii,
propus de Ryerson în 1923. Jimenez, Southerland ºi Camasta
propun incizia dorsomedialã. Noi practicãm abordul prin incizie
lungã dorsolateralã, tip Ducroquet-Launay-Rãdulescu.
În cazul în care tendoanele peroniere nu permit
deschiderea largã a articulaþiilor, DiStazio (1991) acceptã
secþionarea lor ºi, conform aceluiaºi autor, se lãrãgeºte câmpul
operatoriu în articulaþia subtalarã.
Rezecþiile osteo-articulare se vor realiza în funcþie de tipul
diformitãþii. Deoarece diformitãþile sunt complexe, planurile de
rezecþie se vor combina. Astfel, în piciorul varus-equin-cavus
se va rezeca concomitent conform schemelor pentru varus, equin
ºi cavus, iar în piciorul plat-valgus se rezeca concomitent,
conform schemelor pentru plat ºi valgus.
În artrodezã de tip Lambrinudi se face o rezecþie talovalgus calcaneanã de formã cuneiformã, cu baza în anterior.
Suprafeþele articulare ale calcaneului se rezecã paralel cu planta,
rezecþia realizându-se în special din talus astfel, încât din capul
acestuia sã nu mai rãmânã decât treimea lui superioarã. Dupã
rezecþia cartilajului articular al treimii rãmase ºi dupã sãparea
în treimea distalã a suprafeþei articulare posterioare a
navicucularului a unui ºanþ transversal spongios, talusul va intra
în echinism, iar tuberozitãþile lui posterioare se vor plasa pe
marginea posterioarã a pilonului tibial, obþinându-se astfel
efectul de artrorizã.
DiNapoli ºi Ruch (1992) considerã rezecþia osteo articularã punctul critic al operaþiei de care depinde succesul
întregii intervenþii.
Osteosinteza trebuie sã menþinã stabil componentele
artrodezei, pentru a evita pseudartroza ºi recidiva diformitãþilor.
Mayer(1998) preferã fixarea cu ºuruburi ºi cu tije Steinman.
DiStazio (1991), Marcinco folosesc tijele Steinman, introduse
în diferite incidenþe. Holmes utilizeazã ºuruburi de spongie ºi
scoabe metalice. Noi folosim scoabe metalice ºi ºurub lung de
spongie introdus oblic prin talus în calcaneu. Considerãm cã
metoda utilizatã de cãtre noi, fiind simplã în efectuare, permite
fixarea adecvatã a tuturor componentelor osteosintezei.
Substituirea defectelor osoase prezintã o problemã care
se rezolvã în mod diferit.
Alt V., Meeder P. (1997), Steven Haddad (2003), Silber
J. S. (2003) utilizeazã grefe osoase din creasta iliacã; un mare
interes prezintã folosirea substanþelor osteogene de Alan R.
Catanzariti (2003). Noi am efectuat plombarea defectelor cu o
matrice osoasã demineralizatã cu rezultat pozitiv.

Rezultate
Analiza rezultatelor la distanþã a fost efectuatã la toþi
pacienþii incluºi în lotul studiat ºi s-a efectuat în termenele de la
12 luni pânã la 5 ani dupã intervenþie. Prin intermediul unui
studiu prospectiv, am evaluat efectul clinic al artrodezei triple,
având la bazã cotaþia AOFAS (1994).
În medie, conform cotaþiei, durerea a scãzut esenþial: de
la 6,1 ± 0,3, preoperatoriu, la 36,3 ± 1,2, dupã operaþie,
schimbându-se de la 20 de cazuri cu o durere severã la 13
cazuri cu lipsa durerii ºi 13 cazuri cu o durere sporadicã.
Funcþia a crescut de la 11,3 ± 1,5, preoperatoriu, la 41,7 ± 1,8,
dupã operaþie. Conform datelor, 20 de pacienþi acuzau
ºchiopãtare pronunþatã, ceea ce substanþial micºora calitatea
vieþii lor. În perioada postoperatorie criteriul mers fãrã
ºchiopãtare a fost marcat la 15 pacienþi ºi criteriul ºchiopãtare
moderatã. Aspectul anatomic al piciorului a sporit de la 6,1 ±
1,2 la 12,3 ± 1,1 puncte. Valoarea medie generalã a scorului
AOFAS a evaluat de la 19,2 ± 1,3 puncte preoperatoriu la 82,8
± 2,1 puncte dupã operaþie, ce conform cotaþiei poate fi apreciatã
ca rezultat bun. La pacienþii cu diformitãþi echinovare, s-a obþinut
o axare stabilã a osului calcaneu; cu recidivã la un pacient.
Considerãm cã recidiva a apãrut din cauza erorilor tactice în
timpul operaþiei ºi în perioada postoperatorie. Cele mai bune

Concluzii
- Artrodeza triplã este o intervenþie eficace în tratamentul
chirurgical al patologiilor neparalitice ale piciorului cu
diferitã genezã.
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- Rezultatele, în mare mãsurã, depind de calea de abord, metodele
de fixare ºi de rezecþia suprafeþelor osteo - articulare.
- În substituirea defectelor ºi în formarea calusului osos, în
perspectivã va fi utilizarea substanþelor osteogene.
- Osteosinteza cu scoabe metalice ºi cu ºurub de spongie
permite o fixare durabilã a fragmentelor ºi evitã formarea
pseudartrozei.
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Eficacitatea tratamentului chirurgical al scoliozelor prin diferite metode
de rahisintezã posterioarã
N. Caproº
Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
The Remote Results of Surgical Treatment of Scoliosis by Various Constructions
The autor present comparative results of treatment of 184 patients with scoliosis II - IV degree by different endocorrectors: Rodneansky,
Harrington, Shevchenko-Pavelescu, modifition of the CotrellDubousset Instrumentation.
Key worlds: scoliosis, endocorrectors
Ýôåêòèâíîñòü õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ñêîëèîòè÷åñêèõ äåôîðìàöèé ðàëè÷íûìè ìåòîäàìè ñòàáèëèçàöèè
Àâòîð äåëèòñÿ ñîáñòâåííûì îïûòîì õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ 184 áîëüíûõ ñî ñêîëèîçîì II-IV ñòåïåíè äåôîðìàöèè, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýíäîêîððåêòîðîâ Ðîäíÿíñêîãî, Õàðèíãòîíà, Øåâ÷åíêî-Ïàâåëåñêó, Êîòðèåë-Äåáóñåò â ìîäèôèêàöèè àâòîðà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñêîëèîç, ýíäîêîðåêöèÿ

Problema tratamentului scoliozei ºi în prezent rãmâne departe
a fi pe deplin soluþionatã, în pofida numeroaselor metode
contemporane de tratamente conservative (gimnasticã curativã,
masaj, tracþiune, electrostimulare, diferite corsete de imobilizare
externã) ºi chirurgicale, efectuate atât la structurile posterioare,
cât ºi la cele anterioare ale coloanei vertebrale.

Actualitate
Scolioza este o deformaþie complexã a coloanei vertebrale
cu curbare lateralã stabilã ºi torsiune vertebralã, schimbãri în
þesuturile neuro-muscular ºi conjunctiv, distopia organelor interne,
cu dereglãri funcþionale ºi organice de diferitã gravitate, cu
afectarea psihicului pacientului ºi handicap psihosocial.
Incidenþa diformitãþilor scoliotice la adolescenþi constituie 1417%, iar a celor ideopatice constituie 15,3% din populaþie, cu un
raport pe sexe fete ºi bãieþi 3,5:1 [8]. Confirmã datele lui Í. Â.
Êîðíèëîâ (2001), incidenþa scoliozelor la copii constituie 10,227,6% din patologia ortopedicã. În Grecia centralã ºi de nord
incidenþa scoliozei la copiii de vârsta 9-14 ani este de 1,5-1,7 %,
inclusiv cu grad avansat  la 0,8%. Rata diformitãþilor scoliotice în
Suedia, la copiii de vârsta 7-16 ani, este de 3,2%, fetiþe, ºi de 0,5%,
bãieþi.

Obiective
Tendinþa actualã în chirurgia scoliozei este aplicarea
dispozitivelor ºi a aparatajelor în fixarea internã, care ar permite
stabilizarea segmentarã a coloanei vertebrale. Procedeele de ultimã
orã sunt: fixarea segmentarã posterioarã dupã Luque (1979),
metoda universalã Cotrell-Dubousset (1988); de stabilizare
anterioarã Dwyer (1973); Ziólke (1983)  care permit corecþia
diformitãþii scoliotice, atât în plan frontal cât ºi torsiunea vertebralã.
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Metoda clasicã Harington (1962) a suportat, în ultimul timp,
modificãri esenþiale. S-au produs fixatori cu tracþiune transversalã,
dupã Armstrong (1975), s-au elaborat tije filetate pentru
distracþiune; s-au propus diverse modificãri simple pentru cârligele
de fixare sublaminarã Rigault, (1972), cât ºi blocate.
Implementarea acestor dispozitive ºi tehnologii sofisticate a
permis ameliorarea considerabilã a rezultatelor în tratamentul
chirurgical prin verticalizarea precoce a bolnavilor dupã intervenþie,
prin micºorarea duratei de imobilizare externã, toleratã mai uºor de
cãtre pacienþi. Cu toate acestea dispozitivele expuse pot genera o
serie de complicaþii, care pot surveni atât intraoperatoriu, cât ºi întro perioadã tardivã. De exemplu în aplicarea sistemelor de stabilizare
anterioarã este posibilã lezarea vaselor sangvine magistrale, a
ductului toracic, a organelor toracelui ºi a abdomenului, mãrirea
cifozei patologice, deteriorarea construcþiilor, blocarea vertebrelor
toracice etc. (Í. Â. Ìèõàéëîâñêèé, 2002).
Sistemul Dwyer, dupã datele autorului, are o ratã a
complicaþiilor de cca 43%.
Folosirea dispozitivelor de stabilizare posterioarã se poate
complica cu dereglãri neurologice în sistemul Luque de cca
21,2%, în urma compresiunii tijelor construcþiei este posibilã
lezarea lamelor, apofizelor spinoase ºi transversale, se formeazã
seroame în jurul elementelor dispozitivului metalic ºi, ca urmare,
e posibilã infectarea lor, în formele rigide nu se reduce suficient
torsiunea patologicã a vertebrelor.
Structurile anatomice frecvent nu rezistã forþelor expuse de
dispozitivele date cu fracturarea lor ulterioarã ºi deteriorarea
construcþiilor. Conform ultimelor date, în literatura de specialitate,
actualmente, se considerã optimã o corelare strânsã în corijarea
diformitãþilor scoliotice ºi celor cifoscoliotice, între intervenþiile
chirurgicale efectuate din abordurile posterioare ºi anterioare, mai
ales a formelor rigide, din cauza schimbãrilor patomorfologice
grave survenite în þesuturile segmentelor vertebrale afectate.

5, dintre ei la 2 bolnavi s-au format seroame în jurul blocurilor
superioare de stabilizare. Complicaþiile enumerate au servit ca
indicaþie pentru ablaþiunea endocorectorului la 3 bolnavi, în primele
6 luni dupã operaþie, în 2 cazuri s-a izbutit de pãstrat construcþia în
decurs de 2,0  3,5 ani. Dereglãrile neurologice condiþionate de
perturbãri hemodinamice medulare au fost înregistrate în 3 cazuri,
în 2 cazuri fiind minore, cu regres ulterior al simptomaticii
neurologice, timp de 2-6 sãptãmâni. O bolnavã cu paraplegie
inferioarã, cu dereglarea funcþiei organelor pelviene, cu dereglãri
neurotrofice severe a decedat la 7 luni dupã operaþie. Deteriorarea
elementelor endocorectorului: ruperea blocului superior, a inelelor
de fixare, a tijelor etc. a avut loc în 7 cazuri, care au fost înlãturate în
timpul intervenþiilor chirurgicale ulterioare. La 3 pacienþi fixatorul
metalic a fost înlãturat complet peste 3  4 ani postoperatoriu.
Distractorul Harrington a fost aplicat în 22 de cazuri în
scoliozã de gradele II  III la 18 pacienti ºi de gradul IV  la 4. La
14 pacienþi s-a aplicat câte un distractor de partea concavã, la
restul s-au utilizat câte 2 distractoare. În grupul dat unghiul de
diformitate a curburii primare a constituit în medie 38,4°,
preoperatoriu, corecþia postoperatorie medie obþinutã  21,6°.
Pierderea corecþiei în medie a constituit 12,2° (peste 4-6 ani
postoperatoriu). Complicaþii septice, în grupul dat de pacienþi, nu
s-au înregistrat. Dereglãri neurologice s-au constatat într-un singur
caz, condiþionate de dereglãrile hemodinamice ale mãduvei
spinãrii, survenite dupã o intervenþie repetatã de endocorecþie, la
o bolnavã cu scoliozã toracicã de gr. III, la care, în etapa a II-a sa efectuat hipercorecþie intraoperatorie cu utilizarea dispozitivelor
de corecþie lateralã. În urma tratamentului complex de preparate
reologice, nootrope, anxiolitice, metode fizioterapeutice,
balneoterapie, simptomatica neurologicã a regresat peste 3 luni
postoperatoriu, cu manifestãri reziduale în formã de paraparezã
spasticã inferioarã uºoarã.
Construcþia Ñ. Ä. Øåâ÷åíêî, în modificare Gh.
Pãvelescu, a fost utilizatã în 18 cazuri: la 6 bolnavi cu scoliozã de
gr. II ºi la 12 bolnavi cu scoliozã de gr. III  IV. Unghiul de
diformitate a curburii primare a constituit în medie 52,2°, corecþia
postoperatorie obþinutã fiind în medie 31,2°. Pierderile corecþiei
în medie au constituit 6,2° (termenele de supraveghere  7 ani).
Pierderile medii de corecþie puteau fi mai mari, dacã nu se efectuau
intervenþii chirurgicale repetate, cu aplicarea distracþiunii
suplimentare, în procesul de creºtere a coloanei vertebrale.
Dintre complicaþii au fost constate: dereglãri neurologice
în 2 cazuri (cu o invalidizare gravã într-un caz); fractura tijei
metalice în regiunea filetului, 2 cazuri, condiþionatã de procesele
de obosealã a metalului.
Sistemul Cotrell-Dubousset (CDI în modificarea catedrei),
implementat în practica serviciului în 1996, a fost utilizat în
tratamentul chirurgical a 84 de bolnavi cu scolioze ºi cu cifoscolioze
de diferitã genezã, cu vârsta bolnavilor fiind cuprinsã între 13 ºi
64 de ani; cu scoliozã de gr. II  25 de cazuri; de gr. III-IV  59 de
bolnavi. Unghiul de diformitate scolioticã a curburii primare a
constituit în medie 54,8°. Corecþia postoperatorie obþinutã a
constituit în medie 28,8°. Toþi bolnavii au fost supuºi tratamentului
fizio-funcþional preoperatoriu, caree includea gimnasticã curativã
dupã un program special, timp de 3-6 sãptãmâni, orientatã spre
elongarea ºi mobilizarea coloanei vertebrale, masaj, terapie
manualã, tracþiune uscatã. Operaþia se efectueazã în decubit lateral
al bolnavului, cu un reclinator special sub partea convexã a
diformitãþii scoliotice, astfel obtinându-se o corecþie maxim
posibilã suplimentarã pe masa chirurgicalã. Tijele metalice se

Material ºi metode
În secþia Vertebrologie Ortopedicã a IMSP SCTO, a IMSP
SCMC ¹ 3 V. Ignatenco, IMSP SCMC în decursul anilor 19862006, au fost supuºi tratamentului chirurgical 184 de bolnavi cu
scoliozã, cu vârste cuprinse între 11 ºi 64 de ani, dintre care bãrbaþi
 58, femei  126. Termenele de supraveghere  de la 6 luni pânã
la 12 ani. În funcþie de localizare, predominã scolioza: regiunii
toracice  111 cazuri; dorsolombarã  52; lombarã  21 de cazuri.
Diformitate scolioticã spre dreapta  79 de cazuri; spre stânga 
81 de cazuri, scoliozã în formã de ;,S combinatã  24 de cazuri.
Cu diformitate de gradul II au fost operaþi 61 de bolnavi; de gradul
III  87; de gradul IV  36 de persoane. Unghiul de diformitate a
curburii primare constituia în medie 46,6°  preoperatoriu; corecþia
postoperatorie distinsã în medie  22,2°. Corecþia postoperatorie
pãstratã la distanþã a constituit în medie 28,7°, pierderile corecþiei
la distanþã de 4 ani au constituit în medie 6,5°.
Rezultate ºi discuþii
Construcþia Ðîäíÿíñêèé-Ãóïàëîâ a fost aplicatã în 60 de
cazuri, preponderent la bolnavii cu gradele II ºi III, forme avansate
de diformitate (46 de cazuri). Unghiul de diformitate a curburii
primare a constituit în medie 34,2°  preoperatoriu, corecþia
postoperatorie a alcãtuit 18,8° ; cu pierderile la distanþã a corecþiei
în medie de 5,6°. În grupul dat de pacienþi s-au atestat urmãtoarele
complicaþii: procese inflamatorii ale þesuturilor moi  3 bolnavi;
procese inflamatorii în jurul fixatorului, condiþionate de metalozã 
!'
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modeleazã intraoperatoriu conform curburilor fiziologice ale
coloanei vertebrale ºi deformaþiei scoliotice reziduale. Pentru
obþinerea unei corecþii suplimentare de 3-6°, fixatorii sublaminari
sunt stabilizaþi în regiunea caudalã a tijelor, restul fixatorilor se
aplicã sublaminar cu solidificare completã, dupã aplicarea unor
bare filetate de constrângere lateralã cu filet. La copiii, cu o creºtere
nefinisatã a coloanei vertebrale, fixatoarii sublaminari se
confecþioneazã în formã de construcþii glisante, care ar permite
creºterea coloanei vertebrale.
Complicaþii septice au fost înregistrate într-un singur caz,
la 6 luni postoperatoriu, cu formarea de seromã în blocul superior,
fapt care a necesitat efectuarea a douã intervenþii chirurgicale de
sanare, cu prelucrarea focarului cu o soluþie de Betadinã ºi prin
care s-a izbutit menþinerea construcþiei de corecþie ºi de stabilizare
timp de 2,5 ani, dupã înlãturarea cãreia, dupã 5-6 luni, se
programeazã a efectua artrodeza vertebralã posterioarã cu
rahisinteza curburii primare; deteriorarea elementelor construcþiei
 1 caz , cu ruperea unei tije la nivelul thoracic, la o distanþã de 6
ani postoperatoriu, însã, care nu a influenþat considerabil pierderea
corecþiei postoperatorii. Fracturarea elementelor dorsale ale
coloanei vertebrale a avut loc în 3 cazuri intraoperatoriu în procesul
de plasare a fixatorilor sublaminari la nivel toracic superior, fapt
care a necesitat aplicarea cu unul sau cu douã segmente vertebrale
mai cranian; un caz de fracturare a lamelei vertebrale în porþiunea
cranianã de fixare a construcþiei, în cifozã juvenilã pronunþatã, la
1,5 ani postoperatoriu dupã un catatraumatism, lucru care a
necesitat efectuarea reintervenþiei chirurgicale de stabilizare a
blocului supreior; complicaþii neurologice nu s-au înregistrat.

(CDI), care permite obþinerea unei corecþii satisfãcãtoare a unghiului
de diformitate scolioticã, inclusiv ºi în formele rigide.
2. Folosirea dispozitivelor filetate de constrângere lateralã,
în numãr de 2-4, permite obþinerea unei corecþii suplimentare de 4
 8° a diformitãþii scoliotice.
3. La pacienþii cu creºtere nefinisatã a coloanei vertebrale,
fixatorii sublaminari e raþional a fi confecþionaþi în formã de
construcþii glisante, care ar permite alunecarea longitudinalã în
timpul creºterii.
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Concluzii
1. O optimã construcþie de stabilizare posterioarã a coloanei
vertebrale poate fi considerat sistemul de tip Cotrell-Dubousset
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Maladia Dupuytren: etiopatogenie, diagnostic, tratament
P. Þapu, D. Buzu, Iu. Nichiforov, I. Vacarciuc
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Dupuytrens disease: Ethipathogeny, Diagnostic, Treatment
The article focuses on the etiopathogenic aspect of developing Dupuytrens disease (1831). There are 148 patients operated for the
Dupuytrens contracture in the Hand Surgery Department in 5 years. Late results are received and analysed in 112 cases. Full function of the
hand is restored in 62 cases (57.5%), good in 34 cases (26.3%), satisfactory in 12 cases (12.1%), poor in 4 cases (4.1%), and 4 patients present
a recurrence of the Dupuytrens contracture 1.5- 3 years later from the surgical intervention.
Key worlds: Dupuytrens disease
Êîíòðàêòóðà Äþïþèòðåíà: ýòèîïàòîãåíåç, äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû íåêîòîðûå ýòèîïàòîãåíè÷åñêèå àñïåêòû ðåòðàêöèè ëàäîííîãî àïîíåâðîçà ïðè êîíòðàêòóðå Äþïþèòðåíà, îïèñàííîé àâòîðîì â 1831ã. Åå âñåñòîðîííåå èçó÷åíèå ïðîäîëæàåòñÿ, íî ýòèîëîãèÿ è ïàòîãåíåç îñòàþòñÿ «òàéíîé» è ïî
ñåé äåíü. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò â îòäåëåíèè òðàâìû è ïàòîëîãèè êèñòè ÊÁÒÎ ÌÇ áûëî ïðîîïåðèðîâàíî 148 áîëüíûõ ñ êîíòðàêòóðîé Äþïþèòðåíà. Îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû óäàëîñü ïðîñëåäèòü ó 112 áîëüíûõ. Ïîëíàÿ ôóíêöèÿ êèñòè âîññòàíîâèëàñü â 62 (57,
5%) ñëó÷àÿõ, õîðîøèå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû ó 34 (26, 3%) áîëüíûõ, óäîâëåòâîðèòåëüíûå  ó 12 (12, 1%) ïàöèåíòîâ è íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå  â 4 (4, 1%) ñëó÷àÿõ. Â òå÷åíèå 1,5  3 ëåò ïîñëå îïåðàöèè ðåöèäèâ íàáëþäàëè ó 4 ïðîîïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ.
Ïðè ýòîì ðåòðàêöèÿ àïîíåâðîçà ïîÿâëÿëàñü â íåîïåðèðîâàííûõ çîíàõ êèñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíòðàêòóðà Äþïþèòðåíà
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MATERIALELE CONFERINÞEI A IX-a A ORTOPEZILOR-TRAUMATOLOGI
Analiza profesionalã prezintã un spectru larg de
specialitãþi: de la muncitori în lucrul fizic pânã la diferite profesii
intelectuale.
Tuturor pacienþilor li s-a indicat preoperatoriu un curs de
pregãtire a þesuturilor moi: bãi calde cu sãpun, masaj cu diferite
alifii emaliante, bandaje cu glicerinã, aplicaþii cu parafinã.
Pentru excizia aponeurozei palmare, noi recurgem la
diferite incizii asociate, folosind plastii cu þesuturi locale. Excizia
aponeurozei se efectueazã selectiv, cu o hemostazã minuþioasã.
Pentru profilaxia apariþiei de hematoame subcutanate, de
dehiscenþã a lambourilor cutanate, de macerare ºi de necrozã
marginalã pe parcursul plãgii, lãsãm o porþiune a rãnii nesuturatã
(3 cm) pentru evacuarea liberã a sângelui.
Complicaþii postoperatorii: au fost prezente necrozele
marginale sau ale lambourilor triunghiulare la 8 pacienþi, necroza
degetului 5 în diformitatea de gradul IV  la 2 bolnavi, redori
cicatriciale  la 9 ºi dereglãri de sensibilitate a degetului operat
 la 6 bolnavi.
Am avut posibilitatea de a studia rezultatul tratamentului
chirurgical la 112 pacienþi. Funcþia deplinã a mâinii, cu reluarea
serviciului profesional, s-a restabilit la 62 (57,5%) de bolnavi,
funcþia bunã s-a constatat la 34 (26,3%), satisfãcãtoare  la 12
(12,1%) ºi nesatisfãcãtoare  în 4 (4,1%) cazuri. Recidive s-au
constatat în 2 cazuri; pacienþi care s-au adresat la 1,5-3 ani
postoperatoriu.

În 1831, baronul Guillaume Dupuytren studiazã ºi
caracterizeazã, pentru prima oarã, boala care îi poartã numele,
studiu care pânã astãzi nu a fost contrazis în definirea bolii.
Dupã aceasta a urmat un numãr semnificativ de lucrãri
cu referinþã la etiologie, patogenie, diagnosticare ºi tratament al
maladiei aponeurozei palmare [1, 2, 3, 4, 11].
Concepþiile ºtiinþifice sunt diferite: tumoralã (Anderson,
1961), inflamatorie (Adams, 1942), cicatricialã (Florescu, 1996),
diatezã (boala) Dupuytren (Hueston, 1977) etc.
Evoluþia bolii este îndelungatã ºi practic fãrã devieri,
fazele ei târzii fiind absolut previzibile. Elementul de anamnezã
hotãrâtor este evoluþia în timp de la nodul la retracþie, de obicei,
indolorã.
Facultativ bolnavul se adreseazã chirurgului dupã ce a
fost vãzut de alþi medici, care l-au tratat prin diverse metode,
dar fãrã efect.
Clinica contracturii Dupuytren este expresia celor 3 faze
de evoluþie ale ºcolii germane: faza de proliferare, faza de
involuþie ºi faza rezidualã (Zeunger, 1990).
Au fost propuse ºi discutate mai multe clasificãri ale
maladiei Dupuytren. Mai frecvent este utilizatã o schemã simplã,
propusã de Iselin M. (1972):
_ gradul 0  nodul;
_ gradul 1  coardã;
_ gradul 3  unghiul de flexiune în articulaþiile degetelor
sub 45°;
_ gradul 4  unghiul între 45-90°;
_ gradul 5  unghiul între 90-135°;
_ gradul 6  încrustarea vârfului degetului în palmã, ºi alte
modificãri.
Mãsuratã în timp, viteza de evoluþie este variabilã, ciclul
complet fiind în decurs de 2-3-4 ani, în evoluþiile rapide ºi, de
obicei, peste zece ani, în cele ordinare.
În accepþie generalã, tratamentul bolii Dupuytren este
chiriurgical, el urmãreºte douã scopuri: restaurarea funcþiilor
mâinii ºi prevenirea recurenþei bolii.
Una dintre cele mai importante metode de obþinere a
corecþiei excelente este incizia longitudinalã medianã pe raza
afectatã, care permite excizarea bandeletelor retinaculare laterale
ale degetelor ºi eliberarea retracþiei articulare, fãrã a deschide
articulaþia.
Retracþiile pielii sunt corectate prin plastii cu lambouri
triunghiulare deplasate. În gradul IV de contracturã se foloseºte
fasciotomia palma deschisã ºi, dupã 4-5 zile, se efectueazã
plastia defectului cu grefã totalã de piele (McCash, 1985).
Imobilizarea postoperatorie se efectueazã cu o atelã ghipsatã,
în extensiune cu alinierea degetelor în poziþia fiziologicã, în
articulaþiile metacarpo-falangiene.
Pe parcursul a 5 ani, în secþia traumatisme ºi patologie a
mâinii au fost operaþi 148 de bolnavi cu diferite grade de
deformaþie a maladiei Dupuytren.
Au fost 121 de bãrbaþi, femei  27. Cu vârsta de 35-50 de
ani au fost operaþi 79 de pacienþi; 50-60 de ani  41 ºi dupã 60
de ani  28 de bolnavi.
Gradul II de afecþiune a fost atestat la 58 de bolnavi,
gradele II-III - la 43; gradul III - la 36 ºi gradul IV - la 12
pacienþi.

Concluzii
1. Bolnavii cu maladia Dupuytren trebuie sã fie depistaþi
de cãtre medicii de familie ºi îndreptaþi la consultaþie la ortopedul
din spitalul raional, pentru confirmarea diagnosticului.
2. Tratamentul chirurgical este favorabil în maladia
Dupuytren de gradele II-III. Gradul IV de evoluþie pune
probleme dificil de soluþionat pentru chirurg ºi pentru bolnav.
3. Tipurile de operaþii sunt alese de chirurg conform
gradului de evoluþie a bolii, de starea þesuturilor în zona afectatã.
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Tratamentul luxaþiilor ºi fracturilorluxaþii ale oaselor carpiene
D. Buzu
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Treatment of Dislocations and Dislocations-Fractures of Carpal Bone
43 patients with dislocation and dislocation-fracture of carpal bones were treated. There were 22 pacients with acute injuries and 21 patients
with old ones. In 37.2% of cases injuries of carpal bones were combined with fractures of otculiarites bones forming wrist joint. In 37.2% of
cases neurologic deficit was detected. In acute trauma close manual reduction was indicated. In old injuries two  spet treatment was recommended.
Good an satisfactory result were achieved in 90.3% of cases.
Key worlds: carpal bones, dislocation, fracture
Ëå÷åíèå âûâèõîâ è ïåðåëîìî-âûâèõîâ êîñòåé çàïÿñòüÿ
Â ðàáîòå èçëîãàþòñÿ ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 43 áîëüíûõ ñ âûâèõàìè è ïåðåëîìî-âûâèõàìè êîñòåé çàïÿñòüÿ: ó 22 èç íèõ áûëè
ñâåæèå ïîâðåæäåíèÿ, ó 21  çàñòàðåëûå ïîâðåæäåíèÿ (îò 2-õ íåäåëü è áîëåå). Â 16 ñëó÷àÿõ ýòè ïîâðåæäåíèÿ ñî÷åòàëèñü ñ òðàâìàìè äðóãèõ àíàòîìè÷åñêèõ îáëàñòåé. Õîðîøèå è óäâîëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû äîñòèãíóòû â 28 (90,3%) ñëó÷àåõ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîñòè çàïÿñòüÿ, âûâèõ, ïåðåëîìî-âûâèõ

Actualitatea studiului
Luxaþiile ºi fracturileluxaþii ale oaselor carpiene sunt leziuni
grave ale articulaþiei pumnului. Problemele de diagnostic ºi de
tratament ale acestor leziuni sunt discutate pe larg în literatura de
specialitate; însã greºelile de diagnostic, comise în perioada acutã
a luxaþiilor ºi a fracturilor  luxaþii ale oaselor carpiene, ajung la
60%, fapt din care reiese creºterea numãrului de leziuni învechite,
dificultãþi în tratament ºi în prognostic funcþional nefavorabil [1,2,
4, 10, 11]. Dupã datele diferitor autori, luxaþiile ºi fracturile-luxaþii
ale oaselor carpiene au o frecvenþã de la 2% pânã la 6% din toate
luxaþiile traumatice, iar în structura leziunilor mâinii  10 -11%
[1,10,11].
Aceste leziuni, prin frecvenþa lor, ocupã locul doi, dupã
fracturile osului scafoid, în structura traumatismelor articulaþiei
pumnului, ºi alcãtuiesc de la 28% pânã la 35% [11,13].
În mai mult de 50% din cazuri luxaþiile ºi fracturile - luxaþii
ale oaselor carpiene se asociazã cu fractura proceselor stiloide,
radial ºi ulnar, a epimetafizei distale de radius, cu fracturi prin
smulgere a oaselor carpiene [6, 10, 11].
La 25  50% dintre pacienþi, luxaþiile ºi fracturile - luxaþii
ale oaselor carpiene se complicã cu dereglãri neurologice sub formã
de parezã a nervului median, iar uneori ºi a nervului ulnar [3, 9,
11]. Aceastã complicaþie evolueazã treptat ºi este cauzatã de
compresiunea osului semilunar asupra þesuturilor moi ºi, în primul
rând, asupra nervului median .
În privinþa discuþiei despre mecanismul luxaþiilor ºi al
fracturilor-luxaþii ale oaselor carpiene, majoritatea autorilor sunt
de pãrerea cã aceste traumatisme apar în rezultatul acþiunii unei
forþe majore asupra mâinii, aflate în hiperextensiune forþatã a
pumnului [5, 6, 7].
În diagnosticul primar al luxaþiilor ºi fracturilor-luxaþii ale
oaselor carpiene o deosebitã valoare o are analiza mecanismului
traumatismului ºi acuzele pacientului, cât ºi examinarea clinicã
atentã a regiunii de articulaþia pumnului [5]. Ca ºi alte traumatisme,
luxaþiile oaselor carpiene produc un sindrom algic pronunþat, însã
particularitatea acestui traumatism este cã intensitatea durerii nu

este adecvatã gravitãþii leziunii. Imobilizarea membrului fãrã
reducerea luxaþiei sau a fracturii-luxaþii nu duce la ameliorarea
stãrii pacientului [5, 11].
Cea mai utilizabilã metodã de diagnostic al acestor leziuni
este radiografia articulaþiei pummnului, în proiecþile de faþã ºi de
profil [5, 7, 8].
În luxaþii ºi în fracturile-luxaþii proaspete închise, majoritatea
autorilor recomandã reducerea ortopedicã unimomentanã [6, 7,
10, 11].
În acelaºi timp, în literatura de specialitae apar discuþii în
privinþa leziunilor proaspete ºi învechite. Unii autori considerã cã
leziunile sunt proaspete în primele 7 zile de la traumatism, iar alþii
 în primele 1014 zile ºi recomandã de efectuat reducerea
ortopedicã unimomentanã pânã la sfârºitul aceastei perioade [1,
5, 11]. Àøêåíàçè À. È (1990) considerã leziunile ca fiind
învechite, în perioada de la 10 pânã la 30 zile de la traumatism .
Reuºita reducerii ortopedice depinde de metoda anesteziei.
Mulþi autori recomandã de efectuat reducerea luxaþiei oaselor
carpiene sub anestezie loco-regionalã, iar, în unele cazuri, de folosit
anestezia generalã [6, 11, 14].
În caz de eºec al reducerii ortopedice a luxaþiilor ºi a
fracturilorluxaþii ale oaselor carpiene, se recomandã tratamentul
chirurgical [1, 6, 11].
Drept indicaþie pentru tratamentul chirurgical este ºi
deplasarea fragmentelor osului scafoid dupã reducerea închisã a
luxaþiilor perilunare transnaviculare [5, 11].
În literatura de specialitate se discutã cãile de abord în
intervenþiile de reducere deschisã a luxaþiilor ºi a fracturilor  luxaþii
ale oaselor carpiene. Unii autori folosesc calea de abord dorsalã
[1, 5,11, 13] alþii [2]  volarã sau asocierea accesului dorsal cu cel
volar [4].
Unii autori recomandã incizie longitudinalã [5, 6], alþii 
sinusoidalã sau în baionetã [13], sau arcuatã [1, 12]. Nu am stabilit
criterii stricte, care ar demonstra avantajul unei cãi de abord sau al
alteia, în fucþie de particularitãþile anatomotopografice ale
articulaþiei pumnului.
"
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Numãrul intervenþiilor chirurgicale propuse este mic ºi se
limiteazã la reducerea deschisã a componentelor luxaþiilor sau ale
fracturilor-luxaþii ale oaselor carpiene, sau excizia osului semilunar
luxat. Mai rar se folosesc artrodeze selective intercarpiene sau
artrodeza totalã de pumn [1, 2, 5].
Reducerea deschisã unimomentanã a componentelor
facturilor-luxaþii, dupã o perioadã îndelungatã de la traumatism,
este dificilã ºi traumaticã. Accesul larg intraoperatoriu duce la
leziuni suplimentare ale þesuturilor ºi ale vaselor sangvine, fapt
care se reflectã negativ asupra regenerãrii reparative ºi rezultatului
de tratament [5, 11].
Având în vedere dificienþele tehnice în reducerea deschisã
unimomentanã a luxaþiilor ºi a fracturilor-luxaþii învechite ale
oaselor carpiene, majoritatea autorilor pledeazã pentru reducerea
în douã etape a componentelor leziunii [1, 6, 11].
Restabilirea anatomicã completã a corelaþiei oaselor
carpiene, în pofida dificultãþilor tehnice de reducere a luxaþiei ºi a
repoziþiei fragmentelor osului scafoid în leziuni învechite, în
perioade de duratã ale tratamentului postoperatoriu, în majoritatea
cazurilor duc la rezultate pozitive [2, 4, 5, 11].

cu fracturi-luxaþii intracarpiene învechite, cu o perioadã de la
traumatism mai mult de 2 sãptãmâni.
Analiza cazurilor clinice a demonstrat cã cauzele leziunilor
învechite în luxaþii ºi în fracturi  luxaþii ale oaselor carpiene au fost
erorile de diagnostic  la 15 (50%) bolnavi, greºeli în tratament  la
6 (20%) bolnavi ºi leziunile concomitente asociate  la 8 (26,6%).
Printre greºelile de bazã, comise în diagnosticul luxaþiilor
ºi al fracturilor-luxaþii ale oaselor carpiene, sunt interpretarea
incorectã a datelor radiologice ºi efectuarea examenului radiologic
într  o singurã incidenþã, de regulã, anteroposterioarã. Examenul
radiologic al articulaþiei pumnului, în etapa prespitaliceascã, a fost
efectuat la 42 (97,7%) de pacienþi, însã la 15 (35,7%) pacienþi, pe
radiogramele primare, nu a fost diagnosticatã leziunea.
Luxaþiile ºi fracturile-luxaþii ale oaselor carpiene, în
componenþa politraumatismelor, de regulã, sunt lãsate a fi rezolvate,
în rândul doi-trei. În statistica noastrã, la 8 (18,6%) pacienþi,
leziunile perilunare au fost tratate peste 2 sãptãmâni din cauza
polifracturilor sau traumatismului craniocerebral grav asociat,
plasat pe prim-plan în tratament.
Dintre greºelile comise, în tratamentul luxaþiilor ºi fracturilor
 luxaþii ale oaselor carpiene, remarcãm lipsa reducerii ortopedice
la 6 (20%) bolnavi.
În perioada acutã de la traumatism, pacienþii acuzau dureri
violente în articulaþia pumnului, mânã ºi degete, limitarea
pronunþatã a miºcãrilor în pumn. Durerea este de caracter
permanent ºi frecvent iradiazã pe traiectul de distribuire a nervului
median, sub formã de parestezie. La inspecþie se determinã
deformaþie la nivelul oaselor carpiene, edem pronunþat pe partea
dorsalã a mâinii ºi în 1/3 inferioarã a antebraþului. Edemul
þesuturilor moi are proprietatea de a progresa, din care motiv în
perioada acutã deformaþiile la nivelul leziunii suntobscure.
În luxaþii ºi în fracturile-luxaþii învechite, deformãrile la
nivelul articulaþiei pumnului devin mai evidente, ligamentele,
tendoanele, muºchii se retractã, apar cicatrice, se dezvoltã
sindromul de canal carpian, dereglãri trofice, iar, în perioadele
îndepãrtate, apare hipotrofia musculaturii mâinii ºi a antebraþului.
La inspecþie, conturul mâinii ºi articulaþia pumnului sunt
netede, palpator se determinã proeminenþa oaselor carpiene luxate
ºi deplasate. Amplitudinea miºcãrilor în articulaþia pumnului este
evident limitatã. Poziþia forþatã a degetelor ºi a mâinii duce la
formarea redorii articulare a pumnului ºi, în unele cazuri, a degetelor
[10].
Trebuie menþionat ºi faptul cã simptomatologia în luxaþiile
perilunare poate sã nu fie evidentã ºi, în acest mod, se explicã
faptul de ce o treime dintre luxaþii nu sunt descoperite în decursul
primului examen clinic.
Investigaþiile radiologice au o valoare decisivã în
determinareade caracter al leziunilor articulaþiei pumnului ºi permit
diagnosticarea corectã a luxaþiillor ºi a fracturilor-luxaþii ale oaselor
carpiene. Am folosit investigaþiile radilogice la toþi pacienþii în
investigarea primarã, dupã reducerea ortopedicã sau deschisã a
luxaþiilor ºi a fracturilor-luxaþii ale oaselor carpiene, în dinamicã,
pentru aprecierea regenerãrii osoase în focarul fracturii osului
scafoid ºi a eficacitãþii tratamentului efectuat.
Examenul radiologic al articulaþiei pumnului îl efectuãm în
3 incidenþe: antero-posterioarã cu pumnul flectat ºi deviere ulnarã,
în profil ºi pronaþie a minii, pentru a determina tipul ºi caracterul
deplasãrii oaselor carpiene. În unele cazuri, pentru confruntare,
efectuãm radiografia articulaþiei mâinii sãnãtoase.

Scopul studiului
_ Determinarea greºelilor de diagnostic al luxaþiilor ºi al
fracturilor-luxaþii ale oaselor carpiene ºi cauzele lor.
_Elaborarea unei conduite optime de tratament al luxaþiilor
ºi al fracuturilor-luxaþii ale oaselor carpiene, în obþinerea
unor rezultate anatomice ºi funcþionale scontate.
Material ºi metode
În secþia Chirurgia Mâinii a SCTO, în perioada anilor 2000
 2006, s-au aflat la tratament staþionar 43 de pacienþi cu luxaþii ºi
cu fracturi  luxaþii ale oaseor carpiene. Cel mai frecvent au fost
traumatizaþi în perioada de vârstã aptã de muncã  pânã la 40 de
ani  34 (79%) de pacienþi. Vârsta medie a bãrbaþilor ºi a femeilor
a fost de 29,6 ºi respectiv 29,1 ani. În studiu au predominat bãrbaþii
cu 86% (n = 37), femei au fost 14% (n = 6). Raportul bãrbaþi/
femei a fost de 6/1.
Leziunea mâinii drepte s-a atestat la 19 (44%) pacienþi, iar
a celei stângi  la 24 (56%) de pacienþi.
Luxaþii ale oaselor carpiene s-au constat la 15 (34,8%)
pacienþi, iar fracturi  luxaþii  la 28 (65,2%) de bolnavi.
La 8 (18,6%) pacienþi, luxaþiile ºi fracturile-luxaþii ale
oaselor carpiene se asociau cu fractura proceselor stiloide radial
ºi ulnar (4 bolnavi), stiloidei radiale (2 bolnavi) ºi stiloidei ulnare
(2 bolnavi).
La 8 (18,6%) pacienþi luxaþiile ºi fracturile-luxaþii ale oaselor
carpiene, în componenþa polifracturilor, se asociau cu fractura claviculei
ºi a omoplatului (1 bolnav), a capului osului radial (2 bolnavi), a
radiusului distal (1 bolnav), a oaselor metacarpiene (1 bolnav), a oaselor
bazinului (1 bolnav), a femurului ºi a antebraþului (1 bolnav); iar la 2
(4,6%) pacienþi  cu traumatism craniocerebral grav.
La 16 (37%) pacienþi cu luxaþii ºi cu fracturi-luxaþii ale
oaselor carpiene au fost înregistrate dereglãri neurologice în zona
inervãrii nervului median.
În mod urgent, în ziua traumatismului, pentru ajutor medical
s-au adresat în clinicã numai 3 (7%) pacienþi. În primele douã
sãptãmâni de la traumatism au fost spitalizaþi 22 (51,2%) de
pacienþi, iar 21 (49,8%) de pacienþi au fost spitalizaþi cu luxaþii ºi
"!
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Tratamentul luxaþiilor ºi al fracturilor-luxaþii ale oaselor
carpiene prezintã o problemã dificilã în chirurgia mâinii. Tactica
tratamentului este în corelaþie directã cu caracterul leziunii ºi cu
timpul trecut din momentul traumatismului.
Noi, ca ºi alþi autori [6, 10, 11] am constatat cã, în leziunile
proaspete, metoda de elecþiune este reducerea ortopedicã manualã
ºi imobilizarea ghipsatã.
Tehnica reducerii este urmãtoarea: pacientul se aflã pe masa
de operaþie în decubit dorsal, antebraþul ºi braþul  pe mãsuþa pentru
mânã. Dupã anestezie truncularã de plex brahial ºi relaxarea
musculaturii, antebraþul se flecteazã în cot la 900, în supinaþie. Un
asistent tracþioneazã articulaþia pumnului timp de 3  5 minute, iar
al doilea asistent fixeazã braþul. Se face extensiunea pumului
menþinând tracþiunea, iar chirurgul aplicã o compresiune pe
semilunar. Se flecteazã articulaþia pumnului, de îndatã ce se simte
cã semilunarul a alunecat în poziþia sa obiºnuitã.
Reducerea se verificã radiologic, efectuându-se radiografia
antero-posterioarã ºi, în mod obligatoriu ºi de profil (fig. 1). În
fracturile-luxaþii ale oaselor carpiene, pentru determinarea
poziþionãrii de fragmente ale osului scafoid, efectuãm radiografia
în proiecþie oblicã de 3/4.
Articulaþia mâinii este imobilizatã în atela dorsalã, în poziþie
de flexiune moderatã, pentu 3 sãptãmâni, apoi ghipsul este schimbat
pentru încã 2 sãptãmâni cu unul care menþine articulaþia pumnului
în poziþie neutrã. Atenþionãm pacienþii la necesitatea miºcãrilor active
precoce ale degetelor. Imobilizarea în luxaþii perilunare ale mâinii
ºi în luxaþiile osului semilunar dureazã cinci sãptãmâni; iar în fracturi
 luxaþii perilunare transnaviculare imobilizarea membrului dureazã
3  4 luni, din cauza cã vascularizarea fragmentelor osului scafoid
depinde de gradul de leziune a aparatului ligamentar, prin elementele
cãrora are loc vascularizarea ºi, cu cât este mai gravã leziunea, cu
atât mai mare este probabilitatea neconsolidãrii.
Drept indicaþiepentru reducerea deschisã au fost eºecurile
reducerii închise ale luxaþiilor ºi ale fracturilor-luxaþii ale oaselor
carpiene, deplasãrile fragmentelor osului scafoid dupã reducerea
ortopedicã a fracturilor-luxaþii ºi leziunile perilunare învechite.
Pentru reducerea deschisã a leziunilor perilunare proaspete,
am folosit cãi de acces dorsale ºi volare, iar în leziunile învechite,
numai calea de abord dorsalã.
În timpul intervenþiei folosim anestezia troncularã de plex
brahial dupã procedeul Kulenkampf. Banda hemostaticã la nivelul

braþului a fost utilizatã în majoritatea cazurilor în scop de hemostazã
a câmpului operatoriu.
Tehnica intervenþiei
Pacientul  în decubit dorsal, pe masa chirurgicalã; mâna 
în pronaþie pe mãsuþa pentru mânã, cu garou pneumatic pe braþ,
incizie sinusoidalã, pornind de la 2 cm deasupra interliniului
articular radio - carpian spre baza celui de-al treilea metacarpian,
cu o lungime de 6-8 cm. În straturi anatomice se secþioneazã
tegumentele, þesutul adipos, fascia. Se pãtrunde între tendoanele
extensorului lung al policelui ºi extensorul comun al degetelor 2 
5. Se secþioneazã ligamentul inelar deasupra carpului, pentru a
asigura mobilitatea tendoanelor. Se trage atenþie la elementele de
alunecare a tendoanelor extensoare, pentru a preveni sechelele
funcþionale grave.
Se secþioneazã capsula articularã, cu deschiderea articulaþiei
radio-carpiene ºi medio-carpiene. Reducerea luxaþiei se efectueazã
prin tracþiune în lungime, în luxaþii perilunare ale mâinii  pânã la
reducerea osului capitat în osul semilunar, iar în luxaþia osului
semilunar efectuãm deplasarea osului luxat dorsal pânã la reducerea
cu osul capitat. În toate cazurile, pentru stabilizarea poziþiei oaselor
carpiene, efectuãm artrosinteza cu broºã.
În fracturile-luxaþii perilunare transnaviculare, în majoritatea
cazurilor osul semilunar se aflã în bloc cu fragmentul proximal al
osului scafoid ºi, în timpul reducerii luxaþiei osului semilunar, se
reduc ºi fragmentele osului scafoid. Ultimele se fixeazã cu broºe
Kirchner.
Broºele se introduc din fragmentul proximal în fragmentul
distal pânã se palpeazã sub tegumente, pe partea anterioarã, la
nivelul tuberculului osului scafoid.
Tratamentul luxaþiilor ºi al fracturilor-luxaþii inveterate
prezintã dificultãþi din cauza retracþiei aparatului musculo 
tendinos, a procesului cicatricial pronunþat ºi a redorii articulaþiei
pumnului ºi uneori a degetelor. Reducerea închisã într-o etapã, cu
înlãturarea cicatricelor, produce o traumatizare adãugãtoare ºi
minimalizeazã rezultatele tratamentului. Din aceste motive pacienþii
cu luxaþii ºi fracturi  luxaþii învechite ale oaselor carpiene necesitã
tratament chirurgical în douã etape.
În prima etapã se efectueazã ligamentocapsulo-taxia
articulaþiei pumnului cu fixator Èëèçàðîâ.
a)

b)
Fig.1. Radiogramele pacientului T. cu luxaþie perilunarã transstiloideanã:
a) radiograma articulaþiei pumnului la internare;
b) radiograma peste trei sãptãmâni dupã reducerea ortopedicã manualã.

""

MATERIALELE CONFERINÞEI A IX-a A ORTOPEZILOR-TRAUMATOLOGI

a)

b)

c)

d)

Fig. 2. Radiogramele pacientului S. cu fracturã-luxaþie perilunarã transnavicularã inveteratã:
a) radiograma la internare; b) radiograma în procesul de ligamento-capsulo-taxie a articulaþiei pumnului;
c) radiograma dupã reducerea componentelor fracturii-luxaþii; d) radiograma peste 4 ani de la intervenþia chirurgicalã.

Am apreciat rezultatele bune (90-110 puncte) la 19 (61,3%)
bolnavi, situaþie în care pacienþii nu au acuzat dureri, forþa
muscularã ºi mobilitatea articularã au fost recuperate, îºi continuau
activitatea profesionalã ºi examenul radilologic a fost în limitã.
Rezultate satisfãcãtoare (70-90 puncte)  la 9 (29%) pacienþi,
care prezentau dureri ocazionale, pe timp rece, sau slabe, fãrã
dereglarea activitãþii, forþa muscularã  menþinutã aproximativ
50%, faþã de mâna sãnãtoasã, iar la examenul radiologic sunt semne
minore de incongruenþã articularã ºi de instabilitate carpianã .
Rezultate nesatisfãcãtoare au fost înregistrate la 3 (9,7%)
pacienþi, care aveau dureri moderate cu dereglarea activitãþii,
mobilitatea articularã - sub 400, forþa muscularã - mai micã de
50%, faþã de mâna sãnãtoasã, iar la examenul radiologic s-a
constatat artroza deformantã.
Atragem atenþia asupra diagnosticului primar a acestor
leziuni. Tabloul clinic al luxaþiilor oaselor carpiene este identic
pentru toþi traumatizaþii. Deja de la examenul clinic primar trebuie
de suspectat luxaþia oaselor carpiene, bazatã pe mecanismul
traumatismului, mai des în rezultatul unei hiperextensiuni forþate
în articulaþia pumnului. În plan obiectiv este suficientã constatarea
a doua simptome de bazã: dereglarea importantã a funcþiei mâinii
ºi durere localã la nivelul osului luxat. Examenul radiologic al
articulaþiei pumnului, mai ales cel în profil, pune accentul final în
stabilirea diagnosticului.
Intervenþia chirurgicalã trebuie sa fie cruþãtoare ºi
atraumaticã, în special, vizând osul luxat, ceea ce este posibil numai
în distracþiunea articulaþiei pumnului.

În etapa a II-a efectuãm reducerea deschisã a componentelor
luxaþiei sau ale fracturii-luxaþii ale oaselor carpiene, care se realizeazã
peste cinci zile de la aplicarea fixatorului extern (fig. 2).
Au fost trataþi chirurgical 42 (97,7%) de pacienþi, iar unui
pacient i s-a efectuat reducerea ortopedicã a luxaþiei osului
semiliunar ºi tratament cu imobilizare ghipsatã.
Reducerea deschisã a componentelor luxaþiilor ºi ale
fracturnilor - luxaþii ale oaselor carpiene s-a efectuat la 38 (84,4%)
de pacienþi, dintre care, la 19 (44,2%) pacienþi s-a practicat
reducerea deschisã într-o etapã, iar la ceilalþi 19 (44,2%) pacienþi
 reducerea deschisã s-a efectuat în doua etape cu folosirea
preventivã a fixatorului extern Èëèçàðîâ pentru ligamento
capsulo- taxia articulaþiei pumnului.
La 4 (9,3%) pacienþi, cu fracturi-luxaþii perilunare
transnaviculare învechite, au fost efectuate artrodeze selective de
patru oase carpiene cu excizia fragmentelor osului scafoid.
Rezultate ºi discuþii
Rezultatul funcþional, la distanþa de la cinci luni pânã la ºase
ani, a fost studiat la 31 (72%) de pacienþi dupã scorul D. Green ºi
OBrien (1980). Rezultatele au fost apreciate în baza urmãtoarelor
criterii: durerea, mobilitatea articularã, activitatea profesionalã ºi
cea cotidianã, forþa muscularã a mâinii, examenul radiologic.
Fiecare dintre criteriile expuse mai sus au fost apreciate pe o scarã
gradatã: de la 0 la 10 puncte  pentru forþa muscularã, ºi de la 0 la
25 puncte  pentru celelalte criterii.
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Concluzii
1. Dificultãþile în reducerea luxaþiei oaselor carpiene sunt
legate de particularitãþile anatomo-topografice ºi biomecanice ale
articulaþiei pumnului.
2. În practica medicalã traumatologicã sunt formate opinii
greºite în privinþa dificultãþii de diagnosticare a luxaþiilor ºi a
fracturilor-luxaþii ale oaselor carpiene. Prin examene clinic ºi
radiologic corecte aceste leziuni pot fi diagnosticate primar în toate
cazurile fãrã excepþie.
3. Reducerea deschisã a luxaþiilor ºi a fracturilor-luxaþii ale
oaselor carpiene, peste 10  14 zile de la traumatism, poate fi
realizatã cu succes numai în condiþiile efectuãrii preventive în prima
etapã a ligamento-capsulo-taxiei articulaþiei pumnului.
4. Procedeele de tratament conservator ºi chirurgical al
luxaþiilor ºi al fracturilor-luxaþii ale oaselor carpiene au facilitat
obþinerea rezultatelor pozitive în majoritatea (90,3%) cazurilor,
fapt care permite a le recomanda în practica secþiilor traumatologie
ºi ortopedie din republicã.
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Ëå÷åíèå íåñòàáèëüíûõ ïåðåëîìîâ òàçà
Â. Êóñòóðîâ
Êàôåäðà õèðóðãèè ¹ 1 Í. Õ. Àíåñòèàäè, ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
The Treatment of Unstable Pelvis Fractures
We have studied treatment results of pelvic ring fractures type B and C using specific method of closed osteosynthesis with device for
reposition and external fixation. During 1991-2005 in department of associated trauma, there were 188 patients with multiple trauma and pelvis
injuries: 83 of them had rotationally unstable pelvis fractures type B, and 105 patients had vertical and rotationally unstable pelvis fractures type
C. The domination of unilateral injury of posterior ring was observed in 78,2% of cases, bilateral fractures formed only 21,8%. The outcomes
study has demonstrated that used method of pelvis osteosynthesis is less traumatic, miniinvasive, it is an antishock measure in the early period
of treatment. In dependence of associated injury severity and trauma, organism reaction, pelvis osteosynthesis was performed in the first group
 in 3-12 days, in the second group  in 9-18 days. Distant results of treatment were studied according to Majeeds score. Four patients obtained
the 2nd group of disability at one year; six patients finished the treatment with satisfactory results, other patients  with good results.
Key worlds: pelvis, device for external fixation
Tratamentul fracturilor instabile ale bazinului
Au fost studiate rezultatele radiologice de tratament ale fracturilor inelului pelvian, tip B ºi C, cu folosirea metodelor originale de osteosintezã
închisã, cu dispozitiv pentru repoziþie ºi fixare a oaselor pelviene. Pe parcursul anilor 1991-2005, în secþia traumã asociatã, catedra chirurgie
nr.1 Nicolae Anestiadi, s-au tratat 188 de pacienþi cu traume multiple ºi lezarea inelului pelvian: 83 bolnavi  cu fracturi rotaþional instabile,
tip B, ºi 105 pacienþi  cu fracturi vertical ºi rotaþional instabile, tip C. Predominau fracturile unilaterale ale semiinelului posterior  78,2% din
cazuri, leziunile bilaterale au constituit 21,8%. Analizând rezultatele tratamentului, putem concluziona cã metoda propusã de osteosintezã este
miniinvazivã, puþin traumaticã, este o mãsurã de tratament antiºoc în asistenþã medicalã primarã. Rezultatele tardive au fost apreciate conform
scorului S. I. Majeed. Patru pacienþi cu leziuni grave au primit grupa a doua de invaliditate pe un an, 6 bolnavi au terminat tratamentul cu
rezultate satisfãcãtoare, ceilalþi  cu rezultate bune.
Cuvinte-cheie: bazin, fracturi, aparat de fixaþie externã
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MATERIALELE CONFERINÞEI A IX-a A ORTOPEZILOR-TRAUMATOLOGI
Âñå âèäû ïåðåëîìîâ êîñòåé òàçà èìåþò èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè, è ìíîãèå ñëîæíû äëÿ àíàëèçà. Îäíàêî êëàññèôèöèðîâàíèå ñëó÷àåâ êðàéíå âàæíî äëÿ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ èçó÷åíèÿ
îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòîâ. Íàèáîëüøåå ïðèçíàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå çà ðóáåæîì ïîëó÷èëà êëàññèôèêàöèÿ Ì.Tile
(1984). Äàííàÿ êëàññèôèêàöèÿ ó÷èòûâàåò íàïðàâëåíèå
äåéñòâèÿ ñìåùàþùèõ óñèëèé, ëîêàëèçàöèþ è õàðàêòåð
ïîâðåæäåíèé ñâÿçî÷íîãî àïïàðàòà, ñòàáèëüíîñòü òàçîâîãî êîëüöà. Ýòî îáëåã÷àåò äèàãíîñòèêó è âûáîð òàêòèêè
õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ.
Ïðè ïåðåëîìå êîñòåé òàçà òèïà À íå íàðóøàåòñÿ
ñòàáèëüíîñòü òàçà è ñîõðàíÿåòñÿ îïîðíàÿ ôóíêöèÿ òàçîâîãî êîëüöà. Ïðè ñëîæíûõ ïîâðåæäåíèÿõ òàçà òèïà Â íàñòóïàåò ðîòàöèîííàÿ íåñòàáèëüíîñòü, à ïðè ïåðåëîìàõ
òèïà Ñ èìååòñÿ òàêæå è âåðòèêàëüíàÿ íåñòàáèëüíîñòü.
Ïîä íàøèì íàáëþäåíèåì íàõîäèëîñü 83 ïîñòðàäàâøèõ ñ ïîâðåæäåíèÿìè òàçà òèïà Â, ÷òî ñîñòàâèëî îêîëî
25,62% îò êîëè÷åñòâà âñåõ íàáëþäåíèé ñ ïåðåëîìàìè êîñòåé òàçà. Ïåðåëîì òàçà â 70 ñëó÷àÿõ ñîïðîâîæäàëñÿ òðàâìîé âíóòðåííèõ îðãàíîâ è ïåðåëîìîì äðóãèõ ñåãìåíòîâ.
Ðàñïðåäåëåíèå ïîñòðàäàâøèõ ñ ïîâðåæäåíèÿìè òàçîâîãî
êîëüöà òèïà Â ïî ãðóïïàì áûëî ñëåäóþùèì: Â1  43 ïàöèåíòà, Â2 - 36 ïàöèåíòà è Â3  4 ïàöèåíòà. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ïîâðåæäåíèé òàçà áûëè ïåðåäíå-çàäíèå è áîêîâûå ñäàâëåíèÿ òàçîâîãî ïîÿñà. Ìàêñèìàëüíîå
ñìåùåíèå êîñòåé òàçà ïðè ïîâðåæäåíèè òàçîâîãî êîëüöà
òèïà Â1.3 îòêðûòàÿ êíèãà áûëî äî 8 ñì, ïðè ïîâðåæäåíèÿõ òèïà Â2 (ëàòåðàëüíàÿ êîìïðåññèÿ, ñ âíóòðåííåé ðîòàöèåé êîñòåé òàçà) çàõîæäåíèå îòëîìêîâ äîñòèãàëî 2,7 3,2 ñì. Ó ÷åòûðåõ ïàöèåíòîâ ýòîé ãðóïïû ëàòåðàëüíàÿ
êîìïðåññèÿ êîñòåé òàçà ñîïðîâîæäàëàñü ïðîòðóçèåé âåðòëóæíîé âïàäèíû ñ ïîäâûâèõîì ãîëîâêè áåäðåííîé êîñòè. Âñåì ïîñòðàäàâøèì áûë îñóùåñòâëåí çàêðûòûé îñòåîñèíòåç òàçà íàðóæíûì óñòðîéñòâîì äëÿ ðåïîçèöèè è
ôèêñàöèè òàçîâûõ êîñòåé. Áîëüíûì ñ ïîâðåæäåíèåì òàçîâîãî êîëüöà òèïà Â1 ôèêñèðóþùèå ýëåìåíòû ââîäèëè â
òàçîâóþ êîñòü ïîä óãëîì, îòêðûòûì êïåðåäè. Òàçîâûå
îïîðû óñòàíàâëèâàëèñü ñ ìàêñèìàëüíûì ðàçâåäåíèåì ïåðåäíèõ âåðøèí. Çàòåì èõ ñáëèæåíèåì äîñòèãàëè ñîïîñòàâëåíèå ëîáêîâûõ êîñòåé. Âî âòîðîé ãðóïïå ïîñòðàäàâøèõ ñ ïåðåëîìîì òàçà òèïà Â2 ôèêñèðóþùèå ýëåìåíòû ââîäèëè ïîä óãëîì, îòêðûòûì êçàäè. Îêîí÷àòåëüíóþ ðåïîçèöèþ îòëîìêîâ ïåðåäíåãî ïîëóêîëüöà îñóùåñòâëÿëè â
óñòðîéñòâå ïóòåì ðàçâåäåíèÿ ïåðåäíèõ âåðøèí òàçîâûõ
îïîð. Â 49 ñëó÷àÿõ ïðè ïîâðåæäåíèÿõ òàçà Â1.1, Â1.2, Â2.1,
Â2.2 èñïîëüçîâàëè ôèêñèðóþùèå ýëåìåíòû â âèäå ñïèö ñ
óïîðíûìè ïëîùàäêàìè. Ïðè ïîâðåæäåíèÿõ òèïà Â1.3. ñ
ðàñõîæäåíèåì òàçîâûõ êîñòåé ïåðåäíåãî ïîëóêîëüöà áîëåå ÷åì íà 2,5 ñì íå âñåãäà óäàâàëîñü ñîïîñòàâèòü îòëîìêè, ïðèìåíÿÿ ýòó êîìïîíîâêó óñòðîéñòâà, ïîýòîìó èñïîëüçîâàëè ðåçüáîâûå ñòåðæíè äèàìåòðîì 4-5 ìì äëÿ óñèëåíèÿ æåñòêîñòè ôèêñàöèè òàçîâûõ êîñòåé â ïåðèîä èõ ïåðåìåùåíèÿ. Â 67 ñëó÷àÿõ äîñòèãëè óäîâëåòâîðèòåëüíîãî
ñîïîñòàâëåíèÿ îòëîìêîâ çàêðûòûì ñïîñîáîì óñòðîéñòâîì âíåøíåé ôèêñàöèè. Øåñòè ïàöèåíòàì âûïîëíèëè
îòêðûòóþ ðåïîçèöèþ ëîáêîâûõ êîñòåé è îñòåîñèíòåç ìåòàëëè÷åñêîé ïëàíêîé. Ó îñòàëüíûõ ïàöèåíòîâ áûëà íåîáõîäèìîñòü â äîïîëíèòåëüíîì èñïîëüçîâàíèè âåðòèêàëüíî ðåïîçèöèîííîãî óçëà.

Ââåäåíèå
Ïðîáëåìà ïîâðåæäåíèÿ êîñòåé òàçà âñå áîëüøå ïðèâëåêàåò âíèìàíèå âðà÷åé, çàíèìàþùèõñÿ ìíîæåñòâåííîé
è ñî÷åòàííîé òðàâìîé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äîñòèæåíèÿ
õèðóðãèè ïîâðåæäåíèÿ, îðòîïåäèè è àíåñòåçèîëîãèè îòêðûëè íîâûå âîçìîæíîñòè ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ òÿæåëûõ
ïîâðåæäåíèé, òàêàÿ ìèðíàÿ òðàâìà, êàê àâòîäîðîæíàÿ,
îñòàåòñÿ óãðîçîé æèçíè è çäîðîâüþ íàñåëåíèÿ. ×àñòîòà
çàêðûòûõ ïîâðåæäåíèé òàçà çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, îò
åäèíè÷íûõ ñëó÷àåâ, äîñòèãëà 5 - 7% óðîâíÿ, è ïðîäîëæàåò
óâåëè÷èâàòüñÿ [1]. Ïåðåëîìû òàçà òèïà Â è Ñ ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç íàèáîëåå òÿæåëûõ ïîâðåæäåíèé ñðåäè òðàâì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ñ ðàçâèòèåì øîêà, ãèïîâîëåìèè è äðóãèõ ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ïî äàííûì [3, 4],
ñî÷åòàííûå è ìíîæåñòâåííûå ïîâðåæäåíèÿ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè è ãðóäíîé êëåòêè ñ ïåðåëîìîì êîñòåé òàçà â
69% ñëó÷àåâ ïðèâîäÿò ê ëåòàëüíîìó èñõîäó ïîñòðàäàâøèõ
íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ, ëèáî íà ïåðâûõ ýòàïàõ ýâàêóàöèè
â ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Àíàëèçèðóÿ ëåòàëüíîñòü ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé òàçà, ìíîãèå àâòîðû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
áîëüøèíñòâî óìåðøèõ (69 - 75%) ïîãèáëè îò ïðîäîëæàþùåãîñÿ êðîâîòå÷åíèÿ, îáóñëîâëåííîãî íåýôôåêòèâíûì
êîíòðîëåì êðîâîïîòåðè [5, 6, 7]. Ïðè çàêðûòûõ ïîâðåæäåíèÿõ êîñòåé òàçà òèïà Â è Ñ âîçíèêàþò ìàññèâíûå êðîâîòå÷åíèÿ â îêðóæàþùèå òêàíè, ïðåâûøàþùèå 2,5-3 ë [8, 9].
Öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå
âîçìîæíîñòè ðàííåãî ïðèìåíåíèÿ óñòðîéñòâà äëÿ ðåïîçèöèè è ôèêñàöèè êîñòåé òàçà ó ïîñòðàäàâøèõ ñ ìíîæåñòâåííûìè è ñî÷åòàííûìè òðàâìàìè.
Ïàöèåíòû è ìåòîäèêè
Ñ 1991 ãîäà â îòäåëåíèè ñî÷åòàííîé òðàâìû íàõîäèëèñü íà ëå÷åíèè áîëåå 560 ïîñòðàäàâøèõ ñ ìíîæåñòâåííîé è ñî÷åòàííîé òðàâìîé è ïîâðåæäåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Ó 324 èç íèõ áûëî ïîâðåæäåíèå êîñòåé òàçà èëè åãî ñîåäèíåíèé, 188 ïàöèåíòîâ ïîñòóïèëè
ñî ñëîæíûìè ïåðåëîìàìè òàçîâîãî êîëüöà. Îêîëî 76%
ïîñòðàäàâøèõ ïîñòóïèëè â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, ñ ðàçâèòèåì òðàâìàòè÷åñêîãî øîêà II-III ñòåïåíè òÿæåñòè. Áîëüíûõ îáñëåäîâàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì êëèíè÷åñêèõ, ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ.
Êëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå áîëüíîãî âêëþ÷àëî ïðÿìóþ ïàëüïàöèþ âñåãî òàçîâîãî êîëüöà, ñ îáðàùåíèåì
îñîáîãî âíèìàíèÿ íà ëîáêîâûé ñèìôèç, êðåñòöîâî-ïîäâçäîøíûå ñî÷ëåíåíèÿ è êðåñòåö. Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîâðåæäåíèÿ âåðòëóæíîé âïàäèíû îáñëåäîâàëè îáà òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâà ñ îïðåäåëåíèåì îáúåìà äâèæåíèé â íèõ.
Îáúåêòèâíîå èññëåäîâàíèå òàçà íà÷èíàëè ñ âûïîëíåíèÿ è îöåíêè ðåíòãåíîãðàìì â ïåðåäíåçàäíåé è áîêîâîé ïðîåêöèè. ßâíûå ïîâðåæäåíèÿ òàçà îáû÷íî ëåãêî
äèàãíîñöèðóþòñÿ. Äëÿ äèàãíîñòèêè ñêðûòûõ ïîâðåæäåíèé òàçîâîãî êîëüöà è óòî÷íåíèÿ âåëè÷èíû ñìåùåíèé
îòëîìêîâ âûïîëíÿëè êîñóþ êàóäàëüíóþ èëè êðàíèàëüíóþ ïðîåêöèè òàçà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âûïîëíÿëè êîìïüþòåðíóþ òîìîãðàôèþ è öèñòîóðåòðîãðàôèþ.
Îñíîâíîé îñîáåííîñòüþ îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòîâ ñ
ìíîæåñòâåííîé òðàâìîé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî äëÿ óìåíüøåíèÿ
ÿòðîãåííîé òðàâìû â êëèíèêå ïðèìåíÿåòñÿ ñèñòåìà îðãàíèçàöèè ëå÷åíèÿ ïåðåëîìîâ òàçà, îñíîâàííàÿ íà èñïîëüçîâàíèè ìèíèèíâàçèâíûõ ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé.
"%

Nr.2 (296), 2007
Ïîâðåæäåíèÿ òàçîâîãî êîëüöà òèïà Ñ íàáëþäàëèñü
ó 105 ïàöèåíòîâ. Ïî äàííûì ðåíòãåíîâñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ñìåùåíèå ïîâðåæäåííîé ïîëîâèíû òàçà â êðàíèàëüíîì íàïðàâëåíèè îïðåäåëÿëîñü íà 7 - 24 ìì. Ðàñïðåäåëåíèå ïàöèåíòîâ ïî òèïó ïîâðåæäåíèÿ áûëî ñëåäóþùèì: òèï
Ñ1.1  23 ïàöèåíòà (21,9%), Ñ1.2  36 ïàöèåíòîâ (34,29%),
Ñ1.3  30 ïàöèåíòîâ (28,57%), Ñ2  9 ïàöèåíòîâ (8,78%), Ñ3 
7 ïàöèåíòîâ (10,5%). Ïðåîáëàäàëè óíèëàòåðàëüíûå ïîâðåæäåíèÿ çàäíåãî ïîëóêîëüöà òàçà - îêîëî 79% (n=83),
áèëàòåðàëüíûå ïîâðåæäåíèÿ ñîñòàâëÿþò âñåãî 21% (n=22).
Ïåðåëîì òàçà ó áîëüíûõ ñîïðîâîæäàëñÿ òàêæå ïîâðåæäåíèÿìè äðóãèõ îðãàíîâ è ñåãìåíòîâ.
Ó 75 ïîñòðàäàâøèõ ñ ïåðåëîìîì òàçà òèïà Ñ1 ïîâðåæäåíèå ãðóäíîé êëåòêè íå ñîïðîâîæäàëoñü îñëîæíåíèÿìè.
Âåëè÷èíà êðàíèàëüíîãî ñìåùåíèÿ ïîëîâèíû òàçà áûëà
7- 18 ìì. Îïåðàòèâíîå îðòîïåäè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî
âûïîëíèëè â òå÷åíèå 9 - 12 äíåé ïîñëå òðàâìû. Ïîä íàðêîçîì, íà îðòîïåäè÷åñêîì ñòîëå ñ âûòÿæåíèåì çà íèæíþþ
òðåòü áåäðà, íà ñòîðîíå ïîâðåæäåíèÿ òàçîâîãî êîëüöà
îñóùåñòâëÿëè îäíîýòàïíîå ïîñòåïåííîå íèçâåäåíèå ñìåùåííîé ïîëîâèíû òàçà. Ïîñëå äîñòèæåíèÿ óðîâíÿ âòîðîé ïîëîâèíû è íåîáõîäèìîé àäàïòàöèè ñìåùåííûõ ïîâåðõíîñòåé, â ïëîñêîñòü ïåðåëîìà, ÷åðåç òàçîâóþ êîñòü â
êðåñòåö, ââîäèëè äâå ñïèöû ñ óïîðíûìè ïëîùàäêàìè íàâñòðå÷ó äðóã äðóãó.
Ó 26 áîëüíûõ ïåðåëîì òàçà òèïà Ñ1, Ñ2 ñî÷åòàëñÿ ñ
òÿæåëîé òðàâìîé âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Òðàâìà ãðóäíîé
êëåòêè ó 18 ïàöèåíòîâ áûëà îñëîæíåíà ïíåâìîãåìîòîðàêñîì, çàêðûòàÿ òðàâìà æèâîòà ñ ïîâðåæäåíèåì ñåëåçåíêè
áûëà ó 6 ïàöèåíòîâ, à òàêæå âíóòðèáðþøíîé ðàçðûâ ìî÷åâîãî ïóçûðÿ áûë ó 7 èç ïîñòðàäàâøèõ. Íà ðàííåì ýòàïå
ëå÷åíèå áûëî íàïðàâëåíî íà óñòðàíåíèå äîìèíèðóþùåãî
ïîâðåæäåíèÿ, à 8 ïîñòðàäàâøèì ñ óñòîé÷èâîé ãåìîäèíàìèêîé âûïîëíèëè ïåðâè÷íûé îñòåîñèíòåç òàçà. Îñòàëüíûì
ïàöèåíòàì îðòîïåäè÷åñêîå îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå ïðîâîäèëè ïîñëå ñòàáèëèçàöèè îáùåãî ñîñòîÿíèÿ. Âíà÷àëå íàêëàäûâàëè óñòðîéñòâî äëÿ ðåïîçèöèè è ôèêñàöèè òàçîâûõ
êîñòåé â ðåæèìå ðåïîçèöèè. Ïîëíîñòüþ íèçâåñòè ñìåùåííóþ ïîëîâèíó òàçà è àäàïòèðîâàòü åå ñî ñëîìàííîé ïîâåðõíîñòüþ óäàëîñü òîëüêî ó 7 ïàöèåíòîâ, îñòàëüíûì ôîðìèðîâàëè äîïîëíèòåëüíóþ òî÷êó îïîðû â îáëàñòè êëþ÷èöû
íà ñòîðîíå ïîâðåæäåíèÿ òàçîâîãî êîëüöà. Íà ïîëíóþ àäàïòàöèþ îòëîìêîâ óõîäèëî 12 ± 1,5 äíåé, çàòåì ñîçäàâàëè
áîêîâóþ êîìïðåññèþ íà ñòûêå ñëîìàííûõ ïîâåðõíîñòåé.
×åòûðåì ïàöèåíòàì ñ ïåðåëîìîì çàäíåãî ïîëóêîëüöà ñ îáåèõ ñòîðîí ïðîèçâîäèëè âûòÿæåíèå íà îïåðàöèîííîì ñòîëå çà îáà áåäðà, çàòåì ñîâìåùàëè ñëîìàííûå ïîâåðõíîñòè
ïî øèðèíå ñ ïîìîùüþ óñòðîéñòâà.

çäàíà ñòàáèëüíàÿ ôèêñàöèÿ. Áîëüíûå ïîñëå îñòåîñèíòåçà
òàçà ìîãëè èçìåíÿòü ïîëîæåíèå â ïîñòåëè, àêòèâèçèðîâàëè ñâîé ðåæèì. Çíà÷èòåëüíî óïðîùàëñÿ óõîä çà íèìè â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. ×åðåç 13-18 äíåé ïîñëå îïåðàöèè èõ ïåðåâîäèëè íà àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå. Ñðîê ôèêñàöèè òàçîâîãî êîëüöà ó ýòèõ ïàöèåíòîâ ñîñòàâèë â ñðåäíåì
62 ± 1,4 äíÿ. Èçó÷åíèå îòäàëåííûõ ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ
áîëüíûõ ñ ïåðåëîìîì òàçà ïîêàçàëî, ÷òî áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ âåðíóëèñü ê ñâîåé ïðåæíåé ðàáîòå, 12 ñìåíèëè
ìåñòî ðàáîòû. Æàëîá íà áîëü èëè ôóíêöèîíàëüíûå ðàññòðîéñòâà îðãàíîâ ìàëîãî òàçà è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ïàöèåíòû íå ïðåäúÿâëÿëè, ñâîáîäíî ñèäåëè, õîäèëè áåç õðîìîòû. Ðåçóëüòàò ëå÷åíèÿ áîëüíûõ â îñíîâíîé ãðóïïå, îöåíåííûé ïî øêàëå Majeed, êîíñòàòèðîâàí äîñòîâåðíî õîðîøèé è îòëè÷íûé (75-85 áàëëîâ).
Ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä ó îñòàëüíûõ áîëüíûõ
ïðîòåêàë ñ íåêîòîðûìè îòëè÷èÿìè. Îíè áûëè ìåíåå ìîáèëüíû, õîòÿ â ïðåäåëàõ ïàëàòû òàêæå ïðèîáðåòàëè âîçìîæíîñòü ïåðåìåùàòüñÿ. Áîëåå êîìôîðòàáåëüíî ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïàöèåíòû, êîòîðûì áûë âûïîëíåí ïåðâè÷íûé
îñòåîñèíòåç ïðè ïîñòóïëåíèè. Ðàñïîëîæåíèå àïïàðàòà íà
ïåðåäíèõ è áîêîâûõ îòäåëàõ òàçîâîãî ïîÿñà íå òðåáóåò ñïåöèàëüíîé óêëàäêè íà êðîâàòè, ÷òî èñêëþ÷àåò âåðîÿòíîñòü
äîïîëíèòåëüíûõ ñìåùåíèé îòëîìêîâ âî âðåìÿ èçìåíåíèÿ
ïîëîæåíèÿ è íèçâåäåíèÿ ñìåùåííîé ïîëîâèíû òàçîâîãî
êîëüöà. ×åðåç òðè íåäåëè áîëüíûõ ïåðåâîäèëè íà àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå. Ñðîê ôèêñàöèè òàçîâîãî êîëüöà â ñðåäíåì ñîñòàâèë 76,4 äíåé. ×åðåç 10 ìåñÿöåâ ïîñëå òðàâìû ÷åòâåðî áîëüíûõ âåðíóëèñü ê ðàáîòå. Ðåçóëüòàò ëå÷åíèÿ ó íèõ
îïðåäåëÿëñÿ êàê õîðîøèé. Òðîå áîëüíûõ ñ óäîâëåòâîðèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì ëå÷åíèÿ ïîìåíÿëè ðàáîòó, à òàêæå
òðîå íåðàáîòàþùèõ çàêîí÷èëè ëå÷åíèå ñ óäîâëåòâîðèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì. Øåñòåðûì ïàöèåíòàì, ó êîòîðûõ áûëà
ñî÷åòàííàÿ òðàâìà âíóòðåííèõ îðãàíîâ, ïåðåëîì òàçà è
áåäðà, ïî ñîâîêóïíîñòè òÿæåñòè ïîâðåæäåíèÿ áûëà îïðåäåëåíà âòîðàÿ ãðóïïà èíâàëèäíîñòè íà ãîä. Ðåçóëüòàò ëå÷åíèÿ íàìè îöåíèâàëñÿ êàê íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé.
Ïðè ñëîæíûõ ïåðåëîìàõ êîñòåé òàçà íàñòóïàåò ñìåùåíèå îòëîìêîâ â òðåõ ïëîñêîñòÿõ, ïîýòîìó ðåïîçèöèÿ
è ñòàáèëüíàÿ ôèêñàöèÿ ñòàíîâèòñÿ ïðîáëåìîé. Ë. Í. Àíêèí (2004) îòìå÷àåò, ÷òî, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðè âåðòèêàëüíî íåñòàáèëüíûõ ïîâðåæäåíèÿõ òàçîâîãî êîëüöà
ïðî÷íîñòü ôèêñàöèè äîðñàëüíîãî îòäåëà òàçà íåäîñòàòî÷íà, äîïîëíèòåëüíî ïðèìåíÿëè ñêåëåòíîå âûòÿæåíèå
è ïîñòåëüíûé ðåæèì íà âåñü ïåðèîä ëå÷åíèÿ. M.Tile et
al.(2003) òàêæå óêàçûâàþò, ÷òî íåîáõîäèìà çàäíÿÿ è ïåðåäíÿÿ âíóòðåííÿÿ ôèêñàöèÿ, òàê êàê ïðèìåíÿåìàÿ èìè
íàðóæíàÿ ôèêñàöèÿ íå îáåñïå÷èâàëà íåîáõîäèìóþ ñòàáèëüíîñòü ôðàãìåíòîâ êîñòåé òàçà, è ïîýòîìó íàáëþäàëàñü èõ äèñëîêàöèÿ, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿëà áîëåå îäíîãî
ñàíòèìåòðà. Ïðèìåíåíèå óñòðîéñòâà äëÿ âíåøíåé ôèêñàöèè êîñòåé òàçà è ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíîé òî÷êè
îïîðû ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ðåïîçèöèåé îòëîìêîâ òàçà,
ñïîñîáñòâóåò îñòàíîâêå âíóòðèêîñòíîãî êðîâîòå÷åíèÿ,
ïðåäóïðåæäàåò åãî âîçìîæíûé ðåöèäèâ; ïî íàøåìó óáåæäåíèþ èñïîëüçóåìàÿ òàêòèêà ëå÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííûì è êîíêðåòíûì ðåøåíèåì ÷àñòè äàííîé ïðîáëåìû. Ýòî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ñðîêè ïîñòåëüíîãî ðåæèìà ïîñòðàäàâøèõ è óëó÷øèòü èõ ðåçóëüòàòû
ëå÷åíèÿ.

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ ïåðåëîìàìè òàçîâîãî
êîëüöà òèïà Â è Ñ îöåíèâàëèñü ïî øêàëå äëÿ ïàöèåíòîâ,
ïåðåíåñøèõ òðàâìó òàçà, ïðåäëîæåííîé S. A. Majeed (1989).
Â ñèñòåìó îöåíêè ôóíêöèîíàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ
ïîâðåæäåíèé òàçà âõîäÿò ñëåäóþùèå êðèòåðèè: íàëè÷èå
áîëè â òàçîâîì ïîÿñå è åå õàðàêòåð, âîçâðàùåíèå ê òðóäó,
ïîõîäêà, ñîõðàíåíèå ïîëîâîé è äðóãèõ ôóíêöèé îðãàíîâ
ìàëîãî òàçà, à òàêæå ñïîñîáíîñòü ñèäåòü. Îñíîâíîé ãðóïïå áîëüíûõ (82%) íà îïåðàöèîííîì ñòîëå áûëà ïðîèçâåäåíà óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ ðåïîçèöèÿ òàçîâîãî êîëüöà è ñî"&
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Leziunile deschise ale mâinii ºi principii de tratament chirurgical
I. Vacarciuc
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Management of Surgical Recuperation of the Associated Lesions of the Hand
Our experience from the 2000-2006 period is based on the treatment of 143 patients with associated lesions of the superior limb. There were
110 males and 33 females. In 76 cases, the lesions were associated with open fractures, in 16 cases - with fractures of the elbow, in 19 cases 
with fractures of metacarpal bones, and in 43 cases  with phalangeal fractures. The lesion of the nerve was present în 84 cases, in 7 of which was
lesioned the radial nerve, in 16  was lesioned the median nerve, in 23  the ulnar nerve, in 9 cases  common digital nerves, and in 29 cases 
were lesioned the digital nerves. In 74 cases, open lesions of the hand were associated with the lesions of flexor digitorum tendons of the hand
and in 51 cases with extensor digitorum tendons. The long term results were followed for 78 pacients. Good results were registered in 41% (32
patients), satisfactory in 53% (41 patients) and unsatisfactory in 6% (5 patients).

Key worlds: hand, lesion, surgical treatment

Ïðèíöèïû ëå÷åíèÿ îòêðûòûõ ïîâðåæäåíèé êèñòè
Íàø îïûò (2000  2006 ãã.) îñíîâàí íà ëå÷åíèè 143 áîëüíûõ (110 ìóæ÷èíû è 33 æåíùèíû) ñ îòêðûòûìè ïîâðåæäåíèÿìè êèñòè â
âîçðàñòå îò 16 äî 65 ëåò. Ìíîæåñòâåííûå ïîâðåæäåíèÿ áûëè äèàãíîñöèðîâàíû ó 98 (68%) áîëüíûõ, à ñî÷åòàííûå ïîâðåæäåíèÿ - ó 82
(57%) ïîñòðàäàâøèõ. Îòêðûòûå ïåðåëîìû áûëè ó 76 áîëüíûõ, èç êîòîðûõ: ñ ïåðåëîìàìè êîñòåé ïðåäïëå÷üÿ - 16 ïîñòðàäàâøèõ,
ïÿñòíûõ êîñòåé - 19, ïðîêñèìàëüíûõ ôàëàíã - 23, ñðåäíèõ ôàëàíã - 13 è äèñòàëüíûõ ôàëàíã  7 áîëüíûõ.
Ïîñëå ðåïîçèöèè ôðàãìåíòîâ, ïðîèçâîäèëè îñòåîñèíòåç ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíêîé ó 11 áîëüíûõ, ó 4  îñòåîñèíòåç â àïïàðå
Èëèçàðîâà, à ó 65 ïîñòðàäàâøèõ - îñòåîñèíòåç ñïèöàìè. Ïðè ïåðåëîìàõ ôàëàíã òðåáóåòñÿ îñîáåííî òùàòåëüíàÿ ðåïîçèöèÿ è ñòàáèëèçàöèÿ îòëîìêîâ, òàê êàê îñòàâøèåñÿ íåçíà÷èòåëüíûå ñìåùåíèÿ îãðàíè÷èâàþò äâèæåíèÿ ñóõîæèëèé ñãèáàòåëåé è, ñîîòâåòñòâåííî,
íàðóøàþò ôóíêöèè êèñòè. Ïîâðåæäåíèÿ ïåðèôåðè÷åñêèõ íåðâîâ áûëè äèàãíîñöèðîâàíû ó 78 áîëüíûõ, â òîì ÷èñëå ëó÷åâîãî íåðâà ó 4 áîëüíûõ, ñðåäèííîãî íåðâà  ó 16, ëîêòåâîãî  ó 23, îáøåïàëüöåâûõ íåðâîâ  ó 9 è ñîáñòâåííî ïàëüöåâûõ íåðâîâ  ó 29 ïîñòðàäàâøèõ. Ïðè ïîâðåæäåíèè ïåðèôåðè÷åñêèõ íåðâîâ íàêëàäûâàëèñü ýïèïåðèíåâðàëüíûå øâû ñ èñïîëüçîâàíèåì õèðóðãè÷åñêîé îïòè÷åñêîé è ìèêðîõèðóðãè÷åñêîé òåõíèêè. Â 4 ñëó÷àÿõ ìû áûëè âûíóæäåíû ïðîèçâåñòè òåíîìèîïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ðàçãèáàíèÿ ïàëüöåâ è êèñòè, à â 1 ñëó÷àå - äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ îïïîçèöèè áîëüøîãî ïàëüöà. Õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëèñü ó 26
(33%) áîëüíûõ, ó 45 (58%)  óäîâëåòâîðèòåëüíûå è íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå - ó 7 ïîñòðàäàâøèõ (9%).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êèñòü, ïîâðåæäåíÿ, õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
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Introducere
Mâna, organul activitãþii umane, este un organ foarte fin
ºi destul de complicat anatomo-funcþional. Contactul cu utilajul
mecanic la întreprinderile, la care deocamdatã lucrul mecanic
nu poate fi exclus, mâna este frecvent traumatizatã. La nivelul
contemporan de dezvoltare a medicinii ºi tehnicii operatorii,
funcþia mâinii trebuie restabilitã maximal, deoarece pentru
dirijarea cu aceste utilaje sunt necesare miºcãri exacte, fine ºi
bine coordonate.
Actualimente, leziunile deschise ale mâinii sunt cele mai
frecvente traumatisme ale aparatului locomotor ºi pot include
fracturi, leziuni de tendoane ale flexorilor sau ale extensorilor,
leziuni de nervi periferici, uneori însoþite de defecte tegumentare.
Tratamentul acestor bolnavi, cu leziuni multiple sau asociate,
mai creeazã dificultãþi, deoarece e necesar de restabilit
integritatea anatomicã a formaþiunilor lezate, cât ºi funcþia mâinii
[1, 3, 14, 17]. În fracturi e necesar de redus deplasarea
fragmentelor ºi de efectuat osteosinteza stabilã, în leziunile
tendoanelor  de restabilit excursiunea lor ºi amplitudinea
miºcãrilor, iar în leziunile de nervi periferici  de restabilit partea
motorã, senzitivã, cât ºi troficã a nervului lezat [2, 4, 5, 8, 10,
18, 19, 20].
În ultimii ani se discutã pe larg tactica tratamentului
leziunilor deschise ale mâinii [3, 9, 14, 15, 18], posibilitatea ºi
raþionalitatea finisãrii tualetei chirurgicale cu restabilirea
anatomicã a formaþiunilor lezate. Mulþi chirurgi [3, 17, 18, 19,
20, 21, 22], care se ocupã de chirurgia mâinii, considerã cã
finisarea tualetei chirurgicale primare a leziunilor deschise
întotdeauna trebuie facutã cu restabilirea anatomicã a tuturor
formaþiunilor lezate, dar nu sunt specificate:
- Consecutivitatea de restabilire?
- În ce mod de procedat în defectele tegumentare ºi în
imposibilitatea de acoperire a focarului leziunii?
- Când de efectuat neurorafia?
- Ce metodã de folosit în restabilirea tendoanelor flexorilor?
- Care este metoda optimã de osteosintezã ?

Leziuni multiple ale mâinii  leziuni ale douã sau ale mai
multor structuri anatomice identice. Ex. fractura a douã sau mai
multor oase, leziunea tendoanelor (flexorilor sau extensorilor)
la douã sau mai multe degete, leziunea nervilor periferici (doi
sau mai mulþi).
Leziuni asociate  leziuni ale douã sau ale mai multor
structuri anatomo funcþionale ale mâinii. Ex. fracturã deschisã
asociatã cu leziunea tendoanelor, a nervilor periferici; leziunea
tendoanelor asociatã cu lezarea nervilor sau cu fractura
scheletului mâinii.
Traumatisme combinate  leziuni condiþionate de acþiunea
a doi factori. Ex. mecanic ºi termic.
Clasificarea clinicã propusã de cãtre Êîëîíòàé Þ. Þ.,
Ïàí÷åíêî Ì. Ê., Àíäðóñîí Ì. Â. (1983) a leziunilor deschise
ale mâinii presupune existenþa a 6 grupuri:
I. Leziunile unei raze digitale, cu excluderea razei policelui.
II. Traumatismele primei raze, a policelui.
III. Fracturi, luxaþii ale oaselor metacarpiene ºi lezarea
þesuturilor moi de la acest nivel, cu implicarea nervilor,
vaselor sangvine, fãrã defect tegumentar.
IV. Fracturi, luxaþii ale oaselor metacarpiene, ale falangelor
degetelor cu lezarea nervilor periferici, a vaselor sangvine
ºi cu defect tegumentar.
V. Dezmembrarea unuia sau a câtorva degete.
VI. Leziune prin armã de foc; traumatismul uneia sau a
ambelor mâini, cu zone imense de distrugere.
Material ºi metode
Experienþa noastrã (2000-2006) se bazeazã pe tratamentul
a 143 de bolnavi (110 - bãrbaþi ºi 33 - femei) cu leziuni deschise
ale mâinii, cu vârste cuprinse între 15 ºi 75 de ani. Leziuni
multiple au fost diagnosticate la 61 (43%) de bolnavi, iar leziuni
asociate  la 82 (57%) de accidentaþi.
Cu fracturi deschise au fost 76 de bolnavi (53%), dintre
care: 16  cu fractura oaselor antebraþului, 19  cu fracturã deschisã
a oaselor metacarpiene, 23  cu fractura falangei proximale, 13 
cu fractura falangei medii ºi 7  cu fractura falangei distale.
Leziunea nervilor periferici a fost determinatã la 84 (59%)
de bolnavi. Lezarea nervului radial a fost la 7 bolnavi, a nervului
median  la 16, a nervului ulnar  la 23, a nervilor digitali comuni
 la 9 ºi a nervilor digitali  la 29 accidentaþi.
Cu leziunea de tendoane ale flexorilor degetelor mâinii
au fost 74 (52%) de bolnavi. Leziunea de tendoane ale flexorilor
în zona I  au fost 3 bolnavi, în zona II  25, III  23, lV  4 ºi
în zona V  19 bolnavi.
La 51 (36%) de pacienþi nu a fost atestatã leziunea
extensorilor, dintre care: la 12 a fost atestatã leziunea în zona I,
în zona II  la 4, în zona III  la 3, lV  la 6, V  la 5, VI  la 19
ºi VIII  la 6 bolnavi.
Sarcina primordialã în chirurgia mâinii este posibilitatea
de a acoperi focarul de leziune primarã prin diferite procedee
de plastie a defectelor tegumentare.
Tualeta chirurgicalã a leziunilor deschise ale mâinii se
împarte în precoce ºi tardivã, iar la administrarea antibioticelor
în: precoce  primele 24 de ore, amânatã  urmãtoarele 24 - 48
de ore, tardivã  dupã 48 de ore.
În tratamentul bolnavilor cu leziuni deschise ale mâinii,
noi ne conducem de principiul de bazã - maxim de pãstrat

Clasificarea traumatismelor deschise ale mâinii
Leziunile deschise ale mâinii ocupã 55,1  70,5% dintre toate
leziunile deschise ale aparatului locomotor [18, 19, 20, 21, 22].
Pânã în prezent nu este acceptatã o clasificare unicã a
leziunilor deschise ale mâinii.
Se remarcã [17, 18. 21, 22], cã tactica chirurgicalã în
leziunile dechise ale mâinii, în mare mãsurã este determinatã de
caracterul leziunilor tegumentare, localizare  partea dorsalã
sau volarã, de tipul traumatismului, de defectul tegumentar, de
dimensiunile lui, de tipul fracturii, de gradul deplasãrii º.a.
În funcþie de aceºti factori, mecanismul traumatismului ºi
gradul leziunii, toate leziunile deschise ale mâinii pot fi divizate
în 4 grupuri:
_leziuni izolate;
_leziuni multiple;
_leziuni asociate;
_traumatisme combinate.
Leziunile izolate ale mâinii  leziuni ale unui þesut sau ale
unei structuri anatomice. Ex. fractura unei falange, a osului
carpian sau a osului metacarpian, leziunea nervului periferic, a
tendonului flexorului sau al extensorului la un deget.
#
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anatomicã a formaþiunilor lezate, e necesar de restabilit funcþia
destul de finã ºi complexã a mâinii. Dificultãþile tualetei
chirurgicale a leziunilor deschise ale mâinii sunt exprimate prin
excizia economã a þesuturilor traumatizate ºi, totodatã, destul
de radicalã  ca mãsurã de profilaxie a complicaþiilor purulente.
Aceste douã concepþii contradictorii ºi sunt importante ºi
principiale în chirurgia mâinii.
Pânã în prezent, este consideratã perioada de aur a
tualetei chirurgicale în leziunele deschise ale mâinii primele 6
ore [17, 18, 19, 20]. Cu implementarea antibioticelor de
generaþie nouã, în ultimii ani, e posibil a amâna prelucrarea
chirurgicalã pânã la 48 de ore [19, 20]. Aceastã perioadã permite
a verifica þesuturile neviabile, ºi în prelucrarea chirurgicalã a
leziunilor deschise, a efectua o excizie radicalã cu înlãturarea
tuturor þesuturilor neviabile [19, 20]. Tualeta chirurgicalã
amânatã permite a pregãti bolnavul atât local, cât ºi general,
crearea condiþiilor optime pentru efectuarea intervenþiei
chirurgicale radicale. În aceastã perioadã se evidenþiazã definitiv
þesuturile neviabile. Se propune, ºi cu aceasta noi suntem de
acord, ca la internarea pacientului cu traumatism grav deschis
al mâinii, în prima etapã de efectuat tualeta mecanicã a plãgii,
aplicarea pansamentului aseptic ºi imobilizarea în atelã ghipsatã,
iar intervneþia chirurgicalã de bazã de efectuat în condiþii
programate.
Programând restabilirea anatomicã a formaþiunilor
anatomice lezate, primordial chirurgul îºi pune întrebarea: va
reuºi acoperirea locului primar al leziunii sau va fi nevoie de
plastia defectului tegumentar? [17, 18, 19] Noi considerãm, cã
restabilirea anatomicã a formaþiunilor lezate în traumatismele
asociate deschise ale mâinii poate fi finisatã numai în caz de
posibilitate de acoperire a locului leziunii cu tegumente în pline
straturi. Aceasta o confirmã ºi mulþi autori care se ocupã cu
chirurgia mâinii [11, 12, 17, 18, 19].
Etapa a doua în rezolvarea problemei traumatismului
deschis grav al mâinii este osteosinteza stabil - funcþionalã dupã
reducerea minuþioasã a fragmentelor. În ultimii ani, tot mai mulþi
autori [17, 18, 19] comunicã despre preferinþa osteosintezei
fragmentelor oaselor metacarpiene ºi a falangelor degetelor
mâinii cu broºe. Se atenþioneazã [17, 18, 19], ca broºa sã nu
traverseze articulaþia. Cu aceastã concepþie noi suntem de acord.
Practicãm osteosinteza oaselor metacarpiene cu douã
broºe: una introdusã anterograd ºi alta transversal, sau ambele
transversal, excluzând traversarea broºei prin articulaþia
metacarpo-falangianã. Osteosinteza falangelor degetelor o
efectuãm cu douã ºi mai multe broºe în X sau transversal,
recomandatã ºi de mulþi autori [17, 18, 21, 22]. Aceste tipuri de
osteosintezã noi le-am practicat cu succes la 43 de pacienþi.
Urmãtoarea etapã de restabilire anatomicã a structurilor
lezate în traumatismele deschise ale mâinii este tenorafia. Reuºita
tenorafiei este determinatã de gradul de alunecare a tendonului
restabilit. Pentru îmbunãtãþirea rezultatelor, practicãm aplicarea
sistemului Kleinert, pentru excluderea efortului la sutura aplicatã
pe tendon, recomandatã de mulþi autori [17, 18, 19].
Neurorafia, bine elucidatã în literatura de specialitate [1,
2, 4, 14, 15, 16], practicatã în traumatismele deschise asociate
ale mâinii de chirurgi, microchirurgi, nu diferã de principiile
cunoscute. Esenþialul în neurorafie este adaptarea optimã a

þesuturile. Tualeta chirurgicalã primarã a plãgii s-a efectuat în
ziua internãrii la 52 (36%) de pacienþi, tualeta chirurgicalã
amânatã s-a efectuat în 13 (9%) cazuri, cu administrarea
preventivã a antibioticelor.
Din 143 de bolnavi, la 28 (20%) am fost nevoiþi sã
efectuãm plastia cutanatã: în 4 cazuri s-a efectuat plastia cu
þesuturi locale ºi cu lambou migrator; la 5 bolnavi s-a efectuat
plastia încruciºatã - de pe degetul vecin, iar la 19  plastia cu
grefã liberã: la 17 pacienþi s-a folosit grefã liberã în tot stratul ºi
numai în 2 cazuri - grefã liberã scindatã.
Osteosinteza stabilã a fragmentelor oaselor mâinii, în
traumatismele asociate, este o sarcinã importantã, deoarece
adaptarea optimã a fragmentelor ºi osteosinteza ferm stabilã
creeazã premise favorabile pentru etapele urmãtoare de
intervenþie chirurgicalã: tenorafia, neurorafia ºi altele.
Dupã reducerea fragmentelor, la 11 bolnavi am efectuat
osteosinteza cu placã înºurubatã, la 4 s-a aplicat fixatorul extern
Èëèçàðîâ ºi la 65  osteosinteza cu broºe. În fracturile de
falange ale degetelor e necesarã reducerea minuþioasã a
fragmentelor, deoarece deplasarea neînsemnatã poate bloca
excursiunea tendoanelor, în deosebi aceasta se referã la falanga
proximalã, unde canalul osteo-fibros este foarte îngust ºi poate
bloca excursiunea atât a flexorului superficial, cât ºi a celui
profund.
Unul dintre factorii de bazã ai reuºitei tenorafiei este gradul
de alunecare. În leziunea tendoanelor flexorilor degetelor, în 3
cazuri s-a efectuat reinserþia, în 58 de cazuri s-a efectuat sutura
flexorului profund, iar în 13 cazuri  tenorafia în douã etape. La
suturarea flexorului profund, în zona II, pentru a exclude
tensiunea suturii, aplicãm sistemul Kleinert.
În toate cazurile (48) de leziune a extensorilor s-a reuºit
suturarea tendoanelor sau/ºi a aparatului extensoric, cu excepþia
a douã cazuri, în care din cauza diastazei dintre capetele
tendoanelor traumatizate am fost nevoiþi sã practicãm plastia
extensorului comun al degetelor cu extensorul propriu al
degetului II ºi în alt caz  cu tendonul palmarului lung.
În leziunea nervilor periferici (74 de cazuri) s-a efectuat
neurorafia. Folosind instrumentarul fin microchirurgical special
ºi tehnica opticã, s-au aplicat suturi epiperineurale cu fire
atraumatice speciale. În neurorafie am folosit tehnica Millese
în 4 timpi:
_Prepararea bonturilor nervului lezat, în cazuri înveterate
 excizia neuromului ºi împrospãtarea capetelor pânã la
vizualizarea þesutului nervos sãnãtos.
_ Aproximarea, în caz de defect am efectuat: neuroliza,
transpoziþia sau flexiunea în articulaþiile apropiate.
_Coaptarea directã  epiperineuralã.
_ Menþinerea coaptãrii aplicând suturi epiperineurale cu
fire atraumatice.
În 4 cazuri, dupã un recul înalt al traumatismului nervilor
periferici, am fost nevoiþi sã efectuãm tenomioplastia
extensorilor comuni ai degetelor ºi a extensorului lung al
policelui.
Rezultate ºi discuþii
Tualeta chirurgicalã primarã a leziunelor deschise ale
mâinii este o problemã destul de complicatã ºi de o
responsabilitate foarte înaltã, deoarece, paralel cu restabilirea
#
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capetelor ºi orientarea corectã a fibrelor nervoase. E important
de accentuat cã aceastã intervenþie chirurgicalã trebuie efectuatã
numai de cãtre specialistul în domeniu, ºi cu folosirea tehnicii
microchirurgicale ºi a firelor atraumatice.
Finisarea intervenþiei chirurgicale va fi cu practicarea
suturilor pe tegumente ºi cu acoperirea focarului de leziuni
deschise ale mâinii.
Rezultatele la distanþã au fost studiate la 78 (55%) de
bolnavi. Indicii de bazã, luaþi ca criteriu de apreciere a
rezultatelor la distanþã, au fost amplitudinea miºcãrilor în
articulaþiile degetelor, restabilirea forþei musculare ºi a
sensibilitãþii periferice, restabilirea tipurilor de prehensiune ºi
forþa contracþiilor respective.
Rezultate bune am obþinut la 32 de bolnavi (41%),
satisfãcãtoare  la 41 (53%), nesatisfãcãtoare  la 5 pacienþi
(6%). Printre cauzele rezultatelor nesatisfãcãtoare, la pacienþii
cu leziuni dechise ale mâinii sunt: complicaþiile purulente la 4
bolnavi, dintre care la 2 s-au implicat ºi tendoanele flexorilor.
Un caz finisat cu amputarea degetului. La restul, s-a reuºit
restabilirea parþialã a funcþiei mâinii. La doi pacienþi s-a efectuat
plastia flexorilor, în douã etape, soldatã cu cu rezultate
nesatisfãcãtoare din cauza blocului în cicatricii .
Concluzii
Consecutivitatea reabilitãrii chirurgicale a pacienþilor cu
leziuni deschise asociate ale mâinii va fi urmãtoarea:
1. Reducerea fragmentelor ºi osteosinteza funcþionalsatabilã, inclusiv reducerea componentelor fracturii 
luxaþii ºi artrosinteza cu broºe.
2. Restabilirea tendoanelor flexorilor sau extensorilor
lezaþi; la necesitate  plastia flexorilor în douã etape.
3. Neurorafia epiperineuralã a nervilor lezaþi cu folosirea
tehnicii ºi a opticii microchirurgicale, ºi a firelor
atraumatice.
4. Restabilirea integritãþii tegumentare cu acoperirea
obligatorie a focarului leziunii.
5. Posibilitatea de acoperire tegumentarã a focarului de
leziune este condiþia de bazã în restabilirea formaþiunilor
anatomice lezate.

Ion Vacarciuc, dr., conferenþiar
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie
USMF Nicolae Testemiþanu
Chiºinãu, bd. ªtefan cel Mare 190
Tel.: 295447
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Morfoinducþia în consolidarea oaselor spongioase scurte
V. Nacu
Catedra Chirurgie Operatorie ºi Anatamie Topograficã, USMF Nicolae Testemiþanu
The Morphoinduction in Healing of Spongioform Short Bones
The work is based on studies regarding the ability of morphoinductive grafts and autogenous bone marrow cels culture to stimulate bone
formation in short bones. The experimental research carried out on 30 rabbits, by insertion of the morphoinductive biomaterials are compatible
with the recipients, does not invoke sharlz expressed local or general reactions and provides an active and uniform bone formation in the zone
of defect. The offered biomaterial was used in the clinic for bone formation activization: in 7 cases  with pseudoarthrosis and nonunion of the
navicular bone of the wrist. In 4 out of these 7 cases  with the use of the combined allograft, in 3 cases  the autogenous bone marrow cells
culture and demineralized bone matrix.
Key words: bone marrow cells, demineralized matrix, bone regeneration
Ìîðôîèíäóêöèÿ â ðåãåíåðàöèè êîðîòêèõ ãóá÷àòûõ êîñòåé
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé âîçäåéñòâèÿ ìîðôîèíäóêòèâíûõ ïðåïàðàòîâ (îñòåîìàòðèêñ ôîðòå è àóòîëîãè÷íûõ êîñòíîìîçãîâûõ êëåòî÷íûõ êóëüòóð) íà ïðîöåññ ðåãåíåðàöèè êîðîòêèõ êîñòåé. Ýêïåðèìåíòàëüíî, íà 30 ïîëîâîçðåëûõ êðîëèêàõ, ïîêàçàíà ñïîñîáíîñòü íàçâàííûõ ìàòåðèàëîâ ê ñòèìóëÿöèè îñòåîãåíåçà ïðè ââåäåíèè èõ â 2-ìèëëèìèòðîâûé
äåôåêò êóáîâèäíîé êîñòè. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïðåïàðàòû ñîâìåñòèìû è íå âûçûâàþò ðåçêèõ îòâåòíûõ ðåàêöèé ñî
ñòîðîíû ðåöèïèåíòà. Èññëåäîâàííûå ìîðôîèíäóêòèâíûå ìàòåðèàëû èñïîëüçîâàíû äëÿ ñòèìóëÿöèè îñòåîãåíåçà ïðè çàìåäëåííûõ ñðàùåíèÿõ è ëîæíûõ ñóñòàâàõ ëàäüåâèäíîé êîñòè çàïÿñòüÿ ó 7 áîëüíûõ: ó 4 èñïîëüçîâàëè îñòåîìàòðèêñ ôîðòå, à â
îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ  àóòîëîãè÷íûå êîñòíîìîçãîâûå êëåòêè ñ àëëîãåííûì äåìèíåðàëèçîâàííûì êîñòíûì ìàòðèêñîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîñòíîìîçãîâûå êëåòêè, äåìèíåðàëèçîâàííûé êîñòíûé ìàòðèêñ, ðåãåíåðàöèÿ êîñòè

Actualitatea temei
Traumatismele aparatului locomotor sunt în continuã
creºtere. Diverse acþiuni asupra þesutului osos duc la dereglãri
ale procesului de reparare osoasã. Una dintre aceste patologii o
reprezintã pseudoartroza scafoidului carpian, care, conform
datelor din literatura de specialitate, constituie 62-83% din
pseudoartrozele oaselor carpiene, fiind o consecinþã a
vascularizãrii reduse, a instabilitãþii biomecanice ºi a
dificultãþilor de diagnostic radiologic [2, 6].
Tratamentul chirurgical prin utilizarea autogrefelor
spongioase, reprezintã un traumatism dublu: al regiunii donatoare
ºi al regiunii afectate, în care se aplicã în autoplastia oasoasã; ºi
nu întotdeauna asigurã un rezultat scontat [1, 3, 5].

chirurgicale au fost efectuate cu o respectare riguroasã a
cerinþelor de asepsie ºi de antisepsie, în conformitate cu
exigenþele Comitetului Internaþional pentru utilizarea ºi îngrijirea
animalelor (Information Resusces for Institutional Animal Care
and Use Comittees, 1999).
Rezultate obþinute
Preparatele morfoinductive utilizate au fost reprezentate
în primul lot experimental de osteomatrix forte (grefã osoasã
complexã alogenã); în al doilea lot  de culturã celularã
autologicã din mãduvã osoasã cu matrice osoasã demineralizatã
[7]; al treilea lot l-a constituit lotul martor, în care în defect a
fost administrat mediul nutritiv. Suspensia celularã, cu
concentraþia celulelor în suspensie de aproximativ 15 milioane
celule în 1 ml, se inoculeazã în regiunea afectatã, dupã 2
sãptãmâni de la rezecþia osoasã (timp necesar pentru cultivarea
celulelor autologice) [3, 8].
Termenul de eutanasie la 30, 60, 120 ºi 180 de zile de la
inocularea biopreparatelor. Piesele anatomice, osul cuboid au
fost studiate prin metode macroscopice, radiologice, histologice
ºi prin tomografie computerizatã.
La pacienþi preparatele morfoinductive au fost utilizate în
7 cazuri cu pseudoartroze ºi cu consolidãri lente ale scafoidului
carpian. În 4 dintre aceste 7 cazuri a fost utilizat osteomatrixul
forte, în celelalte 3  cultura celularã din mãduvã osoasã,
colectatã din spina iliacã posterioarã superioarã, cu alomatrice
demineralizatã. Inocularea preparatului morfoinductiv a fost
efectuatã sub control radiologic sau RX-TV. Imobilizarea
ghipsatã  pânã la 1/3 proximalã a antebraþului, a membrului
toracic afectat, cu policele în abducþie.

Obiectivele lucrãrii
Scopul prezentei lucrãri constã în determinarea influenþei
culturii de celule osteomedulare autologice din mãduva osoasã,
a preparatului morfologic complex osteomatrix forte ºi a
combinaþiei lor în regenerarea osoasã, în dereglarea funcþiei
reparatorii a oselor scurte.
Material ºi metode de cercetare
Studiul experimental a fost efectuat pe 30 de iepuri de
rasã Shinshilla, cu vârsta de 12-13 luni ºi cu greutatea de 3-3,5
kg. Animalele au fost operate cu anestezie generalã, prin
administrarea intramuscularã a amestecului de calipsol ºi
seduxen. A fost creat un defect transversal de 2 mm al osului
cuboidal al extremitãþi pelviene. Fiecare lot experimental (iepuri)
a fost întreþinut în condiþii similare ºi hrãnit identic. Intervenþiile
#!
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Controlul radiologic s-a efectuat la 1, 2, 3 luni dupã
inoculare, în 2 cazuri a fost utilizatã tomografia computerizatã.
Remediul biostimulator a fost o singurã datã în 5 cazuri,
administrarea repetatã a fost necesarã în 2 cazuri. Consolidarea
s-a obþinut în 6 cazuri.

Concluzii
1. Utilizarea culturii celulare autologice cu matrice
demineralizatã, în raport cu biomaterialul morfoinductiv
osteomatrix forte, nu indicã o diferenþã majorã în influenþa pe
care o exercitã asupra regenerãrii osului cuboid (os scurt), la
iepure, în experiment, ºi a osului scafoid carpian, la om.
2. Utilizarea autogrefei celulare din mãduva osoasã în
tratament este mai acceptatã din punct de vedere etic ºi al
rãspunsului imun al recipientrului la transplantare.
3. Metoda elaboratã poate fi utilizatã în caz cã nu existã
scurtarea ºi necroza scafoidului carpian.

Discuþii
Restabilirea lungimii osului scafoid stabilizeazã articulaþia
mâinii ºi previne evoluþia artrozei deformante. Unele dintre
metodele mai larg practicate în tratamentul pseudoartrozelor
scafoidului carpian sunt utilizarea unei autogrefe osoase
spongioase prin metoda Russe, utilizarea autoplastiei osoase,
asociatã cu utilizarea unui ºurub Herbert în fixarea grefonului,
utilizarea transplantelor osoase pe peduncul vascular  intervenþii
care reprezintã, pe lângã rezulatele satisfãcãtoare prezentate de
cãtre autori, ºi un traumatism suplimentar al þesuturilor adiacente,
al regiunilor donatoare. Utilizarea biomaterialelor osteoinductive
în pseudoartroze ºi în consolidãri lente a scafoidului carpian,
luând în consideraþie localizarea completã a biopreparatului între
fragmentele osoase la administrare, permite pãstrarea lungimii
ºi formei lui. Matricea osoasã, dându-i viscozitate preparatului
complex, comparativ cu alte biopreparate osteoinductive cu o
vâscozitate mai puþin pronunþatã, limiteazã pãtrunderea
biopreparatului în spaþiile articulare adiacente.
Utilizarea matricei osoase demineralizate cu celule
autologice osteomedulare, în tratamentul ortopedic al
consolidãrilor lente ºi al pseudoatrozelor, permite micºorarea
perioadei de vindecare comparativ cu utilizarea doar a
imobilizãrii ghipsate ca metodã de tratament. În mod sigur
metoda prezentatã poate fi utilizatã în cazuri de lipsa scurtãrii
scafoidului carpian ºi a necrozei fragmentelor osoase.
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Tratamentul chirurgical al defectelor piciorului
Gr. Verega
Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Surgical Treatment of the Foot Defects
Was analyzed our own experience of surgical treatment of 149 patients with posttraumatic foot defects 8 types of fascio-cutaneous flaps
were use. Follow up results gave possibility to recommend medial fascio-cutaneous plantar flap for covering of the basic surfaces foot defects.
Other types of the flaps can be used in absences of opportunities to use medial fascio-cutaneous flap.
Key words: fascio-cutaneous flaps, foot defects
Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå äåôåêòîâ ñòîïû
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåí àíàëèç ñîáñòâåííîãî îïûòà õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ 149 áîëüíûõ ñ ïîñòòðàâìàòè÷åñêèìè äåôåêòàìè
ñòîïû, êîòîðûì áûëè ïåðåñàæåíû 8 òèïîâ êîæíî-ôàñöèàëüíûõ ëîñêóòîâ. Èçó÷àÿ ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ â ðàçëè÷íûå ñðîêè ïîñëå
îïåðàöèè, àâòîð ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ïëàñòèêè äåôåêòîâ îïîðíûõ ïîâåðõíîñòåé êîæíî-ôàñöèàëüíûé ìåäèàëüíûé
ëîñêóò ñòîïû, äðóãèå ëîñêóòû ïîêàçàíû ïðè îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòåé èñïîëüçîâàòü ìåäèëüíûé ëîñêóò.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîæíî-ôàñöèàëüíûå ëîñêóòû, äåôåêòû ñòîïû

#"

MATERIALELE CONFERINÞEI A IX-a A ORTOPEZILOR-TRAUMATOLOGI
Introducere
Traumatismele producãtoare de defecte la nivelul
piciorului pun în faþa specialistului probleme ortopedice ºi de
chirurgie plasticã care necesitã tratament comun, deoarece
rezolvarea lor, fãrã restabilirea corectã a scheletului, modificã
osenþial biomecanica mersului ºi, invers, având un schelet
neafectat, funcþia piciorului va fi sever dereglatã în prezenþa
unui defect de þesuturi moi [1]. Aceste douã probleme esenþiale
genereazã, la rândul lor, altele cum ar fi integrarea în câmpul
muncii, purtatul încãlþãmintei etc., sporind importanþa lor pânã
la nivel social [2].
Cercetãrile savanþilor în acest domeniu s-au efectuat în toate
timpurile ºi continuã ºi în zilele noastre. La început grefa cutanatã
liberã era folositã în tratamentul defectelor piciorului, neavând
variante alternative. Utilizarea ei permite închiderea plãgilor, fiind
subþire nu jeneazã purtatul încãlþãmintei. Totodatã, înveliºul tisular
rezultat dintr-o autodermoplastie nu faciliteazã reintervenþiile pe
scheletul defectuos, limiteazã brusc mobilitatea tendoanelor ºi a
articulaþiilor, iar la nivel plantar nu rezistã greutãþii corpului,
defectuându-se prin apariþia ulcerelor [3]. Cercetãrile au continuat,
fiind axate pe aducerea lambourilor fasciocutanate de la distanþã.
În primul rând, în acest scop au fost propuse metodele de plastie
care folosesc manevra cros-leg, apoi lambourile tubulare (ParinFilatov). Lambourile fasciocutane, cu o vascularizaþie aleatorie,
aduse de la distanþã, iniþial rezistau sub greutatea corpului.
Cercetãrile, efectuate în perioade diferite de la transfer, au arãtat
cã ºi aceste lambouri se ulcereazã, dar dupã o perioadã
postoperatorie mai îndelungatã comparativ cu grefele de piele.
Pe lângã aceasta s-a constatat cã lambourile fasciocutanate cu o
vascularizaþie aleatorie posedã un autonomism ºi moºtenesc
de la regiunea donatoare unele proprietãþi [4]. Dacã ele sunt

recoltate de pe coapse sau de pe abdomen, devin obeze odatã cu
aceste regiuni, provocând diformitãþi la picior, prin creºterea lor
în volum. Drept carenþe ale acestor operaþii sunt considerate ºi
pozele incomode în care sunt fixaþi pacienþii, pentru anumite
perioade, iar etapizãrile lor au fãcut sã creascã rata eºecurilor [5].
În ultimii ani, în tratamentul defectelor posttraumatice ale
piciorului sunt folosite cu succes lambourile cu o vascularizaþie
axialã, transplantate din diferite regiuni prin aplicarea
anastomozelor microchirurgicale sau migrate în baza unui pedicul
vascular neîntrerupt. Mai multe monografii, publicaþii în revistele
de specialitate, materiale ale congreselor ºi ale conferinþelor
abordeazã acest subiect, iar opiniile de la caz la caz, diferã în
stabilirea indicaþiilor ºi a contraindicaþiilor. Propunem continuarea
propriul material clinic, care vizeazã plastiile vascularizate în
tratamentul defectelor posttraumatice ale piciorului.
Material ºi metode
Materialul clinic luat în studiu este variat prin maniera de
transplantare ºi constã din lambouri locale, din lambouri insulare
migrate de pe gambã ºi din lambouri aduse de la distanþã prin
aplicarea anastamozelor vasculare. În total, în studiu au fost
incluºi 149 de pacienþi, care au suportat 154 de intervenþii
chirurgicale. La 8 pacienþi defectele au fost bilaterale.
Repartizarea cazurilor în funcþie de vârstã, sex ºi de tipurile de
lambouri utilizate este redatã în tabelul 1.
Componenþa structuralã a lambourilor, utilizate în
acoperirea defectelor, a variat în funcþie de complexitatea
leziuniii de la lambouri cu o componenþã structuralã simplã
(cutaneofasciale) pânã la lambouri complexe
cutaneofasciomusculoosoase. Componenta osoasã a lamboului
a fost folositã în repararea defectului scheletic al piciorului.
Tabelul 1

Repartizarea pacienþilor dupã categoriile de vârstã ºi de sex în funcþie de lambourile transplantate
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Repartizarea lambourilor dupã componenþa structuralã este
redatã în tabelul 2.

afirmaþii au adus la aceea cã se fãcea necesarã o disecþie extinsã
subfascialã în prepararea lamboului [8].
Penru elaborarea unei baze raþionale în structura
lambourilor piciorului, era sesizatã necesitatea de cunoºtinþe
vasculare mult mai precise. Hidalgo A. D. ºi Shaw W. W. (1986),
lucrând asupra unui asemenea studiu, ºi-au stabilit drept scop
rezolvarea urmãroarelor probleme:
1) Care este teritoriul de vascularizaþie a a. plantare mediale
faþã de cea lateralã?
2) Care este relaþia între vascularizaþia profundã ºi cea
superficialã?
3) Este mai important în vascularizaþia plantarã, aportul
sangvin musculocutanat sau fasciocutanat?
4) Care este rolul  ºi dacã este  al circulaþiei dorsale în
vascularizaþia pielii plantare?
Finisând acest studiu, autorii divizeazã suprafaþa plantarã
a piciorului în 4 segmente. Acestea sunt importante în formarea
lambourilor plantare. Propunem în continuare descrierea lor:
Aria plantarã proximalã. În acestã regiune existã un
bogat plex arterial subcutanat, care se extinde de la baza
calcaneului pânã la capul oaselor metatarsiene. Vasele au un
traiect mediolateral. Aportul sangvin al acestui plex arterial este,
în special din artera dorsalã pedioasã ºi artera plantarã lateralã.
Artera dorsalã pedioasã are ramuri laterale ºi mediale ce cuprind
piciorul din ambele pãrþi. Artera plantarã lateralã are ramuri
multiple, ce descind vertical penru a ajunge la acest plex, cele
mai mari fiind în regiunea calcaneului.
Artera plantarã medialã are ramuri mult mai puþine ºi mai
mici în diametru, care anastomozeazã cu plexul subcutanat
plantar proximal. În unele cazuri contribuþia lor a fost neglijatã,
în alte cazuri au fost înregistrate câteva interconexiuni majore,
în special, cu artera dorsalã pedioasã în porþiunea proximalã a
jumãtãþii plantare. Artera fibularã conribuie la formarea plexului
prin ramuri calcaneo-laterale mici pe partea lateralã a plexului,
iar a. tibialã posterioarã  prin ramuri mici calcaneo-mediale în
porþiunea proximalã a ariei cãlcâiului.
Aria medioplantarã. Acestã zonã ocupã treimea medie
a aponevrozei plantare. A fost separatã într-o zonã aparte
convenþional, ducându-se în urma unui ºir de discuþii privind
aportul sangvin al acestei zone. În preparatele obþinute aceastã

Rezultate obþinute
Rezultatele obþinute sunt marcate de o reuºitã generalã
(91%) a transferurilor efectuate. În 9% din cazuri lambourile
transferate s-au necrozat, astfel cã aceºti pacienþi au fost
reoperaþi. Cele mai severe complicaþii precoce în lambourile
transplantate au fost generate de modificãrile hemodinamice.
Trombozarea vaselor pediculului nutritiv al lamboului a provocat
necroza lor, iar trombozarea vaselor periferice ale lambourilor
a generat necroze marginale. Dintre complicaþiile postoperatorii,
care s-au manifestat mai târziu în lambouri, au fost infecþiile ºi
într-un caz  sindromul de compartiment în locul donator.
În perioada de reabilitare funcþionalã ºi de preluare a
mersului cu sprijin pe piciorul operat, lambourile au început sã
se acomodeze la statutul obþinut dupã transfer. Aceasta s-a
manifestat prin modificãri la nivelul cutanat al lamboului, prin
aparenþa dureloamelor la 1,3% dintre pacienþi ºi a ulcerelor, în
regiunea dintre þesutul cutanat al lamboului ºi piele.
Discuþii
Odatã cu descoperirea posibilitãþilor de migrare a þesuturilor
pe teritoriul corpului uman, în baza unor structuri vasculare,
piciorul, într-un context cu celelalte segmente ale membrului,
devine obiectul mai multor studii. La întrebarea: Care este
motivul acestui interes sporit?, rãspunsul vizeazã, în primul rând,
specificul texturii tisulare plantare. Tegumentul plantar nu are
analogie, iar evoluþia chirurgiei plastice de-a lungul anilor a arãtat
cã nici un alt tip de þesut, pus în locul celui plantar, nu rezistã
greutãþii corpului uman. Deoarece chirurgia lambourilor la picior
este bazatã mai mult pe plexurile vasculare la acest nivel,
cunoaºterea anatomiei normale a vaselor nu explicã în deplinã
mãsurã unele principii de formare a lambourilor. Acest argument
a inspirat mai multe studii anatomice din motiv cã teritorii similare
ale tegumentului plantei au fost descrise de unii fiind vascularizate
de o reþea musculocutanatã [6], iar de alþii  ca având un aport
vascular fasciocutanat [7]. De asemenea, era recomandat ca
lambourile plantare sã fie preparate drept lambouri vasculare
bazate direct pe artera plantarã medialã sau pe cea lateralã. Aceste

Tabelul 2
Raportul dintre tipurile de lambouri transplantate ºi componenþele lor structurale
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5. în tratamentul unui defect osteocutanat se va alege o
regiune donatore de os vascularizat;
6. în cazul unor traumatisme cu dezmembrãri parþiale de
picior, se va lua în consideraþie posibilitatea folosirii
þesuturilor din segmentul dezmembrat la acoperirea
bontului.

arie nu întodeauna apãrea ca o zonã distinctã. Este o zonã cu
vascularizaþia þesutului subcutanat din mai multe surse. Porþiunea
proximalã este vascularizatã de ramurile distale ale plexului
subcutanat plantar proximal. Ramurile aa. plantare medialã ºi
lateralã vascularizeazã porþiunile laterale, iar ramura profundã
plantarã a a. dorsalis pedis vascularizeazã porþiunea anterioarã
a acestei zone. Aportul sangvin muscular ºi aponevrotic este
minim ºi neesenþial pentru viabilitatea pielii din aceastã regiune.
Aria plantarã lateralã. Este situatã în treimea medie a
plantei, lateral de aponevroza plantarã. Zona are o vascularizaþie
dublã din ramurile a. dorsalis pedis, care cuprind piciorul din
porþiunea lui lateralã ºi fac conexiune cu ramurile mari ale a.
plantare laterale. Porþiunea proximalã reprezintã o continuare a
plexului subcutanat plantar proximal. Acest tip de vascularizaþie
dublã este identicã ºi cu regiunea distalã a plantei.
Aria plantarã distalã. Distal de aponevroza plantarã,
ramura profundã plantarã a a. dorsale pedioase se anastomozeazã
cu a. plantarã lateralã ºi formeazã arcada plantarã. La formarea
ei mai contribuie ºi o ramurã micã din a. plantarã medialã.
Ramurile subcutanate distale formeazã o reþea vascularã plantarã
digitalã care vascularizeazã falangele. Pe traiectul lor, arterele
plantare lateralã ºi medialã dau un ºir de ramuri osoase. Osul
calcaneu este îndeosebi bine vascularizat de artera plantarã
lateralã.
Aceasta a fãcut ca în tratamentul defectelor plantare ale
antepiciorului ºi ale calcaneului sã se foloseascã lambouri,
recoltate din regiunea medioplantarã a piciorului. Lamboul
plantar medial a fost utilizat în materialul adus de noi la 30 de
pacienþi. De menþionat cã, pe o perioadã de 5 ani, n-a fost
înregistratã nici o complicaþie de ulcerare a lambourilor
transplantate. Existã însã situaþii în care dimensiunile defectelor
depãºesc capacitãþile donatoare ale regiunii plantare mediale
sau sunt contraindicaþii de alt gen pentru folosirea acestui
lambou. Atunci alegerea se va face în favoarea altui lambou,
respectând urmãtoarele criterii [9]:
1. þesutul folosit în acoperirea defectului nu poate fi o grefã
cutanatã simplã din motiv cã nu rezistã forþelor de frecare
ºi presiunilor enorme în timpul mersului;
2. operaþia de transfer sã se facã într-o singurã etapã, astfel
ca pacientul sã nu fie þinut zile în ºir în poze greu de
suportat;
3. lambourile transplantate se selecteazã în funcþie de
grosimi, care nu vor împiedica purtatul încãlþãmintei;
4. în tratamentul defectelor piciorului este deosebit de
important sã avem tegumente sensibile, apte sã se
protejeze, deaceea în selectarea lamboului se preferã
regiuni donatoare care, dupã intervenþie, oferã lamboului
un potenþial de refacere a sensibilitãþii;

Concluzii
1. Corpul uman posedã rezerve de tegument plantar în
regiunea plantarã medialã a piciorului, situatã deasupra
muºchilor abductor ºi flexor scurt ai halucelui.
2. Aceastã regiune poate dona lambouri cu dimensiuni
maxime de 8 x 4 cm, vascularizate de vasele plantare mediale ºi
migrate în baza lor pe calcaneu sau antepicior.
3. Selectarea altui lambou se va face în lipsa posibilitãþilor
de folosire a þesuturilor plantare mediale.
4. Grefa liberã cutanatã poate fi folositã în tratamentul
defectelor piciorului, când acestea sunt de dimensiuni pânã la 6
cm2, ºi nu sunt localizate în zonele de sprijin, pe articulaþii,
tendoane sau pe os.
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Metode eficiente de asistenþã chirurgicalã localã a arsurilor profunde
A. Taran
Catedra Ortopedie, Traumatologie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Efficient Methods of the Local Surgical Treatment of Deep Vaste Burns
A comparative analysis of the traditional method of treatment of 267 burn patients was made to assess the optimal method of prophylaxis
and treatment of visceral organs affection, of multi-organ failure of the patients with extensive and deep burns, as well as of the Programme on
Active Surgical Treatment in grid beds by processing the burns with solutions of Betadini or Braunoli of 1% and precocious or chemical
necrectomy (210 patients). In the First Lot of patients, visceral affections were diagnosed for 107 (42.7%) burn patients as compared with 68
(23.4%) patients from the Second Lot for whom visceral affections were diagnosed less frequently. The necrectomy carried out in due time, i.e.
within the first 6-8 days after the accident, allowed preparing the wounds of 52.4% of patients, assisted in grid beds, as compared with 26.4% of
those with visceral injuries treated in grid beds up to the initiation of the first phase of autodermoplasty for the majority of those injured by
accident that did not suffer from visceral affections.
Key words: burns, multi-organ failure, local treatment
Õèðóðãè÷åñêàÿ òàêòèêà ëå÷åíèÿ ãëóáîêèõ îæîãîâ
Õèðóðãè÷åñêàÿ òàêòèêà ëå÷åíèÿ îáîææåííûõ, ñ ó÷åòîì ìåòîäà èõ ëå÷åíèÿ, áûëà èçó÷åíà ó 175 áîëüíûõ èç 477 áîëüíûõ
îñíîâíé ãðóïï ñ îáøèðíûìè ãëóáîêèìè îæîãàìè. Îæîãîâûå ðàíû ëå÷èëè ïîä òðàäèöèîííûìè ïîâÿçêàìè ñ 0,5% ðàñòâîðîì
ôóðàöèëèíà èëè ýêòåðèöèäà (I ãðóïïà  187 áîëüíûõ), ñ 1% èëè 10% ðàñòâîðîì Betadin èëè ìàçè Betadin (II ãðóïïà 290
áîëüíûõ). Òàêæå ïðîèçâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ëå÷åíèÿ áîëüíûõ, ó êîòîðûõ ïðîâîäèëîñü òðàäèöèîííûì ìåòîäîì è íà
êðîâàòè ñåòêå ñ ïîäñóøèâàíèåì ëàìïàìè èíôðàêðàñíîãî îáëó÷åíèÿ. Ïîâÿçêè ñ 1% ðàñòâîðîì Betadin ïðèìåíÿëè ó áîëüíûõ ñ ðàçëè÷íîé òÿæåñòüþ òåðìè÷åñêîé òðàâìû è â ðàçíûå ñðîêè ïîñëå îæîãà. Ó 92 (62,5 ± 5,0%) áîëüíûõ I ãðóïïû äèàãíîñöèðîâàíî ïîðàæåíèå âíóòðåíèõ îðãàíîâ, ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëüíûìè II ãðóïïû  46 (37,5 ± 7,1%), êîòîðûå ëå÷èëèñü íà êðîâàòèñåòêå.
Êëþ÷åâûé ñëîâà: îæîãè, ïîëèîðãàíîå ïîðàæåíèå, ìåñòíîå ëå÷åíèå

Actualitatea problemei
Arsurile au revenit în ultimii ani în centrul atenþiei biologilor,
microbiologilor, patomorfologilor, farmaciºtilor ºi a chirurgilor,
constituind una dintre problemele de mare interes. Experienþa
clinicã, precum ºi cercetãrile fiziopatologice de subtilitate, realizate
în þarã ºi în alte spaþii geografice, au direcþionat gândirea clinicã în
abordarea multiaspectualã a arsurilor, în deosebi sub aspectul
soluþiilor chirurgicale elaborate. Arsurile, în ansamblu, ºi leziunile
termice, în particular, emit o problemã foarte importantã prin
frecvenþa lor înaltã atât în populaþia de copii  3,4 - 36%, dupã
datele de statisticã mondialã [Park K.Y., Kim M.S., Choi S.Y.,
2005], cât ºi în cea de maturi  5,6 - 10%, prin numãrul marcant
de evoluþii letale  4,9 - 14,5% [Warren L. 2005], prin potenþialul
lor invalidant ºi generator de mutilãri ºi disfuncþii estetice, dar mai
ales prin suferinþele îngrozitoare suportate de bolnavii respectivi
[Heather N. Paddock, 2003].
În Republica Moldova, în perioada anilor 1992-2003, frecvenþa
traumatismului termic a fost de 192 - 197 de cazuri la 100 mii de
populaþie, cu o micºorare în ultimii ani, iar din totalitatea cazurilor de
accidente termice 79,3% erau persoane mature ºi 20,7 - 20,9% 
copii, în ultimii ani fiind înregistratã o uºoarã descreºtere a numãrului
de arsuri. Au beneficiat de tratament specializat în Centrul de Leziuni
Termice din Republica Moldova 61,6 - 72,6% din cazurile survenite
la maturi ºi 50,4 - 56,1%  din cele produse la copii.
În þãrile dezvoltate se constatã cã de arsuri suferã circa 1%
din populaþie [Masellius M. ºi colab., 1999]. În republicile fostei
Uniuni Sovietice, inclusiv ºi în Republica Moldova, în Rusia, dupã
datele invocate de Gudumac E., Vicol G. (2003), arsurile habituale
ºi cele din sfera de producþie constituie 6 - 12% din totalitatea

traumatismelor asistate de staþionare, dintre care 31 - 54% sunt
internate de urgenþã. În Franþa se atestã anual aproximativ 500 000
de accidentaþi cu arsuri [Bacchi A., 2000], iar în SUA solicitã
asistenþã pentru diferite tipuri de arsuri circa 2,5 mln de persoane
[American Burn Association, 2004], peste 100 000 din acestea sunt
spitalizate, iar 12000 de persoane decedeazã în rezultatul leziunilor
termice. Mortalitatea generalã printre subiecþii cu arsuri, în diferite
þãri europene, se înscrie în limitele 0,6 - 5% [Andreasen J. C., 1991].
În Centrul Republican de Leziuni Termice din Republica
Moldova, evaluatã pentru intervalul 1992-2003, letalitatea generalã
la maturi este de 6,3 - 8,4% ºi de 2,5 - 1,4% din cazuri  la copii,
cote care denotã o uºoarã diminuare în ultimii ani.
Spre comparaþie, în saloanele Terapie Intensivã ºi Reanimare
(TIR) ale Centrului Republican de Leziuni Termice din RM
letalitatea prin arsuri, estimatã pentru intervalul 2000-2002, este
de 31-25,3% din cazuri, la maturi, ºi de 12,3-8,5% din cazuri, la
copii [Gudumac E., Vicol G., 1999].
Recunoaºterea faptului cã numai restabilirea cât mai rapidã
a tegumentului devitalizat, la persoanele cu arsuri grave, este
singura modalitate de prevenire sau de anulare a dereglãrilor
generate de acestea, ºi prin care organismul agresat poate evolua
letal  acest deziderat stimuleazã cãutarea unor noi mijloace ºi
metode cât mai eficiente sau perfecþionarea celor ce þin de plastiile
cutanate, deja cunoscute, precum ºi de crearea condiþiilor optime
în vederea realizãrii acestora [Ahrns K. S., 2004].
Am întâlnit câteva lucrãri ce relateazã investigaþii clinice ºi
de laborator complexe, inclusiv analiza computerizatã a evoluþiilor
sub diferite tratamente, aplicate bolnavilor cu arsuri grave, pentru
elucidarea unor criterii obiective de diagnostic ºi de prognostic
#&
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Tabelul 1

evolutiv al insuficienþei pluriviscerale, survenite la aceºti bolnavi
[Motoyama T., Okamoto K., 2003].
În literaturã sunt puþine lucrãri care relateazã plenar
rezultatele de tratament operatoriu al pacienþilor cu suprafeþe vaste
de arsuri, care prezintã afecþiuni pluriviscerale sau un risc de
dezvoltare a ultimelor, în cazul în care se efectueazã îngrijiri
chirurgicale active prin utilizarea pansamentelor cu remedii
speciale, bolnavii fiind îngrijiþi pe paturi-grilate. De menþionat
ºi faptul, cã deºi au fost elaborate diverse metode optime de îngrijire
localã a arsurilor vaste, rãmân actule ºi dificil de realizat
diagnosticul ºi prevenirea afecþiunilor viscerale, precum ºi
redresarea stãrii de insuficienþã pluriorganicã. Complexitatea ºi
importanþa deosebitã a problematicii analizate ne-au dirijat în
intenþia de a realiza un studiu de profunzime în aceastã direcþie.

Repartiþia pacienþilor în loturi, în funcþie
de modul de tratament

***p < 0,01 ****p < 0,001

Scopul studiului
Ameliorarea rezultatelor tratamentului specializat al
traumatismelor termice prin adoptarea unor metode de soluþionare
chirurgicalã precoce ºi diferenþiatã a arsurilor profunde vaste,
elaborând procedee patogenetic argumentate de diagnostic,
profilaxie ºi de asistenþã a insuficienþei poliorganice.
Materialul studiului
Studiul s-a fundamentat pe materialele de observare subcurativã
asupra a 477 de pacienþi cu diverse suprafeþe ºi grade de leziuni termice,
inclusiv cu afecþiuni ale unuia sau ale câtorva organe viscerale, sau cu
riscul de dezvoltare a insuficienþei poliorganice.
În cãutarea unor metode optime de profilaxie ºi de tratament
al afecþiunilor organelor viscerale, a insuficienþei poliorganice, la
pacienþii cu arsuri vaste ºi profunde, am evaluat comparativ aceste
fenomene la un lot de referinþã (lotul I), asistat în procedurã uzualã,
ºi lotul II (de studiu), soluþionat prin metoda de tratament activ
chirurgical, bolnavii fiind postaþi pe paturi-grilate, îngrijirea
incluzând ºi prelucrarea plãgilor cu sol. Betadini 1% sau cu sol.
Braunoli 1% ºi necrectomie precoce.

Fig. 1. Repartiþia pacienþilor în funcþie de dezvoltarea
afecþiunilor organelor viscerale.

insuficienþei poliorganice. La restul, 302 (63,4 ± 2,8%, p < 0,001)
pacienþi cu arsuri termice grave, afecþiunile viscerale au fost evitate
(fig. 1). Cei din urmã au constituit grupul de control, sau grupul cu
risc pentru dezvoltarea insuficienþei poliorganice.
Analizând datele prezentate în tabelul 2, am observat cã în
condiþia tratamentului de formulã obiºnuitã, printre cei 147 de
pacienþi din lotul I, s-au depistat 92 (62,5 ± 5,0%, p < 0,001) de
cazuri de afecþiuni viscerale, ºi doar 19 (47,5 ± 11,5%, p < 0,05)
cazuri printre cei care au beneficiat de tratament pe patul-plasã.
Cele mai puþine afecþiuni viscerale s-au remarcat la pacienþii din
lotului II  18 (10,5 ± 7,2%, p > 0,05) cazuri, care au beneficiat
de tratament pe patul-plasã, faþã de 46 (37,5 ± 7,1%, p < 0,01)
de cazuri  pacienþi asistaþi cu tratament tradiþional.
În planul agravãrii afecþiunilor poliorganice sunt de valoare
atât perioada de iniþiere a tratamentului perfuzional ºi local în clinica
specializatã, cât ºi metoda de tratament activ chirurgical local.
Rezultatele prezentate în tabelul 2 ne-au demonstrat cã afecþiunile
viscerale cel mai des s-au produs în lotul I, la pacienþii care au
fãcut un tratament tradiþional. Analiza acestor date a determinat
cã cele mai bune rezultate de profilaxie a afecþiunilor viscerale sau realizat în lotul II de pacienþi, trataþi pe paturi-grilate, cu sol.
Betadini 1% sau cu sol. Braunoli 1%, cu necrectomie precoce,
inclusiv chimicã.
Afecþiunile severe viscerale (tab. 3) coreleazã în mare mãsurã
cu suprafaþa arsurilor profunde, cu gravitatea traumatismului termic
ºi, în special, cu metoda de tratament aplicatã local. Analiza datelor
prezentate în tabelul 3 a relevat cã, în cazul arsurilor profunde de
peste 20% din aria corporalã, raportul cazurilor cu afectare
visceralã a fost de l:2 în ambele loturi, ºi mai ales în cazul arsurilor
pe suprafeþe de peste 30%.

Rezultatele cercetãrilor
Optimizarea novatoare a metodei de tratament al pacienþilor
cu leziuni vaste profunde constã în argumentarea folosirii patuluigrilat (certificat de inovator nr. 3033 din 09.04.1996) ºi formarea
unui mediu abacterian prin aplicarea lãmpilor infraroºii de jurîmprejurul pacientului (certificat de inovator nr. 3034 din 09.
04.1996). De rând cu profilaxia infecþiei abundente secundare în
plãgile postcombustionale, în comparaþie cu patul obiºnuit se
reduce maximal contactul sectoarelor afectate. Se exclud
traumatizarea secundarã a plãgilor granulate, necrozele secundare,
escarale; se amelioreazã formarea precoce a crustelor.
Pentru distingerea precoce a crustelor uscate, plãgile
postcombustionale au fost prelucrate cu sol. Betadini 1%, fapt ce
a sporit valoarea antisepticã a agentului ºi uscarea acestora. Efectul
pozitiv s-a observat dupã 46 ore de tratament, iar dupã 2 - 3 zile de
tratament crustele deveneau uscate în majoritatea sectoarelor.
Prin metoda patului-plasã (grilat), s-au tratat 210 (44,0%)
pacienþi, iar 267(56,0%) de bolnavi s-au tratat prin metoda
tradiþionalã  pe paturi obiºnuite (tab. 1).
La 175 (36,6 ± 3,6%, p < 0,001) de pacienþi examinaþi, s-au
depistat afecþiuni ale organelor viscerale cu instalarea ulterior a
#'
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Tabelul 2
Repartiþia pacienþilor ambelor loturi, în funcþie de modul de tratament ºi de diagnosticare a afecþiunilor viscerale

*p > 0,05

**p < 0,05

***p < 0,01

În lotul I de pacienþi, afecþiunile viscerale s-au diagnosticat
la 107 persoane (57,2 ± 4,8%, p < 0,001), fatã de 68 (23,4 ± 5,1%,
p < 0,01) de cazuri, în lotul II (tab. 3.).***
Din 9 pacienþi cu arsuri profunde de pânã la 20% din
suprafaþa corporalã, afecþiunile viscerale s-au putut evita la 4

bolnavi din lotul II, care s-au tratat pe pat-plasã, iar la 3 pacienþi
din lotul I, asistaþi obiºnuit, s-au depistat afecþiuni ale organelor
viscerale (tab. 4.). Printre pacienþii cu leziuni termice profunde de
pânã la 30% din suprafaþa corpului, în 9 cazuri din 19 (lotului I) sau diagnosticat afecþiuni viscerale (47,4 ± 16,6%, p < 0,05), faþã
Tabelul 3

Repartiþia pacienþilor în funcþie de suprafaþa arsurilor profunde ºi de dezvoltarea afecþiunilor viscerale

*p > 0,05

**p < 0,05

***p < 0,01 ****p < 0,001

Tabelul 4
Repartiþia pacienþilor în funcþie de suprafaþa arsurilor profunde, de metoda de tratament local
ºi de dezvoltarea afecþiunilor viscerale
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Aºadar, transferul precoce al pacienþilor în secþia specializatã
- dupã combaterea stãrii de ºoc combustional ºi stabilizarea
hemodinamicii, dar nu mai târziu de 5-6 zile, creeazã condiþii
premise de îngrijire adecvatã ºi terapie intensivã efectivã.
Constituirea rapidã a crustelor, la prima etapã de îngrijiri ale
arsurilor profunde, a permis executarea necrectomiilor chimice
sau chirurgicale timpurii ale þesuturilor necrozate, la pacienþii þinuþi
sub observare (tab. 5).
La 66,7% dintre pacienþii cu arsuri profunde, vaste, care au
dezvoltat afecþiuni viscerale, dar care fusese trataþi în regim
chirurgical activ ºi pe paturi-plasã, cu folosirea sol. Betadini
1% sau cu sol. Braunoli 1%, s-a constatat mumificarea crustelor ºi
a devenit posibilã executarea primei etape de necrectomie chimicã
în termene de pânã la 8-12 zile posttraumatice, iar în condiþia
tratamentului tradiþional asemenea rezultate s-au constatat doar în
39,5% din cazuri (fig. 3).
Concomitent, s-a obþinut ca în 18-20 de zile de îngrijiri
chirurgicale active, plãgile arse sã fie eliberate complet de cruste
ºi pregãtite pentru operaþie plasticã la 62,6% dintre accidentaþii,
care prezentau leziuni ale unui sau ale câtorva organe interne.
Prima intervenþie de necrectomie s-a efectuat în termene de
pânã la 8-12 zile postaccident la 66% dintre pacienþi ai lotului I ºi
respectiv la 81% dintre accidentaþii ai lotului II, ce au beneficiat
de tratamente chirurgicale active locale pe pat-grilat (fig. 3).
Detaºarea definitivã a þesuturilor devitalizate s-a produs în
majoritatea absolutã din cazurile lotului I peste 25-30 de zile
posttraumatism. Excepþie au fãcut arsurile vaste ºi profunde de
35-40% din aria corporalã, îngrijite în program tradiþional, care în
aceste termene-limitã nu s-au vindecat la nici unul dintre pacienþi.
La pacienþii cu leziuni viscerale, pe fundal de arsuri profunde,
necrectomia finalã în termene de pânã la 14 zile posttraumatice a
fost posibilã la 11,9% din cei asistaþi tradiþional, faþã de 14,3%,
fixate sub tratamente de îngrijiri chirurgicale active (lotul II cu
afecþiuni viscerale) (fig. 4.). De altfel, la 30,9% din cazurile lotului
I, asistate tradiþional, þesuturile neviabile nu s-au detaºat nici dupã
30 ºi mai multe zile postaccident, ºi aceasta în situaþia în care se
constata cã prevenirea efectivã ºi tratamentul leziunilor viscerale
constã în necrectomia precoce a þesuturilor devitalizate. În lotul I
de pacienþi, asistaþi în formulã uzualã, ºi care au dezvoltat afecþiuni
viscerale, în 25,1% din cazuri ultima etapã de necrectomie s-a

de 16 din 39 de pacienþi ai lotului II, cãrora li s-a aplicat tratament
activ cu sol. Betadini 1% sau cu sol. Braunoli 1% ºi tratament pe
pat-plasã (41,0 ± 12,3%, p < 0,05).
În cazul arsurilor profunde de peste 50% din suprafaþa
corpului (246 de cazuri), de asemenea, s-au stabilit afecþiuni
viscerale numai la 8 (44,4 ± 17,6%, p < 0,05) pacienþi din lotul II,
faþã de 73 (48,0 ± 5,8%, p < 0,001) de pacienþi fãrã afecþiuni
viscerale, trataþi pe paturi-plasã (tab. 4). Leziunile viscerale în
lotul I, tratament tradiþional, s-au diagnosticat în 49 (53,3 ± 7,1%,
p < 0,001) de cazuri, faþã de 7 (36,8 ± 18,2%, p < 0,05) pacienþi,
trataþi pe pat-plasã, fãrã afecþiuni viscerale. Leziunile viscerale
au fost evitate ºi în 133 de cazuri ale lotului II (fig. 2). În grupul de
pacienþi cu leziuni viscerale au prevalat bãrbaþii  72,5%.

Fig. 2. Repartiþia pacienþilor în funcþie de suprafaþa arsurilor
profunde ºi de dezvoltarea afecþiunilor viscerale.
(În total 477 de pacienþi cu arsuri profunde)

Analiza acestor date a demonstrat cã 63,4% dintre pacienþi
cu leziuni viscerale au fost spitalizaþi în Centrul Republican de
Leziuni Termice pânã la 10-12 zile, iar 36,6% s-au internat dupã
3-5 sãptãmâni de la apariþia arsurii. La 60% dintre pacienþii
transferaþi târziu, suprafaþa arsurilor profunde depãºea 15% din
suprafaþa totalã a lor. În acelaºi timp, 81,2% din 170 de pacienþi,
din grupul de risc de dezvoltare a afecþiunilor viscerale, au fost
spitalizaþi în decursul primelor zile posttraumatice ºi numai 19,8%
au depãºit acest termen.

Tabelul 5

Caracterele comparate ale regimurilor de asistenþã chirurgicalã activã
prin necrectomie chimicã
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Fig. 3. Termenul de efectuare a primei necrectomii chimice în
funcþie de metoda de tratament local.

Fig. 4. Termenul de efectuare a ultemei etape
de necrectomie chimicã.

efectuat peste 30 de zile, iar în lotul II de pacienþii, trataþi activ
chirurgical ºi în condiþii de pat-grilat, aceasta s-a efectuat numai
la 7,1% din cazuri (fig. 4).
În lotul II, printre pacienþii care nu au dezvoltat afecþiuni
viscerale, ultima etapã de necrectomie chimicã, efectuatã în primele
14 zile, a fost posibilã în 53,4% din cazuri  metoda chirurgicalã
activã pe paturi-plasã, faþã de 11,9% din cazuri ale lotului I 
metoda regimului tradiþional. În primul caz ultima etapã de înlãturare
a þesuturilor necrozate s-a realizat în perioada de pânã la 14 zile.
Regimul insuficient de activ ºi temporizarea procedurii de
detaºare a structurilor necrozate sunt premise favorizante în
diseminarea infecþiei în organism, în deosebi, dacã s-au efectuat îngrijiri
tradiþionale, deoarece acestea nu pot întreþine crustele în stare
mumificatã, ºi este foarte dificil sã se previnã supuraþia din plãgi.
Deci ºi în situaþia accidentaþilor cu arsuri profunde, aplicaþiile
curative prin îngrijiri chirurgicale active pe paturi-grilate ºi
prelucrarea cu sol. Betadini 1% sau cu sol. Braunoli 1% , plãgile
vaste fiind ºi iradiate cu raze infraroºii, au rezultate curative
pregnante prin constituirea mai rapidã a crustelor de ranã ºi prin
detaºarea lor ulterioarã de pe toatã suprafaþa deterioratã.
Cea de-a doua etapã, prevãzutã de programul de tratament
chirurgical adecvat pentru arsurile profunde în scopul profilaxiei
afecþiunilor viscerelor, constã în pregãtirea plãgilor granulante cãtre
operaþie cu autodermotransplante libere. Drept criterii de atitudine
chirurgicalã activã, s-au considerat termenele de executare a primei
ºi a ultimei etape de operaþie cu autogrefe de tegument pe fundalul
leziunilor reactive din unul sau câteva organe interne.
La majoritatea accidentaþilor, care nu asociazã afecþiuni
viscerale, necrectomia executatã în termen util, adicã în decursul
primelor 6-8 zile de la accident, a permis pregãtirea plãgilor pentru
iniþierea primei etape de autodermoplastie - sub 21 de zile la rata
de 52,4% din cei asistaþi pe paturi-grilate, faþã de 26,4% din
pacienþii cu leziuni viscerale, trataþi pe paturi-grilate. În lotul de
pacienþi fãrã afecþiuni viscerale, care au administrat un tratament
tradiþional, prima autogrefare a fost posibilã la 23,8% din cazuri,
faþã de 11,5% - printre pacienþii cu afecþiuni viscerale ºi asistaþi
tradiþional.

Când s-a aplicat tratament chirurgical activ, bolnavii fiind
întreþinuþi pe paturi-grilate, asemenea rezultate curative s-au
obþinut ºi în 26,4% din cazuri în lotul pacienþilor cu afecþiuni
viscerale (tab. 3).
La bolnavii cu afecþiuni poliorganice ºi cu un tratament
tradiþional, prima intervenþie de autodermoplastie, la 22-30 de zile
postaccident, s-a reuºit la 36,2% ºi respectiv la 39,6% din
accidentaþii asistaþi tradiþional, în lotul fãrã afecþiuni viscerale.
În intervalul de 46-60 de zile postcombustie, am reuºit
restabilirea integralã a defectelor cutanate doar la 19,7% din
pacienþii cu leziuni multiple viscerale asistate în program
tradiþional, ºi respectiv la 30,7% din bolnavii lotului care au fost
îngrijiþi în program activ de tratament pe paturi-grilate, cu
aplicaþii de sol. Betadini 1% sau de sol. Braunoli 1%. În lotul de
pacienþi fãrã afecþiuni viscerale ºi îngrijiþi în program tradiþional,
ultima etapã de autogrefare a fost efectuatã în 32,5% din cazuri,
iar prin metoda de întreþinere pe paturi-grilate ºi cu aplicaþii de
sol. Betadini 1% sau de sol. Braunoli 1%  în 35,4% din cazuri.
Dupã 1,5-2,5 luni de la impactul rezultat din arsuri vaste, la bolnavii
ce nu au fãcut leziuni viscerale s-a reuºit acoperirea completã a
defectelor cu autogrefe: în proporþie de 46,3%  printre cei trataþi
tradiþional ºi la majoritatea celor asistaþi în program de tratament
chirurgical activ local ºi pe paturi-grilate.
Analiza termenelor de iniþiere a etapei finale de autoplastie
cutanatã, la bolnavii fãrã sau cu leziuni viscerale, în funcþie de
profunzimea arsurilor ºi metoda curativã, este arãtate în tabelul 6.
Din analiza termenelor de restabilire a integritãþii
tegumentare pe ariile de arsuri profunde pe < 10% din suprafaþa
corporalã, s-a constatat cã acestea nu sunt influenþate de metoda
îngrijirilor locale.
În contextul îngrijirilor de manierã obiºnuitã, autoplastia
cutanatã a devenit posibilã în termene pânã la 30-45 de zile la
40,2% din bolnavii lotului I, cu arsuri vaste ºi profunde pe 1120% suprafaþã corporalã, ºi la 68,2% din pacienþii lotului II. În
termen de peste 75 de zile ultimele etape de autoplastii cutanate
au fost efectuate la 84,3% dintre pacienþii lotului I, cu leziuni
profunde ºi vaste de peste 40% din suprafaþã corporalã.
$
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Tabelul 6
Termenele de programare a ultimei etape de autodermatoplastie, în funcþie de metoda tratamentelor aplicate local
ºi de aria de arsurã profundã

Folosind autodermogrefoane perforate, se poate reduce
esenþial suprafaþa plãgilor de tegument donator, folosind optim
rezervele de tegument neafectat. Lambourile cutanate perforate
epitelizeazã bine. Aceasta se explicã prin existenþa perforaþiilor
care nu favorizeazã acumularea de hematoame sub fragmentele
de þesut transpus ºi nici cumulãrile de exsudat în plagã.
Autodermoplastia cu grefoane perforate reduce termenele de
prindere a acestora, astfel fãcând posibilã trecerea precoce la acþiuni
de recuperare funcþionalã, se diminueazã incidenþa redorilor ºi se
amelioreazã rezultatele curative. Prin aplicarea
autodermotransplantelor reticulare, la accidentaþii ce au suportat
necrectomia chimicã a crustelor de arsurã, am reuºit acoperirea
completã a defectelor de tegument în medie dupã 31,8 ± 3,1 zile
de evoluþie postaccident, iar termenele de aflare în staþionar au
constituit în medie 41,4 ± 3,0 zile-pat.

Braunol sau cu Betadinã, unde acest gest curativ a fost înlesnit la
63,7% din cazuri, în care ºi epitelizarea completã a lambourilor
scindate a survenit în 89,5% din cazuri.
Bibliografie
1. Park K. Y., Kim M. S., Choi S. Y. Fabrication and characteristics of
MOSFET protein chip for detection of ribosomal protein. Biosens Bioelectron,
2005; 20(10): 2111-5.
2. Warren L. Garner and Matthew Reiss Burn care in Los Angeles, California:
LAC+USC experience 19942004. Burns, 2005, vol. 31, Suppl. 1, p. S32-S35.
3. Heather N. Paddock Gr., Schutz S. Analysis of gene expression patterns in
human postburn hypertophic scars. J. Burns Care Rehabil, 2003; 24: 371-377.
4. Masellius M., Ferrare M. M. Fire disaster and disaster: planing and
manangement. Annals of Burns and Fire Disasters, 1999, vol. 12, Nr. 2, p. 67.
5. Gudumac E., Vicol G. Sindromul de disfuncþie ºi tratament chirurgical al
arsurilor profunde la copii. Prima Conferenþã Naþionalã de Pediatrie ºi Chirurgie
Pediatricã. Iasi, 7-8 octombrie, 1999.
6. Bacchi A., Caleffi E. Management of the burned patient: a surgical and
anaesthesiological protocol. Management of burns and fire disasters:
perspective, 2000, p. 324 - 326.
7. Amstrong P. J. American Burn Association. Inhalation injury: Initial
management. J. Burn Care Rehabil., 2001; 22: S23-6.
8. Gudumac E., Vicol G. Sindromul de disfuncþie ºi tratament chirurgical al
arsurilor profunde la copii. Prima Conferenþã Naþionalã de Pediatrie ºi Chirurgie
Pediatricã. Iaºi, 7-8 octombrie, 1999.
9. Ahrns K. S. Trends in burn resuscitation: shifting the focus from fluids to
adequate endpoint monitoring, edema control, and adjuvant therapies. Crit.
Care Nurs.Clin.North.Am., 2004;16(1):75-98.
10. Motoyama T., Okamoto K., Kukita I., Hamaguchi M., Kinoshita Y.,
Ogawa H. Possible role of increased oxidant stress in multiple organ failure
after systemic inflammatory response syndrome. Crit. Care Med., 2003; 31(4):
1048-52.

Concluzii
1. Tratamentul bolnavilor cu arsuri majore, pe paturigrilate, favorizeazã accesul curativ spre toate ariile lezate ºi
creeazã condiþii optime de asepsie cu formarea precoce a crustelor,
acoperirea defectelor cu autogrefe de tegument.
2. Am remarcat relaþionarea modului de asistare cu
incidenþa afectelor organice: în grupul celor 147 de accidentaþi,
asistaþi în formulã uzualã, au dezvoltat afecþiuni viscerale 92
(62,5%) ºi doar 19 (47,5%) din cei ce au beneficiat de tratamente
pe paturi-grilate, adicã prin expunerea integralã a suprafeþelor
arse la iradierea cu raze infraroºii ºi accesul liber al aplicaþiilor fie
ºi de program obiºnuit, sunt condiþii perfecte de remediere
calitativã.
3. În lotul asistat tradiþional prima etapã de necrectomie
chimicã, în primele 9-12 zile postaccident, a reuºit doar în 35,7%
din cazuri, faþã de lotul unde s-au realizat aplicaþii cu sol. 1%
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Ðåçóëüòàòû êðóïíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ
DREAM ïî ïðîôèëàêòèêå äèàáåòà
Ñåãîäíÿ ó÷åíûå âñåãî ìèðà ãîâîðÿò î ãðîçÿùåé ÷åëîâå÷åñòâó ïàíäåìèè äèàáåòà, ïîñêîëüêó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîæåñòâî ëþäåé âõîäèò â ãðóïïó ïîâûøåííîãî ðèñêà ðàçâèòèÿ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ. Ãëîáàëüíûå ïðîãíîçû óäðó÷àþò: â áëèæàéøèå 15 ëåò êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ, ñòðàäàþùèõ äèàáåòîì è âõîäÿùèõ â ãðóïïó ïîâûøåííîãî ðèñêà, ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ áîëåå ÷åì âäâîå. Â çàêîí÷èâøåìñÿ ñîâñåì íåäàâíî êðóïíåéøåì â èñòîðèè èññëåäîâàíèè ïî ïðîôèëàêòèêå äèàáåòà, íîñÿùåì êðàñèâîå è çâó÷íîå íàçâàíèå  DREAM (ìå÷òà), ïðåïàðàò ÀÂÀÍÄÈß êîìïàíèè GlaxoSmithKline ïîêàçàë ñíèæåíèå ðèñêà ðàçâèòèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà 2 òèïà íà 62% ñðåäè ëþäåé ñ âûñîêèì ðèñêîì ðàçâèòèÿ äèàáåòà. Ðåçóëüòàòû
ýòîãî ïîèñòèíå âûäàþùåãîñÿ èññëåäîâàíèÿ áûëè îïóáëèêîâàíû 15 ñåíòÿáðÿ â æóðíàëå The Lancet1 è
ïðåäñòàâëåíû íà 42-ì åæåãîäíîì êîíãðåññå Åâðîïåéñêîé Àññîöèàöèè Èññëåäîâàíèÿ Äèàáåòà (EASD).
Äëÿ êîìïàíèè GlaxoSmithKline èññëåäîâàíèå DREAM èìååò îñîáîå çíà÷åíèå; ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî
ðåàëüíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü çíà÷èìóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðåïàðàòà ÀÂÀÍÄÈß äëÿ ïàöèåíòîâ, âõîäÿùèõ
â ãðóïïó ïîâûøåííîãî ðèñêà ðàçâèòèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà. Ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèÿ DREAM, ïîèñòèíå ïîòðÿñàþò âîîáðàæåíèå. Èññëåäîâàíèå ïðåäîñòàâèëî âïå÷àòëÿþùóþ
âîçìîæíîñòü íàãëÿäíî óáåäèòüñÿ â ðåàëüíûõ ïðåèìóùåñòâàõ ÀÂÀÍÄÈÈ ïåðåä ðÿäîì äðóãèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Ýòî èññëåäîâàíèå  ñàìîå øèðîêîìàñøòàáíîå ïî ïðîôèëàêòèêå äèàáåòà èç âñåõ, ïðîâåäåííûõ äî ñèõ ïîð, ê ó÷àñòèþ â êîòîðîì áûëè ïðèâëå÷åíû áîëåå 5 000 ïàöèåíòîâ. Â ðåçóëüòàòå áûëî
ïðîäåìîíñòðèðîâàíî âïå÷àòëÿþùåå ñíèæåíèå ðèñêà ðàçâèòèÿ äèàáåòà  íà 62%. Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðåïàðàòà ÀÂÀÍÄÈß ïðè ïðîôèëàêòèêå ðàçâèòèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà. Îíî
òàêæå ïîêàçàëî, ÷òî äëÿ ïîäàâëÿþùåãî êîëè÷åñòâà ïàöèåíòîâ èç áîëüøîé ãðóïïû, ïîëó÷àâøèõ
ÀÂÀÍÄÈÞ, ïðåïàðàò ïîìîã âîññòàíîâèòü íîðìàëüíûé óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè. Ýòè äàííûå â ïåðñïåêòèâå äîëæíû îêàçàòü çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ñîòíè ìèëëèîíîâ ëþäåé, áîëüíûõ äèàáåòîì èëè ïðåäðàñïîëîæåííûõ ê ýòîìó çàáîëåâàíèþ. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ DREAM ÷ðåçâû÷àéíî âàæíû, ïîñêîëüêó äîêàçàëè, ÷òî ïðèìåíåíèå ÀÂÀÍÄÈÈ äàåò çíà÷èòåëüíûé ëå÷åáíûé ýôôåêò íà ñàìûõ ðàííèõ ñòàäèÿõ
ïðîãðåññèðîâàíèÿ äèàáåòà. Èññëåäîâàíèå DREAM âïîëíå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ íîâûõ âîçìîæíîñòåé ëå÷åíèÿ, êîòîðûå áóäóò îòâåòîì íà âûçîâ áûñòðîðàñïðîñòðàíÿþùåéñÿ ãëîáàëüíîé ýïèäåìèè
äèàáåòà. DREAM  ýòî ëèøü îäíî èç ñåìè, ïðîâîäèìûõ êîìïàíèåé GlaxoSmithKline â íàñòîÿùåå âðåìÿ è
ïðîäîëæàþùèõñÿ óæå 5 èëè 6 ëåò êðóïíûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè äèàáåòà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû
íàäååìñÿ ïîëó÷èòü íå ìåíåå âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ADOPT, ãäå îáúåêòèâíî îöåíèâàþòñÿ ðîëü è âîçìîæíûå ïðåèìóùåñòâà ïðåïàðàòà ÀÂÀÍÄÈß ïåðåä äðóãèìè ïðåïàðàòàìè äëÿ ëå÷åíèÿ
äèàáåòà ìåòôîðìèíîì è ñóëüôîíèëìî÷åâèíîé. Â èññëåäîâàíèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå áîëåå 4350 áîëüíûõ ñ äèàãíîñöèðîâàííûì íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ñàõàðíûì äèàáåòîì. Èññëåäîâàíèå DREAM ÿâëÿåòñÿ âàæíîé âåõîé äëÿ êîìïàíèè GlaxoSmithKline, íî ýòî ëèøü ïåðâàÿ èç ìíîãèõ, êîòîðûå ìû íàäååìñÿ óâèäåòü â
áëèæàéøèå ãîäû, è, íåñîìíåííî  êðàåóãîëüíûé êàìåíü â èçó÷åíèè ãðóïïû ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ê
êîòîðîé ïðèíàäëåæèò ÀÂÀÍÄÈß.
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE

Viziuni în corecþia microbiocenozei intestinale la copii
I. Mihu, V. Pleºca, E. Moraru, T. Ratuºneac
IMSP Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Correction of Intestinal Microbiocenosis in Children
The work presents results of the comparative investigation of 53 children with secondary intestinal malabsorbtion, celiac disease, lactase
insufficiency, and antibiotics-associated diarrhea. The study was prospective, random, case-controlled, and double-blind. The authors considered
considered the role of probiotics in tablets given for imbalanced intestinal microbiocenosis in children medication which does not include
capsules the coating of which contains gluten which allows for the effective treatment of children of any age. In addition, this drug is effective
in the acute period of 1014 days. More effective and longer-lasting correction can be obtained when the treatment is supplemented by drugs
which contain Lactulose. Probiotics in tablets are effective in situations where microbiocenosis is imbalanced, with constipation or diarrhea.
Administering Lactacid is useful for prophylaxis of diarrhea associated with antibiotics.
Key words: children, microbiocenotic status, probiotics, Lactacid
Êîððåêöèÿ êèøå÷íîãî ìèêðîáèîöåíîçà ó äåòåé
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ 53 äåòåé ñ âòîðè÷íîé êèøå÷íîé ìàëüàáñîðáöèåé, öåëèàêèåé,
ëàêòàçíîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ, àíòèáèîòèêî-àññîöèèðîâàííîé äèàðååé. Òèï èññëåäîâàíèÿ  ïðîñïåêòèâíûé, ñëó÷àé-êîíòðîëü,
ðàíäîìèçèðîâàííûé, ñ äâîéíûì ñëåïûì êîíòðîëåì. Àâòîðû óòâåðæäàþò, ÷òî äëÿ êîððåêöèè êèøå÷íîãî ìèêðîáèîöåíîçà ó
äåòåé ñ âûøåíàçâàííûì äèàãíîçîì ïîêàçàíû òàáëåòèðîâàííûå ïðîáèîòèêè, ïîñêîëüêó äàííàÿ ôîðìà âûïóñêà èñêëþ÷àåò ãëþòåí,
íàõîäÿùèéñÿ â îáîëî÷êå êàïñóë, è ïîçâîëÿåò äîçèðîâàòü ïðåïàðàò â ëþáîì âîçðàñòå. Êðîìå òîãî, Ëàêòàöèä ýôôåêòèâåí â
îñòðîì ïåðèîäå, â òå÷åíèå îêîëî 10-è äíåé. Áîëåå ýôôåêòèâíîå è äëèòåëüíîå íàçíà÷åíèå òàáëåòèðîâàííîé ôîðìû ìîæåò áûòü
äîïîëíåíî ïðåïàðàòàìè, ñîäåðæàùèìè ëàêòóëîçó. Òàáëåòèðîâàííûå ïðîáèîòèêè ýôôåêòèâíû êàê â ñëó÷àÿõ, ïðîòåêàþùèå ñ
çàïîðîì, òàê è â òåõ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþòñÿ äèàðååé. Íàçíà÷åíèå òàáëåòîê Ëàêòàöèä ïîëåçíî äëÿ ïðîôèëàêòèêè àíòèáèîòèêî-àññîöèèðîâàííîé äèàðåè, äëÿ ÷åãî ïðåïàðàò ñëåäóåò íàçíà÷àòü ñ èíòåðâàëîì â 23 ÷àñà ìåæäó àíòèáèîòèêàìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåòè, ìèêðîáèîöåíîç êèøå÷íèêà, òàáëåòèðîâàííûå ïðîáèîòèêè, ëàêòàöèä

Complexul schimbãrilor patologice ale microflorei
intestinale, cu manifestarea anumitor semne clinice, în special,
a celor de ordin digestiv, instalate dupã curele de antibioterapie,
în literatura strãinã adesea este apreciatã ca diaree antibiotic
asociatã (antibiotic associated diarrhea) [1, 2].
Odatã cu schimbarea cauzalitãþii maladiilor intestinale la
copii, s-au modificat ºi necesitãþile de tratament al acestora.
Aplicarea unor terapii complexe în astfel de cazuri este evidentã.
Cercetãtorii sunt unanimi când susþin cã remediile menite pentru
corecþia statutului microbiocenotic al intestinului trebuie sã fie
ambalate în capsulã pentru a trece bariera acidã a stomacului
[1, 4, 5, 6]. Este corect ºi aplicabil acest postulat, dar nu pentru
toate stãrile, în special, la copii, întrucât nu pentru orice vârstã
este accesibilã forma capsulatã, adeseori remediile biologice
fiind decapsulate pentru a fi administrate copiilor cu vârste
de pânã la 2-3 ani. ªi apoi, care ar fi strategia administrãrii
acestor remedii la copii cu boalã celiacã când materialul
capsular conþine gluten dismulat, cu impact direct asupra
aparatului enterocitar al intestinului. Soluþia este una  corecþia
microbiocenozei intestinale la categoriile de copii, anterior
menþionate, sã fie efectuatã cu remedii lipsite de capsulã, adicã
tabletate. În tentativa de a realiza acest deziderat, am purces la
cercetarea eficienþei formelor tabletate la copiii cu malabsorbþie
intestinalã, boalã celiacã etc.

Actualitatea problemei cercetate
Noile necesitãþi ale vieþii cotidiene, tehnologizarea ºi
performanþele ingineriei genice au schimbat structura ponderalã
a morbiditãþii ºi printre copii [1, 2, 3]. Astfel, selectarea noilor
hibrizi de grâu ºi a altor produse alimentare au determinat
potenþialul genetic uman sã rãspundã la acþiunea acestora prin
boalã celiacã, malabsorbþie intestinalã (insuficienþa de lactazã,
intoleranþa la proteinele laptelui de vacã etc.), boala Crohn,
rectocolita ulcero-hemoragicã, pancreatita acutã cronicizatã în
timp etc. [2, 4, 5]
Rezistenþa la antibiotice ºi implementarea noilor
antibiotice cu potenþial bactericid mai mare, la fel, chimizarea
alimentaþiei au schimbat structura ponderalã a maladiilor, în
special, a celor digestive [1, 2, 6]. Astfel, boala celiacã,
malabsorbþia intestinalã secundarã, pancreatitele acute ºi cele
cronice au devenit, în ultimii ani, cele ce determinã structura
morbiditãþii infantile prin maladii digestive. Toate ele, mai
devreme sau mai târziu, sunt însoþite de schimbarea
microbiocenozei intestinale. Pe lângã toate acestea, graþie
particularitãþilor dictate de vârstã (incapacitatea imunã ºi
fermentativã), peisajul intestinal al tractului gastrointestinal
la copii este ºi mai vulnerabil.
Neclasificatã ca nozologie aparte datoritã rolului sãu
secundar, aceastã stare poate afecta integritatea aparatului
enterocitar al intestinului cu creºterea permeabilitãþii pentru
macromolecule, poate determina reducerea proprietãþilor
protectorii ale mucoasei intestinale ºi sã creeze condiþii
favorabile pentru dezvoltarea exuberantã a microflorei
condiþionat patogene.

Scop ºi sarcini
Testarea a avut drept scop evaluarea eficacitãþii
preparatelor biologice tabletate (Lactacid) în tratamentul
complex al maladiilor gastrointestinale, la copiii cu diferite
vârste. Pentru asigurarea scopului studiului au fost trasate
urmãtoarele sarcini:
$#
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1. Evaluarea eficacitãþii probioticelor tabletate în
tratamentul complex al copiilor cu boalã celiacã, malabsorbþie
intestinalã, intoleranþã la lactozã, diaree antibiotic asociatã.
2. Elaborarea recomandãrilor practice pentru includerea
probioticelor tabletate în protocoalele complexe de tratament
al copiilor cu maladii digestive.

Datele din tabelele de contingenþã au fost analizate prin
metoda statisticii variaþionale chi-pãtrat (χ2). Indicii nominalizaþi
au fost procesaþi computerizat (Athlon) în programul Epi Info,
versiunea 3.01, CDC (Center for Disease Control and
Prevention, Atlanta, U.S.A., noiembrie 2003) care utilizeazã
bazã de date cu specific pentru studii în medicinã, inclusiv
procedeul ANOVA.

Material ºi metode
Studiul a fost prospectiv, de tip caz-control, randomizat,
prin dublu orb.
Selectarea pacienþilor. Drept etapã iniþialã a studiului a
fost etapa de preselecþie, care a inclus: colectarea
anamnesticului vieþii ºi a celui morbid, explicarea pãrinþilor
(tutorilor) scopului ºi metodologiei utilizãrii preparatului cu
consimþãmântului lor.
Criteriile de includere în lot: copiii cu malabsorbþie
intestinalã, boalã celiacã, intoleranþã la lactozã, antibioterapie;
copiii pãrinþii cãrora ºi-au dat consimþãmântul pentru includerea
preparatului în protocolul curativ.
Criteriile care nu au permis includerea în lot: copiii cu
reacþii alergice; copiii pãrinþii cãrora nu ºi-au dat acordul pentru
includerea în grupul de studiu.
Obiectul studiului au fost 53 de copii în vârstã de 7,6 luni
- 15,8 ani, internaþi pentru tratamente în secþia Gastrologie a
IMSP ICªOSM ºi C.

Rezultatele obþinute
Vârsta medie a copiilor incluºi în studiu a fost de 8,4 ± 0,31
ani, printre care copiii de pânã la 2 ani au constituit 30,2 % (n=16),
copiii cu vârste între 2 ºi 12 ani  45,3 % (n=24), iar copiii cu
etate de peste 12 ani au înscris 24,5% (n=13) din toþi cercetaþii.

Metodele de cercetare:
I. Metode clinico-anamnestice.
II. Metode paraclinice de laborator: examenul sumar al
sângelui; examenul sumar
al urinei; examinarea coproparazitologicã; examinarea
microbiocenozei intestinale; teste biochimice (bilirubinemie
totalã, conjugatã, indirectã, ALT, AST, uree, creatininã,
amilazemie, glicemie, calcemie, fosfatemie, sideremie).
III. Metode paraclinice instrumentale: examinarea
ultrasonorã a organelor interne; examinarea endoscopicã
(jejunoscopia).
În cadrul cercetãrilor clinice forma tabletatã a probioticelor
a fost administratã per os în timpul sau dupã masã, timp de 14
zile, respectând urmãtoarea dozare:

Fig. 1. Raportul de vârstã al copiilor incluºi în studiu.

Figura prezentatã permite a concluziona faptul cã mai
frecvent microbiocenoza intestinalã este dereglatã la copiii cu vârste
de pânã la 12 ani (p=0,0015) sau, cel puþin, la acest contingent de
vârstã dezechilibrul microbiocenotic este mai frecvent diagnosticat.
Din plasamentul prezentat s-ar pãrea cã intervalul de vârstã cel mai
afectat este cel ce cuprinde etatea între 2 ºi 12 ani. Dar la compararea
acestui grup de vârstã cu copiii de pânã la 2 ani nu a demonstrat
autenticitate statisticã (p=0,11); deci afirmarea cã copiii de pânã la
2 ani sunt afectaþi comparativ mai rar decât cei cu vârste între 2 ºi
12 ani nu este corectã.
Evaluarea statutului microbiocenotic al copiilor incluºi în
studiu a permis a reliefa gradul ºi profunzimea dereglãrii acestuia.
Tabelul ºi plasamentul prezentat demonstreazã cã, printre
copiii cu malabsorbþie intestinalã secundarã, boalã celiacã,
intoleranþã la lactozã, diareea antibiotic asociatã prevaleazã
dereglarea statutului microbiocenotic de gr. II (p<0,0001;
χ2=25,24), dupã care, cei cu gr. I (p=0,11; χ2=2,57) ºi apoi ce
cu gr. III (p<0,004; χ2=8,49). În acest context, trebuie de
menþionat cã procesarea statisticã a gr. I ºi III nu a demonstrat
veridicitate (p<0,12; χ2=2,44). Deci nu putem afirma cã printre
contingentul de copii studiaþi, prevaleazã gr. I sau III. În schimb,
s-a dovedit a fi autenticã compararea gr. II ºi III, fapt ce aratã cã
astfel de copii au tendinþã la dezechilibre mai profunde ale
statutului microbiocenotic, argumentând astfel necesitatea
corecþiei acestuia la copiii cu nozologiile anterior citate.
Evoluþia gradului dereglãrii microbiocenozei intestinale,
la copiii incluºi în studiu dupã tratament, aratã net necesitatea
corecþiei statutului microbiocenotic al acestor copii ºi evident
eficienþa formelor tabletate. Astfel, dupã aplicarea Lactacidului,
numãrul copiilor cu gradul I al dezechilibrului microbiocenotic

Tabelul 1
Dozarea preparatului Lactacid în funcþie de vârstã

Testarea clinicã propriu-zisã s-a realizat în 2 etape: prima
etapã a inclus examinarea contingentului de copii prin metodele
sus-citate, pânã la administrarea tabletelor Lactacid, ºi etapa a
doua a cercetat rezultatele examinãrii testãrilor anterioare dupã
tratamentul cu preparatul nominalizat. Rezultatele au fost
comparate la aceeaºi copii în perioada de pânã ºi dupã tratament.
Pentru monitorizarea manifestãrilor clinice, a fost elaborat
un formular unde, pentru fiecare copil inclus în studiu, zilnic a
fost apreciatã ºi notatã evoluþia celor mai frecvente manifestãri
clinice: disconfortul ºi durerea abdominalã, meteorismul,
frecvenþa ºi consistenþa scaunului.
$$
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Procesarea indicilor din statutul microbiocenotic al
copiilor de pânã ºi dupã tratament, a rezultat în urmãtorul tablou.
Din cei 10 copii, care înainte de tratament aveau dezechilibru
de gr. III, dupã tratamentul cu Lactacid au rãmas doar 4, adicã
s-a redus cu 60 la sutã (p<0,08; χ2=3,0). Deºi fãrã autenticitate
statisticã, acesta este un rezultat încurajator ºi ne permite sã
sugerãm cã administrarea formelor tabletate, la copiii cu boalã
celiacã, malabsorbþie intestinalã etc., este preferabilã pentru
stãrile acute, pentru menþinerea de duratã a eficienþei fiind
necesarã aplicarea altor preparate biologice, dar, la fel, sã
întruneascã condiþia de a fi decapsulate.
Manifestãrile clinice ale copiilor pânã la tratament au fost:
dureri abdominale (n=26  49 %; p=0,84; χ2=0,04), meteorism
(n=31  58,5 %; p=0,08; χ2=90,06), dereglarea consistenþei
scaunului (n=51  91,07 %; p<0,0001; χ2=90,06), dereglarea

a crescut, dar aceasta din contul micºorãrii copiilor cu
dezechilibru de gr. II ºi III. Dacã pânã la tratament numãrul
acestora a fost de 17 copii, dupã aplicarea protocoalelor
complexe de tratament, care a inclus ºi Lactacid, numãrul
copiilor care au prezentat dereglarea microbiocenozei intestinale
de gr. I s-a completat cu încã 15 copii, ºi a constituit 32 de
pacienþi cercetaþi (p<0,0035; χ2=8,54). Dar trebuie de menþionat
cã, din totalul acestora, dupã tratament, în 4 cazuri s-a înregistrat
microbiocenozã în limite fiziologice. Adicã tratamentul cu
Lactacid timp de 10 zile, este eficient la aproape fiecare al 4lea copil cu dezechilibru microbiocenotic intestinal de gr. I
(24%; p<0,04; χ2=4,16)  succes promiþãtor, dacã considerãm
cã astfel de rezultate au putut fi obþinute inclusiv printre copiii
cu malabsorbþie intestinalã, boalã celiacã, insuficienþã de lactazã,
maladii cronice care evolueazã din primii ani de viaþã.

Tabelul 2
Indicii microflorei intestinale la copii pânã ºi dupã tratamentul cu Lactacid

frecvenþei scaunului (n=48  90,6 %; p<0,0001; χ2=69,77). Deci
la copiii cu malabsorbþie intestinalã secundarã, boalã celiacã ºi
cu diaree antibiotic asociatã tabloul clinic se manifestã prin
dereglarea consistenþei ºi a frecvenþei scaunului, ºi uneori cu
dureri, disconfort abdominal, meteorism  manifestãri clinice
comune sindromologiei de manifestare a însãºi patologiei de bazã.
Pe fig. 3 poate fi urmãritã evoluþia disconfortului ºi a
durerilor abdominale; la copiii care au administrat un tratament
complex cu probiotice tabletate el are un efect mai benefic. Putem
concluziona cã remisiunea acestui semn clinic îºi atinge maxima
la finele primei sãptãmâni ºi continuã sã cedeze inclusiv pânã în
ziua a 10-a de tratament. Ascensiunea segmentului final al curbei
tratament cu probiotice tabletate adevereºte supoziþia cã
eficienþa tratamentului se menþine circa 10 zile, adicã poate acoperi
perioada acutã a dereglajului, întrucât conþine lactobacterii gata.
Sumarea datelor anchetate în ceea ce priveºte evoluþia
meteorismului ne-a permis redarea urmãtorului plasament (fig.
4), din detalierea cãruia putem concluziona cã ºi meteorismul,

sub tratament cu probiotice tabletate, descrie o curbã de regresare
mai abruptã.
Dar, spre deosebire de disconfort, ºi durerile abdominale se
instaleazã cu 1-2 zile mai repede; în schimb se menþin pentru o perioadã
mai îndelungatã, cu capacitate de a reveni la circa a 12  14-a zi.
Evaluarea de consistenþã a scaunului, pe parcursul a celor
14 zile de monitorizare clinicã, a permis sã concluzionãm cã
acest parametru se restabileºte mai greu, indiferent de
predominarea variantei dereglajului, fie constipat sau diareic
(fig. 5). Dar, spre deosebire de celelalte manifestãrile clinice
anterior discutate, regresia acestora a urmat o curbã continuã,
fãrã segment de recidivare. Cu toate acestea, dupã 14 zile de
administrare a Lactacidului, scaunul de consistenþã constipatã
sau diareicã se mai acuza de fiecare al 5-lea copil, altfel spus a
regresat la circa 78 % din copii.
Frecvenþa scaunului a descris o curbã aparte (fig. 6), dar
la fel, cu caracter favorabil, care de fapt a repetat tempoul de
regresare a consistenþei scaunului (fig. 5).
$%
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Fig. 2. Gradul de perturbare a statutului microbiocenotic al intestinului la copii pânã ºi dupã tratamentul cu Lactacid.

Fig. 3. Evoluþia disconfortului ºi a durerilor abdominale în cadrul tratamentului cu probiotice tabletate.

Plasamentul prezentat ilustreazã cã, dupã 10 zile de
administrare a Lactacidului, scaun cu frecvenþe ce nu se
încadreazã în limite fiziologice a acuzat fiecare al 4-lea copil,
eficienþã înscriindu-se în circa 73 % din cazuri.
Astfel, echilibrarea statutului microbiocenotic al
intestinului, prin administrarea probioticelor tabletate, atât din
punct de vedere al ameliorãrii cât ºi al retrocedãrii manifestãrilor
clinice, poate fi consideratã ca eficientã. În acelaºi timp se
sugereazã cã o atare eficienþã se înregistreazã la a 5-6-a zi de
administrare ºi se menþine circa 2 sãptãmâni. Prin urmare, este
eficient pentru perioadele acute gata.
Este necesar de rezumat cã, pentru copiii cu boalã celiacã,
malabsorbþie intestinalã, insuficienþã de lactazã, probioticele
tabletate sunt remediile de elecþiune pentru corecþia statutului
microbiocenotic.

Da, cercetãtorii sunt unanimi când afirmã cã un probiotic
eficient trebuie sã fie ambalat în capsulã ºi sã fie sorbit, adicã sã
conþinã substrat nutritiv gata pentru bacteriile care le conþine. Dar,
dupã cum au arãtat ºi cercetãrile noastre, o atare regulã nu se
rãspândeºte ºi printre copii, intestinul cãrora este sensibil
permanent (boala celiacã, malabsorbþia intestinalã, intoleranþa la
lactazã) sau temporar (pancreatita acutã) la glutenul dismulat ce
se conþine în capsula de ambalare. Din aceste considerente, livrarea
probioticelor în formã tabletatã, care s-ar pãrea cã este un neajuns,
le face, în acelaºi timp, unice în corecþia dezechilibrului
microbiocenotic la copii cu boalã celiacã, malabsorbþie intestinalã
fãrã precizare, intoleranþã la lactozã, pancreatitã acutã etc.
Printre copiii incluºi în studiu, au fost 11 pacienþi care au
urmat în protocolul de tratament inclusiv antibiotice. Pe parcursul
administrãrii Lactacidului, nu a fost urmãrite cazuri de asociere a

Fig. 4. Evoluþia comparativã a meteorismului la copiii trataþi cu ºi fãrã probiotice tabletate.
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Fig. 5. Evoluþia comparativã a consistenþei scaunului în cadrul tratamentului cu probiotice tabletate.

Fig. 6. Evoluþia frecvenþei scaunului în cadrul tratamentului cu probiotice tabletate.

diareii. Deci administrarea concomitentã a Lactacidului ar putea
fi consideratã ca metodã de profilaxie a diareii antibiotic asociate.
În ceea ce priveºte posibilitatea unei eventuale supradozãri,
aceasta este imposibilã întrucât bacteriile acidolactice ajunse în
intestin se cupleazã cu receptorii liberi existenþi; în cazul în care
aceºtia lipsesc, bacteriile sunt eliminate prin tranzitul intestinal.
Deci în cazul Lactacidului supradozarea se exclude, în schimb
administrarea unei doze insuficiente amânã instalarea corecþiei
microbiocenozei, iar orice amânare în acest sens este o
posibilitate suplimentarã de dezvoltare a microflorei condiþionat
patogene ºi chiar a poluãrii bacteriene.

4. Probioticele tabletate sunt eficiente atât în stãrile de
dezechilibru microbiocenotic care evolueazã cu constipaþii, cât
ºi în cele însoþite de diaree.
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Concluzii
1. Probioticele tabletate sunt indicate în corecþia
dezechilibrului microbiocenozei intestinale în boalã celiacã,
malabsorbþie intestinalã, insuficienþã la lactazã, inclusiv copiilor
de pânã la 2 ani, întrucât livrarea în formã tabletatã exclude
capsula ce conþine gluten dismulat ºi permite dozare eficientã
la copil de orice vârstã.
2. Pentru corecþia mai eficientã ºi de duratã a
dezechilibrului microbiocenotic intestinal, la copiii cu boalã
celiacã ºi malabsorbþie intestinalã, administrarea probioticelor
tabletate poate fi suplimentatã cu preparatele ce conþin Lactulozã.
3. Administrarea tabletelor Lactacid este utilã pentru
profilaxia diareii asociate antibioterapiei, pentru care trebuie
administrat la un interval de 2-3 ore de la priza cu antibiotice.
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Tratamentul chirurgical în sinostoza radio-cubitalã
congenitalã superioarã la copii
Iu. Sandrosean
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Chirurgie Pediatricã Natalia Gheorghiu
Surgery treatment in the superior congenital radiocubital synostosis in children
The work is based on a complex analysis of the clinical, imagistic, electrophysiologic and laboratory observation experience and the results
of the surgical treatment in 38 children with proximal congenital radiocubital synostosis at the age of 10 months till 14 years old, having been
examined and treated in the pediatric orthopaedics and traumatology clinic of the National Scientific  practical Centre of the pediatric surgery
Natalia Gheorghiu of the Institute of the Scientific Researches in the field of Mother and Child Health Protection (the department of surgical
correction of the congenital pathological formation) of the Health Ministry and Social Protection of the Republic of Moldova.
Key words: congenital radiocubital synostosis, children, diagnostics, surgical treatment
Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå âðîæäåííîãî ïðîêñèìàëüíîãî ëó÷å-ëîêòåâîãî ñèíîñòîçà ó äåòåé
Ðàáîòà îñíîâàíà íà êîìïëåêñíîì àíàëèçå êëèíè÷åñêîãî îïûòà íàáëþäåíèé íàä 38 äåòüìè ñ âðîæäåííûì ðàäèî-óëüíàðíûì
ñèíîñòîçîì, êîòîðûì ïðîâåäåíî õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå; âûïîëíåíû êëèíèêî-ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå, ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêèå,
ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ. Äåòè â âîçðàñòå îò 10 ìåñÿöåâ äî 14 ëåò íàõîäèëèñü â êëèíèêå îðòîïåäèè è òðàâìàòîëîãèè äåòñêîãî âîçðàñòà Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî öåíòðà äåòñêîé õèðóðãèè èì. Í.Ãåîðãèó Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüíîãî èíñòèòóòà îõðàíû
çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðåáåíêà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âðîæäåííûé ëó÷å-ëîêòåâîé ñèíîñòîç, äåòè, õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå

Introducere
Sinostoza radio-ulnarã congenitalã se caracterizeazã
printr-o concreºtere osoasã a extremitãþilor superioare de
antebraþ ºi prin absenþa miºcãrilor de supinaþie ºi de pronaþie.
Fiind cunoscutã în medicinã cu peste 200 de ani în urmã,
patologia datã prezintã multe probleme nerezolvate.
Sinostoza radio-cubitalã congenitalã este o anomalie, care
provoacã dereglãri funcþionale ºi cosmetice, nu se supune
tratamentului ortopedic, ºi poate fi corectatã doar prin metoda
chirurgicalã.
Existã peste 20 de metode de osteotomii la unul sau la
ambele oase ale antebraþului, la diverse niveluri, cu rezecþii, cu
osteosintezã ºi fãrã fixare, sunt descrise diverse complicaþii dupã
intervenþiile chirurgicale, cazuri de neconsolidare,
pseudoartroze, deformaþii, care au necesitat intervenþii repetate.
Metodele chirurgicale, în tentativa de a obþine corecþia
diformitãþii ºi restabilirea funcþiei de supinaþie ºi de pronaþie, nau avut succes (Canale S., Beaty J., 1991; Bolano L., 1994;
Àáàêàðîâ À., Ðàçóìîâñêèé À., 1998; Bogatur A. ºi coaut.,
2002). În ultimii ani, unii autori japonezi au obþinut rezultate
promiþãtoare prin metoda de separare a regiunii sinostozei,
osteotomie, corecþia poziþiei, osteosintezã ºi plastie cu grefon
adipos vascularizat sau fascio-adipos nevascularizat (Kanaya F.,
1997; Kawagachi S. ºi coaut., 2000; Funakashi T. ºi coaut., 2004).
Sinostoza radio-cubitalã congenitalã superioarã comportã
un tratament cu rezultate slabe sau mediocre (Gorun N., 1998).
Toate aceste date confirmã actualitatea temei ºi necesitã
efectuarea unui studiu oportun în anomalia congenitalã de
sinostozã radio-cubitalã la copii.
Scopul lucrãrii constã în elaborarea procedeelor clinicoparaclinice ºi de laborator în diagnosticul ºi în tratamentul
diferenþiat a sinostozei radi-cubitale congenitale la copii.

Obiectivele studiului
1. A studia particularitãþile de dereglãri funcþionale ºi
cosmetice în sinostoza congenitalã radio-cubitalã la copii.
2. A determina unii factori patogenici în malformaþia
congenitalã a antebraþului în formã de sinostozã
congenitalã radio-cubitalã în baza cercetãrilor
biochimice, imunologice, genetice.
3. A analiza rezultatele la distanþã ale tratamentului
efectuat.
4. A elabora criteriile diferenþiate în tratament conform
formei patologice, gradului de dereglãri funcþionale ºi
cosmetice, vârstei copilului pentru ameliorarea
rezultatelor.
Material ºi metode
În realizarea scopului ºi a obiectivelor trasate, în actualul
studiu a fost analizatã experienþa de tratament chirurgical la 38
de copii cu sinostozã radio-cubitalã congenitalã superioarã, în
vârstã de la 10 luni pânã la 14 ani.
Patologia unilateralã a fost apreciatã la 27 de copii (16 
pe dreapta, 11  pe stânga), patologia bilateralã  la 11 copii.
Lotul total constituia 49 de antebraþe cu sinostozã radio-cubitalã
congenitalã superioarã. În clinicã au fost folosite metodele de
cercetare:
1.Clinice:
_ aprecierea poziþiei antebraþului;
_ asimetria lungimii de segment ºi de grosime a
antebraþului;
_ amplitudinea de miºcãri în articulaþia cotului;
_ aprecierea dinamometricã a forþei musculare.
2. Paraclinice:
_ roentgenografia antebraþului în douã proiecþii;
_ electromiografia muºchilor antebraþului;
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_doplerografia vaselor antebraþului.

Sudarea oaselor a fost depistatã în partea proximalã a
antebraþului. Traiectul scurt (2-3 cm) al sinostozei s-a constatat
la 1 copil, traiectul mediu (4-5 cm)  la 31 de copii, traiectul
major (> de 5 cm)  la 6 copii.
Foarte semnificativã ºi destul de specificã este poziþia
radiologicã a oaselor antebraþului în sinostoza congenitalã radicubitalã. Pe radiograma antero-posterioarã se determinã
încruciºarea ambelor oase ºi formarea unei diformitãþi în formã
de 8, cu încruciºarea în regiunea medie, superioarã sau inferioarã,
a antebraþului. Acest semn radiologic este descris de noi în
premierã ºi el fiind cu atât mai pronunþat, cu cât mai mare este
gradul de pronaþie a antebraþulu.
Metoda radiologicã permite obiectivizarea rezultatului
corecþiei chirurgicale efectuate. În dobândirea corecþiei adecvate,
tabloul radiologic pe radiograma antero-posterioarã a
antebraþului aratã paralelismul oaselor antebraþului, care
dovedeºte lichidarea poziþiei de pronaþie patologicã ºi obþinerea
unei poziþii fiziologic normale.
Doplerografia ultrasonorã a arterelor membrelor
superioare, efectuatã la 8 copii cu sinostozã radio-cubitalã
congenitalã proximalã de antebraþ, atât unilateralã cât ºi
bilateralã, cât ºi cu sau fãrã prezenþa luxaþiei de cap radial, pre
ºi postoperatoriu a demonstrat cã fluxul prin arterele membrelor
superioare este magistral ºi similar din ambele pãrþi. Schimbãri
importante hemodinamice în arterele mâinilor nu s-au depistat.
Aceastã cercetare a demonstrat, obiectiv, cã metoda corecþiei
chirurgicale a poziþiei patologice în sinostoza radio-cubitalã
congenitalã a permis obþinerea rezultatului scontat, evitând
pericolul de apariþie a dereglãrilor circulaþiei sangvine periferice.
Cercetãrile electromiografice efectuate la 8 copii cu
sinostozã congenitalã proximalã radio-cubitalã de diverse vârste
unilateralã, cât ºi bilateralã, au arãtat cã muºchii testaþi  pronator
teres ºi supinator  prezintã amplitudine diminuatã în patologia
bilateralã ºi asimetricã  în patologia unilateralã.
Prin potenþiale motorii evocate, au fost testaþi nervul ulnar
ºi nervul median, constatându-se cã indicii electrofiziologici au
fost în limitele normei, cu excepþia unui copil cu o patologie
unilateralã, la care s-a stabilit neuropatia nervului ulnar pe partea
malformaþiei congenitale studiate.
Evaluarea imunitãþii a fost apreciatã prin cercetarea a 15
indici la 12 bolnavi cu sinostozã radio-cubitalã congenitalã
superioarã. Prin 9 metode, Cercetãrile efectuate au permis de
constatat cã copiii cu sinostoza congenitalã radio-cubitalã
prezintã schimbãri majore ale sistemului imun. Creºterea în serul
sangvin a citochinelor proinflamatorii IL-1ß ºi IL-8 denotã o
evoluþie nefavorabilã a maladiei, cu riscul dezvoltãrii inflamaþiei
în locul afectãrii (sau modificãrii) þesutului osos ºi a þesuturilor
adiacente. Nivelul înalt de IL-2 coreleazã direct proporþional
cu disfuncþiile în veriga celularã  dezechilibrul imuno-regulator.
Cu certitudine se poate de afirmat cã dereglãrile homeostazei
imune la copii au un rol important în apariþia unei astfel de
malformaþie congenitale cum este sinostoza radio-cubitalã
congenitalã proximalã de antebraþ.
Creºterea citochinelor proinflamatorii ale serului IL-ß, IL8 ºi a citokinelor imunoreglatorii IL-2, însoþitã de dezechilibrul
imunoregulator, poate fi considerat unul din factorii de risc în
apariþia sinostozei radio-cubitale congenitale superioarã de
antebraþ.

3. Biochimice.
4. Imunologice.
5. Genetice.
Toþi copiii cu sinostozã radio-cubitalã congenitalã
superioarã au fost examinaþi clinic în scopul aprecierii formelor
poziþionale ale antebraþului în patologia datã ºi asimetriei de
lungime ºi de grosime a antebraþului, determinãrii amplitudinii
de miºcãri în articulaþia cotului, a forþei musculare a antebraþului.
Examinarea clinicã permite evidenþierea semnelor
necesare pentru precizarea diagnosticului, deºi el nu prezintã
careva dificultãþi. Semn clinic de bazã în sinostoza congenitalã
radio-cubitalã este consideratã poziþia fixã a antebraþului (mai
frecvent în pronaþie). Miºcãrile de rotaþie ale antebraþului, atât
active cât ºi pasive, nu au loc. Corecþia pasivã a mâinii ºi a
degetelor poate fi efectuatã în mod pasiv ºi numai parþial, datoritã
miºcãrilor de rotaþie în articulaþia humeralã.
Asimetria de lungime a segmentului de antebraþ a fost
apreciatã numai la copiii cu sinostozã radio-cubitalã congenitalã
unilateralã. Diferenþa în lungime nu depãºea 2-3 cm. La copiii
cu patologia unilateralã s-a depistat ºi o asimetrie de grosime a
segmentului. Aceastã asimetrie atingea 1-2 cm. Asimetria în
dezvoltare era stabilitã ºi din partea mâinii, inclusiv a degetelor.
Toþi copiii, supuºi tratamentului chirurgical, prezentau
dereglãri anatomice ºi funcþionale. Gradul de pronaþie a
antebraþului era diversã. În funcþie de mãrimea unghiului poziþiei
de pronaþie, se propune clasificarea sinostozei radio-cubitale în
3 grade:
a) gr. I  pronaþie de la 0° pânã la 44°;
b) gr. I  pronaþie de la 45° pânã la 60°, a fost determinat la
3 copii;
c) gr. II  pronaþie de la 6° la 90°, a fost deãpistat la 17
copii;
d) gr. III  pronaþie de la 9° ºi mai mare, a fost înregistrat
la 18 copii.
Funcþia în articulaþia cotului era limitatã în diverse grade
la toþi copii, cu excepþia a trei pacienþi, la care funcþia în
articulaþia cotului nu era limitatã.
Flexiunea în articulaþia cotului la toþi copiii era bunã, având
limitãri de 10-20° la 18 bolnavi, dar care nu le limita îndeplinirea
tuturor activitãþilor necesare.
Extensiunea, din contra, a fost limitatã la 35 de bolnavi,
dintre care cu 10-20° la 14 copii, cu 21-30°  la 17 copii ºi
mai mult de 3° la 4 bolnavi.
Dinamometria a fost efectuatã la 11 copii cu sinostozã radiocubitalã congenitalã superioarã în catamnezã tardivã dupã operaþie.
La copii cu patologia bilateralã, forþa muºchilor flexori,
pe dreapta ºi pe stânga, corespundea aceloraºi indici ca ºi la
copii sãnãtoºi de vârsta respectivã, având o diferenþã dintre
indicii mâinilor de 1-2 kg.
Cercetarea definitivã în precizarea diagnosticului de
sinostozã radio-cubitalã congenitalã este radiografia antebraþului
în 2 proiecþii.
Promovarea diferitelor forme ºi tipuri de sinostozã
congenitalã a oaselor antebraþului, stabilirea diverselor clasificãri
au fost efectuate în baza cercetãrilor radiologice. Sudarea osoasã
a oselor radial ºi cubital poate avea loc la orice nivel al antebraþului,
dar cea mai frecventã localizare este zona proximalã.
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Metoda de cercetare a cariotipului a inclus 4 etape. În
rezultatul examinãrilor efectuate am constatat urmãtoarele:
1. Cariotipul 46 xx a fost apreciat la o fetiþã de 7 ani cu o
patologie unilateralã, ºi la altã fetiþã de 15 ani cu o
patologie bilateralã.
2. Cariotipul 46 xy a fost depistat la 2 bãieþi cu vârsta de
11 ºi 17 ani; unul din ei cu o patologie unilateralã, altul
 cu o patologie bilateralã. Copilul cu o patologie
bilateralã era veriºorul drept al fetiþei cu cariotipul 46
xx, cu o patologie bilateralã ºi ea.
3. La un copil cu sinostoza congenitalã unilateralã, care sa prezentat la distanþã peste 10 ani dupã operaþie, a fost
stabilit cariotipul 46 xyq+.
4. La un bolnav cu sinostozã radio-cubitalã congenitalã
bilateralã, cu luxaþia lateralã de cap radial ºi cu formarea
diformitãþii de varus al antebraþului, a fost depistat
cariotipul 48 xxyy. Pentru prima datã acest cariotip a
fost descris de Mitdal ºi coaut. în 1962, la un bolnav de
15 ani cu cromatinã pozitivã, ginecomastie ºi retard
mintal, diformitãþii echino-varus bilateral de picior,
coaste cervicale bilaterale.
Cercetãrile genetice vor fi prelungite ºi pe viitor, iar
materialul selectat la bolnavii prezenþi se va pãstra în laboratorul
genetic pentru o duratã de 50 de ani ºi va facilita implementarea
de noi metode, elaborate ulteri- a fost estimatã activitatea a 18
indici biochimici.
Datele statistice ale indicilor biochimici permit a constata
cã în 50% din cazuri s-au determinat abateri de la normã; în
33%  o creºtere considerabilã a valorilor medii; în 16,6% din
cazuri s-a apreciat o descreºtere comparativ cu norma.
La pacienþii din lotul de studiu, pentru prima datã au
fost efectuate cercetãri ale urmãtorilor indici biochimici:
osteocalcina, ceruloplasminã, molecule de masã medie E254,
E280, pseudocolinesteraza, gama-GTP, carnozina. S-a
determinat o mãrire considerabilã a nivelului de osteocalcinã
 de 2,7 ori, gama-GTP  de 3 ori, MMM E 254 - de 1,5 ori,
ceruloplasminei  de 1,5 ori. O descreºtere semnificativã a
fostobservatã în cazul hidroperioxizilor lipidelor HPL
timpurii  de 7 ori; intermediari  de 17 ori, tardivi  de 34
de ori.
Corecþia chirurgicalã în sinostozã radio-cubitalã
congenitalã ºi analiza rezultatelor obþinute
Corecþia chirurgicalã în sinostozã radio-cubitalã
congenitalã este indicatã în caz de pronaþie, poziþie vicioasã de
antebraþ, care deregleazã funcþia membrului superior, limiteazã
miºcãrile necesare pentru autodeservire, provocând defect
cosmetic, funcþional ºi psihoemoþional.
Poziþia vicioasã a antebraþului condiþioneazã prima
indicaþie pentru operaþie. O a doua indicaþie este vârsta. Se
considerã cã cea mai oportunã este vârsta preºcolarã (5-7 ani).
S-a efectuat o intervenþie chirurgicalã la un pacient de 10 luni 
la insistenþa pãrinþilor, argumentatã ºi de poziþia vicioasã
exageratã a antebraþului. Ceilalþi 29 de copii au fost operaþi în
clinicã la o vârsta care depãºea 5 ani.
În clinicã, a fost folositã metoda elaboratã de cãtre
profesorul P. Moroz. Principiile metodei corespund cerinþelor
de obþinere a corecþiei poziþionalã, funcþional favorabilã a
antebraþului ºi a mâinii, fãrã dereglãri neuro-vasculare ale

segmentului dat, creãrii condiþiilor necesare în consolidarea
fragmentelor ºi în evitarea apariþiei pseudoartrozei.
Tehnica operaþiei constã în osteotomia ulnei, sub zona
sinostozei, ºi osteotomia radiusului, în zona metafizarã distalã,
dupã care urmeazã derotaþia antebraþului ºi a mâinii pânã la o
poziþie medie de prosupinaþie sau o supinaþie de 10°-15°.
Menþinând corecþia obþinutã, se efectueazã osteosinteza cu broºe
de tip Kirschner, introduse încruciºat.
Urmeazã o imobilizare cu o atelã ghipsatã pentru o duratã
de 10 zile, mai apoi  imobilizarea cu un aparat ghipsat circular
în poziþie fiziologicã a cotului. Copilul se aflã la domiciliu cu o
imobilizare cu o duratã de 6 sãptãmâni dupã operaþie.
Concomitent cu finisarea imobilizãrii, se efectueazã ablaþia
broºelor ºi bolnavului i se recomandãun tratament de recuperare
în condiþii de ambulatoriu.
Analiza rezultatelor la distanþã a fost posibilã la 29 de
copii operaþi, cu diverse perioade postoperatorii: 9 copii 
perioada postoperatorie de 1-3 ani; 9 copii  perioada
postoperatorie de la 4 la 7 ani; 2 copii  perioada postoperatorie
de 8-10 ani; ºi 9 copii  perioada postoperatorie de peste 10
ani. Printre ultimii au fost prezenþi copii cu o durata de 15, 16,
20 ºi 23 de ani dupã operaþie.
Am recurs ºi la formarea unui scor care, în baza unor
criterii specifice ºi bine determinate, apreciazã eficacitatea
tratamentului chirurgical nemijlocit postoperatoriu ºi la
distanþã.
Aprecierea rezultatelor în baza scorului:
Grupul I: rezultate excelente  70 de puncte.
Grupul II: rezultate bune  60-69 de puncte.
Grupul III: rezultate satisfãcãtoare  50-59 de puncte.
Grupul IV: rezultate nesatisfãcãtoare sub 49 de puncte.
Lotul de bazã de pacienþi  26  au fost incluºi în al 2-lea
grup, acumulând 60-69 de puncte; un pacient, inclus în al 3-lea
grup, acumulând 58 de puncte; doi pacienþi, incluºi în al 4-lea
grup, acumulând mai puþin de 49 de puncte.
Discuþii
Avantajul metodei propuse de P. Moroz ºi folositã în
clinicã constã în aceea cã osteotomia ambelor oase de antebraþ
permite, fãrã dificultãþi, obþinerea corecþiei necesare.
Osteotomia oaselor la nivelul metafizei creeazã condiþii
favorabile pentru consolidarea fragmentelor ºi exclude
formarea pseudoartrozei, care poate avea loc la nivelul diafizei.
Osteotomia ulnei în partea proximalã ºi a radiusului în partea
distalã oferã posibilitatea de a proteja ºi de a exclude
traumatizarea nervilor, care poate avea loc la intervenþie în
regiunea proximalã a radiusului.
Metoda chirurgicalã folositã în clinicã permite a menþine
lungimea antebraþului, spre deosebire de unele metode care
provoacã scurtimea lui.
Fixarea fragmentelor, dupã osteotomie ºi derotare, cu
ajutorul broºelor Kirschner pe parcurs scurt ºi încruciºate,
asigurã stabilitate ºi este cea mai finã ºi mai minitraumaticã
metodã de osteosintezã, protejând zonele fizare ºi epifizare.
Rezultatele la distanþã, 1-23 ani dupã tratamentul
chirurgical, au fost analizate la 29 de copii ºi apreciate ca fiind:
bune  la 26 de copii, satisfãcãtoare  la 1 bolnav,
nesatisfãcãtoare  la 2 bolnavi.
%
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Rezultatele nesatisfãcãtoare nu s-au datorat metodei ºi
tehnicii chirurgicale, ci particularitãþilor morfologice ale
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vedere osteosinteza cu broºe, capetele cãrora sunt situate extern
de þesuturile cutanate.
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articulaþiile membrului superior ºi pentru readaptarea copilului
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Sunt binevenite miºcãri în apã, înot, masaj uºor.
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Concluzii
1. Copiii cu sinostozã radio-cubitalã congenitalã
proximalã, prin pronaþie de gradul III ºi IV, prezintã dereglãri
cosmetice ºi funcþionale, care influenþeazã negativ dezvoltarea
psihoemoþionalã ºi fizicã a copilului.
2. Procedeul Moroz permite obþinerea corecþiei perfecte,
asigurarea consolidãrii fragmentelor dupã osteotomie, stabilizatã
prin fixare finã, excluderea scurtãrii de antebraþ ºi traumatizarea
vaselor, nervilor.
3. Rezultatele la distanþã de 1-23 ani dupã operaþie,
studiate la 29 de copii (76,3%), au permis aprecierea bunã  la
26 copii, satisfãcãtoare  la 1 bolnav ºi nesatisfãcãtoare  la 2
bolnavi.
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Ñíèæåíèå ýôôåêòèâíîñòè ìåñòíîé àíåñòåçèè ó ïàöèåíòîâ,
ïðèíèìàâøèõ Êåòàíîâ
Â. Ãðèãîðèåâ
Íàó÷íàÿ ëàáîðàòîðèÿ êàôåäðû ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè ÃÓÌÔ èì. Í. A. Òåñòåìèöàíó
Decrease of the efficacy level of the local anesthesia at the patients who took the medication Ketanov
21 patients aged 11-50 years old (mean age 26, 1), who took Ketanov on the eve of the visit to the doctor (the examined group) and 30
patients which didnt take any medicine (the control group) wore given local anesthesia with Ubistesine forte- 4% solution. It observed that the
examined group the period of anesthesia installation is 2, 1 times was longer, and the efficacy was reduced.
Key words: Ketanov, local anesthesia, Ubistesine forte 4%
Scãderea nivelului eficienþei anesteziei locale în caz de folosire a Ketanov-ului
La 21 pacienþi în vârsta de la 11 la 50 de ani (vârsta medie de 26,1 de ani), cãrora li s-a administrat preparatul Ketanov înainte de a vizita medicul
(lotul de studii) ºi la 30 de pacienþi care nu au administrat nici un preparat (lotul martor) a fost efectuatã anestezia localã cu soluþia Ubistesine forte4%. S-a observat cã perioada de apariþie a anesteziei în lotul de studii este de 2,1 ori mai tardivã ºi nivelul eficacitãþii este scãzut.
Cuvinte-cheie: Ketanov, anestezie localã, Ubistesine forte 4%

þùèå â ñåáå îáåçáîëèâàþùèé, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé è
æàðîïîíèæàþùèé ýôôåêòû. Îíè âëèÿþò â îñíîâíîì íà
âîñïðèÿòèå áîëè â îáëàñòè ïåðèôåðè÷åñêèõ ðåöåïòîðîâ è
çðèòåëüíîãî áóãðà, ïóò¸ì âëèÿíèÿ íà ñèíòåç ïðîñòàãëàíäèíîâ â ìîçãå èëè ïåðèôåðè÷åñêèõ òêàíÿõ. Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé ýôôåêò èìååò îïîñðåäîâàííîå îáåçáîëèâàþùåå
äåéñòâèå çà ñ÷¸ò ñíèæåíèÿ ìåñòíîãî îò¸êà òêàíåé è èøåìèè íåðâíûõ îêîí÷àíèé [5, 6].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáîëåå ñèëüíîäåéñòâóþùèì è
øèðîêî ïðèìåíÿåìûì îáåçáîëèâàþùèì ïðåïàðàòîì èç
ãðóïïû íåíàðêîòè÷åñêèõ àíàëãåòèêîâ ÿâëÿåòñÿ «Êåòàíîâ»
(Ranbaxy Laboratories, India), ñèíîíèìû: Êåòîðîëàê,
Togesic-10, Togesic-30. Îäíà òàáëåòêà ñîäåðæèò 10 ìã Êåòîðîëàêà òðîìåòàìèíà.
Äàííîå ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî îáëàäàåò ïðåèìóùåñòâåííî àíàëãåçèðóþùèì äåéñòâèåì è ìåíåå âûðàæåííûìè æàðîïîíèæàþùèì è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì ýôôåêòàìè. Îñíîâíûì ìåõàíèçìîì äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ âûðàæåííîå ïîäàâëåíèå ôåðìåíòà öèêëîîêñèãåíàçû, ïðèâîäÿùåå ê
òîðìîæåíèþ ñèíòåçà ïðîñòàãëàíäèíîâ îíî (óñèëèâàåò
îùóùåíèå áîëè è ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòîðîì âîñïàëèòåëüíûõ
ðåàêöèé). Ïðåïàðàò íå äåéñòâóåò íà îïèàòíûå ðåöåïòîðû,
ïîýòîìó íå âûçûâàåò ïîáî÷íûõ ðåàêöèé ñî ñòîðîíû ÖÍÑ,
óãíåòåíèå äûõàíèÿ è ïàðåçà ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû. Òàê æå
Êåòîðîëàê ñïîñîáåí ïîäàâëÿòü àãðåãàöèþ òðîìáîöèòîâ
(óäëèíÿòü âðåìÿ êðîâîòå÷åíèÿ). Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ ýôôåêòîâ, ñ òî÷êè çðåíèÿ äàííîé ðàáîòû, ÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü çàäåðæèâàòü íàòðèé è æèäêîñòü â òêàíÿõ.
Ðåêîìåíäóåìàÿ äîçèðîâêà Êåòàíîâà â òàáëåòêàõ ñîñòàâëÿåò 10 ìã (1 òàáëåòêà) 4 ðàçà â ñóòêè, íå áîëåå 5 äíåé [7, 8, 9].
Ëåêàðñòâà äàííîé ãðóïïû îòïóñêàþòñÿ â àïòåêàõ áåç ðåöåïòà âðà÷à, ÷òî äåëàåò èõ ëåãêî äîñòóïíûìè äëÿ ïàöèåíòîâ, è ýòî ÷àñòî ïðèâîäèò ê áåñêîíòðîëüíîìó, íå ðåäêî äëèòåëüíîìó ñàìîëå÷åíèþ, òàê êàê ñíÿòèå áîëè âûçûâàåò
ìíèìîå îùóùåíèå çäîðîâüÿ. Ìàëî êòî èç ëþäåé çíàåò, ÷òî
âûøåóêàçàííûé ïðåïàðàò ïðèìåíÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ
êðàòêîâðåìåííîãî ëå÷åíèÿ áîëåâîãî ñèíäðîìà.

Ââåäåíèå
Íåñìîòðÿ íà ñîâðåìåííûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ñòîìàòîëîãèè è àíåñòåçèîëîãèè, áîëü ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí îáðàùåíèÿ ê âðà÷ó. Äëÿ âðà÷à áîëü ýòî ïðåæäå
âñåãî ñèãíàë îïàñíîñòè, ñèìïòîì áîëåçíè. Ñóùåñòâóåò ìíîãî êëàññèôèêàöèé áîëè, íî íàèáîëåå ïðîñòàÿ è ïðèìåíÿåìàÿ êëèíèöèñòàìè è ôèçèîëîãàìè  ýòî êëàññèôèêàöèÿ,
ïðåäëîæåííàÿ íåâðîëîãîì Ãåäîì â 1904 ãîäó. Îí âûäåëÿåò
îñòðóþ è òóïóþ áîëü [1].Ïàòîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû â çóáå è
îêðóæàþùèõ åãî òêàíÿõ âûçûâàþò â íåðâíûõ âîëîêíàõ
èçìåíåíèÿ äåñòðóêòèâíîãî õàðàêòåðà, ÷òî òðåáóåò îáÿçàòåëüíîãî âìåøàòåëüñòâà âðà÷à - ñòîìàòîëîãà, ñ öåëüþ óñòðàíåíèÿ î÷àãà äåñòðóêöèè. Èíà÷å ãîâîðÿ, åñëè ìåõàíèçì
ðàçðóøåíèÿ çàïóùåí, òî îñòàíîâèòü åãî ìîæíî òîëüêî ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ ìàíèïóëÿöèé, ïðîâîäèìûõ ñïåöèàëèñòîì. Ñàìîñòîÿòåëüíîå ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå ñïîñîáíî ëèøü íà âðåìÿ ñíÿòü áîëåâîé ñèíäðîì, íî èçëå÷èòü
áîëåçíü îíî íå â ñîñòîÿíèè. Ââèäó áîãàòñòâà èííåðâàöèè
çóáîâ, ó÷àñòèÿ ñîìàòè÷åñêèõ è âåãåòàòèâíûõ âîëîêîí, çóáíàÿ áîëü ÷àùå ÿâëÿåòñÿ îñòðîé è îäíîé èç íàèáîëåå òðóäíî
ïåðåíîñèìûõ, âûçûâàþùèõ òÿæêîå ñòðàäàíèå ó ïàöèåíòà
[2]. Çóáíàÿ áîëü ñïîñîáíà ê èððàäèàöèè è ðåïåðêóññèè â
ðàçëè÷íûå îòäåëû êðàíèîôàöèàëüíîé îáëàñòè. Õàðàêòåð
áîëè çàâèñèò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îò îñîáåííîñòåé ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà: êàðèåñ, ïóëüïèò, ïåðèîäîíòèò è
ò.ä. Â ëþáîì ñëó÷àå ïîÿâëåíèå áîëåâîãî ñèìïòîìà èëè ñèíäðîìà ÿâëÿåòñÿ ñèãíàëîì, òðåáóþùèì ñðî÷íîé ïîìîùè. Çàäà÷à âðà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè ïðè÷èíû áîëè è â
å¸ óñòðàíåíèè. Äðóãîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíîé àíàëãåçèè [3]. Íàèáîëåå äîñòóïíûì, ïîëó÷èâøèì
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ÿâëÿåòñÿ ôàðìàêîëîãè÷åñêèé ìåòîä àíàëãåçèè. Ïðîòèâîáîëåâûå ïðåïàðàòû äîñòàòî÷íî
øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå è èõ äåéñòâèå íàïðàâëåíî íà ñíèæåíèå àêòèâíîñòè íîöèöåïòèâíîé
ñèñòåìû [3, 4, 5].
Äëÿ ëå÷åíèÿ áîëåâîãî ñèíäðîìà â ñòîìàòîëîãèè ÷àùå
âñåãî èñïîëüçóþòñÿ íåíàðêîòè÷åñêèå àíàëãåòèêè, ñî÷åòà%"
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Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé â çóáîâðà÷åáíîé ïðàêòèêå íàøëè øèðîêîå ïðèìåíåíèå ìåñòíûå àíåñòåòèêè. Ïðåïàðàòû èç ýòîé
ãðóïïû ñíèæàþò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïåðèôåðè÷åñêèõ íåðâíûõ îêîí÷àíèé è áëîêèðóþò ïåðåäà÷ó èìïóëüñîâ ïî âîëîêíàì íåðâíîé ñèñòåìû. Ëîêàëüíûå àíåñòåçèðóþùèå ïðåïàðàòû ñíèæàþò ïðîíèöàåìîñòü ìåìáðàí íåðâíûõ âîëîêîí äëÿ èîíîâ íàòðèÿ è êàëèÿ.
Ýòî ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ ïîòåíöèàëà äåéñòâèÿ è,
ñëåäîâàòåëüíî, ïðîâåäåíèþ
èìïóëüñîâ [4, 6]. Ðèñ.1.
Â íàøåé ïðàêòèêå äëÿ
ìåñòíîãî îáåçáîëèâàíèÿ ìû
îòäà¸ì ïðåäïî÷òåíèå ïðåïàðàòó Óáèñòåçèí ôîðòå - 4%. Äàííûé ïðåïàðàò ïðîèçâîäèòñÿ
ôèðìîé ESPE Dental AG è
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëîêàëüíî
àíåñòåçèðóþùåå ñðåäñòâî
àìèäíîãî òèïà, ñïåöèàëüíî
ðàçðàáîòàííîå äëÿ ïðèìåíåíèÿ
â ñòîìàòîëîãèè. Îñíîâíûì
äåéñòâóþùèì âåùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ àðòèêàèí (ñîäåðæàíèå â
ðàñòâîðå 4%), à â êà÷åñòâå âàçîêîíñòðèêòîðà äîáàâëåí àäðåíàëèí â êîíöåíòðàöèè
1:100000. Âûøåóêàçàííîå ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî ðàçðåøåÐèñ. 1. Ñõåìà. Âëèÿíèå àíåñòåòèêîâ íà ïðîâåäåíèå âîçáóæäåíèÿ ïî íåðâíîìó âîëîêíó.
íî äëÿ èíôèëüòðàöèîííîé è
A) äî àíåñòåçèè; Á) ïîñëå àíåñòåçèè.
ïðîâîäíèêîâîé àíåñòåçèè ó äåòåé, ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ. Îíî îòëè÷àåòñÿ íàä¸æíûì
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ áûëè îòîáðàíû 21 ïàöèåíò (10 æåíàíàëãåòè÷åñêèì ýôôåêòîì. Â òî æå âðåìÿ äàííûé ïðåïà- ùèí è 11 ìóæ÷èí) â âîçðàñòå îò 11 äî 50 ëåò (ñðåäíèé âîçðàò îáëàäàåò ïðåâîñõîäíîé ëîêàëüíîé è îáùåé ïåðåíîñè- ðàñò ñîñòàâèë 26,1 ãîäà), áåç ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèè,
ìîñòüþ, êîðîòêèì ëàòåíòíûì ïåðèîäîì (îò 1 äî 3 ìèíóò) ïðèíèìàâøèõ ïðåïàðàò «Êåòàíîâ» íàêàíóíå ïîñåùåíèÿ
è äëèòåëüíîñòüþ àíåñòåçèè íå ìåíåå 75 ìèíóò. Ôîðìà âû- ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êàáèíåòà, íî íå ìåíåå ÷åì çà 6 ÷àñîâ
äî ïðîâåäåíèÿ àíåñòåçèè (îñíîâíàÿ ãðóïïà). Ìåäèêàìåíò
ïóñêà - êàïñóëû ïî 1,7 ìë [10].
Â èçó÷åííîé íàìè ëèòåðàòóðå äàííûõ î âçàèìîäåé- ïðèìåíÿëñÿ ñ öåëüþ êóïèðîâàíèÿ çóáíîé áîëè, áåç íàçíàñòâèè íåñòåðîèäíûõ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ ïðåïàðàòîâ ÷åíèÿ âðà÷à, â ïðîèçâîëüíîì äîçèðîâàíèè (ðàçîâî ïî 1-2
ñ ìåñòíûìè àíåñòåòèêàìè íå îáíàðóæåíî, ÷òî ïîñëóæèëî òàá., äî 7-8 òàáëåòîê â ñóòêè). Ñðîê ïðè¸ìà ïðåïàðàòà ñîñòàâèë îò 6 ÷àñîâ äî 13 äíåé ïåðåä ïðîâåäåíèåì ìåñòíîãî
ïîâîäîì äëÿ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ.
îáåçáîëèâàíèÿ. Ó äàííûõ ïàöèåíòîâ áûëè âûÿâëåíû ñëåäóþùèå ïàòîëîãèè: 1  1 ïóëüïèòû (îñòðûå è õðîíè÷åñêèå
Öåëü èññëåäîâàíèÿ
â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ) - 15 ñëó÷àåâ (9 âåðõíèõ çóáîâ è 6 íèæÊëèíè÷åñêîå èçó÷åíèå âëèÿíèÿ íåíàðêîòè÷åñêîãî
íèõ); 2  ïåðèîäîíòèòû (îñòðûå è õðîíè÷åñêèå â ôàçå îáîàíàëãåòèêà Êåòàíîâ (Ranbaxy Laboratories, India) íà óðî- ñòðåíèÿ)  6 ñëó÷àåâ (4 íèæíèõ çóáà è 2 âåðõíèõ).
âåíü ýôôåêòèâíîñòè ìåñòíîãî îáåçáîëèâàíèÿ, íà ïðèìåÎñíîâíàÿ ãðóïïà ïàöèåíòîâ áûëà ðàçäåëåíà íà 3
ðå ïðåïàðàòà Óáèñòåçèí ôîðòå  4% (ESPE Dental AG).
ïîäãðóïïû, ñ ó÷¸òîì ñðîêà ïðè¸ìà ïðåïàðàòà «Êåòàíîâ»:
1 ïîäãðóïïà (À) - ïàöèåíòû, ïðèíèìàâøèå ïðåïàÌàòåðèàë è ìåòîäèêà
ðàò ìåíåå 1 ñóòîê  13 ÷åëîâåê (61,9 %);
Èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü íà áàçå íàó÷íîé ëàáî2 ïîäãðóïïà (Á) - ïàöèåíòû, ïðèíèìàâøèå ïðåïàðàòîðèè êàôåäðû ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè ÊÃÓÌÔ ðàò â ïåðèîä îò 1 äî 3 - õ äíåé  3 ÷åëîâåêà (14,3 %);
èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó è ÷àñòíîãî êàáèíåòà «Clinica
3 ïîäãðóïïà (Â) - ïàöèåíòû, ïðèíèìàâøèå ïðåïàðàò â
stomatologicã, prof. D.ªcerbatiuc», SRL.
òå÷åíèå áîëåå 3 - õ äíåé äî ïîñåùåíèÿ âðà÷à  5 ÷åëîâåê (23,8 %).
%#
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Ðåçóëüòàòû íàáëþäåíèé, ïîëó÷åííûå â 3-õ ïîäãðóïïàõ èññëåäóåìîé ãðóïïû

Òàáëèöà 1

++ Äîñòàòî÷íûé óðîâåíü àíåñòåçèè (ïðè ïðîâåäåíèè ìàíèïóëÿöèé áîëü îòñóòñòâóåò).
+ Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü àíåñòåçèè (ïðè ïðîâåäåíèè ìàíèïóëÿöèé ïàöèåíòû îùóùàëè áîëü).

Ó ëèö ïðèìåíÿâøèõ Êåòîðîëàê ìåíåå, ÷åì çà 6 ÷àñîâ
äî ïðîâåäåíèÿ àíåñòåçèè, âðåìÿ å¸ íàñòóïëåíèÿ è óðîâåíü
ýôôåêòèâíîñòè ñîîòâåòñòâîâàëè äàííûì, ïîëó÷åííûì ó ëèö,
íå ïðèíèìàâøèõ íèêàêèõ ïðåïàðàòîâ, â òîì ÷èñëå íåñòåðîèäíûõ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Â êà÷åñòâå êîíòðîëüíîé ãðóïïû áûëè îòîáðàíû 30
ïàöèåíòîâ (16 æåíùèí è 14 ìóæ÷èí) â âîçðàñòå îò 19 äî
56 ëåò (ñðåäíèé âîçðàñò ñîñòàâèë 29,2 ãîäà), êîòîðûå íå
ïðèíèìàëè íèêàêèõ àíàëãåòèêîâ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî
ïåðèîäà âðåìåíè. Ó ýòèõ ëþäåé áûëà ïðèìåíåíà ìåñòíàÿ
àíåñòåçèÿ ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè áîëè ïðè ïðîâåäåíèè
ñòàíäàðòíûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé: 11 ïàöèåíòàì - äëÿ äåïóëüïèðîâàíèÿ çóáîâ ñ îðòîïåäè÷åñêîé öåëüþ è 19 - ïàöèåíòàì äëÿ ëå÷åíèÿ êàðèåñà.
Â êà÷åñòâå ìåñòíîãî àíåñòåòèêà ó îáåèõ ãðóïï ïàöèåíòîâ ïðèìåíÿëñÿ ðàñòâîð Óáèñòåçèí ôîðòå  4% â êàðïóëàõ ïî 1,7 ìë. Àíåñòåçèÿ ïðîâîäèëàñü ïî êëàññè÷åñêèì
ìåòîäèêàì, â çàâèñèìîñòè îò íåîáõîäèìîé çîíû îáåçáîëèâàíèÿ.

åâ ñ ïîâòîðíûì ââåäåíèåì àíåñòåòèêà (66%), òîãäà êàê â
ïîäãðóïïå À äàííûé ïîêàçàòåëü ìåíüøå, ÷åì â äðóãèõ
ïîäãðóïïàõ (15%). Íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè àíåñòåçèè ïðåâàëèðóåò âî âñåõ ïîäãðóïïàõ.
Èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííûõ äàííûõ, ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà Êåòàíîâ íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ñðîêå íàñòóïëåíèÿ àíåñòåçèè, íî ìû ñ÷èòàåì,
÷òî äàííàÿ ïðîáëåìà òðåáóåò áîëåå ãëóáîêîãî è ïîäðîáíîãî èçó÷åíèÿ, âîçìîæíî ñ ïðèìåíåíèåì ëàáîðàòîðíîèíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ.
Âûâîäû
1. Ïðè îáðàùåíèè ê âðà÷ó-ñòîìàòîëîãó ïàöèåíòû,
ïðèíèìàâøèå íåñòåðîèäíûé ïðåïàðàò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî äåéñòâèÿ Êåòàíîâ, äîëæíû áûòü ïðåäóïðåæäåíû î âîçìîæíîé íåîáõîäèìîñòè ââåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé äîçû àíåñòåòèêà è ïðè ýòîì î âåðîÿòíîñòè íåäîñòàòî÷íîãî ýôôåêòà îáåçáîëèâàíèÿ.
2. Ïðè ïðè¸ìå âûøåóêàçàííîé êàòåãîðèè áîëüíûõ âðà÷
äîëæåí ó÷èòûâàòü óâåëè÷åííûé ñðîê íàñòóïëåíèÿ àíåñòåçèè è
âûñîêèé ïðîöåíò íåäîñòàòî÷íîãî óðîâíÿ îáåçáîëèâàíèÿ äëÿ
ïëàíèðîâàíèÿ ñâîåãî ðàáî÷åãî âðåìåíè è ðàñõîäà ìåñòíîîáåçáîëèâàþùèõ ïðåïàðàòîâ äëÿ àäåêâàòíîé àíåñòåçèè.
3. Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíîãî ââåäåíèÿ
ðàñòâîðîâ àíåñòåòèêîâ íåëüçÿ çàáûâàòü î ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìûõ èõ äîçàõ.

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Ïðè ïðîâåäåíèè àíåñòåçèè ðàñòâîðîì Óáèñòåçèíà
ôîðòå  4 % ó ïàöèåíòîâ èç êîíòðîëüíîé ãðóïïû îáåçáîëèâàþùèé ýôôåêò íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ äîñòèãàëñÿ ÷åðåç 4-9 ìèíóò (â ñðåäíåì 7 ,5 ìèíóòû), ïîñëå ââåäåíèÿ 1
êàðïóëû ðàñòâîðà. Íàøè ðåçóëüòàòû ñîâïàäàþò ñ òàêîâûìè, ïîëó÷åííûìè äîêòîðîì Áàðáàðîé Áîðíêåññåëü [10],
è äàííûìè, óêàçàííûìè â ëèñòêå - âêëàäûøå, ïðèëàãàåìîì ê ïðåïàðàòó. Ìåñòíîå îáåçáîëèâàíèå ïàöèåíòàì èç
îñíîâíîé ãðóïïû ïðîâîäèëîñü âûøåóêàçàííûì ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâîì ïðè ñîáëþäåíèè òåõ æå ïðàâèë, ÷òî
è ó êîíòðîëüíîé ãðóïïû. Ó ëèö, ïðèíèìàâøèõ äî ïðîâåäåíèÿ àíåñòåçèè Êåòàíîâ, âðåìÿ íàñòóïëåíèÿ îáåçáîëèâàíèÿ ñîñòàâèëî îò 5 äî 25 ìèíóò (â ñðåäíåì 16 ìèíóò).
Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ïðåâûøàåò òàêîâîé ó êîíòðîëüíîé
ãðóïïû â 2,1 ðàçà. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â 6 ñëó÷àÿõ (28%)
ìû áûëè âûíóæäåíû ââåñòè äîïîëíèòåëüíóþ äîçó àíåñòåòèêà, à ó 4 ïàöèåíòîâ (19%) áûëà íåîáõîäèìîñòü (â äîïîëíåíèè ê îñíîâíîìó îáåçáîëèâàíèþ); ââåäåíèÿ ðàñòâîðà Óáèñòåçèíà ôîðòå  4% âíóòðèêàíàëüíî. Íåìàëîâàæíî è òî, ÷òî ó 15 ïðåäñòàâèòåëåé îñíîâíîé ãðóïïû (71,4%)
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìàíèïóëÿöèé ñîõðàíÿëîñü îùóùåíèå áîëè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè âûðàæåííîñòè (â 2 ñëó÷àÿõ
äàæå ïîñëå âíóòðèêàíàëüíîãî ââåäåíèÿ àíåñòåòèêà). Äàííûå, ïîëó÷åííûå â êàæäîé ïîäãðóïïå, áûëè ñèñòåìàòèçèðîâàíû è ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1.
Èç ïðèâåäåííîé òàáëèöû âèäíî, ÷òî íàèáîëüøåå
âðåìÿ íàñòóïëåíèÿ àíåñòåçèè íàáëþäàåòñÿ â ïîäãðóïïå Á
(20 ìèí), à íàèìåíüøåå - â ïîäãðóïïå À (14,9 ìèí.). Òàêæå
â ïîäãðóïïå Á îïðåäåëÿåòñÿ íàèáîëüøèé ïðîöåíò ñëó÷à-
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The Necessity to Create the Heat Health Warning System
N. Opopol, I. Bahnarel, R. Corobov
National Practical Science Center of Preventive Medicine
Privind necesitatea creãrii Sistemului de avertizare a impactului valurilor de cãldurã pe sãnãtate
Sunt examinate trei componente principale a sistemului de avertizare a influenþei valurilor de cãldurã asupra sãnãtãþii. Componenta meterelogicã
are ca scop de a prognoza cu certitudine valurile de cãldurã, avînd la bazã elaborarea indicatorilor stressului termic. Componenta epidemiologicã,
statisticã ºi biometereologicã include înþelegerea interrelaþiilor expunerii-rãspunsului între mediul termic ºi sãnãtate. Ultima componentã se
referã la sãnãtatea publicã. Ea include elaborarea mãsurilor eficace de rãspuns, care trebuie sã fie implementate în termenul prevãzut de avertisment.
Abordarea multietajatã a avertizãrii timpurii permite de a propune mãsuri în dependenþã de fiabilitatea pronosticurilor.
Cuvinte cheie: scimbarea climatului, valuri de cãldurã, sãnãtatea populaþiei
Ê âîïðîñó ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ î âîçäåéñòâèè æàðû íà çäîðîâüå
Îáñóæäàþòñÿ òðè îñíîâíûõ êîìïîíåíòà ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ î âîçäåéñòâèè æàðû íà çäîðîâüå.
Ìåòåîðîëîãè÷åñêèé êîìïîíåíò èìååò öåëüþ íàäåæíî ïðåäñêàçàòü âîëíû æàðû, îñíîâûâàÿñü íà ðàçðàáîòêå èíäèêàòîðîâ
òåïëîâîãî ñòðåññà. Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé, ñòàòèñòè÷åñêèé è áèîìåòåîðîëîãè÷åñêèé êîìïîíåíòû ðàçðàáàòûâàþò ïîíèìàíèå
âçàèìîñâÿçåé «ýêñïîçèöèÿ-îòêëèê» ìåæäó òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû è çäîðîâüåì. Çäðàâîîõðàíèòåëüíûé êîìïîíåíò
ðàçðàáàòûâàåò ýôôåêòèâíûå îòâåòíûå ìåðû, êîòîðûå äîëæíû áûòü âíåäðåíû â ïðåäåëàõ âðåìåííîãî îêíà, îáåñïå÷èâàåìîãî
ïðåäóïðåæäåíèåì. Ïðåäëàãàåìûé ìíîãîñòóïåí÷àòûé ïîäõîä ê ðàííåìó ïðåäóïðåæäåíèþ ìàñøòàáèðóåò îòâåòíûå ìåðû, èñõîäÿ
èç íàäåæíîñòè ïðîãíîçîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èçìåíåíèå êëèìàòà, âîëíû æàðû, çäîðîâüå íàñåëåíèÿ

Introduction
The Earths climate has been warming since the middle of
the 19th century. Analyses of proxy data for the Northern
Hemisphere [22] indicate that a trend towards warmer average
surface temperatures since 1976 is roughly three times higher
that than of the past 100 years, and most of the change after the
1950s is a result of greenhouse gases of anthropogenic origin
[14]. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
has also concluded that average global temperatures are likely
to rise by 1.4 to 5.8 °C between 1990 and 2100. The projected
rate of warming is much larger than that observed over the last
century and, if it occurs, will be without precedent for at least
the last ten millenniums. Climate change will not be spatially
uniform and is likely to be accompanied by an increase in
frequency and intensity of extreme weather events. Such events,
as with those within which a society is unable (at least in the
near future) to cope, have been usually considered as rare
stochastic events. However, in recent years they are occurring
with increasing frequency, affecting all continents, and Europe
is no exception. Floods, heat waves, fires, windstorms, and other
natural disasters have increased dramatically, causing the loss
of property, human health and lives. New record weather
extremes occur every year somewhere around the globe [21].
Particular concerns are caused by heat waves. It is shown
that because global temperatures will continue to increase, their
number and intensity are likely to increase heart wave frequency,
along with the increase of average summer temperatures and the
frequency and intensity of hot days [37]. From 1976 to 1999, the
annual number of warm extremes in Europe increased twice as
fast as was expected, and minimum night-time temperatures
increased more than maximum day-time temperatures. Heat waves
affect property and people, cause expensive livestock and crop

losses, damage roads, electrical equipment, railways, and other
types of infrastructure; in some countries heat waves are
accompanied by extensive wildfires. However, they are especially
dangerous for human health. In countries such as Australia and
the United States, for example heat waves in the 20th century
caused more deaths than any other natural hazard [25].
In 2003 a severe heat wave extended over large parts of
Europe from June to mid-August. This heat wave was
exceptional due to its duration, intensity, and very high mean,
maximum, and minimum temperatures; on the whole summer
of 2003 was the warmest on record and very likely the warmest
since 1500. Temperature records were broken in France, UK,
Portugal, Italy, Switzerland, and other countries [2, 4, 7, 12,
16]. The summer temperatures were beyond the historical
distribution range over a large area [33, 35], exceeding the
19611990 baseline normal by 3.8 oC, or up to five standard
deviations. There is an assumption that the heat wave of 2003
was not only a rare meteorological event but also a first glimpse
of climate to come [32], and its consequences may be among
the first that can be attributed directly to climate change. The
heat wave was associated with an early start and quick increase
in short-term mortality, causing between 27,000 and 40,000
estimated deaths. The discrepancies in estimations (up to more
than 50,000 excess deaths [3]) were associated with different
heat wave attributes  the most well-defined proportion of
deaths was due to short-term mortality displacement [24].
France, the most affected country, endured 14,802 excess
deaths during the first 20 days of August, or a 60% increase as
compared with the same period during 20002002; this excess
was statistically significant in all regions and for all age groups
above 45 [12, 31]. Excess mortality was also reported from
other countries [15, 25, 26].
%%
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The political, social, environmental, and health
consequences of extreme heat waves have stimulated debates
on whether appropriate actions can prevent the adverse effects;
scientific and administrative communities increasingly recognize
the linkage between extreme hot temperatures and population
health. Public health authorities have started to respond to these
challenges, initiating programs to prepare populations and to
increase their capacity to tolerate extreme temperatures.
However, more work needs to be done to describe the entire
spectra of responses and to evaluate their effectiveness.
Assessments of environmental and health effects of heat waves
highlight a number of knowledge gaps and problems. Up to 2003,
heat waves were not considered as a serious risk to human health
with epidemic potential in the European Region. But this risk is
real. Its understanding requires addressing fundamental
questions, including how heat waves can be predicted, detected,
and adapted to. Knowledge gaps also exist in the relationship
between heat exposure and a range of health outcomes, as well
as in evaluating the effectiveness of heat-related public health
interventions [23]. Worldwide research and actions have been
initiated to set up an efficient system for heat-wave preparedness
and response. An important strategy in this direction is early
heat warning [10, 11]. All heat wave deaths are considered to
be preventable. In 1995 the heat wave in Chicago caused 514
heat-related deaths (12 per 100,000 population) and shocked
the nation, however in 1999 a heat wave of similar magnitude
caused only 114 deaths, indicating that adaptation was
relatively effective in reducing mortality, although it was not
sufficient to prevent excess mortality entirely [25].
Nevertheless, public health agencies and authorities have
had limited involvement in the development of early warning
systems; they focus mainly on identifying the disease outbreaks
following an extreme event and implementing effective response
activities [10]. Although these systems are critical for detecting
and investigating disease outbreaks, they are not designed to
identify and prevent many of the adverse health outcomes
associated with extreme heat, and their implementation varies
according to local circumstances. New evaluations of potential
strategies to implement the heat health warning systems
(Moldova is no exception) continue to be necessary.
The goal of this paper is to discuss, basing on the world
health care experience in responses to heat waves, the most
important endpoints necessary to create a national heat health
warning system (HHWS)in Moldova.

_ to promote public health activities to prevent heat-related
illness and death.
HHWSs should be adapted to the situations in individual
cities and, hence, vary widely in their design. However, three
components are common across all systems [1]:
_ meteorological component  sufficiently reliable heatwave forecasts (heat stress indicators);
_ epidemiological, statistical, and biometeorological
component  robust understanding of the exposureresponse
relationships between the thermal environment and health;
_ public health component  effective response measures
implemented within the window of the time provided by warning,
and a community that has the capacity to response.
The content of these components that forms the essence
of a HHWS can be reduced to the following.
Meteorological component. Heat waves are rare events that
vary in their manifestations and impacts even in the same location,
making a standardized definition difficult. For example, World
Meteorological Organization (WMO) has not yet defined the term.
Heat waves reliable forecasts depend on two factors: organization
of synoptic services in a country and the correct identification of
a synoptic situation as potentially dangerous for human health. A
range of methods has been developed to identify dangerous
meteorological conditions for a given population.
Approaches to operationally define a heat wave can use
simple or complex methods [19]. Simple methods are based on
thresholds of air temperature (mean, maximum, or minimum) or
a combination of temperature and humidity (apparent
temperature), sometimes with consideration of how long the
thresholds are exceeded. These methods are easy to calculate and
forecast; in addition, the general public and health service
providers understand them more easily. As simple indicators, an
apparent temperature and a mean heat index, like NOAAs heat
warnings for the U.S., could be tested as indicators for Moldova.
Complex methods are primarily based on synoptic approaches
that identify specific weather types that adversely affect morbidity
or mortality in a given locality. The observed meteorological
parameters and heat budget models are used in these methods to
predict a physiological heat load. HHWS that employ this method
set up in several U.S. cities (e.g. Washington, DC and Philadelphia)
and could be also adjusted as a model for Moldova [18-20].
Epidemiological, statistical, and biometeorological
component. The first problem in epidemiological studies of heat
is to define heat wave threshold situations that adversely affect
human health. Thresholds can be derived from biometeorological
studies [17] of human comfort under conditions of high
temperatures and high humidity or from statistical analysis of
the relationship between weather indices and mortality/
morbidity. This relationship is usually studied using different
epidemiological designs, such as descriptive studies of heat
waves, casecontrol, and casecrossover studies [24]. Usually,
the more a country is situated to the Southeast, the higher the
threshold [13, 23]. To define an operational threshold for
Moldova, both bioclimatic indices and statistical analysis [9]
should be applied, using available daily weather and mortality
information. A second issue is to attribute mortality and
morbidity to heat episodes. Attributable or excess cases
(observed as compared with expected) are analyzed using

Approach
The challenge in early heat warning lies in determining at
which point heat stress conditions become sufficiently hazardous
to human health in a given population to warrant intervention
[34]. Generally, key components of a heat health warning system
include weather forecasts, disease prediction models, and a
response plan designed to pro-actively undertake activities to
reduce the projected adverse health outcomes [10]. The essential
tasks of HHWS are [23]:
_ to identify weather situations that adversely affect human health;
_ to monitor weather forecasts;
_ to implement mechanisms for issuing warnings when a
weather situation, threatening, is forecasted;
%&
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as case studies the unusually hot summers (e.g. summer-2000
in Moldova [6, 8, 29]).
Timeseries studies are used quantify the relationship
between deaths/diseases and temperature across the whole
temperature range. Because vulnerability to heat depends both
on weather factors (such as heat wave intensity and duration)
and on individual risk factors (medical, behavioral, and social)
[23], the epidemiological studies should calculate the risk in
men and women, the age at which vulnerability is shown to
increase, and the importance of socioeconomic factors, such as
rural or urban residence.
Public health responses. As part of the warning system,
public health messages should be disseminated to all population
groups to increase awareness of symptoms of heat-related illness.
A warning can be one-, two - or three -tiered, from a single
level of response (yes or no) to a three-step warning procedure
(e.g. London system) [20, 23]. One-tiered system will issue a
warning or heat advisory when the threshold is expected to
be exceeded. The benefit of a multi-staged early warning
approach, which we would like to propose, is in the scaling of
response plans, depending on the confidence of forecasts. This
provides public health officials with more lead-time for
intervention activities and an opportunity to weigh the costs of
response actions against the risks posed to the public [27]. An
example of a three-step warning procedure is shown in Fig 1.
A very important aspect is to adjust information flow and
intervention measures to the local needs and the available
infrastructure. The basic (passive) response is usually a public
warning of heat stress conditions through the mass media. A
more active approach includes providing a warning for health
services and the planned intervention activities. The inclusion
of specific interventions varies from city to city and over time,
and intervention plans should be best suited for local needs
through coordination between the local health and
meteorological agencies. As a model the Philadelphia
intervention plan [20, 21] can be used. This plan is unique
because of its coordination between different agencies, both
public and private.
There are different warning procedures in place, but most
involve the issue of a warning through the mass media (TV,
radio). Warnings issued to the general public aim to modify the
behavior of the people, to raise short-term awareness of the
dangers that are connected with heat waves, and thus to reduce
health impacts. Because warnings need to be linked to specific
advice on what people should do to protect themselves and
others, especially the elderly, educational strategies are very
important. As a long-term educational and health promotion
approach, a set of guidelines for each target group, such as
schools, residential care homes, clinics and hospitals, etc. must
be developed. To be reliable the guidelines should generally
summarize the different heat advice issued throughout North
America and Europe [21, 23].

coping strategies. Being useful for different audiences, the
anticipated results can be grouped into several subthemes:
1) Intrinsic merit:
♦ Development of multiple approaches for the
interdisciplinary study of natural linkages between heat waves
as a key weather extreme and human health response. It is very
important that the adaptation strategies and concrete measures
to be applied are interpreted appropriately: the differences in
methods can influence the coping results as much as difference
between the extremes themselves. By coupling present-day
world experience, the development of HHWS for Moldova
provides new knowledge for more deep understanding of the
potential consequences of heat waves in context of their pressures
on human health. Specific predictions about the likelihood or
magnitude of future health impacts could further clarify and
quantify connections between heat waves and possible human
health consequences.
♦ Broadening of understanding of the factors which
account for the excess deaths and diseases emergence due to
heat waves and filling out priority gaps in knowledge for the
evaluation of costs, benefits, and availability of resources to
formulate adaptation measures and to develop effective societal
responses and policies.
2) Utility:
♦ Any climate change-related actions can be considered
user-oriented if they are constructed for the requirements of
concrete climate impact studies. The linking of such studies with
human health needs in Moldova brings together the climate
impacts and health researches communities that is necessary to
increase the resilience of the country to climate change and
variability and to cope with their societal consequences. HHWS
can both reduce current vulnerabilities to extreme events and
increase the capacity to cope with their likely more frequent
and more intense manifestations in the future.
♦ The proposed system is a contribution to development
of monitoring methods and systems for detecting the early
evidence of health-related changes as well as into
epidemiological and preventive modelling studies. Design and
implementation of an effective heat-wave prediction and
preventive program that incorporates advances in weather
forecasting has the potential to reduce illness, injury, and death
and to ensure that vulnerable people are reached with appropriate
advice.
♦ The joint responsibility of the Moldova Hydrometeorological service and Health ministry for implementing
the HHWS intensifies the more rapid flow of information
between them and combines the competencies of both staffs
involved in the warning. In addition, at the country and local
level, other institutions should be involved to ensure proper
intervention planning.
♦ Because a reliable assessment of the association
between heat and death/disease incidence requires the local
monitoring of appropriate climatic and medical variables,
HHWS strengthens the national health-oriented climate and
surveillance systems for early warning as well as provides with
an electronic database supporting the long-term trend analysis.
♦ Because methods, applied in Moldova, are in many
relations distinct from those used in other parts at the worlds

The anticipated results of HHWS development
The objectives of HHWS, driven mainly by climatic and
human health needs, are focused on providing information for
both those working in health areas sensitive to climate change
and people positioned to make or implement decisions about
%'
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ones, the former will be tested using, for example, European
approaches. Development of HHWS provides opportunities for
new professional meetings for those involved in human health
impact and adaptation activities. Planned scientific meetings and
discussions will enrich their knowledge and research programs
with current day scientific experience.
3) Mutuality of benefit:
♦ Because climate and culture differ over the world,
Moldovas HHWS development should fit the local setting,
basing on the available systems. Such an approach contributes
to some standardization of the national system, facilitating its
comparison and knowledge transfer with other countries.
♦ Current evidence suggests that government services and
health agencies in many countries, including Moldova, are poorly
prepared for severe heat waves, not perceiving them as a problem
at the government level and sometimes underestimating the
health risks. HHWS development will contribute to further
stimulating debate and research on the early warning, supporting
the efforts of public health authorities to better target intervention
strategies for heat-waves responses.
♦ The proposed activity is in accordance with the
recommendation of the World Health Organization to carry out
research and monitoring strategies for detecting early climate
change-related health effects in European populations [36].
Effect on the infrastructure of science:
♦ The wide representation in scientific or applied activities
of different research and educational institutions creates the
potential for improving scientific collaboration between health
agencies and meteorological officials as well as for the use of
these results in teaching. From this viewpoint, the direct
involvement in HHWS development of the personnel of medical
education institutions is especially advantageous.
♦ The equipment, medical, and meteorological
information collected for the scientific basing of early heat
warning as well as the collaborations developed during this
process will increase adaptive capacity to deal with other climatesensitive health determinants and outcomes, such as that seen
with vector-borne diseases.

heat waves are under development by WMO [38] and PHEWE
[30]. The most advanced HHWS were maintained in the
framework of specialized international projects. The three-step
HHWS for Rome for example was developed at the University of
Delaware as part of a showcase project [5, 19].
In general, HHWS are likely to be cost-effective because
they are relatively inexpensive to set up and maintain. Most of
the monetary costs of HHWS are indirect expenses that arise
from actions taken by city employees as a normal part of their
jobs as well as from actions taken by volunteers. The direct
costs emerge usually from heat lines, mass-media warnings,
and additional emergency medical services. On the other hand,
a heat mortality regression model, given the system was 100%effective in preventing heat deaths, estimated that each warning
during a heat wave in Philadelphia prevented about 2.6 deaths
per day (including the 3 days after the warning was issued).
Assuming a statistical value of US$4 million per life saved, the
benefits of the Philadelphia warning system were about US$10
millions per day [25].

Instead of conclusion
Efficiency of HHWS is evaluated through comparison of
the observed and predicted mortality/morbidity during hot periods
or (in the absence of such conditions) based on archived data.
Experience shows that HHWS, efficient preventive plans, and
mortality surveillance increase preparedness to heat waves and
are generally considered as effective in reducing deaths during
such periods [10, 11, 23]. In 2003, educational programs designed
to change populations behavior along with social and sanitary
measures damped the impacts of the 2003 heat wave in the
Netherlands and Portugal [15, 28]. The existence of a risk
management plan for hospitals and a public communication
strategy, based on experience during the 1983 heat wave, may
have led to an increase in deaths of only 26% in Marseille against
53% for nearby Nice [31]. 15 European countries declared that
they have developed HHWS; French, Spain, and Rome for
example have comprehensive systems, with similar plans under
development in Budapest, London and other countries and cities
[23, 26, 28, 31, 36]. Methods for forecasting and responding to

Fig. 1. The principal scheme of a Heat health warning system
(Philadelphia model) (cited by [25]).
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On the whole, the study of the contemporary state of
climate change knowledge in Moldova et al.will strengthen the
national capacity to create regional predictive models for
forecasting heat waves and their health outcomes, thus promoting
scientific support for addressing the problems of Moldovas
transition economy.
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Morbiditatea prin prisma calitãþii serviciilor stomatologice prestate
populaþiei urbane în instituþiile private
A. Pancenco
Centrul Stomatologic Municipal, Chiºinãu
Morbidity Viewed through the Quality of Stomatological Services Provided to the Urban Population in Private Clinics
The level, morbidity structure, and the necessity of stomatological assistance in urban private medical institutions has been studied through
a sample of 850 patients. Data shows that differences in the level and structure of stomatological morbidity in the urban population varies
according to age and gender.
Key words: stomatological morbidity of urban population
Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ çàáîëåâàåìîñòü â ñâåòå îöåíêè êà÷åñòâà óñëóã, îêàçûâàåìûõ ãîðîäñêîìó íàñåëåíèþ â
÷àñòíûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Ìåòîäîì îïðîñà, íà 850 ïàöèåíòàõ, áûëè èññëåäîâàíû óðîâíü è ñòðóêòóðà çàáîëåâàåìîñòè, à òàê æå íåîáõîäèìîñòü â
ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè â ãîðîäñêèõ ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè âîçðàñòíûå è
ïîëîâûå ðàçëè÷èÿ â ñòðóêòóðå è óðîâíå ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ çàáîëåâàåìîñòü, ãîðîäñêîå íàñåëåíèå

Actualitatea temei
Pe parcursul ultimului deceniu, în municipiul Chiºinãu s-a
înregistrat o dezvoltare intensã a clinicilor stomatologice private,
care aparþin unor medici, grupuri de fondatori sau unor persoane
juridice. Simultan, au fost create multe societãþi cu rãspundere
limitatã, iar în cadrul clinicilor de stat s-a încetãþenit practica de
acordare a serviciilor stomatologice contra cost [1, 9, 10].
Structurile stomatologice private, care îºi propun drept obiectiv
prestarea unui spectru larg de servicii stomatologice, au devenit o
realã alternativã a clinicilor de stat.
Indicii morbiditãþii dento-orale oferã o informaþie amplã referitor
la sãnãtatea populaþiei, dezvãluie particularitãþile evoluþiei maladiilor
dento-orale în societate, caracterizeazã frecvenþa ºi gravitatea
maladiilor dento-orale. În baza rezultatelor studiului morbiditãþii dentoorale, conform datelor adresabilitãþii, putem planifica serviciile
stomatologice ºi elabora acþiunile de acordare a asistenþei medicale
stomatologice populaþiei. Studiul dinamic al morbiditãþii dento-orale
permite a evalua eficacitatea mãsurilor întreprinse.
Structura ºi rãspândirea maladiilor principale ale cavitãþii
bucale la pacienþii, care preferã instituþii stomatologice private,

sunt un fundament iniþial în determinarea solicitãrilor contingentului
dat pentru forme diverse de ajutor stomatologic contra cost.
Indicatorii principali ai morbiditãþii stomatologice a populaþiei sunt:
rãspândirea cariei, caracterul intensiv de creºtere a cariei, incidenþa
bolilor parodontale, ale mucoasei cavitãþii bucale, prezenþa
anomaliilor ºi deformaþiilor dento-maxilare.
Scopul studiului
A studia în dinamicã nivelul ºi structura morbiditãþii dentoorale conform adresãrii populaþiei urbane a municipiului Chiºinãu
în structurile stomatologice private.
Material ºi metode
Metodica de studiere a morbiditãþii dento-orale, aplicatã în
aceastã lucrare, a fost structuratã în corelaþie cu cerinþele statisticii
moderne ºi cu experienþa acumulatã în cercetãrile de acest gen [3,
4, 5, 6, 7, 8, 12].
Nivelul ºi structura morbiditãþii dento-orale ale populaþiei
urbane, conform adresabilitãþii, reflectã, în exclusivitate, date
referitoare la înregistrãrile medicale ale maladiilor dento-orale pe
Tabelul 1

Distribuþia procentualã a populaþiei urbane, supuse studiului morbiditãþii dento-orale,
în funcþie de sectoarele municipiului Chiºinãu (comparativ cu estimãrile oficiale)
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obturaþi (O) ºi numãrul dinþilor extraºi (E) ai unui pacient.
Rezultatele cercetãrii noastre au arãtat cã indicele COE, la pacientul
din instituþiile stomatologice private urbane, constituie în medie
18,44 ± 0,65 dinþi. Pentru un pacient, din categoria de vârstã 3645 de ani, indicele COE este egal în medie cu 17,32 ± 0,24 dinþi.
Pentru un pacient din structurile medicale private, indicele C (carie)
are o valoare medie egalã cu 3,83 ± 0,30 dinþi, indicele O (obturaþie)
este în medie egal cu 4,68 ± 0,54 dinþi, iar indicele E (extracþie)
are o valoare medie egalã cu 6,42 ± 0,83 dinþi.
Indicele ponderat COE, exprimat în procente, este un
indicator al nivelului de organizare a asistenþei stomatologice
acordate populaþiei. Ponderea dinþilor obturaþi constituie 35,36 ±
0,42%, ponderea dinþilor extraºi echivaleazã cu 34,90 ± 0,25%,
iar ponderea dinþilor bolnavi de carie constituie 24,33 ± 0,40%.
Aceastã distribuþie a indicelui ponderat COE este prezentatã pe
fig. 3.

parcursul anului 2005. Volumul eºantionului selectiv al populaþiei,
supus studiului morbiditãþii dento-orale, dupã datele adresabilitãþii,
a fost de 850 de locuitori ai urbei Chiºinãu, selectaþi proporþional
cu volumul populaþiei (selecþie tipicã) din cele cinci sectoare
administrativ-teritoriale ale municipiului Chiºinãu. Aceste date sunt
prezentate în tabelul 1.
Datele au fost prelucrate statistic pentru fiecare sector separat
ºi pentru întreg municipiul. În cadrul investigaþiei au participat
354 bãrbaþi ºi 496 femei cu o distribuire procentualã respectivã de
41,6% ºi 58,4%, prezentatã în fig. 1.

Fig. 1. Ponderea pacienþilor ºi a pacientelor în instituþiile
stomatologice private urbane.

Rezultate ºi discuþii
În tabelul 2 ºi pe fig. 2 sunt expuse date referitoare la
diagnosticele primare la pacienþii instituþiilor stomatologice private
urbane.
Analiza rezultatelor cercetãrilor clinice la nivel de cavitate
bucalã, la pacienþii din instituþiile stomatologice private, a confirmat
o rãspândire largã a tuturor formelor de carie, care constituie 98,69
± 0,22%. Nivelul rãspândirii cariei dentare, la pacienþii din
categoria de vârstã 36-45 de ani, constituie 100%.

Fig. 3. Distribuþia indicelui ponderat COE la pacienþii
din instituþiile stomatologice private urbane.

Indicele C (cariei) poate fi structurat în mai multe
componente: carie superficialã, carie medie, carie profundã, carie
cu complicaþii. Dupã criteriul topografic, componenta cariei
profunde constituie 39,49% (1,53 dinþi), ponderea cariei cu
complicaþii este egalã cu 30, 7% (1,1 dinþi), o pondere egalã cu
20,14% (0,7 dinte) are caria medie, iar ponderea cea mai micã 
9,67% (0,3 dinte) - îi revine cariei superficiale.
Fãrã echivoc, instituþiile stomatologice private urbane oferã
pacienþilor atât servicii de tratare a cariei, cât ºi de tratare a altor
patologii stomatologice, inclusiv a parodontitei. Printre pacienþii
acestor instituþii, ponderea diferitelor forme de parodontitã are o
incidenþã medie de 48,54 ± 2,83%. În acelaºi timp, ponderea
acestor maladii stomatologice variazã de la o categorie de vârstã
la alta. De exemplu, ponderea medie a acestei maladii la pacienþii
din categoria de vârstã 26-35 de ani este egalã cu 34,1%, iar la
pacienþii din categoria de vârstã 56-65 ani ºi peste aceasta creºte
vãdit, atingând o valoare medie de 80,18%. Pentru unele patologii
stomatologice dinamica la aceste categorii de vârstã este inversã.
De exemplu, ponderea gingivitei, printre pacienþii care solicitã
tratament în structuri private, descreºte de la 16,5% la 5,0%, având
o valoare medie egalã cu 10,75 ± 2,02%. Acest fenomen se explicã

Fig. 2. Repartiþia diagnosticelor primare la pacienþii din
instituþiile stomatologice private urbane.

Morbiditatea stomatologicã este caracterizatã proeminent
de indicele de intensitate a cariei COE (carie, obturaþie, extracþie),
care reflectã numãrul dinþilor bolnavi de carie (C), numãrul dinþilor

Tabelul 2
Diagnosticele primare la pacienþii din instituþiile stomatologice private urbane
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Tabelul 3
Ponderea pacienþilor cu tratament protetic în instituþiile stomatologice private urbane

prin faptul cã la pacienþii în etate gingivita evolueazã frecvent în
parodontitã.
Studiul de rãspândire a anomaliilor ºi a deformaþiilor dentomaxilare, printre pacienþii instituþiilor stomatologice private urbane,
are o importanþã deosebitã în planificarea ºtiinþificã ºi în
perfecþionarea ajutorului protetic prestat populaþiei [2]. Majoritatea
pacienþilor din aceastã categorie acuzã anomalii de articulare,
provocate de poziþiile incorecte ale unor dinþi anumiþi: rotaþii axiale
de dinþi, poziþii strânse ale unor dinþi, absenþa rãdãcinii dentare ºi
alte anomalii, care nu schimbã forma arcadei dentare. Dupã gradul
de afectare a pacienþilor cu aceste anomalii, ponderile cele mai
mari revin categoriilor de vârstã 36-45 de ani  8,20 ± 3,54%) ºi
19-25 de ani  5,19 ± 1,65%.
Cercetãrile efectuate au stabilit date statistice, conform
cãrora o parte anumitã a populaþiei mature a oraºului Chiºinãu are
nevoie de ajutor stomatologic ortodontic. Pierderea dinþilor creeazã
o disfuncþionalitate a sistemului dento-maxilar ºi contribuie la
dezvoltarea în þesutul osos a unor procese destructive, care
genereazã în timp deformaþii dento-maxilare. Caracterul,
distanþarea ºi topografia defectelor rândurilor dentare determinã
volumul proteticii dentare necesare pacientului. Conform studiului
[11], se recomandã tratarea proteticã a pacienþilor, pentru care
ponderea afectãrii aparatului de masticaþie depãºeºte 25%.
Datele furnizate de respondenþi, referitor la ajutorul
stomatologic protetic, au vizat calitatea ºi eficacitatea tratamentelor
ortopedice la pacienþii din instituþiile stomatologice private urbane.
Ele sunt expuse în tabelul 3 ºi pe fig. 4 ºi 5.
Pentru determinarea necesitãþii ajutorului stomatologic
ortopedic, este oportun de apreciat calitatea protezelor dentare ale

pacientului. În particular, dupã o expertizã detaliatã se va determina,
dacã protezele dentare respective trebuie sã fie înlocuite sau
reparate. Studiul pacienþilor cu tratament protetic secundar a arãtat
cã fiecare al treilea pacient are nevoie de schimbarea protezelor
dentare. Acest schimb este dictat de micºorarea proprietãþilor lor
curative ºi profilactice ºi de sporirea acþiunilor lor nedorite.
Evaluarea protezelor dentare pune în evidenþã nu numai calitatea
lor, dar ºi proprietãþile lor funcþionale. În tabelele 4 ºi 5 sunt expuse
date despre necesitatea tratamentului dentar ºi date referitoare la
starea protezelor dentare.

Fig. 4. Distribuþia pacienþilor trataþi în instituþiile
stomatologice private urbane dupã starea cavitãþii bucale.

Fig. 5. Distribuþia pacienþilor trataþi proteic în instituþiile
stomatologice private urbane.
Tabelul 4

Ponderea pacienþilor cu proteze din instituþiile stomatologice private urbane

Tabelul 5
Ponderea pacienþilor din instituþiile stomatologice private urbane în funcþie de starea protezelor dentare

Analiza situaþiei înregistrate în baza chestionarului referitor
la nivelul ºi la structura indicilor morbiditãþii în instituþiile
stomatologice private urbane a fost corelatã cu opinia pacienþilor
referitoare la rezultatele tratamentului ºi la expertiza lor medicalã,
realizatã de stomatologi din instituþiile investigate.

Simultan, pacienþii au fost intervievaþi referitor la optimizarea
activitãþii serviciului stomatologic privat. 230 de pacienþi (27,1%)
au expus în anchetele lor propuneri referitoare la ameliorarea
sãnãtãþii cavitãþii bucale (185 de respondenþi) ºi la ameliorarea
serviciului stomatologic privat (45 de respondenþi). Printre ele
&"
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Tabelul 6
Opinia pacienþilor din instituþiile stomatologice private urbane referitoare la rezultatele tratamentului

Tabelul 7
Expertiza medicalã a pacienþilor din instituþiile stomatologice private urbane
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asistenþei medicale. Chiºinãu, 2000, p. 43-45.
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8. Popuºoi E., Lozan O., ªtefaneþ S., Berdaga V. Morbiditatea populaþiei ºi
accesibilitatea serviciilor medico  sanitare. În: Probleme actuale ale sãnãtãþii
populaþiei ºi reformei asistenþei medicale. Chiºinãu, 2000, p. 25-27.
9. Postolachi I. Direcþiile principale de perfecþionare a asistenþei stomatologice
ortopedice populaþiei din Republica Moldova. În: Probleme actuale de
stomatologie. Materialele Congresului III naþional al medicilor-stomatologi,
consacrat jubileului de 40 ani al facultãþii stomatologice a USMF Nicolae
Testemiþanu, 7  8 septembrie 1999, Chiºinãu, p. 141-142.
10. Postolachi I. Organizarea asistenþei stomatologice ortopedice populaþiei
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figureazã: igiena cotidianã a cavitãþii bucale ºi consultaþii obligatorii
anuale (cel puþin de 2 ori pe an) la stomatolog ºi la alþi medici.
Aceste date sunt incluse în tabelele 6 ºi 7 ºi pe fig. 6.

Fig. 6. Date statistice ale expertizei medicale la pacienþii din
instituþiile stomatologice private urbane.

Dupã caracterul sãu, studiul morbiditãþii populaþiei este
descriptiv ºi pune în evidenþã variaþia distribuþiei maladiilor dentoorale ale populaþiei. Iar legitãþile ºi particularitãþile morbiditãþii
dento-orale au o valoare ºtiinþificã, practicã ºi organizatoricã.
Concluzie
Rezultatele studiului referitoare la nivelul ºi la structura
morbiditãþii populaþiei urbane detectã diferenþã în funcþie de vârstã
ºi de sex. S-a evidenþiat o rãspândire largã a tuturor formelor de
carie, care constituie 98,69 ± 0,22%. Nivelul rãspândirii cariei
dentare la pacienþii din categoria de vârstã 36-45 de ani constituie
100%. Concomitent, s-a determinat o tendinþã de sporire a
ajutorului stomatologic ortopedic. Rezultatele servesc drept bazã
în determinarea prioritãþilor în optimizarea activitãþilor
stomatologului, în condiþiile structurilor medicale private urbane.
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Rezerve farmaceutice pentru lichidarea consecinþelor în situaþii
excepþionale
E. Bernaz, V. Procopiºin, V. Dumitraº, G. Ciobanu
Catedra Farmacie Socialã, catedra Medicinã Militarã ºi Extremalã, catedra Urgenþã Medicalã
USMF Nicolae Testemiþanu
Pharmaceutical Reserves for National Emergencies
In the Republic of Moldova there is no current objective discussion of the varied medical supplies and services needed to prevent illness and
loss of life in the case of regional or national emergencies. There is also the need to establish a clear nomenclature for various pharmaceuticals
required in these emergencies, and the creation of adequate reserves. A system was proposed for maintaining these supplies.
Key words: pharmaceutical reserves, national emergences
Ôàðìàöåâòè÷åñêèå ðåçåðâû, íåîáõîäèìûå äëÿ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèàõ
Îòñóòñòâèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà íàó÷íî îáîñíîâàííîãî êîëè÷åñòâà çàïàñîâ ìåäèöèíñêîãî èìóùåñòâà
è ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ îêàçàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé è ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âîçìîæíûì ñàíèòàðíûì ïîòåðÿì êàê ñëåäñòâèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå èìåþò ìåñòî â ôîðìàõ è ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ,
óâåëè÷åíèå àññîðòèìåíòà ìåäèêàìåíòîâ íà ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå ñòàëè îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íàó÷íî îáîñíîâàííûõ íîðìàòèâîâ çàïàñîâ ìåäèöèíñêîãî èìóùåñòâà äëÿ ãîñïèòàëüíîãî ïåðèîäà. Çà åäèíèöó èçó÷åíèÿ çàïàñîâ áûëî ïðèíÿòî îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòåé â ìåäèöèíñêîì èìóùåñòâå, èñõîäÿ èç
ðàñõîäîâ íà ëå÷åíèå ïîñòðàäàâøèõ â àâàðèÿõ ìèðíîãî âðåìåíè ñ àíàëîãè÷íûìè òðàâìàìè ïî àíàòîìè÷åñêîé ëîêàëèçàöèè è
ñòåïåíè òÿæåñòè, êîòîðûå ïî ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì âñòðå÷àþòñÿ â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. Àâòîðàìè óñòîíîâëåíà
ïîòðåáíîñòü â ìåäèöèíñêîì èìóùåñòâå äëÿ îêàçàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííîé è ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 1000
óñëîâíûõ ñàíèòàðíûõ ïîòåðü íà ïðîòÿæåíèè 15 ñóòîê è ðàçðàáîòàí íîâûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ïîòðåáíîñòè çàïàñîâ ìåäèöèíñêîãî èìóùåñòâà äëÿ ýòèõ öåëåé.
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Introducere
Faptul cã, în Republica Moldova, pânã în prezent nu sunt
argumentate ºtiinþific necesitãþile în medicamente ºi în mijloace
materiale medicale pentru acordarea ajutorului medical calificat
ºi specializat victimelor sanitare probabile, provocate de situaþii
excepþionale ºi de schimbãrile vertiginoase care au loc în formele
ºi în metodele de tratament, precum ºi în nomenclatorul de
medicamente pe piaþa farmaceuticã, folosite pentru aceste scopuri,
a servit drept bazã la efectuarea prezentei cercetãri, care are ca
scop aprecierea ºi propunerea normativelor de rezervã pentru
perioada spitaliceascã de tratament. S-a stabilit determinarea
necesitãþilor rezervelor, reieºind din consumul necesar pentru
tratamentul victimelor cu traume cu o aceeaºi localizare anatomicã
ºi un acelaºi nivel de gravitate, apãrute în urma accidentelor în
timp de pace care, conform datelor medii statistice, corespund
celor înregistrate în caz de situaþii excepþionale. În rezultatul
cercetãrilor, s-au propus necesitãþile pentru 1000 de pierderi
sanitare convenþionale, pe o perioadã de 15 zile, pentru acordarea
ajutorului medial calificat ºi specializat, ºi un nou model de
determinare a rezervelor de pãstrare a medicamentelor ºi a
mijloacelor materiale medicale destinate pentru aceste scopuri.

materiale medicale pentru acordarea ajutorului medial calificat ºi
specializat pierderilor sanitare probabile, apãrute în urma
calamitãþilor naturale, tehnogene, sociale, inclusiv conflicte militare
ºi rãzboaie. Constatarea datã determinã necesitatea efectuãrii unor
studii pe baza cãrora se vor crea rezervele de stat de medicamente
ºi de utilaje medicale care, în prezent, constituie o problemã actualã.
Obiective
1. Studiul traumatismului accidental în timp de pace, în scop
de apreciere a coincidenþei în consumul similar de medicamente
ºi de mijloace materiale medicale pentru tratamentul leziunilor
apãrute în timp de rãzboi, conflict militar sau în calamitãþi de alt
gen.
2. Determinarea nomenclaturii ºi a cantitãþilor de
medicamente ºi de mijloace materiale medicale la tratarea a 1000
de pierderi sanitare convenþionale, în decurs a 15 zile, pentru
acordarea ajutorului medical calificat ºi specializat.
Materiale ºi metode
Au fost utilizate metodele de analizã statisticã, de sintezã ºi
de comparaþie: a datelor referitoare la tratamentul lezaþilor cu
traume în timp de pace, a pierderilor sanitare în caz de rãzboi,
conflict militar, în calamitãþi naturale ºi tehnogene (în continuare
stãri excepþionale), a nomenclaturii ºi cantitãþilor de medicamente
ºi de mijloace materiale medicale utilizate la tratamentul lezaþilor
cu traume, combustii ºi cu unele maladii infecþioase.

Actualitatea temei
Aºadar, la moment, în Republica Moldova nu sunt
argumentate ºtiinþific necesitãþile de medicamente ºi de mijloace
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Discuþii
În condiþiile în care standardizarea economico-financiarã a
tratamentului leziunilor obþinute în situaþii excepþionale, nu este
determinatã, aprecierea necesitãþilor de medicamente ºi de mijloace
materiale medicale pentru acordarea asistenþei medicale, la diferite
etape ºi, în special la etapa tratamentului calificat ºi specializat,
este o sarcinã principialã a medicinii în general. La efectuarea
studiului s-a þinut cont de faptul cã structura pierderilor sanitare ºi
gravitatea lor în caz de stãri excepþionale este în mare mãsurã
asemãnãtoare ºi se repartizeazã pentru rãniþi  95%, cu arsuri 
3% ºi bolnavi  1%, iar localizarea anatomicã a leziunii: pentru
cap-gât  30%, torace-abdomen  16%, membre superioare ºi
inferioare  50% [4, 5, 6]. Reieºind din faptul cã consumul de
medicamente ºi de mijloace materiale medicale, în tratamentul
lezaþilor în diferite accidente în timp de pace, cu localizarea
anatomicã ºi cu gravitatea corespunzãtoare celor înregistrate în
situaþii excepþionale, este aproximativ egal, consumul dat poate
servi drept bazã în determinarea necesitãþilor de aceste bunuri
materiale pentru necesitãþile în caz de stãri excepþionale.
Problemei studiului necesitãþilor în medicamente ºi în
mijloace materiale medicale, pentru diferite situaþii, au fost dedicate
mai multe lucrãri ºi descrise mai multe metode [3, 7, 9, 10] care au
influenþat mult prezentul studiu.
Determinarea nomenclaturii ºi a cantitãþilor de medicamente
ºi de mijloace materiale medicale pentru tratamentul calificat ºi
specializat al victimelor probabile în caz de stãri excepþionale,
prin metoda comparatã, a fost efectuatã în urmãtoarele etape.

maladiilor conform structurii pierderilor sanitare înregistrate în
cazuri excepþionale.
Etapa II  Repartizarea convenþionalã de pierderi
sanitare în caz de stãri excepþionale,
conform structurii numãrului mediu statistic
obþinut al formelor nozologice selectate
Pentru obþinerea unei nomenclaturi ºi unei cantitãþi de
medicamente ºi de mijloace materiale medicale cât mai aproape
de cele necesare în tratamentul lezaþilor în caz de stãri excepþionale,
în cadrul fiecãrei subdiviziuni structurale a pierderilor sanitare
(lezãri cranio-medulare, toraco-abdominale, de membre superioare
ºi inferioare, combustii ºi boli infecþioase) a fost determinat
procentul fiecãrei nozologii, reieºind din numãrul mediu de cazuri
tratate. Conform procentului obþinut au fost repartizate 1000 de
pierderi sanitare convenþionale pentru fiecare formã nozologicã.
Etapa III  Determinarea nomenclaturii
ºi a cantitãþilor de medicamente
ºi de mijloace materiale medicale
Conform studiului fiºierelor de boalã, standardelor de tratament
medico-economice [2], au fost stabilite nomenclatura ºi cantitãþile de
medicamente ºi de mijloace materiale medicale care, în funcþie de
cazul tratat, include necesitãþile pentru anestezie, operaþie ºi tratament.
Medicamentele au fost repartizate conform grupurilor farmacoterapeutice. Suma totalã a rezultatelor obþinute constituie necesitãþile
pentru tratamentul a 1000 de pierderi sanitare convenþionale în caz de
stãri excepþionale prezentate în tabelul nr. 1.
Þinând cont de faptul cã, în majoritatea cazurilor de stãri
excepþionale, pe fundalul traumei chirurgicale, se evidenþiazã ºocul
traumatic ºi sindromul strivirii îndelungate care, conform datelor
statistice reprezintã în medie 5-20% din numãrul pierderilor sanitare
[4], iar cheltuielile de medicamente (analgezice ºi antipiretice,
antibiotice, preparate utilizate în afecþiunea sângelui, pentru
alimentarea parenteralã, cardiovasculare, diuretice, antifermenþi ºi
hormonale) ºi de unele materiale medicale constituie circa 10% din
cheltuielile pentru 1000 de victime convenþionale, calculate pe 15
zile, cantitãþile sumare s-au majorat cu procentul respectiv.
Efectuând bilanþul studiului dat se propune urmãtoarea
formulã de apreciere a necesitãþilor în medicamente ºi în mijloace
materiale medicale pentru cazurile excepþionale:

Etapa I  Selectarea formelor
nozologice pentru studiu
Au fost selectate formele nozologice mai des întâlnite în
tratamentul traumatismului accidental care sunt mai asemãnãtoare
cu leziunile, conform structurii pierderilor sanitare în caz de stãri
excepþionale. Pentru aceasta au fost studiate datele statistice ale
tratamentului lezaþilor cu traume conform urmãtoarelor forme
nozologice: leziuni cerebro-medulare  comoþie cerebralã, contuzie
cerebralã, fractura osului nazal, fractura mandibularã, fractura
oaselor maxilarelor, plaga capului; leziuni toraco-abdominale 
leziune traumaticã superficialã a toracelui, fractura de coaste, stern
ºi de coloanã vertebralã, leziune traumaticã a pulmonului, leziune
traumaticã superficialã a lombelor, pneumotorax, contuzia peretelui
abdominal, leziune traumaticã a splinei, leziune traumaticã a
ficatului, leziune traumaticã a intestinului, leziune traumaticã a
organelor pelviene; leziuni ale membrelor superioare ºi inferioare
 fractura claviculei, fractura humerusului, luxaþia articulaþiei
umãrului, fractura antebraþului, leziunea traumaticã a nervilor
antebraþului, fractura pumnului ºi mâinii, leziunea traumaticã a
nervilor pumnului ºi ai mâinii, leziunea traumaticã a muºchilor ºi
tendoanelor pumnului ºi ai mâinii, fractura femurului, fractura
gambei, fractura piciorului  în Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic
de Medicinã de Urgenþã; cu combustii (arsurã prin flacãrã, lichid,
abur, contact, chimicã gr. I-II-IIA, cu suprafaþa de leziune 41-60%)
 în Spitalul Clinic de Ortopedie ºi Traumatologie; ºi boli
infecþioase (gripa severã, forma gravã; gastroeterocolite infecþioase,
forma severã)  în Spitalul Municipal de Boli Infecþioase Toma
Ciorbã, pentru anii 2004-2005. S-au selectat 28 de forme
nozologice care, într-o mãsurã mai mare, corespund leziunilor ºi

N = Nk x Ps
1000

unde:
I) N  necesitãþile de medicamente ºi de mijloace materiale
medicale pentru pãstrare în rezerve, la acordarea ajutorului medical
calificat ºi specializat victimelor probabile în cazuri excepþionale.
II) Ps  numãrul pierderilor sanitare pentru care se determinã
rezervele în medicamente ºi în mijloace materiale medicale, la
acordarea ajutorului medical calificat ºi specializat.
III) Nk  necesitãþile de medicamente ºi de mijloace
materiale medicale, la acordarea ajutorului medical calificat ºi
specializat la 1000 de cazuri convenþionale de victime.

Nk = Nc1,2,3... x Nv1,2,3...
1) Nc1,2,3...  cantitãþile conform nomenclaturii de
medicamente ºi de mijloace materiale medicale stabilite pentru
nozologia respectivã.
&%
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2) Nv1,2,3...  numãrul de cazuri pentru o nozologie din
1000 convenþionalã de pierderi sanitare stabilite pentru calcul.
Nomenclatorul dat include 25% din medicamentele ºi din

mijloace materiale medicale, produse de producãtorii autohtoni;
suma totalã a necesitãþilor în funcþie de preþ constituie circa 1mln
200 mii lei.
Tabelul 1

Necesitãþile de medicamente ºi de mijloace materiale medicale necesare pentru tratamentul calificat
ºi specializat a 1000 de pierderi sanitare convenþionale, în decursul a 15 zile

&&
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Concluzii
1. Necesitãþile de medicamente ºi de mijloace materiale
medicale, în tratamentul calificat ºi specializat, în decurs a 15 zile,
a 1000 de pierderi sanitare în caz de stãri excepþionalepot servi ca
bazã în determinarea rezervelor de stat în caz de calamitãþi naturale,
tehnogene sau sociale.
2. Þinând cont de trauma, în mare mãsurã, omogenã a
pierderilor sanitare, înregistratã în timp de rãzboi, conflict militar,
dezastre naturale ºi tehnogene, se propune unificarea rezervelor
de medicamente ºi de mijloace materiale medicale sub un singur
titlu  de stat, cu pãstrarea de normative pentru un numãr
convenþional de victime (100, 1000), pentru o anumitã perioadã
de timp, în acordarea ajutorului medical la diferite niveluri.
3. Este propusã o nouã metodã de determinare a necesitãþilor
în medicamente ºi în mijloace materiale medicale pentru acordarea
ajutorului medical calificat ºi specializat victimelor apãrute în caz
de stãri excepþionale, determinate de calamitãþi naturale, tehnogene
ºi sociale, reieºind din consumul acestora în tratamentul lezaþilor
cu traume obþinute în accidente ºi la bolnavii cu maladii infecþioase
în timp de pace.
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Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì òðóäà, îðãàíèçàöèè ðåæèìîâ
òðóäà è îòäûõà ðàáîòàþùèõ ñ âèäåîäèñïëåéíûìè òåðìèíàëàìè
Ã. Â. Îñòðîôåö
Êàôåäðà îáùåé ãèãèåíû, ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Hygienic Requirements for Working Conditions with Videodisplay Terminals Requirements for the Health and Safety of
Workers in the Computer Industry
This article concerns the health and safety of workers in the computer industry, for which the author attempts to establish a scientific basis
for research into these problems and the prophylactic measures that might be taken for their prevention. Ironically, problems are severe in the
realm of information systemization, amid the equipment  and the consequent exploitation of workers  in factories that produce computers, all
of which are intended to improve conditions of work and leisure and eliminate professional pathologies such as overwork, etc. Solving these
problems requires the monitoring of methods taken to improve these conditions.
Key words: occupation environment, risk factors, video terminals
Exigenþele igienice privind condiþiile de muncã ºi odihnã ale persoanelor care lucreazã la computere
În lucrare sunt elucidate unele probleme ale medicinii muncii care constau în crearea premiselor ºtiinþifice pentru elaborarea mãsurilor de
profilaxie, inclusiv a actelor legislative în domeniul sistematizãrii, amenajãrii ºi exploatãrii întreprinderilor utilizatoare de computere, în domeniul
proceselor tehnologice, în asanarea condiþiilor de muncã pentru lucrãtori, în organizarea raþionalã a regimurilor de muncã ºi de odihnã, în scopul
prevenirii patologiilor profesionale. Soluþionarea problemelor poate fi realizatã prin elaborarea regulamentelor ºi normelor igienice, prin controlul
aplicãrii ºi respectãrii acestora.
Cuvinte-cheie: mediul de activitate, factori de risc, videoterminale
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Ââåäåíèå
Íàó÷íîòåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ îáóñëîâèë øèðîêîå
âíåäðåíèå êîìïëåêñíîé ìåõàíèçàöèè è àâòîìàòèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèè, ðàñøèðåíèå íîìåíêëàòóðû èñïîëüçóåìûõ ïðèáîðîâ, ìàøèí, ìåòîäîâ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè. Îäíà èç ÿðêèõ îñîáåííîñòåé íàó÷íîòåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè  ðåçêîå ðàñøèðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ äèñïëååâ. Ïðèìåíåíèå àëôàâèòíî - öèôðîâûõ óñòðîéñòâ  äèñïëååâ îðèåíòèðîâàíî íà îáåñïå÷åíèå íàèâûñøåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà.
Ðîñò òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñïîñîáñòâóåò âñå áîëüøåìó ïåðåìåùåíèþ öåíòðà òÿæåñòè òðóäîâûõ ïðîöåññîâ íà óìñòâåííóþ ñôåðó, èíòåíñèôèêàöèþ íåðâíîïñèõè÷åñêîé, óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè [4].
Â ðåçóëüòàòå ñ êàæäûì ãîäîì ïðèîáðåòàþò âñ¸ áîëüøåå çíà÷åíèå ýðãîíîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå óñëîâèé òðóäà, íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå âçàèìîîòíîøåíèé â ñèñòåìå «÷åëîâåêìàøèíàïðîèçâîäñòâåííàÿ ñðåäà».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çà äèñïëåÿìè ÝÂÌ ðàáîòàþò
ìíîãî ìèëëèîíîâ ïîëüçîâàòåëåé, ÷èñëî êîòîðûõ íåïðåðûâíî ðàñòåò. Íåñìîòðÿ íà ñèñòåìàòè÷åñêîå óëó÷øåíèå
ýðãîíîìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê äèñïëååâ, ðàáîòà ñ íèìè
÷àñòî ïðåäúÿâëÿåò ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçìó,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîé
ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ðàáîòàþùèõ.
Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, ñïîñîáñòâóþùèìè äèñêîìôîðòó ðàçíîãî òèïà è ðàçâèòèþ ñòðåññà, ÿâëÿþòñÿ âûíóæäåííàÿ ðàáî÷àÿ ïîçà, íàïðÿæåíèå çðåíèÿ, íåñîâåðøåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà òðóäà è äèçàéí ðàáî÷åãî ìåñòà, íåäîñòàêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ [1, 3].
Â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ àâòîðû, èññëåäîâàâøèå ýòîò
âèä äåÿòåëüíîñòè, ðåêîìåíäóþò ðåãëàìåíòèðîâàííûå ïåðåðûâû ñ öåëüþ èçáåæàòü äèñêîìôîðò îñîáåííî ïðè îäíîîáðàçíîé ðàáîòå. Äðóãèå àâòîðû ñ÷èòàþò öåëåñîîáðàçíîé ñìåíó âûïîëíÿåìûõ çàäàíèé ñ âêëþ÷åíèåì ðàáîò áåç
âèäåîòåðìèíàëîâ, áåç íàïðÿæåííîé ïîçû è ïîâòîðÿþùèõñÿ äâèæåíèé.
Âàæíîå çíà÷åíèå, êàê óêàçûâàþò íàøè èññëåäîâàíèÿ, èìåþò óëó÷øåíèå ýðãîíîìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê
îáîðóäîâàíèÿ: êà÷åñòâî ýêðàíà äèñïëåÿ ðàñïîëîæåíèå
ðàáî÷åãî ìåñòà, à òàêæå òðóäíîñòü ðàáî÷èõ çàäàíèé.
Îñîáåííîñòè òðóäà, ðåæèìà òðóäà è îòäûõà, çíà÷èòåëüíîå íàïðÿæåíèå àíàëèçàòîðíîãî êîíòðîëÿ è äðóãèå
íàãðóçêè ïðèâîäÿò ê èçìåíåíèþ ó ðàáîòàþùèõ ñ ÂÒ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû,
íåðâíî - ìûøå÷íîãî àïïàðàòà ðóê (ïðè ðàáîòå ñ êëàâèàòóðîé). Íåðàöèîíàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ è ðàñïîëîæåíèå
ýëåìåíòîâ ðàáî÷åãî ìåñòà âûçûâàþò íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæàíèÿ âûíóæäåííîé ðàáî÷åé ïîçû  ñèäÿ. Äëèòåëüíûé äèñêîìôîðò â óñëîâèÿõ ãèïîêèíåçèè âûçûâàåò ïîâûøåííîå íàïðÿæåíèå ìûøö è îáóñëîâëèâàåò ðàçâèòèå
îáùåãî óòîìëåíèÿ è ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Íåñìîòðÿ íà áîëüøîå ÷èñëî èññëåäîâàíèé, ìíîãèå
âîïðîñû òðåáóþò äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ ïðîáëåìû. Ýòî,

â ÷àñòè÷íîñòè, êàñàåòñÿ íåîáõîäèìîñòè èçó÷åíèÿ íàðóøåíèÿ çäîðîâüÿ ïðè äëèòåëüíîé ðàáîòå çà äèñïëåÿìè, âîçìîæíîñòü ñíèæåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè ñ âðåìåííîé óòðàòîé
òðóäîñïîñîáíîñòè ïðè óëó÷øåíèè êîíêðåòíûõ óñëîâèé
òðóäà è ñíèæåíèè ôàêòîðîâ ñòðåññà.
Îáîáù¸í ìíîãîëåòíèé öèêë íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé
ïî êîìïëåêñíîìó èçó÷åíèþ òðóäà îïåðàòîðîâ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè ðàáîòå íà íèõ âîçäåéñòâóþò ñëåäóþùèå
ïðîèçâîäñòâåííûå ôàêòîðû: ýëåêòðîìàãíèòíîå, èîíèçèðóþùåå, ÓÔÎ, âèäèìîå, èíôðàêðàñíîå èçëó÷åíèå, ýëåêòðîñòàòè÷åñêîå ïîëå, êîòîðûå ïðè ñîïîñòàâëåíèè ñ ÃÎÑÒàìè ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðàìè ìàëîé èíòåíñèâíîñòè.
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ îáñëåäóåìûõ îïåðàòîðîâòåëåôîíèñòîê áûëà îðãàíèçîâàíà áðèãàäà âðà÷åé â ñîñòàâå íåâðîïàòîëîãà, îêóëèñòà, ãèíåêîëîãà è ËÎÐñïåöèàëèñòà. Ðåçóëüòàòû èõ îáñëåäîâàíèÿ
âûÿâèëè ïðåäïàòîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ ïî êàæäîé èç
óêàçàííûõ ñèñòåì îðãàíèçìà. Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëî ïðîâåäåíî ñïåöèôè÷åñêîå ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû,
êîòîðûå ïðèíåñëè ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò. Âìåñòå ñ òåì
èçâåñòíî, ÷òî íàèáîëåå ðàäèêàëüíîé ìåðîé ïðîôèëàêòèêè ÿâëÿåòñÿ àäàïòèðîâàííûé ê êîíêðåòíûì óñëîâèÿì ïðîèçâîäñòâà ðåæèì òðóäà è îòäûõà [1].
Ïðè äëèòåëüíîé ðàáîòå çà ýêðàíîì äèñïëåÿ ó îïåðàòîðîâ îòìå÷àåòñÿ âûðàæåííîå íàïðÿæåíèå çðèòåëüíîãî
àíàëèçàòîðà ñ ïîÿâëåíèåì æàëîá íà íåóäîâëåòâîð¸ííîñòü
ðàáîòîé, ãîëîâíûå áîëè, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, íàðóøåíèå
ñíà, óñòàëîñòü è áîëåçíåííûå îùóùåíèÿ â ãëàçàõ, ïîÿñíèöå, â îáëàñòè øåè, ðóê è äð.
Ïîýòîìó î÷åâèäíî, ÷òî êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè,
ÿâëÿÿñü âåëèêèì äîñòèæåíèåì ÷åëîâå÷åñòâà, èìåþò è îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé. Íà ñåãîäíÿ ñòîèò çàäà÷à ñíèçèòü óùåðá îò âðåäà çäîðîâüþ. Äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìî ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê ðåæèìàì òðóäà è îðãàíèçàöèè ðàáî÷èõ ìåñò.
Òðåáîâàíèÿ ê âèäåîäèñïëåéíûì òåðìèíàëàì
Âèäåîäèñïëåéíûå òåðìèíàëû (ÂÄÒ) ÿâëÿþòñÿ óñòðîéñòâàìè äëÿ âèçóàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè,
õðàíèìîé ýëåêòðîííûì ñïîñîáîì. ÂÒ  ñîñòîèò èç äèñïëåéíîãî ýêðàíà ñ óñòðîéñòâîì îáðàáîòêè âûâîäèìîé íà
ýêðàí èíôîðìàöèè, êëàâèàòóðû óïðàâëåíèÿ è ââîäà äàííûõ. Ìîíèòîðû ÒÂ ñ ðàäèîýëåêòðîííîé òðóáêîé ìîãóò
áûòü ìîíî  èëè ïîëèõðîìàòè÷íûìè.
Â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ è îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
âèäåîòåðìèíàëû ìîãóò áûòü ðàçäåëåíû íà ñëåäóþùèå
ãðóïïû:
Ãðóïïà À  öâåòíûå ìîíèòîðû òîëüêî äëÿ äåìîíñòðàöèîííûõ öåëåé.
Ãðóïïà Á  öâåòíûå ìîíèòîðû äëÿ ïåðñîíàëüíîé
ðàáîòû ïîëüçîâàòåëåé.
Ãðóïïà Â  ìîíîõðîìíûå ìîíèòîðû äëÿ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè.
Êîíñòðóêöèÿ âèäåîìîíèòîðà äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå õîðîøóþ ðàçáîð÷èâîñòü,
íåçàâèñèìî îò âíåøíåé îñâåùåííîñòè. Ìîíèòîðû äîëæ'

ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI
íû èìåòü àíòèáëèêîâîå ïîêðûòèå (êðîìå ãðóïïû À) ñ
êîýôôèöèåíòîì îòðàæåíèÿ íå áîëåå 0,5. Ïîêðûòèå äîëæíî òàêæå îáåñïå÷èâàòü ñíÿòèå ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî çàðÿäà ñ ïîâåðõíîñòè ýêðàíà, èñêëþ÷àòü èñêðåíèå è íàêîïëåíèå ïûëè. Ìîíèòîð äîëæåí èìåòü ðåãóëèðîâêó óãëà íàêëîíà ïî ãîðèçîíòàëüíîé îñè â ïðåäåëàõ + 30 è ïî âåðòèêàëüíîé îñè + 30.
Êîðïóñ ìîíèòîðà äîëæåí îáåñïå÷èâàòü çàùèòó îò
èîíèçèðóþùèõ è íåèîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé.
Õàðàêòåðèñòèêà çíàêîâ: Óãëîâîé ðàçìåð çíàêîâ íå
ìåíåå 16 óãëîâûõ ìèíóò, îïòèìàëüíûé ðàçìåð çíàêà ñîñòàâëÿåò 2435 óãëîâûõ ìèíóò, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð 
íå áîëåå 60 óãëîâûõ ìèíóò. Âûñîòà çíàêà ïðè ðàññòîÿíèè
ãëàç äî ýêðàíà 50 - 80 ñì äîëæíà áûòü íå ìåíåå 3 - 4 ìì.
Îòíîøåíèå øèðèíû çíàêà ê åãî âûñîòå äëÿ ïðîïèñíûõ
áóêâ  0,7 - 0,9 (äîïóñêàåòñÿ îò 0,5 äî 1,0). Ðàññòîÿíèå ìåæäó
çíàêàìè äîëæíî áûòü 15 - 20% îò èõ âûñîòû. Ðàññòîÿíèå
ìåæäó ñòðîêàìè ïî âåðòèêàëè íå ìåíåå 50% îò âûñîòû
çíàêîâ. Òîëùèíà øòðèõà íå áîëåå 1/51/6 îò åãî äëèíû,
íî íå ìåíåå 0,4 ìì. Ðàññòîÿíèå ìåæäó ñëîâàìè â ñòðîêå íå
ìåíåå 70% îò âûñîòû çíàêà. Åìêîñòü ýêðàíà íå ìåíåå 64
çíàêîâ â ñòðîêå è íå ìåíåå 24 ñòðîê íà ýêðàíå.
Õàðàêòåðèñòèêà öâåòíîãî èçîáðàæåíèÿ. Ïðè ÷àñòîòå êàäðîâîé ðàçâ¸ðòêè (ðåãåíåðàöèè èçîáðàæåíèÿ) íå ìåíåå 70 Ãö íåîáõîäèìî ïîëüçîâàòüñÿ ïîçèòèâíûì èçîáðàæåíèåì (ò¸ìíûå çíàêè íà ñâåòëîì ôîíå ýêðàíà), ïðè ÷àñòîòå êàäðîâîé ðàçâåðòêè 50 Ãö  íåãàòèâíûì èçîáðàæåíèåì (ñâåòëûå çíàêè íà ò¸ìíîì ôîíå). ßðêîñòíûé êîíòðàñò öâåòíûõ çíàêîâ è ôîíà äîëæåí áûòü íå ìåíåå 60%.
Äëÿ ñâåòÿùèõñÿ èçîáðàæåíèé ïðÿìîãî è îáðàòíîãî êîíòðàñòà íàèëó÷øåå öâåòíîå ñî÷åòàíèå äàþò ÷¸ðíûé è îðàíæåâûé öâåòà. Ïðè îáðàòíîì êîíòðàñòå õîðîøåå ñî÷åòàíèå, âûçûâàþùåå íàèìåíüøåå óòîìëåíèå çðåíèÿ, äà¸ò òåìíîçåë¸íûé ôîí è áåëûå çíàêè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìîíîõðîìíîãî ìîíèòîðà îïòèìàëüíûì öâåòîì îòîáðàæåíèÿ ñâåòÿùèõñÿ çíàêîâ ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè ÿâëÿåòñÿ
æåëòîçåëåíûé ó÷àñòîê ñïåêòðà ñ äëèíîé âîëíû îò 500 äî
570 íì, õàðàêòåðèçóåìûé ìàëîé íàñûùåííîñòüþ è èìåþùèé ìàêñèìàëüíóþ âèäèìîñòü. Êðàñíûé, ôèîëåòîâûé è
ñèíèé öâåòà íå ðåêîìåíäóþòñÿ äëÿ èçîáðàæåíèÿ çíàêîâ
ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè. Èñïîëüçîâàíèå íåóäîáíûõ ñî÷åòàíèé öâåòîâ ôîíà è òåêñòà óõóäøàåò ÷èòàåìîñòü è ðàçëè÷èìîñòü, ïðèâîäèò ê áîëåå âûðàæåííîìó óòîìëåíèþ
ãëàç. Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìîæíî
ïðåäúÿâëÿòü íå áîëåå 7 öâåòîâ îäíîâðåìåííî.
Êëàâèàòóðà. Êëàâèàòóðà íå äîëæíà áûòü æåñòêî
ñâÿçàíà ñ ìîíèòîðîì. Ïî öâåòó êëàâèàòóðà äîëæíà ïðèáëèæàòüñÿ ê öâåòó êîðïóñà ìîíèòîðà (êîýôôèöèåíò îòðàæåíèÿ 0,4 - 0,6). Óãîë íàêëîíà ïîâåðõíîñòè êëàâèàòóðû äîëæåí áûòü â ïðåäåëàõ îò 5 äî 15 ãðàäóñîâ. Êëàâèàòóðà äîëæíà èìåòü îïîðíîå ïðèñïîñîáëåíèå. Òîëùèíà
êëàâèàòóðû íà óðîâíå ñðåäíåãî ðÿäà äîëæíà áûòü íå áîëåå 30 ìì. Äëèíà êëàâèàòóðû äîëæíà ïîçâîëÿòü ïîëüçîâàòüñÿ äâóìÿ ðóêàìè. Â êëàâèàòóðå äîëæíà áûòü ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü çâóêîâîé îáðàòíîé ñâÿçè îò âêëþ÷åíèÿ êëàâèøè ñ âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâêè. Êëàâèøè,
êîðïóñ êëàâèàòóðû äîëæíû èìåòü ìàòîâóþ ïîâåðõíîñòü.
Ïðåäïî÷òèòåëåí ñâåòëîñåðûé öâåò êëàâèøè ñ ÷åðíûì

øðèôòîì íà íèõ. ×àñòî èñïîëüçóåìûå ïîëÿ êëàâèø è êëàâèàòóðû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ âíèçó ñ ïðàâà, ðåäêî 
ââåðõó ñëåâà. Ôóíêöèîíàëüíûå ãðóïïû êëàâèø äîëæíû
âûäåëÿòüñÿ ðàçìåðîì, öâåòîì è ôîðìîé, à òàêæå ìåñòîì
ðàñïîëîæåíèÿ. Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð êëàâèø  13 ìì,
îïòèìàëüíûé  15 ìì ñ óãëóáëåíèåì (ñ âäàâëåííîé ïîâåðõíîñòüþ â öåíòðå êëàâèøè). Øàã êëàâèøè 19 ìì + 1
ìì. Ñîïðîòèâëåíèå êëàâèøè ìèíèìàëüíîå  0,25Ð, ìàêñèìàëüíîå  1,5Í. Êëàâèàòóðà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ñâîáîäíûé îäèíàêîâûé õîä äëÿ âñåõ êíîïîê è êëàâèø. Ïðè
ðàáîòå êíîïîê è êëàâèø íå äîëæåí èçäàâàòüñÿ øóì. Ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàÿìè âîãíóòûõ ïîâåðõíîñòåé êëàâèøè
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 3 ìì [12].
Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì
äëÿ ýêñïëóàòàöèè ÂÄÒ
Ïîä ïîìåùåíèÿ äëÿ ýêñïëóàòàöèè ÂÄÒ è ýëåêòðîííîâû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
ó÷åáíûå çàëû è äðóãèå ïîìåùåíèÿ íà ëþáîì ýòàæå çäàíèÿ.
Ðàçìåùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò ñ ÂÄÒ íå äîïóñêàåòñÿ â
öîêîëüíûõ è ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ. Ïëîùàäü ïîìåùåíèé äëÿ ýêñïëóàòàöèè ÂÄÒ çàâèñèò îò òèïà è êîëè÷åñòâà
óñòàíîâëåííûõ ÂÒ. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè, ñòðîèòåëüñòâå,
ðåêîíñòðóêöèè ïîìåùåíèé äëÿ ÂÄÒ ïëîùàäü íà îäíî
ðàáî÷åå ìåñòî äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 6,0 êâ.ì., à
îáú¸ì íå ìåíåå 20,0 êóá. ì. Ñëåäóåò îêðàøèâàòü ñòåíû â
ïîìåùåíèÿõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè ÂÄÒ äî ïîòîëêà èëè íà
âûñîòó ïàíåëåé õîëîäíûìè òîíàìè êðàñîê: ñâåòëîãîëóáûì, ñâåòëîçåëåíûì, ñâåòëîñåðûì öâåòàìè. Äîïóñêàåòñÿ
îêðàñêà ñòåí ñâåòëîæåëòûì, ñâåòëîáåæåâûì öâåòîì.
Äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ äèôôóçíîîòðàæàþùèå ìàòåðèàëû ñ êîýôôèöèåíòîì îòðàæåíèÿ äëÿ ïîòîëêà 0,7 - 0,8,
äëÿ ñòåí  0,5 - 0,6, äëÿ ïîëà  0,3 - 0,5.
Íåëüçÿ îêðàøèâàòü ñòåíû, ðàñïîëîæåííûå íàïðîòèâ ýêðàíà ìîíèòîðà, òåìíûìè òîíàìè êðàñîê. Â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ýêñïëóàòàöèè ÂÄÒ âñå ïîâåðõíîñòè äîëæíû
áûòü ìàòîâûìè. Îêîííûå ïåðåïëåòû ðàì, ïîäîêîííèêè
ñëåäóåò îêðàøèâàòü áåëîé êðàñêîé. Îðèåíòàöèÿ îêîí
äîëæíà áûòü íà ñåâåð, ñåâåðî âîñòîê. Ïðè îðèåíòàöèè
ýòèõ ïîìåùåíèé íà äðóãèå ñòîðîíû ãîðèçîíòà äîëæíû
áûòü ïðåäóñìîòðåíû ñîëíöåçàùèòíûå óñòðîéñòâà òèïà
æàëþçè, ðàñïîëîæåííûå ñíàðóæè èëè â ìåæñòåêîëüíîì
ïðîñòðàíñòâå. Íà îêíàõ ìîíòèðóþòñÿ çàíàâåñè, ïî öâåòó
ãàðìîíèðóþùèå ñ îêðàñêîé ñòåí. Øèðèíà çàíàâåñè äîëæíà áûòü â äâà ðàçà áîëüøå øèðèíû îêíà. Çàïðåùàåòñÿ
ïðèìåíÿòü äëÿ îêîí ÷åðíûå çàíàâåñè.
Ïîòîëîê ïîëíîñòüþ è ñòåíû (íå ìåíåå 80%) ïîìåùåíèÿ äîëæíû áûòü îáëèöîâàíû çâóêîïîãëîùàþùèìè ìàòåðèàëàìè.
Çàïðåùàåòñÿ äëÿ îòäåëêè âíóòðåííåãî èíòåðüåðà
ïîìåùåíèé ñ ÂÄÒ ïðèìåíÿòü ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû,
âûäåëÿþùèå â âîçäóõ âðåäíûå õèìè÷åñêèå âåùåñòâà.
Äëÿ õðàíåíèÿ îäåæäû îïåðàòîðîâ è äðóãèõ ëèö, ðàáîòàþùèõ ñ ÂÄÒ, äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ãàðäåðîáíûå ñ èíäèâèäóàëüíûìè øêàôàìè.
Íà 20 îïåðàòîðîâ äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ êðàí â
óìûâàëüíîé. Íà 12 - 15 ëèö äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ óíè'
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òàç. Íà 40 îïåðàòîðîâ è äð. ëèö äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ
íîæíàÿ âàííà. Ïðè êîëè÷åñòâå ðàáîòàþùèõ ñ ÂÒ áîëåå 15
æåíùèí â ñìåíå, â æåíñêîé óáîðíîé, ñî âõîäîì èç òàìáóðà
óáîðíîé, ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü ïîìåùåíèå äëÿ ëè÷íîé
ãèãèåíû æåíùèí (èëè êàáèíó äëÿ ãèãèåíè÷åñêîãî äóøà ðàçìåðîì 2,4 õ 1,2 ì).
Ðÿäîì ñ ïîìåùåíèÿìè ñ ÂÒ ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü
êîìíàòó îòäûõà (18 ì2), îáîðóäîâàííóþ óñòðîéñòâàìè
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðè÷åñêèìè êèïÿòèëüíèêàìè è óìûâàëüíèêîì. Êîìíàòà îòäûõà äîëæíà áûòü
îáîðóäîâàíà ìÿãêèìè êðåñëàìè, ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ
ãèìíàñòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé, òðåíàæåðàìè, ãàçåòàìè è
æóðíàëàìè. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñ êîëè÷åñòâîì ðàáîòàþùèõ
áîëåå 50 ÷åëîâåê â ñìåíó äîëæíû áûòü îðãàíèçîâàíû êîìíàòû ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè. Ê ïîìåùåíèþ ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè ïðåäúÿâëÿþòñÿ æåñòêèå òðåáîâàíèÿ,
ñóùåñòâåííî îòëè÷àþùèåñÿ îò óñëîâèé ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé. Îêðàñêà ñòåí äîëæíà áûòü íåéòðàëüíûõ áåæåâîêîðè÷íåâûõ òîíîâ, ëèáî â òåïëîé öâåòîâîé ãàììå.
Äåêîðàòèâíàÿ îòäåëêà ñòåí èç òêàíè â ñêëàäêó âûïîëíÿåò ôóíêöèþ çâóêîçàùèòû. Ýòè ïîêðûòèÿ õîðîøî ñî÷åòàþòñÿ ñ íåâûñîêèìè ïàíåëÿìè èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà.
Ïîìåùåíèÿ äëÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè äîëæíû èìåòü þæíóþ, þãîâîñòî÷íóþ îðèåíòàöèþ ñ äîñòàòî÷íûì ñâåòîì, õîðîøî ïðîâåòðèâàòüñÿ. Ïîìåùåíèå äîëæíî áûòü ìàêñèìàëüíî îçåëåíåíî êîìíàòíûìè ðàñòåíèÿìè, ÷òî áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà ïñèõèêó ÷åëîâåêà. Â êîìíàòå ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè íåîáõîäèìî îáîðóäîâàòü
ñïåöèàëüíîå èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå ñî ñâåòèëüíèêàìè
ãîëóáîãî, çåëåíîãî è îðàíæåâîãî òîíîâ, ðàáîòàþùèõ â
èìïóëüñíîì ðåæèìå. Ëàìïû äíåâíîãî ñâåòà äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ðàâíîìåðíîå îñâåùåíèå. Ãîëóáûå è çåëåíûå ëàìïû äîëæíû îñâåùàòü îòäåëüíûå çîíû ïîìåùåíèÿ, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò ôèçè÷åñêîìó è ïñèõè÷åñêîìó óñïîêîåíèþ.
Ïîìåùåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàçãðóçêè äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî áûòîâûìè êîíäèöèîíåðàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îïòèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó è âëàæíîñòü âîçäóõà. Êðåñëà äîëæíû èìåòü âûñîêóþ ñïèíêó ñ ïîäãîëîâíèêîì, ïîäëîêîòíèêàìè è ïîäñòàâêîé äëÿ íîã, äîëæíû áûòü êîìôîðòàáåëüíûìè. Îáèâêà êðåñåë äîëæíà ñî÷åòàòüñÿ ñ öâåòîì ñòåí è ïîëà. Â êàáèíåòå ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâëèâàòü
àêóñòè÷åñêèå ñòåðåîñèñòåìû, ïîçâîëÿþùèå ïðîâîäèòü
ñåàíñû ìóçûêîòåðàïèè ñ ó÷åòîì ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé îòäûõàþùèõ. Íà ñòåíàõ êàáèíåòîâ íåîáõîäèìî
óñòàíàâëèâàòü èîíèçàòîðû âîçäóõà. Äëÿ äåçèíôåêöèè
ïîìåùåíèé íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü áàêòåðèöèäíóþ
ëàìïó, âêëþ÷àåìóþ â ïåðåðûâàõ ìåæäó ñåàíñàìè, áåç ïðèñóòñòâèÿ ïåðñîíàëà [12].

Êîíñòðóêöèÿ ðàáî÷åãî ñòîëà, ñòóëà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ïîääåðæàíèå ðàöèîíàëüíîé ðàáî÷åé ïîçû ïðè
ðàáîòå íà ÂÄÒ, ïîçâîëÿòü èçìåíÿòü ïîçó ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ñòàòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ ìûøö øåéíîïëå÷åâîé
îáëàñòè è ñïèíû äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàçâèòèÿ óòîìëåíèÿ. Òèï ðàáî÷åãî ñòóëà äîëæåí âûáèðàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáîòû ñ ó÷åòîì
ðîñòà ïîëüçîâàòåëÿ.
Âûñîòà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ñòîëà äëÿ âçðîñëûõ
ïîëüçîâàòåëåé äîëæíà ðåãóëèðîâàòüñÿ â ïðåäåëàõ 680 800 ìì; ïðè îòñóòñòâèè òàêîé âîçìîæíîñòè âûñîòà ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ñòîëà äîëæíà ñîñòàâëÿòü 725 ìì.
Ìîäóëüíûìè ðàçìåðàìè ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè ñòîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ äîëæíû ðàññ÷èòûâàòüñÿ êîíñòðóêòèâíûå ðàçìåðû, ñëåäóåò ñ÷èòàòü: øèðèíó 800, 1000,
1200 è 1400 ìì, ãëóáèíó 800 è 1000 ìì ïðè íåðåãóëèðóåìîé åãî âûñîòå, ðàâíîé 725 ìì. Êîíñòðóêöèÿ îäíîìåñòíîãî ñòîëà äëÿ ðàáîòû ñ ÂÄÒ äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü
äâå ðàçäåëüíûå ïîâåðõíîñòè:
 îäíà ãîðèçîíòàëüíàÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÂÄÒ ñ ïëàâíîé ðåãóëèðîâêîé ïî âûñîòå â ïðåäåëàõ 520 - 760 ìì;
 âòîðàÿ  äëÿ êëàâèàòóðû ñ ïëàâíîé ðåãóëèðîâêîé ïî âûñîòå è óãëó íàêëîíà îò 0 äî 15, ãðàäóñîâ ñ íàäåæíîé ôèêñàöèåé â îïòèìàëüíîì ðàáî÷åì ïîëîæåíèè
(1215 ãðàäóñîâ), ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïîääåðæàíèþ ïðàâèëüíîé ðàáî÷åé ïîçû, áåç ðåçêîãî íàêëîíà ãîëîâû âïåðåä.
Óãîë, îáðàçóåìûé ïðåäïëå÷üåì è ïëå÷îì, äîëæåí áûòü
íå ìåíåå 90° + 5°.
Ðàáî÷èé ñòîë äîëæåí èìåòü ïðîñòðàíñòâî äëÿ íîã
âûñîòîé íå ìåíåå 600 ìì, øèðèíîé íå ìåíåå 500 ìì, ãëóáèíîé íà óðîâíå êîëåí íå ìåíåå 450 ìì, è íà óðîâíå âûòÿíóòûõ íîã íå ìåíåå 650 ìì.
Ïðè íàëè÷èè ñòîëà è ñòóëà, íå ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðîñòó, íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî ïîëüçîâàòüñÿ ðåãóëèðóåìîé ïî âûñîòå ïîäñòàâêîé äëÿ íîã. Ðàáî÷åå ìåñòî äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî ïîäñòàâêîé äëÿ íîã, èìåþùåé øèðèíó íå ìåíåå 300 ìì, ãëóáèíó íå ìåíåå 400 ìì, ðåãóëèðîâêó ïî âûñîòå â ïðåäåëàõ äî 150 ìì.
Ïîâåðõíîñòü ïîäñòàâêè äîëæíà áûòü ðèôëåíîé è
èìåòü ïî ïåðåäíåìó êðàþ áîðòèê âûñîòîé 10 ìì.
Ðàáî÷èå ìåñòà ñ ÂÄÒ äîëæíû îáîðóäîâàòüñÿ ñòóëîì,
êîòîðûé äîëæåí áûòü ïîäúåìíî - ïîâîðîòíûì è ðåãóëèðóåìûì ïî âûñîòå è óãëàì íàêëîíà ñèäåíèÿ è ñïèíêè, à
òàêæå ïî ðàññòîÿíèþ ñïèíêè îò ïåðåäíåãî êðàÿ ñèäåíèÿ.
Âî âðåìÿ ðàáîòû óãîë áåäðîãîëåíü äîëæåí ñîñòàâëÿòü 90°.
Êîíñòðóêöèÿ ñòóëà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ðåãóëèðîâêó âûñîòû ïîâåðõíîñòè ñèäåíèÿ â ïðåäåëàõ 400 - 550 ìì è óãëîâ
íàêëîíà âïåðåä äî 15 ãðàäóñîâ è íàçàä äî 5 ãðàäóñîâ. Ïåðåäíèé êðàé ñòóëà äîëæåí áûòü çàêðóãëåí. Êîíñòðóêöèÿ
ñòóëà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âûñîòó îïîðíîé ïîâåðõíîñòè
ñïèíêè 300 ìì, øèðèíó íå ìåíåå 380 ìì, ðàäèóñ êðèâèçíû
ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè 400 ìì, ðåãóëèðîâêó ðàññòîÿíèÿ ñïèíêè îò ïåðåäíåãî êðàÿ ñèäåíèÿ â ïðåäåëàõ 260 - 400
ìì, ñòàöèîíàðíûå è ñúåìíûå ïîäëîêîòíèêè äëèíîé íå ìåíåå 250 ìì è øèðèíîé 50 - 70 ìì. Ïîâåðõíîñòè ñèäåíèÿ,
ñïèíêè è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ñòóëà äîëæíû áûòü ïîëóìÿãêèìè ñ íåñêîëüçÿùèìè, íåýëåêòðèçóþùèìèñÿ è
âîçäóõîïðîíèöàåìûìè ïîêðûòèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè

Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè è îáîðóäîâàíèþ
ðàáî÷èõ ìåñò ñ ÂÄÒ
Ïðè îðãàíèçàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà ïîëüçîâàòåëÿ ÂÄÒ
(îïåðàòîðîâ, òåëåôîíèñòîâ è äð.) ñëåäóåò îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâèå êîíñòðóêöèè âñåõ ýëåìåíòîâ ðàáî÷åãî ìåñòà è
èõ âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ýðãîíîìè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ñ ó÷åòîì õàðàêòåðà âûïîëíÿåìîé äåÿòåëüíîñòè,
ôîðì îðãàíèçàöèè òðóäà è îñíîâíîãî ðàáî÷åãî ïîëîæåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ.
'

ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI
Ïîìåùåíèÿ ñ ÂÄÒ ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû è ïîñëå
êàæäîãî ÷àñà äîëæíû áûòü ïðîâåòðåíû, ÷òî îáåñïå÷èâàåò óëó÷øåíèå êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà âîçäóõà, â òîì ÷èñëå
è àýðîèîííûé ðåæèì.
Ñîäåðæàíèå âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ, ðàáîòà íà ÂÄÒ â êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé, íå äîëæíî ïðåâûøàòü ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè [7].

ëåãêóþ î÷èñòêó îò çàãðÿçíåíèé. Ðàáî÷èå ìåñòà ñ ÂÄÒ ïî
îòíîøåíèþ ê ñâåòîâûì ïðîåìàì äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ
òàê, ÷òîáû åñòåñòâåííûé ñâåò ïàäàë ñáîêó, ïðåèìóùåñòâåííî ñëåâà. Ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ñ ÂÄÒ äîëæíû
ó÷èòûâàòü ðàññòîÿíèå ìåæäó ðàáî÷èìè ñòîëàìè ñ âèäåîìîíèòîðàìè (â íàïðàâëåíèè òûëà ïîâåðõíîñòè îäíîãî âèäåîìîíèòîðà è ýêðàíà äðóãîãî âèäåîìîíèòîðà), êîòîðîå
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 2,0 ì, à ðàññòîÿíèå ìåæäó áîêîâûìè
ïîâåðõíîñòÿìè âèäåîìîíèòîðîâ íå ìåíåå 1,2 ì.
Ðàáî÷èå ìåñòà ñ ÂÄÒ ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû, òðåáóþùåé çíà÷èòåëüíîãî óìñòâåííîãî íàïðÿæåíèÿ èëè âûñîêîé êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ (ðàáîòíèêè óìñòâåííîãî
òðóäà, îïåðàòîðû, òåëåôîíèñòêè ñèñòåìû èíôîðìàöèè è
äð.), ñëåäóåò èçîëèðîâàòü äðóã îò äðóãà ïåðåãîðîäêàìè
âûñîòîé 1,5  2,0 ì, òåì ñàìûì, ñíèæàÿ óðîâåíü øóìà.
Óðîâåíü ãëàç ïðè âåðòèêàëüíî ðàñïîëîæåííîì ýêðàíå ÂÄÒ äîëæåí ïðèõîäèòüñÿ íà öåíòð èëè 2/3 âûñîòû ýêðàíà. Ëèíèÿ âçîðà äîëæíà áûòü ïåðïåíäèêóëÿðíà öåíòðó ýêðàíà è îïòèìàëüíîå åå îòêëîíåíèå îò ïåðïåíäèêóëÿðà, ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç öåíòð ýêðàíà â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè,
ñîñòàâëÿåò + 5 ãðàäóñîâ (äîïóñòèìî + 10 ãðàäóñîâ).
Ýêðàí âèäåîìîíèòîðà äîëæåí íàõîäèòüñÿ îò ãëàçà
ïîëüçîâàòåëÿ íà îïòèìàëüíîì ðàññòîÿíèè 600700 ìì, íî
íå áëèæå 500 ìì ñ ó÷åòîì ðàçìåðîâ àëôàâèòíîöèôðîâûõ çíàêîâ è ñèìâîëîâ [6, 12].

Òðåáîâàíèÿ ê îñâåùåíèþ ïîìåùåíèé
Ïîìåùåíèÿ ñ ÂÄÒ äîëæíû èìåòü åñòåñòâåííîå è èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå. Îñíîâíîé ïîòîê åñòåñòâåííîãî
ñâåòà äîëæåí áûòü ñëåâà.
Íå äîïóñêàåòñÿ íàïðàâëåíèå îñíîâíîãî ñâåòîâîãî
ïîòîêà åñòåñòâåííîãî ñâåòà ñïðàâà, ñçàäè è ñïåðåäè ðàáîòàþùåãî íà ÂÄÒ.
Ñîëíå÷íûå ëó÷è, áëèêè íå äîëæíû ïîïàäàòü â ïîëå
çðåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ è íà ýêðàíû âèäåîìîíèòîðîâ. Êîýôôèöèåíò åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ (ÊÅÎ) äîëæåí áûòü
íå íèæå 1,5%. Ñëåäóåò îãðàíè÷èâàòü íåðàâíîìåðíîñòü
ðàñïðåäåëåíèÿ ÿðêîñòè â ïîëå çðåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ÂÄÒ.
Èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå â ïîìåùåíèÿõ ýêñïëóàòàöèè ÂÄÒ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ñèñòåìîé îáùåãî ðàâíîìåðíîãî îñâåùåíèÿ.
Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ ñâåòà äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû, ðàñïîëîæåííûå ëèáî íà ïîòîëêå, ëèáî ïî ïåðèìåòðó ñòåí, íàä ðàáî÷èìè ìåñòàìè. Ñëåäóåò îãðàíè÷èòü ïðÿìóþ è îòðàæåííóþ áëåñòêîñòü îò èñòî÷íèêîâ îñâåùåíèÿ. Ñâåòèëüíèêè
äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ ðÿäàìè äëÿ ðàâíîìåðíîãî îñâåùåíèÿ
âñåãî ïîìåùåíèÿ. Ñâåòèëüíèêè äîëæíû îñâîáîæäàòüñÿ îò
ïûëè íå ìåíåå äâóõ ðàç â òå÷åíèå ãîäà, à òàêæå ïî ìåðå
çàãðÿçíåíèÿ.
Äëÿ îñâåùåíèÿ ïîìåùåíèé ñ ÂÄÒ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü
ñâåòèëüíèêè ìîùíîñòüþ 40 èëè 36 Âò áåëîãî èëè õîëîäíî - áåëîãî öâåòà. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ñâåòèëüíèêîâ «äíåâíîãî ñâåòà». Îñâåùåííîñòü íà ïîâåðõíîñòè ñòîëà â çîíå ðàçìåùåíèÿ ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè äîëæíà áûòü
300 - 500 ëê. Äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà ñâåòèëüíèêîâ ìåñòíîãî îñâåùåíèÿ äëÿ ïîäñâåòêè äîêóìåíòîâ. Ìåñòíîå îñâåùåíèå íå äîëæíî ñîçäàâàòü áëèêîâ íà ïîâåðõíîñòè ýêðàíà è óâåëè÷èâàòü îñâåùåííîñòü ýêðàíà áîëåå 300 ëê.
Ðàáîòà íà âèäåîòåðìèíàëàõ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè ñîâìåùåííîì îñâåùåíèè (åñòåñòâåííîå è èñêóññòâåííîå) òîëüêî ïðè 1 - 2  3 - ðÿäíîì ðàñïîëîæåíèè ðàáî÷èõ ìåñò (ýêðàí è ïîâåðõíîñòü ðàáî÷åãî ñòîëà íàõîäÿòñÿ
ïåðïåíäèêóëÿðíî ñâåòîíåñóùåé ñòåíå) [2, 5].

Òðåáîâàíèÿ ê ìèêðîêëèìàòó, îòîïëåíèþ,
âåíòèëÿöèè è êîíäèöèîíèðîâàíèþ âîçäóõà
Ïîìåùåíèÿ ñ ÂÄÒ äîëæíû îáîðóäîâàòüñÿ ñèñòåìàìè îòîïëåíèÿ, êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà èëè ýôôåêòèâíîé ïðèòî÷íîâûòÿæíîé âåíòèëÿöèåé.
Ðàñ÷åò âîçäóõîîáìåíà ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïî òåïëîèçáûòêàì îò ìàøèí, ëþäåé è èñêóññòâåííîãî îñâåùåíèÿ.
Ïàðàìåòðû ìèêðîêëèìàòà  òåìïåðàòóðà, îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü, ñêîðîñòü äâèæåíèÿ âîçäóõà  äîëæíû îòâå÷àòü äåéñòâóþùèì ñàíèòàðíûì íîðìàì [7].
Â ïîìåùåíèÿõ, â êîòîðûõ ðàáîòà íà ÂÄÒ è ÏÝÂÌ
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé, äîëæíû îáåñïå÷èâàòüñÿ îïòèìàëüíûå
ïàðàìåòðû ìèêðîêëèìàòà (òàáëèöà 1).
Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ îòîïëåíèÿ ïîìåùåíèé ñ
ÂÄÒ è õðàíèëèù ìàãíèòíûõ ëåíò ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå
ïðèáîðû è ïàðîâîå îòîïëåíèå.
Êîíäèöèîíèðîâàíèå âîçäóõà äîëæíî îáåñïå÷èâàòü
àâòîìàòè÷åñêîå ïîääåðæèâàíèå ïàðàìåòðîâ ìèêðîêëèìàòà
â íåîáõîäèìûõ ïðåäåëàõ â òå÷åíèå âñåõ ñåçîíîâ ãîäà, î÷èñòêó âîçäóõà îò ïûëè è âðåäíûõ âåùåñòâ, ñîçäàíèå íåáîëüøîãî èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ â ÷èñòûõ ïîìåùåíèÿõ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîñòóïëåíèÿ íåî÷èùåííîãî âîçäóõà.

Îïòèìàëüíûå íîðìû ìèêðîêëèìàòà äëÿ ïîìåùåíèé ñ ÂÄÒ
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Òàáëèöà 1

Nr.2 (296), 2007
Òðåáîâàíèÿ ê çàùèòå îò ýëåêòðîìàãíèòíûõ
èçëó÷åíèé è ýëåêòðîñòàòè÷åñêèõ ïîëåé
ÂÄÒ íà ýëåêòðîííîëó÷åâûõ òðóáêàõ ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè øèðîêîïîëîñíûõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ èçëó÷åíèé:
ìÿãêîãî ðåíòãåíîâñêîãî, óëüòðàôèîëåòîâîãî, èíôðàêðàñíîãî, ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî è ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ
ðàäèî÷àñòîòíîãî äèàïàçîíà.
Ìîùíîñòü ýêñïîçèöèîííîé äîçû ðåíòãåíîâñêîãî
èçëó÷åíèÿ â ëþáîé òî÷êå íå äîëæíà ïðåâûøàòü 0,03 ìèêðîðåíòãåí/ñ.
Íàïðÿæåííîñòü ýëåêòðîìàãíèòíîãî ïîëÿ ðàäèî÷àñòîò íå äîëæíà ïðåâûøàòü 10 Â/ì.
Óðîâíè èíòåíñèâíîñòè èíôðàêðàñíîãî èçëó÷åíèÿ íå
äîëæíû ïðåâûøàòü äîïóñòèìûå 0,1 Âò/ì â âèäèìîì (400 
760 íì) äèàïàçîíå; 0,05 Âò/ì  â áëèæíåì ÈÊ äèàïàçîíå (760
1050 íì); 4 Âò/ì  â äàëüíåì ÈÊ äèàïàçîíå (ñâûøå 1050 íì).
Óðîâíè óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ íå äîëæíû
ïðåâûøàòü äîïóñòèìûå 0,0001 Âò/ì â äèàïàçîíå 280315
íì è 0,1 Âò/ì â äèàïàçîíå 315400 íì. Èçëó÷åíèå â äèàïàçîíå 200280 íì íå äîïóñêàåòñÿ.
Íàïðÿæåííîñòü ýëåêòðîñòàòè÷åñêîãî ïîëÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü äëÿ âçðîñëûõ ïîëüçîâàòåëåé 20êV/ì.
Äëÿ óìåíüøåíèÿ ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà ïîìåùåíèÿ ñ ÂÄÒ â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ
âëàæíîé óáîðêå, à ýêðàíû ÂÄÒ  ïðîòèðàòüñÿ.
Ïîëû ïîìåùåíèé ñ ÂÄÒ äîëæíû èìåòü àíòèñòàòè÷åñêîå ïîêðûòèå [3, 8, 9].

ïðîèçâîäñòâà è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äîïóñêàåòñÿ ðàáîòà
ïî ñìåíàì ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 12 ÷àñîâ. Âèäû òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàçäåëÿþòñÿ íà 3 ãðóïïû:
 ãðóïïà À  ðàáîòà ïî ñ÷èòûâàíèþ èíôîðìàöèè ñ
ýêðàíà ÂÄÒ è ÏÝÂÌ;
 ãðóïïà Á  ðàáîòà ïî ââîäó èíôîðìàöèè;
 ãðóïïà Â  òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà â ðåæèìå äèàëîãà ñ
ÝÂÌ. Ïðè âûïîëíåíèè â òå÷åíèå ðàáî÷åé ñìåíû
ðàáîò, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçíûì âèäàì òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè, çà îñíîâíóþ ñëåäóåò ïðèíèìàòü
òîëüêî òó ðàáîòó ñ ÂÄÒ êîòîðàÿ çàíèìàåò íå ìåíåå 50% âðåìåíè â òå÷åíèå ðàáî÷åé ñìåíû èëè
ðàáî÷åãî äíÿ.
Äëÿ âñåõ âèäîâ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ 3 êàòåãîðèè òÿæåñòè è íàïðÿæåííîñòè ðàáîò ñ
ÂÄÒ, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ: äëÿ ãðóïïû À  ïî ñóììàðíîìó ÷èñëó ÷èòàåìûõ çíàêîâ çà ðàáî÷óþ ñìåíó, íî íå áîëåå 60000 çíàêîâ çà ñìåíó; äëÿ ãðóïïû Á  ïî ñóììàðíîìó
÷èñëó ÷èòàåìûõ èëè ââîäèìûõ çíàêîâ çà ðàáî÷óþ ñìåíó,
íî íå áîëåå 40000 çíàêîâ çà ñìåíó; äëÿ ãðóïïû Â  ïî ñóììàðíîìó âðåìåíè íåïîñðåäñòâåííîé ðàáîòû ñ ÂÄÒ çà ðàáî÷óþ ñìåíó, íî íå áîëåå 6 ÷àñîâ.
Ðàöèîíàëüíûé ðåæèì òðóäà è îòäûõà ðàáîòàþùèõ
ñ ÂÄÒ óñòàíîâëåííûé ñ ó÷åòîì ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîé
íàïðÿæåííîñòè èõ òðóäà, äèíàìèêè ôóíêöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ ñèñòåì îðãàíèçìà è ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàåò ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ðåãëàìåíòèðîâàííûõ
ïåðåðûâîâ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ ïîëüçîâàòåëåé íà ïðîòÿæåíèè ðàáî÷åé ñìåíû, êðîìå îáåäåííîãî ïåðåðûâà, äîëæíû
óñòàíàâëèâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå ðåãëàìåíòèðîâàííûå
ïåðåðûâû. Âðåìÿ ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïåðåðûâîâ â òå÷åíèå ðàáî÷åé ñìåíû ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü â çàâèñèìîñòè îò åå ïðîäîëæèòåëüíîñòè, âèäà è êàòåãîðèè òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè 8ìè ÷àñîâîé ðàáî÷åé ñìåíå è ðàáîòå íà ÂÄÒ
ðåãëàìåíòèðîâàííûå ïåðåðûâû ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü:
 äëÿ I êàòåãîðèè ðàáîò ÷åðåç 2 ÷àñà îò íà÷àëà ðàáî÷åé ñìåíû è ÷åðåç 2 ÷àñà ïîñëå îáåäåííîãî ïåðåðûâà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 15 ìèíóò êàæäûé;
 äëÿ II êàòåãîðèè ðàáîò ÷åðåç 2 ÷àñà îò íà÷àëà ðàáî÷åé ñìåíû è ÷åðåç 1,5 - 2,0 ÷àñà ïîñëå îáåäåííîãî ïåðåðûâà, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 15 ìèíóò êàæäûé èëè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 10 ìèíóò ÷åðåç
êàæäûé ÷àñ ðàáîòû;
 äëÿ III êàòåãîðèè ðàáîò ÷åðåç 1,52,0 ÷àñà îò íà÷àëà ðàáî÷åé ñìåíû è ÷åðåç 1,5 - 2,0 ÷àñà ïîñëå
îáåäåííîãî ïåðåðûâà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 20
ìèíóò êàæäûé èëè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 15 ìèíóò ÷åðåç êàæäûé ÷àñ ðàáîòû.
Ïðè 12 - ÷àñîâîé ðàáî÷åé ñìåíå ðåãëàìåíòèðîâàííûå ïåðåðûâû óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïåðâûå 8 ÷àñîâ àíàëîãè÷íî ïåðåðûâàì ïðè 8 - ÷àñîâîé ðàáî÷åé ñìåíå, à â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 4 ÷àñîâ ðàáîòû, íåçàâèñèìî îò êàòåãîðèè
è âèäà ðàáîòû, ïåðåðûâû ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 15 ìèíóò
÷åðåç êàæäûé ÷àñ ðàáîòû.
Ðåæèì òðóäà è îòäûõà îïåðàòîðîâ íåïîñðåäñòâåííî
ðàáîòàþùèõ ñ ÂÄÒ çàâèñèò îò õàðàêòåðà âûïîëíÿåìîé ðà-

Òðåáîâàíèÿ ê øóìó è âèáðàöèè
Ïîìåùåíèÿ ñ ÂÄÒ íå äîëæíû ãðàíè÷èòü ñ ïîìåùåíèÿìè, èìåþùèìè ïîâûøåííûå óðîâíè øóìà. Óðîâíè çâóêà
è ýêâèâàëåíòíûå óðîâíè çâóêà â ïîìåùåíèÿõ ÝÂÌ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ ïðîãðàììèñòîâ è îïåðàòîðîâ ÂÄÒ íå äîëæíû
ïðåâûøàòü 50 äÁÀ. Â ïîìåùåíèÿõ, ãäå ðàáîòàþò èíæåíåðíîòåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè, îñóùåñòâëÿþùèå ëàáîðàòîðíûé, àíàëèòè÷åñêèé è èçìåðèòåëüíûé êîíòðîëü  60 äÁÀ; â
ïîìåùåíèÿõ îïåðàòîðîâ ÝÂÌ (áåç äèñïëååâ)  65 äÁÀ; íà
ðàáî÷èõ ìåñòàõ â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ øóìíûõ àãðåãàòîâ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí  75 äÁÀ. Óêàçàòåëüíûå
óðîâíè çâóêà è ýêâèâàëåíòíûå óðîâíè çâóêà äîëæíû áûòü
ñíèæåíû íà 5 äÁÀ ïðè âûïîëíåíèè íàïðÿæåííîé ðàáîòû, à
òàêæå ïðè äëèòåëüíîñòè ñìåíû áîëåå 8 ÷àñ.
Øóìÿùåå îáîðóäîâàíèå, óðîâíè øóìà êîòîðûå ïðåâûøàþò íîðìèðîâàííûå, äîëæíû íàõîäèòüñÿ âíå ïîìåùåíèÿ ñ ÂÄÒ. Çâóêîèçîëÿöèÿ ïîìåùåíèé ñ ÂÄÒ äîñòèãàåòñÿ ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ çâóêîïîãëîùàþùèõ ìàòåðèàëîâ ñ ìàêñèìàëüíûìè êîýôôèöèåíòàìè çâóêîïîãëîùåíèÿ
â îáëàñòè ÷àñòîò 63 - 8000 Ãö äëÿ îòäåëêè ïîìåùåíèé.
Äîïîëíèòåëüíûì çâóêîïîãëîùåíèåì ñëóæàò îäíîòîííûå
çàíàâåñè, èç ïëîòíîé òêàíè, ïîäâåøåííûå â ñêëàäêó íà
ðàññòîÿíèè 1520 ñì îò îãðàæäåíèÿ. Øèðèíà çàíàâåñè
äîëæíà áûòü â 2 ðàçà áîëüøå øèðèíû îêíà [11].
Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ðåæèìà òðóäà
è îòäûõà ïðè ðàáîòå ñ ÂÄÒ
Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ îïåðàòîðîâ ñ ÂÄÒ 8 ÷àñîâ. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîõðàíèòü ïîòî÷íîñòü
'"

ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI
Ëèöàì, ïîëüçóþùèìñÿ î÷êàìè, äëÿ ðàáîòû íà äèñïëåÿõ äîëæíû âûäàâàòüñÿ î÷êè, ðàññ÷èòàííûå íà ðàññòîÿíèå 550700 ìì [1, 12].

áîòû: ââîä äàííûõ, ðåäàêòèðîâàíèå ïðîãðàìì, ÷òåíèå èíôîðìàöèè ñ ýêðàíà è ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ñ ÂÄÒ íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 2 ÷àñà, åñëè îíà âûïîëíÿåòñÿ áåç ðåãëàìåíòèðîâàííîãî ïåðåðûâà. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè è äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàçâèòèÿ óòîìëåíèÿ îïåðàòîðîâòåëåôîíèñòîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò ñ ÂÄÒ ïî 8 ÷àñîâ â
ñìåíó, ðåêîìåíäóåòñÿ ñëåäóþùèé ðåæèì: 2 äíÿ â ïåðâîé ñìåíå, 2 äíÿ âî âòîðîé ñìåíå è 2 äíÿ âûõîäíûõ.
Âî âðåìÿ ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïåðåðûâîâ ñ öåëüþ
ñíèæåíèÿ íåðâíîýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ, óòîìëåíèÿ çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà, óñòðàíåíèÿ âëèÿíèÿ ãèïîäèíàìèè îïåðàòîðû äîëæíû âûïîëíÿòü êîìïëåêñû ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé.
Ðàáîòàþùèì íà ÂÄÒ ñ âûñîêèì óðîâíåì íåðâíî
ýìîöèîíàëüíîé è íåðâíîïñèõè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè âî
âðåìÿ ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïåðåðûâîâ è â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ ïîêàçàíà ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàçãðóçêà â ñïåöèàëüíî
îáîðóäîâàííûõ ïîìåùåíèÿõ.
Ëèöà, ðàáîòàþùèå ñ ÂÄÒ, îáÿçàíû ïðîõîäèòü ïðåäâàðèòåëüíûå, ïåðèîäè÷åñêèå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÐÌ ¹ 132 îò 17.06.1996 [10].
Æåíùèíû ñî âðåìåíè óñòàíîâëåíèÿ áåðåìåííîñòè è
â ïåðèîä êîðìëåíèÿ ðåáåíêà ê âûïîëíåíèþ âñåõ âèäîâ
ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÂÄÒ, íå äîïóñêàþòñÿ. Òðóäîóñòðîéñòâî áåðåìåííûõ æåíùèí ðåêîìåíäóåòñÿ
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ãèãèåíè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî ðàöèîíàëüíîìó òðóäîóñòðîéñòâó áåðåìåííûõ
æåíùèí».
Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ
îïåðàòîðîâ, òåëåôîíèñòîê, äèñïåò÷åðîâ, ðàáîòàþùèõ ñ
ÂÄÒ â äèàëîãîâîì ðåæèìå, ðåêîìåíäóåòñÿ îðîøåíèå âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé àýðîçîëÿìè «Êàìåíòîí» èëè
«Èíãàëèïò» äâà ðàçà â äåíü, âåñíîé è îñåíüþ êóðñàìè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ïî 2 íåäåëè è îáùåóêðåïëÿþùàÿ âèòàìèíîòåðàïèÿ ïîëèâèòàìèíàìè êóðñàìè ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïî 1 ìåñÿöó.
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Evaluarea diferenþiatã a activitãþii antibacteriene a diferitelor antiseptice
în tratamentul periodontitelor apicale
V. Bodrug
Catedra Stomatologie Terapeuticã, USMF Nicolae Testemiþanu
Differential Determination of Antimicrob Effects of Some Antiseptics in Treating Apical Periodontitis
The aim of this research is elaboration and application of the new patterns of conservative treatment of apical periodontitis of infectious
aetiology. The antiseptic effect of Miramistin, Listerin, Eracond and the variety of root canals microflora that causes apical periodontitis was studied
at 125 patients. In the experimental group there were 69 men and 56 women between the ages of 18 to 60. Chronic periodontitis in acute conditions
prevailed in 55 cases. In apical infectious periodontitis the microflora of root canals is represented mainly by anaerobic microorganisms, goldish and
epidermis staphylococcus, piogen streptococcus and patogenic enterobacteria. Their sensitiveness to the tested antiseptics is quite high.
Key words: apical periodontitis, antiseptics, endodontic space
Äèôåðåíöèðîâàííîå îïðåäåëåíèå ïðîòèâîìèêðîáíîãî äåéñòâèÿ íåêîòîðûõ àíòèñåïòèêîâ ïðè ëå÷åíèè
âåðõóøå÷íûõ ïåðèîäîíòèòîâ
Öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâèëèñü ðàçðàáîòêà è àïðîáàöèÿ íîâîé ñõåìû êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ âåðõóøå÷íûõ ïåðèîäîíòèòîâ èíôåêöèîííîé ýòèîëîãèè. Àíòèñåïòè÷åñêèé ýôôåêò ìèðàìèñòèíà, ëèñòåðèíà è ýðàêîíäà è ðàçíîâèäíîñòè ìèêðîôëîðû êîðíåâûõ êàíàëîâ, êîòîðàÿ âûçûâàåò àïèêàëüíûé ïåðèîäîíòèò, áûëè èçó÷åíû íà 125 áîëüíûõ. Îíè ñîñòàâèëè ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ãðóïïó. Ñðåäè ïàöèåíòîâ äàííîé ãðóïïû áûëè 69 ìóæ÷èí è 56 æåíùèí â âîçðàñòå îò 18 äî 60 ëåò. Ñðåäè êëèíè÷åñêèõ
ôîðì ïðåâàëèðîâàë õðîíè÷åñêèé ïåðèîäîíòèò â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ  55 ñëó÷àåâ. Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà ñîñòîÿëà èç 36 ïàöèåíòîâ,
ëå÷åííûõ òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè. Ïðè âåðõóøå÷íîì èíôåêöèîííîì ïåðèîäîíòèòå ìèêðîôëîðà êîðíåâûõ êàíàëîâ ïðåäñòàâëåíà ãëàâíûì îáðàçîì óñëîâíî àýðîáíûìè ìèêðîîðãàíèçìàìè, Staphylococcus aureus è epidermidis, Streptococcus pyogenes è óñëîâíî ïàòîãåííûìè ýíòåðîáàêòåðèÿìè. Èõ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê òåñòèðîâàííûì àíòèñåïòèêàì äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âåðõóøå÷íûå ïåðèîäîíòèòû, àíòèñåïòèêè, ýíäîäîíòè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî

Introducere
Periodontita apicalã cauzatã de agenþi patogeni de origine
infecþioasã rãmâne a fi o entitate morbidã frecvent întâlnitã. Ea
poate deveni un focar infecþios stomatogen cu impact asupra
întregului organism. Totodatã, e ºtiut cã periodontitele apiale
constituie o sursã de afecþiuni inflamatoare ale sistemului maxilofacial, complicaþiile cãrora pot avea consecinþe grave.
De menþionat cã atât bolnavii cu periodontitã apicalã acutã,
cât ºi cei cu forma ei cronicã în stadiul acutizãrii constituie 30%
din numãrul pacienþilor ce solicitã asistenþã urgentã în instituþiile
stomatologice [2, 4, 3].
Astfel, perfecþionarea metodelor de tratament endodontic al
periodontitelor apicale rãmâne o problemã actualã din motiv cã
rãspunsul maladiei la medicaþie în multe cazuri nu este cel scontat.
Totodatã, la tema entitãþii morbide în cauzã, literatura de domeniu
conþine un numãr mare de relatãri. Ele elucideazã problema sub
diverse unghiuri de vedere. Concomitent, au fost elaborate metode
biomecanice de preparare a spaþiului endodontic, remedii ºi
modalitãþi privind sterilizarea sistemului macro- ºi microcanalicular
al rãdãcinilor dentare º.a. ªi totuºi atingerea scopului final 
sterilizarea suficientã a sistemului canalicular entodontic  rãmâne
problematicã. În terapeutica periodontitelor apicale cãutarea noilor
remedii medicamentoase, precum ºi elaborarea metodelor optime
de folosire a lor constituie un imperativ.
Instalarea periodontitelor apicale rezultã din interacþiunea
florei microbiene endocanaliculare ºi forþele defensive ale
organismului. În consecinþã, de rând cu reacþiile de rãspuns locale,
pot apãrea repercusiuni din partea altor organe, inclusiv cu funcþii
vitale. Din aceste considerente, în medicaþia periodontitelor apicale,

blocarea niºelor microbiocenozei endocanaliculare capãtã
semnificaþie primordialã [1]. Prin asocierea diverselor tulpini
microbiene se formeazã microbiocenoza specificã spaþiului
endodontic.
Flora microbianã ce contribuie la apariþia periodontitelor
apicale a fost studiatã în repetate rânduri. Actualã însã rãmâne lãrgirea
spectrului de preparate medicamentoase, capabile sã inhibe vitalitatea
microorganismelor ºi sã juguleze acþiunea metaboliþilor lor.
În tratamentul maladiei vizate prepararea biomecanicã ºi
medicamentoasã a canalelor radiculare nu prezintã dificultãþi, însã
se cer noi eforturi care ar reduce manifestãrile reacþiilor
inflamatoare ale periodonþiului ºi ale þesuturilor adiacente.
Semnificativ în acest sens este faptul cã fibrele Tomes, supuse
necrozei, prezintã un mediu favorabil pentru dezvoltarea tulpinilor
microbiene ºi menþinerea focarelor inflamatoare endodontice. Dupã
cum se ºtie, zona apicalã a rãdãcinilor dentare se evidenþiazã prin
prezenþa multiplelor canale accesorii, prelucrarea mecanicã a cãrora
este dificilã, dacã nu chiar imposibilã. Aceasta ar constitui încã un
argument în favoarea elaborãrii noilor remedii curative în medicaþia
periodontitelor apicale cu origine infecþioasã.
Scopul
De determinat, prin metode microbilogice, microbiocenoza
canalelor radiculare în periodontitele apicale ºi testarea unor
remedii antiseptice cu efect curativ superior celor implementate.
Material ºi metode
În conformitate cu scopul cercetãrilor ºi obiectivele trasate,
au fost supuºi examinãrii 125 de pacienþi cu periodontitã apicalã.
'$
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ºi studierea ulterioarã, culturile obþinute au fost
însãmânþate pe gelozã înclinatã, unde s-a verificat
sterilitatea (densitatea mediului a fost coborâtã pânã la
2% dupã agar-agar) la 3-5 tipuri de colonii de fiece gen.
Am identificat microorganismele în baza schemelor ºi
metodelor general acceptate.
_Þinând cont de obiectivele trasate ºi în scop de evaluare
a efectului curativ al antisepticelor supuse tatonãrii,
pacienþii lotului experimental, prin randomizare, au fost
subdivizaþi în 3 loturi:
Lotul I  în prelucrarea canalelor radiculare la 41 de pacienþi
(32,8% din lotul de selecþie experimental) s-a folosit miramistinul,
sol. de 0,1%.
Preparat cu acþiune pronunþatã asupra microorganismelor
gram + ºi gram -; asupra aerobilor ºi anaerobilor. Preparatul a fost
aplicat în tratamentul afecþiunilor ginecologice,
dermatovenerologice, în tratamentul stomatitelor.
Lotul II  la 42 de pacienþi (33,6%), în scopul indicat s-a
aplicat listerinul. Listerinul este un antiseptic din grupul alcoolilor,
cu acþiunea asupra microorganismelor gram+ ºi gram-,
microbacteriilor, viruºilor. Preparatul este de origine vegetalã, se
utilizeazã în sol. de 22,0-26,9% cu pH 4,2.
Lotul III  la 42 de pacienþi (33,6%), la sterilizarea canalelor
radiculare s-a folosit sol. apoasã de eracond 10%  remediu curativ
de origine vegetalã, cu o acþiune polifuncþionalã.
Sterilizarea canalelor radiculare la pacienþii lotului-martor
se efectua cu soluþie de Cloraminã în concentraþia 3%.
_ Pentru evaluarea efectului acþiunii antimicrobiene a
antisepticelor dupã prepararea mecanicã, am prelucrat
canalul radicular cu 15 meºe cu antisepticele testate.
Fiecare 1, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 10-a ºi a 15-a meºã a
fost inclusã în câte o eprubetã sterilã pentru însãmânþare,
efectuatã prin metoda semicantitativã (meºã  agar), iar
dupã 18-24 de ore, a fost calculat numãrul general de
colonii pe fiecare meºã. Ulterior, au fost determinate
valorile medii pentru fiecare remediu antiseptic.
_ A fost studiatã sensibilitatea microorganismelor la
antiseptice, folosind metoda diluãrii preparatelor în
mediu nutritiv pentru verificarea sterilitãþii (concentraþia
agar-agar a fost adusã pânã la 2%). Pentru fiecare
preparat în parte au fost utilizate mai multe concentraþii
de antiseptice, dintre care cea maximã a inhibat creºterea
tuturor tulpinilor microorganismelor din fiecare specie,
cea minimã  nici uneia.
Pentru a determina sensibilitatea tulpinilor la antiseptice, am
folosit urmãtorii indici:
a) valoarea minimã ºi cea maximã a concentraþiei minim
inhibitoare (CMI) în mg/ml, amplitudinea ei;
b) media aritmeticã a CMI în mg/ml;
c) indicele activitãþii antisepticelor (IAA).
Metode de tratament al pacienþilor cu periodontite apicale.
Dupã stabilirea diagnosticului, tratamentul se efectua în urmãtoarea
consecutivitate: izolarea dintelui de mediul bucal cu rulouri;
badijonarea câmpului operatoriu cu soluþie de 3% H 2O2;
deschiderea cavitãþii dintelui; colectarea materialului pentru
însãmânþare cu un pulpextractor steril; prepararea biomecanicã a
canalului; determinarea lungimii de lucru; dilatarea canalelor
printr-o anumitã metodã (Step back, Crown Down), sterilizarea

Vârsta lor varia între 18 ºi 60 de ani. Pacienþii au solicitat asistenþã
medicalã la Clinica Stomatologicã a USMF Nicolae Testemiþanu.
Din lotul total de pacienþi selectaþi, 69 (55,2%) erau bãrbaþi
ºi 56 (44,8%)  femei. În funcþie de evoluþia ºi manifestãrile
morfolezionale ale entitãþii morbide studiate, au fost evidenþiate
urmãtoarele forme clinice: periodontitã cronicã fibroasã  18 cazuri
(14,4%), periodontitã cronicã granulantã  30 de cazuri (24%),
peridontitã cronicã granulomatoasã  7 cazuri (5,6%). La 15 (12%)
pacienþi a fost diagnosticatã periodontita acutã, în alte 55 de cazuri
(44%) s-a constatat periodontitã cronicã în stadiu de acutizare.
În calitate de lot de referinþã au fost selectaþi alþi 36 de pacienþi
(19 bãrbaþi ºi 17 femei), cu vârsta între 21 ºi 58 de ani, cu aceleaºi
forme clinice ale periodontitei apicale de origine infecþioasã.
Au fost utilizate urmãtoarele metode de investigaþie.
I. Examenul clinic (acuze, inspecþia, determinarea
statusului odontoparodontal)
În evoluþia clinicã a leziunilor periapicale se acordã atenþie
gradului de gravitate a procesului inflamator, frecvenþei
exacerbãrilor lui, periodicitãþii instalãrii remisiunilor ºi duratei lor.
Totodatã, se lua în calcul evoluþia periodontitei apicale dupã
tratamentul ei endodontic.
La sondare se ia în calcul caracterul eliminãrilor din canale,
al maselor necrozate, prezenþa mirosului lor fetid.
La fel, se examineazã atent mucoasa cavitãþii bucale în zona
rãdãcinilor dinþilor afectaþi, unde, de rând cu aspectul
macrostructural al ei, se þine cont de prezenþa unor elemente
lezionale secundare (fistule, cicatrice etc.), de modificãrile de ordin
inflamator º.a.
II. Metodele paraclinice de investigaþie:
1) Electroodontometria  determinarea electroexcitabilitãþii pulpei dentare ºi a periodonþiului.
2) Radiodiagnostica  în stabilirea diagnosticului
periodontitelor am folosit metoda intraoralã, în incidenþã
izometricã, ostoradialã. Pacienþii erau supuºi radiografiei pânã ºi
dupã tratament, precum ºi dupã 3, 6, 9, 12 luni de la finele lui.
3) Examenul bacteriologic a exsudatului exstras din
canalele radiculare, în scop de stabilire a factorului patogen ºi de
evaluare pe parcurs a acþiunii antimicrobiene a antisepticelor
tatonate. În acest scop, am studiat componenþa, densitatea într-o
unitate de volum (ml) ºi proprietãþile microflorei canalelor
radiculare la bolnavii cu periodontitã apicalã infecþioasã în
momentul deschiderii cavitãþii dintelui ºi la diferite intervale de
timp de la prelucrarea antisepticã a canalului radicular.
_ Materialul se colecta din canalul radicular afectat cu
ajutorul unui pulpextractor steril, care era cântãrit cu o
balanþã pânã ºi dupã extragerea materialului.
Pulpextractorul se includea într-o eprubetã sterilã, în care
se adãuga soluþie fiziologicã clorurosodicã ºi 0,1%
gelatinã în deluþia de 1:25, 1:250 ºi de 1:2500 cu
însãmânþarea ulterior a 0,1 ml de fiecare deluþie pe gelozã
 sânge de 5% ºi pe un mediu nutritiv, pentru a verifica
sterilitatea. Însãmânþãrile au fost incubate în termostat
pe parcurs de 18-24 de ore, la temperatura de 370C.
_ Cantitatea diferitelor grupuri de microorganisme într-un
gram de material cercetat s-a calculat prin înmulþirea cu
10 a numãrului coloniilor de un anumit tip (indicele de
recalculare conform dozei de însãmânþare) ºi la gradul
de deluþie a materialelor (25, 250, 2500). Pentru izolarea
'%
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spaþiului endodontic cu antisepticele tatonate; obturarea etanºã a
canalelor radiculare cu diferite materiale (cimenturi
glasionomerice, endometazonã cu conuri de gutapercã, forident).
Rezultate ºi discuþii
La cei 125 de pacienþi din lotul experimental s-au depistat:
periodontite acute în 12% din cazuri, periodontite cronice de
diferite forme  44% din cazuri ºi în 44% - periodontite cronice
exacerbate. Procesul patologic se localiza în toate grupurile de
dinþi, dar preponderent s-a observat în regiunea molarilor
inferiori - 65% din cazuri ºi superiori  32% din cazuri.
Tratamentul se efectua în conformitate cu formele clinice ale
periodontitelor ºi cu respectarea regulilor de aur ale endodonþiei.
Rezultatele analizei bacteriologice au constatat cã în 21,6% din cazuri
nu s-a depistat creºterea microflorei facultativ  aerobe, fapt ce confirma
prezenþa microorganismelor anaerobe care necesitã alte metode de
însãmânþare. În 78,4% din cazuri s-au colectat microorganisme ce
aparþin mai multor familii, genuri ºi specii (tab. 1).
Din datele tabelului 1 reiese cã monoculturile ºi asociaþiile
biocomponente ale microogranismelor au fost izolate practic în
acelaºi mod ºi cu o frecvenþã aproape identicã (40,8% ºi 37,6%,
corespunzãtor). Majoritatea monoculturilor au fost reprezentate
prin coci. Astfel, Staphylococcus aureus a fost depistat la 14,4%
dintre pacienþii examinaþi, Streptococcus pyogenes  la 12,0%,
iar Staphylococcus epidermidis  în 11,2% din cazuri.
Monoculturile micrococilor ºi ale enterococilor au fost izolate în
proporþii egale în 1,6% din cazuri. Asociaþiile microorganismelor
includ un mare numãr de diverse genuri ºi specii de bacterii. În
principiu, asocierile erau biocomponente în 36,0% din cazuri ºi
au fost reprezentate de 10 combinaþii diferite de microorganisme.
Frecvenþa izolãrii fiecãreia varia între 15,2% ºi 0,8%, respectiv.
Analiza frecvenþei manifestãrii fiecãrei specii de
microorganisme, atât în monoculturã cât ºi în asociaþie, este
prezentatã pe figura 1.
Astfel, datele obþinute au demonstrat cã în canalele radiculare
la bolnavii cu periodontitã apicalã cel mai des se dezvoltã
Staphylococcus epidermidis, fiind urmat de Streptococcus
pyogenes ºi Staphylococcus aureus, celorlalte specii revenindule doar 4,3% din cazuri din lotul de selecþie.

Fig. 1. Raportul procentual dintre microorganisme
în canalele radiculare.

În scop de stabilire a rolului etiologic al principalelor specii
de microorganisme, a fost analizatã densitatea populaþiilor de
bacterii izolate. Cantitatea medie de microorganisme conþinutã în
1 g de material a constituit: pentru Staphylococcus epidermidis 
3,5x104 ± 2,2x104; pentru Streptococcus pyogenes  6,7y104 ±
2,8x104; pentru Staphylococcus aureus  3,3x104 ± 1,9x104; pentru
Enterobacterii  2,2x104 ± 1,7x104 , ceea ce reliefeazã rolul
etiologic al acestor bacterii în manifestãrile clinice ale
periodontitelor apicale infecþioase.
Analiza separatã a rezultatelor obþinute în urma investigaþiilor
microbiologice la bolnavi cu periodontitã apicalã a demonstrat cã
numãrul principalelor grupuri de microorganisme condiþionatpatogene, atestate în canalele radiculare, constituie pentru 94%
dintre bolnavi 103-105 CMM/g. Ea indicã în mod veridic
semnificaþia rolului etiologic al respectivelor bacterii în dezvoltarea
periodontitelor apicale.
Eficienþa clinicã a antisepticelor este determinatã de gradul
de activitate antimicrobianã a preparatului, de sensibilitatea faþã
de el a microorganismelor, de concentraþia folositã ºi de durata de
expunere a preparatului.
Studiul dinamicii acþiunii antiseptice a soluþiei de 0,1% de
miramistin asupra microflorei canalelor radiculare a demonstrat
cã, acþionând timp de 10 sec, preparatul nu asigurã un efect
bactericid suficient. Aceasta din motivul cã concentraþia iniþialã a
preparatului, dupã introducerea lui în canal, scade din cauza diluþiei,
neutralizãrii ºi resorbþiei, atingând un nivel subbacteriostatic. Astfel,
concentraþia medie a miramistinului introdus în canal, a constituit:
dupã 10 sec. de la aplicare  0,9 mg/ml, dupã 30 de sec  0,8 mg/

Tabelul 1
Conþinutul microflorei colectate din canalele radiculare la bolnavii cu periodontitã apicalã infecþioasã
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Tabelul 2
Evaluarea efectului antiseptic al preparatelor tatonate la bolnavi cu periodontitã apicalã

ml ºi dupã 60 de sec  0,7 mg/ml. Aceste valori nu ating
concentraþiile minim-inhibitoare cu referinþã la principalii agenþi
patogeni ai periodontitei apicale. Conform rezultatelor obþinute,
în vederea stabilirii efectului bactericid a fost repetat tratamentul
canalului radicular cu soluþii antiseptice.
Dupã cum s-a menþionat, pentru evaluarea eficacitãþii
prelucrãrii antimicrobiene a canalelor radiculare, ele au fost tratate
repetat (pânã la 15 ori) cu meºe din vatã îmbibatã cu antiseptic ºi,
la urmãtoarea însãmânþare (dupã neutralizarea parþialã a
antisepticului), meºele 1, 2, 3, 4, 5, 10 ºi 15, folosite deja, au fost
însãmânþate pe mediu nutritiv, pentru a se stabili vitalitatea
bacteriilor persistente. Dupã incubarea în termostat, a fost stabilitã
prezenþa ºi cantitatea microbilor în mediul nutritiv (de pe fiecare
meºã însãmânþându-se flora microbianã repetat dupã prelucrarea
canalului radicular). Evaluarea rezultatelor s-a fãcut în baza
metodelor calitative ºi cantitative de cercetare.
Din datele prezentate rezultã cã, dupã aplicarea primelor
(10 sec de expunere) meºe cu miramistin, de la bolnavi au fost
obþinute culturi de microorganisme, ceea ce certificã absenþa
acþiunii bactericide suficiente a preparatului în regimul vizat de
administrare. În cazul utilizãrii miramistinului, efectul bactericid
asupra microflorei canalelor radiculare, a fost obþinut dupã
aplicarea meºelor cu numãrul 2 (20 sec)  la 9 (20,0%) bolnavi,
meºelor cu numãrul 3  la 4 (45,0%) ºi a meºelor cu numãrul 4 (40
de sec)  la 11 (58,0%) bolnavi.
Începând cu meºa numãrul 5, nu s-au izolat microorganisme.
Deci astfel s-a stabilit durata expoziþiei antisepticelor supuse
tatonãrii. Efecte antimicrobiene, aproximativ similare, manifestã
listerinul ºi eracondul. În folosirea lor nu s-a înregistrat acþiune
bactericidã dupã aplicarea meºelor cu numãrul 1 (10 sec. de
expunere) precum ºi dupã aplicarea celor cu numãrul 2 (20 de
sec). În 38,9% ºi, respectiv, 44,5% din cazuri a fost obþinut un
efect bactericid prin utilizarea miramistinului ºi eracondului dupã
aplicarea meºelor cu numãrul 3 (30 de sec). Efectul a fost pozitiv
în 61,1% din cazuri utilizând am.) S-a mai constatat cã dupã
aplicarea meºelor cu numãrul 5 (50 de sec) a fost atestatã dispariþia
tuturor bacteriilor atât la folosirea listerinului, cât ºi a eracondului.
Evaluarea comparatã a eficienþei acþiunii antimicrobiene a
antisepticelor nominalizante s-a întreprins nu numai prin stabilirea
efectului bactericid al preparatelor la diversele lor expuneri în
canalul radicular, ci ºi în baza determinãrii numãrului de
microorganisme în dependenþã de durata contactului lor cu
preparatul antiseptic. Astfel, la utilizarea miramistinului, listerinului
ºi eracondului au fost obþinute rezultate aproape identice. În cazul
tuturor bolnavilor trataþi cu aceste preparate, microorganismele
au fost însãmânþate în cantitãþi aproximativ egale pe meºele cu
numerele 1, 2 ºi 3, iar la o parte din ei  pe meºele cu numãrul 4.
La mãrirea numãrului prelucrãrilor canalelor radiculare cu

antisepticele testate scãdea mult numãrul coloniilor însãmânþate
în raport cu numãrul lor în tratament anterior (p <0,05  0,001).
În lotul de referinþã s-a pãstrat durata expunerii antisepticelor
de la 10 la 50 sec. Ultimul interval de timp (50 de sec) a fost
caracteristic pentru meºele cu numerele 5, 6 ºi 7. În periodontita
apicalã infecþioasã, sterilitatea canalelor radiculare a fost asiguratã
prin folosirea meºei numãrul 6, deoarece nici una din specii ale
microorganismelor nu s-a izolat de pe meºa numãrul 7.
Aºadar, eficienþa tratamentului antiseptic al canalelor
radiculare la bolnavi cu periodontitã apicalã depinde de prepararea
biomecanicã a spaþiului endodontic, de preparatele folosite, de
frecvenþa aplicãrii ºi de durata expunerii lor.
Datele obþinute ne-au dat posibilitatea, din numãrul
antisepticelor testate, sã utilizãm pentru sterilizarea canalelor
radiculare miramistinul, eracondul ºi listerinul.
Antisepticele tatonate, fiind utilizate în regimul descris
anterior au influenþat în mare mãsurã duratã tratamentului în
comparaþie cu cloramina folositã, în grupul de control.
Datele obþinute au demonstrat cã, în cazul aplicãrii
miramistinului pentru sterilizarea canalelor radiculare, tratamentul
se încheia la o singurã vizitã în 68,3% din cazuri, la a doua vizitã
 în 29,3% ºi la a treia vizitã  doar în 2,4% din cazuri. Prelucrarea
canalelor cu listerin a permis finisarea tratamentului, în 59,5%
cazuri, printr-o singurã vizitã ºi în 40,5%  la a doua vizitã.
Folosirea eracondului în prelucrarea antisepticã a canalelor
radiculare a permis ca tratamentul sã fie finisat în 76,2% din cazuri
într-o singurã vizitã, iar în 23,8%  în douã vizite.
Experienþa acumulatã în acest domemeniu de colaboratorii
catedrei Stomatologie Terapeuticã a USMF Nicolae Testemiþanu
certificã: tratamentul periodontitelor apicale în mai multe vizite
duce la pericolul instalãrii complicaþiilor. De aceeaºi pãrere este
Wesselink P. R. (1997), considerând cã durerea nu întotdeauna
este un obstacol în obturarea canalelor.
Aprecierea clinicã a eficacitãþii antisepticelor folosite în
terapeutica bolnavilor cu periodontitã apicalã s-a realizat în baza
efectului antimicrobian al preparatelor tatonate în funcþie de dozaj,
în baza specificului complicaþiilor precoce dupã tratamentul aplicat,
precum ºi în funcþie de numãrul de vizite.
Analizând rezultatele investigaþiilor realizate, a fost posibilã
stabilirea numãrului total de persoane la care au fost înregistrate
complicaþii. La 15 (12,0%) bolnavi s-au depistat complicaþii cu
diferit grad de manifestare. De menþionat cã înseºi antisepticele
folosite la prelucrarea canalelor radiculare ale pacienþilor nu au
cauzat careva complicaþii. Complicaþii dupã tratament s-au
înregistrat în toate trei loturi, dat fiind incidenþa diferitã a acestora
. Cel mai frecvent (4,8%) s-au atestat complicaþii la bolnavii în al
cãror tratament a fost inclus miramistinul. În acelaºi timp,
complicaþiile uºoare ºi de gravitate medie, înregistrate în 2,4%
''
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din cazuri, au fost practic identice. În cazul când la tratarea
antisepticã a canalelor radiculare s-a utilizat listerinul, frecvenþa
complicaþiilor a constituit 4,0%, dintre care: uºoare  la 4 (3,2%)
din grupul bolnavilor examinaþi ºi doar la 1 (0,8%) pacient 
complicaþii de gravitate medie. La bolnavii cu periodontitã apicalã,
în prelucrarea antisepticã a canalelor radiculare la care s-a folosit
eracondul, au fost stabilite doar complicaþii uºoare, care au
constituit 3,2% din numãrul de bolnavi ai lotului experimental.
Diverse complicaþii au fost atestate în toate formele
nozologice de periodontitã apicalã, cu excepþia celei
granulomatoase. Totodatã, conteazã faptul cã sub observaþie s-au
aflat doar 7 bolnavi cu forma respectivã a bolii. Din 55 de bolnavi
cu periodontitã cronicã în fazã de acutizare complicaþii s-au
înregistrat la 5 (4,0%), din 30 de bolnavi cu periodontitã granulantã
 la 4 (3,2%); în cazul periodontitei acute din 15 pacienþi examinaþi
s-au atestat complicaþii dupã tratamentul aplicat la 4 (3,2%); în
cazul periodontitelor fibroase - la 2 (1,6%) dintr-un numãr total
de 18 bolnavi. Dupã cum era de aºteptat, cel mai mare numãr de
complicaþii (4,0%) revine formei exacerbate a periodontitei apicale
infecþioase, iar cel mai mic 0,8%  formei fibroase.
De remarcat cã complicaþiile apãrute în cele 15 cazuri au
avut loc dupã obturarea canalelor radiculare  în 9 cazuri cu
foredent ºi conuri de gutapercã, iar în alte 6 cazuri în calitate de
siler a fost folositã pasta endometazonul.
Considerãm cã complicaþiile se datoreazã faptului cã în cazurile
respective silerul a pãtruns dupã apexul radiologic. Dupã cum s-a
menþionat, complicaþiile instalate au fost clasificate drept uºoare, cu
excepþia unui numãr relativ mic de complicaþii medii (3,2%).
Complicaþii uºoare se considerau cele în cazul cãrora
pacienþii expuneau acuze de durere uºoarã, localizatã în regiunea
periapicalã. Ea dispãrea în aceeaºi zi dupã gargarisme abundente
cu diferite soluþii ca: bicarbonat de sodiu  1-2%, permanganat de
potasiu º.a. Din numãrul total al complicaþiilor înregistrate,
ponderea lor a constituit 8,8%.
Examenului repetat au fost supuºi 92 din pacienþi din lotul
experimental ºi 23 din cel de referinþã, în termenele de la 3, 6, 12
la 24 luni. Dinþii trataþi anterior nu produceau pacienþilor careva
incomoditãþi, ei nu expuneau acuze. La examenul endobucal
obturaþiile erau în stare bunã, percuþia  indolorã, pe mucoasa
bucalã, la nivelul rãdãcinilor dinþilor trataþi, la 35 de pacienþi se
evidenþiau cicatrice fine.
Examenul radiologic peste 24 de luni a relevat restabilirea
completã a structurii osului în sectorul lezat.
Aºadar, cercetãrile au finisat cu obþinerea unor rezultatele
pozitive în tratamentul periodontitelor apicale.
Generalizând cercetãrile efectuate, am putea confirma cã
eficienþa tratamentului periodontitelor apicale cu utilizarea
antisepticelor testate a permis obþinerea unor rezultate mai eficace
în comparaþie cu cele existente. În baza datelor obþinute, putem
conchide cã antisepticele miramistinul, listerinul ºi eracondul,
utilizate în sterilizarea canalelor, au redus numãrul de vizite ºi de
complicaþii în tratamentul peridontitelor apicale.

Concluzii
1. Printre speciile microbiene, izolate din canalele
radiculare ale pacienþilor cu periodontitã apicalã
infecþioasã, predominã Staphylococcus epidermidis 
39,2% ºi Streptococcus pyogenes  30,1% din cazuri.
Staphylococcus aureus îi revine 26,4%, în timp ce altor
specii  4,3% din totalitatea tulpinilor germinale.
Rezultatele obþinute constituie una din premisele
prescrierii corecte a tratamentului etiotrop în medicaþia
maladiei nominalizate.
2. Analiza cantitativã a germenilor microbieni a
demonstrat: densitatea populaþiilor de germeni izolaþi din
canalele radiculare ale bolnavilor, cu periodontitã apicalã
infecþioasã, diferã mult de la o specie la alta. De cea mai
înaltã densitate în unitate de volum dispune Streptococcus
pyogenis, fiind urmat de Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus aureus º.a.
3. La majoritatea pacienþilor (94%), densitatea
microorganismelor condiþional patogene, atestate în
cercetãrile noastre, constituie 103 -105 CMM/g. Cifrele
semnificã rolul evident al acestui grup de microbi în
etiologia periodontitelor apicale.
Aºadar, dintre speciile microbiene supuse testãrii, în
declanºarea periodontitelor apicale infecþioase un rol
decisiv îl au Staphylococcus epidermidis ºi
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ºi
enterobacteriile condiþional patogene.
4. În tratamentul periodontitelor apicale de origine
infecþioaseã acute ºi cronice, pot fi recomandate
antisepticele moderne: miramistinul, listerinul sau
eracondul. În raport cu alte preparate, ele dispun de o
activitate antisepticã pregnantã ºi de un larg spectru de
acþiune, în special asupra microorganismelor condiþional
patogene.
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Manualul Limba latinã ºi bazele terminologiei medicale
Centrul Editorial-poligrafic Medicina, Chiºinãu, 2006, 508 p.
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Coordonator: Larisa Lupu, dr., profesor, Om Emerit, ºef catedrã Limbi Moderne ºi Latinã
USMF Nicolae Testemiþanu
Prezentul manual se înscrie ca o realizare
comparativã (în special, în paralelismul limba
de valoare în repertoriul bibliografiei didactice.
latinã = limba românã), care este beneficã în
Manualul Limba latinã ºi bazele terminologiei
planul de asimilare conºtientã a materialului
medicale este destinat mediciniºtilor de la
propus la lecþie. Prezenþa textelor didactice unificã
USMF,,Nicolae Testemiþanu, materializarea
cunoºtinþele de limbã latinã ºi terminologie
cãruia reprezintã o necesitate în procesul de
medicalã (De renibus, De remediis neogalenicis,
predare/însuºire la secþia Limba Latinã, catedra
De fructibus nonnullis etc.).
Limbi Moderne ºi Latinã.
Este de menþionat cultivarea gradatã a
Motivarea cursului se face fundamental:
cunoºtinþelor de limba latinã ºi terminologie
a) la nivel global terminologic: nucleul
medicalã, care asigurã integritatea ºi exclude
terminologiei medicale are la bazã elemente
pericolul de fragmentare a materiei. În ansamblu,
savante greco-latine: Invia est in medicina sine
manualul este axat pe informaþii de bazã
Lingua Latina;
(minimum lexical obligatoriu), suplimentate
b) la nivel de specialist/specialitate: Inter
continuu cu noi informaþii (de bazã,
omnis artis medicina nobilissima est;
complementare, de contiguitate), astfel formânduc) la nivel de culturã generalã: vorba lui
ºi un concept curricular bine gândit, care
Karl Bücher: atâta timp cât Europa vrea sã
individualizeazã manualul.
rãmâne Europa, ea trebuie sã înveþe latina!
În plan social. Limba latinã se studiazã ca limbã care asigurã
Manualul este o lucrare bine structuratã, un ciclu complex mediul de existenþã a terminologiei medicale. În acest mod cursul
ºi desfãºurat, orientat în eficientizarea procesului de predare/ asigurã ºi o integrare în domeniul medicinii, o integrare profesionalã
însuºire a limbii latine ºi terminologiei medicale pentru mediciniºti. (sens îngust) ºi socialã (sens larg). Compartimentele Terminologie
În plan didactic, manualul este conceput dupã principii Farmaceuticã, Clinicã includ iniþieri în completarea corectã a reþetei,
metodologice largi ºi promoveazã diverse strategii, tactici, metode însuºirea dubletelor greco-latine asigurã înþelegerea ulterioarã a
ºi tehnici menite sã punã accent pe cultivarea deprinderilor lingvistice termenilor medicali, formaþi recent ºi neatestaþi în dicþionare,
de aplicare a cunoºtinþelor de limba latinã ºi terminologie medicalã. decodificarea termenilor medicali recent constituiþi ºi utilizaþi în
Conþinutul ºi structura manualului se impun prin criteriile limbajul medical, ºi vehicularea acestora în diverse contexte.
de selectare a materialului de limbã, prin clasificarea ºi prin
În plan de culturã generalã. Manualul conþine moºtenirea
selectarea exerciþiilor. Elementele de gramaticã ºi de sintaxã lãsatã de lumea greco-romanã, leagãnul spiritualitãþi romane, faþã
prezente în manual au statut de suport în studierea ºi în însuºirea de care nu ar exista gândirea modernã în general (Horia C. Matei)
terminologiilor anatomicã, clinicã, farmaceuticã (nomenclatura ºi prin aceasta oferã un motiv de explorare continuã informativã
clinicã). Manualul este valoros ºi din punct de vedere lingvistic, cu noi deschideri curriculare ºi extracurriculare. Prezenþa textelor
pretându-se a fi considerat un amplu stadiu derivaþional (conþine de civilizaþie (Appolo, Dies apud Romanos etc.) cultivã respectul
elemente de formare a termenilor), în aspect onomasiologic (fiind faþã de limba clasicã (latinã) în care este difuzatã informaþia. La
exploratã opoziþia sincronie/diacronie în însuºirea termenilor). nivel de texte se studiazã limba ca fiind prezentã în mesaj ºi care
Compartimentele Terminologie clinicã, Terminologie anatomicã prezintã mesajul. Includerea unui numãr impunãtor de aforisme,
includ noþiuni de construire a termenilor medicali, având în spectru care au conservat veritabilul adevãr al vieþii umane, oferã un colorit
etimologia, evoluþia, influenþele altor limbi.
aparte manualului. Prezenþa acestora la fiecare lecþie completeazã
Pãrþile componente ale manualului sunt aranjate într-o codul deontologic al mediciniºtilor.
consecutivitate obiectivã urmând o expunere simetricã ºi unitarã a
În concluzie, considerãm elaborarea manualului Limba
materiei, fapt care presupune implicit o muncã asiduã, un latinã ºi bazele terminologiei medicale importantã, iar actualitatea
profesionalism acumulat în mulþi ani de experienþã beneficã în didacticã ºi valoarea instructiv-cognitivã  indiscutabile. Lucrarea
domeniu. Obiectivele manualului vizeazã aspecte de formare a oferã mediciniºtilor posibilitatea de a acumula cunoºtinþe de Limba
competenþei lingvistice de limba latinã, de însuºire a lexicului latinã ºi terminologie medicalã indispensabile profesiilor de medic
terminologic medical, de însuºire ºi de aplicare a sistemului ºi de farmacist ºi de a-ºi cultiva dexteritãþi esenþiale de aplicare în
gramatical. Sistemicitatea asigurã integritatea manualului: formarea lor ca specialiºti.
conþinutul fiecãrei teme este anunþat în antetul lecþiei; expunerea
materialului teoretic este accesibilã. Cunoºtinþele de limba latinã Eugenia Mincu, lector superior, ºef secþie Limba Românã
sunt sintetizate în casete, iar diverse excepþii sunt formulate concis, Catedra Limbi Moderne ºi Latinã
fiind incluse în rubricile Nota Bene! Este exploratã din plin metoda USMF Nicolae Testemiþanu
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IN MEMORIAM
Din 1988 ai fost ales în fruntea catedrei Igienã, la
facultatea Medicinã Preventivã,
Unde iarãºi împreunã am lucrat, având ºi o poziþie activã.
În 1990 ai susþinut cu succes teza de doctor habilitat,
Studiind mai detaliat igiena industriei de conservat.

Victor Vangheli
70 de ani
de la naºtere

Peste un an þi s-a confirmat titlul de profesor universitar
ªi te-au numit viceministru ºi principalul medic sanitar.
În posturile enumerate ai muncit cu multã energie,
Ca sã scoþi þara din sãrãcie.
Ai studiat în Igienã domenii multe
În sãnãtate ca s-ajute,
Dar boala ce demult te secunda
Nu þi-a mai permis de-a cerceta.
Moartea te-a rãpit pe neaºteptate
ªi te-a dus în altã parte,
Producând o mare jale,
Pentru colegi, prieteni ºi neamurile tale!

La 1 februarie 2007 ºaptezeci ai fi rotunjit,
Dar ai plecat în al 61-lea an neîmplinit,
Lãsând catedra, ºtiinþa ºi familia în voia sorþii,
Neizbutind sã dai ripostã morþii!
Te-ai nãscut la Grinãuþi
Într-o familie cu copii mulþi,
Fiind mezinul Victoraº,
Pentru toþi mai drãgãlaº.

Dacã-þi mai aduci aminte, Victore, la a ta înmormântare
Eu am avut o rugãminte foarte mare?
Sã te-ntâlneºti în ceruri cu N. Testemiþanu, A. Corobceanu,
I. Prisãcaru, Lidia Istrati ºi I.Vãtãmanu?
Ulterior au mai trecut la voi,
Regretaþii: fost deputat, academicianul Eugen Popuºoi
ªi profesorul universitar Gheorghiþã Teodor.
Pentru toþi voi ºi azi purtãm în suflet un imens gol ºi
un mare dor!
Poate le mai aminteºti o datã
Sã nu uite ºi de-a noastrã soartã,
Sã apeleze la Dumnezeu mai insistent,
Pentru a ne da ºi nouã o medicinã prosperã ºi
un trai decent!

Ai avut o copilãrie zbuciumatã,
Trecând prin ani de rãzboi, foamete ºi altã stare
întortocheatã,
Dar ai izbutit sã ieºi din toate,
Muncind mereu pentru a face carte.
Apoi ai fost admis la medicinã,
Pe care 6 ani am studiat-o împreunã.
Erai un student silitor ºi talentat
ªi facultatea cu menþiune ai finisat.
Practicai o scriere caligraficã aleasã,
Ce la medicinã de mult nu se întâmplase,
De aceea toate diplomele noastre de tine au fost scrise,
Lãsând pentru noi colegii o memorie nestinsã!

Acum, la început de secol, la noi e mare jale,
Îl comemorãm pe cel ce-a fost profesorul Victor Vangheli,
Al Moldovei mare igienist,
Fãrã de care ne este mult mai trist!

Ulterior, dupã facultate,
ªtiinþa ai îmbrãþiºat, drãguþã frate,
Susþinând, în 1965, teza de doctorat în igiena
de pesticide,
Care putea uºor ºi omul a-l ucide.

Sã sperãm cã-n Republica Moldova igieniºti de forþã
s-or mai naºte,
Ce vor dezvolta medicina preventivã mai departe,
Iar pe regretatul profesor Victor Vangheli
Domnul sã-l odihneascã
În Împãrãþia Sa Cereascã!

Ai fondat la USMF cursul Igiena Alimentarã,
Care pentru studenþii de la Preventivã a rãmas
disciplina principalã.
Ai activat mulþi ani în Institutul de Igienã
ºi Epidemiologie cu mare spor,
Obþinând, în 1971, titlul ºtiinþific de cercetãtor superior.

Constantin Andriuþã, dr.h, profesor
ªef catedrã Boli Infecþioase, Tropicale
ºi Parazitologie Medicalã
USMF Nicolae Testemiþanu
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ÄÅÏÐÅÑÑÈß  ÍÅ ÑÂÎÉÑÒÂÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ, À ÁÎËÅÇÍÜ
Èíòåðâüþ c ä.ì.í., ïðîôåññîðîì Ìèð÷ÿ Ðåâåíêî,
çàâ. êàôåäðîé ïñèõèàòðèè è íàðêîëîãèè ÃÓÌÔ èì. Í.À. Òåñòåìèöàíó
Ã-í ïðîôåññîð, òàê ëè îïàñíà äåïðåññèÿ èëè ñ ýòèì ñîñòîÿíèåì ìîæíî ìèðèòüñÿ?
Äåïðåññèÿ ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì çàáîëåâàíèåì, ïîñëåäñòâèÿ êîòîðîãî äëÿ çäîðîâüÿ è îáùåñòâà ïåðåîöåíèòü òðóäíî. Ïî
äàííûì ÂÎÇ, äåïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó âàæíåéøèõ ïðè÷èí ñìåðòíîñòè è èíâàëèäíîñòè êàê â ïðîìûøëåííî
ðàçâèòûõ, òàê è â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ.
Äåïðåññèÿ ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ôàêòîðîì ðèñêà â îòíîøåíèè ñîâåðøåíèÿ ñàìîóáèéñòâ; ñóùåñòâóþò ôàêòè÷åñêèå äàííûå, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ïî÷òè ó ïîëîâèíû ïàöèåíòîâ ñ òåêóùåé áîëüøîé äåïðåññèåé â êàêîé-òî ìîìåíò
ðàçâèâàþòñÿ ñóèöèäàëüíûå íàìåðåíèÿ, ÷àñòî â ïåðèîä ìåæäó ïîñåùåíèÿìè âðà÷åé. Ýòî çàáîëåâàíèå âñ¸ ÷àùå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê õðîíè÷åñêîå. Äåïðåññèÿ ñîïðÿæåíà ñî çíà÷èòåëüíûì ôèíàíñîâûì áðåìåíåì äëÿ ýêîíîìèêè. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ,
äåïðåññèâíûå ñîñòîÿíèÿ âëåêóò çà ñîáîé êîñâåííûå èçäåðæêè äëÿ îáùåñòâà.
Êàê ðàñïîçíàòü äåïðåññèþ?
Áîëüøèíñòâî íàøèõ ïàöèåíòîâ îáðàùàåòñÿ ê âðà÷ó ïåðâè÷íîãî çâåíà ñ íåñïåöèôè÷åñêèìè æàëîáàìè. Òóò, ê ñîæàëåíèþ,
ïî-ïðåæíåìó øèðîêî îòìå÷àåòñÿ íåäîñòàòî÷íîå ðàñïîçíàâàíèå è êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ, íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü
- îêîëî 10% - áîëüøîé äåïðåññèè â ïåðâè÷íîì çâåíå. Äåïðåññèÿ íå ðàñïîçíàåòñÿ âîîáùå ïðèìåðíî ó 50% ëèö, îáðàùàþùèõñÿ
ê ñåìåéíûì âðà÷àì. Íåäîñòàòî÷íîå ðàñïîçíàâàíèå, íåàäåêâàòíîå ëå÷åíèå  âîò îñíîâíûå ïðîáëåìû, óñóãóáëÿþùèå òå÷åíèå
âñåõ àôôåêòèâíûõ ðàññòðîéñòâ. Îòìå÷ó è íåäîñòàòî÷íóþ ñòåïåíü èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ è äåéñòâåííûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ. Îäíàêî âñ¸-òàêè ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ ê ëó÷øåìó. Ìû, íàïðèìåð, íà íàøåé êàôåäðå äåëàåì âñ¸ âîçìîæíîå,
÷òîáû äîíåñòè äî íàøèõ âðà÷åé ëó÷øèì îáðàçîì çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ ìåòîäû ëå÷åíèÿ êàê ñ ïîìîùüþ ôàðìàöåâòè÷åñêèõ
ïðåïàðàòîâ, òàê è ñ ïîìîùüþ ïñèõîòåðàïèè.
×åì ðóêîâîäñòâóåòñÿ âðà÷, âûáèðàÿ òîò èëè èíîé àíòèäåïðåññàíò?
Òóò (â òîì ÷èñëå è äëÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ), õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî âûáîð àíòèäåïðåññàíòà ïðîèçâîäèòñÿ íàìè ñ
ó÷åòîì î÷åíü ìíîãèõ ôàêòîðîâ: ïðåäïî÷òèòåëüíîñòè ìîíîòåðàïèè, áåçîïàñíîñòè è ïåðåíîñèìîñòè, âëèÿíèÿ ïîáî÷íûõ äåéñòâèé
íà êà÷åñòâî æèçíè, ñïåêòðà äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà, óäîáñòâà ïðèìåíåíèÿ è îïòèìàëüíîé äëÿ ïàöèåíòà äîçû, óâåðåííîñòè â öåëåñîîáðàçíîñòè íàçíà÷åíèé, ñòîèìîñòè ïðåïàðàòà, íàëè÷èÿ ñîïóòñòâóþùåé ñèìïòîìàòèêè ïñèõîòè÷åñêîãî óðîâíÿ è ñóèöèäàëüíîé
àêòèâíîñòè, ïîëà, âîçðàñòà, ñîïóòñòâóþùåé ñîìàòè÷åñêîé ïàòîëîãèè, ïðåäïî÷òåíèÿ ïàöèåíòà, ïðåäûäóùåãî íåãàòèâíîãî èëè
ïîçèòèâíîãî îïûòà ëå÷åíèÿ ïàöèåíòà àíòèäåïðåññàíòàìè, îïûòà ðàáîòû âðà÷à ñ ðàçëè÷íûìè ìåäèêàìåíòàìè. Êîíå÷íî, â «ðàáî÷åé» ñõåìå êëèíèöèñò â âûáîðå ïðåïàðàòà ìîæåò îðèåíòèðîâàòüñÿ è ïî îñíîâíûì êðèòåðèÿì: ñèìïòîìàòè÷åñêîìó ïðîôèëþ
äåïðåññèè è ñïåêòðó ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ àíòèäåïðåññàíòà. Ïðè ýòîì ìû âñåãäà ïîìíèì, ÷òî, ñîãëàñíî ñîâðåìåííîìó ïðèíöèïó
òåðàïåâòè÷åñêîé àäåêâàòíîñòè, àíòèäåïðåññàíò êîððåêòèðóåò äåôèöèò òåõ èëè èíûõ íåéðîìåäèàòîðîâ è/èëè èõ äèñáàëàíñ ñåëåêòèâíûì, ñïåöèôè÷åñêèì îáðàçîì. Äàëåêî íå ïîñëåäíèìè ôàêòîðàìè âûáîðà äëÿ íàñ ÿâëÿþòñÿ ñòîèìîñòü, îáû÷íî äëèòåëüíîãî è îáÿçàòåëüíî â àäåêâàòíûõ äîçàõ, ëå÷åíèÿ, à òàêæå äîñòóïíîñòü ìåäèêàìåíòà â ôàðìàöåâòè÷åñêîé ñåòè.
Êàêîå ìåñòî â ïåðå÷íå àíòèäåïðåññàíòîâ âû îòâîäèòå Âåíëàêñîðó, ïðîèçâîäèìîìó êîìïàíèåé Grindex?
Îäíî èç ñàìûõ çàìåòíûõ. Ïðèõîäèòñÿ òîëüêî ñîæàëåòü î çàïîçäàëîì ïîÿâëåíèè â Ìîëäîâå îäíîãî èç ñàìûõ èçâåñòíûõ â
ìèðå ñîâðåìåííûõ àíòèäåïðåññàíòîâ  Âåíëàôàêñèíà. Ïîíàäîáèëîñü íåêîòîðîå âðåìÿ, ÷òîáû ïðèáàëòèéñêàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ Grindex, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïàòåíòà îðèãèíàëüíîãî ïðîäóêòà Åôôåêñîð, íà÷àëà ïðîèçâîäèòü áèîýêâèâàëåíòíûé ïðåïàðàò Âåíëàêñîð. Òåïåðü ìåäèêàìåíò ñòàë äîñòóïíûì, â òîì ÷èñëå è ïî öåíå, åù¸ áîëüøå ðàñøèðÿÿ âîçìîæíîñòè ëå÷åíèÿ íàøèõ áîëüíûõ ñ äåïðåññèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè. Êñòàòè, ó íàñ óæå åñòü íåêîòîðûé îïûò ïðèìåíåíèÿ ýòîãî ïðåïàðàòà, ìû ïîëó÷àëè åãî ïî ëèèè ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè, äà è íàøè ñïåöèàëèñòû, íà ïðàêòè÷åñêèõ ñòàæèðîâêàõ â ñòðàíàõ
Åâðîïû, ïðèìåíÿëè ýòîò ïðåïàðàò â ñâîåé êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. Âåíëàêñîð îñîáî ýôôåêòèâåí ïðè çàòÿæíûõ äåïðåññèÿõ.
Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, íåìíîãî ïîäðîáíåå î åãî ñâîéñòâàõ.
Àêòèâíîå âåùåñòâî ïðåïàðàòà è åãî ìåòàáîëèò èçáèðàòåëüíî òîðìîçèò îáðàòíûé çàõâàò ñåðîòîíèíà â ñåðîòîíèíåðãè÷åñêèõ ñèíàïñàõ è îáðàòíûé çàõâàò íîðàäðåíàëèíà â àäðåíåðãè÷åñêèõ ñèíàïñàõ. Òàêèì îáðàçîì, îí äîçîçàâèñèìî äåéñòâóåò íà äâà
îñíîâíûõ îáùåïðèçíàííûõ ìåõàíèçìà äåïðåññèè. Âåíëàêñîð ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì òèìîàíàëåïòèêîì III ïîêîëåíèÿ â Ìîëäîâå (òàê
íàçûâàåìîãî ñåëåêòèâíîãî äâîéíîãî äåéñòâèÿ  SNRI).
Îòëè÷àåò ïðåïàðàò îò áîëåå ðàííèõ ïîêîëåíèé, íàïðèìåð, ñåëåêòèâíûõ èíãèáèòîðîâ îáðàòíîãî çàõâàòà ñåðîòîíèíà (SSRI),
íå òîëüêî ñåëåêòèâíîå áèôîêàëüíîå äåéñòâèå, íî è áîëåå ðàííåå íàñòóïëåíèå ýôôåêòà, äîêàçàííàÿ ÷àñòîòà ðåìèññèè, øèðîêèé äèàïàçîí òåðàïåâòè÷åñêèõ äîç. Ïîìèìî àíòèäåïðåññèâíîãî, ó ïðåïàðàòà èìååòñÿ âûðàæåííûé ïðîòèâîòðåâîæíûé ýôôåêò,
à äåïðåññèè, êàê èçâåñòíî, â 80% ñëó÷àÿõ ñî÷åòàþòñÿ ñ òðåâîæíûìè ðàññòðîéñòâàìè; ýòîò àíòèäåïðåññàíò îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè ãåíåðàëèçîâàííîé òðåâîãå.
Äëÿ íàñ, âðà÷åé, âñ¸ ÷àùå è ÷àùå, ê ñîæàëåíèþ, â ïîñëåäíåå âðåìÿ èìåþùèõ äåëî ñ ðåçèñòåíòíûìè äåïðåññèÿìè, îí
öåíåí åùå è êàê àíòèäåïðåññàíò ïåðâîãî âûáîðà ïðè ðåçèñòåíòíûõ äåïðåññèÿõ ê ïðåïàðàòàì SSRI è  àëüòåðíàòèâà ÒÖÀ/SSRI
êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè. Öåííûì ñâîéñòâîì Âåíëàêñîðà, áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî ïðåïàðàò äåéñòâóåò íå ñåäàòèâíî è
íå àêòèâèçèðóþùå, êàê ïðåïàðàòû áîëåå ðàííèõ ïîêîëåíèé, à íîðìàëèçóþùå. Ïðåïàðàò õîðîøî ïåðåíîñèòñÿ, íå îêàçûâàåò
äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêè íà ôåðìåíòàòèâíóþ ñèñòåìó ïå÷åíè, êàê, íàïðèìåð, SSRI, è íå ïðîòèâîïîêàçàí ïðàêòè÷åñêè âñåì
ñîìàòè÷åñêèì ïàöèåíòàì. Êàê áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ, ïðåïàðàò íàä¸æåí â êîìáèíàöèè ñ äðóãèìè ìåäèêàìåíòàìè,
íå îïàñåí ïðè ïåðåäîçèðîâêå è äîñòóïåí äëÿ äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ (õðîíè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ). Ïîñêîëüêó ó íåãî øèðî÷àéøèé
äèàïàçîí òåðàïåâòè÷åñêèõ äîç, ìû íàäååìñÿ, ÷òî ïðåïàðàò ñòàíåò ñðåäñòâîì ïåðâîãî âûáîðà è ïðè ëå÷åíèè ýíäîãåííûõ äåïðåññèé.
Êàêîâû ïåðñïåêòèâû ïðèìåíåíèÿ Âåíëàêñîðà â Ìîëäîâå?
Îíè ñòîëü æå øèðîêè, êàê è â äðóãèõ ñòðàíàõ. Äîñòàòî÷íî ïåðå÷èñëèòü òå îáëàñòè, â êîòîðûõ ýòîò ïðåïàðàò çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ â ìèðå êàê âûñîêîýôôåêòèâíûé: äåïðåññèè âñåõ âèäîâ, ñòåïåíè òÿæåñòè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè, ãåíåðàëèçîâàííûå
ñîñòîÿíèÿ òðåâîãè, îáñåññèâíî-êîìïóëüñèâíûå íàðóøåíèÿ, ïàíè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, ñîöèîôîáèè, ïîñòòðàâìàòè÷åñêîå ñòðåññîâîå ðàññòðîéñòâî, õðîíè÷åñêàÿ áîëü.
Ôîðìà åãî âûïóñêà - òàáëåòêè â äîçàõ  37,5 ìã è 75 ìã, ïî 30 òàáëåòîê â óïàêîâêå.
Èíòåðâüþ ïðîâåäåíî ïðåäñòàâèòåëüñòâîì À. Î. Grinderks â Ðåñïóâëèêå Ìîëäîâà.
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