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.3 (297)
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

Tipãrit la Tipografia Sirius, str. Lãpuºneanu 2; tel. 23-23-52

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
Ion Ababii ...................................................................................................................................................................................... 3
De Ziua lucrãtorului medical ºi a farmacistului

EDITORIAL • ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÒÜß • EDITORIAL

Raport privind activitatea Ministerului Sãnãtãþii în anul 2006 .................................................................................................................................. 4

CRONICÃ • ÕÐÎÍÈÊÀ • CHRONICLE

Congresul al II-lea Internaþional de Terapii Complementare, Entomoterapie ºi Ionoplasmoterapie ................................................................... 10

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE • ÍÀÓ×ÍÎ-ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß • CLINICAL RESEARCH STUDIES
E. Vataman, S. Filimon, L. Calin ................................................................................................................................................ 12
Rolul tratamentului hipolipemiant în ameliorarea disfuncþiei endoteliale la pacienþii cu infarct miocardic vechi
Cholesterol-Lowering Treatment in Amelioration of Endothelial Dysfunction in Patients with Histories of past Myocardial Infarction

S. Butorov, S. Crusca, E. Tofan ................................................................................................................................................. 16

Tratamentul cu Erespal al bolnavilor cu bronhopneumopatie cronicã obstructivã
The Efficacy of Erespal in the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Ñ. Êîíäðàòþê ............................................................................................................................................................................. 19
Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ôàêòîðîâ ðèñêà, ñïîñîáñòâóþùèõ âîâëå÷åíèþ ïîäðîñòêîâ â óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ
Comparative Evaluation of Risk Factors of Drug Use among Adolescents

À. Áîòåçàòó ................................................................................................................................................................................. 23
Ëå÷åíèå ïîñëåîïåðàöèîííûõ ñðåäèííûõ áîëüøèõ è ãèãàíòñêèõ ðåöèäèâíûõ ãðûæ
The Treatment of Voluminous Recurrent Midline Incisional Hernias

V. Þurcanu, L. David, A. Grosu .................................................................................................................................................. 27
Particularitãþi de prezentare ºi evoluþie clinicã ale sindromului coronarian acut în diabetul zaharat
Particuliarities of Acute Coronary Syndrome without ST Segment Elevation in Diabetics

N. Fruntaºu, O. Mocealov .......................................................................................................................................................... 32
Despre variabilitatea individualã a vaselor sangvine renale la om
Individual Variations of Blood Vessels in the Kidney

I. Catereniuc ................................................................................................................................................................................ 34
Micromorfologia elementelor neurovasculare intrahepatice
Micromorphology of the Intrahepatic Neuro-Vascular Elements

I. Deliv .......................................................................................................................................................................................... 40
Clinica ºi evoluþia depresiei nonpsihotice la persoane cu anxietate
Non-Psychotic Depression in Patients with Anxiety

O. Cobîleanschi, V. Fãuraº, N. Gheorghiþã .............................................................................................................................. 46
Perspective de recuperare ºi tratamentul depresiilor rezistente
Prospective of Rehabilitation and Treatment of the Resistant Depressions

T. Popovici, L. Nastas, A. Pãlãrie .............................................................................................................................................. 49
Asigurarea anestezicã ºi a protecþiei antibacteriene în extracþiile atipice ale molarilor de minte inferiori
Anaesthetic Assurance and Antibacterial Protection in Atypical Extractions of Lower Wisdom Teeth

SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT • ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß • PUBLIC HEALTH AND MANAGEMENT
Â. Ì. Ãðèãîðèåâ, È. Â. Êóðîâ, Ð. Ã. Ìåøòåøóê, Á. Ì. Ìåøòåøóê, Ì. Ò. Ãðèãîðèåâ ........................................................ 52
Íåêîòîðûå àñïåêòû ïðàâîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó âðà÷îì-ñòîìàòîëîãîì è ïàöèåíòîì
Legal Relations between Dentists and their Patients

T. S. Diaconescu ......................................................................................................................................................................... 58
Aspecte microbiologice în perioada prelucrãrii ºi transportãrii alogrefelor pentru banca de os
Microbiological Aspects of Storage in Bone Banks

N. Ghidirim .................................................................................................................................................................................. 63
Dinamica structurii oncologice în Republica Moldova în ultimii 5 ani
Oncological Incidence in the Republic of Moldova in the Last 5 Years

A. Pancenco, I. Munteanu, A. Guþan ......................................................................................................................................... 65
Opinia populaþiei despre calitatea serviciilor stomatologice în instituþiile private urbane
Public Opinion about the Quality of Dental Service in Urban Settings

ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI • ÎÁÇÎÐÍÛÅ ÑÒÀÒÜÈ, ËÅÊÖÈÈ • REVIEW ARTICLES, LECTURES
V. Maxian ...................................................................................................................................................................................... 70
Stereotaxia în tratamentul neurochirurgical al hematomului spontan intracerebral
Stereotactic Treatment of Intracerebral Spontaneous Hematomas

N. Revenco .................................................................................................................................................................................. 73
Implicarea imunogeneticã în artrita idiopaticã juvenilã
Immune and Genetic Influences in Juvenile Idiopathic Arthritis

I. Mihu, V. Pleºca, E. Moraru ...................................................................................................................................................... 75
Cazul unui copil cu sindromul Shwachman în contextul malabsorbþiei intestinale
The Clinical Case of Child with Shwachman Syndrome Associated with Intestinal Malabsorption

Â. À. Ìàíãóáè ............................................................................................................................................................................. 79
Àêòóàëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ Âèíêàìèíà ó ïàöèåíòîâ ñ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîé ïàòîëîãèåé

V. Onu, E. Bulbuc , P. Onea ........................................................................................................................................................ 81
Electroforeza cu Parlazin endonazal în tratamentul complex al rinitelor alergice

RECENZII • ÐÅÖÅÍÇÈÈ • REVIEW

Manualul Management în sistemul de sãnãtate ..................................................................................................................................................... 83

IN MEMORIAM

Tudor Gheorghiþã la 60 de ani ............................................................................................................................................................................... 84

DE ZIUA LUCRÃTORULUI MEDICAL ªI A FARMACISTULUI

Vã felicit cordial cu prilejul Zilei lucrãtorului medical ºi a
farmacistului ºi þin sã vã exprim din numele tuturor beneficiarilor de
servicii medicale calde mulþumiri pentru neobosita trudã a
Dumneavoastrã întru ocrotirea ºi consolidarea sãnãtãþii poporului.
Ziua lucrãtorului medical ºi a farmacistului a fost instituitã prin
decret prezidenþial în anul 1994, pentru ca societatea civilã, noi toþi, sã
avem o ocazie specialã de a onora oamenii care stau la straja sãnãtãþii
publice ºi de a-i asigura de tot respectul nostru ºi de recunoºtinþa pe care le-o purtãm. În aceastã zi
aducem un omagiu tuturor lucrãtorilor medicali, specialiºtilor din domeniul farmaceuticii ºi tehnicii
medicale, precum ºi colectivelor de cadre didactice ºi profesorale, tuturor celor care ºi-au legat soarta
de cea mai nobilã ºi umanã profesiune de pe pãmânt.
Sãnãtatea este cea mai de preþ comoarã ºi cea mai utilã zestre ce-i aparþine omului. Numai omul
sãnãtos poate produce bunuri, poate fãuri bogãþii materiale ºi spirituale, poate participa activ la dezvoltarea
societãþii, iar medicul este cel ce ne ghideazã în prevenirea maladiilor ºi ne vine în ajutor în rezolvarea
problemelor de sãnãtate.
În ultimii cinci ani, în sistemul sãnãtãþii din Republica Moldova au avut loc transformãri de esenþã
cum ar fi: dezvoltarea serviciilor de asistenþa medicalã primarã ºi de urgenþã, ameliorarea accesului
populaþiei la medicamente inofensive ºi eficiente prin modernizarea reþelei farmaceutice, implementarea
asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã. Cea din urmã implementare, absolut novatoare pentru
þara noastrã, a înmulþit substanþial sursele financiare atribuite pentru sãnãtate, pentru modernizarea
instituþiilor medicale ºi în a aplica majorãri salariale sesizabile pentru toþi angajaþii sistemului sanitar.
Au fost elaborate ºi puse în aplicare mãsuri concrete pentru susþinerea tinerilor specialiºti care vor
merge sã profeseze în localitãþile rurale.
Suntem în plinã activitate de dezvoltare a medicinii autohtone, de modernizare a sistemului sãnãtãþii
ºi de aliniere a lui la standardele europene ºi mondiale. În ºirul acestora se înscrie adoptarea de cãtre
Guvernul þãrii a Politicii Naþionale de Sãnãtate, un document care traseazã obiectivele ºi stipuleazã
modalitãþile de perfecþionare a sistemului de sãnãtate.
Actualmente Ministerul Sãnãtãþii finalizeazã elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de
sãnãtate în perioada anilor 2007-2016. Activitãþile de dezvoltare ºi de modernizare a sistemului sãnãtãþii
vor continua, dar orice activitate, orice reformã planificatã, pot fi realizate doar cu participarea ºi
implicarea activã a Dumneavoastrã, care transpuneþi în fapt cele proiectate ºi ne puteþi atenþiona asupra
diferitelor inadvertenþe, ne puteþi sugera modalitãþi de depãºire a acestora. Spun asta pentru cã vreau sã
vã asigur cã opinia Dumneavoastrã conteazã ºi avem nevoie de ea pentru a remedia ºi a interveni
prompt la orice nivel ºi în toate localitãþile unde profesaþi.
Se perind vremuri, se schimbã uluitor de rapid lumea, dar peren rãmâne adevãrul cã nici o tehnologie
din lume, nici cel mai sofisticat echipament medical nu vor putea vreodatã înlocui cãldura ºi sensibilitatea
medicului, omul care trateazã nu doar boala, dar ºi sufletul celui suferind. În toate vremurile munca
medicului s-a bucurat de o înaltã preþuire, iar þinuta moralã a acestui intelectual de elitã este datã drept
exemplu copiilor, care sã înveþe astfel modelul de umanitate ºi de muncã neprecupeþitã în serviciul
oamenilor.
Sunt onorat cã pot afirma cã cele spuse se potrivesc perfect tuturor angajaþilor serviciilor de sãnãtate
din þarã, calitate pentru care le aduc mulþumiri din inimã, alãturând acestora tradiþionala urare de
sãnãtate, prosperare ºi satisfacþia cât mai multor împliniri.
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EDITORIAL

Raport privind activitatea Ministerului Sãnãtãþii în anul 2006
Pe parcursul anului 2006 activitatea Ministerului Sãnãtãþii
(MS) a fost orientatã spre realizarea acþiunilor trasate în
Programul de activitate a Guvernului Modernizarea þãrii bunãstarea poporului, în Planul de Acþiuni Republica Moldova
 Uniunea Europeanã, Programul Naþional Satul Moldovenesc,
Strategia de Creºtere Economicã ºi Reducere a Sãrãciei,
Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului ºi alte documente
strategice.
În perioada de referinþã a fost elaborat proiectul Politicii
Naþionale de Sãnãtate, prezentat deja spre examinare Guvernului
Republicii Moldova. Acest document politic stabileºte
mecanismele ºi responsabilitãþile intersectoriale pentru
ameliorarea stãrii sãnãtãþii populaþiei. Astfel, pentru prima datã
în Republica Moldova, a fost conturatã o viziune nouã asupra
principiilor de suport pentru activitatea de consolidare a sãnãtãþii
publice: asigurarea securitãþii sociale, economice, ecologice,
alimentare, promovarea unui stil sãnãtos de viaþã ºi accesul
echitabil la servicii medicale de calitate.
În acord cu prevederile documentului respectiv ºi în baza
analizei problemelor prioritare existente în domeniu, este în faza
de definitivare Strategia de dezvoltare a sistemului de sãnãtate
pe termen mediu, care include activitãþi de îmbunãtãþire a dirijãrii
ºi finanþãrii sistemului de sãnãtate, de consolidare a instituþiilor
medicale ºi de generare a resurselor.
Pentru sporirea accesului populaþiei, în special a pãturilor
sãrace, la serviciile medicale de bazã, au fost stabilite obiectivele
principale din domeniul ocrotirii sãnãtãþii pentru anul 2007, care
au fost fixate în Strategia de Creºtere Economicã ºi Reducere a
Sãrãciei pentru anul 2007.
În perioada de referinþã s-au întreprins mãsuri de analizã
strategicã a informaþiilor pentru elaborarea Cadrului de
Cheltuieli pe Termen Mediu  2007-2009 pentru sectorul
ocrotirii sãnãtãþii. Scopul documentului respectiv constã în
sporirea accesului populaþiei la asistenþa medicalã în volum
deplin ºi calitativ, prin reorganizarea ºi reformarea funcþionalã
a sistemului sãnãtãþii, prin sporirea eficienþei prestatorilor de
servicii medicale în baza utilizãrii raþionale a mijloacelor
disponibile, a optimizãrii cheltuielilor, creãrii surselor ºi a
fondurilor extrabugetare de finanþare.
Majorarea veniturilor în fondurile de asigurãri obligatorii
de asistenþã medicalã, în anii 2007-2009, va permite
îmbunãtãþirea situaþiei economice din instituþiile medico-sanitare
publice, astfel fiind create premise pentru creºterea calitãþii
serviciilor medicale prestate, majorarea salariilor lucrãtorilor
medicali, acoperirea cheltuielilor suplimentare condiþionate de
creºterea preþurilor la mãrfuri ºi servicii.
În scopul prevenirii corupþiei administrative ºi
îmbunãtãþirii calitãþii serviciilor în cadrul sistemului sãnãtãþii,
pentru a atenua nivelul de percepþie a corupþiei de cãtre
populaþie, s-au întreprins mãsuri concrete de ajustare a cadrului
legislativ ºi a celui instituþional naþional la normele ºi standardele
internaþionale în acest domeniu. Totodatã, în cadrul Programului

Provocãrile Mileniului a fost elaborat capitolul 3: Prevenirea ºi
controlul corupþiei în sistemul ocrotirii sãnãtãþii.
În scopul elaborãrii Planului Naþional de Dezvoltare pentru
anii 2008-2011, MS a identificat prioritãþile sectoriale pentru
urmãtorii 4 ani ºi participã activ la ºedinþele Consiliului pentru
elaborarea, implementarea, monitorizarea ºi evaluarea Planului.
Finanþarea sistemului de sãnãtate. Elementul esenþial,
care defineºte schimbarea din sistemul sãnãtãþii din Republica
Moldova, este introducerea, în anul 2004, a asigurãrilor
obligatorii de asistenþã medicalã (AOAM). Aceastã schimbare
a însemnat o sporire semnificativã a veniturilor.
Conform estimãrilor, finanþarea sectorului sãnãtãþii,
inclusiv întreþinerea instituþiilor de învãþãmânt, în anul 2006 a
crescut cu 362 mln lei comparativ cu anul 2005. Astfel a fost
majorat volumul de servicii ºi spectrul de medicamente
compensate în cadrul AOAM, precum ºi a fost extins volumul
de servicii, medicamente ºi facilitãþi acordate populaþiei în cadrul
Programelor Naþionale de Sãnãtate.
Nivelul alocãrilor publice pentru sãnãtate, din totalul
cheltuielilor Guvernului prevãzute în bugetul de stat, plaseazã
Republica Moldova pe unul dintre primele locuri în acest sens,
în comparaþie cu alte state din CSI. Aceasta reflectã prioritatea
înaltã pe care Guvernul o acordã sectorului sãnãtãþii.
Cota cheltuielilor publice pentru ocrotirea sãnãtãþii din
PIB, comparativ cu þãrile Uniunii Europene, este încã de 1,9 ori
mai micã ºi, în anul 2006, a constituit 4,8%.
Analiza activitãþii economico-financiare a instituþiilor
medico-sanitare publice (IMSP), încadrate în sistemul AOAM,
aratã cã veniturile parvenite din toate sursele pe parcursul anului
2006 au constituit 1.789,6 mln lei, inclusiv: din fondurile AOAM
ºi alocaþiile bugetare preconizate pentru tratamentul bolnavilor
cu maladii social-condiþionate  1.421,2 mln lei (a. 2005 1.123,0 mln lei); din contul serviciilor contra platã  136,9 mln
lei (a. 2005  125,6 mln lei); din alocaþiile fondatorului  76,3
mln lei (cu 30,3 mln lei mai mult faþã de a. 2005), din ajutorul
umanitar  48,2 mln lei (a. 2005  19,4 mln lei), medicamente
procurate centralizat  61,2 mln lei (a. 2005  24,4 mln lei), din
contul altor surse  45,9 mln lei (cu 15,2 mln lei mai mult faþã
de a. 2005).
Cheltuielile directe pentru tratamentul pacienþilor au fost
în creºtere ºi în anul 2006. Pentru procurarea medicamentelor
au fost utilizate 312 mln lei sau cu 65,6 mln lei mai mult faþã de
anul 2005; pentru alimentarea bolnavilor s-au cheltuit 61,9 mln
lei sau cu 5,2 mln lei mai mult. Deºi cheltuielile la aceste capitole
au crescut esenþial, ele acoperã doar strictul necesar pentru
acordarea asistenþei medicale.
Cheltuielile destinate salarizãrii angajaþilor în perioada
gestionatã alcãtuiesc 739,8 mln lei, ceea ce e cu 169,1 mln lei
(29,6%) mai mult decât în anul precedent. Salariul mediu lunar
al medicilor în perioada raportatã s-au majorat cu 21,9% în
instituþiile medico-sanitare publice municipale ºi cu 47,2% - în
centrele medicilor de familie raionale, iar cele ale asistentelor
"
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medicale  cu 21,1% în instituþiile municipale ºi cu 27,8% - în
cele raionale.
Pentru procurarea medicamentelor s-au alocat 61,2 mln
lei sau 27,3% din alocaþiile bugetare totale, inclusiv pentru
medicamente esenþiale destinate categoriilor de bolnavi ce
beneficiazã de gratuitãþi au fost alocate 51,3 mln lei.
Din contul surselor centralizate, pentru acordarea asistenþei
medicale unor categorii de bolnavi cu maladii socialcondiþionate ºi care nu sunt încadraþi în sistemul asigurãrilor
obligatorii de asistenþã medicalã, au fost alocate 42,8 mln lei.
Analiza situaþiei medico-demografice. La data de
1.01.2007 numãrul populaþiei în Republica Moldova a constituit
3589,3 mii persoane, inclusiv populaþie urbanã 1484,8 (41,4%)
ºi ruralã 2104,5 (58,6%).
În anul 2006 în þarã s-au nãscut 37591 de copii vii, sau cu
103 copii vii mai puþin faþã de anul 2005. Indicele natalitãþii
rãmâne însã stabil ºi constituie 10,5 (2005  10,5).
În anul 2006 au decedat 43137 de persoane faþã de 44689,
în 2005, indicele mortalitãþii generale constituie 12,0 (2005
 12,4), ºi este unul dintre cei mai scãzuþi în þãrile CSI.
Ca ºi în majoritatea þãrilor europene, în structura cauzelor
de deces, bolile aparatului circulator se situeazã pe primul loc.
Astfel, în anul 2006 prin aceste maladii au decedat 25172 de
persoane, ceea ce constituie 55,8% (2004 - 56,3%). Din cauza
diferitelor tumori, care în structura cauzelor de deces ocupã locul
doi (12,8%), în anul 2006 au decedat 5504 persoane.
La fel ca ºi în anii precedenþi maladiile aparatului digestiv
se claseazã pe locul trei în structura cauzelor de deces,
constituind 10,2%, pe locul patru fiind traumatismele ºi otrãvirile
(8,7%), pe locul cinci  bolile aparatului respirator (6,1%).
Mortalitatea maternã, în anul 2006 a constituit 16,0 la
100.000 nãscuþi vii (6 decese), comparativ cu 18,6 la 100.000
nãscuþi vii, în anul 2005 (7 decese).
Pe parcursul anului 2006 au decedat 442 de copii cu vârsta
sub un an (faþã de 468 în a. 2005). Indicele mortalitãþii infantile
constituie 11,8 (a. 2005  12,4). Descreºterea mortalitãþii
infantile a fost condiþionatã de micºorarea ratei copiilor decedaþi
prin afecþiuni respiratorii ºi boli infecþioase.
În structura cauzelor mortalitãþii infantile pe primul loc se
plaseazã afecþiunile perioadei perinatale care constituie 33,3%
(200534,2%), urmate de malformaþiile congenitale  30,3%
(2005 - 30,1% ), iar pe locul trei se situeazã bolile aparatului
respirator cu 18,3% (2005 16,2%).
Speranþa de viaþã la naºtere a populaþiei Republicii
Moldova constituie 67,8 ani, fiind cu 11,6 ani mai micã
comparativ cu þãrile Uniunii Europene.
Activitatea serviciului de asistenþã medicalã urgentã
(AMU). Pe parcursul ultimilor ani Ministerul Sãnãtãþii a
întreprins un ºir de mãsuri în scopul sporirii accesului populaþiei
din þarã la asistenþã medicalã urgentã în etapa prespitaliceascã.
Structura existentã a serviciului de AMU, formatã din 5
staþii de Asistenþã Medicalã Urgentã cu 41 de Substaþii de
Asistenþã Medicalã Urgentã amplasate în centrele raionale ºi în
municipii ºi din 85 Puncte de Asistenþã Medicalã Urgentã
amplasate în localitãþile rurale, asigurã accesul universal al
populaþiei la asistenþã medicalã urgentã în etapa prespitaliceascã.
Serviciul de Asistenþã Medicalã Urgentã deserveºte populaþia

pe o razã de pânã la 25 km, ceea ce este în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare.
În cadrul Serviciului de Asistenþã Medicalã Urgentã
activeazã în regim non-stop 250 de echipe de asistenþã medicalã
urgentã, inclusiv 8 echipe pediatrice.
Numãrul pacienþilor internaþi în spitale prin intermediul
serviciului de urgenþã, în anul 2006 s-a majorat cu 12,7% faþã
de anul 2005.
În decursul anului numãrul solicitãrilor la serviciul de
urgenþã a crescut pânã la 945,4 mii, cu 15,8 mii mai multe cereri
faþã de anul 2005, ceea ce constituie 263,3 solicitãri la 1000
locuitori (a. 2005- 252,8). În localitãþile rurale au fost asistate
465392 de solicitãri, ceea ce constituie cca 45%.
Pe parcursul anului 2006, din totalul solicitãrilor de
urgenþã, 74,0% au revenit persoanelor asigurate din bugetul
de stat (pensionari, invalizi, copii de vârstã preºcolarã etc.),
19,4% din solicitãri  persoanelor asigurate prin intermediul
angajatorului, 5,0% solicitãri - persoanelor neasigurate ºi
1,6% din solicitãri  persoanelor care s-au asigurat în mod
individual.
De menþionat cã pe parcursul anului 2006 nu au fost
înregistrate cazuri de refuz în acordarea asistenþei medicale
urgente persoanelor neasigurate.
Astfel, mãsurile întreprinse de cãtre MS în vederea
consolidãrii serviciului AMU, au contribuit atât la sporirea
accesului populaþiei, în special din localitãþile rurale, la asistenþã
medicalã urgentã, cât ºi la îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor
acordate.
În pofida mãsurilor întreprinse de Ministerul Sãnãtãþii,
existã probleme nesoluþionate, precum asigurarea insuficientã
a serviciului AMU cu medici de urgenþã (în medie pe þarã
constituie 55%) ºi cu transport sanitar (75,3%).
Activitatea serviciului de asistenþã medicalã primarã.
Serviciul de Asistenþã Medicalã Primarã (AMP) este format din:
35 Centre ale Medicilor de Familie, cu 378 de Centre de Sãnãtate
ºi 541 de Oficii ale Medicilor de Familie în raioanele republicii,
5 Asociaþii Medicale Teritoriale cu 12 Centre ale Medicilor de
Familie ºi 14 Centre de Sãnãtate în mun. Chiºinãu, Clinica
Universitarã de Asistenþã Medicalã Primarã ºi un Centru al
Medicilor de Familie în mun. Bãlþi.
Consolidarea asistenþei medicale primare rãmâne una
dintre direcþiile strategice în activitatea MS. Pe parcursul
ultimilor ani, inclusiv pe parcursul anului 2006, au fost
întreprinse mãsuri eficiente întru fortificarea instituþiilor
medicale primare din localitãþile rurale, prin efectuarea lucrãrilor
de reparaþii curente ºi capitale ale edificiilor ºi dotare cu aparataj
medical contemporan.
În scopul optimizãrii asistenþei medicale primare continuã
implementarea sistemului informaþional automatizat.
Numãrul medicilor de familie, în anul 2006, a constituit
2031 de persoane, faþã de 2066, în anul 2005, situaþia fiind
tensionatã, deoarece începând cu anul 2002, se menþine o
tendinþã negativã în acoperirea cu medici de familie. Nivelul de
asigurare a populaþiei cu medici de familie este de 5,1 la 10.000
populaþie.
Totodatã, baza tehnico-materialã a instituþiilor medicale
primare, cu excepþia celor renovate prin proiectul MS Fondul
#
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de Investiþii în Sãnãtate, rãmîne a fi, în majoritatea cazurilor,
sub cerinþele actuale, iar echipamentul medical având un grad
înalt de uzurã.
În scopul sporirii accesibilitãþii persoanelor asigurate la
tratamentul de ambulatoriu, a fost extinsã lista medicamentelor
compensate din fondurile AOAM cu încã 12 preparate de
denumire comunã internaþionalã (sau 60 de denumiri
comerciale). A fost suplimentatã ºi lista medicamentelor integral
compensate pentru copii de vârsta 0-5 ani.
Numãrul mediu de vizite la medicul de familie, în anul
2006, s-a menþinut la nivelul anului precedent, ºi constituie 3,3
vizite pentru persoanele asigurate ºi 2,7 vizite  pentru cele
neasigurate.
Proporþia vizitelor profilactice în cadrul asistenþei medicale
primare a constituit 21,0% la adulþi (a. 2005  20,9) ºi 49,7 la
copii (a. 2005  53,4%), demonstrând cã existã rezerve
nevalorificate la capitolul profilaxia maladiilor.
Majorarea alocaþiilor financiare în perioada de referinþã a
permis a acorda persoanelor asigurate un numãr mai mare de
servicii medicale paraclinice în condiþii de ambulatoriu.
Totodatã, se atestã o creºtere a numãrului mediu de analize
efectuate la o adresare, fapt ce demonstreazã tendinþe de
eficientizare în organizarea ºi prestarea serviciilor.
În scopul realizãrii prevederilor Programului Unic al
asigurãrii obligatorii de asistenþã medicalã pentru anul 2007 ºi
pentru sporirea accesului persoanelor asigurate la tratament în
condiþii de ambulatoriu, va fi asigurat tratamentul de ambulatoriu
integral compensat pentru 21de maladii cu prescrierea a 104
denumiri de medicamente.
Asistenþa medicalã a mamei ºi a copilului. În anul 2006,
a fost evaluatã starea tehnico-materialã a maternitãþilor din þarã
ºi, drept rezultat, Guvernul, în comun cu administraþiile publice
locale, a elaborat un plan concret de redresare a situaþiei
existente.
La finele anului 2006 între Ministerul Sãnãtãþii ºi Agenþia
Elveþianã pentru Dezvoltare ºi Cooperare a fost semnat un
Memorandum de înþelegere privind modernizarea sistemului
perinatal din Republica Moldova, prin care 26 de centre de
perinatologie de nivelul I vor fi dotate cu echipament medical
modern necesar pentru prestarea serviciilor de calitate gravidelor
ºi nou -nãscuþilor, în sumã de 2,5 mln franci elveþieni.
Graþie mãsurilor întreprinse, mortalitatea perinatalã în
ultimii 3 ani a manifestat tendinþe de stabilizare, ºi în anul
2006 a constituit 11,6 la 1000 nãscuþi vii.
Continuã implementarea în practicã a Strategiei Conduita
Integratã a Maladiilor la Copii, promovatã de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii, care are drept scop ameliorarea calitãþii
asistenþei medicale primare acordate copiilor sub 5 ani ºi, în
special, diminuarea mortalitãþii infantile. În acest sens, pe
parcursul anului 2006 au fost instruiþi 670 de medici de familie
ºi asistente medicale din 8 raioane, ºi 20 de persoane din rândul
cadrelor didactice de la USMF Nicolae Testemiþanu ºi din
Colegiile de Medicinã.
Sãnãtatea generaþiei tinere este o sarcina primordialã a
statului, dar aceastã problemã poate fi soluþionatã numai prin
eforturi intersectoriale comune ºi prin colaborarea eficientã a
instituþiilor medicale ºi de învãþãmânt. În acest scop, în anul

2006 a fost instituþionalizatã reþeaua Centrelor de Sãnãtate
Prietenoase Tinerilor. Serviciile de sãnãtate prietenoase tinerilor
au fost incluse în Programul Unic. În prezent, în þarã îºi
desfãºoarã activitatea 12 Centre Prietenoase Tinerilor.
Asistenþa spitaliceascã ºi specializatã de ambulator. În
anul 2006 nivelul de asigurare a populaþiei cu paturi a atins
media europeanã, ºi constituie  56,5 paturi la 10.000 locuitori.
Din totalul de 20477 de paturi, 8227 sunt amplasate în
instituþiile medicale republicane, 3510  în instituþiile medicosanitare publice municipale ºi 8740 - în spitalele raionale. Peste
50 la sutã din numãrul de paturi funcþionale sunt amplasate în
mun. Chiºinãu.
În scopul modernizãrii ºi fortificãrii sistemului spitalicesc
din republicã, continuã elaborarea Conceptului de optimizare
ºi de modernizare a sectorului spitalicesc ºi de asistenþã medicalã
specializatã, care va include o noua clasificare a spitalelor,
crearea centrelor de excelenþã ºi eºalonarea asistenþei medicale
spitaliceºti.
În a. 2006 numãrul pacienþilor trataþi în staþionare s-a
majorat cu 7509 persoane ºi a constituit în total 562459 de cazuri.
De menþionat faptul, cã nivelul de spitalizare ºi durata medie de
tratament staþionar se menþin la nivelul anului precedent  15,6
la 100 locuitori ºi, respectiv, 9,8 zile.
Durata medie de utilizare a patului, în anul 2006, s-a
îmbunãtãþit ºi a constituit 272 de zile, în comparaþie cu 265 de
zile, în anul 2005.
Printre persoanele asigurate nivelul de spitalizare, în anul
2006, a constituit 18,4 la 100 locuitori, faþã de 15,6 în medie pe
þarã.
În perioada de referinþã, în conformitate cu Hotãrîrile
Guvernului Republicii Moldova nr. 603 din 20.05.2006 ºi nr.
804 din 10.07.2006, a fost iniþiat procesul de asigurare a
pensionarilor ºi invalizilor cu ochelari ºi aparate auditive.
Sunt în curs de elaborare standardele, ghidurile ºi
protocoalele clinice care urmeazã sã contribuie la ameliorarea
substanþialã a calitãþii serviciilor prestate.
Incidenþa globalã a tuberculozei (cazuri noi plus
recidive), în anul 2006, a constituit 130 de cazuri la 100.000
populaþie (5471 de cazuri), ceea ce este cu cca 3% mai puþin
decât în anul 2005 (133,9 cazuri la 100.000 populaþie sau 5632
de cazuri).
Incidenþa formelor distructive de tuberculozã este în
descreºtere, fiind înregistrate 40,4 cazuri la 100.000 populaþie
(1699 de cazuri), ceea ce reprezintã o reducere cu 6,6%,
comparativ cu anul 2005 (43,2 cazuri la 100.000 populaþie sau
1819 cazuri). Ponderea bolnavilor cu forme distructive de
tuberculozã a constituit 41,6% din totalitatea cazurilor de
tuberculozã (în 2005 - 42,7%).
Mortalitatea prin tuberculozã în anul 2006 a constituit 18,9
cazuri la 100.000 populaþie, fiind mai redusã decât în anul 2005,
când s-au înregistrat 19,1 decese la 100.000 populaþie. Evoluþia
dinamicã a acestui indicator denotã o tendinþã de creºtere a
mortalitãþii prin tuberculozã.
Rata de succes al tratamentului DOTS pentru cazurile noi
de tuberculozã primar baciliferã a constituit 62%.
Rata abandonurilor tratamentului în ultimii 3 ani se menþine
la un nivel înalt. Astfel, 10,9% dintre pacienþii cu TB baciliferã,
$
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care au iniþiat tratamentul DOTS, au abandonat tratamentul din
diverse motive.
În ultimii cinci ani asigurarea cu medicamente
antituberculoase de prima linie a fost completamente acoperitã
de cãtre organismele internaþionale.
Þinând cont de numãrul în creºtere al pacienþilor cu
tuberculozã multidrogrezistentã, care nu au acces la
medicamente antituberculoase de linia a doua, Programul
Naþional de control ºi profilaxie a tuberculozei a fãcut o nouã
cerere cãtre Comitetul de Luminã Verde pentru 200 pacienþi
pentru anii 2007-2009.
Ministerul Sãnãtãþii, în limita bugetului disponibil pentru
anul 2006, a procurat medicamente pentru a asigura tratamentul
a 22 de pacienþi cu tuberculozã multidrogrezistentã.
În anul 2006, cu suportul organizaþiei ªtiinþa despre
Managementul în Sãnãtate (MSH) ºi al Alianþei Americane
Internaþionale pentru Sãnãtate (AIHA), a fost iniþiatã elaborarea
ºi implementarea Sistemului Informaþional de Management al
tuberculozei multidrogrezistente, precum ºi a practicelor de
colectare ºi administrare a datelor informaþionale pentru
tuberculoza multidrogrezistentã.
Continuã testarea, la nivel naþional, a Sistemului
Informaþional Automatizat de Monitorizare ºi Evidenþã a
pacienþilor cu tuberculozã.
Situaþia în serviciul oncologic. În anul 2006 au fost luaþi
la evidenþã 7386 de bolnavi primari (a. 2005 - 6984 bolnavi),
fapt datorat, în primul rând, implementãrii eficiente ºi îndeplinirii
prevederilor Programului Naþional de Combatere a Cancerului.
Incidenþa prin tumori maligne a fost în creºtere ºi în anul
2006, când au fost înregistrate 204,5 cazuri la 100.000 locuitori,
faþã de 193,4 cazuri la 100.000 locuitori, în anul 2005.
Concomitent cu creºterea morbiditãþii a sporit ºi indicele
mortalitãþii prin maladii oncologice, care în anul 2006 a constituit
149,7 cazuri la 100.000 locuitori, (5177 de decese), faþã de 145,8
cazuri la 100.000 locuitori, (5037 de decese), în anul 2005.
În structura generalã a morbiditãþii oncologice s-au produs
unele schimbãri neesenþiale. Pe primele cinci locuri în structura
morbiditãþii oncologice se situeazã cancerul glandei mamare
(11,3%), cancerul de piele (10,2%), cancerul pulmonar (10,0%),
cancerul gastric (6,5%) ºi hemoblastozele (6,1%).
Rãmâne nesatisfãcãtoare situaþia privind depistarea
precoce a cancerului. Peste un sfert din cazurile noi de cancer
sunt depistate la stadiul IV.
O problemã ce afecteazã sãnãtatea publicã în
Republica Moldova a devenit consumul abuziv de alcool,
droguri ºi de alte stupefiante. Pentru þarã rãmâne actualã
problema creºterii numãrului psihozelor alcoolice, care
constituie 20,7 la 100.000 populaþie, faþã de 19,6 înregistrate în
anul 2005.
În anul 2006 au fost înregistrate primar 3839 de persoane
care se confruntã cu problemele consumului abuziv de alcool ºi
alcoolism cronic, ceea ce constituie 106,8 la 100.000 populaþie
(a. 2005  112,8).
În supravegherea medicilor narcologi din cadrul
instituþiilor medico-sanitare publice se aflã 45269 de persoane
bolnave de alcoolism, sau 1259,4 la 100.000 populaþie (a. 2005
 1292,0). Rãmâne înaltã ponderea alcoolismului feminin, care

constituie 16,7 la sutã din bolnavii aflaþi sub observare medicalã
(a. 2005  17,0%).
O problemã aparte pentru sãnãtatea publicã rãmâne
consumul de droguri ºi de alte substanþe psihotrope printre tineri.
În decursul anului 2006 primar au fost înregistrate 1020 de
persoane consumatoare de droguri ºi alte substanþe psihotrope,
ceea ce constituie 28,4 la 100.000 populaþie.
În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 8941
de persoane care se confruntã cu fenomenul narcomaniei, ceea
ce constituie 248,7 la 100.000 populaþie (a. 2005  235,5).
Pe parcursul anului 2006 au fost implicaþi în programele
de profilaxie ºi tratament 39,2 la sutã din persoanele
dispensarizate (a. 2005  38,5%). Dintre ei 11,3% au beneficiat
de tratament antialcool sau antidrog în condiþii de staþionar (a.
2005  12,2%). S-a constatat cã 42,1 la sutã din persoanele
implicate în programele de profilaxie ºi tratament sunt în
remisiune terapeuticã stabilã (a. 2005  41,9%).
Conform datelor oficiale, în anul 2006 au fost depistaþi ca
fiind HIV-pozitivi 618 cetãþeni ai Republicii Moldova ºi 3
cetãþeni strãini. Printre cazurile noi de HIV înregistrate în anul
2006, 358 sunt locuitori de pe malul drept al Nistrului ºi 260 
de pe malul stîng. Începând cu anul 2004, calea prioritarã de
infectare cu HIV este cea sexualã.
În anul 2006 a demarat implementarea Programului
Naþional de Prevenire ºi Control al HIV/SIDA/ITS pentru anii
2006-2010, aprobat prin Hotãrâre de Guvern. Totodatã, a
continuat implementarea grantului Fondului Global de
Combatere a SIDA, Tuberculozei ºi Malariei pentru anii 20032008, care a permis fortificarea capacitãþilor de diagnostic,
tratament ºi de profilaxie a maladiilor menþionate. S-au
implementat, de asemenea, programe educaþionale în rândul
populaþiei generale, tineretului, în rândul grupurilor cu risc sporit
de infectare.
Republica Moldova a aplicat la runda a 6-a de granturi
ale Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei ºi
Malariei ºi a câºtigat un nou grant care va fi implementat în
perioada 2008-2012, ºi va permite realizarea strategiilor ºi
activitãþilor Programului Naþional de Prevenire ºi Control HIV/
SIDA/ITS.
A fost aprobatã de cãtre Parlamentul Republicii Moldova
Legea cu privire la profilaxia HIV/SIDA.
Toate gravidele au acces la consiliere ºi testare benevolã
ºi confidenþialã. Acoperirea cu testare la HIV a gravidelor care
au nãscut în anul 2006 a fost de 97,4%. Prevalenþa cazurilor de
HIV înregistrate în rândul gravidelor a atins nivelul de 0,18%.
Persoanele seropozitive au acces la tratament
antiretroviral, gravidele infectate cu HIV ºi copiii nãscuþi din
mame HIV pozitive  la tratament profilactic, nou-nãscuþii sunt
asiguraþi gratuit cu amestecuri pentru alimentare artificialã.
Serviciul de Sânge. Pe parcursul anilor 2002-2006,
Serviciul de Sânge a beneficiat de o finanþare prioritarã, fapt care
a permis fortificarea bazei tehnico-materiale ºi instruirea adecvatã
a personalului. Concomitent, a fost perfecþionatã baza legislativã
ºi normativã în domeniu, actele fiind armonizate cu standardele
Consiliului Europei ºi ale Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii.
S-a majorat volumul produselor sangvine ºi diversitatea
acestora, inclusiv pentru plasmã  cu 40,0% ºi pentru
%
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concentratul eritrocitar cu  44,0%. Numãrul donãrilor s-a
majorat de la 11 la 17 la 1000 populaþie.
Pentru dezvoltarea continuã a Serviciului de Sânge,
Ministerul Sãnãtãþii a elaborat un nou program Securitatea
transfuzionalã ºi autoasigurarea cu preparate sangvine pentru
anii 2007-2011, aprobat recent de Guvern.
Acreditarea instituþiilor medico-sanitare publice ºi
private. În anul 2006 Consiliul Naþional de Evaluare ºi
Acreditare în Sãnãtate a asigurat desfãºurarea procesului de
evaluare ºi acreditare a instituþiilor medicale, fiind evaluate 92
de instituþii din cele 244 de instituþii medico-sanitare,
întreprinderi farmaceutice ºi Centre de Medicinã Preventivã.
Ponderea instituþiilor evaluate din cele planificate în anul 2006
a constituit 37,7% sau cu 10,3 % mai mult faþã de anul 2005.
Din totalul instituþiilor evaluate au fost acreditate 79 sau 85,9%,
inclusiv instituþii medico-sanitare publice  64,3%.
Resursele umane. Analiza nivelului de asigurare a
populaþiei cu medici demonstreazã faptul cã pe parcursul anilor
2002-2006 s-a profilat o tendinþã de reducere a numãrului de
medici în Republica Moldova de la 11224 pânã la 10745. Nivelul
de asigurare a populaþiei cu medici, în anul 2006, constituie
29,9 la 10 mii locuitori.
Pentru stimularea tinerilor specialiºti sã activeze în mediul
rural, în anul 2006 au fost operate modificãri în Legea ocrotirii
sãnãtãþii, conform cãrora tinerii specialiºti cu studii medicale,
plasaþi în câmpul muncii conform repartizãrii Ministerului, vor
beneficia de unele facilitãþi: locuinþã gratuitã sau acoperirea
cheltuielilor pentru chirie; indemnizaþie unicã în valoare de 30
mii lei pentru medici ºi 24 mii pentru personalul medical mediu,
compensarea lunarã a costului a 30 kW de energie electricã, a
unui metru cub de lemne ºi a unei tone de cãrbuni în an.
Ca urmare a acordãrii acestor facilitãþi, cca 80 la sutã din
absolvenþii studiilor de rezidenþiat au acceptat plasarea în câmpul
muncii conform repartizãrii.
Activitatea Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat.
În anul 2006 eforturile Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de
Stat au fost îndreptate spre perfecþionarea activitãþilor
profilactice, evaluarea situaþiei sanitaro-igienice ºi sanitaroepidemiologice, cu elaborarea mãsurilor adecvate de ameliorare.
Pe parcursul anului a demarat implementarea integralã a
monitoring-ului socio-igienic.
În anul 2006 a continuat perfecþionarea cadrului legislativ
ºi normativ în domeniul medicinii preventive cu armonizarea
lui la cerinþele ºi standardele Uniunii Europene ºi prevederile
Legii cu privire la principiile de bazã de reglementare a
activitãþii de întreprinzãtor.
În scopul informãrii ºi creºterii nivelului culturii sanitare
a populaþiei, a fost organizat un ºir de mãsuri de educaþie pentru
sãnãtate ºi promovare a modului sãnãtos de viaþã.
Datoritã mãsurilor întreprinse de cãtre Serviciul SanitaroEpidemiologic de Stat, conlucrarea cu alte servicii ºi
administraþia publicã localã, în anul 2006 s-a atestat o situaþie
sanitaro-epidemiologicã stabilã ºi favorabilã privind
morbiditatea prin boli infecþioase. Astfel, nu s-au înregistrat
cazuri de holerã, difterie, brucelozã, tetanos, pseudotuberculozã,
antrax, tularemie, poliomielitã acutã, rubeolã congenitalã, febre
hemoragice, rabie, tifos exantematic, encefalitã acarianã de

primãvarã-varã etc. S-a redus de 2,42 ori morbiditatea prin
hepatite virale, inclusiv de 3 ori prin hepatita viralã A. Nu au
fost înregistrate cazuri de boli convenþionale ºi extrem de
contagioase.
Atenþia susþinutã acordatã imunizãrilor de cãtre instituþiile
medico-sanitare publice, asigurarea permanentã cu vaccinuri ºi
seringi s-a scontat cu obþinerea unor rezultate pozitive. Pe
parcursul perioadei gestionate au fost atinºi indicatorii acoperirii
vaccinale a populaþiei la toate 9 infecþii în limitele obiectivelor
determinate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii  95-98%.
Activitatea în domeniul medicamentului. În anul 2006
Agenþia Medicamentului a întreprins mãsurile necesare în
vederea asigurãrii accesibilitãþii fizice ºi economice a
medicamentelor, plasãrii pe piaþa farmaceuticã naþionalã a
medicamentelor eficiente, inofensive ºi de calitate. S-a insistat
asupra perfecþionãrii ºi armonizãrii legislaþiei farmaceutice cu
directivele europene ºi cele internaþionale, asupra prevenirii
contravenþiilor în domeniul medicamentului ºi a activitãþii
farmaceutice, precum ºi asupra optimizãrii procesului de
achiziþie a medicamentelor.
A fost supusã expertizei Baza de Date Nomenclatorul de
Stat al Medicamentelor Autorizate în Republica Moldova.
Totodatã, în anul 2006 s-a efectuat un volum semnificativ de
lucrãri analitico-metodice.
În anul 2006 s-a efectuat completarea Nomenclatorului
produselor farmaceutice ºi parafarmaceutice autorizate în
Republica Moldova, a fost elaborat Clasificatorul agenþilor
economici ºi Clasificatorul medicamentelor înregistrate în
Republica Moldova.
Pentru achiziþionarea medicamentelor conform
necesitãþilor instituþiilor medicale, în anul 2006, au fost încheiate
în total 2066 de contracte de achiziþie.
În vederea asigurãrii corectitudinii procesului de livrare a
medicamentelor au fost efectuate în total 1783 de controale
tematice. Au fost întocmite ºi transmise spre examinare
Comisiilor Administrativ Teritoriale ºi Centrului de Combatere
a Crimei Economice ºi Corupþiei 213 procese - verbale.
Controlul reþelei farmaceutice de stat denotã cã în þarã,
din numãrul total de 1370 de localitãþi rurale, 1210 dispun de
instituþii medico-sanitare, dintre care în 977 este organizatã
asistenþa farmaceuticã prin intermediul filialelor secþiilor
farmaciilor spitaliceºti.
Activitatea externã ºi de integrare europeanã. Ca
urmare a semnãrii Planului de Acþiuni Republica Moldova 
Uniunea Europeanã, la 22 februarie 2005, la Bruxelles a demarat
procesul de negocieri în vederea realizãrii mãsurilor stabilite.
A fost pregãtit ºi a fost remis pentru examinare setul
Convenþiei - Cadru a Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii privind
Controlul Tutunului, care în prezent se aflã în Parlament pentru
ratificare.
Pe parcursul anului curent a fost pregãtit ºi a fost remis
Ministerului Afacerilor Externe ºi Integrãrii Europene setul de
materiale necesare pentru intrarea în vigoare a Înþelegerii de
colaborare în domeniul sãnãtãþii publice ºi ºtiinþelor medicale
între Ministerul Sãnãtãþii Publice din România ºi Ministerul
Sãnãtãþii din Republica Moldova, precum ºi a Protocolului
adiþional la Înþelegerea în cauzã.
&

EDITORIAL
Delegaþia Republicii Moldova a participat la lucrãrile celei
de-a 59-a Sesiune a Întrunirii Mondiale a Sãnãtãþii (22-27 mai
2006, or. Geneva, Elveþia), în cadrul cãreia Ministrul Sãnãtãþii
din Republica Moldova a fost ales în calitate de Membru al
Comitetului Executiv al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii.
Pe parcursul anului a fost definitivat setul de materiale
necesare pentru semnarea Protocolului adiþional la Convenþia
privind drepturile omului ºi biomedicina referitor la transplantul
de organe ºi þesuturi de origine umanã.
Activitatea de cercetare. Activitatea ºtiinþificã a
instituþiilor medico-sanitare publice a fost orientatã spre
asigurarea executãrii planurilor ºi proiectelor de cercetãri în anul
2006. În conformitate cu direcþiile ºtiinþifice prioritare,
colaboratorii celor 10 organizaþii ºtiinþifice din subordinea
Ministerului Sãnãtãþii, care sunt ºi membri de profil ai Academiei
de ªtiinþe a Moldovei, în anul 2006, au efectuat cercetãri în
cadrul a 63 de proiecte ºtiinþifice instituþionale, a unui program
de stat, a 2 granturi ºi a 2 proiecte internaþionale.
Pe parcursul anului 2006 au fost publicate 49 de
monografii, manuale, ghiduri practice ºi compendii, 385 de
articole recenzate, 68 de articole ºi 257 de teze în ediþii
internaþionale, ºi alte publicaþii în ediþii interne. Au fost obþinute
16 hotãrâri de acordare a brevetelor, 29 de brevete ºi 15
certificate de drept de autor. La diverse expoziþii, saloane, târguri
internaþionale ºi naþionale, exponatele prezentate au fost
menþionate cu 19 medalii de aur, 13 de argint ºi 9 de bronz. În
practica medicalã au fost implementate 136 de metode noi de
diagnostic, tratament ºi de profilaxie a diferitelor maladii, ceea
ce a determinat ameliorarea vãditã a indicatorilor de activitate
a instituþiilor medicale.
Pe parcursul anului au fost organizate 43 de manifestãri
ºtiinþifice, inclusiv congrese, conferinþe, simpozioane naþionale

ºi internaþionale. Au fost efectuate investigaþii comune ºi stabilite
relaþii ºtiinþifice directe cu cercetãtori din România, Germania,
SUA, Rusia, Ucraina etc.
Direcþiile strategice în activitatea Ministerului
Sãnãtãþii. În anul 2007 vor fi întreprinse activitãþi orientate spre
îmbunãtãþirea dirijãrii sistemului de sãnãtate în vederea asigurãrii
condiþiilor necesare implementãrii obiectivelor propuse în cadrul
Politicii Naþionale de Sãnãtate. În acest context va fi promovatã
pentru aprobare Strategia de dezvoltare a sistemului de sãnãtate
pe termen mediu.
În scopul garantãrii stabilitãþii financiare a sistemului
naþional de sãnãtate ºi sporirii protecþiei populaþiei contra riscului
financiar legat de asistenþa medicalã, vor fi aplicate instrumente
eficiente orientate spre perfecþionarea continuã a mecanismelor
de colectare a contribuþiilor, de formare ºi utilizare a fondurilor
pentru sãnãtate.
Vor fi estimate necesitãþile reale în serviciile de sãnãtate,
care ulterior vor fi organizate ºi prestate într-un context echitabil,
ºi ajustate la necesitãþile populaþiei.
În scopul asigurãrii unui echilibru în generarea resurselor
sistemului de sãnãtate vor fi raþionalizate investiþiile în pregãtirea
ºi în distribuþia uniformã a cadrelor medicale. Astfel, va fi
elaboratã strategia resurselor umane în sistemul de sãnãtate, care
va include ºi un mecanism raþional de motivare a angajaþilor
din sistem. Activitãþile în dezvoltarea infrastructurii fizice ºi a
tehnologiilor medicale moderne vor fi reflectate în strategia de
dezvoltare a asistenþei medicale primare ºi în planul complex
de restructurare a sectorului spitalicesc.
Serviciul de Presã al Ministerului Sãnãtãþii
Tel.: 73 58 79
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Congresul al II-lea Internaþional de Terapii Complementare,
Entomoterapie ºi Ionoplasmoterapie
rezultatul experienþei întregii omeniri.
Congresul ºi-a propus sã-i iniþieze în cele mai
noi realizãri din domeniile medicinii complementare
pe medicii de diverse specialitãþi, determinându-i sã
se decidã în favoarea celor mai adecvate abordãri
terapeutice, instigând noi lucrãri de cercetare ºi noi
colaborãri ºtiinþifice la nivel internaþional.
Lucrãrile congresului au avut loc în ºase sesiuni,
în perioada 25-26 mai: 2 ºedinþe plenare, care au
abordat cele mai variate aspecte de diagnostic ºi de
tratament; ºi 4 ºedinþe specializate, corespunzãtor în
reumatologie (moderatori: profesorul Bernard-Paul
Amor, profesorul Anatolii Speranskii), în neurologie
(moderatori: profesorul Ion Moldovanu, profesorul
Vitalie Lisnic), în pediatrie (moderatori: profesorul
Marc Rudi, profesorul Valentin Þurea) ºi în
homeopatie (moderator: Ludmila Izverscaia).
La deschidere, participanþii congresului au fost
salutaþi de cãtre rectorul USMF Nicolae
Testemiþanu, profesorul univesitar Nicolae Eºanu
Deschiderea Congresului al II-lea Internaþional de Terapii Complementare: care, în discursul sãu, a accentuat: Obiectivul
activitãþii medicilor practicieni ºi al cercetãtorilor din
profesorul Anatolii Speranskii, profesorul Bernard-Paul Amor,
Valeria Diaconu - interpret, profesorul Nicolae Eºanu, profesorul Vasile Cepoi, diverse domenii ale medicinii este asigurarea unui
nivel înalt al sãnãtãþii populaþiei. Pentru atingerea
profesorul Mircea Ciuhrii, profesorul Sergio Serrano, Victoria Sîrghi - interpret.
acestui scop sunt binevenite achiziþiile inovatoare ale
Progresul ºtiinþific în domeniul medicinii este într-o dezvoltare medicinii contemporane, precum ºi realizãrile seculare ºi cele mai
impresionantã. Concomitent cu achiziþiile medicinii academice, nu noi ale medicinii complementare. Este de datoria medicilor de a
rãmâne în urmã nici dezvoltarea disciplinelor medicale cunoaºte diverse tendinþe curative, de a le aplica adecvat, de a ºti sã
complementare. În virtutea acestor progrese, exigenþa unor întruniri le îmbine armonios întru binele pacienþilor. Medicina complementarã,
ºtiinþifice, care ar determina semnificaþia ºi raportul ambelor tendinþe în special cea naturalã, ar avea, de asemenea, un rol semnificativ în
medicale, simbioza lor, este evidentã. Astfel, în perioada 24-26 mai profilaxia diferitelor maladii, în procesul de reabilitare a bolnavilor
2007, la Chiºinãu, în incinta Universitãþii de Stat de Medicinã ºi cronici, în ameliorarea speranþei ºi a calitãþii vieþii în rândul
Farmacie Nicolae Testemiþanu s-au desfãºurat lucrãrile Congresului populaþiei, fapt ce determinã semnificaþia socio-economicã a
al II-lea Internaþional de Terapii Complementare, Entomoterapie ºi metodelor curative respective. La congres au participat prorectorul
Ionoplasmoterapie.
pentru activitate ºtiinþificã profesorul univesitar Viorel Prisãcari ºi
Congresul s-a desfãºurat într-o perioadã marcatã de succese secretarul ºtiinþific al universitãþii, dna conferenþiar Didina Nistreanu.
considerabile în domeniul ºtiinþelor medico-biologice, care se
Lucrãrile au început cu comunicarea Incursiune în Medicina
realizeazã prin implementarea a noi posibilitãþi de concepere Complementarã autor-profesorul Vasile Cepoi (USMF Nicolae
etiopatogeneticã a diferitelor maladii, de diagnostic ºi de tratament. Testemiþanu), urmatã de raportul exhaustiv al dlui profesor Mircea
Cu toate acestea, noile perspective din domeniul farmacologiei Ciuhrii Entomoterapia  o direcþie nouã în medicina contemporanã.
contemporane nu pot exclude cunoºtinþele acumulate în decursul
Printre oaspeþii din strãinãtate s-au numãrat domnii profesori
numeroaselor secole de medicinã complementarã, ultima fiind Anatolii Speranskii (Institutul de Reumatologie al Academiei de

Nicolae Eºanu (din dreapta), rectorul USMF
Nicolae Testemiþanu converseazã cu oaspeþii
din strãinãtate: Anatolii Speranskii (Rusia) ºi
Bernard-Paul Amor (Franþa).

Preºedinþii Congresului  profesorul
Vasile Cepoi, preºedintele comitetului
ºtiinþific ºi profesorul Mircea Ciuhrii,
preºedintele comitetului organizatoric.



Discursul profesorului Sergio Serrano
(Milan, Italia).

CRONICÃ

Discursul profesorului Anatolii Speranskii (Moscova, Rusia).

Discursul profesorului Bernard-Paul Amor (Paris, Franþa).

ªtiinþe Medicale din Moscova, Rusia) care
a prezentat lucrarea Semnificaþia clinicã a
anticorpilor antinucleari ºi profesorul
Bernard-Paul Amor (profesor universitar,
Paris, Franþa), care a fãcut o incursiune în
istoricul spondilartritei anchilozante în
lucrarea Milestones in Spondylarthropathies
in the last 50 years. From Ankylosing
Spondylitis to Spondylarthritis.
Au fost prezenþi ºi specialiºtii în
domeniu din Italia prof. Sergio Serrano
(Functional diagnostic in complementary
medicine) de la Società Europea
Applicazioni Biomediche din Milano, dott.
Luciano Bassani (Chronic low back pain:
Diagnosis and Treatment) ºi dott. Alberto
Mazzocchi (Efficacy of a mother tincture of
a peruvian plant (Uncaria Tomentosa)
treated by electromagnetic waves for the
recurrent aphtohous ulceration therapy).
Printre participanþi au fost ºi oaspeþi din
România, dna doctor Elena Armenescu
(Bucureºti) ºi profesorul Traian Stãnciulescu În rândul întâi  Luciano Bassani, Alberto Mazzocchi, Augusto Giannini (Italia).
În rândul doi  Elena Armenescu - secretar general al congresuliu (Bucureºti, România),
(Iaºi).
Unele dintre temele cele mai discutate Niculina Beciu (Iaºi, România), Maria Dediu-Brumã (Bãlþi, Moldova), Svetlana Nicov (Drochia,
au fost entomoterapia: aplicarea în practica Moldova).
medicalã a substanþelor biologic active
savanþilor ºi a medicilor practicieni este determinarea oportunitãþilor
extrase din insecte; ionoplasmoterapia: utilizarea fluxului de ioni
acestor metode curative, atât în tratamentul bolilor, cât ºi în profilaxia
negativi ai oxigenului în tratamentul afecþiunilor reumatice,
lor.
neurologice ºi al.; aplicarea câmpurilor electromagnetice cu lungimi
Sperãm cã lucrãrile celui de al II-lea Congres Internaþional de
de undã milimetrice în restabilirea ritmurilor bioenergetice; metoda
Terapii Complementare au reuºit sã suscite interesul atât al
de biofeedback respirator, kineziterapia, tratamentul homeopatic ºi
cercetãtorilor din acest domeniu, cât ºi al medicilor practicieni,
al. O atenþie deosebitã a fost acordatã factorului ecologic în asigurarea
favorizând aprofundarea cunoºtinþelor în domeniul medicinii
sãnãtãþii omului (academicianul Ion Dediu) ºi rolului curativ al artelor,
complementare ºi, în rezultat, vor oferi un beneficiu semnificativ
literaturii ºi al muzicii (Leonora Sâdnic).
bunãstãrii pacientului.
Al II-lea Congres Internaþional de Terapii Complementare,
Comitetul Organizatoric aduce profunde mulþumiri Ministrului
iniþiat în þara noastrã, a venit sã completeze tendinþele actuale ale
Sãnãtãþii al Republicii Moldova, dlui academician, profesor
medicinii având drept scop formarea unei atitudini corecte ºi utile, a
universitar Ion Ababii, ºi rectorului USMF Nicolae Testemiþanu,
unui parteneriat medical între diverºi specialiºti. Numeroase aspecte
dlui profesor universitar Nicolae Eºanu, pentru asigurarea condiþiilor
ºi direcþii ale medicinii complementare s-au dezvoltat mii de ani, au
necesare de desfãºurare a congresului.
rezistat în timp, au fost atestate prin experienþa bazatã pe dovezi a
secolelor, depozitând descoperirile a sute ºi a mii de generaþii de
Daniela Cepoi-Bulgac
oameni creativi, ingenioºi, în mare parte anonimi.
Membrã a Comitetului Organizatoric
Avem ferma convingere cã medicina contemporanã, deºi întru
totul captivatã de noi tehnologii, nicidecum nu trebuie sã neglijeze Sergiu Mironiuc, fotoreporter
aceastã experienþã, numitã medicina complementarã, iar de datoria USMF Nicolae Testemiþanu
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE

Rolul tratamentului hipolipemiant în ameliorarea disfuncþiei endoteliale
la pacienþii cu infarct miocardic vechi
E. Vataman, S. Filimon, L. Calin
Laboratorul Insuficienþã Cardiacã Cronicã, Institutul de Cardiologie, Chiºinãu, Republica Moldova
Cholesterol-Lowering Treatment in Amelioration of Endothelial Dysfunction in Patients with Histories of past Myocardial
Infarction
The goal of the present study was to estimate the degree of endothelial dysfunction in patients with coronary artery disease and the role of
Statins in the improvement of the endothelial function. The study group consisted of 31 patients with coronary artery disease and a history of
past myocardial infarction. An estimate was made of the level of total cholesterol, triglyceride, HDL-cholesterol, and LDL-cholesterol, and a
brachial artery ultrasound examination was performed on all patients. After one year, patients who had received Lovastatin showed a decrease
in lipid levels: total cholesterol - by 26.9% (p<0.01), LDL-cholesterol by 33.9% (p<0,001), and triglycerides - by 29.4% (p<0.01). They also
showed an improvement of endothelial function demonstrated by an increase in the brachial artery diameter by 15.4% (p<0.001) and the
increase of the volume of brachial artery by 26.17% (p<0.05) after a test with reactive hyperemia.
Key words: myocardial infarction, cholesterol
Ðîëü ãèïîëèïèäåìè÷åñêîé òåðàïèè â óëó÷øåíèè ýíäîòåëèàëüíîé äèñôóíêöèè ó áîëüíûõ ñ ïîñòèíôàðêòíûì
êàðäèîñêëåðîçîì
Öåëüþ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ áûëî îïðåäåëåíèå ñòåïåíè ïîðàæåíèÿ ôóíêöèè ýíäîòåëèÿ ó áîëüíûõ èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ
ñåðäöà è îïðåäåëåíèå ðîëè ñòàòèíîâ â óëó÷øåíèè ýíäîòåëèàëüíîé ôóíêöèè. Â èññëåäîâàíèè áûë âêëþ÷¸í 31 áîëüíîé ñ èøåìè÷åñêîé áîëåçíüþ ñåðäöà è ïîñòèíôàðêòíûì êàðäèîñêëåðîçîì. Ó âñåõ áîëüíûõ áûëè îïðåäåëåííû ïàðàìåòðû ëèïèäîâ êðîâè è
ïðîèçâåäåíî óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ïëå÷åâîé àðòåðèè ñ ôóíêöèîíàëüíûìè ïðîáàìè. Ïîñëå îäíîãî ãîäà íàáëþäåíèÿ,
íà ôîíå ïîñòîÿííîãî ëå÷åíèÿ ëîâàñòàòèíîì, ïðîèçîøëî ñíèæåíèå óðîâíÿ îáùåãî õîëåñòåðèíà íà 26,9% (p<0,01), õîëåñòåðèíà
ëèïîïðîòåèíîâ íèçêîé ïëîòíîñòè íà  33,9% (p<0,001) è òðèãëèöåðèäîâ  íà 29,4% (p<0,01). Â ýòîé ãðóïïå áîëüííûõ òàêæå
ïîëó÷åíî óâåëè÷åíèå äèàìåòðà ïëå÷åâîé àðòåðèè  íà 15,4% (p<0,001) è îáüåìà êðîâè â ïëå÷åâîé àðòåðèè íà 26,17% (p<0,05)
ïîñëå ïðîáû ñ ðåàêòèâíîé ãèïåðåìèåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîñòèíôàðêòíûé êàðäèîñêëåðîç, õîëåñòåðèí

Introducere
Disfuncþia endotelialã reprezintã alterarea funcþiei
endoteliului vascular ºi apare la etapa precoce de dezvoltare a
aterosclerozei [1]. Ea se caracterizeazã prin reducerea capacitãþii
celulelor endoteliale de a secreta substanþe vasodilatatoare, iar
eliberarea substanþelor vasoactive se menþine sau creºte [1].
Disfuncþia endotelialã este consideratã drept factor de risc
independent de dezvoltare a cardiopatiei ischemice (CPI) [2].
Influenþã negativã asupra funcþiei endoteliale au unii factori
de risc ai cardiopatiei ischemice: fumatul, hipercolesterolemia [3],
vârsta [3] ºi unele patologii: diabetul zaharat [4], hipertensiunea
arterialã [3], insuficienþa cardiacã, cardiopatia ischemicã.
Disfuncþia endotelialã este un proces reversibil ºi funcþia
endoteliului poate fi restabilitã prin înlãturarea factorilor de risc,
prin respectarea dietei hipolipemiante, prin efectuarea
exerciþiilor fizice ºi prin administrarea unor medicamente:
inhibitorilor enzimei de conversie a angiotensinei II sau a
antagoniºtilor receptorilor angiotensinei II, prin administrarea
vitaminelor cu acþiune antioxidantã [5], precum ºi a preparatelor
hipolipemiante (în special a statinelor) [6].

Ameliorarea funcþiei endoteliului vascular, în urma
tratamentului cu statine, se datoreazã efectelor lor nonlipidice
sau pleiotropice ºi anume: majorarea producerii oxidului nitric,
stabilizarea plãcii aterosclerotice, reducerea capacitãþii de
adghezie a trombocitelor ºi a leucocitelor, reducerea inflamaþiei.
Scopul studiului
Determinarea gradului de afectare a funcþiei endoteliului
la pacienþii cu cardiopatie ischemicã ºi evaluarea rolului
statinelor în ameliorarea funcþiei endoteliale.
Material ºi metode
În studiu au fost incluºi 31 de pacienþi cu diagnosticul de
cardiopatie ischemicã ºi infarct miocardic vechi, confirmat în
condiþiile clinicii Institutului de Cardiologie: 23 de bãrbaþi ºi 8
femei, cu vârsta cuprinsã între 45-72 de ani, vârsta medie fiind
de 58.5 + 1.20 ani.
Criteriile de selectare a bolnavilor: istoricul maladiei
(infarct miocardic suportat nu mai puþin de trei luni anterior
studiului), semnele electrocardiografice (ECG) ce reflectã
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Tabelul 1
Modificarea indicilor spectrului lipidic pe fundalul tratamentului cu Lovastatinã

Legendã: CT= colesterol total; TG= trigliceride; HDL-C= colesterolul lipoproteinelor cu densitate molecularã înaltã; LDL-C= colesterolul
lipoproteinelor cu densitate molecularã joasã.

prezenþa unui infarct miocardic în anamnezã (prezenþa undei Q
patologice sau a complexului QS), semnele ecocardiografice
(EcoCG) (prezenþa disfuncþiei contractilitãþii regionale a
miocardului  a hipochineziei, a achineziei ºi a dischineziei).
În studiu au fost incluºi bolnavii cu urmãtoarele manifestãri
clinice: angor pectoral de efort clasa funcþionalã (CF) I-III,
insuficienþã cardiacã CF I-III (conform clasificãrii asociaþiei
cardiologilor din New-York (NYHA).
La toþi pacienþii a fost efectuatã analiza lipidelor sangvine,
care a inclus aprecierea colesterolului total (CT), a trigliceridelor
(TG) ºi a colesterolului lipoproteinelor cu densitate molecularã
înaltã (HDL-C) prin metoda fermentativã, iar colesterolul
lipoproteinelor cu densitate molecularã joasã (LDL-C) a fost
calculat dupã formula Friedwald:
LDL-C = CT - (HDL-C)  ( TG / 2,2)
Au fost evaluaþi parametrii funcþiei endoteliale prin metoda
propusã de Celemajer ºi coaut. în 1992, utilizând aparatul de
ultrasonografie ALLOCA 2000 (Japonia), dotat cu un transductor
cu suprafaþã linearã de 7,5 MHz, care ne permite sã obþinem
imaginea în regim bidimensional. Toate preparatele vasoactive
au fost suspendate cu 24 de ore pânã la procedurã. Examinarea
se începea dupã 10-15 minute de repaus al pacientului în poziþie
orizontalã. Transductorul se aplica cu 2-10 cm mai sus de fosa
cubitalã (în locul unde artera brahialã se vizualiza cel mai bine) ºi
se preciza diametrul iniþial al arterei brahiale în faza de diastolã a
ventriculelor (pentru aceasta examenul ultrasonor se sincroniza
cu ECG ºi examinarea efectuându-se în momentul ce corespundea
undei R pe ECG) ºi volumul sangvin. Ulterior, se efectua proba
cu hiperemie reactivã, în manºeta sfigmomanometrului,
amplasatã mai distal de locul examinãrii, se crea o presiune care
depãºea cu 50 mm Hg tensiunea arterialã sistolicã (în medie 200
mm Hg), timp de 4-5 min. Peste 45-60 secunde, dupã
decompresiune, se determina din nou diametrul arterei brahiale
ºi volumul sangvin. Aceastã probã este numitã ºi vasodilatarea
dependentã de endoteliu  Flow Mediated Dilatation (FMD).
Dupã 15 minute de repaus, se efectua proba cu nitroglicerinã.
Peste 4 minute, dupã administrarea sublingualã a 5 mg de
nitroglicerinã, mãsurãrile se repetau. Aceastã probã este numitã
proba cu nitroglicerinã sau vasodilatarea independentã de
endoteliu mediatã de nitrat  Nitrate Mediated Vasodilatation
(NMD). Reacþia normalã a arterei brahiale în timpul probei cu
hiperemie constã în majorarea diametrului e ≥ 10% de la cel iniþial,
pe când o majorare mai micã sau vasoconstricþia sunt considerate
reacþii patologice.

pentru cardiopatie ischemicã ºi infarct miocardic vechi ºi anume:
b-adrenoblocante, nitraþi cu acþiune prelungitã, antiagregante,
inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei II ºi tratament
hipolipemiant cu statinã - Lovastatina (Mevacor) pe parcursul
unui an. Grupul II - de control - a inclus 10 pacienþi, care au
administrat terapie standard pentru cardiopatie ischemicã ºi
infarct miocardic vechi ºi au respectat dieta hipolipemiantã în
decursul unui an.
Toþi pacienþii au luat Lovastatinã în dozele 20-40mg/zi,
media fiind 30 mg /zi, ºi au suportat bine tratamentul. Doar un
pacient a fost exclus la începutul studiului din cauza apariþiei
dermatitei alergice.
Rezultatele privind modificarea spectrului lipidic în
ambele grupuri, în decursul perioadei de supraveghere, sunt
prezentate în tabelul 1.
Dupã un an de tratament cu Lovastatinã, am obþinut un
efect hipolipemiant pronunþat, manifestat prin reducerea
colesterolului total cu 26,9% (p<0,01), a trigliceridelor  cu
29,4 % (p<0,01) ºi a colesterolului lipoproteinelor cu densitate
molecularã joasã  cu 33,9% (p < 0,001).
Evaluarea dinamicii modificãrilor parametrilor lipidogramei,
la diferite etape de supraveghere, a evidenþiat obþinerea efectului
hipolipemiant maximal peste 3 luni de tratament cu Lovastatina,
doza medie de 40 mg/zi, ulterior, acest efect s-a menþinut pe
parcursul întregii perioade de supraveghere (fig. 1).

Fig. 1. Dinamica parametrilor spectrului lipidic sub influenþa
tratamentului cu Lovastatinã, în decursul unui an de
supraveghere.
Legendã: CT = colesterol total; TG = trigliceride; HDL-C =
colesterolul lipoproteinelor cu densitate molecularã înaltã; LDL-C =
colesterolul lipoproteinelor cu densitate molecularã joasã.
***- p < 0,001; **- p< 0,01; *- p < 0,05  diferenþe dintre unul
dintre parametrii lipidogramei (CT, TG, HDL-C, LDL-C), iniþial ºi la
o anumitã etapã de supraveghere (o lunã, 3 luni, 6 luni, 9 luni, 12
luni).

Rezultate
Pacienþii au fost divizaþi în 2 grupuri. Grupul I - de bazã 
a inclus 21 de pacienþi, care au administrat terapie standard
!
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În grupul 2, alcãtuit din pacienþii care au respectat dieta
hipolipemiantã, parametrii spectrului lipidic s-au redus
nesemnificativ în decursul unui an de supraveghere (fig. 2).

din grupul de control, diametrul arterei brahiale dupã proba cu
hiperemie reactivã s-a micºorat cu 8,02% (p < 0,01), iar volumul
de sânge în artera brahialã s-a redus cu 16,9% (p < 0,05) în
raport cu datele iniþiale.
Proba cu nitroglicerinã, de asemenea, a indus creºterea
diametrului arterei brahiale cu 11,8% (p < 0,01), însoþitã de
majorarea volumului de sânge în artera brahialã cu 37,02% (p <
0,05)  în grupul pacienþilor trataþi cu Lovastatinã. La pacienþii
din grupul II (care au respectat dieta hipolipemiantã pe parcursul
unui an), diametrul arterei brahiale, dupã proba cu nitroglicerinã,
s-a redus nesemnificativ  cu 7,8%, iar volumul de sânge
circulant  cu 14,8%.
Conform rezultatelor obþinute, toþi pacienþii la începutul
studiului au avut un grad minim de hipertrofie a peretelui
vascular, indicele intima-media fiind de 0,98  în grupul I ºi de
0,99  în grupul II. Dupã un an de supraveghere, s-a determinat
reducerea gradului de hipertrofie a peretelui vascular, doveditã
prin micºorarea indicelui intima-media a arterei carotide cu
7,14% (p > 0,05%) în grupul celor trataþi cu Lovastatinã, pe
când în grupul de control hipertrofia peretelui vascular a
progresat, indicele intima-media majorându-se cu 13,13% (p <
0,05%).

Fig. 2. Dinamica parametrilor spectrului lipidic sub influenþa
dietei hipolipemiante, în decursul unui an de supraveghere.
Legendã: CT = colesterol total; TG = trigliceride; HDL-C =
colesterolul lipoproteinelor cu densitate molecularã înaltã; LDL-C =
colesterolul lipoproteinelor cu densitate molecularã joasã.
*** - p< 0,001; ** - p< 0,01; * - p< 0,05 - diferenþe dintre unul
dintre parametrii lipidogramei (CT, TG, HDL-C, LDL-C), iniþial ºi la
o anumitã etapã de supraveghere ( 6 luni, 12 luni).

Discuþii
Este cunoscut faptul cã statinele inhibã reversibil enzima
3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzym A reductaza (HMG CoA
reductaza) la etapele precoce de sintezã a colesterolului endogen,
ceea ce contribuie la mãrirea numãrului de receptori pentru LDLC pe suprafaþa hepatocitului, astfel majorând catabolismul LDLC. Statinele suprimã sinteza ºi secreþia lipoproteinelor cu
densitate molecularã foarte joasã (VLDL), bogate în trigliceride,
ºi majoreazã catabolismul particulelor saturate cu trigliceride.
Rezultatele studiului dat au demonstrat efectul hipolipemiant
pronunþat al Lovastatinei.

Analiza parametrilor funcþiei endoteliale, la pacienþii cu
cardiopatie ischemicã ºi infarct miocardic vechi, este prezentatã
în tabelul 2.
La începutul studiului, indicii funcþiei endoteliale s-au
modificat similar în ambele grupuri ºi anume: a avut loc
majorarea diametrului arterei brahiale, dupã proba cu hiperemie,
cu 10,49% ºi volumul de sânge în artera brahialã  cu 59,28%.
Dupã un an de tratament cu statinã, diametrul arterei
brahiale dupã proba cu hiperemie reactivã, s-a majorat cu 15,4%
(p < 0,001), iar volumul de sânge în artera brahialã a crescut cu
26,17% (p < 0,05), comparativ cu datele iniþiale. La pacienþii

Tabelul 2
Modificarea parametrilor funcþiei endoteliale pe fundalul tratamentului cu Lovastatinã

Legendã: IIM - indice intima-media; DAB - diametrul arterei brahiale; VAB - volumul de sânge în artera brahialã; *- p < 0,05; **- p < 0,01;
***- p < 0,001.
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Ameliorarea funcþiei endoteliale, confirmatã prin creºterea
vasodilatãrii dependente de endoteliu în urma administrãrii
statinelor, a fost demonstratã, în 1994, la pacienþii cu
hipercolesterolemie [6]. În alt studiu, pacienþii cu aterosclerozã
au administrat Lovastatinã 40 mg/zi ºi, dupã 6 luni, s-a obþinut
o ameliorare semnificativã a dilatãrii mediate de endoteliu în
arterele coronariene [7]. Însã în studiul RECIFE (Reduction of
Cholesterol in Ischemia and Function of the Endothelium trial)
s-a demonstrat cã majorarea vasodilatãrii dependente de
endoteliu, n-a corelat cu scãderea colesterolului total ºi a LDLcolesterolului, ºi s-a sugerat ideea, cã ameliorarea funcþiei
endoteliale nu s-a datorat efectelor hipocolesterolemice ale
statinelor. În studiul nostru tratamentul cu Lovastatinã, pe
parcursul unui an, a ameliorat atât parametrii spectrului lipidic,
cât ºi indicii vasodilatãrii dependente de endoteliu, ºi anume:
majorarea diametrului arterei brahiale, dupã proba cu hiperemie
reactivã, a fost însoþitã de majorarea volumului de sânge în artera
brahialã, ceea ce coincinde cu studiile prezentate mai sus.
Ameliorarea funcþiei endoteliului vascular, în urma
tratamentului cu statine, se datoreazã efectelor nonlipidice (sau
pleiotropice) ale statinelor. Unul dintre ele þine de stabilizarea
plãcii aterosclerotice, cu reducerea probabilitãþii reacþiilor
vasospastice. Dar stabilizarea plãcii aterosclerotice ºi oprirea
progresãrii aterosclerozei, observate dupã administrarea
statinelor, este obþinutã numai în tratamentul agresiv, studiile
REVERSAL (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid
lowering trial), REGRESS (Regression Growth Evaluation
Statin Study trial), MAAS (the Multicentre Anti-Atheroma
Study), ASTEROID (A Study to Evaluate the Rosuvastatin on
Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma
Burden).
Un alt mecanism þine de majorarea producerii oxidului
nitric prin creºterea disponibilitãþii NO-sintetazei [8]. La
pacienþii cu cardiopatie ischemicã este redusã sinteza oxidului
nitric (NO) de cãtre celulele endoteliale, în urma suprimãrii
activitãþii NO-sintetazei de cãtre anionii superoxizi. Statinele
activeazã NO-sintetaza ºi, astfel, stimuleazã eliberarea oxidului
nitric. Statinele, de asemenea, au proprietatea de a activa
proteinchinaza B din celulele endoteliale, care este un activator
al NO-sintetazei, astfel majorând producerea de NO.
Statinele reduc nivelul moleculelor de adghezie circulante,
P-selectina ºi moleculele de adghezie intercelularã (ICAM-1)
[9]. Reducerea moleculelor de adghezie este însoþitã de
majorarea nivelului de NO [9]. De aici reiese cã statinele pot
reduce adghezia trombocitelor ºi a leucocitelor ºi, astfel,
îmbunãtãþesc funcþia endotelialã [9].
Funcþia endotelialã este în corelaþie inversã cu nivelul
proteinei-C-reactive. Statinele reduc nivelul proteinei-C-reactive
ºi micºoreazã procesul de inflamaþie, în aºa mod ameliorând
funcþia endoteliului vascular (studiul REVERSAL).

În final, statinele reduc potenþialul aterogen al
lipoproteinelor [10].
Toate efectele statinelor, enumerate mai sus, au ca rezultat
ameliorarea funcþiei endoteliale ºi reducerea gradului de
hipertrofie a peretelui vascular în tratamentul de lungã duratã.
Concluzii
1. Lovastatina în doze moderate a redus nivelul
colesterolului total cu 26,9%, al LDL-colesterolului  cu 33,9%
ºi al trigliceridelor  cu 29,4%.
2. Tratamentul de lungã duratã cu Lovastatinã a ameliorat
parametrii funcþiei endoteliului vascular ºi a redus gradul de
hipertrofie a peretelui vascular la pacienþii cu cardiopatie
ischemicã.
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Tratamentul cu Erespal al bolnavilor cu bronhopneumopatie
cronicã obstructivã
S. Butorov, S. Crusca, E. Tofan
Catedra Medicinã internã nr. 6, USMF Nicolae Testemiþanu
The Efficacy of Erespal in the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
The efficacy of Erespal was tested in 24 ambulatory patients with chronic obstructive pulmonary disease. Those patients treated with Erespal
combined with Atrovent, were found to have diminished symptoms. This was manifested by an improvement of respiratory external parameters
and increased tolerance for exertion. At the same time no changes were noted in the patients of the control group (n=28). The treatment of
patients with chronic obstructive pulmonary disease with Erespal proved less effective in a second subsequent study of the disease.
Key words: Erespal, chronic obstructive pulmonary disease
Erespal â ëå÷åíèè áîëüíûõ õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áðîíõîïíåâìîïàòèåé
Ó áîëüíûõ õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíüþ ëåãêèõ èçó÷èíà êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü äëèòåëüíîãî ïðèìåíåíèÿ â
àìáóëàòîðíî-êëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî ïðåïàðàòà ýðåñïàë. Òåðàïèÿ ýðåñïàëîì â ñî÷åòàíèèè ñ àòðîâåíòîì ñîïðîâîæäàëàñü óìåíüøåíèåì êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ áðîíõîîáñòðóêòèâíîãî ñèíäðîìà, óëó÷øåíèåì ïîêàçàòåëåé ôóíêöèè âíåøíåãî äûõàíèÿ è äîñòîâåðíûì óâåëè÷åíèåì òîëåðàíòíîñòè áîëüíûõ ê ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå. Ó áîëüíûõ ãðóïïû êîíòðîëÿ (n=28) íà ôîíå òðàäèöèîííîãî ëå÷åíèÿ ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â àíàëèçèðóåìûõ ïîêàçàòåëÿõ íå îòìå÷åíî. Äîïîëíèòåëüíîå âêëþ÷åíèå ýðåñïàëà ïðè ñòàáèëüíîé ÕÎÁË îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíûé êëèíè÷åñêèé ýôôåêò ïðè I è íåñêîëüêî ìåíüøèé
 ïðè II ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Erespal, áðîíõîïíåâìîïàòèÿ

Actualitatea temei
Bronhopneumopatia cronicã obstructivã (BPCO) reprezintã
una dintre cauzele frecvente ce provoacã pierderea precoce a
capacitãþii de muncã ºi mortalitalitate în þãrile industrial dezvoltate,
ceea ce determinã importanþãa atât medicalã, cât ºi socialeconomicã a patologiei date [1, 2, 3]. În concepþia contemporanã
a patogeniei BPCO, unul dintre mecanismele principale îl
constituie inflamaþia, însã procesul inflamator se manifestã clinic
doar parþial prin simptome de boalã sau dereglãri ale funcþiei
pulmonare. Ineficienþa farmacoterapiei BPCO în mare mãsurã
este determinatã de activitatea antiinflamatorie neînsemnatã a
preparatelor tradiþionale indicate: antibiotice, bronholitice,
mucoreglatoare ºi mucolitice [4, 5]. De aceea selectarea
preparatelor medicale ce ar diminua inflamaþia, verigã
patogeneticã importantã a BPCO  constituie una dintre direcþiile
principale în cercetarea problemei date.
În ultimii ani în tratamentul BPCO se recomandã noul
preparat antiinflamator Erespal, care posedã acþiune
antiinflamatorie marcatã, datoratã inhibiþiei degranulãrii
histaminice, prostaglandinelor, tromboxanilor, leucotrienelor,
citochinelor, diminuãrii infiltratului leucocitar, edemului
mucoasei bronhiale ºi al þesutului pulmonar [5, 6, 7].
Eficacitatea Erespalului în tratamentul BPCO a fost
constatatã în multiple studii peste hotare, dar indicaþiile de
administrare a Erespalului în tratamentul BPCO nu sunt
elucidate complet. În literaturã pânã în prezent lipsesc date
convingãtoare despre rezultatele tratamentului de duratã cu
Erespal al bolnavilor cu BPCO în condiþii de ambulatoriu.
Scopul lucrãrii: evaluarea eficacitãþii ºi inofensivitãþii
tratamentului de duratã cu preparatul antiinflamator Erespal în
condiþii de ambulatoriu.

Material ºi metode
În studiu au fost incluºi 52 de pacienþi cu BPCO, cu vârsta
cuprinsã între 28 ºi 65 de ani, dintre care bãrbaþi  40, femei 
12. Criteriile de includere în studiu au fost urmãtoarele: prezenþa
simptomelor clinico-instrumentale ale BPCO, lipsa acceselor
de dispnee paroxisticã în anamnezã, specifice astmului bronºic,
precum ºi alte afecþiuni însoþite de tuse ºi dispnee, lipsa creºterii
valorilor volumului expirator maxim în prima secundã (VEMS1)
dupã proba cu bronholitice (salbutamol) sau creºterea acestuia
pânã la 10%. În funcþie de tratamentul administrat, pacienþii au
fost subdivizaþi în douã loturi: lotul de bazã format din 24 de
persoane care au administrat terapie combinatã cu Erespal în
doze de 80 mg, de 2 ori pe zi ºi Atrovent, cu durata tratamentului
de 6 luni. Lotul de control a fost constituit din 28 de persoane
ce au administrat Atrovent în monoterapie. Loturile examinate
au fost comparabile ca structurã de vârstã, gradul de manifestare
a simptomelor respiratorii ale BPCO. Studiul comparativ al
indicilor spirometrici medii în lotul de bazã ºi de control nu a
relevat devieri statistic veridice, ceea ce a permis de a evalua
eficacitatea tratamentului administrat bolnavilor cu BPCO în
stadiul de remisiune clinicã.
Programul de examinare a bolnavilor a inclus: prima vizitã
cu completarea chestionarelor unde s-a indicat prezenþa semnelor
respiratorii ºi a diagnosticului de BPCO stabilit anterior. Apoi
s-au efectuat investigaþii, ce au confirmat diagnosticul maladiei,
pacienþii fiind supravegheaþi pe parcurs de o lunã pentru a ne
convinge de lipsa exacerbãrilor maladiei în aceastã perioadã; în
studiu fiind incluºi numai pacienþii cu evoluþie stabilã, confirmatã
prin lipsa progresãrii semnelor de insuficienþã respiratorie ºi a
devierilor parametrilor spirografici înregistraþi la prima ºi a doua
vizitã a pacientului. Începând cu a 2-a vizitã, pacienþii din lotul
$
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de bazã au administrat tratament combinat cu Erespal (Servie,
Franþa) în dozã diurne de 80 mg, de 2 ori pe zi ºi cu Atrovent în
dozã nictimeralã de 160 mcg. Pacienþii din lotul de control au
administrat monoterapie cu Atrovent în doze similare. Programul
de cercetãri a inclus cuantificarea în punctaj a simptomelor
clinice : tusea, sputa, dispneea, ce au provocat disconfort
pacienþilor ºi s-au manifestat la toþi pacienþii cu BPCO pânã la
iniþierea tratamentului. Analiza statisticã s-a efectuat cu folosirea
programului de calculator Statistica 5.

bolnavii din lotul de bazã VEMS1 s-a majorat în cadrul vizitei a
2-a  84,74 ± 2,1%; vizitei a 5-a  91,48 ± 1,8% de la valorile
iniþiale, p < 0,05, în lotul de control s-a majorat numai capacitatea
vitalã forþatã (CVF) în cadrul vizitei a 2-a  90,0 ± 2,31%; vizitei
a 5-a  101,3 ± 2,18% de la valorile iniþiale, p < 0,01.
Tratamentul în decurs de 6 luni cu remediul antiinflamator
Erespal, administrat bolnavilor cu BPCO, stadiul I ,a determinat
creºterea certã a VEMS1 (de la 69,81 ± 3,82 la 83,00 ± 2,89%;
p<0,05), confirmat prin creºterea toleranþei la efort fizic cu
17,3% (de la 403,83 ± 18,60 pânã la 473,58 ± 15,94 m; p <
0,01); la bolnavii cu BPCO, stadiul II s-a observat o tendinþã de
ameliorare a acestor indici, dar ea a fost statistic neveridicã.
Dinamica valorilor capacitãþii de muncã pe parcursul
tratamentului cu Erespal este prezentatã în tabelul 1.

Rezultate ºi discuþii
Efectul clinic prin sumarea tuturor simptomelor respiratorii
a fost diferit în loturile studiate. În lotul de bazã s-a constatat
dinamicã pozitivã a caracterului sputei, eliminarea acesteia ºi,
de asemenea, tendinþã de micºorare a intensitãþii tusei. La
bolnavii din lotul de control s-a observat micºorarea, statistic
autenticã, a intensitãþii tusei ºi ameliorarea proprietãþilor sputei.
Aceºti indici au fost mai demonstrativi în lotul bolnavilor cu
BPCO, stadiu I, în special s-a ameliorat tabloul clinic, manifestat
prin valorile indicilor de expectoraþie a sputei, diminuaþi de 7,8
ori (de la 2,58 ± 0,27 la 0,33 ± 0,18; p < 0,001), a diminuat ºi
cantitatea ralurilor pulmonare de 6,3 ori (de la 2,08 ± 0,27 la
0,33 ± 0,18; p < 0,001), tusea a diminuat de 3,8 ori (de la 2,42
± 0,18 la 0,63 ± 0,09; p < 0,001).
În lotul bolnavilor cu BPCO, stadiul II, în tratamentul cãrora
a fost inclus Erespalul, s-a observat o dinamicã similarã, dar
regresia indicilor semnificativ a fost mai joasã comparativ cu
stadiul I al BPCO, în special a tusei, ce s-a micºorat numai de 2,5
ori (de la 2,31 ± 0,17 la 0,92 ± 0,17; p < 0,001), eliminarea sputei
s-a redus de 2,7 ori (de la 2,31 ± 0,17 la 0,85 ± 0,25; p < 0,001),
cantitatea de raluri pulmonare uscate s-a micºorat de 2,8 ori (de
la 1,77 ± 0,25 la 0,62 ± 0,17; p < 0,01), dispneea a diminuat de
1,7 ori (de la 2,0 ± 0,17 la 1,15 ± 0,17; p < 0,01). În lotul de
control al bolnavilor cu BPCO, stadiile I ºi II, tendinþã certã de
regresare a simptomelor clinice nu s-a constatat (p > 0,01).
Pe parcursul efectuãrii studiului s-a constatat regresia
marcatã a simptomelor respiratorii la bolnavii cu BPCO, în
special diminuarea semnelor clinice ale maladiei (dupã indicele
cumulativ) s-a constatat în lotul de pacienþi trataþi cu Erespal:
în BPCO, stadiul I  de 5,5 ori (de la 1,95 ± 0,14 pânã la 0,35 ±
0,11; p < 0,001), în stadiul II  de 2,4 ori (de la 1,75 + 0,18 pânã
la 0,71 ± 0,13; p < 0,001).
Examinarea pacienþilor în dinamicã a constatat modificãri,
statistic autentice, ale semnelor respiratorii numai în lotul
bolnavilor trataþi cu Erespal. La pacienþii cu BPCO, stadiul I,
aceste modificãri s-au înregistrat cãtre lunile 1-2 de cercetare,
atingând valori maxime cãtre luna a 4-a de supraveghere, iar la
pacienþii cu BPCO, stadiul II, regresia simptomelor a survenit
treptat cãtre luna a 6-a de supraveghere. Astfel, evaluarea
modificãrilor semnelor respiratorii pe o perioadã de 6 luni de
tratament antiinflamator cu Erespal a demonstrat ameliorarea
evoluþiei clinice a BPCO, manifestatã prin diminuarea tusei,
dispneii, cantitãþii de sputã expectoratã, ce a influenþat favorabil
starea generalã a pacienþilor. S-a constat cã în etapele iniþiale
ale maladiei regresia semnelor respiratorii este mai pronunþatã,
ceea ce se explicã prin reversibilitatea obstrucþiei bronhiale.
În ambele loturi de pacienþi cãtre finele tratamentului s-a
constatat ameliorarea indicilor funcþiei respiraþiei externe. La

Tabelul 1
Dinamica indicilor capacitãþii de muncã a pacienþilor
pe parcursul tratamentului combinat cu Erespal

În lotul de pacienþi trataþi cu Erespal s-a înregistrat o
ameliorare statistic veridicã a indicilor capacitãþii de muncã din
luna a 3-a de cercetare ºi care s-a pãstrat pânã în luna a 6-a de
tratament. Tendinþe similare s-au observat studiind dinamica
distanþei parcurse de pacient în 6 minute (p < 0,05). Indicii
spirogramei nu s-au modificat statistic autentic. Dispneea s-a
micºorat (statistic autentic dupã 3 luni), rãmânând la acelaºi
nivel, fãrã tendinþã de micºorare certã dupã 6 luni de tratament.
Diminuarea frecvenþei exacerbãrilor la o evoluþie stabilã
a BPCO s-a înregistrat la bolnavii din ambele loturi, indiferent
de tratamentul aplicat. În lotul bolnavilor cu BPCO, stadiul I,
trataþi cu Erespal, acest indice s-a micºorat de 4,6 ori (de la
2,33 ± 0,27 pânã la 0,5 ± 0,09; p < 0,001), la bolnavii cu BPCO,
stadiul II  de 2,4 ori (de la 2,31 ± 0,29 pânã la 0,96 ± 0,17; p <
0,001).
În lotul pacienþilor cu stadiul II al afecþiunii, trataþi cu
Beclametazon, frecvenþa exacerbãrilor pe an s-a micºorat de
2,6 ori (de la 2,65±0,31 la 1,0±0,21; p<0,001). 2 bolnavi trataþi
cu Atrovent au avut exacerbãri ale maladiei ºi au necesitat
administrarea terapiei antibacteriene. Pacienþii trataþi cu Esperal
nu au avut exacerbãri ale afecþiunii.
Fiecare puseu de exacerbare a BPCO aprofundeazã
procesul patologic în plãmâni ºi este o cauzã de progresare a
maladiei, de aceea diminuarea frecvenþei exacerbãrilor constituie
%
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un aspect important al BPCO. Deci proprietatea Erespalului de
a diminua frecvenþa exacerbãrilor maladiei, precum ºi regresarea
semnelor clinice ale afecþiunii, determinã creºterea parametrilor
funcþionali pulmonari, este utilã în tratamentul bolnavilor cu
BPCO, fiind superioarã terapiei cu corticosteroizi inhalatori,
care, de asemenea, scad frecvenþa acutizãrilor maladiei, dar nu
influenþeazã nici regresia semnelor clinice, nici parametrii
funcþionali pulmonari.
Toleranþa tratamentului de 6 luni cu Erespal a fost bunã.
La 3 pacienþi din 24, în primele zile de tratament s-au observat
reacþii adverse (senzaþie de amãrãciune în gurã, cefalee, senzaþie
de greutate în regiunea hipocondricã dreaptã), ne cauzate de
Erespal. În lotul de control reacþii adverse nu s-au observat.
Nici la un bolnav, care s-a prezentat la a 5-a vizitã, nu s-a observat
o dinamicã negativã a concentraþiei aminotransferazelor, a
creatininei ºi a hemogramei. Toate reacþiile adverse au fost
minimale ºi nu au necesitat tratament de corijare suplimentar.
Numai la un pacient care a administrat Erespal s-a dezvoltat
reacþie alergicã, care la rândul ei, a necesitat anularea
preparatului.
Administrarea terapiei antiinflamatorii la bolnavii cu
exacerbare noninfecþioasã a BPCO (în lipsa indicaþiilor pentru
antibioticoterapie) atât a Erespalului (în stadiile I ºi II ale
maladiei), cât ºi a corticosteroizilor sistemici (CSS) (în BPCO,
stadiul II) a determinat regresarea semnelor clinice a exacerbãrii
afecþiunii.
Indiferent de stadiul BPCO, indicele cumulativ s-a
micºorat în ambele loturi; în lotul bolnavilor cu BPCO, stadiul
I, trataþi cu Erespal, acest indice s-a micºorat de 2,5 ori (de la
1,73 ± 0,08, la 0,68 ± 0,01; p < 0,001), iar la bolnavii cu BPCO,
stadiul II, tratamentul cu Erespal a determinat scãderea acestui
indice de 1,8 ori (de la 2,08 ± 0,16 pânã la 1,12 ± 0,16; p<0,001),
iar tratamentul cu CSS  de 1,8 ori (de la 2,15 ± 0,08 la 1,15 ±
0,32; p<0,001).
Analiza rezultatelor obþinute a demonstrat cã preparatul
antiinflamator Erespal ºi corticosteroizii sistemici au influenþat
benefic evoluþia BPCO, cu regresarea mai rapidã a semnelor de
exacerbare a afecþiunii, fiind însoþitã de ameliorarea indicilor
funcþiei respiraþiei externe.
Potenþialul curativ al acestor preparate, în BPCO, stadiile
I ºi II, a fost analogic, ceea ce are importanþã, fiind cunoscut
spectrul mare de reacþii adverse cauzate de corticosteroizi.
Substituirea corticosteroizilor prin Erespal la bolnavii cu
exacerbarea BPCO, precum ºi în cazul contraindicaþiilor de
administrare a CSS, amelioreazã evoluþia bolii.
Rezultatele studiului demonstreazã beneficiile
tratamentului antiinflamator aplicat bolnavilor cu BPCO de rând
cu remediile bronhodilatatoare, fiind mai efectiv atât în
exacerbarea BPCO, cât ºi într-o evoluþie stabilã a BPCO. Studiul
comparativ al eficacitãþii clinice a douã remedii antiinflamatorii
 forma inhalatorie de Beclametazonei dipropionat ºi Erespal
administrate pacienþilor cu evoluþie stabilã a BPCO în decurs
de 6 luni a demonstrat potenþialul curativ mai mare al
Erespalului, pe a Beclametazona numai a micºorat frecvenþa
exacerbãrilor. Un rezultat important al studiului este stabilirea

dependenþei eficacitãþii tratamentului antiinflamator de stadiul
BPCO (eficacitatea tratamentului fiind mai pronunþatã în I stadiu
al BPCO). În BPCO, stadiul I s-a reuºit stoparea regresiei
VEMS1. În exacerbarea BPCO eficacitatea Erespalului ºi CSS
a fost similarã.
Concluzii
1. Tratamentul sistematic ºi de duratã cu Erespal determinã
diminuarea tuturor semnelor clinice ale sindromului
bronhoobstructiv, ameliorarea indicilor respiraþiei externe,
creºterea statistic veridicã a toleranþei bolnavilor la efort fizic.
2. Includerea tratamentului antiinflamator cu Erespal
bolnavilor cu evoluþie stabilã a BPCO are un efect clinic mai
pronunþat în stadiul I al afecþiunii ºi mai puþin efectiv  în stadiul
II al maladiei.
3. Eficacitatea clinicã marcatã a terapiei combinate cu
Erespal ºi Atrovent, comparativ cu monoterapia cu Atrovent,
permite de a recomanda schema datã în tratamentul bolnavilor
cu BPCO în condiþii de ambulatoriu.
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Ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ôàêòîðîâ ðèñêà, ñïîñîáñòâóþùèõ âîâëå÷åíèþ
ïîäðîñòêîâ â óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ
Ñ. Êîíäðàòþê
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ íàðêîëîãèè, ÃÓÌÔ èì. Í. A. Òåñòåìèöàíó
Comparative Evaluation of Risk Factors of Drug Use among Adolescents
An anonymous questionnaire of 2061 participant schoolboys aged 12-17 years from 31 high schools and lyceums in the Chisinau and Balti
regions of the Republic of Moldova has shown, that most frequently teenagers try narcotic substances between the ages of 11 and 15. The rate
of the initial experience falls after 15 years of age. Access is influenced by factors such as the company of friends, dealers in narcotic substances,
the improperly prescribed prescription medicine, and the use of medical products with narcotic properties. Essential preventive measures
employed to discourage narcotic use in the male adolescent population are recommended.
Key words: narcotic misuse, psychoactive drugs
Evaluarea comparatã a factorilor de risc care contribuie la utilizarea substanþelor psihoactive de cãtre adolescenþi
Intervievarea anonimã a 2061 de elevi cu vârsta cuprinsã între 12-17 ani, din 31 de ºcoli ºi licee ale oraºelor Chiºinãu ºi Bãlþi, a demonstrat
cã mai frecvent adolescenþii încep a utiliza substanþe psihoactive la vârsta de 11 ºi 15 ani. Prima probã revine vârstei de 15 ani. La iniþierea
consumului de substanþe psihoactive contribuie un ºir de factori, în special: influienþa prietenilor, dilerii care propun substanþele psihoactive,
accesul liber la medicamente cu proprietãþi psihoactive. Studiul dat demonstrazã necesitatea efectuãrii profilaxiei primare a narcomaniilor în
rândurile tineretul.
Cuvinte-cheie: politoxicomania, substanþe psihoactive

Ââåäåíèå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìà óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ è äðóãèõ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ (ÏÀÂ) ïðèîáðåëà êàòàñòðîôè÷åñêèé õàðàêòåð, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Âîïðîñàì èçó÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè ïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ ñðåäè ïîäðîñòêîâ ïîñâÿùåíî áîëüøîå ÷èñëî èññëåäîâàíèé [1, 2, 3].
Îçàáî÷åííîñòü óïîòðåáëåíèåì íàðêîòèêîâ è àëêîãîëÿ
ìîëîäåæüþ ñóùåñòâóåò íå òîëüêî èç-çà ïîòåíöèàëüíîé
óãðîçû îáùåñòâåííîìó çäîðîâüþ, íî è â ñâÿçè ñ àíòèîáùåñòâåííûì ïîâåäåíèåì è ïðåñòóïíîñòüþ; ïîýòîìó èçó÷åíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèìè âåùåñòâàìè ñðåäè ìîëîäåæè çàíèìàåò âàæíîå ìåñòî â ñòðóêòóðå îöåíêè íàðêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè [4]. Â
íàñòîÿùèé ìîìåíò ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü ñîâðåìåííûå
òåíäåíöèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîìàíèè: «îìîëîæåíèå»
íàðêîìàíèè (ïåðâè÷íîå óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ
âåùåñòâ äî 18 ëåò), ðàçíîîáðàçèå «àññîðòèìåíòà» íà íàðêîòè÷åñêîì ðûíêå, ïîÿâëåíèå ñëó÷àåâ ïîëèíàðêîìàíèè
(íàðêîòèê+àëêîãîëü, ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ íàðêîòèêîâ),
ïîðàæåíèå ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ è ò.
ä. Ðîñò çëîóïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèìè âåùåñòâàìè
âëå÷åò çà ñîáîé ïîÿâëåíèå öåëîãî ðÿäà òÿæåëûõ ìåäèêîñîöèàëüíûõ ïîñëåäñòâèé òàêèõ, êàê øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ÂÈ×-èíôåêöèè, âèðóñíûõ ãåïàòèòîâ ãðóïï Â è
Ñ, à òàêæå çíà÷èòåëüíûé ðîñò ñëó÷àåâ íåñìåðòåëüíûõ è
ñìåðòåëüíûõ îòðàâëåíèé íàðêîòè÷åñêèìè âåùåñòâàìè.
Âàæíåéøåé çàäà÷åé íàðêîëîãèè ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ïðîôèëàêòèêà íàðêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ñðåäè
ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè, äëÿ ðåøåíèÿ êîòîðîé îñîáîå
çíà÷åíèå èìåþò íàäåæíûå ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå äàííûå,

îáúåêòèâíî îòðàæàþùèå èçìåíåíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ è äðóãèõ îäóðìàíèâàþùèõ
âåùåñòâ ñðåäè ìîëîäåæè. Àíàëèç çàðóáåæíûõ ðàáîò ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì ïîäõîäîì â ýòîì
ïëàíå ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ñðåäè ó÷àùèõñÿ
ðàçëè÷íûõ âîçðàñòîâ [5]. ×àùå âñåãî äëÿ îöåíêè óïîòðåáëåíèÿ ìîëîäåæüþ àëêîãîëÿ è íàðêîòèêîâ èñïîëüçóþòñÿ øêîëüíûå èññëåäîâàíèÿ [6], èìåþùèå îïðåäåëåííûå
ïðåèìóùåñòâà â âèäå ëåãêîñòè ñîçäàíèÿ êðóïíûõ âûáîðîê, äåøåâèçíû ïðîâåäåíèÿ, ïðîñòîòû îáåñïå÷åíèÿ àíîíèìíîñòè è âîçìîæíîñòè îáñëåäîâàòü êîíòèíãåíò, äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé êîòîðîãî âûñîêà âåðîÿòíîñòü íà÷àëà
óïîòðåáëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ è ïîýòîìó ÿâëÿþùåãîñÿ âàæíûì îáúåêòîì äëÿ ìîíèòîðèíãà.
Áëàãîäàðÿ ñâîèì î÷åâèäíûì ïðåèìóùåñòâàì, èññëåäîâàíèÿ ó÷àùèõñÿ øèðîêî èñïîëüçîâàëèñü â ïðàêòèêå èçó÷åíèÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòè óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ ñðåäè ðàçëè÷íûõ ãðóïï ó÷àùèõñÿ
çàðóáåæíûìè èññëåäîâàòåëÿìè.
Ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü è â Ìîëäîâå â
ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ëàáîðàòîðèåé íàðêîëîãèè Êèøèíåâñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Óíèâåðñèòåòà
Ìåäèöèíû è Ôàðìàöèè èìåíè Í. A. Òåñòåìèöàíó [7, 8].
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâèëîñü âûÿâëåíèå ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîìàíèè â
Êèøèíýó è äðóãèõ êðóïíûõ ãîðîäàõ Ìîëäîâû ñðåäè
ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Â äàííîì èññëåäîâàíèè áûë èñïîëüçîâàí ìåòîä
ñáîðà èíôîðìàöèè íà îñíîâå àíîíèìíîãî àíêåòèðîâà'

Nr.3 (297), 2007
íèÿ îá óïîòðåáëåíèè àëêîãîëÿ, òàáàêà è íàðêîòèêîâ
ó÷àùèìèñÿ øêîë è ëèöååâ ãã. Êèøèíýó è Áýëöü. Áûëà
èñïîëüçîâàíà àíêåòà, ñîñòàâëåííàÿ ñ ó÷åòîì ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ àíîíèìíîãî àíêåòèðîâàíèÿ. Àíêåòà âêëþ÷àëà áëîêè âîïðîñîâ, ïðÿìî èëè êîñâåííî âûÿâëÿþùèõ ôàêòîðû ðèñêà âîâëå÷åíèÿ ïîäðîñòêîâ â
óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ (ñîöèàëüíî - äåìîãðàôè÷åñêèå äàííûå; äàííûå î òàáàêîêóðåíèè; äàííûå îá óïîòðåáëåíèè àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ; äàííûå î
÷àñòîòå óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ ñðåäè øêîëüíèêîâ;
èñòî÷íèê èíôîðìàöèè î íàðêîòèêàõ; ïðè÷èíû íà÷àëà
èñïîëüçîâàíèÿ íàðêîòèêîâ; èíôîðìèðîâàííîñòü î ñóùåñòâîâàíèè íàðêîòèêîâ è óïîòðåáëåíèè èõ ñâåðñòíèêàìè; äàííûå î ïðîáàõ è óïîòðåáëåíèè íàðêîòèêîâ;
íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûå íàðêîòèêè è äð.).
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ áûëè 2061 ïîäðîñòîê 1217 ëåò 31 ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ã. Êèøèíýó (1103 ó÷àùèõñÿ) è ã. Áýëöü (958 ó÷àùèõñÿ). Âûáîð â êà÷åñòâå èññëåäóåìîé ãðóïïû ëèö äàííîãî âîçðàñòà áûë îáóñëîâëåí òåì, ÷òî îí îòâå÷àåò äâóì îñíîâíûì òðåáîâàíèÿì: íà ìîìåíò èññëåäîâàíèÿ ñðåäíÿÿ ïðîñëîéêà ïðåäñòàâèòåëåé íàõîäèòñÿ â âîçðàñòå 15-16 ëåò,
òî åñòü îíè ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî âçðîñëûìè äëÿ ïðîá
ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, è â òî æå âðåìÿ áîëüøèíñòâî
ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïû åùå ïðîäîëæàåò îáó÷åíèå, è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîñòóïíûé â ðàìêàõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è óäîáíûé äëÿ îáñëåäîâàíèÿ êîíòèíãåíò.

Èçâåñòíî, ÷òî â ìåõàíèçìå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîòèêîâ âåäóùóþ ðîëü èãðàþò ñîöèàëüíûå ôàêòîðû è
íåêîòîðûå âîçðàñòíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè
ìîëîäûõ ëþäåé. Ãëàâíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíîå îêðóæåíèå, âëèÿíèå äðóãèõ ëþäåé, ìîäà èëè íîðìû
ïîâåäåíèÿ ðåôåðåíòíîé ãðóïïû.
Â íèæåïðèâåäåííîé òàáëèöå ïîêàçàíî ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ïîäðîñòêîâ äâóõ ãîðîäîâ íà âîïðîñ: Ïî÷åìó ìîëîäûå ëþäè íà÷èíàþò óïîòðåáëÿòü íàðêîòèêè?
Ïåðâûå ÷åòûðå ïðè÷èíû, ïîêàçàííûå â òàáëèöå, ñîâïàäàþò ïî ðåéòèíãó â îáîèõ ãîðîäàõ, ïðè÷åì â Áýëöü îòìå÷àåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîå ïðåîáëàäàíèå ýòèõ
ìîòèâîâ ó ïîäðîñòêîâ.
Êàê âèäíî, «áåññïîðíûì ëèäåðîì» ÿâëÿåòñÿ âëèÿíèå äðóãèõ ëþäåé, êîìïàíèè, áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ îòìåòèëè ýòîò ôàêòîð âåäóùèì, ïðè÷åì â îáîèõ ãîðîäàõ áîëüøèé ïðîöåíò äåâóøåê îòìå÷àåò äàâëåíèå îêðóæàþùèõ (â Êèøèíýó  56,5% äåâî÷åê, â Áýëöü
 67,0%). Ñëåäóþùèì â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè âûÿâëåíî «ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå», ãåäîíèñòè÷åñêèé òîí áîëåå âûðàæåí ó þíîøåé â îáîèõ ãîðîäàõ, â Êèøèíýó âûÿâëÿåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîå
ïðåîáëàäàíèå ýòîãî ôàêòîðà (ð < 0,001).
Òàêèå ìîòèâû, êàê «æåëàíèå çàáûòü ñâîè ïðîáëåìû» è «ñòðåìëåíèå âûãëÿäåòü âçðîñëûì», ïî ìíåíèþ
áîëåå òðåòè îïðîøåííûõ äåâóøåê (p<0,001), ìîãóò ïîñëóæèòü ïîâîäîì äëÿ ïðîáû íàðêîòèêà.
Íà ïÿòîì - øåñòàõ ìåñòå ñðåäè âîçìîæíûõ ïðè÷èí
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ ìîëîäûìè ëþäüìè ã. Áýëöü
âûäåëÿþòñÿ òàêèå ìîòèâû, êàê «íåçíàíèå âñåõ ïîñëåäñòâèé óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ» è «óïîòðåáëåíèå àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ», ïðè÷åì ïðåâûøàþùèå â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè ïîäîáíûå îòâåòû ïîäðîñòêîâ ã. Êèøèíýó.
Â îòâåòàõ ó÷àùèõñÿ ã. Êèøèíýó îáðàùàþò íà ñåáÿ
âíèìàíèå òàêèå ôàêòîðû, ïðåäðàñïîëàãàþùèå ê íà÷àëó óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíîãî âåùåñòâà, êàê «íåóìåíèå âëàäåòü ñîáîé, êîíòðîëèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ»
(p<0,001), íåçíàíèå âñåõ ïîñëåäñòâèé óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ è óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêà ïîä äàâëåíèåì, ïî
ïðèíóæäåíèþ (p<0,001). Áåçäåëüå è íåçàíÿòîñòü äîñóãîâîãî âðåìåíè ìîæåò ïðèâåñòè êàæäîãî äåâÿòîãî ïîäðîñòêà-êèøèíåâöà è îäíîãî èç ïÿòíàäöàòè ïîäðîñòêîâ
èç ã. Áýëöü ê ïðîáå ïñèõîàêòèâíîãî âåùåñòâà.

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Ñðåäè îïðîøåííûõ ó÷àùèõñÿ øêîë è ëèöååâ ãã.
Êèøèíýó è Áýëöü þíîøè ñîñòàâèëè 50,3% (1036), à äåâóøêè 49,7% (1025). Òàêîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ìàëü÷èêàìè è äåâî÷êàìè íå òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé êîððåêöèè ðåçóëüòàòîâ äëÿ êîìïåíñàöèè ïðåîáëàäàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé òîãî èëè èíîãî ïîëà (âçâåøèâàíèÿ). Îáû÷íî ïîäîáíàÿ êîððåêöèÿ íåîáõîäèìà, åñëè
ðàçíèöà ïðåâûøàåò 10%, â òî âðåìÿ êàê ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ îíà ñîñòàâèëà 0,6%, ò. å.
ñîîòíîøåíèå ìàëü÷èêè: äåâî÷êè ñîñòàâèëî 100: 99.
Ïî âîçðàñòíîé ñòðóêòóðå ïîäðîñòêè ïðåäñòàâëÿëè
ñëåäóþùèå ãðóïïû (ðèñ. 1).

Âîçðàñò: 12-14 ëåò  716 (34,7%)
15-17 ëåò  1345 (65,3%)

Ðèñ. 1. Ðàñïðåäåëåíèå ïî âîçðàñòó èññëåäóåìûõ ïîäðîñòêîâ
ãã. Êèøèíýó è Áýëöü (%).

Ðèñ. 2. Äàííûå î ìåñòå, ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè
íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà (%).
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Ïðè÷èíû óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ ïîäðîñòêàìè (â %)

Òàáëèöà 1

Ïðèìå÷àíèå: * - p < 0,05, ** - p < 0,01, *** - p < 0,001.

è êîíòàêòû. Íàøå èññëåäîâàíèå âûÿâèëî (òàáëèöà 2),
÷òî â Êèøèíýó 35,4%, â Áýëöü 38,0% îïðîøåííûõ ïîäðîñòêîâ çíàêîìû ñ ëþäüìè, óïîòðåáëÿþùèìè íàðêîòèêè, íî íå ÿâëÿþùèõñÿ áëèçêèìè. Íà âîïðîñ: Ïðåäëàãàë
ëè êòî-òî èç íåçíàêîìûõ ëþäåé ïðèíÿòü íàðêîòè÷åñêèå
ïðåïàðàòû? â Êèøèíýó 12,0%, â Áýëöü 8,9% àíêåòèðîâàííûõ îòâåòèëè ïîçèòèâíî, èç íèõ ìàëü÷èêè ãîðàçäî
÷àùå ïîäâåðãàþòñÿ ïîäîáíîìó ïðåäëîæåíèþ (p<0,001).
Â Êèøèíåâå 11,2%, â Áåëüöàõ 6,1% ïîäðîñòêîâ èìåþò
ëèö, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè ñðåäè áëèçêèõ ëþäåé,
ðîäñòâåííèêîâ, ÷ëåíîâ ñåìüè, äðóçåé.
Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî 11,2% (124 ïîäðîñòêà), îïðîøåííûõ â Êèøèíýó è 8,3% (79 ïîäðîñòêîâ) â
Áýëöü, ïîïðîáîâàëè âêóñ íàðêîòèêîâ è íà÷àëè óïîòðåáëÿòü èõ. Èç íèõ, êàê âèäíî èç ïîëó÷åííûõ äàííûõ 
ðèñ. 3  áîëüøèíñòâî ïðîá ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â âîçðàñòå 15 ëåò - 44,0% ïîäðîñòêîâ ã. Êè-

Àíîíèìíîå àíêåòèðîâàíèå ïîäðîñòêîâ âûÿâèëî,
÷òî áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ (54,1%) çíàþò ìåñòà,
ãäå, ïî ìíåíèþ ðåñïîíäåíòîâ, ìîæíî ïðèîáðåñòè íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà (ðèñ. 2). Ïîëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ äàåò
âîçìîæíîñòü êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî â Êèøèíýó (30,1%) è â
Áýëöü (40,6%) ïîäðîñòêè óêàçûâàþò íà äèñêîòåêó, áàð
(p<0,001); â Êèøèíýó 35,4%, â Áýëöü 31,9% ñëó÷àåâ - íà
«ïðîäàâöîâ íàðêîòèêîâ äîìà»; â Êèøèíýó 23,8%, â Áýëöü
20,7% ïîäðîñòêîâ - íà óëèöå; â Êèøèíýó 5,8%, â Áýëöü
4,6% ðåñïîíäåíòîâ íàçûâàþò øêîëó.
Íå çíàþò, ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè íàðêîòèêè îòâåòèëè 45,9% ïîäðîñòêîâ èç ã. Êèøèíýó è 43,8% èç ã. Áýëöü.
Êîìåíòèðóÿ âûøåïðèâåäåííûå äàííûå, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî îáùåñòâåííûå ìåñòà ÿâëÿþòñÿ âåäóùèìè ñðåäè
ìåñò âîçìîæíîãî ïðèîáðåòåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ.
Âîâëå÷åíèå â ïåðâóþ ïðîáó è óïîòðåáëåíèå ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ ïðîèñõîäèò ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñâÿçè

Ñîöèàëüíûå ñâÿçè ñ ïîòðåáèòåëÿìè íàðêîòèêîâ (%)

Ïðèìå÷àíèå: * - p < 0,05, ** - p < 0,01, *** - p < 0,001.
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Ðèñ. 3. Ïðîöåíòíîå ðàñïðåäåëåíèå ïî âîçðàñòó ïîäðîñòêîâ,
îñóùåñòâèâøèõ «ïåðâóþ ïðîáó».

øèíýó è 56% ïîäðîñòêîâ ã. Áýëöü èç ÷èñëà ïîïðîáîâàâøèõ ÏÀÂ; íà âîçðàñò 14 ëåò óêàçàëè 25,7% êèøèíåâöåâ
è 21,3% áåëü÷àí; ñ 13 ëåò íà÷àëè óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ñîîòâåòñòâåííî 17,1% è 13,3% ïîäðîñòêîâ.
Ìîíèòîðèíãîâîå èññëåäîâàíèå çàôèêñèðîâàëî
âîçðàñò ïåðâîé ïðîáû ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïñèõîàêòèâíûõ
âåùåñòâ. Íàèáîëåå îïàñíûì ÿâëÿåòñÿ ïðîìåæóòîê îò 13
äî 15 ëåò, íà êîòîðûé ïðèõîäèòñÿ áîëüøèíñòâî ïåðâûõ
ïðîá.
Ñòåïåíü èíôîðìèðîâàííîñòè ó÷àùèõñÿ î ñóùåñòâîâàíèè íàðêîòèêîâ, î èõ äåéñòâèè è ñïîñîáå ïðèãîòîâëåíèÿ è óïîòðåáëåíèÿ îïðåäåëÿëàñü ïî îòâåòàì íà
âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ 16 îñíîâíûõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ (òàáëèöà 3). Áîëåå
ïîëîâèíû øêîëüíèêîâ çíàêîìû ñ òàêèìè íàçâàíèÿìè,
êàê êîêàèí - â Êèøèíýó - 65,6%, â Áýëöü - 66,5%; ìàðè-

õóàíà - â Êèøèíýó 64,3% è 65,3% â Áýëöü; ãåðîèí - â
Êèøèíýó 60,2% è 64,5% â Áýëöü; âûòÿæêà ìàêîâîé ñîëîìêè - â Êèøèíýó 37,1% è 51,6% â Áýëöü. Íåñêîëüêî
ìåíüøåå êîëè÷åñòâî ïîäðîñòêîâ áûëî èíôîðìèðîâàíî
î ãàøèøå  â Êèøèíýó 52,7%, â Áýëöü 49,4%, ýêñòàçè  â
Êèøèíýó 29,6 %, â Áýëöü 40,8%.
Â Êèøèíýó 21,6% ïîäðîñòêîâ è 27,0% â Áýëöü çíàþò ïîñëåäñòâèÿ äåéñòâèÿ, ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ è óïîòðåáëåíèÿ ìàðèõóàíû, 25,7% - êëåÿ, ðàñòâîðèòåëåé è àöåòîíà; â Êèøèíýó 14,9% è 20,6% â Áýëöü îòìå÷àþò ñâîþ
èíôîðìèðîâàííîñòü â îòíîøåíèè êîêàèíà è â Êèøèíýó 11,2 %, â Áýëöü 15,2% - ãåðîèíà.
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî óïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêîâ ïî÷òè âñåãäà ïðåäøåñòâóåò óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è òàáàêà. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ, ïî-âèäèìîìó, òåì, ÷òî
óïîòðåáëåíèå îäíèõ îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ, â ÷àñòíîñòè àëêîãîëÿ è òàáàêà, ôàêòè÷åñêè ñíèìàåò «âíóòðåííèé çàïðåò» íà óïîòðåáëåíèå äðóãèõ ïñèõîàêòèâíûõ
âåùåñòâ. Ñóùåñòâóåò îïðåäåëåííàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ â
îòíîøåíèè óïîòðåáëåíèÿ ÏÀÂ: âíà÷àëå òàáàêîêóðåíèå,
çàòåì àëêîãîëü (ãäå òàêæå âíà÷àëå - áåçàëêîãîëüíûå
íàïèòêè, ïèâî, çàòåì, áîëåå êðåïêèå), ÷åìó àêòèâíî ñïîñîáñòâóåò ðåêëàìà ïèâíîãî óñïåøíîãî îáðàçà æèçíè.
Â ñðåäíåì ÷åðåç 2 ãîäà ïðîáóåòñÿ òðàâêà, êîòîðàÿ ñðåäè ïîäðîñòêîâ íàðêîòèêîì íå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ïî ñóòè èñïîëüçîâàíèåì ëåãêèõ íàðêîòèêîâ è ïî ìåðå
ðàçâèòèÿ ñèíäðîìà çàâèñèìîñòè ïîäðîñòîê ïåðåõîäèò
ê òÿæåëûì ÏÀÂ (îïèàòû, àìôåòàìèíû, ãàëëþöèíîãåíû è äð.).
Âûâîäû
Ñðàâíèòåëüíîå èçó÷åíèå ðàñïðîñòðàíåííîñòè íàðêîìàíèè â ãã. Êèøèíýó è Áýëöü ïîêàçûâàåò, ÷òî ðÿä
ïðè÷èí ÿâëÿåòñÿ îáùèì äëÿ îáîèõ ãîðîäîâ, òîãäà êàê
Òàáëèöà 3

Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ: Â êàêîé ñòåïåíè âû çíàêîìû ñ íàðêîòèêàìè?
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îòäåëüíûå èç íèõ èìååò ÿâíîå ïðåîáëàäàíèå â Áýëöü:
âëèÿíèå äðóãèõ ëþäåé, êîìïàíèè, ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü
óäîâîëüñòâèå.
Âûÿâëÿåòñÿ ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîå ïðåîáëàäàíèå ðÿäà ôàêòîðîâ ñðåäè äåâóøåê: äàâëåíèå îêðóæàþùèõ, æåëàíèå çàáûòü ñâîè ïðîáëåìû, ñòðåìëåíèå êàçàòüñÿ âçðîñëûì.
Âûÿâëåíèå ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíîãî ïðåîáëàäàíèÿ ëèö 12-ëåòíåããî âîçðàñòà ê íà÷àëó óïîòðåáëåíèÿ
íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ äåëàåò íåîáõîäèìûì ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íà÷èíàÿ ñ 9-10 ëåò.
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Ëå÷åíèå ïîñëåîïåðàöèîííûõ ñðåäèííûõ áîëüøèõ è ãèãàíòñêèõ
ðåöèäèâíûõ ãðûæ
À. Áîòåçàòó
Êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà, Òèðàñïîëü
The Treatment of Voluminous Recurrent Midline Incisional Hernias
Clinic personnel have developed autodermoplastic surgery during the past 20 years. Their prior investigation revealed that methods in
autodermoplastic surgery by V. N. Ianov were only effective for midline hernias of small and medium range, where the cases of relapse are
minimal, but for voluminous and midline recurrent incisional cases the rate of relapse was 53.5%. Dissatisfied with these results, they adopted
more elaborate methods of hernia plastic surgery of voluminous midline recurrent incisional hernias, using the O. Ramirez technique of transposing
the rectus abdominus muscle in addition to autodermoplastic surgery. Among the 79 surgery patients eight (10.1%) had specific combinations
of ischemia in marginal necroses of the skin; four (5.1%) had abdominal compartment syndrome with gradual adaptation and full recovery. Two
patients (2.5%) died. In the long-term period (after a period of 6 years) only one patient suffered relapse (1.3%). The conclusion is that
transposition of the rectus abdominus muscle in a combination with autodermoplastic surgery is responsible for the effectiveness of the surgery.
The operations were carried out in people of working age.
Key words: voluminous recurrent incisional hernias, autodermoplastic surgery
Tratamentul herniilor postoperatorii mediane recidivante voluminoase
Pe parcursul a 20 ani, în clinicã se aplicã autodermoplastia. Studiile efectuate au constatat cã autodermoplastiea aplicatã dupã metodele lui
V. Ianov este eficace doar în cazurile unor hernii mediane de dimensiuni mici ºi medii, unde recidivele sunt minime. În caz de hernii mediane
voluminoase, recidivante, insuccesele vizeazã fiecare al doilea operat  53,5% recidive. Rezultatele nesatisfãcãtoare ne-au impus sã aplicãm la
bolnavii cu hernii voluminoase metode noi de hernioplastie combinatã. Am folosit metoda lui O. Ramirez (transpoziþia muºchilor drepþi
abdominali), pe care am asociat-o cu autodermoplastia, folosind transplante autodermale pentru fortificarea suturii mediane ºi substituirea
defectelor aponevrotice pararectale. Au fost operaþi 79 de bolnavi. Complicaþii precoce în plagã sub formã de necroze marginale ischemice ale
pielii au fost constatate la 8 (10,1%) bolnavi. Sindromul de compresie intraabdominalã a survenit la 4 (5,1%) bolnavi. Adoptarea treptatã la
hipertensiunea intraabdominalã a dus la vindecarea bolnavilor. Au decedat  2 (2,5%) bolnavi. Examinarea bolnavilor la distanþã (catamneza 
6 ani) a depistat o recidivã  1,3%, survenitã la un an dupã operaþie. În concluzii se evidenþiazã eficacitatea transpoziþiei muºchilor drepþi
abdominali asociatã cu autodermoplastia, operaþia fiind indicatã bolnavilor de vârstã tânãrã, apþi de muncã.
Cuvinte-cheie: hernii voluminoase mediane recidivante, transpoziþia, autodermoplastia
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Ââåäåíèå
Ñðåäèííûå ïîñëåîïåðàöèîííûå ãðûæè ñîñòàâëÿþò
îò 50% äî 83 % èç îáùåãî ÷èñëà ïîñëåîïåðàöèîííûõ
ãðûæ ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè. Îñíîâíûìè òðóäíîñòÿìè â èõ ëå÷åíèè ÿâëÿåòñÿ ÷àñòîå ðåöèäèâèðîâàíèå è
âûñîêàÿ ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ëåòàëüíîñòü, êîòîðàÿ ïðè
ïëàíîâûõ îïåðàöèÿõ ãðûæ áîëüøèõ ðàçìåðîâ ñîñòàâëÿåò 12,5%, à ïðè ýêñòðåííûõ îïåðàöèÿõ îíà äîñòèãàåò
21,5%. Ðåöèäèâèðîâàíèå ïîñëå ïåðâè÷íûõ àóòîïëàñòè÷åñêèõ âîññòàíîâèòåëüíûõ îïåðàöèé ñîñòàâëÿåò îò 16
äî 33%, ïîñëå ïîâòîðíûõ  45%, à ïðè ãðûæåñå÷åíèè
óùåìëåííûõ âåíòðàëüíûõ ãðûæ áîëüøèõ ðàçìåðîâ îíî
äîñòèãàåò 70 %.
Âîò ïî÷åìó äóáëèêàòóðà àïîíåâðîçà èëè ñîïîñòàâëåíèå åãî ëèñòêîâ, ñ÷èòàâøèåñÿ «çîëîòûì ñòàíäàðòîì»
â ëå÷åíèè ïîñëåîïåðàöèîííûõ ãðûæ äî 1990 ãîäîâ, ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ýêñïåðòîâãåðíèîëîãîâ XX
Ìåæäóíàðîäíîãî Êîíãðåññà Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà ïî
ãðûæàì (GREPA, 1998 ã.), äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ïðè íåáîëüøèõ ïîñëåîïåðàöèîííûõ ãðûæàõ.
Ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî áåç ïðèìåíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïðîòåçèðóþùèõ ïëàñòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ,
óëó÷øåíèå ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ íåâîçìîæíî.
Ïîñëåäíèå 20 ëåò â õèðóðãèè ïîñëåîïåðàöèîííûõ
ãðûæ ñòàëè øèðîêî ïðèìåíÿòüñÿ ñåò÷àòûå ýíäîïðîòåçû [1, 2]. Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî çàêðûòèå ìûøå÷íî-àïîíåâðîòè÷åñêèõ äåôåêòîâ áðþøíîé ñòåíêè ïðè ýòîì âûïîëíÿåòñÿ áåç ñóùåñòâåííîãî íàòÿæåíèÿ òêàíåé, ÷òî
ïðåäîòâðàùàåò ïîâûøåíèå âíóòðèáðþøíîãî äàâëåíèÿ,
ýíäîïðîòåçèðîâàíèå óëó÷øèëî ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ
áîëüíûõ ñ ïîñëåîïåðàöèîííûìè ãðûæàìè è â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñíèçèëî ïîñëåîïåðàöèîííóþ ëåòàëüíîñòü.
Â ìåñòå ñ òåì ýíäîïðîòåçèðîâàíèå íå ëèøåíî íåäîñòàòêîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü âûñîêàÿ ñåáåñòîèìîñòü
ýíäîïðîòåçà, ÷òî íå ïîçâîëÿåò øèðîêîå åãî âíåäðåíèå â
õèðóðãè÷åñêóþ ïðàêòèêó. Ìåòîä íå ðåêîìåíäóþò áîëüíûì ñ õðîíè÷åñêèìè î÷àãàìè èíôåêöèè ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè (ëèãàòóðíûå ìèêðîàáñöåññû, êèøå÷íûå ñâèùè). Åñëè åùå ó÷åñòü, ÷òî ýíäîïðîòåçèðîâàíèå ðåêîìåíäóþò âûïîëíèòü â îïåðàöèîííûõ íîâîãî òèïà: ñ êîíäèöèîíèðîâàííûì ñòåðèëüíûì âîçäóõîì, ñïåöèàëüíûå
õàëàòû, äâå ïàðû ïåð÷àòîê è íå â ìàðëåâûõ ìàñêàõ íà÷àëà XX âåêà, ñòàíîâÿòñÿ î÷åâèäíûìè òðóäíîñòè, êîòîðûå ìû âñòðå÷àåì ïðè åãî âíåäðåíèè â øèðîêóþ õèðóðãè÷åñêóþ ïðàêòèêó, â òîì ÷èñëå íà óðîâíå êðóïíûõ
ãîðîäñêèõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ áîëüíèö.
Ïîñëå ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ íå ðåäêè îñëîæíåíèÿ
è â ïåðâóþ î÷åðåäü  ýòî ñåðîìû, äî 30-35 %, ò.å. ïðèìåðíî ó êàæäîãî òðåòüåãî îïåðèðîâàííîãî áîëüíîãî [3,
4]. Ïî äàííûì âûøåóêàçàííûõ àâòîðîâ ñðåäíèå ñðîêè
ëå÷åíèÿ îäíîãî áîëüíîãî ñ ñåðîìîé  îò 30 äî 60 ñóòîê.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî áèîëîãè÷åñêîé
èíåðòíîñòè ó ýêñïëàíòîâ èç ïîëèïðîïèëåíà íåò: òêàíåâàÿ ðåàêöèÿ åñòü è âûðàæàåòñÿ â õðîíè÷åñêîì âîñïàëåíèè. Ïîñëåîïåðàöèîííîå îáðàçîâàíèå ñåðîìû â ãåðíèîëîãèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåñïåöèôè÷åñêóþ âîñïàëèòåëüíóþ ðåàêöèþ íà ïðîòåç.

Â ðåçóëüòàòå îñëîæíåíèé è äðóãèõ ïðè÷èí (ôèçè÷åñêèé òðóä), ïîñëå ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ ó 14  18, 3%
áîëüíûõ âîçíèêàþò ðåöèäèâû çàáîëåâàíèÿ.
Êðîìå òîãî, ýíäîïðîòåçèðîâàíèå - àäèíàìè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ, ò.å. îíà íå ñïîñîáñòâóåò âîññòàíîâëåíèþ ôóíêöèè áðþøíîé ñòåíêè è â ïåðâóþ î÷åðåäü ôóíêöèè ïðÿìûõ ìûøö, à áåç ýòîãî äîáèòüñÿ ïîëíîöåííîé ôèçè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè ïàöèåíòîâ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.
Ýòî ïðèíöèïèàëüíî âàæíî, ïîñêîëüêó 59,163, 4% áîëüíûõ, íîñèòåëåé áîëüøèõ è ãèãàíòñêèõ ñðåäèííûõ ïîñëåîïåðàöèîííûõ ãðûæ  ýòî ëþäè ìîëîäîãî òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà [5]. Ïîñëå ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ áîëüíûì îáû÷íî ðåêîìåíäóþò âîçäåðæàòüñÿ îò ôèçè÷åñêîãî òðóäà, à âîçíèêíîâåíèå ðåöèäèâîâ ãðûæ îáúÿñíÿþò
íåâûïîëíåíèåì áîëüíûìè ýòîãî ñîâåòà.
Â íàøåé êëèíèêå ñ 1987 ãîäà ïðè ëå÷åíèè áîëüíûõ
ñî ñðåäèííûìè ïîñëåîïåðàöèîííûìè ãðûæàìè ïðèìåíÿåòñÿ àóòîäåðìîïëàñòèêà ïî Â. Í. ßíîâó [6]. Ýòè ñïîñîáû ïðèìåíÿåì äî ñèõ ïîð, íî òîëüêî ó áîëüíûõ ñ íåáîëüøèìè ïîñëåîïåðàöèîííûìè ãðûæàìè, êîãäà ñðåäèííûé ãðûæåâîé äåôåêò è äèàñòàç ïðÿìûõ ìûøö íå
áîëåå 5 ñì â øèðèíå. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ î÷åíü âàæíî, íàðÿäó ñ ãðûæåâûì äåôåêòîì, ëèêâèäèðîâàòü ìûøå÷íûé
äèàñòàç, êàê ïðàâèëî, øâàìè Øàìïèîíèåðà íà âñåì åãî
ïðîòÿæåíèè. Êîíñîëèäàöèÿ âûïîëíÿåòñÿ àóòîäåðìàëüíûì ëîñêóòîì, óëîæåííûì on lay. Ïðè ýòîì åãî ôèêñàöèÿ äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ óçëîâûìè øâàìè êàê ê àïîíåâðîçó ïî ñðåäíåé ëèíèè, òàê è ïî ïåðèìåòðó ê ïåðåäíèì âëàãàëèùàì ïðÿìûõ ìûøö íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 3 ñì îò ñðåäèííîãî øâà. Êîëè÷åñòâî ðåöèäèâîâ ïîñëå òàêèõ ãåðíèîïëàñòèê ìèíèìàëüíîå.
Ïðè áîëüøèõ è ãèãàíòñêèõ ðåöèäèâíûõ ñðåäèííûõ
ïîñëåîïåðàöèîííûõ ãðûæàõ ãåðíèîïëàñòèêà ñïîñîáàìè Â. Í. ßíîâà íå ýôôåêòèâíà, èáî ðåöèäèâèðîâàíèå
âîçíèêàåò ó êàæäîãî âòîðîãî áîëüíîãî  53,5% [7].
Ïðîñòîå, ìåõàíè÷åñêîå óêðåïëåíèå (ïåðåêðûòèå)
èëè çàìåùåíèå ñðåäèííûõ äåôåêòîâ àóòîäåðìàëüíûìè
òðàíñïëàíòàìè áåç ó÷åòà áèîìåõàíèêè ìûøö æèâîòà íå
ðåøàåò ïðîáëåìó ðåöèäèâèðîâàíèÿ. Ïðè áîëüøèõ è ãèãàíòñêèõ ñðåäèííûõ ãðûæàõ íàñòóïàåò äèñôóíêöèÿ
ìûøå÷íûõ ñòðóêòóð áðþøíîé ñòåíêè: áîêîâàÿ ìûøå÷íàÿ òÿãà ïðåâàëèðóåò íàä ïðîäîëüíîé; â ðåçóëüòàòå ïðÿìûå ìûøöû æèâîòà ðàñõîäÿòñÿ ëàòåðàëüíî, òåðÿÿ ñâîè
ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè.
Ñ ó÷åòîì ýòîãî ïîñòóëàòà, ñ 2001 ãîäà â ñâîåé ïðàêòèêå ìû îáðàòèëèñü ê îïåðàöèè O. Ramirez [8]. Ýòîò ìåòîä
ïðåäóñìàòðèâàåò âîçâðàùåíèå îïåðàòèâíûì ïóòåì ïðÿìûõ
ìûøö æèâîòà â ïîëîæåíèå, êîòîðîå îíè çàíèìàëè äî îáðàçîâàíèÿ ãðûæè (òðàíñïîçèöèÿ). Ñóòü îïåðàöèè O.
Ramirez ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùåìó: ïîñëå ìîáèëèçàöèè êîæè
è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè îò âëàãàëèù ïðÿìûõ ìûøö æèâîòà, ïî ñïèãåëåâûì ëèíèÿì, àïîíåâðîç íàðóæíûõ êîñûõ
ìûøö æèâîòà ïåðåñåêàåòñÿ îò ïîäðåáåðüÿ äî ãðåáåøêîâîé ëèíèè. Áëàãîäàðÿ òàêîìó ïðèåìó, ïðÿìûå ìûøöû
âìåñòå ñ èõ âëàãàëèùàìè ìîæíî ïåðåìåùàòü ìåäèàëüíî:
- íà 5 ñì ñ êàæäîé ñòîðîíû â ýïèãàñòðàëüíîé îáëàñòè;
- íà 10 ñì ñ êàæäîé ñòîðîíû ïî ëèíèè òàëèè;
- íà 3 ñì ñ êàæäîé ñòîðîíû â îáëàñòè ãèïîãàñòðèÿ.
"
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òû çàìåùàþòñÿ àóòîäåðìàëüíûìè ëîñêóòàìè, âûêðîåííûìè â âèäå ýëëèïñà (ðèñ. 3), êîòîðûå èçãîòàâëèâàþò
èç èçëèøåê êîæè ñ îáëàñòè âåíòðàëüíîé ãðûæû ïî ýêñïðåññ-ìåòîäèêå, ïðåäëîæåííîé Â. Í. ßíîâûì [6].
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, îñîáåííî ïðè íàëè÷èè ýïèãàñòðàëüíûõ áîëüøèõ ãðûæåâûõ äåôåêòîâ, ïîñëå òðàíñïîçèöèè ïðÿìûõ ìûøö âûïîëíÿëè îïåðàöèþ Welti. Ïðè
ýòîì, îáðàçîâàâøèåñÿ äåôåêòû ïåðåäíèõ âëàãàëèù ïðÿìûõ ìûøö çàìåùàëè àóòîäåðìàëüíûì òðàíñïëàíòîì
(ðèñ. 4).

Òàêèì îáðàçîì, îïåðàöèÿ O. Ramirez ïðåäóñìàòðèâàåò ëèêâèäàöèþ áîëüøèõ ñðåäèííûõ äåôåêòîâ
áðþøíîé ñòåíêè áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïðîòåçíîãî ìàòåðèàëà. Èìåííî ýòîò ìîìåíò äåëàåò îïåðàöèþ O. Ramirez
íåïîëíîöåííîé, òàê êàê âîññòàíîâëåíèå òàêèì îáðàçîì
áåëîé ëèíèè - íå äîñòàòî÷íî, â ðåçóëüòàòå âîçíåêàåò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðåöèäèâîâ  îò 8,6 äî 30 % (9,10).
Êðîìå òîãî, ó ýòîé îïåðàöèè èìåþòñÿ è äðóãèå íåäîñòàòêè, ê ïðèìåðó, âîçíèêàåò ïîñëàáëåíèå áðþøíîé
ñòåíêè ïî ïàðàðåêòàëüíûì ëèíèÿì, ãäå â ðåçóëüòàòå ïåðåñå÷åíèÿ àïîíåâðîçîâ íàðóæíûõ êîñûõ ìûøö îíà ñóùåñòâåííî èñòîí÷àåòñÿ, è ìîãóò âîçíèêíóòü ðàçðûâû è
ãðûæåâûå âûïÿ÷èâàíèÿ.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
Ïî îïèñàííûì ìåòîäàì îïåðèðîâàíî 79 áîëüíûõ:
71 (89,9%) æåíùèí è 8 (10,1%) ìóæ÷èí. Áîëüøèíñòâî
îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ áûëè ìîëîäûå ëþäè, òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà  52 ïàöèåíòà  65,8%. Ñðåäè ïðîëå÷åííûõ áîëüíûõ 66 (83,5%) ãîñïèòàëèçèðîâàíû â ïëàíîâîì ïîðÿäêå, 13 (16,5%)  ïî ýêñòðåííûõ ïîêàçàíèÿì:
îñòðàÿ ñïàå÷íàÿ êèøå÷íàÿ íåïðîõîäèìîñòü  ó 9 áîëüíûõ, óùåìëåíèå ðåöèäèâíîé ãðûæè  ó 3, ïåðôîðàòèâíàÿ ÿçâà 12-ïåðñòíîé êèøêè  ó 1 áîëüíîé. Áîëüøèíñòâî  44 (55,7%) ïàöèåíòîâ áûëè ñ ðåöèäèâíûìè ãðûæàìè, êîòîðûå â ïðîøëîì ìíîãîêðàòíî îïåðèðîâàíû,
èç íèõ 7 (16,3%) áîëüíûõ  4 è áîëåå ðàçà. Ó äâóõ áîëüíûõ, íàðÿäó ñî ñðåäèííûìè ãðûæàìè, èìåëèñü íèæíåáîêîâûå ïîñëåîïåðàöèîííûå ãðûæè, îáðàçîâàâøèåñÿ
ïîñëå ïðèìåíåíèÿ äðåíàæåé áðþøíîé ïîëîñòè. Ìåòîä
îáåçáîëèâàíèÿ ó 42 (53,2%) áîëüíûõ âûáðàí ìíîãîêîìïîíåíòíûé íàðêîç ñ ìèîðåëàêñàíòàìè è ÈÂË; ó 37
(46,8%)  ïåðèäóðàëüíàÿ àíåñòåçèÿ. Ïîñëåäíåìó ìåòîäó
îáåçáîëèâàíèÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ îòäàåòñÿ ïðåäïî÷òåíèå.
Îïåðàöèîííûé äîñòóï âñåãäà áûë øèðîêèì, ñ èññå÷åíèåì èçëèøêîâ ïåðåðàñòÿíóòîé êîæè è ïîäêîæíîæèðîâîé êëåò÷àòêè; ïðè ýòîì ïðîäîëüíûé - âûïîëíÿëñÿ ó 51 (64,5%) áîëüíîãî, ïîïåðå÷íûé - ó 19 (24,1%), ðàêåòîîáðàçíûé - ó 9 (11,4%). Íà îïåðàöèè òîëüêî ó 5
(6,3%) áîëüíûõ ñðåäèííûå äåôåêòû èìåëè øèðèíó äî
10 ñì (W 2), ó îñòàëüíûõ 74 (93,6 %) áîëüíûõ ñðåäèííûå

Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Èçó÷èòü ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ áîëüøèìè,
ãèãàíòñêèìè, ðåöèäèâíûìè ñðåäèííûìè ïîñëåîïåðàöèîííûìè ãðûæàìè, ó êîòîðûõ òðàíñïîçèöèÿ ïðÿìûõ
ìûøö æèâîòà ñî÷åòàëàñü ñ àóòîäåðìîïëàñòèêîé.
Ìåòîäû ïëàñòèêè
Ñ öåëüþ óêðåïëåíèÿ ñëàáûõ ìåñò, âîçíèêàþùèõ
ïðè îïåðàöèè O. Ramirez, íàìè ïðåäëîæåíû 2 ìåòîäèêè ãåðíèîïëàñòèêè, ïðè êîòîðûõ âûøåóêàçàííàÿ îïåðàöèÿ ñî÷åòàåòñÿ ñ àóòîäåðìîïëàñòèêîé. Ïî ïåðâîé ìåòîäèêå1, ïîñëå òðàíñïîçèöèè ïðÿìûõ ìûøö æèâîòà,
ôèêñàöèè èõ ìåäèàëüíûõ êðàåâ, ïðîâîäèòñÿ ïëàñòèêà ñ
ïîìîùüþ àóòîäåðèìàëüíîãî øâà, èíâàãèíèðîâàííîãî
îäíèì ðÿäîì óçëîâûõ øâîâ èëè äâóìÿ ðÿäàìè óçëîâûõ
øâîâ (ðèñ. 1). Ïî âòîðîé ìåòîäèêå2, ïîñëå òðàíñïîçèöèè è ôèêñàöèè ìåäèàëüíûõ êðàåâ îäíèì ðÿäîì óçëîâûõ øâîâ â ïðåäåëàõ ãðûæåâîãî äåôåêòà è äèàñòàç ïðÿìûõ ìûøö, ôîðìèðóåòñÿ îáùåå âëàãàëèùå ïðÿìûõ
ìûøö æèâîòà (ðèñ. 2). Ïðè îáåèõ ìåòîäèêàõ äëÿ êîíñîëèäàöèè áðþøíîé ñòåíêè, ïîâåðõ âûïîëíåííîé ãåðíèîïëàñòèêè, óêëàäûâàåòñÿ ïðîäîëüíî àóòîäåðìàëüíûé
òðàíñïëàíòàò, à îáðàçîâàâøèåñÿ ïàðàðåêòàëüíûå äåôåê-

Ðèñ. 1. Íåïðåðûâíîå øíóðîâàíèå àóòîäåðàìëüíîé ïîëîñêîé + 1 ðÿä èíâàãèíèðóþùèõ óçëîâûõ øâîâ. Àóòîäåðìîïëàñòèêà.

Ðèñ. 2. Ôîðìèðîâàíèå îáùåãî Ðèñ. 3. Êîíñîëèäàöèÿ áðþøíîé Ðèñ.4. Îïåðàöèÿ Welti
âëàãàëèùà ïðÿìûõ ìûøö æèâî- ñòåíêè îäíîñëîéíûìè àóòî- â ñî÷åòàíèè ñ àóòîäåðìîòà. Àóòîäåðìîïëàñòèêà.
ïëàñòèêîé.
äåðìàëüíûìè ïîëîñàìè.

#

Nr.3 (297), 2007
äåôåêòû, ïîñëå ïåðåñå÷åíèÿ óçêèõ ìåæäåôåêòíûõ ïåðåãîðîäîê, ñîñòàâëÿëè äî 33 ñì ïî äëèíå è äî 22 ñì ïî
øèðèíå, ÷òî, ïî êëàññèôèêàöèè Chevrel-Rath, ñîîòâåòñòâóåò W3-W4.
Ðàçäåëåíèå ìûøå÷íûõ êîìïîíåíòîâ áðþøíîé
ñòåíêè è ïåðåìåùåíèå ïðÿìûõ ìûøö åäèíûì áëîêîì ñ
èõ âëàãàëèùàìè ê ñðåäíåé ëèíèè äëÿ óêðûòèÿ ãðûæåâûõ äåôåêòîâ âûïîëíÿëè ïî ñïîñîáó O Ramirez, à ôèêñàöèþ ìåäèàëüíûõ êðàåâ, ïåðåìåùåííûõ ìûøå÷íî-ôàñöèàëüíûõ áëîêîâ, âûïîëíÿëè êàê óêàçàíî â òàáëèöå
(òàáë. 1).
Ñïîñîáû ãåðíèîïëàñòèêè

ðèáðþøíîãî äàâëåíèÿ, ê ñíèæåíèþ íàòÿæåíèÿ îáëàñòè
øâîâ, íàëîæåííûõ ïî ñðåäíåé ëèíèè, óìåíüøàÿ ðèñê èõ
ïðîðåçûâàíèÿ. Òåì ñàìûì âîçíèêàþò óñëîâèÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ ïðî÷íîãî ïîñëåîïåðàöèîííîãî ðóáöà. Êðîìå òîãî, ñíèæàåòñÿ ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ àáäîìèíàëüíîêîìïðåññèîííîãî ñèíäðîìà â ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå, ÷òî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî äëÿ ñíèæåíèÿ ïîñëåîïåðàöèîííîé ëåòàëüíîñòè.
Ïî íàøèì äàííûì, àáäîìèíàëüíûé «êîìïàðòìåíòñèíäðîì» íàáëþäàëñÿ ó 4 (5,1 %) áîëüíûõ. Íî ó
îäíîãî íå ïîòðåáîâàëàñü ïîâòîðíàÿ îïåðàöèÿ. Íàñòóïèëà ïîñòåïåííàÿ àäàïòàöèÿ ê 10-12 äíþ ïîñëå îïåðàöèè è âûçäîðîâëåíèå.
Îïåðàöèÿ òðàíñïîçèöèè ïðÿìûõ ìûøö â ñî÷åòàíèè
ñ àóòîäåðìîïëàñòèêîé ìîæåò áûòü âûïîëíåíà ó áîëüíûõ
ñ î÷àãàìè õðîíè÷åñêîé èíôåêöèè ìÿãêèõ òêàíåé áðþøíîé ñòåíêè, ÷òî íàáëþäàëîñü ó 12 (15,2%) íàøèõ áîëüíûõ, íî íè ó êîãî èç íèõ â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå
íå áûëè îòìå÷åíû ñåðüåçíûå îñëîæíåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
îïåðàöèåé (íàãíîåíèÿ, îòòîðæåíèå òðàíñïëàíòà).
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâèëèñü ñîîáùåíèÿ îá óñïåøíîì ñî÷åòàíèè îïåðàöèè O. Ramirez ñ ýíäîïðîòåçèðîâàíèåì, ò.å. ñ êîíñîëèäàöèåé îñëàáëåííûõ ó÷àñòêîâ ïî
ïàðàðåêòàëüíûì ëèíèÿì è ãåðíèîïëàñòèêîé ïî ñðåäíåé
ëèíèè ñåò÷àòûìè ýíäîïðîòåçàìè, óëîæåííûìè on lay
[11]. Âîïåðâûõ, îò on lay ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ áîëüøèíñòâî ãåðíèîëîãîâ äàâíî óæå îòêàçàëèñü ïî ïðè÷èíå ÷àñòûõ îñëîæíåíèé â âèäå ñåðîì, íàãíîåíèé è îòòîðæåíèé ýêñïëàíòàòîâ. Âîâòîðûõ, ïîäîáíûå ïîïûòêè ñî÷åòàòü îïåðàöèþ O. Ramirez ñ ýíäîïðîòåçèðîâàíèåì
ïðåäïðèíèìàëèñü äðóãèìè àâòîðàìè [9, 10], êîòîðûå
òàêæå îòìåòèëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé  38-40%.
Ìû, êàê è äðóãèå àâòîðû [12], ñ÷èòàåì, ÷òî îïåðàöèÿ O. Ramirez ïîêàçàíà ïðåæäå âñåãî áîëüíûì - íîñèòåëÿì áîëüøèõ è ãèãàíòñêèõ, ðåöèäèâíûõ ãðûæ, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå; òàê êàê, âî-ïåðâûõ,
òðàíñïîçèöèÿ ïðÿìûõ ìûøö, â íàøåì ñëó÷àå - â ñî÷åòàíèè ñ àóòîäåðìîïëàñòèêîé, ýòî áîëüøèå ïî îáúåìó,
òðàâìàòè÷íûå îïåðàòèâíûå âìåøàòåëüñòâà, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ â ñðåäíåì 3 ÷àñà 30 ìèíóò. Ó ìîëîäûõ ëþäåé èìååòñÿ äîñòàòî÷íî êîìïåíñàòîðíûõ ñèë ïîáîðîòü
îïåðàöèîííóþ òðàâìó. Âî-âòîðûõ, èìåííî ìîëîäûì
ïàöèåíòàì íåîáõîäèìà ïîëíàÿ ôèçè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ, èáî áåç íåå äîáèòüñÿ ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè,
âîçâðàùåíèÿ èì òðóäîñïîñîáíîñòè ïðîñòî íåâîçìîæíî.
Â çàêëþ÷åíèå ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ïîä÷åðêèâàòü
íèçêóþ ñåáåñòîèìîñòü ýòèõ áîëüøèõ ïî îáúåìó îïåðàöèé. Àóòîäåðìàëüíûé òðàíñïëàíòàò, ïðèãîòîâëåííûé
èç èññå÷åííîé êîæè, îáõîäèòüñÿ áîëüíîìó áåñïëàòíî è
ýòî íå ìàëîâàæíûé ýêîíîìè÷åñêèé àðãóìåíò, êîãäà ðå÷ü
èäåò î ñîöèàëüíî ìàëîçàùèùåííûõ áîëüíûõ, êàê ïðàâèëî, èíâàëèäàõ.

Òàáëèöà 1

Èç îáùèõ ïîñëåîïåðàöèîííûõ îñëîæíåíèé îòìåòèì: ÒÝËÀ ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì ó 1 áîëüíîé, íà 13 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè.
Ìåñòíûå ïîñëåîïåðàöèîííûå îñëîæíåíèÿ: èøåìè÷åñêèå êðàåâûå íåêðîçû êîæè è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè 
ó 8 (10,1%) áîëüíûõ, èç íèõ ó 7 áûëè îãðàíè÷åííûìè,
áîëüíûå âûçäîðîâåëè. Â 1 ñëó÷àå èìåë ìåñòî îáøèðíûé
íåêðîç êîæè è ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè: ðàíåâîå èñòîùåíèå, ñåïñèñ, ïîëèîðãàííàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, êîòîðûå
ÿâèëèñü ïðè÷èíîé ñìåðòè áîëüíîé. Êðîìå òîãî, ó 2
(2,5%) áîëüíûõ íàáëþäàëàñü ëèìôîðåÿ ïî äðåíàæàì
ïîäêîæíî-æèðîâîé êëåò÷àòêè â òå÷åíèå 35  40 äíåé.
Òàêèì îáðàçîì, îáùàÿ ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ëåòàëüíîñòü  2 (2,5%) ñëó÷àÿ. Â îòäàëåííûå ñðîêè (êàòàìíåç 6
ëåò) âûÿâëåí 1 (1,3%) ðåöèäèâ ãðûæè ó áîëüíîé ÷åðåç
ãîä ïîëå îïåðàöèè. 1 áîëüíàÿ óìåðëà ñïóñòÿ ãîä ïîñëå
îïåðàöèè (ðàê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû).
Îáñóæäåíèå
Òðàíñïîçèöèÿ ïðÿìûõ ìûøö æèâîòà â êîìáèíàöèè ñ àóòîäåðìîïëàñòèêîé ïðè áîëüøèõ è ãèãàíòñêèõ
ðåöèäèâíûõ ñðåäèííûõ ãðûæàõ  äèíàìè÷åñêàÿ, àíàòîìî-ôèçèîëîãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ, ñ ñîõðàíåíèåì ñîñóäèñòî-íåðâíûõ ïó÷êîâ, ïèòàþùèõ è èííåðâèðóþùèõ ïðÿìûå ìûøöû. Âîçâðàùåííûå îïåðàòèâíûì ïóòåì â ïåðâîíà÷àëüíîå ïîëîæåíèå (òðàíñïîçèöèÿ), êîòîðîå îíè
çàíèìàëè äî îáðàçîâàíèÿ ãðûæè, ïðÿìûå ìûøöû æèâîòà âíîâü îáðåòàþò ôóíêöèè «ýëàñòè÷åñêîé çàíàâåñêè» áðþøíîé ïîëîñòè. Áëàãîäàðÿ òðàíñïîçèöèè ïðÿìûõ
ìûøö, óâåëè÷èâàåòñÿ ïëîùàäü ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè è, êàê ñëåäñòâèå, óâåëè÷èâàåòñÿ îáúåì áðþøíîé ïîëîñòè, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ âíóò-
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Particularitãþi de prezentare ºi evoluþie clinicã ale sindromului coronarian
acut în diabetul zaharat
V. Þurcanu, L. David, A. Grosu
Institutul de Cardiologie
Particuliarities of Acute Coronary Syndrome without ST Segment Elevation in Diabetics
The particularities of the clinical presentation and evolution of diabetes were studied in a group of 140 patients with Acute Coronary
Syndrome (ACS) without ST segment elevation. Diabetes is usually associated with a great number of known cardiovascular risk factors and
determines a complicated evolution of the ACS with more frequent recurrent ischemic events and higher rates of mortality following hospitalization.
Diabetes could be considered a precursor for poor prognosis in patients with ACS.
Key words: acute coronary syndrome, diabetes mellitus
Îñîáåííîñòè òå÷åíèÿ îñòðîãî êîðîíàðíîãî ñèíäðîìà ó áîëúíûõ ñàõàðíûì äèàáåòîì
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñú íà 140 ïàöèåíòàõ ñ îñòðûì êîðîíàðíûì ñèíäðîìîì (ÎÊÑ) áåç ïîäúåìà ñåãìåíòà ST, 70 èç
êîòîðûõ ñòðàäàëè ñàõàðíûì äèàáåòîì (ÑÄ). Èçó÷àëè òå÷åíèå ÎÊÑ â ïåðèîä ãîñïèòàëèçàöèè è åãî îñëîæíåíèÿ. Ñî÷åòàíèå ÑÄ
ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè ðèñêà (àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, äèñëèïèäåìèÿ, îæèðåíèå) ó áîëúíûõ ñ ÎÊÑ óñèëèâàåò èõ íåáëàãîïðèÿòíîå äåéñòâèå è óõóäøàåò ïðîãíîç áîëåçíè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñòðûé êîðîíàðíûé ñèíäðîì, ñàõàðíûé äèàáåò

Diabetul zaharat (DZ) este o maladie cu impact important
asupra sãnãtãþii publice nu numai datoritã incidenþei înalte, ci ºi
a influenþei sale asupra apariþiei frecvente a complicaþiilor
macrovasculare, în special cardiovasculare [1].

Este recunoscut faptul cã dezvoltarea cardiopatiei ischemice
la diabetici determinã micºorarea longevitãþii vieþii pacienþilor cu
cca 60%. În pofida aplicãrii tratamentului modern, rata mortalitãþii
în sindromul coronarian acut (SCA), dezvoltarea infarctului
%
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miocardic repetat, recurenþa crizelor anginoase ºi spitalizãrile
repetate rãmân mult mai înalte printre pacienþii diabetici [2].
Studiul realizat de Haffner S. ºi coautorii (1998), devenit
deja clasic, a demonstrat în mod evident cã pronosticul
persoanelor cu DZ ºi fãrã infarct miocardic suportat este similar
celui al persoanelor nondiabetice, cu antecedente de accident
coronarian [3, 4, 5]. Astfel a fost pusã în luminã o realitate greu
de perceput atât de medici cât ºi de pacienþi, ºi anume  impactul
invizibil asupra sistemului cardiovascular al DZ. Conform
datelor aceluiaºi studiu, bolnavul cu diabet zaharat ºi accident
coronarian suportat are ºansa de supravieþuire aproximativ cu
50% mai redusã, pronosticul de viaþã fiind mult mai sever [5].
În studiul realizat ne-am propus ca scop analiza
particularitãþilor prezentãrii ºi evoluþiei clinice ale SCA la
pacienþii cu diabet zaharat.

Pacienþii diabetici au prezentat un IMC sugestiv pentru
prezenþa obezitãþii, spre deosebire de pacienþii nondiabetici (30,4
± 0,47 vs 29,0 ± 0,48, p <0,05 ). Circumferinþa abdominalã mai
mare, de asemenea, s-a constatat la subiecþii cu diabet zaharat
(106,43 ± 1,1 vs 102,43 ± 1,08, p <0,001).
Hipertensiunea arterialã (HTA) a fost semnalatã frecvent
la diabetici (95,71% vs 71,43%, p <0,001). Prezenþa
dislipidemiei în anamnezã, stabilitã la intervievarea pacienþilor,
a fost mai frecvent evidenþiatã la pacienþii cu diabet zaharat
(70% vs 31,43%, p < 0,001).
Subiecþii cu diabet zaharat mai des aveau în antecedente
angina pectoralã confirmatã (80% vs 52,86%, p < 0,01), infarct
miocardic suportat (42,85% vs 28,57%, p < 0,05). Este important
de remarcat cã numai la subiecþii diabetici s-a determinat
prezenþa în anamnezã a accidentului vascular cerebral (20% vs
0%, p < 0,001), în 2,86% din cazuri fiind înregistrat repetat.
Istoric familial de DZ au prezentat mai frecvent pacienþii
diabetici (51,43% vs 21,43%, p < 0,001), rudele acestora
suferind mai des ºi de patologie coronarianã asociatã (AP 18,57% vs 11,43%, IM - 41,43% vs 25,71%, p < 0,05).
Analiza tabloului clinic ºi a indicilor clinico-hemodinamici
la internarea pacienþilor a relevat unele particularitãþi prezentate
în tabelul 2. Predominarea cazurilor cu durere anginoasã atipicã
s-a constatat la diabetici (32,86% vs 7,14%, p < 0,001), tot la ei
fiind înregistratã ºi prezenþa ischemiei silenþioase.
În lotul pacienþilor cu DZ au fost evidenþiate valori înalte
ale tensiunii arteriale atât sistolice (160,42 ± 3,03 vs 145,14 ±
2,98, p < 0,001) cât ºi diastolice (93,5 ± 1,57 vs 87,5 ± 1,27, p
< 0,01). De asemenea, ºi frecvenþa contracþiilor cardiace s-a
dovedit a fi mai mare la pacienþii diabetici (89,22 ± 1,96 vs
77,7 ± 1,18, p < 0,001).
Prezenþa edemului pulmonar la spitalizare s-a înregistrat
numai la pacienþii din prima grupã, adicã la diabetici (10% vs
0%, p < 0,01).
Analiza modificãrilor electrocardiografice a determinat
prezenþa subdenivelãrii segmetului ST > 1mm la 13 pacienþi,
inclusiv la 4 (5,71%) diabetici ºi 9 (12,85%) nondiabetici.
Asocierea subdenivelãrii segmentului ST cu modificãri ale undei
T a fost înregistratã la 35 pacienþi din lotul de studiu, dintre
care 25 (35,71%) erau cu DZ ºi 10 (14,29%) nondiabetici, (p <
0,01). Apariþia modificãrilor izolate ale undei T la internarea
pacienþilor s-a depistat la 92 de pacienþi, 41 (58,57%) fiind
diabetici ºi 51(72,86%)  nondiabetici.
În perioada spitalizãrii pacienþii diabetici au prezentat mai
frecvent accese anginoase recurente. Recidivele ischemiei
miocardice au fost însoþite ºi de reapariþia subdenivelãrii
segmentului ST, aceasta fiind mai frecvent urmãritã respectiv tot la
pacienþii din grupa cu diabet zaharat (34,3% vs 14,3% p < 0,01).
Diagnosticul clinic final de infarct miocardic acut non Q
a fost constatat la 68 pacienþi, inclusiv 36 (51,43%) diabetici ºi
32 (45,7%) nondiabetici, iar angina instabilã a fost stabilitã la
72 pacienþi, dintre care 34 (48,57%) aveau diabet zaharat.
Trebuie menþionatã ºi durata mai mare de spitalizare la
pacienþii din grupa cu diabet zaharat (11,15 ± 0,59 vs 9,25 ±
0,42 p < 0,05), inclusiv ºi durata aflãrii în blocul de terapie
intensivã (4,20 ± 0,42 vs 2,45 ± 0,22 p < 0,001 ). Aceasta
sugereazã necesitatea unei perioade mai îndelungate de timp
pentru stabilizarea clinicã a pacienþilor cu SCA ºi DZ.

Material ºi metode
În studiu au fost incluºi 140 de pacienþi cu SCA fãrã
supradenivelarea segmentului ST, spitalizaþi în Clinica Institutului
de Cardiologie în perioada noiembrie 2004  ianuarie 2006.
Pacienþii au fost divizaþi în douã grupe: I grupã au alcãtuit-o 70 de
pacienþi diabetici ºi a II-a grupã  70 de pacienþi nondiabetici.
Vârsta medie a pacienþilor a fost 61,2 ± 0,75 ani, subiecþii cu diabet
zaharat fiind mai în vârstã decât nondiabeticii (62,84 ± 1,03 vs
59,6 ± 1,07 ani, p < 0,05). În ambele grupe de studiu au predominat
bãrbaþii (60% diabetici ºi 77,14% nondiabetici, p < 0,05).
Conform criteriilor clinice (durata crizei anginoase),
electrocardiografice (semne evolutive de ischemie miocardicã)
ºi biochimice (creºterea nivelurilor sanguine ale biomarcherilor
cardiaci  troponina ºi creatininfosfokinaza MB), diagnosticul
de infarct miocardic acut fãrã unda Q (IMA non Q) a fost stabilit
la 68 de pacienþi (48,57%) ºi de anginã pectoralã instabilã (AI)
 la 72 de pacienþi (51,43%).
Diabetul zaharat a fost stabilit în baza datelor despre
prezenþa bolii în anamnezã cu sau fãrã administrarea
tratamentului hipoglicemic medicamentos pânã la spitalizare ºi
în cazul determinãrii valorilor glicemiei la internare > 11,0 mmol/
l, sau a glicemiei bazale > 7,0 mmol/l.
Au fost analizaþi urmãtorii parametri: istoricul medical,
factorii de risc cardiovascular, anamneza familialã ºi au fost
stabilite valorile taliei, masei corporale, circumferinþei
abdominale ºi indicelui masei corporale (IMC, kg/m²).
Spectrul lipidic s-a determinat pe probe de sânge colectate
dimineaþa dupã 12 ore de post alimentar. Colesterolul total ºi
HDL colesterolul s-au apreciat prin metoda enzimaticã
fotometricã, LDL colesterolul a fost calculat dupã formula
Friedwald. Dislipidemia a fost constatatã la pacienþii cu valori
ale colesterolului total > 4,5 mmol/l, HDL colesterolului < 1,0
pentru bãrbaþi ºi < 1,2 pentru femei, trigliceridelor >1,7 mmol/
l, LDL colesterolului >2,5 mmol/l sau dacã pacientul administra
deja tratament hipolipemiant [6].
Au fost analizate tabloul clinic la prezentare, evoluþia bolii,
datele ECG, EcoCG înregistrate ºi complicaþiile apãrute pe
parcursul spitalizãrii.
Rezultate
Caracteristica generalã a celor 140 de pacienþi cu SCA
fãrã supradenivelarea segmentului ST, inclusiv 70 cu diabet
zaharat, este prezentatã în tabelul 1.
&
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Tabelul 1
Caracteristica generalã a pacienþilor lotului

Legendã: * p<0,05 IM  infarct miocardic; ** p<0,01 AP  angor pectoral; *** p<0,001 AVC  accident vascular cerebral; HTA  hipertensiune arterialã.

Tabelul 2
Parametrii determinaþi la internarea pacienþilor cu SCA

Legendã: * p<0,05 TA  tensiunea arterialã; ** p<0,01 F.c.c.  frecvenþa contracþiilor cardiace; ***p<0,001

Rata mortalitãþii intraspitaliceºti s-a dovedit a fi mai înaltã,
deºi statistic nesemnificativã la pacienþii din grupa cu diabet
zaharat (8,57% vs 5,71%, p > 0,05). Particularitãþile evoluþiei
clinice ale SCA sunt prezentate în tabelul 3.
În lotul cercetat, valorile medii ale glicemiei determinate
la internare (12,76 ± 0,59 vs 5,78 ± 0,12, p < 0,001) cât ºi cele
ale glicemiei bazale (9,21 ± 0,35 vs 4,6 ± 0,07, p < 0,001) au
fost mai mari, dupã cum era ºi de aºteptat, la pacienþii diabetici.

Pacienþii din grupa cu DZ au prezentat valori ale colesterolului
total mai mari decât pacienþii nondiabetici (5,8 ± 0,11 vs 5,26 ±
0,9, p < 0,001). Valori mai mici ale HDL-colesterolului au fost
constatate în grupa diabeticilor (1,05 ± 0,02 vs 1,15 ± 0,02, p <
0,01). De asemenea, trebuie menþionatã ºi prezenþa valorilor crescute
ale trigliceridelor tot la pacienþii din grupa cu diabet zaharat (2,6 ±
0,18 vs 1,7 ± 0,1, p < 0,001). Rezultatele investigaþiilor de laborator
efectuate sunt prezentate în tabelul 4.
'
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Tabelul 3
Particularitãþile evoluþiei SCA

Legendã: * p < 0,05 BTI  bloc de terapie intensivã; ** p < 0,01 IMA  infarct miocardic acut; *** p < 0,001 AI  anginã instabilã.

Tabelul 4
Rezultatele analizelor de laborator efectuate

Legendã: ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Tabelul 5
Rezultatele examenului EcoCG

Legendã: * p < 0,05 VS  ventricolul stâng; ** p < 0,01 FE  fracþia de ejecþie; *** p < 0,001 PPVS  peretele posterior al ventricolului stâng; SIV  septul
interventricular.

Examenul ecocardiografic a reliefat unele deosebiri între
cele douã grupe cercetate. S-a determinat o grosime a peretelui
posterior al ventriculului stâng (PPVS) (11,0 ± 0,18 vs 10,47 ±
0,14, p <0,05) ºi a septului interventricular (SIV) (11,99 ± 0,24
vs 11,0 ± 0,2, p < 0,001) mai mare la pacienþii cu DZ. Rezultatele
examenului EcoCG sunt prezentate în tabelul 5.

ACS circa 19-23% din pacienþi erau diabetici. Impactul
substanþial al diabetului zaharat asupra morbiditãþii ºi
mortalitãþii în SCA posibil cã se datoreazã incidenþei în
continuã ascensiune la nivel mondial al acestuia [6].
O semnificaþie deosebitã în debutul ºi evoluþia
complicaþiilor cardiovasculare la diabetici, inclusiv a
evenimentelor coronariene acute, revine asocierii unui spectru
larg de factori de risc (vârsta, sexul, anamneza heredocolateralã,
prezenþa hipertensiunii arteriale, a obezitãþii, dislipidemiei etc.).
În acest context, am putea menþiona cã în studiul efectuat
vârsta medie a pacienþilor diabetici a fost mai mare decât a celor
nondiabetici (62,84 ± 1,03 vs 59,6 ± 1,07 ani, p < 0,05). Datele

Discuþii
Diabetul zaharat este frecvent întâlnit la pacienþii cu
sindrom coronarian acut. În Swedish Registry for Coronary
Care s-a demonstrat cã 21% dintre subiecþii cu infarct
miocardic au avut DZ. În studiile GRACE, OASIS ºi EHS!
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din literaturã remarcã faptul cã incidenþa DZ creºte cu înaintarea
în vârstã, în special la populaþia þãrilor europene [6].
În studiul realizat, femeile cu diabet zaharat au dezvoltat
aproape de douã ori mai frecvent SCA decât cele nondiabetice
(40% vs 22,86%, p < 0,05). În studiul Framingham pentru prima
datã s-a demonstrat cã riscul dezvoltãrii complicaþiilor
cardiovasculare e mai mare de 2,4 ori pentru bãrbaþi ºi de 5,1
pentru femeile cu diabet zaharat (7). DZ anuleazã diferenþele
între prevalenþa afectãrii coronariene în funcþie de sexul
pacientului, neutralizând efectul cardioprotector al estrogenilor.
Prin urmare femeile cu DZ au un risc mai înalt al dezvoltãrii
complicaþiilor cardiovasculare, inclusiv a evenimentelor
coronariene acute.
Prezenþa hipertensiunii arteriale a fost evidenþiatã la
pacienþii din ambele grupe de studiu, dar totuºi mai frecvent la
diabetici (95,71% vs 71,43%, p <0,001). Datele literaturii aratã
o incidenþã crescutã a HTA la pacienþii cu diabet zaharat. E
important de menþionat cã aceastã incidenþã creºte cu vârsta
pacientului ºi cu durata DZ. Datoritã sumãrii efectelor aterogene,
prezenþa concomitentã a HTA la pacienþii diabetici tripleazã
riscul deja existent pentru dezvoltarea bolii ischemice a cordului
ºi dubleazã riscul mortalitãþii cardiovasculare [8].
În cadrul studiului realizat, pacienþii din grupa cu diabet
zaharat au prezentat valori mai mari ale IMC ºi ale circumferinþei
abdominale. Obezitatea, în special forma abdominalã, este un
factor de risc cardiovascular important, ea se asociazã frecvent
cu aºa condiþii eterogene ca hipertensiunea arterialã ºi diabetul
zaharat. Aceastã asociere sporeºte semnificativ rata
complicaþiilor coronariene [9].
În lotul de studiu a fost evidenþiatã o tendinþã de
predominare a durerii anginoase atipice la diabetici, tot la ei
fiind înregistratã ºi prezenþa ischemiei silenþioase. Explicaþie ar
putea fi prezenþa neuropatiei autonome cardiace, dezvoltarea
cãreia depinde de durata diabetului zaharat. Durata mai mare a
DZ determinã creºterea pragului dureros ºi implicit frecvenþa
crizelor anginoase atipice ºi a infarctului miocardic indolor,
aceasta influenþând nefavorabil prognosticul [5].
Pe parcursul perioadei de spitalizare a fost semnalatã o
recurenþã crescutã a acceselor anginoase preponderent la
pacienþii din grupa cu diabet zaharat. Tot la pacienþii din aceastã
grupã s-a constatat o duratã mai mare de spitalizare, inclusiv ºi
o duratã mai mare de aflare în blocul de terapie intensivã. Prin
urmare, pacienþii cu DZ, datoritã instabilitãþii stãrii generale de
duratã au necesitat o perioadã mai mare de tratament. Datele
literaturii susþin faptul cã boala coronarianã la diabetici prezintã
caracteristici distinctive manifestate prin afectare multivascularã,
difuzã, mai severã, ºi cu implicarea mai multor segmente
coronariene decât la nondiabetici [5, 10].
Analiza spectrului lipidic a demonstrat prezenþa la diabetici
a unor valori mai mari ale colesterolului total ºi ale trigliceridelor.
Tot la pacienþii din aceastã grupã au fost determinate valori mai
scãzute ale HDL colesterolului. Aceste rezultate confirmã
prezenþa triadei diabetice la pacienþii din grupa cu DZ. Datele
publicate în literaturã aratã cã DZ determinã o dislipidemie
mixtã, frecvent întâlnitã, (hipertrigliceridemia, micºorarea HDL
colesterolului, nivelul mãrit sau normal al LDL colesterolului
cu modificarea structurii particulelor), care favorizeazã atât

instalarea disfuncþiei endoteliale cât ºi depunerea colesterolului
în peretele arterial. Aceastã dislipidemie e consideratã foarte
aterogenã. În studiul MRFIT s-a stabilit cã la aceleaºi valori ale
colesterolului mortalitatea pacienþilor diabetici cu boalã
ischemicã a cordului e de 4-6 ori mai mare decât a pacienþilor
nondiabeticii [11].
Rata mortalitatãþii intraspitaliceºti la pacienþii cu diabet
zaharat a fost mai mare decât la nondiabetici, fapt marcat ºi de
alþi autori care susþin cã mortalitatea în infarctul miocardic acut
la pacienþii diabetici este de 1,5-2 ori mai mare decât la
nondiabetici. Aceastã diferenþã este consecinþa apariþiei
frecvente a complicaþiilor cardiovasculare, condiþionatã probabil
ºi de prezenþa concomitentã la diabetici a unui spectru variat de
factori de risc cardiovascular. Rezultatele studiilor OASIS,
PREDICAR, GUSTO-IIb au elucidat rolul diabetului zaharat
ca predictor independent al mortalitãþii cardiovasculare la
pacienþii cu evenimente coronariene acute [12, 13, 14].
Concluzii
1. La pacienþii cu sindrom coronarian acut ºi diabet zaharat
s-a constatat prezenþa frecventã a asocierii factorilor de risc
cardiovascular cunoscuþi (hipertensiune arterialã, obezitate,
dislipidemie, anamnezã heredocolateralã agravatã etc.).
2. Pacienþii cu sindrom coronarian acut ºi diabet zaharat
au prezentat mai des la adresare un tablou clinic atipic prin
ischemie silenþioasã, tahicardie, insuficienþã cardiacã.
3. Diabetul zaharat agraveazã evoluþia ºi pronosticul
sindromului coronarian acut prin recidivarea ischemiei
miocardului, spitalizãri mai îndelungate ºi o ratã crescutã a
mortalitãþii.
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Despre variabilitatea individualã a vaselor sangvine renale la om
N. Fruntaºu, O. Mocealov
Catedra Chirurgie Operatorie ºi Anatomie Topograficã, USMF ,,Nicolae Testemiþanu
Individual Variations of Blood Vessels in the Kidney
Variations in renal circulation were studied in 360 cadaver kidneys of 179 men and 181 women between the ages of 17-80 years. 180 panabdominal radiograms of 360 kidneys were studied in patients whose renal circulation produced normal urine. Methods of corrosion, morphometry,
and tensometry were used. The blood circulation and shape of the kidney are determined mostly by the structure and the functioning state of the
kidneys vessel bed. The study of the 720 kidneys gave a complete image of the evolutionary anatomy of the renal vessel system.
Key words: kidney arteries and veins, individual variation
Èíäèâèäóàëüíàÿ èçìåí÷èâîñòü êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ ïî÷êè ÷åëîâåêà
Íà 360 ïî÷êàõ, èçúÿòûõ ó òðóïîâ - 179 ìóæñêèæ è 181 æåíñêèé - ëèö â âîçðàñòå îò 17 äî 84 ëåò, áûëà èçó÷åíà èíäèâèäóàëüíàÿ èçìåí÷èâîñòü ïî÷å÷íûõ àðòåðèé è âåí. Òàêæå áûë ïðîèçâåäåí ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç 180 ïàíàîðòîãðàìì ( 360 ïî÷åê)
ïàöèåíòîâ áåç ïàòîëîãèè ñî ñòîðîíû ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñòåìû. Â ïåðâîé ñåðèè îïûòîâ (360 ïî÷åê) ïî÷å÷íûå àðòåðèè è
âåíû áûëè èçó÷åíû ìåòîäàìè: êîððîçèè, ìîðôî- è òåíçîìåòðè÷åñêèìè.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî àíãèîàðõèòåêòîíèêà, êàê è âíåøíÿÿ ôîðìà ïî÷êè, âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ ñòðîåíèåì è ôóíêöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì ñîñóäèñòîãî ðóñëà ïî÷êè. Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ðåçóëüòàòîâ 720 èçó÷åííûõ îáúåêòîâ ïîçâîëèë íàì ñîñòàâèòü öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå îá èíäèâèäóàëüíîé èçìåí÷èâîñòè àðõèòåêòîíèêè êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ ïî÷êè ÷åëîâåêà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïî÷å÷íûå àðòåðèè è âåíû, èíäèâèäóàëüíàÿ èçìåí÷èâîñòü, ôîðìà ïî÷êè

Introducere
Vasele sangvine renale, în aspectul ºtiinþelor fundamentale,
s-au studiat în repetate rânduri, ceea ce în mare parte a fost ºi un
imperativ dictat de exigenþele nefrologiei practice. Din acest
punct de vedere pot fi numite publicaþiile Þ. Ã. Øåíäðèê
(1975), Í. À. Ëîïàòêèí, Ë. Í. Æèòíèêîâà (1979), À. Â.
Àéâàçÿí (1982), Â. Â. Ñîêîëîâ è ñîàâò. (1991), È. À.
Èáàòóëëèí è ñîàâò. (1991), Â. Ê. Ëàðèí è ñîàâò. (1999),
Â. Ñ. Ïàíòèëååâ è ñîàâò. (2000), Ê. S. Satyapal et al. (2001),
P. Bordei ºi coaut.(2002), P. Dhar (2002), E. ªapte ºi coaut.
(2005) ºi multe altele.
M. P. Ñàïèí (2000) menþioneazã cã în special studiile
morfologice pun la dispoziþia cititorului informaþie veridicã,
obiectivã referitor la masã, parametri liniari, de volum ºi alte
capacitãþi individuale ale organelor ºi structurilor anatomice
adiacente lor. Valoarea acestei informaþii sporeºte esenþial când
se þine cont de perioadele de vârstã, amprentele cãrora pot fi
observate din partea tuturor formaþiunilor anatomice. În acest
context, în special meritã atenþie dinamica modificãrilor
involutive de vârstã, care pot evolua mai accelerat din cauza
maladiilor cu care deseori ele se asociazã.
Scopul actualului studiu constã în stabilirea unor
parametri biometrici, inclusiv morfo- ºi tensometrici, care pot
caracteriza obiectiv variabilitatea individualã a vaselor sangvine
renale la om, în special în perioadele de vârstã maturã, presenilã
ºi senilã.

ºi 82 de femei) revin persoanelor supuse investigaþiilor clinice,
inclusiv prin intermediul panaortografiei abdominale  pacienþi
la care ulterior nu s-au stabilit afecþiuni renale. 164 de rinichi
au fost prelevaþi de la cadavre (masculine  77, feminine  87)
cu vârste cuprinse între 17 ºi 84 de ani  piese, din care s-au
confecþionat replici ale vaselor sangvine renale (parþial ºi ale
componentelor aparatului pielo-caliceal) prin metoda de
corodare. Alte 196 de obiecte, la fel, de la cadavre masculine
(102) ºi feminine (94), preponderent de vârstã maturã, presenilã
ºi senilã, au fost supuse studiului tensometric ºi morfometric.
Atât tehnica confecþionãrii pieselor corosive ale vaselor
renale (ºi ale elementelor arborelui excretor), cât ºi explorãrile
tensometrice ale arterelor ºi venelor renale au fost realizate prin
metode perfecþionate în laboratorul nostru  brevet de invenþie
nr. 2842 din 31.08.2005 ºi certificate de inovator nr. 4130 ºi nr.
4131 din 21.06.2004, eliberate de USMF ,,Nicolae Testemiþanu.
Rezultate ºi discuþii
Aºadar, originea, sensul, traiectul, numãrul, corelaþiile
spaþiale ale vaselor sangvine renale, inclusiv ºi cu structurile
anatomice adiacente, demult se aflã în centrul atenþiei
investigatorilor, prezentând interes atât pentru medicina practicã,
cât ºi printre reprezentanþii cercetãrilor morfologice, unde
variabilitatea individualã a vaselor sangvine renale meritã o
atenþie deosebitã la om. În actualul studiu au fost stabilite
criteriile principale ce þin de variabilitatea individualã a arterelor
ºi venelor renale la om, ele având la bazã ºi parametrii morfo- ºi
tensometrici referitor la vasele sus-nominalizate.
Dupã cum s-a menþionat, cercetãrile în cauzã includ ºi
analiza retrospectivã a 180 de panaortograme abdominale, unde
s-a determinat originea, numãrul, traiectul arterelor renale ºi

Material ºi metode
Analizei au fost supuse rezultatele studiului (obþinute prin
diverse metode) asupra vaselor sangvine renale selectate din
720 de rinichi. Dintre aceºtia 360 (180 de pacienþi  98 de bãrbaþi
!
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corelaþiile lor spaþiale cu diverse formaþiuni anatomice, inclusiv
cu alte ramificãri ale porþiunii abdominale a aortei: truncus
coeliacus, aa.mesenterica superior et inferior, aa. intestinales
º.a.
Rezultatele studiului vizat denotã cã particularitãþile
individuale ale vaselor sangvine renale ºi ale componentelor
sistemului pielo-caliceal (calicii mici, calicii mari, bazinetul
renal) la om se instaleazã în perioada ontogenezei prenatale. La
vârstnici ºi senili particularitãþilor individuale ale arhitectonicii
vaselor renale se asociazã procesele lor involutive; nu se exclud
ºi unele afecþiuni. Toate în ansamblu, în prim-plan, constau în
reducerea parþialã a vaselor manifestatã prin rãrirea reþelei
vasculare intrarenale.
Arhitectonica arterelor ºi venelor renale, indiferent de
vârstã ºi de apartenenþã de sex ale subiecþilor supuºi studiului,
coreleazã cu numãrul vaselor  unice sau/ºi multiple (inclusiv
ºi perforante), cu locul confluerii trunchiurilor venoase ºi tipul
ramificãrii arterelor renale  dispers, magistral, mixt, cât ºi cu
alþi factori, cum ar fi sensul, traiectul vaselor respective º.a.
Cele menþionate în ansamblu, având la bazã parametri biometrici
concreþi: nivelul emergenþei de la aortã  pentru arterele renale
 ºi locul de confluere a venelor renale cu vena cavã inferioarã,
unghiurile formate de aceleaºi vase, lungimea, diametrul ºi
grosimea peretelui arterelor ºi venelor renale, lungimea
circumferinþei interne a lor, indicii tensometrici (forþa de rupere,
rezistenþa maximã, gradul de extensiune, coeficientul rigiditãþii)
redau proprietãþi individuale ale arhitectonicii vaselor renale 
ale segmentelor lor extra- ºi intraviscerale  la om.
În baza informaþiei obþinute s-a constatat prezenþa unei
plasticitãþi ºi variabilitãþi esenþiale a arhitectonicii vaselor sangvine
renale, care în decursul ontogenezei suportã unele modificãri.
Asimetria rinichilor (ca organ pereche) în anumitã mãsurã
genereazã asimetria vaselor sangvine renale în funcþie de partea
corpului  dreaptã/stângã; asimetria fiind condiþionatã ºi de
imparietatea ºi topica pars abdominalis aortae ºi v. cava inferior.
E ºtiut cã anatomia topograficã studiazã variantele
structurale ale organelor, inclusiv cele excesive, din punct de
vedere morfologic ºi cel topografic. Toate variantele în ansamblu
reprezintã un ºir nelimitat de manifestãri ale variaþiilor
morfologice. Modul de abordare a structurii organelor în aspect
tipologic este totalmente justificat în medicina practicã (B. X.
Ôðàó÷u, 1968).
Interes clinic prezintã faptul cã formele structurale
excesive se deosebesc mult între ele. Fireºte, formele
intermediare  poziþionate între cele excessive  prin prevalenþa
sa numericã, capãtã valoare practicã superioarã celor excesive,
fiind prezente la un numar mare de virtuali pacienþi.
Vorbind despre variabilitatea individualã a organismului,
inclusiv ºi a vaselor sangvine renale, punct de plecare serveºte
noþiunea ,,normã, prin care se subînþelege un tip morfofiziologic
specific de organizare a materiei vii la om. În decursul existenþei
organismului noþiunile ,,normã ºi ,,patologie sunt interºanjabile.
L. R. Grote (1921) afirma, cã fiecare individ dispune de limitele
,,normalitãþii sale, ocupându-ºi în consecinþã locul sãu în unul
din sectoarele ,,normei cu condiþia cã organismul nu manifestã
nivel patologic de autoreglare, iar procesele psihofiziologice
evalueazã în limite funcþionale optime.

M. I. ªtefãneþ ºi coaut. (2000) menþioneazã cã ,,norma
probabil este ceva neobiºnuit, rar întâlnit, deoarece în aspect
morfologic fiecare individ prin ceva diferã de alþii. Alias autorii
reliefeazã noþiunea ,,variabilitate individualã a organismului.
Prin urmare, se poate afirma cã fiecare organ dispune de
particularitãþile sale structurale, ele constituind ºirul variaþional
cu variantele sale excesive. Fireºte, ,,norma trebuie tratatã ca
un proces dinamic limitele cãruia variazã în funcþie de diferiþi
factori: ereditar, vârstã, sex, constituþie corporalã, mediu
ambiant, factori de risc º.a. Cele remarcate referitor la vasele
sangvine renale pot fi demonstrate concludent prin indicii morfoºi tensometrici. Depãºind anumite limite, ,,norma se poate
transforma în contrarul sãu  ,,patologie, unde, la fel, se poate
vorbi despre multiplele variante clinice ale maladiilor.
Astfel, se poate afirma cã în anatomie variabilitatea
individualã constituie piatra unghiularã. Valorile numerice ale
parametrilor determinã capacitãþile fiziologice ale organismului,
inclusiv ºi cele de adaptare la condiþii noi, cât ºi manifestãrile
clinice  în caz de instalare a proceselor patologice.
Deci vorbind despre variabilitatea individualã a vaselor
sangvine renale la om, se impune ºi noþiunea ,,varianta  fie
vorba despre numãrul, sensul, traiectul lor etc. Însuºi termenul
,,variantã dispune de sens larg.Vorbind despre variante
structurale, trebuie analizat un numãr suficient de cazuri pentru
a stabili cea mai înaltã frecvenþã a variantei date, urmând apoi
spre limitele superioarã ºi inferioarã ale aºa-numitei norme.
Aºadar, la stabilirea fiecãrui parametru (nivelul de emergenþã a
aa. renales, lungimea, diametrul lor, rezistenþa maximã,
elasticitatea º.a.) se cere determinarea frecvenþei variantei
respective. Aceasta este una dintre posibilitãþile de a comunica
semnificaþie aplicatã unui studiu fundamental.
Concluzii
1. Particularitãþile individuale ale vaselor renale la om se
determinã în perioada ontogenezei prenatale. La maturi ele se
evidenþiazã distinct prin diverse metode, unde se asociazã
proceselor involutive. Aceste manifestãri devin mai accentuate
la persoane de vârstã presenilã ºi senilã, unde, la nivel
macromicroscopic, se constatã reducerea parþialã a vaselor
sangvine redatã prin rarifierea reþelei vasculare intraviscerale.
2. Arhitectonica vaselor renale coreleazã cu numãrul lor
 unice sau/ºi multiple, cu locul confluerii trunchiurilor venoase
mari ºi cu tipul ramificãrii arterelor  difuz, magistral, mixt; cu
alþi factori care, în ansamblu cu cei nominalizaþi, determinã
particularitãþile arhitectonicii vaselor renale la fiecare subiect
în parte.
3. Analiza rezultatelor obþinute pe un lot constituit din
720 de rinichi permite a stabili o imagine integralã referitor la
anatomia variaþionalã a sistemului vascular renal. Locul de
emergenþã (confluere), direcþia, traiectul segmentelor
extraviscerale ale aa. ºi vv. renales, corelaþiile lor spaþiale variazã
într-un diapazon vast. Sensul ºi traiectul vaselor renale topografic
coincid numai parþial, în special în caz de multiplicitate a lor.
4. Studiul panaortografic permite a concluziona cã
arhitectonica vaselor abdominale mari, inclusiv aorta, ºi în
special segmentele extra- ºi intraviscerale ale aa. renales, variazã
mult. Semnifcaþie aplicatã are nivelul emergenþei aa. renales
de la aortã ºi al ramificaþiilor lor de ordinele I-III.
!!
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13. Ñîêîëîâ Â. Â., Êàïëóíîâà Î. À., Ñîêîâöåâà À. Â. Âîçðàñòíûå îñîáåíîñòè àðõèòåêòîíèêè àðòåðèàëúíûõ ñîñóäîâ ïî÷åê. Àðõèâ àíàòîìèè, 1991, ò. 100, ¹ 2, ñ. 70-77.
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5. Anghioarhitectonica rinichiului, cât ºi forma exterioarã
a lui, în mare mãsurã sunt determinate de structura ºi de starea
funcþionalã ale patului vascular renal. Forma rinichiului  ovoidã,
fungiformã, ,,în bob, ,,în virgulã ºi a labiilor lui  festonatã,
semilunarã, colþuroasã  coreleazã cu modalitatea ramificãrii
aa. renales ºi cu particularitãþile patului venos intrarenal.
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Micromorfologia elementelor neurovasculare intrahepatice
I. Catereniuc
Catedra Anatomia Omului, USMF Nicolae Testemiþanu
Micromorphology of the Intrahepatic Neuro-Vascular Elements
Using different histological and histo-chemical methods of investigation the peculiarities of the intra-hepatic neuro-vascular relationship
were established. Data was obtained concerning the structure and distribution of the perivascular plexuses, nervous fascicles, nerve fibers and
receptors within the hepatic stroma, including perilobular connective tissue and intralobular nervous structures.
Key words: micromorphology, liver, hepatic lobule, neuro-vascular elements
Ìèêðîìîðôîëîãèÿ âíóòðèïå÷åíî÷íûõ íåðâíî-ñîñóäèñòûõ ýëåìåíòîâ
Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ãèñòîëîãè÷åñêèõ è ãèñòîõèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëî óñòàíîâèòü îñîáåííîñòè
âíóòðèïå÷åíî÷íûõ íåðâíî-ñîñóäèñòûõ âçàèìîîòíîøåíèé. Ïîëó÷åíû äàííûå î ñòðîåíèè è ðàñïîëîæåíèè ïåðèâàñêóëÿðíûõ
ñïëåòåíèé, íåðâíûõ ñòâîëèêîâ, âîëîêîí è ðåöåïòîðîâ â ñòðîìå îðãàíà, âêëþ÷àÿ ïåðèëîáóëÿðíóþ òêàíü, à òàêæå âíóòðèäîëüêîâûå íåðâíûå ñòðóêòóðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèêðîìîðôîëîãèÿ, ïå÷åíü, ïå÷åíî÷íàÿ äîëüêà, íåðâíî-ñîñóäèñòûå ýëåìåíòû

Introducere
Utilizarea tehnicilor neurohistologice a permis unor
cercetãtori (J. Niculescu, 1958; Í. Â. Êåðäèâàðåíêî, 1961;
Â. ß. Êàðóïó, 1967; Â. È. Êîâàëü, 1971; Â. Ì. Ëóïûðü,
1988, º.a.) sã punã în evidenþã tabloul microscopic al elementelor
nervoase intrahepatice ºi sã obþinã date privind aspectul ºi
distribuirea lor în stroma ficatului ºi în structurile perihepatice,
în pereþii vaselor sangvine ºi ai cãilor biliare.

Valoare semnificativã prezentã investigarea în continuare
a structurilor neurovasculare ale ficatului. Sistematizarea ºi
interpretarea acestui material ar permite extinderea cunoºtinþelor
despre particularitãþile de structurã ale vaselor ºi nervilor
intrahepatici.
Scopul actualei lucrãri constã în elucidarea
particularitãþilor elementelor neurovasculare intrahepatice la
nivel microscopic.
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Material ºi metode
Au fost impregnate cu nitrat de argint dupã
E. I. Rasskazova cu unele modificãri, secþiunile
seriate obþinute din blocuri ale stromei
conjunctive ºi parenchimului adiacent de la
nivelul ramificãrilor elementelor triadelor
glissoniene de ordinele doi ºi trei, luându-se ca
bazã subdiviziunile venei porte (21 de obiecte).
O astfel de selectare a materialului investigat a
determinat în mare mãsurã rezultatele obþinute.
Investigaþiile histochimice, efectuate pe
material colectat de la ºobolani albi (Rattus
albus) de laborator (linia Wistar), ne-au permis
sã punem în evidenþã componentele adrenergicã
ºi colinergicã ale aparatului nervos intrahepatic.
Elementele nervoase adrenergice au fost
detectate prin metoda fluorescentã cu incubarea
secþiunilor în acid glioxilic (Â. Í. Øâàë¸â, Í.
È. Æó÷êîâà, 1979, 1987) (11 obiecte), iar cele
colinergice au fost studiate prin reacþia de
evidenþiere a AChE pe piese histologice
prelucrate dupã o modificare a metodei M. J.
Karnovsky, L. Roots propusã în laboratorul de
neuromorfologie condus de academicianul V. N.
ªvaliov (Moscova, F. Rusã) (7 obiecte).
Rezultate ºi discuþii
Fig. 1. Elemente neurovasculare în þesutul conjunctiv perilobular
Inervaþia parenchimului hepatic se ºi în parenchimul adiacent:
a  trunchiuleþ nervos localizat într-un sept conjunctiv interlobular îngust, atingând
realizeazã mai ales prin intermediul fibrelor ºi
cu colateralele lui nivelul periferiei lobului, × 60; b  nervi paravasali ºi un plex
fasciculelor nervoase care, în majoritatea lor, se perivascular (pe figurã la dreapta) pe traiectul unei artere interlobulare; ramificaþie
separã de la plexurile nervoase perivasculare, terminalã a unei fibre receptoare, × 60; c  reîntoarcerea unei fibre nervoase dupã un
localizate în þesutul conjunctiv inter- ºi traiect intralobular în þesutul conjunctiv perilobular, × 120; d  complex neurovascular
localizat în stroma interlobularã, × 60.
perilobular.
Microfotograme. Impregnare argenticã dupã E. I. Rasskazova.
În piesele histologice au fost depistate fibre
ºi fascicule nervoase inter- ºi intralobulare, plexuri nervoase
localizate în teaca glissonianã, spaþiile porte F. Kiernan, precum
ºi plexuri perivasculare dese, formate din fibre ºi din fascicule
fine. Elementele nervoase depistate constituie componente ale
plexurilor hepatice anterior ºi posterior care, odatã pãtrunse în
ficat, se distribuie comform subdiviziunilor elementelor
vasculare. La nivelul frontierelor dintre lobuli, în fâºiile de þesut
conjunctiv interlobular, au fost depistate fibre ºi fascicule
nervoase, cu traiect rectiliniu (fig. 1a) ºi sinuos, care formau un
plex perivascular cu fasciculele nervoase în majoritatea lor
localizate paralel, de-a lungul axului vasal (fig. 1b).
Pe imaginea menþionatã (fig. 1b) se evidenþiazã o fibrã
nervoasã finã care se separã din trunchiul de bazã, pãtrunde în
parenchim ºi, curbându-se, se reîntoarce în preajma þesutului Fig. 2. Buton terminal al unei fibre nervoase, localizat între
conjunctiv  interlobular, nivel la care se divide dihotomic ºi hepatocite.
Microfotogramã. Impregnare argenticã dupã E. I. Rasskazova, × 900.
sfârºeºte cu terminale cu aspect de receptor. De la curburã, fibra
receptorie mai emite intralobular douã terminale. Plexul cu traiect recurent pot pãtrunde adânc în parenchim, altele se
perivascular (pe fig. inferolateral) este de tip magistral, deoarece localizeazã la periferia lobulilor (fig.1b).
fasciculele de fibre nervoase componente, cu traiect ºerpuit ºi
În spaþiile interlobulare se evidenþiazã clar vasele sangvine
paralel vasului, se unesc printr-un numãr limitat de interconexiuni. subsegmentare de ultim ordin, nervii paravasali, complexele
O parte din fibrele nervoase, care pãtrund în lobul, dupã o neurovasculare ºi plexurile perivasculare. Arterele pot fi însoþite
micã cale intralobularã, se reîntorc spre originea lor, formând de un numãr variabil de fibre ºi fascicule nervoase  1 - 2 ºi mai
curburi cu aspect de potcoavã (fig. 1c). Unele dintre aceste fibre multe (fig. 1d).
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de fine, care prezintã o reþea mai compactã ºi
mai deasã, localizatã în jurul arterelor (fig. 3c,
3d). Componentele plexurilor perivasculare
continuã pe ramificaþiile ulterioare ale vasului
aproape fãrã a diminua în densitate  fenomen
dependent de diametrul vaselor rezultante.
Figura 3c demonstreazã un plex
perivascular format din trei trunchiuleþe nervoase
mai evidente ºi un numãr mare de fibre ºi
fascicule care, interconexionând în repetate
rânduri ºi curbându-se, dau naºtere unor anse
de diferite forme ºi dimensiuni.
Caracteristic pentru vasele intrahepatice de
diferit ordin sunt numeroasele fibre ºi fascicule
nervoase cu traiect spiralat ºi ondulat, plasate
destul de compact pe toatã suprafaþa lor care,
interconexionând, formeazã reþele (fig. 3d).
Spiralizarea ºi ondularea fibrelor nervoase le
oferã o rezervã de extindere în modificãrile
funcþionale de volum ale organului.
În þesutul conjunctiv paravasal se depisteazã
nervi ramificaþiile cãrora contribuie în formarea
unui plex perivascular cu o structurã complicatã,
constituit din anse de diferite forme ºi dimensiuni
care, în locul de bifurcare a vasului, are o densitate
mai exprimatã (fig. 4a). Între structura plexului
perivascular ºi diametrul vasului existã o o
Fig. 3. Interrelaþiile neurovasculotisulare la nivel intrahepatic:
a  fenomentul dezmembrãrii supravasculare la nivelul unei artere subsegmentare, anumitã corelaþie. Au fost constatate cazuri în care
× 120; b  venã sublobularã intersectatã sub unghi drept de un fascicul nervos, × 120; structura plexurilor perivasculare prezenta o
c  tranziþia nervilor paravasali ºi a plexului perivascular din sectoarele distale ale vasului
pe pereþii ramurilor lui, × 60; d  plex nervos perivascular în adventicea unei artere formã de tranziþie; în unele porþiuni ale aceluiaºi
interlobulare, × 60.
vas ºi ale ramificaþiilor sale, reþeaua nervoasã avea
Microfotograme. Impregnare argenticã dupã E. I. Rasskazova.
aspect de plex de tip magistral (fig. 1b), în altele
 de tip difuz (fig. 4a).
Studiul denotã cã pe traiectul fibrelor nervoase
Pe
imaginea
din fig. 4b se observã un plex perivascular
intralobulare se gãsesc localizate îngroºãri moniliforme
bine
evidenþiat
(pe
imagine în dreapta ºi inferior) format din
(varicoze), mult mai bine evidenþiate în cazul studierii
fibre
ºi
fascicule
nervoase
care interconexioneazã multiplu. La
componentei adrenergice a elementelor nervoase intrahepatice
o
rezoluþie
mai
mare
a
microscopului
(fig. 4c) se evidenþiazã
ºi descrise în continuare. La o rezoluþie mare (sub imersie) printre
clar
trei
trunchiuleþe
nervoase
paravasale
cu traiect ºerpuit, care
hepatocite au fost stabilite terminaþii nervoase în buton (fig. 2).
însoþesc
o
ramificaþie
a
arterei
interlobulare.
Vasul secþionat
În cadrul complexelor neurovasculare, destul de frecvent
transversal
(fig.
4b)
(pe
imagine
sus
în
stânga)
e înconjurat de
am urmãrit ºi fenomenul dezmembrãrii supravasculare (fig. 3a),
fibre
nervoase
ale
plexului
perivascular.
Pãturi
vasculare, prin
în alte cazuri fasciculele nervoase intersecteazã vasele sub un
metoda
de
impregnare
argenticã
aplicatã,
nu
au
fost
evidenþiate,
unghi drept ( fig. 3b).
din
care
cauzã
e
greu
de
stabilit
cu
certitudine,
ce
tip
de vas este
Pe lângã plexurile perivasculare compacte (de tip

arterã
sau
venã,
însã,
luând
în
consideraþie
forma
lumenului,
magistral), au fost depistate ºi cele de tip difuz, la care nervii
perivasculari se divid ºi interconexioneazã multiplu, dând naºtere am putea presupune cã este o venã subsegmentarã.
În zonele de contact ale mai multor lobuli (de regulã, 3-4)
la anse de diferite forme ºi dimensiuni. Localizarea multiplanicã
se
evidenþiazã
spaþii conjunctive de formã triunghiularã (când
a componentelor acestor plexuri, din pãcate, face imposibilã
sunt
adiacenþi
trei
lobuli) sau patrulaterã (în cazul a patru lobuli
obþinerea unei imagini fotografice care ar elucida întregul lor
hepatici),
aºanumitul
spaþiu port sau interlobular (F. Kiernan),
aspect. În cadrul plexurilor perivasculare se evidenþiazã clar
în
care
se
localizeazã
elementele respective ale triadelor
trunchiurile nervilor paravasali, orientate bilateral ºi paralel
glissoniene.
Astfel
de
sectoare
sunt ilustrate prin fig. 4a ºi 4d.
vaselor pe care le însoþesc; între ele existã conexiuni transversale
În
ele
se
evidenþiazã
vase
sangvine
ºi nervi din ramificaþiile
ºi oblice, cu formarea reþelelor nervoase de diferitã densitate.
cãrora
rezultã
o
reþea
perivascularã.
Tot la acest nivel pot fi observate fibre ºi fascicule nervoase
Studiul structurilor nervoase adrenergice permite
solitare, plasate în þesutul conjunctiv de la exteriorul vaselor, în
descifrarea
fibrelor din cadrul plexurilor nervoase prin
nemijlocitã apropiere de ele.
evidenþierea
în
ele a catecolaminelor. Rezultatele obþinute denotã
În acest context trebuie menþionate plexurile perivasculare,
cã
vasele
ficatului
posedã o inervaþie simpaticã bine dezvoltatã,
formate prin intercalarea fibrelor ºi fasciculelor nervoase extrem
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constituitã dintr-o reþea finã de fibre nervoase
unitã organic cu vasele care, prin interconexiuni
diverse ºi pluridirecþionale, formeazã în
adventice o învelitoare ajuratã. Fibrele
lumenescente pãtrund în peretele vaselor ºi în
substratul conjunctiv adiacent constituind la
acest nivel o reþea bizarã cu o lumenescenþã
verde ca smaraldul. De-a lungul vaselor
numeroasele fibre adrenergice solitare au pe
traiectul lor granule ºi varicoze luminescente,
care le atribuie un aspect moniliform. Aceste
dilatãri ale fibrelor nervoase adrenergice ce
fluresceazã intens (varicoze) alterneazã cu
segmente mai subþiri (intervaricoze). Fibrele
nervoase fluorescente de diferite grosimi aderã
intim atât la adventicea vasului, cât ºi la
substratul adiacent (fig. 5a).
În piesele histologice obþinute au fost
depistate fibre nervoase solitare, care însoþeau
vasele sanvine pânã la cele mai mici ramificaþii
ale acestora. Ele se grupeazã în fascicule ºi în
caz de ataºare intimã pierd claritatea
fluorescenþei particulare, ce duce la creºterea
intensitãþii luminescenþei generale. Astfel se
formeazã plexuri nervoase fluorescente care
repetã conturul vaselor ºi ale ramificaþiilor lor.
Îngroºãrile varicoase cu o luminescenþã intensã,
dupã toate, constituie structuri la nivelulul cãrora
are loc sinteza, acumularea ºi eliberarea
mediatorului. De-a lungul vaselor intrahepatice
ale lobului drept a fost stabilitã o densitate vãditã
a fibrelor adrenergice din componenþa plexului
perivascular adventicial. De menþionat cã ansele
plexului adrenergic perivascular trec indisolubil
pe substratul adiacent, constituind o structurã
nervoasã unitarã cu relaþii de reciprocitate (fig.
5b).
Structura generalã a reþelelor adrenergice,
constituite din fibre nervoase extinse de-a lungul
vaselor, poate fi studiatã la o rezoluþie mai micã
a microscopului optic, însã paralelismul care se
observã la majoritatea fibrelor nervoase
adrenergice e aparent. Gradul ºi nuanþa culorii
de luminescenþã depinde de raportul cantitativ
al catecolaminelor care, cu cât este mai mare cu
atât mai mult manifestã o fluorescenþã mai
intensã, de culoare verde.
Urmãrind traiectul fibrelor nervoase în parte,
la o rezoluþie mai mare se observã devieri laterale
ºi în profunzime ale acestora, apropierea sau
îndepãrtarea lor în diferite sectoare ale vasului, fapt
care redã imaginii aspect de reþea microareolarã
densã (fig. 5c).
Vasele hepatice, începând cu cele lobare,
sectorale, segmentare ºi terminând cu capilarele,
sunt înzestrate din abundenþã cu fibre nervoase
adrenergice; unele dintre acestea, pãrãsind

Fig. 4. Plexuri nervoase ºi nervi paravasali din spaþiile porte
ºi þesut conjunctiv perivascular:

a  fragment de plex nervos perivascular, × 60; b  vas sangvin secþionat transversal,
înconjurat de fragmente ale nervilor pexului adventicial; plex perivascular, × 60; c 
fragment al piesei precedente, × 90; d  plex nervos localizat într-un spaþiu port (Kiernan)
în zona de contact a patru lobuli, × 60.
Microfotograme. Impregnare argenticã dupã E. I. Rasskazova.

Fig. 5. Structurile nervoase adrenergice intrahepatice:

a  luminescenþã specificã a unui plex nervos adrenergic în adventicea unei artere
din lobul hepatic drept, × 300; b  densitate vãditã a fibrelor adrenergice perivasculare
din lobul drept al ficatului, × 300; c  inervaþia adrenergicã a vaselor din parenchimul
hepatic, × 300; d  fibre adrenergice extinse de-a lungul unui spaþiu interlobular, × 200.
Microfotograme. Colorare: metoda V. N. ªvaliov, N. I. Jucikova.
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limitele vaselor, formeazã în substratul adiacent o reþea terminalã caracterizeazã printr-o activitate ceva mai redusã a fermentului
finã, reprezentatã prin intercalãri ale lor. Axonii plexurilor în cauzã. Distribuirea produsului reacþiei în citoplasma
perivasculare ºi vasculare formeazã o reþea extinsã de fibre perinuclearã este neuniformã; se determinã prezenþa unei
varicoase care, în ansamblu, constituie o structurã inervaþionalã activitãþi mai reduse a fermentului în prelungirile
terminalã numitã de Äæ. Áýðíñòîê, Ì. Êîñòà (1979) plex protoplasmatice ale neurocitelor. În neuropilul neuronilor
nervos autonom de bazã (autonomic ground plexus).
intraorganici colinesteraza funcþionalã e localizatã mai evident
Luminescenþa, emanatã de fibrele nervoase izolate pe la nivelul terminaþiilor sinaptice ale fibrelor preganglionare.
întreg traiectul lor, e neuniformã  se observã alternarea Activitatea AChE e deosebit de intensã ºi la periferia
segmentelor cu fluorescenþã de diversã intensitate. La fel, existã pericarionului.
ºi fibre nervoase care posedã divers grad de fluorescenþã.
Referitor la celulele nervoase cu o activitate sporitã a
Referitor la relaþiile fibrelor nervoase adrenergice cu AChE, e important de menþionat evidenþierea netã a prelungirilor
parenchimul hepatic trebuie de menþionat, cã ele au fost depistate neurocitare, împachetate în fascicule cu ramificaþii colaterale
în þesutul conjunctiv interlobular (fig. 5d). În piesa respectivã care, subþiindu-se ºi anastomozând, formeazã plexuri nervoase
existã fibre nervoase cu traiect paralel, alãturate unele altora, poliaxonale în reþea (fig. 6b). De la reþelele colinergice
care se evidenþiazã printr-o luminescenþã mai palidã în poliaxonale se separã fibre nervoase solitare care se orienteazã
comparaþie cu fibrele izolate. Probabil intensitatea fluorescenþei spre diverse structuri hepatice, distribuindu-se printre hepatocite.
fibrelor nervoase adrenergice e dependentã de concentraþia Rãspândirea neuniformã a fermentului pe traiectul lor le atribuie
mediatorului (NA) în ele.
aspect varicos.
Pe vasele de calibru mai mic se micºoreazã ºi diametrul
În unele secþiuni prin parenchimul ficatului au fost stabilite
fasciculelor nervoase ce le însoþesc. Fibrele nervoase celule nervoase, în care activitatea sporitã a colinesterazei se
fluorescente din componenþa fasciculelor, formeazã ansambluri observã în jurul corpului neuronal îmbrãcând un aspect de inel
de structuri nervoase perivasculare plexiforme. Unele fibre (fig. 6c). Astfel de celule au fost detectate în cord de È. À.
adrenergice au contur relativ neted, altele posedã varicoze care ×åðâîâà (1967), Å. Ì. Êðîõèíà (1973) º.a. Neuronii cu o
fluoresceazã intens, ºi intervaricoze cu o luminescenþã mai activitate redusã a AChE, localizaþi în parenchimul hepatic solitar
scãzutã.
sau în grupuri mici, pot fi clasaþi ca simpatici; prezenþa acestora
Analiza pieselor histologice denotã cã concentraþia în cord a fost presupusã de Å. Ì. Êðîõèíà (1973) º.a.
maximã a catecolaminelor se constatã în nervii adrenergici ce
În stroma ºi parenchimul hepatic al regiunii hilare au fost
pãtrund în ficat, rãspândindu-se preponderent pe vase, în cadrul depistate reþele dense AChEpozitive, formate din fibre nervoase
plexurilor perivasculare, însã o parte dintre ei pãtrund în stroma de diferite grosimi în care activitatea fermentului e relativ înaltã.
organului de sine stãtãtor, formând un plex perilobular. La acest nivel au fost observate fibre ºi trunchiuri nervoase relativ
Densitatea structurilor nervoase adrenergice pe o unitate de groase, aflate în componenþa unui plex colinergic (fig. 6d), de
suprafaþã în diverse sectoare ale ficatului e diferitã.
Structurile
nervoase
colinergice
intrahepatice includ fibre ºi fascicule nervoase,
terminaþii ºi neurocite plasate neuniform. Printre
ultimele se disting celule nervoase cu o reacþie
intensã la AchE, precum ºi neuroni cu o activitate
a fermentului manifestatã mai puþin. Evidenþierea,
prin prezenþa colinesterazei sumare a elementelor
nervoase AchE+, permite dezvãluirea aspectelor
structurale ºi spaþiale ale reþelelor de nervi, ale
neuronilor solitari ºi grupaþi, raportul lor cu
elementele substratului tisular.
Figura 6a demonstreazã distribuirea
neuniformã ºi dispersatã a produsului reacþiei la
AChE în citoplasma unei celule nervoase din
parenchimul lobului hepatic drept, care îi
comunicã neuronului o nuanþã maro-închis
(culoarea castanelor coapte), aproape neagrã.
În majoritatea celulelor nervoase intramurale
a fost depistatã o activitate sporitã a AChE,
manifestatã prin apariþia în rezultatul reacþiei
histochimice a unui precipitat întunecat, localizat Fig. 6. Componenþa colinergicã a inervaþiei intrahepatice:
a  localizare neuniformã a produsului reacþiei la AChE în citoplasma unei celule
compact pe întreg spaþiul delimitat de pericarion,
nervoase, × 300; b  distribuirea neuniformã a activitãþii AchE în diferiþi neuroni ºi
precum ºi pe traiectul prelungirilor neurocitare.
comunicãrile interneuronale din parenchimul hilului ficatului, × 200; c  celulã de tip
În unele cazuri neuronii, localizaþi solitar sau Doghiel II înconjuratã de un inel colinergic, × 300; d  fibre nervoase colinergice
în grupuri a câte 2  3 celule (fig. 6b) se din componenþa unui plex nervos AchE+, × 200.
Microfotograme. Colorare: modificarea metodei Karnovsky-Roots.
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la care se separã fibre orientate în diferite direcþii, spre vase ºi
spre substratul adiacent. O parte dintre aceste fibre participã în
formarea anselor de diferite forme ºi dimensiuni, alta se
rãspândeºte perivascular sau în stroma intraorganicã. În cadrul
acestor reþele nervoase AChE+ fibrele componente formeazã o
carcasã compactã alcãtuitã din nervi de diferite grosimi cu o
densitate deosebitã, dispuºi preponderent pe traiectul vaselor
hepatice. Cele mai bogate reþele de nervi AChE + au fost
evidenþiate în regiunea hilarã a ficatului.
În zonele de localizare a ACh e depistatã constant ºi AChE,
activitatea cãreia e deosebit de evidentã la suprafaþa neuronilor
intraorganici. La nivelul contactelor sinaptice AChE are o
importanþã funcþionalã incontestabilã. Reacþia histochimicã
pozitivã la acest ferment din citoplasma celulelor nervoase,
localizate în ficat indicã prezenþa AChE. Astfel, activitatea vãditã
a fermentului în majoritatea neuronilor hepatici e determinatã
de prezenþa AChE funcþionale a sinapselor formate de
ramificaþiile vagale ºi AChE proprie, de rezervã a pericarionilor.
Dupã toate probabilitãþile, AChE de rezervã din corpurile
neuronilor e transportatã prin neurite ºi, atingând nivelul reþelelor
terminale organice ºi ale vaselor hepatice, devine funcþionalã.
Deci, dacã AChE citoplasmei neuronilor e de rezervã, iar cea
din structurile terminale  funcþionalã, atunci cea localizatã între
soma neuronului ºi structurile terminale ale prelungirilor sale ar
fi cazul sã fie apreciatã drept AChE de transport (Â. Í. Øâàë¸â,
Ð. Ì. Ðåéäëåð, È. Â. Ìèíãàçîâà, 1972; Å. Ì. Êðîõèíà,
1973).
Din cele menþionate rezultã cã în majoritatea lor,
elementele nervoase intrahepatice manifestã activitãþi diferite
ale AChE (înaltã, mijlocie, scãzutã). Neurocitele AchE  pozitive
se caracterizeazã prin condensarea granulelor de produs al
reacþiei ºi localizarea lor perinuclearã, de regulã, uniformã în
citoplasma celulei. Astfel de neurocite se coloreazã în maroînchis, aproape negru, posedând un contur clar.
Rezultatele investigaþiilor histochimice ºi analiza surselor
bibliografice permit dezvãluirea mai completã a
histoarhetectonicii componentelor adrenergice ºi colinergice ale
inervaþiei ficatului. Prin aspectul sãu general, plexul adrenergic
se aseamãnã mult cu cel colinergic, ambele fiind constituite din
fibre nervoase care intersectându-se multiplu ºi pluridirecþional,
formeazã, de regulã, reþele perivasculare.
În încheiere menþionãm cã aparatul inervaþional
intraorganic al ficatului se distinge printr-o rãspândire largã a
conductorilor adrenergici în special pe traiectul vaselor hepatice,

prezenþa fluorescenþei catecolaminice, acumularea veziculelor,
care conþin catecolamine în prelungirile protoplasmatice ºi în
sinapse. Astfel, în ficat, distribuirea fibrelor simpatice ce conþin
catecolamine în mare mãsurã e similarã celei a fibrelor
parasimpatice, conþinând colinesterazã activã.
De menþionat cã, prin metodele histochimice, în stroma ºi
în parenchimul hepatic au fost depistate mai multe structuri
neurocelulare, prin aplicarea tehnicilor de impregnare argenticã.
Aplicarea îmbinatã a diverselor tehnici histologice de
investigaþie ne-a oferit posibilitatea sã obþinem date noi privind
topografia ºi particularitãþile morfologice ale elementelor
neurovasculare hepatice.
Informaþia obþinutã ne oferã date suplimentare referitor la
problema surselor de inervaþie visceralã.
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Clinica ºi evoluþia depresiei nonpsihotice la persoane cu anxietate
I. Deliv
Catedra Psihiatrie ºi Narcologie, Facultatea de Perfecþionare a Medicilor, USMF Nicolae Testemiþanu
Non-Psychotic Depression in Patients with Anxiety
The anxiety-depressive states represent one of most frequent psychiatric problems, one that has a subsequent negative impact on the quality
of life. Depression is found now in the younger population, with the average age of onset around 20  21 years. Depression is one of the most
frequent causes of work incapacity. Documented data demonstrates a co-morbidity of around 8396% of anxiety-related depressive illness. This
study focused on a study of the changing clinical manifestations of depressive states, and the non-psychotic nature of persons suffering with
anxiety alone. Several tests were used in clinical psychological analyses: anxiety-trait versus situation anxiety  Spielberg scale, M. Hamiltons
test demonstrating 21 features of depression, personality profile-MMPI, the psycho-physiological  Kerdos vegetative index-relating to the
dynamics of sleep, and the quality of life in depressed patients with anxiety, with a demonstrated statistical difference (P<0.01, P<0.001) in
clinical and evolutionary manifestations. The results compared depressive patients with anxiety with those who are physiologically limited.
Key words: non-psychotic depression, anxiety, quality of life
Êëèíèêà è ýâîëþöèÿ íåïñèõîòè÷åñêîé äåïðåññèè ó áîëüíûõ ñ âûñîêèì óðîâíåì òðåâîãè
Òðåâîæíî-äåïðåññèâíûå ñîñòîÿíèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, çíà÷èòåëüíî
ñíèæàþùèõ êà÷åñòâî æèçíè ÷åëîâåêà. Â ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ ïóáëèêàöèÿõ âñ¸ ÷àùå óïîìèíàåòñÿ î ôåíîìåíå îìîëîæåíèÿ
äåïðåññèè; ñåãîäíÿ â ìèðå ñðåäíèé âîçðàñò äåáþòà äåïðåññèè ñîñòàâëÿåò 20  21 ãîä; ñî÷åòàíèå äåïðåññèâíûõ è òðåâîæíûõ
ðàññòðîéñòâ âñòðå÷àåòñÿ â 83% - 96% ñëó÷àåâ. Öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ áûëî èçó÷åíèå êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé è
îñîáåííîñòåé òå÷åíèÿ äåïðåññèè ó ëèö ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì ëè÷íîñòíîé è/èëè ðåàêòèâíîé òðåâîæíîñòè. Àíàëèçèðóÿ äèíàìèêó êëèíèêî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è êà÷åñòâî æèçíè äåïðåññèâíûõ áîëüíûõ ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì òðåâîãè è áåç
òàêîâîé âî âðåìåíè, ìû óñòàíîâèëè ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûå ðàçëè÷èÿ (ð<0,01; ð<0,001), êàñàþùèåñÿ êëèíèêè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé è îñîáåííîñòåé ýâîëþöèè ýòèõ àôôåêòèâíûõ ñîñòîÿíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåïñèõîòè÷åñêàÿ äåïðåññèÿ, òðåâîãà, êà÷åñòâî æèçíè

Introducere
Actualmente, depresia este sindromul psihopatologic cel
mai frecvent întâlnit în practica psihiatricã, datele de statisticã
subliniind, cã cel puþin unul din cinci oameni pe parcursul vieþii
suportã un episod depresiv, care necesitã intervenþia psihiatrului.
Tulburãrile afective constituie aproximativ 40% din numãrul
total de tulburãri psihice, situându-se ca frecvenþã pe locul patru.
Cãtre anul 2020 se presupune cã depresia se va deplasa pe locul
doi în structura morbiditãþii umane [7]. Vãrsta medie de debut a
primului episod depresiv este de cca 25 de ani [10]. Conform
datelor OMS, 18  25% femei ºi 7-12% bãrbaþi cel puþin o datã
în viaþã au suportat un episod depresiv. În 70% din cazuri
depresiile recidiveazã, iar în aproximativ 15% - sfârºesc cu
suicid. La nivel mondial, anual sunt comise aproximativ 1 milion
de sinucideri, 70% dintre ele fiind secundare depresiei [6, 7,
10]. În 60-80% din cazuri aceºti bolnavi nu consultã psihiatrului,
urmând doar tratamentul indicat de cãtre medicii- generaliºti,
iar aproximativ 50% dintre bolnavii care solicitã asistenþã
medicalã prezintã acuze somatice [2, 4, 6, 8, 9].
Multiplele studii consacrate tulburãrilor de sãnãtate
mintalã constatã prezenþa depresiei în structura diferitelor
maladii psihice ºi somatice, având impact asupra evoluþiei,
pronosticului ºi strategiilor terapeutice. O atenþie deosebitã este
acordatã problemelor, ce þin de stãrile afective mixte, în special,
ale celor depresiv-anxioase, deoarece la majoritatea bolnavilor
afectul anxios ºi depresiv coexistã [1, 2, 6, 7, 8, 10]. Conform
datelor literaturii de profil, simptomatica depresivã ºi cea

anxioasã coexistã la 83  96% din bolnavi [4, 10], iar fenomenul
comorbiditãþii, reprezintã una dintre cele mai dificile probleme
în sensul evaluãrii ºi tratamentului depresiei. Unii autori [4]
menþioneazã, cã în circa 45 - 65% din cazuri tulburãrile de
personalitate semnificativ complicã pronosticul evolutiv ºi
terapeutic al depresiei. Depresia influenþeazã semnificativ atât
calitatea vieþii, cât ºi posibilitãþile de adaptare ale pacientului
[1, 3, 7].
Þinând cont de incidenþa înaltã ºi coexistenþa frecventã a
anxietãþii ºi depresiei în structura psihopatologicã a tulburãrilor
afective, de creºterea continuã a numãrului de bolnavi depresivi,
de lipsa cercetãrilor care ar reflecta interdependenþa depresieanxietate, studierea particularitãþilor clinico-evolutive ale
simptomelor depresive la persoanele anxioase se impune drept
una dintre direcþiile prioritare de cercetare în psihiatria modernã.
Scopul studiului a vizat evaluarea în aspect clinic ºi
evolutiv a depresiei non-psihotice la persoane cu nivel crescut
de anxietate.
Material ºi metode
Studiul a fost realizat pe un lot de 124 pacienþi în baza
secþiei nr.18 (neuroze), staþionarului de zi ale ISMP Spitalul
Clinic de Psihiatrie Costiujeni ºi a cabinetului de psihoterapie
al Dispensarului Psiho-neurologic Republican. În cercetare au
fost incluºi pacienþi (femei cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 46 de
ani) cu sindrom anxios-depresiv nonpsihotic, manifestat în cadrul
tulburãrilor dispoziþiei afective (F30 - F39), organice (F06),
"
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nevrotice, corelate cu stres ºi somatoforme (F40  F48) [1].
Vârsta medie a pacienþilor a constituit 31,16 ± 0,74 ani.
Vechimea maladiei a varia între 1 lunã ºi 7 ani. Toþi pacienþii
din lotul de studiu au prezentat depresie asociatã cu anxietate
trãsãturã sau/ºi stare, tulburãri vegetative, diverse disomnii,
diminuarea indicelui calitãþii vieþii.
Criteriile de excludere din studiu, conform CIM-10, au fost:
depresia de nivel psihotic; niveluri crescute de anxietate stare ºi/
sau anxietate trãsãturã, care împiedicau adaptarea socialã,
corespunzând criteriilor pentru tulburarea de personalitate (F60)
- tip anankast, anxios-evitant sau dependent; prezenþa simptomelor
neurologice ºi somatice grave, care ar fi putut declanºa depresia
(de ex.: depresie postictus º.a.); depresia în cadrul schizofreniei
sau depresia post-schizofrenã (F20.4); tulburãrile delirante ºi
schizotipale asociate cu simptome afective tip anxios ºi/sau
depresiv (F21); tulburãrile schizoafective tip depresiv (F25.1) sau
mixt (F25.2); tulburãrile mintale ºi comportamentale datorate
utilizãrii de substanþe psihoactive F10 F19).
Metodele de cercetare au inclus examenul psihiatric; testul
Ch. Spielberger pentru constatarea prezenþei ºi estimarea
nivelului anxietãþii stare ºi trãsãturã caracterialã; testul M.
Hamilton cu 21 itemi  penru confirmarea/excluderea depresiei
ºi evaluarea cantitativã a acesteia [3]; testul MMPI (Minnesota
Multiphasic Personality Inventory)  pentru evaluarea
cantitativã a repartiþiei particularitãþilor de caracter ale
personalitãþii; chestionarul SF-36 (The MOS 36-ithem ShortFrom Health Survey) - pentru estimarea calitãþii vieþii (QL 
life quality); indicele dinamicii eficienþei somnului (IDES) 
pentru confirmarea cantitativã a dissomniilor [8]; indicele Kerdo
 pentru a obiectiviza tulburãrile vegetative reprezentate de
simpatico- sau parasimpaticotonie [9].
În funcþie de nivelul anxietãþii, pacienþii au fost repartizaþi
în douã loturi: I - lotul de studiu (95 de pacienþi cu depresie
asociatã cu indici înalþi ai anxietãþii trãsãturã sau/ºi anxietãþii
situaþionale) ºi lotul II - grupul de control (29 de persoane
depresive cu anxietate care nu a depãºit limitele fizilogice).
Rezultate ºi discuþii
În grupul de studiu au fost incluºi 95 de pacienþi depresivi
cu nivel crescut de anxietate. Pentru aceºtia a fost caracteristic
de a fi mai anxioºi comparativ cu pacienþii grupului martor
(p<0,001), ei au fost predispuºi de a percepe ca ameninþãtoare
un larg spectru de situaþii, reacþionând la ele printr-o stare de
alarmã, frecvent nemotivatã. Anxietatea a fost prezentatã ca o
neliniºte internã puþin variabilã în timp. Acestor bolnavi le era
specificã dificultatea de a forma ºi menþine relaþii sociale, ca
rezultat al hipersensibilitãþii la respingere ºi al unei stime de
sine scãzute; tendinþa de a exagera greutãþile potenþiale sau
riscurile cotidiene inerente, la fel ca ºi frica de asumare a
responsabilitãþilor. Pacienþii depresivi cu anxietate, adeseori
apreciau cu precauþie acþiunile ºi expresiile celor cu care
contactau. Frica ºi comportamentul lor tensionat, provoca
ridiculizare ºi deriziune din partea altora, ceea ce le confirma
dubiile. Ei erau timizi, retraºi, singuratici, izolaþi ºi foarte nesiguri
în diferite situaþii.
Bolnavilor depresivi, cu nivel crescut de anxietate, le era
caracteristicã îngrijorarea mult prea intensã frecvent raportatã

la riscurile imaginare posibile, referitor la sine ºi ceilalþi;
tensiunea fizicã excesivã; vigilenþa exageratã; teama de a nu fi
ridiculizaþi, respinºi, criticaþi ºi umiliþi; subestimarea însuºirilor
ºi disponibilitãþilor personale; dorinþã de a fi acceptaþi,
necesitatea de a se simþi în siguranþã; dificultatea de a lua decizii;
tendinþa de a exagera eventualele eºecuri, pericole; nevoia de
certitudine ºi stabilitate. Ei manifestau tendinþã accentuatã de
alarmare în orice situaþie uzualã, necesitatea de a se gândi
continuu la posibilele riscuri, de fiecare datã resimþind intuitiv
nesiguranþã. Pe de altã parte, când se discutau subiectele cu
referinþã la viitor, manifestau tendinþa de a anticipa toate riscurile
 pentru a le controla mai bine.
În discuþie cu pacienþii din acest lot, frecvent se observau
miºcãri anxioase ale mâinilor, apucarea, mângâierea pãrului, se
constata motilitate crescutã. Bolnavii menþionau senzaþia cã nuºi pot gãsi locul, acuzau neliniºte referitor la momente
neesenþiale; faciesul reflecta senzaþia de fricã, care era evidentã
ºi fãrã a fi exprimatã verbal.
Trãsãturile caracteriale de tip timiditate, retragere socialã,
evitare, indecizie ºi nonimplicare erau schiþate deja în copilãrie,
accentuându-se odatã cu avansarea în vârstã ºi cristalizându-se
cãtre vârstã de 18-29 ani, conturând tabloul clinic menþionat.
Diferenþa statistic semnificativã (p<0,001) cu referinþã la vârsta
medie a bolnavilor din lotul de studiu ºi cel de control
demonstreazã cã depresia asociatã cu nivel crescut de anxietate
este caracteristicã pentru persoanele mai tinere  25,77 ± 1,07
ani (fig. 1).

Fig. 1. Vârsta medie a bolnavilor incluºi în studiu.
Notã: **** - p<0,001.

Anxietatea la pacienþii din lotul de studiu a manifestat o
evoluþie trenantã, demonstrând necesitatea administrãrii unui
tratament complex ºi de duratã, fenomen confirmat de dinamica
indicilor cantitativi ai acesteia cãtre sãptãmâna a 24-a de
tratament antidepresiv. Pe fig. 2 este prezentatã reducerea
statistic semnificativã (p<0,001) a nivelului iniþial al anxietãþii
în lotul de studiu, însã ea nu atinge limita normei fiziologice. La
orice etapã de monitorizare, anxietatea diferã statististic
(p<0,001) în lotul martor ºi în cel de studiu. Astfel,

Fig. 2. Evoluþia anxietãþii, conform scalei Spielbergerg.
Notã: * - p< 0,001.

"

Nr.3 (297), 2007
particularitãþile clinice, menþionate anterior, au persistat timp
îndelungat, manifestând tendinþe de cronicizare. Trãsãturile
accentuate de caracter, sub aspectul anxietãþii, au demonstrat
doar o reducere parþialã, fãrã ca sã disparã totalmente.
Depresia se manifesta prin indispoziþie, tristeþe, mâhnire
pe tot parcursul zilei, fiind totuºi mai intensã în orele matinale.
La majoritatea pacienþilor s-a consatatat prezenþa fatigabilitãþii,
anxietãþii, dificultãþilor în luarea deciziilor, senzaþiilor de proprie
inferioaritate, inutilitate, neliniºte interioarã; incapacitatea de a
trãi ºi de a manifesta sentimente, tulburãril de somn, apetit
crescut etc. Bolnavii menþionau bulimia nervoasã drept una
dintre modalitãþile eficiente de a se calma, de a reduce tensiunea
afectivã resimþitã la moment.
Dispoziþia depresivã se manifesta nu doar prin expuneri
verbale, dar era vizibilã ºi în mimici, în gesturi, în timbrul ºi
tempoul vocii. Expresia mimicã, privirea, trãdau sentimentul
de suferinþã moralã.
Examenul clinic al depresivului cu anxietate evidenþia
urmãtoarele simptome: pierderea sau reducerea accentuatã a
interesului faþã de orice activitãþi ºi faþã de ambianþã, absenþa
sau diminuarea semnificativã a plãcerii de a munci ºi trãi,
motivate de frica de a nu reuºi..., de a fi criticaþi etc.
Concomitent se depista tristeþe, mâhnire, autoacuzare,
culpabilitate, disperare, neliniºte, descurajare, senzaþii de gol
în suflet, gândire încetinitã ºi obositoare, gândire în cerc
vicios, inhibiþie voluþionalã, incapacitate de a lua decizii,
obosealã accentuatã dupa efort intelectual sau/ºi fizic minim,
reducerea capacitãþii de concentrare a atenþiei, reducerea stimei
ºi a încrederii în sine, viziune tristã ºi pesimistã asupra viitorului.
Debutul depresiei, la bolnavii din lotul de studu, a fost
insidios, frecvent fãrã motive evidente. În perioada de debut,
pacienþii relatau despre prezanþa fricii de moarte, de a nu
pierde controlul, de a nu înnebuni. Pacienþii erau tensionaþi
afectiv, comunicând despre senzaþia de aºteptare a ceva rãu ºi
incapacitate de a se relaxa.
În funcþie de severitate, conform scalei M. Hamilton, la
grupul de studiu au predominat depresiile de nivel moderat (50
de pacienþi) ºi sever (40 de pacienþi), comparativ cu eºantionul
martor, la care au fost constatate mai frecvent depresii uºoare.
Diferenþele, privind nivelul depresiei în ambele grupe (fig. 3),
au fost statistic semnificative (p<0,001).
Una dintre particularitãþile importante ale depresiei la
persoanele cu nivel crescut de anxietate a fost evoluþia fãrã
ascensiuni sau reduceri bruºte. Catamnestic, frecvent se depista
recuperare interepisodicã incompletã ºi efect terapeutic redus,

comparativ cu depresia pe fundal de anxietate în limitele
fiziologice. În aspect de evoluþie au fost constatate diferenþe
statistic semnificative ale indicilor depresiei (P<0,001), la orice
etapã a monitorizãrii. Numãrul mediu de episoade depresive la
pacienþii din lotul de studiu a fost de 3,45 ± 0,21. În viziunea
savanþilor studiile cãrora þin de acest domeniu [4], la aproximativ
20% dintre pacienþii cu depresie majorã simptomele depresive
persistã timp de 2-5 ani, pânã în momentul solicitãrii asistenþei
psihiatrice, iar frecvenþa recurenþei acestora este de cca 60% pe
parcursul a 5 ani dupã cura de tratament.
Drept factori declanºatori subiectivi (conºtientizaþi de cãtre
pacient), mai importanþi în sensul declanºãrii ºi/sau menþinerii
stãrii afective actuale, 61 (64,2%) de bolnavi nu au putut
specifica vreo cauzã concretã, considerând-o nemotivatã.
Autodeprecierea, ca simptom-cheie al depresiei în triada
cognitivã Beck, adeseori declanºa sau/ºi favoriza sentimentul
de neajutorare. Din aceste motive, fiecare eºec în a face faþã
evenimentelor stresante de viaþã sau psihotraumelor (orice eºec
era echivalent unui episod depresiv) consolidate într-un cerc
vicios schemele cognitive distorsionate, fãcându-l pe individ
mai vulnerabil la anxietate ºi depresie. În asemenea cazuri,
accentul, probabil, nu ar trebui pus pe factorii externi, de mediu,
ci pe factorii interiori, individuali, cognitivi, în special, pe
subestimarea propriilor capacitãþi adaptative la stres.
Investigaþiile au demonstrat cã adeseori subestimarea provoacã
sentimentul de neajutorare ºi treptat, mai ales atunci când
subiectul se confruntã cu factori stresogeni de mediu,
declanºeazã anxietate sau/ºi depresie.
Starea de tensiune psihicã avea frecvent ºi rezonanþã
somaticã, influenþând activitatea tuturor organelor ºi sistemelor
de organe.
Sistemul cardiovascular era adeseori implicat,
reacþionând prin: tahicardie, palpitaþii, senzaþie de constricþie
toracicã fãrã caracteristici specifice durerii anginoase, senzaþii
neplãcute în regiunera cordului, labilitatea tensiunii arteriale,
hipertensiune tranzitorie, extremitãþi reci etc. Sistemul
respirator: dificultãþi de respiraþie, hiperventilaþie, senzaþii de
sufocare, nepãtrundere a aerului, dispnee, periodic respiraþie
întreruptã, Simptomele gastrointestinale includeau: uscãciunea
mucoasei cavitãþii bucale, greþuri, meteorism, dispepsie, senzaþii
de disconfort epigastric, hipersalivaþie, diaree, spasme, eructaþii,
modificãri ale tranzitului intestinal prin creºterea lui în
paroxismele anxioase ºi/sau senzaþia de gol în stomac, crampe,
dureri abdominale, mai frecvent au fost constatate stãri de
bulimie cu creºterea ulterioarã a masei ponderale, constipaþii
etc. Simptomele urogenitale aveau aspect de micþiuni frecvente,
asociate uneori cu senzaþia imperioasã de a urina, diminuarea
libidoului, anorgasmie, dispareunie, dereglãri menstruale.
Simptomele neurovegetative: sub aspectul transpiraþiilor
abundente, tegumentelor palide, paresteziilor tip mãnuºã,
ciorap, pe toatã circumferinþa membrului superior sau inferior,
extinse de la extremitate pânã la nivelul unei articulaþii fãrã a
respecta teritoriul nervos specific. Cefaleea manifesta caracter
migrator, având caracteristici diverse: înþepãturã, arsurã,
presiune, constricþie, concomitent manifestând ºi localizãri
variate. Neliniºtea psihomotorie sau trepidaþia (senzaþia de
tremurãturã internã a corpului), în lipsa unui tremur exterior
identificabil, frecvent era acompaniatã de hiperhidrozã,

Fig. 3. Evoluþia nivelului depresiei, conform testului M. Hamilton.
Notã: * - p< 0,001; ** - p< 0,01.
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tahichinezie (sub aspectul miºcãrii continue prin încãpere sau a
schimbãrii continue a poziþiei pe scaun). Majoritatea pacienþilor
cu astfel de simptome încearcau sã le argumenteze prin lipsa
sau insuficienþa de calciu iniþiind, fãrã indicaþiile medicului,
tratamente cu diferite remedii (inclusiv care conþineau calciu).
Analizând simptomele somato-vegetative, s-a constatat cã
ele au fost similare în sensul manifestãrii clinice la pacienþii
ambelor grupuri (fig. 4). Dar, se poate spune ipotetic cã,
provenienþa acestora este diferitã ca origine. Dacã la depresivii
cu anxietate în limitele normei simptomele somato-vegetative
derivã din depresie (depresia la asemenea pacienþi se manifestã
preponderent prin simptome somato-vegetative), atunci la
depresivii cu nivel crescut de anxietate ele provin din anxietate.
Astfel, evoluþia tulburãrilor somato-vegetative nu a manifestat
diferenþe statistic veridice, comparând indicele Kerdo la grupul
de studiu cu lotul martor (p>0,05).

depresivii cu nivelul anxietãþii în limitele fiziologice  insomnia
precoce.
În majoritatea cazurilor studiate, în funcþie de intensitatea
depresiei, a fost perturbatã ºi activitatea profesionalã a
pacienþilor, ea fiind exprimatã diferit: de la dificultãþi în
îndeplinirea activitãþilor cotidiene, pânã la invalidarea abilitãþilor
profesionale.
Pacienþii relatau despre gânduri de insolvabilitate,
manifestau senzaþii de fatigabilitate ºi epuizare, motivându-le
prin obosealã, parvenitã din activitatea profesionalã, hobby-uri,
pierderea interesului faþã de ocupaþii, exprimate nu prin apatie
fenomen, mai frecvent depistat la pacienþii lotului martor, ci
prin nehotãrârea de a iniþia activitatea (necesitatea de a depune
efort suplimentar pentru a începe orice activitate), reducerea
timpului real de manifestare a activitãþii sau diminuarea
productivitãþii acesteia.
Iniþial, nivelul calitãþii vieþii (QL), atât sãnãtatea fizicã
cât ºi sãnãtatea mintalã, a manifestat diferenþe statistic
semnificative (p<0,001) la depresivii cu nivel crescut de
anxietate comparativ cu lotul martor. Fenomenul, probabil, poate
fi explicat prin diferenþa severitãþii depresiei în grupurile
menþionate. Ulterior, dupã 24 sãptãmâni de tratament, sãnãtatea
fizicã s-a ameliorat în aceeaºi mãsurã ca ºi în grupul de control
(diferenþele statistic semnificative (p>0,05) lipseau). În evoluþia
sãnãtãþii mintale însã au fost constatate diferenþe: nivelul
cantitativ al acesteia era mai redus (p<0,01) la pacienþii depresivi
cu anxietate trãsãturã, probabil, datoritã depresiei mai severe,
cât ºi datoritã rãspunsului terapeutic mai redus al aceastei
categorii de pacienþi (fig. 6).

Fig. 4. Evoluþia indecelui vegetativ Kerdo.

Devierile nictemerale afective au fost relatate de 79
paciente (83,15%), dintre care 52 (65,8%) au menþionat o
intensitate mai mare a acestora în orele matinale, ºi 27 (34,2%)
 spre searã.
În tabloul clinic al tulburãrilor afective la pacienþii
depresivi cu nivel crescut de anxietate în 100% din cazuri au
fost prezente diverse dissomnii, în prim-plan plasându-se
insomnia medie - 40 de cazuri (42,1%)  sub aspectul somnului
superficial, treziririlor frecvente, visurilor terifiante, cu trãiri
preponderent vizuale ºi insomnia tardivã, caracterizatã de
deºteptare timpurie (precoce) dimineaþa, cu adormirea ulterioarã
sau deºteptare matinalã timpurie propriu-zisã - 37 cazuri
(38,9%). Analizând comparativ indicele dinamicii eficienþei
somnului (fig. 5) la pacienþii din ambele loturi, nu au fost
constatate devieri cantitative statistic semnificative (p>0,05).
În aspect calitativ (clinico-catamnestic) totuºi dissomniile au
fost diferite. La pacienþii depresivi, cu nivel crescut de anxietate,
a predominat insomnia medie ºi tardivã, în timp ce la

Fig. 6. Evoluþia indicelui calitãþii vieþii (QL).
Notã: * - p >0,05; *** - p < 0,01; **** - p< 0,001.

În momentul solicitãrii asistenþei medicale specializate,
pacienþii depresivi cu nivel crescut de anxietate, îºi evaluau starea
sãnãtãþii ca rea sau chiar foarte rea. Comunicau cã întâmpinã
dificultãþi, atât în cazul îndeplinirii unui efort fizic considerabil
- ridicarea greutãþilor, sport intens, mers mai mult de 1 km, cât
ºi în situaþiile habituale ce presupun un efort moderat sau chiar
nesemnificativ: miºcarea mobilei, folosirea aspiratorului, jocul
cu mingea, ridicarea sau transportarea alimentelor, urcarea
câtorva etaje, exerciþii fizice uºoare (aplecãri, aºezãri), mers la
distanþa de câteva sute de metri etc. Bolnavii tindeau sã-ºi
limiteze toate tipurile de ocupaþii, simþind necesitatea de a
depune supraefort, efectuau lucrul cu mai puþinã atenþie, erau

Fig. 5. Evoluþia indicelui dinamicii eficacitãþii somnului.
Notã: * - p>0,05.
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nervoºi, agitaþi, disperaþi, triºti, obosiþi, extenuaþi, nimic nu le
aducea satisfacþie, bucurie, îºi caracterizau dispoziþia afectivã
ca fiind proastã. În majoritatea cazurilor, pacienþii nu
conºtientizau cã suferã de depresie.
Doar 6 (19,4%) dintre paciente au menþionat adaptivitate
satisfãcãtoare la acþiunea factorilor de stres ºi la diverse perturbãri
ale interrelaþiilor personale; 25 (80,6%) de bolnave au comunicat
despre incapacitatea de a se adapta la stres; 11 (35,5%) au relatat
despre interrelaþii calme, binevoitoare cu membrii familiei, cu
prietenii ºi cu alte persoane din anturaj; 5 (16,1%)  calme, dar
reci, lipsite de empatie; 8 (25,8%)  menþionau prezenþa unor
conflicte interpersonale episodice ºi 7 (22,6%)  au comunicat
despre prezenþa conflictelor cotidiene, care-i fãcea sã resimtã o
stare de stres continuu. Dupã 24 de sãptãmâni de tratament,
bolnavii cu nivel crescut de anxietate relatau o ameliorare a stãrii
de sãnãtate fizicã, constatând restabilirea capacitãþii de a se isprãvi
cu activitãþi cotidiene uºoare sau/ºi moderate, dar totuºi la unii
senzaþiile de tristeþe, nerãbdare, nervozitate, disperare, anxietate
continuau sã se menþinã.
Analizând testul MMPI la bolnavii din lotul de studiu, au
fost constatate urmãtoarele particularitãþi ale profilului
personalitãþii (fig. 7).
Punctaj mai înalt pe scara L  55,31 ± 0,82 T  puncte, în
comparaþie cu lotul martor (p<0,001), ceea ce denotã tendinþa mai
crescutã de a se prezenta cât mai corecþi în faþa examenatorului.
Creºterea valorilor la scara F  102,1 ± 1,45 semnificã
tendinþe de a agrava simptomele; prezenþa anxietãþii, necesitãþii,
mai frecvent neconºtientizate, de a fi ajutaþi, susþinuþi comparativ
cu persoanele grupului martor (p<0,001). Punctajul mai crescut
la pacienþii din grupul de studiu (p<0,001) la scara K  (47,1 ±
1,3), de regulã, este interpretat drept tendinþã de a exacerba
conflictele existente; senzaþie de insatisfacþie ºi nesiguranþã în
sine, care provoacã scepticism ºi îi face sã fie mai vulnerabili la
apariþia conflictelor intrapsihice ºi interpersonale. Asemenea
indici sunt caracteristici pentru bolnavii care nu conºtientizeazã
starea de boalã.
Indicii în limitele - 67,4 ± 1,09 la scara 1 (somatizare,
ipocondrie)  confirmã prezenþa simptomaticii somatovegetative
în ambele grupuri (p>0,05).
Ascensiunea mult mai crescutã a profilului MMPI la scara
2 (depresie)  120,2 ± 1,7, demonstreazã prezenþa depresiei de
severitate majorã (p<0,001), a senzaþiei de disconfort psihologic,
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a tensionãrii interioare la bolnavii din lotul de studiu. La pacienþii
din lotul martor, valorile la scara 3 (isterie) se încadrau în limitele
normei, în timp ce la cei din grupul de studiu, indicii au fost
considerabil mai crescuþi - 72,9 ± 1,5 (p<0,001), fenomen care
confirmã implicarea mecanismelor de compensare psihologicã
tip refulare în cazul acþiunii factorilor ce pot cauza anxietate.
În asemenea situaþii, pacienþii pot manifesta comportament
demonstrativ, prin intermediul cãruia simptomele clinice sunt
folosite ca mijloc de soluþionare a diferitelor probleme, a
conflictelor etc. Forma curbei profilului personalitãþii (MMPI)
pacienþilor cu anxietate trãsãturã demonstreazã cã, pentru ei,
demonstrativitatea, teatralismul, necesitatea de a fi în centrul
atenþiei nu sunt niºte caracteristici prevalente, care ar confirma
prezenþa fenomenelor histrionice, ci mai degrabã, pot fi explicate
prin prezenþa depresiei severe (vezi scara 2 ºi 3 din fig. 7).
Scara 4 (tendinþe antisociale)  67,5 ± 1,21 T-puntce,
indicã tendinþa pacienþilor din ambele grupuri de a menþiona
doar evnimentele negative ºi de a se concentra asupra trãirilor
neplãcute. Indicii, în lotul de studiu ºi cel martor, nu au manifestat
diferenþe statistic veridice pe aceastã scarã (p>0,05).
Scara 5 (raportul femeie/bãrbaþi), reflectã calitãþile
personale ºi stilul de comportament sub aspectul rolului psihosocial/psiho-sexual de femeie sau bãrbat. În studiu au fost incluse
doar femei, însã profilul MMPI a manifestat tendinþe atât
feminine, cât ºi masculine. Astfel, la pacienþii din lotul de studiu,
s-a constatat creºterea senzualitãþii, altruismului, tendinþelor de
a se jertvi pentru binele familiei  tendinþe pur feminine, spre
deosebire de pacientele grupului martor, pentru care au fost
caracteristice tendinþe contradictorii, calitãþile de bãrbat (dorinþa
de a fi independentã, de a se autoasigura, autoafirma), fiind
asociate cu cele ortodoxal-feminine (necesitate de empatie
familialã, consolidare familialã). Pe aceastã scarã indicii au fost
statistic diferiþi (p<0,001) - 29,6 ± 1,28 T-puncte pentru pacienþii
din grupul de studiu ºi respectiv 74,9 ± 1,79 puncte pentru lotul
martor.
Scara 6 (rigiditatea afectului)  indicii la bolnavii din
grupul de studiu (57,8 ± 1,31 T-puncte) se încadrau în limitele
normei; punctajul acumulat, probabil, fiind determinat de
prezenþa anxietãþii. Frustrarea era perceputã de bolnavii anxioºi
drept impuls pentru realizarea unui tip specific de comportament.
Astfel, frustararea determina afectul dominant, iar pentru
depãºirea/evitarea emoþiei negative ei simþeau necesitatea de a
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Fig. 7. Profilul de personalitate conform chestionarului MMPI.
Notã: - Lot martor; * - p>0,05; *** - p<0,01; **** - p<0,001.
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realiza un model comportamental specific. În momentul, când
era imposibil de realizat comportamentul dorit, se instalau ideile
de autoacuzare, autoumilire, autoblamare, care intensificau
autofrustrarea, ºi ca rezultat se instala depresia. Din momentul
instalãrii trãirilor depresive, creºtea în intensitate anxietatea.
Astfel, exact ca într-un cerc vicios, anxietatea ºi depresia se
stimulau reciproc. Persoanele cu rigiditate asociativ/afectivã
manifestau tendinþe de a elabora concepte negative cu referinþã
la propria persoanã (deseori conceptele elaborate pãreau a fi
raþionale, aveau structurã logicã, dar cel mai frecvent au fost
argumentate de pe poziþii sumbre, pesimiste, de parcã nimic
pozitiv nu ar mai exista). Concomitent, aceºti pacienþi tindeau
sã interpreteze eronat multiple situaþii reale, transformându-le
imaginar în probleme fãrã soluþie. La pacienþii lotului martor,
indicii la scara 6 au fost considerabil mai crescuþi (p<0,001) 81,2 ± 1,74 T-puncte, comparativ cu lotul de studiu. Punctajul
acumulat reflectã incapacitatea de a-ºi exprima emoþiile,
fenomen, care în procesul de soluþionare a trãirilor depresive,
conduce la vualarea trãirilor afective prin simptome (acuze)
somatice. Ascensiunea profilului personalitãþii conform scãrii
6 la pacienþii din lotul martor este un indicator al afectivitãþii
rigide ºi al tendinþelor de evaluare negativã a evenimentelor, a
fenomenelor ambientale, inclusiv a acþiunilor personalului
medical, pe care le pot disconsidera sau chiar subaprecia
reacþionând cu ostilitate. În acelaºi timp, punctajul crescut pe
scara 6, denotã egoismul, egocentrismul pacienþilor depresivi
cu nivelul de anxietate în limitele fiziologice.
Profilulul constatat la pacienþii din grupul de studiu pe
scara 7 (anxietate) - 120,0 ± 1,45 T-puncte, confirmã prezenþa
nivelului considerabil crescut al anxietãþii, comparativ cu cel al
pacienþilor din lotul martor (p<0,001). Pentru bolnavii din grupul
de studiu au fost caracteristice trãsãturile de caracter
predominant psihastenice (anxios-evitante, ananakaste sau
dependente). Aceste particularitãþi de caracter includ:
nesiguranþa în sine, neîncrederea în propriile forþe, dificultatea
de a lua decizii, tendinþa de a evita insuccesul, frica de eºec, de
a fi criticat, respins, intruziunea unor gânduri sau impulsuri
insistente ºi supãrãtoare, fenomene care vor amplificã anxietatea.
Indicii crescuþi pe aceastã scarã denotã tendinþele de fixare a
anxietãþii, reducerea capacitãþii de sublimare prin utilizarea
mecanismelor mature de compensare psihologicã, instalarea
unui comportament de evitare º.a.
Configuraþia profilului personalitãþii la pacienþii depresivi
cu anxietate crescutã la scara 8 (autism, individualitate)  57,8
± 1,22  se încadreazã în limitele normei, confirmând absenþa
depresiilor de nivel psihotic. Indicii la pacienþii lotului martor 
70,4 ± 1,33 T-puncte  denotã tendinþa de distanþare, izolare
psiho-socialã a pacienþilor. În relaþiile interumane, ea se va
manifesta mai frecvent sub aspect de ambitendinþe ºi
ambivalenþã: pe de o parte, simt necesitatea atenþiei, ajutorului
ambianþei, iar pe de alta  o refuzã, considerând cã atenþia
acordatã îi va face sã se simtã obligaþi. Ca rezultat, insuficienþa
contactelor sociale, predispune ºi mai mult la izolare.
Punctele acumulate de bolnavi conform scãrii 9 (tendinþe
hipomaniacale) nu au depãºit limita normei - 50,1 ± 1,1, ceea
ce confirmã prezenþa depresiei la pacienþii ambelor grupuri.
Valorile joase (37,9 ± 1,0 T-puncte) ale indicilor pe scara
0 (introversie, inadaptare socialã) la pacienþii din grupul de

studiu, care diferã statistic (p <0,001) de cei înregistraþi în lotul
martor, explicã dificultãþile persoanei cu anxietate crescutã în a
forma relaþii. Probabil, ele provin din anxietate, care aduce dupã
sine subestimarea personalã, frica de a nu fi criticaþi, respinºi,
de a nu face faþã cerinþelor înaintate de societate etc.
Þinând cont de datele prezentate, între depresia care
evolueazã pe fundal de anxietate situativã sau/ºi personalã
crescutã ºi depresia care nu este asociatã cu anxietate, existã
diferenþe statistic semnificative, privind manifestãrile clinice,
evoluþia acestora în timp, receptivitatea la terapie, profilul
personalitãþii predispuse la spectrul de tulburãri afective descrise,
calitatea vieþii º.a.
Concluzii
1. Severitatea depresiei nonpsihotice clinic coreleazã direct
pozitiv cu nivelul anxietãþii.
2. Depresiile, la persoanele cu nivel crescut de anxietate,
debuteazã la o vârstã mai tânãrã.
3. Depresia la persoanele cu anxietate evolueazã fãrã
ascensiuni ºi diminuãri bruºte, manifestând tendinþã de
cronicizare ºi intermisiuni parþiale.
4. Calitatea vieþii, în aspect de sãnãtate fizicã ºi mintalã,
este mai redusã la depresivii cu nivel crescut de anxietate.
5. Sãnãtatea mintalã ca parte componentã a calitãþii vieþii,
se amelioreazã considerabil, ºi unele dificultãþi la pacienþii
depresivi cu nivel crescut de anxietate.
6. Simptomele somato-vegetative ºi tulburãrile hipnice
sunt fenomene caracteristice tututuror pacienþilor depresivi,
manifestând unele particularitãþi specifice în funcþie de
intensitatea anxietãþii.
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Perspective de recuperare ºi tratamentul depresiilor rezistente
O. Cobîleanschi, V. Fãuraº, N. Gheorghiþã
Catedra Psihiatrie, Narcologie ºi Psihologie Medicalã, USMF Nicolae Testemiþanu
Prospective of Rehabilitation and Treatment of the Resistant Depressions
Depression is a pathological state characterized by a sad and grieving mood associated with a reduction of psychomotor activity. The
specific features of depressive disorders are both physical and emotional. They reach their crescendo at the end of the night and at the beginning
of day. Depressed people have a feeling of lethargy and mental incapacity. Their morale suffers, and the emotional pain can lead them to thoughts
of suicide. They can often sustain themselves, however, knowing that this feeling may be only temporary.
Key words: resistant depression
Ïåðñïåêòèâû ðåàáèëèòàöèè è ëå÷åíèÿ ïðè ðåçèñòåíòíûõ äåïðåññèÿõ
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåçèñòåíòíàÿ äåïðåññèÿ

Depresia este una din cele mai frecvente dereglãri
psihiatrice ºi se consemneazã ca fiind o stare psihicã patologicã
asociatã cu modificarea vãditã a dispoziþiei ºi cu latenþa activitãþii
intelectuale ºi motorii. Prevalenþa depresiei în totalitatea de
populaþie se estimeazã de cca 25%. Existã însã foarte mulþi
pacienþi care nu solicitã asistenþã psihiatricã, de aceea este
indispensabilã depistarea lor de cãtre medicii de familie sau de
cãtre alþi specialiºti.
Factorii de risc. Antecedente familiale de depresie,
suicide, alcoolism, boli somatice cronice cu sindrom algic
manifest, stresul acut sau cronic.
Ereditatea. Se presupune participarea geneticã pentru
dereglãrile afective bi- ºi unipolare ºi anume implicarea
cromozomilor 11 sau 10, dar aceastã implicare rãmâne doar pe
poziþia de ipotezã.
Vârsta. Dereglãrile afective sunt cel mai frecvent atestate
sub vârsta de 30 ani; în schimb dereglãrile unipolare intereseazã
subiecþii de peste 40 ani.
La pacienþii aflaþi în studiul nostru ºi asistaþi în condiþii de
ambulator factorii etiologici au rãmas necunoscuþi, deºi
interacþiunea factorilor biologici cu cei psiho-sociali fãrã
predominarea unuia sau altuia este incontestabilã, precum se
pare indubitabil ºi aportul factorilor ereditari, cãci toate
persoanele pãrinþii cãrora au suferit sau suferã de depresie au
un risc de a face o depresie egal cu 15%. Pe când persoanele
fãrã antecedente eredocolaterale agravate - doar 2-3%.
Este importantã ºi componenþa biologicã a fenomenului
depresiv. Lipsa serotoninei, ca de altfel ºi carenþa de dopaminã,
noradrenalinã face ca fluxul de informaþie sã se diminueze constant.
Factorii de mediu social fac dificilã comunicarea,
frustreazã cadrul de relaþii sociale, genereazã conflicte în familie,
la serviciu, iar marginalizarea de acest gen genereazã stãri acute
de singurãtate, care pot incita stãri depresive.
Material ºi metode. În conformitate cu ipoteza de lucru
studiul inaugurat de noi s-a axat pe datele de investigare
complexã asupra 27 pacienþi (11 bãrbaþi ºi 16 femei de vârsta

22-43 ani) observaþi în dinamic curativ în secþia reabilitare regim
de ambulator a Instituþiei Medico-Sanitare Publice Spitalul
Clinic de Psihiatrie Costiujeni al Ministerului Sãnãtãþii din
Republica Moldova.
Formele de depresie asistate
Depresia reactivã a fost cel mai obiºnuit tip de depresie,
fiind declanºatã de un eveniment traumatic, dificil sau stresant
al vieþii. Persoanele afectate erau 13 pacienþi (5 bãrbaþi ºi 8
femei) care anunþã cã se simt rãu, sunt anxioase, irascibile pânã
la crize de furie.
Depresia endogenã (melancolicã), generatã de diferite
dezechilibre în statutul complex de reacþii chimice ale creierului,
a fost de asemenea incitatã de diferite probleme legate de familie
- 12 pacienþi (4 bãrbaþi ºi 8 femei).
Depresia maniacalã (agitatã). Cei mai mulþi din cei
afectaþi de acest tip de depresie suferã de aceastã maladie în
adolescenþã ºi în jurul vârstei de 20 ani. În cazul nostru am avut
2 persoane (1 bãrbat ºi 1 femee).
Depresia adinamicã, tradusã prin comportament de
inhibiþie maximã, au prezentat 3 pacienþi (1 bãrbat ºi 2 femei).
Depresia anestezicã - sindromul anesteziei psihice
doloroase, senzaþie de anestezie emoþionalã, lipsa sentimentelor
- 2 pacienþi (1 bãrbat ºi 1 femee).
Depresia ironicã (zâmbitoare). Pacientul zâmbeºte,
glumeºte, dar toate gândurile lui sunt îndreptate spre moarte - 3
pacienþi (1 bãrbat ºi 2 femei).
Depresia cu lacrimi care curg de la sine, profunzimea
depresiei fiind ascunsã în profunzimea psihicului (2 paciente).
Depresia postnatalã. Este o foarte bine cunoscutã formã
de depresie care afecteazã între 10 ºi 20 % dintre femeile care
dau naºtere unui copil. E necesar a nu se confunda cu o altã
afecþiune denumitã baby - blues - o scurtã perioadã de timp
de nefericire care apare la 3 sau 4 zile dupã naºtere. Aceastã
afecþiune poate provoca sentiment de singurãtate pentru câteva
zile de la naºtere (am avut 3 paciente cu acest tip de depresie).
"$
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s-a mai înscris ºi la niºte ºedinþe de sport, toate în detrimentul
relaþiilor amicale ºi amoroase. Ceea ce am ajuns sã fac cel des,
afirmã pacientul era sã mã ghemuiesc pe pat ca o minge ºi sã
plâng .
Fiind consultat pentru un eventual stres, i-am recomandat
un mod mai sãnãtos de viaþã. Dar pentru cã simptoamele mai
persistau, bãrbatul a revenit la serviciul de consulting, moment
în care a fost testat conform unei anchete speciale ºi dupã
criteriile medicale relevate i s-a stabilit diagnosticul: depresie.
Cazul 2
Pacientul B., 47 ani, la moment ºomer. Din anamnestic:
se întorcea de la un magazin alimentar cu cumpãrãturile fãcute,
când un bãrbat neatent l-a izbit violent. Sticlele cu lapte au cãzut
toate la pãmânt ºi s-au fãcut numai þãndãri. A strâns atunci
bucãþile de sticlã, dar s-a rãnit rãu la mânã. Evenimentul l-a
marcat foarte mult, astfel încât la un moment dat, a solicitat
serviciul nostru ºi a anunþat cã nu mai este bun de nimic ºi cã,
din cauza consumului excesiv de alcool, a pierdut ºi locul de
muncã. În urma discuþiei subtile cu pacientul ºi dupã o consultaþie
minuþioasã, i-am stabilit diagnosticul: depresie.
În toate cazurile asistate de noi a fost necesar sã excludem:
patologia organicã, inclusiv cerebralã, endocrinã, insuficienþa
hepaticã, renalã, eventual ºi o carenþã vitaminicã, intoxicaþii cu
medicamente, alcool, droguri.
Examenele complementare la care am recurs: R.M.N
cerebralã, inclusiv pentru a determina dilatarea ventricolelor
cerebrale la diferiþi pacienþi ce suferã de depresii bi - sau
unipolare.
Tratamenul. Spitalizarea este obligatorie în cazul ideilor
de suicide, depresie severã, melancolie, pentru cã se impune:
lucrul sistematic cu pacientul ºi administrarea antidepresivelor
în doze adecvate ºi pe o perioadã de timp suficientã.
Actualmente, este acceptatã ideea cã 29-46% dintre
pacienþii depresivi sunt nonresponsivi la tratamentul
antidepresiv, chiar ºi în situaþiile unor doze adecvate ºi pe o
perioadã de timp suficientã [1, 3]. Dupã aceeaºi autori,
fenomenul de rezistenþã se declarã dupã administrarea unui
tratament antidepresiv susþinut ºi continuu în doze standard, timp
de 6 sãptãmâni. Fenomenul de rezistenþã trebuie însã diferenþiat
de cel de întoleranþã, care reflectã incapacitatea pacientului de
a continua tratamentul farmacologic în dozele optime din cauza
apariþiei efectelor secundare [2].
În acest context, ºi nu numai, s-a propus adoptarea a 4
principii de bazã în abordarea terapeuticã a depresiei [5]:
_doze adecvate de antidepresive;
_durata adecvata de administrare;
_rãspuns farmacologic adecvat;
_complianþa terapeuticã.
Intoleranta farmacologicã este una din cauzele suspendãrii
tratamentului ºi acest fapt poate fi corelat cu neinformarea
pacienþilor, în legãturã cu probabila apariþie a unor efecte
secundare. Existã ºi o altã categorie de pacienþi, care rãspund
mai lent (slow responders), chiar dacã dozele de antidepresive
sunt adecvate [6]. Toate studiile au evidenþiat asocierea între o
bunã complianþã terapeuticã ºi rãspunsul pozitiv la tratament, care
depind, în mare mãsurã, de nivelul cognitiv al pacientului [4, 6].
Managementul terapeutic al depresiei rezistente presupune
parcurgerea unor etape obligatorii, care se constituie în veritabile

Pentru enunþul stãrii de depresie erau necesare cel puþin 5
din cele 9 semnalmente citate mai jos sã fie prezente la bolnav
timp de 2 sãptãmâni, primele 2 fiind indispensabile:
_dispoziþie depresivã continuã;
_pierderea interesului ºi plãcerii pentru toate activitãþile;
_ dereglãri ale apetitului/variaþii ponderale de 5-10% pe
parcursul ultimilor luni;
_dereglãri de somn (insomnie/hipersomnie);
_agitaþie sau o latenþã netã;
_obosealã exageratã;
_senzaþie de culpabilitate;
_dificultãþi de concentrare;
_idei sumbre (gânduri despre moarte, suicid).
Acestea erau criteriile tipice de manifestare ale depresiilor
asistate. Dar am semnalat ºi alte fenomene, atipice, ºi prezente
mai mult la bãrbaþi:
_toleranþã diminuatã la stress;
_raporturi sociale agresive;
_consumul excesiv de alcool cu semne de etilism;
_sentimentul de declin profesional ºi de o totalã epuizare;
_impulsivitate;
_activitate sportivã neobiºnuitã sau hiperactivitate psihicã.
Aceste modificãri ale comportamentului ascund de fapt
statutul de depresie, care se regãseºte la originea diferitor
probleme de ordin profesional, familial, social, ºi care rãmasã
neidentificatã ºi netratatã poate deveni periculoasã. Problema
cea mai importantã întru-un diagnostic tergiversat al depresiei
masculine este faptul cã bãrbaþii refuzã sã recunoascã cã suferã
de aceasta maladie. De aici ºi afirmaþia, probabil eronatã, cã 2/
3 din femei fac depresie ºi 1/3 din bãrbaþi, deoarece numai
jumãtate din bãrbaþi sunt diagnosticaþi, ceilalþi nu vor sa
recunoascã ºi nu se adreseazã la medic.
Bãrbaþii ce suferã de depresie pot fi triºti ºi au insomnie,
sunt obsesivi ºi ipocondrici, hiperactivi ºi violenþi. Deoarece
femeile sunt mai contemplative iar bãrbaþii mai activi, aceºtia
din urmã cred ca nu pot fi afectaþi de depresie. În societatea
noastrã concurenþialã de astãzi, unde fiecare trebuie sã fie frumos
ºi cu o sãnãtate bunã, pentru a se considera împlinit pe plan
profesional ºi amoros, un bãrbat poate deveni uºor victima unei
depresii. Dacã femeile sunt mai mult cu gândul la viitoarea
familie, viitorii copii, atunci bãrbaþii, din contra, se gândesc mai
mult la viitoarea carierã profesionalã, iar în cazul eºecului
ambiþiilor lor, Eu-l bãrbãtesc este lezat profund, iar cei marcaþi
îºi pierd încrederea în sine, în puterile ºi capacitãþile lor, inclusiv
în virtuþile lor sexuale.
La originea depresiei masculine mai stau ºi divorþurile. Ei
resimt o veritabilã disperare când sunt izolaþi de copii, mai ales,
dacã aceºtia nu le pot asigura nici o pensie alimentarã decentã.
Starea de culpabilitate apãrutã în timpul procesului judiciar al
divorþului, dreptul de vizitã limitatã la proprii copii amplificã
maxim sentimental de eºec. Pretinzând cã au mai multã forþã decât
au în realitate, îºi ascund ºi mai mult suferinþa, care se transformã
apoi în simptome psihice sau în perturbãri de comportament.
Iatã douã exemple simple de apariþie a depresiei la doi
muncitori:
Cazul 1
Pacientul B., 48 ani, muncitor. Muncea mai mult de 66
ore pe sãptãmânã ºi se lãuda la toþi cu aceastã reuºitã. Pe deasupra
"%
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strategii psihofarmacologice ºi în cadrul cãrora conceptul de
individualizare farmacologicã este esenþial. Pentru realizarea
concretã a acestei etape sunt utilizate mijloace farmacologice
standard, alte substanþe utilizate în depresia rezistentã ºi noi
posibilitãþi psihofarmacologice.
Carbonatul de litiu, care are capacitatea de a creste
activitatea 5-HT-ergicã presinapticã, inclusiv a receptorilor 5HT postsinaptici, sensibilizaþi de administrarea îndelungatã a
antidepresivelor triciclice (ADT), ceea ce are ca rezultat o
creºtere globalã a eficacitãþii clinice. Efectul de potenþare, indus
de litiu, se obþine la o valoare a litemiei de minimum 0,50 mEq,
iar asocierea litiului cu antidepresive este des utilizatã, fiind
recomandatã o perioada de 3-4 sãptãmâni pentru obþinerea
efectului scontat.
Triiodotironina (T3) este administratã, având la bazã ideea
cã efectele acesteia sunt mediate de receptorii beta - adrenergici,
care sunt implicaþi în obþinerea acþiunii antidepresive [4]. Doza
eficientã de T3 este de 25-50 mg/zi, timp de 3-4 sãptãmâni, dar
cu prudenþã la pacienþii cardiovasculari sau cu osteoporozã [16].
ISRS + antidepresive heterociclice reprezintã o asociere,
care argumenteazã eficacitatea clinicã prin stimularea inhibiþiei
5-HT ºi a NA. Alte asocieri, de ex. fluoxetina+desipramina sau
ISRS+bupropion, au mai mult efect de accelerare decât de
potenþare.
Antagoniºti de receptori 5-HT1A. Tratamentul de lungã
duratã cu ISRS ºi IMAO determinã o desensibilizare a
autoreceptorilor presinaptici 5 - HT1A [5]. Acest efect devine
ºi mai evident la administrarea concomitentã a unui ISRS cu un
anatgonist de receptori 5-HT1A. Aceste considerente stau la
baza asocierii ISRS (paroxetina, fluoxetina, sertralina) + pindolol
[6]. Beneficiile acestei asocieri (potenþare/accelerare) sunt net
superioare efectelor secundare (iritabilitate, insomnie). Existã
ºi unele contraindicaþii majore ale administrãrii pindolului
(afecþiunile bronhospastice, diabetul zaharat, insuficienþa
cardiacã ºi tulburãrile de conducere).
Neurolepticele sunt utilizate la 65-80% din pacienþii cu
depresie psihoticã [1, 2, 4, 5, 6]. Acestea au capacitatea de a
controla eficient agitaþia psihomotorie, dar au dezavantajul unor
efecte secundare, care scad complianþa terapeuticã. Asocierea
neuroleptic+antidepresiv, pe o durata de 4 sãptãmâni, s-a dovedit
a fi superioarã monoterapiei. Citãm ºi alte substanþe utilizate în
tratamentul depresiei rezistente:
_ Anticonvulsivantele (timostabilizatorii): valproatul de
sodiu (orfiril), carbamazepina (Timonil).
_Hormonii estrogeni (modulatori selectivi ai receptorilor
estrogenici, de ex., raloxifenul).
_ Antagoniºti ai receptorilor a 2-adrenergici (de ex.,
yohimbinã)
_ Antagoniºti ai receptorilor D 2 (de ex., pergolid,
bromocriptinã).
_ Inhibitori ai enzimei de conversie (de ex., captopril) ºi
multe-multe alte remedii, inclusiv în asociaþii complexe.

Supravegherea bolnavilor cu stãri depresive este un
moment dificil de realizat, deoarece sunt necesare consultaþii
repetate ºi frecvente chir de la debutul depresiei (1-2 ori pe
sãptãmânã) pentru susþinerea pacientului, adaptarea la
medicamente ºi explicarea utilizãrii lor ºi importanþei lor în
tratarea bolii, a efectelor lor secundare, corijãrii efectelor
secundare apãrute, diminuarea anxietãþii.
Ameliorarea stãrii pacientului trebuie sa survinã în
intervalul 15 zile-1 lunã de tratament, dupã care este firesc sã se
modifice tratamentul, dacã depresia persistã.
Dupã ameliorare, consultaþiile vor fi la fel de regulate doar
ca un interval de timp mai mare (1 lunã) cu menþinerea aceloraºi
doze de medicamente timp de 6 luni, în caz cã sunt bine tolerate
de cãtre pacient. Se pot asocia diferite ºedinþe specifice de
psihoterapie (psihoterapie cognitivã, familialã, psihanaliza).
Dacã ameliorarea s-a apreciat ca fiind durabilã, se permite
încadrarea în câmpul social, în activitatea profesionalã ºi
sportivã, dacã era cazul.
Evoluþii ºi complicaþii observate
Scara depresiei (Hamilton, Montgomery), folosite în
evaluarea în timp a intensitãþii depresiei apreciazã cã, în 6070% de cazuri ameliorarea survine într-o lunã, vindecarea în
câteva luni, dar riscul recidivei creºte major în reveniri la
momentul incitant, dacã se stopeazã precoce tratamentul cu
antidepresive; în alte 30% dintre cazuri ameliorarea a întârziat
ºi este evidentã rezistenþa la antidepresive, ceea ce a necesitat
înlocuirea medicamentului sau combinaþiei de remedii; în alte
cca 10% dintre cazuri rezistenþa farmacologicã este veritabilã
ºi cronicizarea depresiei ne-a determinat sã apelãm la un
tratament mai complex.
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Asigurarea anestezicã ºi a protecþiei antibacteriene în extracþiile atipice
ale molarilor de minte inferiori
T. Popovici, L. Nastas, A. Pãlãrie
Catedra Chirurgie Oralã ºi Maxilo-Facialã, USMF Nicolae Testemiþanu
Anaesthetic Assurance and Antibacterial Protection in Atypical Extractions of Lower Wisdom Teeth
The authors made a study of 14 mandibles, 500 panoramic photographs, and 243 patients with M3 eruption pathologies. The anthropometrical
parameters of the mandible and M3 sizes were found to be enlarged in comparison with the indexes obtained by authors 50-100 years ago. The
author found that to produce an effective anesthesia Ubistezin must be combined with Scandonest. It was also useful to use antibiotic therapy
and immunoregulation with Imudon.
Key words: anesthetic assurance, antibacterial protection, atypical extractions
Îáåñïå÷åíèå àíåñòåçèè è àíòèìèêðîáíàÿ ïðîòåêöèÿ ïðè àòèïè÷íîé ýêñòðàêöèè íèæíèõ çóáîâ ìóäðîñòè
Àâòîðû èññëåäîâàëè 14 íèæíèõ ÷åëþñòåé, 500 ïàíîðàìíûõ ðåíòãåíîãðàìì è 243 ïàöèåíòà ñ ïàòîëîãèåé ïðîðåçûâàíèÿ
íèæíèõ çóáîâ ìóäðîñòè. Îáíàðóæåíî, ÷òî àíòðîïîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû è ðàçìåðû çóáîâ ìóäðîñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøå â ñðàâíåíèè ñ äàííûìè, êîòîðûå íàõîäèì â ñòàòüÿõ, îïóáëèêîâàííûõ 50-100 ëåò òîìó íàçàä. Îòìå÷åíà íåîáõîäèìîñòü
òùàòåëüíîé àíåñòåçèè è ïðèìåíåíèå Óáèñòåçèíà è Ñêàíäîìåñòà â êîìáèíàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèå èììóíîêîðåêöèè Èìóäîíîì ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ îñëîæíåíèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíåñòåçèÿ, àíòèìèêðîáíàÿ ïðîòåêöèÿ, ïðîðåçûâàíèå çóáîâ

efectivã [4, 9, 16, 17, 18], extracþia atipicã a molarului trei fiind
dureroasã, deoarece reperele anatomice ale spinei Spix ºi
topografia canalului mandibular sunt destul de variate [5, 8, 10].
Este cunoscut faptul cã o asemenea extracþie presupune pericolul
unor incidente, accidente intraoperatorii ºi complicaþii ulterior.
Cunoaºterea structurii anatomotopografice a mandibulei,
inclusiv a variatelor topografice ale canalului mandibular, cât ºi
ale dintelui de minte, sunt indispensabile pentru stomatolog.
Deci, pentru selecþia anestezicului, a metodelor de anestezie
cât ºi a procedeelor de extracþie ºi de profilaxie a accidentelor
ºi a complicaþiilor, medicul trebuie sã posede cunoºtinþe vaste
în aceste probleme [2, 4, 10, 13].
Scopul prezentei lucrãri este studiul variabilitãþii
anatomice ºi al structurilor mandibulare osoase ale canalului, ºi
ale nervului alveolar inferior, ºi ale molarului trei, care ar putea
explica eºecurile anesteziilor, incidentele ºi accidentele produse
în extracþia atipicã, cât ºi complicaþiile postoperatorii.

Studiului au fost supuse 14 mandibule, 500 de fotografii
panoramice, 243 de pacienþi cu patologie de erupþie a molarilor
3 inferiori (M3), un ºir de anestezice utilizate în practica
stomatologicã. S-a constatat cã parametrii antropometrici ai
mandibulei ºi dimensiunile M3 s-au mãrit faþã de aceºti indici
obþinuþi de alþi autori cu 50-100 de ani în urmã. S-a demonstrat
cã, pentru a obþine o anestezie adecvatã e necesar de utilizat
Ubistizina ºi Scandonestul, iar în prevenþia complicaþiilor sã se
utilizeze antibioterapia ºi imunocorecþia cu Imudon.
Extracþia dentarã, ca orice traumatism chirurgical, poate
provoca tulburãri grave disproporþionate ca gravitate faþã de
importanþa leziunii cauzale  o adevãratã boalã traumaticã,
îndeosebi, în cazul unei anestezii neadecvate. Pentru a alege o
anestezie ºi o tehnicã operatorie bunã, ºi mai puþin traumatizantã,
ºi pentru a evita accidentele ºi complicaþiile ulterioare, e necesar
de studiat ºi de analizat particularitãþile anatomice ºi patologice
locale [2, 4, 6, 10, 12]. Ele au o deosebitã importanþã în extracþia
molarilor de minte inferiori, care prezintã forme extrem de variate
ale coroanei ºi ale rãdãcinilor, cu o formã neregulatã, cu recurbãri
în diferite direcþii, în unele cazuri orientarea fiecãrei rãdãcini poate
fi în sensuri diferite, fãcând practic imposibilã extracþia fãrã
producerea unor fracturãri alveolare sau radiculare [3, 14, 17].
Rãdãcinile molarului de minte inferior au o implantare solidã întrun os dens ºi gros atât vestibular cât ºi distal, pe când tabla osoasã
lingualã e subþire ºi se poate fractura cu uºurinþã [3, 12, 14, 15].
Canalul mandibular este învecinat cu rãdãcinile molarului de
minte, alteori ele sunt situate în canal. În timpul extracþiei lezarea
nervului alveolar inferior este destul de frecventã. Din cauza
extracþiilor atipice, traumatizante, apare pericolul instalãrii unor
complicaþii septice cu consecinþe grave [3, 6, 8, 10, 11, 14, 15].
În multe cazuri anesteziile tradiþionale, cu anestezicul de
rutinã  Lidocaina, sunt puþin eficace; chiar administrarea celor
mai moderne anestezice, în unele cazuri, de asemenea, este puþin

Material ºi metode
Am luat în studiu 500 de radiografii panoramice, deoarece
ortopantomografia este un examen de bazã în stabilirea aspectelor
normale ºi patologice, globale, comparative (dreapta-stânga) ale
structurilor dentomaxilare. Efectuând mãsurãrile cu ºublerul ºi
cu rigla, am luat în consideraþie cã radiografia panoramicã mãreºte
dimensiunile reale cu 25%. Pentru studiul antropometric pe oase
am examinat 14 mandibule la care efectuam mãsurãrile cu ºublerul
în diverse zone (pe oase ºi pe radiografii):
 distanþa de la marginea anterioarã a ramului ascendent
pânã la gaura mandibularã;
 distanþa de la baza mandibulei pânã la gaura mentonierã;
 traiectul canalului mandibular ºi diametrul lui la diferite
niveluri (conform radiografiei);
 înãlþimea mandibulei la nivelul M3;
"'
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Tabelul 1
Particularitãþile structurale ale canalului mandibular

 raportul intim al rãdãcinilor M3 cu canalul mandibular;
 antropologia M3.
Pentru micºorarea eºecului anestezic, timp de 40 de ani,
am testat mai multe substanþe anestezice (la peste 1 mln de
pacienþi) în diverºi parametri: durata acþiunii, timp de instalare
(început maxim) a anesteziei, toxicitatea ºi doza maximã,
posibilele accidente ºi complicaþii (tabelul 3).
Patologia erupþiei molarului de minte inferior am studiato la 243 de pacienþi cu vârsta între 16 ºi 38 de ani (127 de femei
ºi 116 bãrbaþi), dintre care la 218 pacienþi, din diferite motive
argumentate, dinþii au fost extraºi: în 57 (26,15%) din cazuri
extracþia a fost simplã, în 161 (73,85%)  extracþia a fost atipicã.
Dinþii extraºi au fost studiaþi, mãsuraþi cu ºublerul, cu stabilirea
urmãtorilor parametri:
 lungimea totalã a dintelui;
 lungimea coroanei;
 lungimea rãdãcinii;
 diametrul M-D maxim;
 diametrul V-L maxim.
Dupã extracþia cu sonda, s-a studiat atent fundul alveolei
dentare ºi corelaþiile ei cu canalul mandibular.
Pacienþilor cu extracþii atipice, înainte de operaþie cu 30-60
min, le-am administrat 1g Lincomicinã sau 1g Tetraciclinã,
þesuturile în zona de operaþie le-am infiltrat cu sol. Lincomicinã
30% 1ml. Dupã operaþie þesuturile zonei operatorii s-au infiltrat
din nou cu sol. Lincomicinã. Marginile plãgii postoperatorii au
fost suturate. Pacienþilor, timp de 5-7 zile, li s-au prescris
Lincomicinã, Tavegil, Dexalgin (sau Ketanov), Imudon. Controlul
s-a efectuat a doua zi ºi în zilele urmãtoare  dupã necesitate.

Important este cã distanþa de la vârful rãdãcinii M3 pânã
la canalul mandibular în 83% din cazuri este de 2,39, dreapta,
ºi mai jos de canal. Aceasta prezintã un mare pericol de afectare
a nervului alveolar inferior în timpul extracþiei M3, care cere o
tehnicã deosebitã. Am stabilit cã ºi dimensiunile M3 au suportat
unele modificãri de mãrimea lor (tabelul 2).
Rãdãcinile molarului de minte, de regulã, sunt curbate spre
distal, însã în cazurile a douã sau a trei rãdãcini care sunt
convergente, medicul are mari probleme în timpul extracþiei,
deoarece ea este foarte dificilã. De regulã, aceastã porþiune de
os se fractureazã incluzând ºi o porþiune inferioarã, care duce la
deschiderea de canalul al nervului alveolar inferior cu instalarea
diferitelor complicaþii postoperatorii.
Luând în consideraþie cã distanþa de la marginea anterioarã
a ramului ascendent pânã la gaura mandibularã (reper de
depozitare a substanþei anestezice) este de 17,5 mm, e necesar
ca acul sã fie introdus nu la 15-20 mm, cum e descris în manuale,
Tabelul 2
Dimensiunile molarilor de minte inferiori

Rezultate ºi discuþii
În urma studiului anatomic efectuat pe piesele osoase (14
mandibule) ºi examinãrii a 500 de fotografii panoramice, s-au
constatat urmãtoarele aspecte: pe toate oasele ºi pe radiografiile
studiate, canalul mandibular a avut un traiect curb, cu
concavitatea îndreptatã în sus; distanþa dintre marginea
anterioarã a ramului ascendent ºi gaura mandibularã, cât ºi
celelalte dimensiuni, diferã pe pãrþile stângã ºi dreaptã cu 0,200,35 mm; observãm ºi o diferenþã a tuturor parametrilor
antropometrici obþinuþi de noi în comparaþie cu datele altor autori
(tabelul 1).
#
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Tabelul 3
Activitatea anestezicã, durata acþiunii, toxicitatea ºi doza maximã cu ºi fãrã vasoconstrictoare a diferitelor anestezice locale

odontectomiilor (218 cazuri) cu protecþia antibacterianã ºi
imunocorecþie a demonstrat cã numai în 16,5% din cazuri a doua
zi pacienþii prezentau dureri ºi edem moderat.

dar la 20-25 mm. Efectuând câteva sute de mii de anestezii cu
diferite substanþe anestezice, am constatat cã, la moment, cel
mai eficace anestezic este Ubistizina de 4% cu vasoconstrictor.
În cazurile în care vasoconstrictorul e contraindicat, am
administrat Scandonest  sol. de 3% (tabelul 3). O importanþã
deosebita are ºi costul substanþei anestezice, aceasta ne-a dat
posibilitatea sã facem un studiu comparativ unde am constatat
cã, din substanþele anestezice din grupul articainelor, aceste douã
anestezice costã cu 20-40% mai puþin.
În tehnica chirurgicalã de extracþie atipicã am decolat
lambouri în baionetã sau anvelopã; în 30,73% din cazuri am
efectuat excizia unei porþiuni de os ce acoperea dintele. În 5,5%
din cazuri, dintele a fost secþionat în douã sau în trei fragmente.
Înainte de operaþie pacienþilor li s-a administrat 4g de Tetraciclinã
sau Lincomicinã în capsule, iar în þesuturile moi s-a infiltrat 1ml
de sol. Lincomicinã de 30%. Dupã operaþie, pe marginile plãgii
am aplicat suturi cu catgut, ºi apoi iarãºi am infiltrat þesuturile cu
sol. Lincomicinã de 30% - 1ml. Pacienþilor le-am indicat timp de
5-7 zile antibiotice, antihistaminice ºi Imudon. Analiza rezultatelor

Concluzii
1. Toate dimensiunile mandibulei ºi ale dinþilor diferã pe
partea dreaptã ºi pe cea stângã; au tendinþã de mãrire în
comparaþie cu datele antropometrice ale multor autori, obþinute
50-100 de ani în urmã.
2. Raporturile canalului mandibular cu apexurile M3 sunt
foarte intime, însã în 14% rãdãcinile se proiecteazã în canal, iar
în 3% din cazuri sunt mai jos de canal, ceea ce creeazã mari
probleme în timpul extracþiilor.
3. Trebuie revãzute reperele anatomice în efectuarea
anesteziei la nivelul spinei Spix.
4. Cunoaºterea relaþiilor canalului mandibular cu
structurile radiculare ale arcadei inferioare este absolut necesarã
pentru evitarea incidentelor, a accidentelor ºi a complicaþiilor
survenite în cursul intervenþiei la acest nivel.
#
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5. Pentru a obþine o anestezie de forþã e necesar sã utilizãm
anestezic din grupul articainelor (Ubistizina, Scandonestul).
6. În extracþiile atipice ale M3 sunt strict necesare
aplicarea suturilor ºi protecþia antibacterianã ºi de imunocorecþie.
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Íåêîòîðûå àñïåêòû ïðàâîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó âðà÷îì-ñòîìàòîëîãîì
è ïàöèåíòîì
Â. Ì. Ãðèãîðèåâ1, È. Â. Êóðîâ2, Ð. Ã. Ìåøòåøóê3, Á. Ì. Ìåøòåøóê4, Ì. Ò. Ãðèãîðèåâ5
1. Íàó÷íûé ñîòðóäíèê, àñïèðàíò êàôåäðû ÷åëþñòíîëèöåâîé õèðóðãèè
2. Âðà÷ ñêîðîé ïîìîùè
3. Àäâîêàò, Áþðî àäâîêàòîâ CONSALTING
4. Âðà÷-ðåàíèìàòîëîã âûñøåé êàòåãîðèè. Èíñòèòóò ïóëüìîíîëîãèè è ôòèçèàòðèè
5. Âðà÷-äåðìàòîâåíåðîëîã âûñøåé êàòåãîðèè. Ãîðîäñêîé äåðìàòîâåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð
Legal Relations between Dentists and their Patients
The focus of the article is the system of laws which regulate medical practice in Republic of Moldova. Juridical issues are of great importance
in the daily work of all physicians. A review of current literature on the struggle for user rights, and the subsequent extremism, reveals a
tendency in the law to favor the patients. A rising ethical-moral dilemma is seen in the relations between physicians and their patients. The
author hopes the analysis will help colleagues see their practice from a different perspective and thus avoid problems in this increasingly
contentious part of their medical practice.
Key words: law, relations, patient, physician
Unele aspecte ale relaþiilor juridice dintre medic-stomatolog ºi pacient
În lucrare sunt analizate legile care reglementeazã practica medicalã a Republicii Moldova. Atragem atenþia asupra importanþei respectãrii
tuturor cerinþelor juridice, deoarece constituie un moment important în practica medicalã cotidianã. Analizând datele literaturii ºi situaþia creatã
în þara noastrã, noi am ajuns la concluzia cã lupta intensivã pentru drepturile consumatorului duce la extremismul unor consumatori, precum
legea mai des apãrã consumatorul (pacientul). Concomitent, apar probleme etico-morale în relaþiile dintre pacient ºi personalul medical. Noi
tindem sã elaborãm un cadru normativ pentru a reglementa aspectul juridic al medicului ºi sperãm cã aceasta va ajuta medicii sã-ºi priveascã
serviciul din alt punct de vedere.
Cuvinte - cheie: legea, relaþii, pacient, medic
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SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
Âîïðîñû âçàèìîîòíîøåíèé âðà÷à è ïàöèåíòà â
ïðîöåññå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, à òàêæå èõ
ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ ðåãëàìåíòèðóþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà (ÐÌ). Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äî 1990 ãîäà îñíîâíîé óïîð â èçó÷åíèè ïðàâîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ïàöèåíòîì è âðà÷îì
äåëàëñÿ íà óãîëîâíîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Íî íà ñîâðåìåííîì ýòàïå áîëåå àêòóàëüíûìè ñòàíîâÿòñÿ âîïðîñû,
ïîïàäàþùèå â ñôåðó äåéñòâèÿ ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. Ñâÿçàíî ýòî ñ ðàçâèòèåì èíñòèòóòà ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è
ïîÿâëåíèåì ïëàòíîé ìåäèöèíû, à òàêæå áîëüøåé èíôîðìèðîâàííîñòüþ íàñåëåíèÿ â ñôåðå ìåäèöèíû è çàêîíîäàòåëüñòâà. Ñþäà ìîæíî îòíåñòè è ïåðåíÿòèå îïûòà
ðÿäà çàðóáåæíûõ ñòðàí â âîïðîñàõ ïðàâîâîãî ðåãëàìåíòèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè; êðîìå òîãî, ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé èçìåíèëè ñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå ïàöèåíòîâ.
Åù¸ â 1968 ãîäó íà Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
ñòîìàòîëîãîâ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ôîðìèðîâàíèè
ñàìîñòîÿòåëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé äèñöèïëèíû 
ñóäåáíàÿ ñòîìàòîëîãèÿ (K. Rotscher, G. Nordstrom,
1968). Áûëè îïðåäåëåíû ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ ïîñëåäíåé, ñðåäè íèõ îñíîâíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ïðàâîâîé îòâåòñòâåííîñòè âðà÷åé-ñòîìàòîëîãîâ [1].
Ñòîìàòîëîãèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç íàèáîëåå êîììåðöèàëèçèðîâàííûõ âèäîâ ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó âîïðîñ ðåãóëèðîâàíèÿ ïðàâîîòíîøåíèé ìåæäó âðà÷îì-ñòîìàòîëîãîì è ïàöèåíòîì
ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî àêòóàëüíûì. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ [1].
Ðåãóëèðîâàíèå îòíîøåíèé ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì íà÷èíàåòñÿ ñ Êîíñòèòóöèè ÐÌ, ïðèíÿòîé 29 èþëÿ
1994 ãîäà. Â íåé ãàðàíòèðóþòñÿ êàæäîìó ÷åëîâåêó îñíîâíûå ïðàâà è ñâîáîäû, ñðåäè êîòîðûõ íà ïåðâîå ìåñòî ïîñòàâëåíû ïðàâî íà æèçíü, ôèçè÷åñêóþ è ïñèõè÷åñêóþ íåïðèêîñíîâåííîñòü (ñòàòüÿ 24) è ïðàâî íà îõðàíó
çäîðîâüÿ (ñòàòüÿ 36).
Îñíîâíûìè çàêîíàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì, ÿâëÿþòñÿ: 1) Çàêîí î âðà÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè îò 14 äåêàáðÿ 2005
ãîäà (¹ 348- IV) [2] è 2) Çàêîí î ïðàâàõ è îòâåòñòâåííîñòè ïàöèåíòà îò 15 äåêàáðÿ 2005 ãîäà (¹ 350- IV) [3]. Â
äàííûõ çàêîíàõ ÷¸òêî èçëîæåíû ïðàâà è îáÿçàííîñòè
êàê âðà÷à, òàê è ïàöèåíòà.
Ñîáëþäåíèå è çíàíèå çàêîíîâ  ýòî îáÿçàííîñòü
êàæäîãî ãðàæäàíèíà, õîòÿ áû òåõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ,
êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî êàñàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè è ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ýòî ïîçâîëÿåò íàì
ïîëüçîâàòüñÿ, â ðàìêàõ çàêîíà, ðàçëè÷íûìè ïðàâàìè è
íåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå íàì õîòåëîñü áû ïðîâåñòè êðàòêèé àíàëèç îòäåëüíûõ çàêîíîâ, äåéñòâóþùèõ â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà, îòíîñÿùèõñÿ â ÷àñòíîñòè ê âðà÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå ê ñòîìàòîëîãèè.
Õîòåëîñü áû îñòàíîâèòüñÿ íà òåõ ìîìåíòàõ, êîòîðûå, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè; ñðåäè

íèõ  îñîáåííîñòè òåðìèíîëîãèè. Ìíîãèå òåðìèíû
òðàêòóþòñÿ ðàçëè÷íûìè ó÷åííûìè ïî-ðàçíîìó, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèé. Ê ïðèìåðó, îïðåäåëåíèå
«âðà÷åáíîé îøèáêè» ìû íàøëè â ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêàõ áîëåå 10 âàðèàíòîâ (ÁÌÝ, 1986; Ñ. È. Îæåãîâ, 1989;
È. È. Áåíåäèêòîâ, 1984; Â. Ì. Ñìîëÿíèêîâ, 1970; ß. Ëåéáîâè÷, 1926; È. Ìàðêîâè÷, 1928; À. Ä. Ãóñåâ, 1935; Í. È.
Èæåâñêèé, 1928; Þ. Ñ.Çàñóëüìèí, 1950; Ì. À. Äàëü, 1961;
Ì. È. Àâäååâ, 1961; Ý. Ï. Êàíòåð, 1948, è äð.) [1, 5]. Àâòîðû äîñòàòî÷íî òî÷íî ïîÿñíÿþò òåðìèí «âðà÷åáíàÿ
îøèáêà» ñ ìåäèöèíñêîé òî÷êè çðåíèÿ, íî ðåøåíèå î
ïðàâèëüíîñòè äåéñòâèé âðà÷à ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî
ñóáúåêòèâíûì è ÷àùå âñåãî îíî èñõîäèò îò ëþäåé, íå
îáëàäàþùèõ ìåäèöèíñêèìè çíàíèÿìè,  îò þðèñòîâ. À
â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ ïðèâëåêàþòñÿ ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, ïîðîé íå âïîëíå êîìïåòåíòíûå. Èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííîãî, âñå ìåäðàáîòíèêè â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà
äîëæíû çíàòü îïðåäåëåíèå, ôèãóðèðóþùåå â çàêîíå «Î
ïðàâàõ è îòâåòñòâåííîñòè ïàöèåíòà» [¹ 263-XVI] îò 27
îêòÿáðÿ 2005 ãîäà; ãäå «Ìåäèöèíñêàÿ îøèáêà  ýòî äåÿòåëüíîñòü èëè ñîçíàòåëüíîå áåçäåéñòâèå ïîñòàâùèêà
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ïðèâåäøåå ê ñìåðòè èëè ïðè÷èíåíèþ óùåðáà çäîðîâüþ ïàöèåíòà ïî íåîñòîðîæíîñòè,
õàëàòíîñòè èëè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðîôåññèîíàëèçìà» [3]. Èç ýòîãî îïðåäåëåíèÿ âèäíî, ÷òî äàæå íåîñòîðîæíîå äåéñòâèå âðà÷à, êàêèì íåçíà÷èòåëüíûì îíî íå
áûëî, ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó ñ ïàöèåíòîì, è â
äàííîé ñèòóàöèè çàêîí áóäåò íà ñòîðîíå ïîñëåäíåãî. Â
äàííîì êîíòåêñòå îòñóòñòâèå ïðîôåññèîíàëèçìà ìîæíî òðàêòîâàòü êàê íåçíàíèå èëè íåóìåíèå âðà÷à ïðè
îêàçàíèè òîé èëè èíîé ìåäèöèíñêîé óñëóãè. Äðóãèìè
ñëîâàìè, êàæäûé äîëæåí çàíèìàòüñÿ òîé äåÿòåëüíîñòüþ,
êîòîðàÿ ëèöåíçèðîâàíà è ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíîñòüþ êîíêðåòíîãî âðà÷à. Ñëåäîâàòåëüíî, ìåäèöèíñêèå çíàíèÿ äëÿ
âðà÷à íå òîëüêî ïðàâî, íî è îáÿçàííîñòü.
Â âûøåóêàçàííîì çàêîíå òàêæå ïðèâîäèòñÿ ðÿä òåðìèíîâ, êîòîðûå òî÷íî îïðåäåëÿþò ïîíÿòèÿ: ïðàâà ïàöèåíòà, áëèçêèé ðîäñòâåííèê, ìåäèöèíñêèå óñëóãè, ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî, áèîìåäèöèíñêîå èññëåäîâàíèå, ñîãëàñèå ñòîðîí, ìåäèöèíñêàÿ òàéíà, ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèÿ,
òåðìèíàëüíàÿ ïîìîùü è äðóãèå ïîíÿòèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî,
ïàöèåíò äîëæåí ïîëó÷èòü îò âðà÷à èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè åãî çäîðîâüÿ, î ñóùåñòâóþùèõ
ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ è ïðåäïîëàãàåìîì îáú¸ìå ìåäèöèíñêîãî
âìåøàòåëüñòâà; òàêæå ïàöèåíò èìååò ïðàâî çíàòü, à âðà÷
îáÿçàí îãîâîðèòü ñòîèìîñòü ïðåäñòîÿùèõ îáñëåäîâàíèé
è ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé äî èõ íà÷àëà, à ïðè íàëè÷èè âàðèàíòîâ ïðåäîñòàâèòü âûáîð ïàöèåíòó. Îêîí÷àòåëüíîå
ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè òåõ èëè èíûõ ìàíèïóëÿöèé îñòà¸òñÿ çà ïàöèåíòîì, òàê êàê â åãî ïðàâà âõîäèò ñîãëàñèå èëè
îòêàç îò ðåêîìåíäóåìûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ïîëíîñòüþ
èëè ÷àñòè÷íî. Çäåñü âàæíî îòìåòèòü, ÷òî âðà÷ îáÿçàí ïðåäëîæèòü âåñü êîìïëåêñ íåîáõîäèìûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ, ëå÷åáíûõ è ïðî÷èõ ìàíèïóëÿöèé è çàôèêñèðîâàòü íàçíà÷åíèÿ â ëè÷íîé êàðòî÷êå ïàöèåíòà. Ïîñëå ýòîãî, îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ñîãëàñèå èëè îòêàç ïàöèåíòà îò
ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ íàçíà÷åíèé, ÷òî â äàëüíåéøåé
ðàáîòå ñ äàííûì ïàöèåíòîì ïîçâîëèò âðà÷ó â ïîëíîì îáú¸#!

Nr.3 (297), 2007
_èçãîòîâëåíèå äàííîãî èçäåëèÿ èç òîãî èëè ïîäîá-

ìå è ñ àáñîëþòíîé óâåðåííîñòüþ ïðîäîëæàòü ìåäèöèíñêèå ìàíèïóëÿöèè, îáåçîïàñèâ ñåáÿ îò íåîáîñíîâàííûõ
ïðèòÿçàíèé è èñêîâ ñî ñòîðîíû ïàöèåíòîâ. Â ñëó÷àå íàìåðåííîãî óêëîíåíèÿ ïàöèåíòà îò ïîäïèñàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïîäïèñûâàåòñÿ äèðåêòîðîì ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, çàâåäóþùèì îòäåëåíèåì è ëå÷àùèì âðà÷îì (çàêîí ¹ 263-XVI îò 27 îêòÿáðÿ 2005 ã., ñòàòüÿ 13). Òà
æå ñòàòüÿ îáÿçûâàåò âðà÷à ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå ïàöèåíòà èëè áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà ïðè íåîáõîäèìîñòè ôîòîãðàôèðîâàíèÿ è ñíÿòèÿ íà êèíîïë¸íêó ñ öåëüþ
äåìîíñòðèðîâàíèÿ, äàæå åñëè ýòè äåéñòâèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ
â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè ïàöèåíòà (íàðêîç, êîìà è äð.)
[2, 3].
Äðóãèì âàæíûì ïîíÿòèåì, â îòíîøåíèÿõ ìåæäó
âðà÷îì è ïàöèåíòîì, ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ òàéíà. Âðà÷ íå èìååò ïðàâà, áåç ñîãëàñèÿ ïàöèåíòà èëè åãî
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, âûäàâàòü èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ â õîäå îáñëåäîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî äèàãíîçà,
õîäà ëå÷åíèÿ, èíôîðìàöèþ ëè÷íîãî õàðàêòåðà. Âðà÷åáíàÿ òàéíà íå ïîäëåæèò ðàçãëàøåíèþ, è ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëå÷åíèÿ, è äàæå ïîñëå ñìåðòè ïàöèåíòà. Ðàçðåøåíèå
ïàöèåíòà íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü è ïðè íåîáõîäèìîñòè
ïðèâëå÷ü ñïåöèàëèñòà äðóãîãî ïðîôèëÿ, â îáùåíèè ñ
êîòîðûì íåîáõîäèìî áóäåò ðàñêðûòü èíôîðìàöèþ, ñîñòàâëÿþùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ òàéíó (çàêîí ¹263XVI îò 27 îêòÿáðÿ 2005 ã., ñòàòüÿ 13) [2].
Â çàêîí « Î ïðàâàõ è îòâåòñòâåííîñòè ïàöèåíòîâ»
âêëþ÷åíû òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê ïàöèåíò (ïîòðåáèòåëü
ìåäèöèíñêèõ óñëóã) è ìåäèöèíñêèå óñëóãè, êîòîðûå,
ïîìèìî ìåäèöèíñêîé ñóùíîñòè îòíîøåíèé âðà÷à è ïàöèåíòà, íåñóò â ñåáå è íå ìåäèöèíñêóþ ïîäîïë¸êó. Îíè
âûíîñÿò ðàññìàòðèâàåìûå îòíîøåíèÿ çà ðàìêè çàêîíîâ,
ðåãëàìåíòèðóþùèõ òîëüêî ìåäèöèíñêóþ äåÿòåëüíîñòü,
òàê êàê ðåãóëèðîâàíèå îòíîøåíèé ìåæäó ïîòðåáèòåëåì
óñëóã è ïîñòàâùèêîì èõ âõîäèò â ñôåðó âëèÿíèÿ ãðàæäàíñêîãî ïðàâà. Îñíîâíûì çàêîíîì â äàííîé îáëàñòè
ÿâëÿåòñÿ «Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé» [6, 7, 8]. Äàííûé çàêîí íàäåëÿåò ïîòðåáèòåëåé óñëóã (ïàöèåíòîâ) ðÿäîì ïðàâ (ñòàòüÿ 11):
1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ çàùèòà ñâîèõ çàêîííûõ èíòåðåñîâ.
2. Çàùèòà îò ðèñêà ïîëüçîâàíèÿ óñëóãàìè, êîòîðûå
ìîãóò íàíîñèòü âðåä åãî æèçíè, çäîðîâüþ èëè áåçîïàñíîñòè.
3. Ïîëíàÿ, äîñòîâåðíàÿ è òî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ îá
óñëóãàõ.
4. Âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èí¸ííîãî óñëóãàìè íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà.
5. Îáðàùåíèå â ñóä è äðóãèå óïîëíîìî÷åííûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû.
6. Îáúåäèíåíèå â îðãàíèçàöèè ïîòðåáèòåëåé.
Â ñëó÷àå íåêà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ óñëóã (áåç
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè èëè óñëîâèé äîãîâîðà), â òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà ïàöèåíò âïðàâå òðåáîâàòü (ñòàòüÿ 12 òîãî æå
çàêîíà):
_áåçâîçìåçäíîå óñòðàíåíèå íåäîñòàòêîâ â ñîîòâåòñòâóþùèé ñðîê;

íîãî ïî êà÷åñòâó ìàòåðèàëà;

_âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî óñòðàíåíèþ íåäîñòàòêîâ
ñàìèì ïîòðåáèòåëåì, ñ ñîãëàñèÿ èñïîëíèòåëÿ;

_ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà è âîçìåùåíèå ïîíåñ¸ííûõ

óáûòêîâ.
Â îáÿçàííîñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ (ïîñòàâùèêîâ ìåäèöèíñêèõ óñëóã) âõîäÿò:
1. Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà.
2. Îêàçûâàòü òîëüêî ïðîâåðåííûå è ñåðòèôèöèðîâàííûå óñëóãè, è èñïîëüçîâàòü äëÿ èõ âûïîëíåíèÿ êà÷åñòâåííûå, ðàçðåø¸ííûå ê ïðèìåíåíèþ
Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè
Ìîëäîâà ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå.
3. Ïðèîñòàíàâëèâàòü èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ è
îáîðóäîâàíèÿ, ó êîòîðûõ íå ñîáëþäåíû óñòàíîâëåííûå äëÿ íèõ êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè èëè êîòîðûå ìîãóò íàíåñòè âðåä æèçíè, çäîðîâüþ èëè
áåçîïàñíîñòè ïîòðåáèòåëÿ (ïàöèåíòà).
4. Îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäèìûå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêèõ óñëóã,
à òàêæå äëÿ õðàíåíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ
è ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ îáùåïðèíÿòûìè òðåáîâàíèÿìè.
5. Ñîçäàâàòü óñëîâèÿ óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè ôóíêöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé.
6. Ïðèìåíÿòü òåõíîëîãèè, êîòîðûå íå îêàçûâàþò
âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
7. Âûäàâàòü êàññîâûå ÷åêè íà îêàçàííûå óñëóãè.
Ëþáîå íàðóøåíèå äàííûõ ïîëîæåíèé âëå÷¸ò çà
ñîáîé þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü ïîñòàâùèêà ìåäèöèíñêèõ óñëóã (õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà) [6, 7, 8].
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå
ñóùåñòâóþò ñèòóàöèè, êîòîðûå íå ïðåäâèäåííî ìîãóò
íàíîñèòü âðåä çäîðîâüþ èëè æèçíè ïàöèåíòà, íå çàâèñèìî è íå ïî âèíå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ - àëëåðãè÷åñêèå, àíàôèëàêòè÷åñêèå ðåàêöèè, èíäèâèäóàëüíàÿ
íåïåðåíîñèìîñòü ïðåïàðàòîâ, ìàòåðèàëîâ èëè êîìïîíåíòîâ èçäåëèÿ, î êîòîðûõ íå áûëî èçâåñòíî çàðàíåå
ëå÷àùåìó âðà÷ó. Íåêîòîðûå èç íèõ íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü ñ ïîìîùüþ ïðîá (àíåñòåòèêè, àíòèáèîòèêè è ïð.),
íî áîëüøèíñòâî èñïîëüçóåòñÿ áåç ïðîâåðêè. Êàê æå áûòü
ïðè âîçíèêíîâåíèè ýòèõ ýêñöåññîâ, íåñ¸ò ëè îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî ïîñòàâùèê ìåäèöèíñêèõ óñëóã? Ê ñîæàëåíèþ, íè îäèí çàêîíîäàòåëüíûé àêò íå îñâåùàåò ýòè âîïðîñû îáû÷íîé, ïîâñåäíåâíîé ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè.
Äðóãèì î÷åíü âàæíûì ïîëîæåíèåì çàêîíà î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà.
Ïîòðåáèòåëü âïðàâå ïðåäúÿâëÿòü òðåáîâàíèÿ î áåçâîçìåçäíîì óñòðàíåíèè íåäîñòàòêîâ ðàáîòû äî èñòå÷åíèÿ
ãàðàíòèéíîãî ñðîêà. Êàê óêàçûâàåò Â.Ëåîíòüåâ (ãëàâíûé ñòîìàòîëîã Ðîññèè), âîïðîñ ãàðàíòèé â ñòîìàòîëîãèè, è çäðàâîîõðàíåíèè âîîáùå,  ýòî îäíà èç ñîâåðøåííî íåðàçðàáîòàííûõ òåì, õîòÿ çäåñü ñóùåñòâóåò ðÿä
îñòðûõ ïðîáëåì.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñðîê ýêñïëóàòàöèè ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ èçäåëèé è ãàðàíòèè íà íèõ âåñüìà óñëîâíû è çà#"

SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
âèñÿò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ êàê îáúåêòèâíûõ, òàê è ñóáúåêòèâíûõ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïàöèåíò, îïëà÷èâàÿ óñëóãè 
â íåêîòîðîì ñìûñëå «òîâàð»  æåëàåò çíàòü, íà êàêîé ñðîê
ñëóæáû ïîëó÷åííûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã îí ìîæåò
ðàññ÷èòûâàòü è â òå÷åíèå êàêîãî âðåìåíè âîçìîæíî áåñïëàòíîå èñïðàâëåíèå âîçíèêøèõ íåäîñòàòêîâ. Êàê íè
òÿæåëî âðà÷ó îïðåäåëèòü ñðîêè ñëóæáû è ãàðàíòèè, íî
ýòî âõîäèò â åãî îáÿçàííîñòè, à ïàöèåíò èìååò çàêîííîå
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äàííîé èíôîðìàöèè.
Óïîìÿíóòûé âûøå çàêîí òðåáóåò îïðåäåëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû íà òîâàðû è óñëóãè, è åñëè îí íå áûë îãîâîðåí çàðàíåå, çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò 10-ëåòíèé ãàðàíòèéíûé ñðîê, à äëÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã  ýòî íåìàëî
[6, 8, 9].
Â ñòîìàòîëîãèè ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå âèäû ãàðàíòèé:
- ãàðàíòèè èçëå÷åíèÿ;
- ãàðàíòèè êà÷åñòâà ëå÷åíèÿ;
- ãàðàíòèè íà èçäåëèå (ïëîìáà, ïðîòåç è äð.);
- ãàðàíòèÿ âðåìåíè èçëå÷åíèÿ.
Íî áîëüøèíñòâî âèäîâ ãàðàíòèè â ñòîìàòîëîãèè,
êàê è â ìåäèöèíå â öåëîì, íå âîçìîæíû èç-çà èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ïàöèåíòîâ, è èç-çà îòñóòñòâèÿ
îáúåêòèâíûõ êðèòåðèåâ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ïðîâåä¸ííîãî ëå÷åíèÿ. Îòñþäà âûâîä: ãàðàíòèè ìîæíî äàâàòü
òîëüêî íà îâåùåñòâë¸ííûé òðóä, òî åñòü íà ðåçóëüòàò
ðàáîòû ïî òð¸ì ðàçäåëàì íàøåé ñïåöèàëüíîñòè: òåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ (ëå÷åíèå çóáîâ), ïðîòåçèðîâàíèå è îðòîäîíòèÿ [9].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ïîëèêëèíèêàõ è îòäåëåíèÿõ â ÐÌ äåéñòâóþò ñðîêè, â òå÷åíèå
êîòîðûõ ïàöèåíò ìîæåò ïðåäúÿâëÿòü ïðåòåíçèè ïî ïîâîäó ïðîâåä¸ííîãî ëå÷åíèÿ. Òàê, ïðè ïðîâåäåíèè õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 1
ìåñÿöà, òåðàïåâòè÷åñêîãî  â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ è îðòîïåäè÷åñêîãî  â òå÷åíèå 1 ãîäà. Êòî-òî, ìîæåò áûòü, íå
ñîãëàñåí ñ ýòèìè ñðîêàìè, íî âñå ìû çíàåì, ÷òî ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè, ïðèìåíÿåìûå â ñòîìàòîëîãèè, ïîçâîëÿþò äîáèâàòüñÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøèõ
ïåðèîäîâ ýêñïëóàòàöèè. Íî íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî ñðîê
ñëóæáû ëþáîãî èçäåëèÿ, â òîì ÷èñëå è ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî, çàâèñèò îò äâóõ ôàêòîðîâ: 1) ïðèìåíåíèå ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðàçðàáîò÷èêîâ, 2) ïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ ãîòîâîãî èçäåëèÿ. Çà ïåðâóþ ãðóïïó ôàêòîðîâ íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü âðà÷, à çà âòîðóþ  ïàöèåíò. Äëÿ òîãî
÷òîáû çäåñü íå âîçíèêàëè ïðîáëåìû, íåîáõîäèìî çàïîëíåíèå ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ, â êîòîðûõ ÷¸òêî äîëæíû áûòü îïèñàíû óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè èçäåëèé (ïðÿìûå èëè íåïðÿìûå ðåñòàâðàöèè) èëè ïðàâèëà, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïîñëå ïðîâåäåíèÿ õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ, îòáåëèâàíèÿ çóáîâ è ïð. Îáÿçàòåëüíî îãîâàðèâàþòñÿ ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, îòêàç îò
âðåäíûõ ïðèâû÷åê èëè æå ïðèâû÷íûõ äåéñòâèé, êîòîðûå íå îáåñïå÷èâàþò íàäëåæàùåãî óõîäà çà èçäåëèåì,
ëèáî ìîãóò çàìåòíî ñîêðàòèòü ñðîêè åãî ýêñïëóàòàöèè.
Âñ¸ ýòî íåîáõîäèìî èçëàãàòü íà áóìàãå è ñêðåïëÿòü ïîä-

ïèñÿìè îáåèõ ñòîðîí; ëèøü â ýòîì ñëó÷àå äàííûé äîêóìåíò ïðèîáðåòàåò þðèäè÷åñêóþ ñèëó è èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü íåäîðàçóìåíèé.
Áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò è óñòàíîâëåííûå ñðîêè
âûïîëíåíèÿ ðàáîò, òàê êàê óâåëè÷åíèå èõ âëå÷¸ò çà ñîáîé îòâåòñòâåííîñòü ñîãëàñíî ñò.32 ãë. VI çàêîíà ÐÌ
«Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé», íî îá ýòîì ìû ïîãîâîðèì íèæå.
Âñå ýòè ìîìåíòû äîëæíû îãîâàðèâàòüñÿ äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïàöèåíò èìååò ïðàâî, à ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå èëè âðà÷ îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü óñòàíîâëåííûé ìèíèìóì èíôîðìàöèè:
1) Ïðîñâåùåíèå â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ò.å. êóäà ïîòðåáèòåëü ìîæåò îáðàùàòüñÿ çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ.
2) Èíôîðìàöèÿ î ñòîìàòîëîãè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè
(ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ, íàëè÷èå ëèöåíçèè ñ óêàçàíèåì íîìåðà, ñðîêà äåéñòâèÿ è îðãàíà å¸ âûäàâøåãî),
î ìåäèöèíñêîì ïåðñîíàëå (êâàëèôèêàöèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, âðà÷åáíàÿ êàòåãîðèÿ è ïð.)
3) Ïåðå÷åíü óñëóã, îêàçûâàåìûõ â äàííîì ñòîìàòîëîãè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè, èõ ñòîèìîñòü è ãàðàíòèéíûå
îáÿçàòåëüñòâà: ñâåäåíèÿ î ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäàõ ñòåðèëèçàöèè, îá èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëàõ è ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòàõ, è èõ áåçâðåäíîñòè è íàä¸æíîñòè, îá èñïîëüçóåìîì îáîðóäîâàíèè è ò.ï.
Åñëè, ïîëó÷èâ âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ,
ïàöèåíò ðåøàåòñÿ íà ëå÷åíèå â äàííîì ñòîìàòîëîãè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè, íåîáõîäèìî ñ íèì çàêëþ÷èòü ïèñüìåííûé äîãîâîð, êîòîðûé ïî çàêîíó ìîæåò áûòü îôîðìëåí
â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå.
Äàëåå íàì õîòåëîñü áû âêðàòöå îñòàíîâèòüñÿ íà
îñíîâíûõ âèäàõ îòâåòñòâåííîñòè âðà÷à, êîòîðûå ìîãóò
âîçíèêàòü â îòíîøåíèÿõ ñ ïàöèåíòîì, ïîïàäàþùèõ â
ñôåðó äåéñòâèÿ ãðàæäàíñêîãî ïðàâà.
Ñòàòüè ãðàæäàíñêîãî ïðàâà ðåãóëèðóþò èìóùåñòâåííûå è íåèìóùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, ñêëàäûâàþùèåñÿ ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè, ìåæäó íèìè è ãðàæäàíàìè, à òàê æå ìåæäó
ãðàæäàíàìè íà íà÷àëàõ þðèäè÷åñêîãî ðàâåíñòâà ó÷àñòíèêîâ â ýòèõ îòíîøåíèÿõ [7]. Çàùèòà ãðàæäàíñêèõ ïðàâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñóäåáíûìè èíñòàíöèÿìè, à òàêæå ïðîôñîþçíûìè èëè èíûìè îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Ëèöà, íàðóøèâøèå ãðàæäàíñêèå ïðàâà, ïîäëåæàò âçûñêàíèþ â âèäå êîìïåíñàöèè ïðè÷èí¸ííûõ óáûòêîâ, íàëîæåíèÿ øòðàôà, ïåíè èëè âûïëàòû íåóñòîéêè. Â îñîáûõ ñëó÷àÿõ çàùèòà ãðàæäàíñêèõ ïðàâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â àäìèíèñòðàòèâíîì ïîðÿäêå.
Ïðè íåêîððåêòíîì îáðàùåíèè âðà÷à ñ ïàöèåíòîì,
èëè íàîáîðîò, âñòóïàåò â ñèëó ñò.7 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà «Çàùèòà ÷åñòè è äîñòîèíñòâà», ñîãëàñíî êîòîðîé
ïîòåðïåâøèé âïðàâå ïîòðåáîâàòü îïðîâåðæåíèÿ ïîðî÷àùåé èíôîðìàöèè ñ âîçìåùåíèåì ìîðàëüíîãî óùåðáà. Ðàçìåð êîìïåíñàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ñóäåáíîé èíñòàíöèåé [7].
Ïðè íàðóøåíèè ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ìåäèöèíñêèõ
óñëóã (ïàöèåíòîâ) â ñîîòâåòñòâóþùåì çàêîíå ïðåäóñìîò##

Nr.3 (297), 2007
ðåíà ãëàâà VI, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò îòâåòñòâåííîñòü çà
ýòè ïðàâîíàðóøåíèÿ. ×àùå âñåãî ýòî êàñàåòñÿ ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ íà âîçìåùåíèå óùåðáà (ñò. 27). Â ýòîé ñòàòüå
ãîâîðèòñÿ, ÷òî óùåðá, ïðè÷èí¸ííûé æèçíè èëè çäîðîâüþ ïîòðåáèòåëÿ, âñëåäñòâèå êàêèõ-ëèáî íåäîñòàòêîâ
ïîëó÷åííûõ óñëóã èëè òîâàðà, ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ â
ïîëíîì îáú¸ìå. Ñîãëàñíî ýòîé ñòàòüå, ïîòðåáèòåëü èìååò ïðàâî òðåáîâàòü âîçìåùåíèå óùåðáà íåçàâèñèìî îò
òîãî áûë ëè çàêëþ÷¸í äîãîâîð èëè íåò, ïðè òîì  â òå÷åíèå âñåãî ãàðàíòèéíîãî ïåðèîäà, à åñëè òàêîâîé íå
áûë îïðåäåë¸í, òî â òå÷åíèå 10-òè ëåò ñî äíÿ èçãîòîâëåíèÿ òîâàðà èëè îêàçàíèÿ óñëóãè. Çäåñü æå îãîâîðåíî,
÷òî ïîòðåáèòåëü íå îáÿçàí äîêàçûâàòü ñâîþ íåâèíîâíîñòü.
Â ñòàòüå 29 ãîâîðèòñÿ îá «îñâîáîæäåíèè õîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà». Ýòî âîçìîæíî â
ñëó÷àå, åñëè äîêàçàíî, ÷òî ïîòðåáèòåëü (ïàöèåíò) íàðóøèë ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè òîâàðà èëè ïîëüçîâàíèÿ óñëóãîé. Ïîýòîìó, äàâàÿ ãàðàíòèè, íóæíî ÷¸òêî îïðåäåëèòü
ñðîêè è ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè òîâàðà èëè óñëóãè â ïèñüìåííîì âèäå çà ïîäïèñüþ ïàöèåíòà è âðà÷à.
Ñòàòüÿ 31 îïðåäåëÿåò «îòâåòñòâåííîñòü çà íåñîáëþäåíèå ñðîêà óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ òîâàðà». Ïîñòàâùèê óñëóã èëè òîâàðîâ îáÿçàí, â òå÷åíèå 14 äíåé, óñòðàíèòü íåäîñòàòêè, à çà êàæäûé ïðîñðî÷åííûé äåíü âçûñêèâàåòñÿ íåóñòîéêà â ðàçìåðå 2% îò îòïóñêíîé öåíû.
Ñòàòüÿ 32  «âîçìåùåíèå óùåðáà, ïðè÷èí¸ííîãî
îêàçûâàåìûìè óñëóãàìè» îáÿçûâàåò ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ óñëóãè, à çà êàæäûé ïðîñðî÷åííûé äåíü âûïëà÷èâàòü êîìïåíñàöèþ â ðàçìåðå
4% îò ñòîèìîñòè óñëóãè. Ïðè÷¸ì îïëàòà íåóñòîéêè íå
îñâîáîæäàåò îò âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ.
Â ñëó÷àå, åñëè èçäåëèå èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ìàòåðèàëîâ ïàöèåíòà, â ñòîìàòîëîãèè ÷àùå âñåãî  ýòî äðàãîöåííûå ìåòàëëû, âðà÷ íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ïîëó÷åííûé ìàòåðèàë è â ñëó÷àå óòåðè îáÿçàí èçãîòîâèòü èç òàêîãî æå ñïëàâà çàïëàíèðîâàííûé ïðîòåç èëè âûïëàòèòü
â òð¸õêðàòíîì ðàçìåðå ñòîèìîñòü ìàòåðèàëà (ñò. 33).
Ñòàòüÿ 35  «àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè» äà¸ò ïðàâî íàêàçûâàòü õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû (â íàøåì ñëó÷àå âðà÷, ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå è ò. ä.) çà ïðåäñòàâëåíèå ëîæíîé èíôîðìàöèè èëè óìàë÷èâàíèå î ñâîéñòâàõ, ïðàâèëàõ ïîëüçîâàíèÿ îêàçàííîé óñëóãîé èëè
ïîëó÷åííûì òîâàðîì.
Ñîãëàñíî ñòàòüå 37, êàæäûé ïàöèåíò-ïîòðåáèòåëü
âïðàâå ïîòðåáîâàòü âîçìåùåíèå ìîðàëüíîãî óùåðáà,
íàíåñ¸ííîãî îêàçàííîé óñëóãîé èëè èçäåëèåì, ðàçìåð
óùåðáà îïðåäåëÿåò ñóä.
Íà äðóãèõ ñòàòüÿõ ýòîãî çàêîíà ìû îñòàíàâëèâàòüñÿ íå áóäåì, òàê êàê îíè ìîãóò ëèøü êîñâåííî êàñàòüñÿ
ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Íà äàííîì ýòàïå, â çàêîíîäàòåëüñòâå Ìîëäîâû, íå
ñóùåñòâóåò íè îäíîãî òèïîâîãî äîãîâîðà íà ïîñòàâêó
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ÷òî ïîçâîëÿåò êàæäîìó ìåäèöèíñêîìó ó÷ðåæäåíèþ, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è âèäà ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, ââåñòè â äåéñòâèå

ñàìîñòîÿòåëüíî âûðàáîòàííóþ ôîðìó äîãîâîðà, â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà.
Îôîðìëåííûé ïèñüìåííûé êîíòðàêò ïîçâîëèò
âðà÷ó èëè ìåäèöèíñêîìó ó÷ðåæäåíèþ ïðåäîòâðàòèòü
öåëûé ðÿä ïðîáëåì, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü. Íî íàäî
îòìåòèòü, ÷òî ê çàïîëíåíèþ äîêóìåíòàöèè íåîáõîäèìî
ïîäõîäèòü âåñüìà âíèìàòåëüíî, è ïî âîçìîæíîñòè îõâàòûâàòü âñå íþàíñû ëå÷åáíîãî ïðîöåññà. Ëó÷øå âñåãî
åñëè òåêñò äîãîâîðà áóäåò ñîñòàâëåí âìåñòå ñ þðèñòîì,
êîòîðûé ïîìîæåò ñäåëàòü ýòî ãðàìîòíî ñ òî÷êè çðåíèÿ
çàêîíà. Ïîñòàâèâ ïîäïèñü ïîä ñîãëàøåíèåì, ïàöèåíò
óæå íå ñìîæåò ïðåäúÿâëÿòü íåîáîñíîâàííûå ïðåòåíçèè
è òåì áîëåå æàëîâàòüñÿ âûøåñòîÿùåìó ðóêîâîäñòâó.
Ïîñëåäíåå âðåìÿ âñ¸ ÷àùå âñòðå÷àþòñÿ ñëó÷àè íåîáîñíîâàííûõ ïðåòåíçèé ñî ñòîðîíû ïàöèåíòîâ, ñ öåëüþ
ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè, ÿêîáû çà íàíåñ¸ííûé ìîðàëüíûé èëè ìàòåðèàëüíûé óùåðá. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò,
÷òî ðàçáèðàòåëüñòâà ïîäîáíûõ êîíôëèêòîâ â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå ïðèâîäèò ê áîëüøèì çàòðàòàì ñðåäñòâ è âðåìåíè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ àäâîêàòîâ è þðèñòîâ. Ñèòóàöèÿ
óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ïðàâîâîé çàùèù¸ííîñòè ïàöèåíòà è áåççàùèòíîñòè âðà÷à.
Âñ¸ ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî âðà÷è èëè ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ ÷àùå âñåãî áåçðîïîòíî âûïîëíÿþò òðåáîâàíèÿ ïàöèåíòîâ, íå äîâîäÿ äåëî äî ñóäà. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ, êîíå÷íî æå, ïðîùå âñåãî ïîñòóïèòü èìåííî òàê,
íî ýòèì ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè ëèøü óñóãóáëÿþò ñèòóàöèþ, òàê êàê áåçíàêàçàííîñòü íåäîáðîñîâåñòíûõ
ïàöèåíòîâ è íåçàùèù¸ííîñòü âðà÷à ìîãóò ïðèâåñòè ê
ìàññîâîìó ïðîÿâëåíèþ äàííîãî ôåíîìåíà. Ýòà êàòåãîðèÿ ïîòðåáèòåëåé ìåäèöèíñêèõ óñëóã, êàê ïðàâèëî, õîðîøî îðèåíòèðóåòñÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå è ïîðîé ïîëüçóåòñÿ íåîñâåäîìë¸ííîñòüþ âðà÷à. Ïîýòîìó çíàíèå çàêîíîâ, ñâîèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ÿâëÿåòñÿ êðàéíå íåîáõîäèìûì óñëîâèåì â ðàáîòå ñ ïàöèåíòàìè. Â ñâÿçè ñ ýòèì
À.Õîðîøàâêèíà (1999) ïèøåò, ÷òî ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ â áîðüáå çà ïðàâà ïîòðåáèòåëåé íåðåäêî ïåðåõîäèò â ñâîþ ïðîòèâîïîëîæíîñòü  ïîòðåáèòåëüñêèé ýêñòðåìèçì, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ â íåäîáðîñîâåñòíûõ
öåëÿõ  äëÿ èçâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé âûãîäû.
Â âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàíàõ, òàêèõ êàê ÑØÀ, Èçðàèëü, Âåëèêîáðèòàíèÿ, èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî
êàæäûé ñåäüìîé ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê ÿâëÿåòñÿ óÿçâèìûì è ìîæåò ñòàòü æåðòâîé ñóäåáíîãî èñêà ïî êðàéíåé ìåðå îäèí ðàç â ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè [1].
Â íàøåé ñòðàíå âðÿä ëè êòî-òî çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì
ýòîãî âîïðîñà. Íî â ÷àñòíûõ áåñåäàõ ñ íàøèìè êîëëåãàìè ìû âûÿñíèëè, ÷òî ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ñòàëêèâàëñÿ
ñ ïîäîáíûìè ïðîáëåìàìè. Ïðè÷¸ì â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âðà÷è âîçâðàùàëè ïîëó÷åííûé ãîíîðàð, à èíîãäà
è ñâåðõ íåãî ëèøü áû íå ïðåäàâàòü äåëî îãëàñêå. Ïðàâäà, íàäî îòìåòèòü, ÷òî ÷àùå âñåãî ýòî ïðîèñõîäèëî ïðè
íàðóøåíèÿõ âåäåíèÿ ìåäèöèíñêîé è íàëîãîâî-ó÷åòíîé
äîêóìåíòàöèè ñàìèìè âðà÷àìè. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ïðè
ïðàâèëüíîì âåäåíèè äîêóìåíòàöèè, ïðè ñîáëþäåíèè
óñòàíîâëåííûõ íîðì è ïðàâèë â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî
#$

SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
çàêîíîäàòåëüñòâà, âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåì
ñâîäèòñÿ ê ìèíèìóìó, à â ñëó÷àå èõ âîçíèêíîâåíèÿ, ó
âðà÷à åñòü âåñîìûå àðãóìåíòû äëÿ ñâîåé çàùèòû.
Èçó÷àÿ îïûò íàøèõ êîëëåã èç ñòðàí Åâðîïû è
Àìåðèêè, ãäå äîâîëüíî ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, à ñóììû ïðåòåíçèé âåñüìà âíóøèòåëüíû, ìû îáðàòèëè âíèìàíèå, ÷òî ó
íèõ ðàñïðîñòðàíåíî ñòðàõîâàíèå ìåäèöèíñêîé îòâåòñòâåííîñòè. Â ýòîé ñèòóàöèè, åñëè äîêàçàíà âèíà âðà÷à,
ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ âûïëà÷èâàåò ïàöèåíòó ñóììó íàíåñ¸ííîãî óùåðáà. Â Ðîññèè, íàïðèìåð, ïðèíÿòî ðåøåíèå ñòðàõîâàòü ïðîôåññèîíàëüíûå ðèñêè âðà÷åé ãîñóäàðñòâåííûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êëèíèê çà ñ÷¸ò õîçðàñ÷¸òíûõ ñðåäñòâ ýòèõ ó÷ðåæäåíèé [9]. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ñòðàõîâîé êîìïåíñàöèè óùåðáà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
îíà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà äîñóäåáíîì ýòàïå è íå òðåáóåò
äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ ñî ñòîðîíû ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ó íàñ â ñòðàíå, êàê è âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà,
ìîæíî çàñòðàõîâàòü ïðàêòè÷åñêè âñ¸, ÷òî íå çàïðåùåíî
çàêîíîì, â òîì ÷èñëå è ïðîôåññèîíàëüíûé ðèñê. Ãëàâíîå ïîäûñêàòü íàä¸æíóþ êîìïàíèþ, îáñóäèòü ñ å¸ ïðåäñòàâèòåëåì âñå òîíêîñòè è çàêëþ÷èòü äîãîâîð. Íà íàø
âçãëÿä, ýòîò âàðèàíò ðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îïòèìàëüíûì, îñîáåííî åñëè íåò óâåðåííîñòè â ïðèíÿòèè ñóäîì ðåøåíèÿ â ïîëüçó âðà÷à.
Äðóãîé íåìàëîâàæíîé ñòîðîíîé îáùåíèÿ ìåæäó
ïàöèåíòîì è âðà÷îì ÿâëÿåòñÿ ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèé àñïåêò.
Íàõîäÿñü íà ïðè¸ìå, ïðèõîäèòüñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ëþäüìè ðàçíîãî ñîöèàëüíîãî óðîâíÿ, îáðàçîâàííîñòè, ìàòåðèàëüíîãî äîñòàòêà è ýëåìåíòàðíîé âîñïèòàííîñòè. Ê
ñîæàëåíèþ, â íàøåì îáùåñòâå íàáëþäàåòñÿ ïàäåíèå êóëüòóðíîãî óðîâíÿ âî âñåõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè, íå
ñîñòàâëÿåò èñêëþ÷åíèå è ìåäèöèíñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Íåðåäêî ê ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó îòíîñÿòñÿ êàê ê îáû÷íîìó îáñëóæèâàþùåìó, áåç ó÷¸òà îñîáåííîñòåé ñïåöèàëüíîñòè. Ê òîìó æå íåêîòîðûå ïàöèåíòû ïåðåõîäÿò ðàìêè
ýëåìåíòàðíîãî ýòèêåòà îáùåíèÿ ìåæäó ëþäüìè. Õîòåëîñü
áû îòìåòèòü, ÷òî íà ïðè¸ìå âðà÷ îáÿçàí áûòü â îïðÿòíîì âèäå è ñîáëþäàòü ïðàâèëà õîðîøåãî òîíà â îáùåíèè ñ ïàöèåíòàìè. À ìåæäó òåì, íåò ïðàâèë, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïîâåäåíèå ïàöèåíòîâ, îáðàùàþùèõñÿ ê âðà÷ó,
íà÷èíàÿ ñ âíåøíåãî âèäà è êîí÷àÿ âîïðîñàìè ýòè÷åñêîãî ïîðÿäêà. Ïðè÷¸ì ýòî, íà íàø âçãëÿä, õàðàêòåðèçóåò
óðîâåíü êóëüòóðû íàøåãî îáùåñòâà â öåëîì.
Ñèòóàöèÿ, íà íàø âçãëÿä, óñóãóáëÿåòñÿ íàëè÷èåì
óñòàíîâëåííîé òàêñû çà âèçèò ê âðà÷ó. Ìíîãèå ïàöèåíòû íå ïîíèìàþò, çà ÷òî îíè äîëæíû ïëàòèòü âðà÷ó, åñëè
îí âñåãî ëèøü èõ îñìîòðåë è âûïèñàë ðåöåïò, íå ïîíèìàÿ, ÷òî çà ýòèìè, ñ âèäó íåñëîæíûìè, äåéñòâèÿìè ñòî-

ÿò ãîäû îáó÷åíèÿ è ïðàêòèêè. Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøå
öåíÿòñÿ ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, à íå èíòåëëåêòóàëüíûå.
Íà ôîðìèðîâàíèå îòðèöàòåëüíîãî ñòåðåîòèïà î äåÿòåëüíîñòè âðà÷åé íåìàëîâàæíîå âëèÿíèå îêàçûâàþò ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îñâåùàÿ ÷àùå íåãàòèâíûå
ìîìåíòû, ñâÿçàííûå ñ âçÿòî÷íè÷åñòâîì è êîððóïöèåé;
â òî æå âðåìÿ ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó, çà÷àñòóþ îñòàþòñÿ
â ñòîðîíå.
Ïðèâèâàíèå ïðèíöèïîâ âçàèìíîãî óâàæåíèÿ ïðèâåëî áû ê óëó÷øåíèþ êëèìàòà â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ïàöèåíòîì è âðà÷îì, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå áëàãîòâîðíî
ñêàçûâàëîñü áû íà âñåõ àñïåêòàõ ëå÷åáíîãî ïðîöåññà.
Íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ó âðà÷à, êàê è ó
ïàöèåíòà, åñòü íå òîëüêî îáÿçàííîñòè, íî è ïðàâà. Ïðè÷¸ì âàæíî ñîáëþäàòü ïðèíöèï ðàâåíñòâà âñåõ ÷ëåíîâ
îáùåñòâà ïåðåä çàêîíîì.
Ê ñîæàëåíèþ, îáú¸ì ïóáëèêàöèè íå ïîçâîëÿåò îñòàíàâëèâàòüñÿ ïîäðîáíåå íà çàêîíàõ, äåéñòâóþùèõ â
Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà, ïîýòîìó ðåêîìåíäóåì êîëëåãàì
ñàìîñòîÿòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè, â òîì ÷èñëå íà
ñàéòå http://justice.md/. Íå çàáûâàéòå, ÷òî çíàíèå çàêîíîâ  ýòî íå òîëüêî ïðàâî, íî è îáÿçàííîñòü êàæäîãî
ãðàæäàíèíà, ïîçâîëÿþùàÿ ïîëíîöåííî ïîëüçîâàòüñÿ
ãðàæäàíñêèìè ïðàâàìè.
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Aspecte microbiologice în perioada preluãrii ºi transportului alogrefelor
pentru banca de os
T. S. Diaconescu
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Carol Davilã, Bucureºti, România
Microbiological Aspects of Storage in Bone Banks
The microbiological status of biological material (bone and tissue for grafting) is monitored at the end of each preparatory stage and, finally,
before use. Understandably, factors influencing donor selection such as age, pathological antecedents, previous therapies, drug and alcohol
consumption, etc. are of prime concern in the selection process. Complex laboratory tests (microbiological, viral, acute phase proteins) complete
the donor record in order to satisfy the necessary medical documentations. Harvesting is done as cleanly as possible in a standard surgical
setting or, where possible, under modern surgical conditions. The initial harvesting and transportion of bone tissue to bone bank are of great
importance. Aseptic, refrigerated transportation is carried out as quickly as possible. Microbiological cultures divide the samples into three
categories to determine which tissue is used and which is not.
Key words: microbiology, bone bank
Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå àñïåêòû çàãîòîâêè è òðàíñïîðòèðîâêè êîñòíûõ àëëîòðàíñïëàíòàòîâ
Ìèêðîáíîå çàãðÿçíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïðîñëåæèâàëè íà âñåõ ýòàïàõ îáðàáîòêè ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì â êëèíèêå. Íà÷àëüíûé ýòàï çàãîòîâêè, à òàêæå ñëåäóþùèé ýòàï òðàíñïîðòèðîâêè ê êîñòíîìó áàíêó, ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå âàæíûìè.
Âûáîð äîíîðà (âîçðàñò, çàáîëåâàíèå, âèäû ëå÷åíèÿ, óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ, àëêîãîëÿ è ò. ï.) ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì øàãîì â
ïðîöåññå çàãîòîâêè. Êîìïëåêñíûå ëàáîðàòîðíûå àíàëèçû (îïðåäåëåíèå ìèêðîáîâ, âèðóñîâ, ïðîòåèíîâ îñòðûõ ôàç) äîïîëíÿþò ñïèñîê ïîêàçàòåëåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ïðèãîäíîñòè âçÿòîãî ìàòåðèàëà äëÿ ïåðåñàäêè. Ïðîöåäóðà çàáîðà âûïîëíÿåòñÿ â óñëîâèÿõ õèðóðãè÷åñêîé îïåðàöèîííîé ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ïðàâèë àñåïòèêè. Ïåðåâîçêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå íàèáîëåå âîçìîæíî êîðîòêîãî âðåìåíè, â êîíòåéíåðàõ ñ íèçêîé òåìïåðàòóðîé è ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèë
àñåïòèêè. Ïî ðåçóëüòàòàì áàêòåðèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ïðèíèìàþò ðåøåíèå î äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëà áåç
ñòåðèëèçàöèè, ïîñëå àíòèñåïòè÷åñêîé îáðàáîòêè èëè îòíîñÿò åãî ê êàòåãîðèè ìàòåðèàëà íå ïðèãîäíîãî äëÿ ïåðåñàäêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîñòíûé áàíê, õèðóðãèÿ, ìèêðîáèîëîãèÿ

Introducere
Utilizarea alogrefelor osoase este destul de frecventã în
tari care au amenajate unitati pentru recoltare, preparare,
sterilizare, ºi pentru stocare a acestora (SUA, Rusia, R. Moldova,
Germania, Italia etc.). Încercarea de a face minibãnci la nivelul
unor spitale, s-a dovedit deseori a fi necorespunzãtoare
normativelor de securitate acceptate în legislaþia americanã sau
în cea europeana. Problema este cu atât mai importantã cu cât
au aparut cazuri ale transmiteri de boli contangioase grave
(turbare, HIV etc.), care implicã responsabilitãþi mari medicolegale, ºi juridice (1, 4, 6, 18, 22).
Complexul de etape al preparãrii ºi folosirii alogrefelor
osoase cuprinde, mai întâi selectarea donatorilor ºi prelevarea
materialului osos, dar ºi a transportului prelevatelor spre locul
de prelucrare, structurare, sterilizare si depozitare  loc pe care
îl denumim convenþional bancã de os ºi þesuturi(29, 35, 36,
13, 14, 24, 25).

localizate, de boli infecþioase (malarie, tuberculozã, bacteriemii,
stãri septicemice, HIV, viroze cu virus citomegalic, sifilis etc.).
Pentru starea imunologicã precarã, importante sunt ºi prezenþa
unor afecþiuni neurologice (demenþã, boala CreutzfeldtIacob
etc.), afecþiuni endocrine (diabet, dereglãri suprarenale, tiroidiene
etc.), consumul de droguri, starea de subnutriþie, existenþa unor
terapii imunosupresoare etc. Examenul clinic complet al
donatorului va fi, de asemenea, înscris, fiind susþinut, pe cât este
posibil, de rezultatele examinãrilor paraclinice (3, 5, 19).
Selectarea de laborator va fi cât mai completã: hemograma,
leucograma, viteza de sedimentare, proteina C reactivã
cantitativã, Rh, anticorpii ºi antigenele hepatitelor, testele pentru
HIV, pentru sifilis (RPR sau VDRL), homecultura, determinarea
anticorpilor virusului citomegalic, a anticorpilor Epstein-Barr,
a anticorpilor antitoxoplasmoza etc. (17, 27, 33, 34).
Donatorii sunt selectaþi ºi în funcþie de starea de viaþã (de
la care se recolteazã, ca urmare a unor procedee operatorii ºi cu
semnatura de acord a acestora) de la donatorul în viaþã, însã
decerebrat (care ºi-a dat acordul anterior acestei stãri sau se
obþine de la familie), precum ºi de la donatorul decedat, dar în
primele 12 ore, când este menþinut în condiþii normale ºi,
respectiv, 24 de ore, când a fost menþinut la congelator
(bineînþeles, se foloseºte ca donator, numai dupã ce s-au
îndeplinit favorabil toate formalitãþile legale) (25).
B. Recoltarea se face în condiþii deosebit de sterile, dacã
este posibil, în salã amenajatã conform parametrilor sãlilor de

Material ºi metodã
A. Selectarea donatorilor se constituie ca o perioadã
deosebit de importantã. Se pot folosi persoane în viaþã, persoane
decedate recent, persoane în moarte clinicã, care sunt conservate
pentru donare de organe etc.(20, 25).
Fiºa donatorului cuprinde date paºaportale, antecedentele
fiziologice, antecedentele heredocolaterale, antecedentele
patologice etc. Se va urmãri dacã donatorul a suferit de infecþii
#&
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operaþie. Prelevarea se va încadra în atributul cât mai curat
atunci când o efectuãm într-o salã de prosectura sau aseptic
cand se efectueaza într-o salã de operaþie preamenajatã sau
amenajatã în vederea operaþiei (2, 32).
Recoltele constau în oase (lungi, late, scurte), aponevroze,
tendoane, fascii, duramater, piele. Sângele pentru analize se va
recolta din vasele mari sau din inimã prin puncþie cardiacã. Dupã,
recoltare, prelevatele sunt introduse în recipiente sterile ºi
pãstrate la congelator pânã la terminarea recoltatului. În aceastã
ordine de idei colectivul clinicii de ortopedie ( S.M.C. Bucuresti)
a conceput un aparat mobil format din douã pãrþi, care are
posibilitatea sã depoziteze prelevatele într-o primã parte, care
este congelator cu energie electricã (de la reþea sau de la baterii)
ºi sã închidã pungile sterile în care se depoziteazã ºi se transportã
prelevatele (într-o a doua parte). Fiºa recoltatului conþine datele
privind donatorul, conþinutul recoltatului ºi prelevãrile
microbiologice de pe recoltat ºi din lichidele organismului
(sânge, lichid cefalorahidian, lichid de ascitã etc.) (7).
C. Transportul se efectueaza ori în dispozitivul special
construit în Spitalul Clinic Militar Central (fig. 1) ori în cutii
izoterme cu conþinut de azot solid (15, 16).

- pentru toþi subiecþii s-au mai folosit: determinarea
proteinei C reactive, a factorului reumatismal, a agentului
malariei, iar la cei care au fost trataþi cu hormonul pituitar, s-au
efectuat ºi teste privind boala Creutzfeldt;
- hemocultura a fost efectuatã în cazurile in care au fost
modificãri dupã 5 ºi 14 zile de menþinere a sângelui la termostat;
- inoculul s-a facut pe douã plãci, conþinând mediul geloza
chocolat, mediu lactozat cu albastru de bromtimol, geloza
inclinatã ºi mediu Saboureau;
- examinarea se poate continua, în caz de culturi
microbiene negative dupã 48 de ore, prin subculturi oarbe pe
geloza chocolat cu inoculare în CO2 sau la frotiu  acestea se
pot repeta dupa 5-6 zile.
Discuþii
Alegerea donatorului, recoltarea în condiþii cât mai bune,
dar ºi transportul spre baza de prelucrare a bancii de os ºi
þesuturi sunt momente deosebit de importante (26).
Microbiologic trebuie de luat în consideraþie cã prezenþa
unor microorganisme pe recoltatul osos sau tisular poate sa ne
oblige la sterilizare (prin unul din procedeele: etilenoxid,
gamairadiere, formolare, autoclavare etc.) sau chiar sã considere
recoltatul impropriu folosirii (8, 10, 28, 30, 31).
Categorisirea microorganismelor depistate pe prelevat se
afla în urmatoarele situaþii:
- CATEGORIA I include bacterii acceptate pentru
prepararea asepticã a produselor recoltate:
- Anaerobi acceptaþi dupã cum urmeazã:
* Actinomyces adontilycus
* Actinomyces pyogenes
* Actinomyces viscosus
* Bacteroides distasonis
* Bacteroides fragilis
* Bacteroides ovatus
* Bacteroides thetaiotamicron
* Bacteroides uniformis
* Bacteroides vulgatius
* Bifidobacterium sp.
* Bifidobacterium adolescentis
* Bilophila wadsworthia
* Lactobacillus jensenii
* Peptostreptococcus sp.
* Peptostreptococcus anaerobicus
* Propionibacterium acnes
* Propionibacterium granulosum
* Streptococcus constallatus
* Streptococcus intermedius
- Bacillus sp. (nu anthracs)
- Corynebacterium sp. (nu difteric)
- Lactobacillus sp.
- Micrococcus sp.
* Propionbacterium sp.
* Group D Streptococcus non enterococus
- Staphylococcus - coagulaza negativ
- Staphylococcus saccharalyticus
- Streptococcus - grupul viridans
- CATEGORIA II conþine bacterii care prin prezenþa lor
necesita sterilizarea produselor biologice recoltate

Fig. 1. Dispozitiv recoltare, preparare, transport al recoltatelor.

D. Determinãrile de laborator avute în vedere în timpul
recoltãrilor sunt:
- pentru HIV 1 ºi 2, prin metoda ELISA, folosind în paralel
douã truse produse de SANOFI  PASTEUR ºi, respectiv, de
MUREX (7, 11);
- pentru hepatitele B ºi C s-a efectuat, de asemenea, prin
metoda ELISA, folosind truse MONOLISO ºi ORTHO (9);
- pentru virusul citomegalic s-au determinat anticorpii anti
CMV sub forma IgG sau IgM, ori prin tehnica ELISA, ori prin
imunofluorescenþã;
- pentru virusul uman al leucemiei T (HTLV 1) s-a efectuat
determinarea numai în unele cazuri; aceastã investigaþie este
cerutã numai de Asociatia Americanã a Bãncilor de þesuturi;
- pentru sifilis s-a efectuat reacþia VDRL prin microreacþie
de floculare a antigenului VDRL;
- pentru punerea în evidenþã a anticorpilor anticolagen tip
II s-a folosit tehnica ELISA, utilizând trusa Institutului
Cantacuzino (12);
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- Streptococcus betahemolitic grupa A
- Streptococcus betahemolitic grupa B
- Streptococcus betahemolitic non grupele A sau B
- Gram Negativi:
* Aeromomos hydrophilia
* Burkholderia cepacia

* Citrobacter amalonacticus
* Citrobacter diversus
* Citrobacter freundii
* Citrobacter koseci
* Enterobacter sp.
* Enterobacter aerogenes
Tabelul 1

Date despre cazurile examinate
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* Enterobacter cloacae
* Enterobacter taylorae
* Escherichia coli
* Enbacterium aerofaciens
* Enbacterium lintum
* Fusobacterium varium

* Fusobacterium necrophorum
* Fusobacterium russii
* Hafnia alvei
* Klebsilla oxytoca
* Klebsilla azanal
* Klebsilla pneumoniae
Rezultate bacteriologice

$

Tabelul 2
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* Serratia maruscens
* Stenotrophomonas maltophilia streptococcus
pneumoniae
- CATEGORIA III cuprinde bacterii care exclud de la
prelucrare þesuturile recoltate de la donator:
 Anaerobi:
* Bifidobacterium eriksonii (dentium)
* Clostridium sp.
* Clostridium bifermentans
* Clostridium butyrium
* Clostridium inacuum
* Clostridium perfringens
* Clostridium ramasum
* Clostridium subterminale
* Clostridium tertium
 Candida sp.
 Enterococcus sp.
 Staphylococcus aureus
Am ales 20 de donatori, ale caror date paºaportale le
prezint în tabelul 1.
Determinarile microbiologice la aceºti donatori de la care
s-au facut recoltate în varianta curatã sunt aratate în tabelul 2.
Concluzii
- Selectarea donatorilor este complexã ºi dificilã,
presupunând cunoaºterea antecentelor personale familiale, a
modului de viaþã, precum ºi a aspectelor actuale (afecþiuni pentru
cei în viaþã sau moarte clinicã, dar ºi timpul scurt de la deces ºi
condiþiile de pãstrare pentru cei decedaþi).
- Prelevarea se va face numai dupã îndeplinirea tuturor
formelor legale.
- Manevrele de prelevare trebuie sa fie în condiþii de salã
de operaþie propriu-zisã sau amenajatã la locul prelevarii,
acordând o atenþie deosebitã tuturor momentelor.
- Recoltãrile în scop de cunoaºtere a încãrcãrii
microbiologice (de pe prelevate din sânge sau din alte lichide)
vor încadra piesele recoltate ºi deci donatorul în una dintre cele
trei categorii (materialul biologic recoltat poate fi folosit fãrã
sterilizare prealabilã, materialul recoltat trebuie sterilizat inainte
de folosire sau, din contra, acest material nu va putea fi folosit).
- Transportul se va efectua în congelatoare fabricate,
alimentate electric sau în cutii izoterme conþinând azot solid.
- Recoltatul este însoþit de o fiºã specialã ºi de produse
biologice prelevate în scopul etichetãrii complexe a acestuia ºi
a luãrii hotãrârii de folosire în clinicã sau nu.
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Dinamica structurii oncologice în Republica Moldova în ultimii 5 ani
N. Ghidirim
Catedra Hematologie, Oncologie ºi Terapie de Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Oncological Incidence in the Republic of Moldova in the Last 5 Years
From current data the author presents an epidemiological and geographical analysis of malignant tumors and their incidence in various
localities. Statistical evidence of 2002-2006 registered cancer cases in the Republic of Moldova reveals that the total number of first incidence
cancers in Moldova increased from 6080 in 2002 to 7361 in 2006, the incidence of the illness being 204.8 per thousand in 2006. The four most
common pathologies in the past year were, most prevalent, breast cancer, at a rate of 47.4 cases per thousand, followed by skin cancer, lung
cancer and, fourth, stomach cancer. There was also an increase in the incidence of thyroid, primary liver, colorectal and prostate cancer. Other
types of cancer remained the same as in previous years. The author attempted to find the causes of the increase in the number of cases in certain
localities, and after additional statistical investigation draws his own conclusions
Key words: oncology, Moldova
Îíêîëîãè÷åñêàÿ çàáîëåâàåìîñòü â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
Àíàëèçèðóÿ ëèòåðàòóðó ïî ñïåöèàëüíîñòè, óñòàíîâëåíû ýïèäåìèîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèå äàííûå ðàñïðîñòðàíåíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà. Ñòàòè÷åñêèå äàííûå ïîñëåäíèõ 5 ëåò ( 2002-2006 ) ðåãèñòðàöèè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ðàêà â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà ïîêàçûâàþò äèíàìèêó îíêîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû. Îáùåå ÷èñëî ðàêà, óñòàíîâëåííîãî âïåðâûå, â
ðåñïóáëèêå âûðîñëî ñ 6080 â 2002 äî 7361 â 2006, ñîñòàâëÿÿ ïðè ýòîì èíòåíñèâíûé ïîêàçàòåëü 204,8 0/0000 . Óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïåðâûå 4 ìåñòà çàíÿòû â òîì æå ïîðÿäêå, ÷òî è â ïðîøëîì ãîäó: íà ïåðâîì ìåñòå  ðàê ãðóäíîé æåëåçû, èíòåíñèâíûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò ïðè ýòîì 47, 4; íà âòîðîì ìåñòå ðàê ëåãêîãî , íà òðåòüåì ðàê êîæè è íà 4-îì ìåñòå ðàê æåëóäêà. Íàðÿäó ñ ýòèì
îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ðîñòó ðàêà ùèòîâèäíîé æåëåçû, ïåðâè÷íîãî ðàêà ïå÷åíè, êîëîðåêòàëüíîãî è, îñîáåííî, ðàêà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. Äåëàåòñÿ ïîïûòêà îáúÿñíèòü ïðè÷èíó ðîñòà òîé èëè èíîé ëîêàëèçàöèè ðàêà, íî îêîí÷àòåëüíûå âûâîäû áóäóò
ñäåëàíû ïîñëå ïðîâåäåíèÿ óãëóáëåííîãî ýïèäåìèîëîãî-ñòàòèñòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Îñòàëüíûå ëîêàëèçàöèè ðàêà, îñòàþòñÿ ñòàáèëüíûìè, êàê è â ïðåäûäóøèå ãîäû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îíêîëîãèÿ, Ìîëäîâà

Este bine cunoscut faptul cã incidenþa tumorilor maligne
diferã pe mapamond de la un continent la altul, de la o þarã la
alta ºi chiar ºi în cadrul uneia ºi aceleiaºi þãri.
Cancerul gastric mai frecvent se întâlneºte pe continentul Asiei
ºi anume în Japonia, unde incidenþa medie pe þarã constituie 70-80
la 100000 populaþie pe parcursul unui an. Printre cauzele principale
sunt enumerate: consumul de peºte crud, mãrunt, osos ºi al ceaiului
fierbinte în cantitãþi mari ce provoacã microtraumatisme a mucoasei
esofagului ºi a stomacului, regimul dietetic de consum al produselor
alimentare bogate în hidrocarburi (orez) ºi folosirea de cãtre
populaþia japonezã a condimentelor care, de asemenea, provoacã
modificãri din partea mucoasei gastrice.
Pentru comparaþie, în Republica Moldova în ultimii 5 ani
aceastã incidenþã rãmâne stabilã ºi constituie 12,8 0/0000 în 2006.
Cancerul esofagian, de asemenea, este cel mai frecvent
întâlnit pe acelaºi continent Asiatic, dar într-o altã þarã  China.
De asemenea, în Iran, regiunea Gurievsc a R. Cazahstan, în
Iakutia din Federaþia Rusã; în aceste regiuni mai sus-numite
incidenþa acestui cancer depãºeºte cifra de 90-110 de cazuri la
100000 populaþie.
Cancerul hepatic primar mai frecvent se întâlneºte pe
continentul African (Africa ecuatorialã) ºi cel Asiatic (China).
Incidenþa atinge cifrele de peste 100 de cazuri noi pe an la
100000 populaþie.
Cancerul mamar mai frecvent se întâlneºte în þãrile
occidentale europene (Anglia, Scoþia, Þãrile Scandinave). În
Cehia, Olanda incidenþa constituie 70-79 la 100000 populaþie
pe parcursul unui an.

Cancerul bronhopulmonar, de asemenea, este mai frecvent
întâlnit în þãrile occidentale europene ºi în America de Nord.
Cancerul colorectal se întâlneºte mai frecvent în SUA,
constituind în unele regiuni (Connecticut) pânã la 60 la 100000
populaþie. Cauzele principale sunt: regimul dietetic bogat în
grãsimi animaliere ºi regimul dietetic sãrac în fibre de celulozã.
În majoritatea cazurilor incidenþa neuniformã a tumorilor
maligne de la o þarã la alta îºi gãseºte explicaþie în cauze diferite
ce au provocat-o. Cunoscându-le, sunt înterprinse mãsuri de
profilaxie, în urma cãrora s-au atins rezultate bune ºi chiar foarte
bune. De ex., vaccinarea globalã contra virusului hepatitei B ºi
Ca diminuat brusc incidenþa cancerului hepatic primar în þãrile
civilizate.
Mai pe larg mãsurile profilactice ºi lupta contra cancerului
sunt descrise în alt articol ºi în programele de stat în majoritatea
þãrilor ºi în Republica Moldova.
Fãcând eeferinþã la literatura de specialitate, în articol este
reflectatã epidemiologia principalelor tumori maligne, întâlnite
pe mapamond.
Luând în considerare datele statistice din ultimii 5 ani
(2002-2006) referitor la structura tumorilor maligne în R.
Moldova, s-a constat dinamica evoluãrii tumorilor maligne. În
linii generale, numãrul total al cancerului în R. Moldova a crescut
de la 6080, în 2002, la 7361, în 2006, constituind respectiv
incidenþa 167, 8 ºi 204,8 0/0000 .
În structura oncologicã, locul întâi îi revine cancerului
mamar, locul doi  cancerului cutanat, locul trei  cancerului
bronhopulmonar ºi locul patru  celui gastric (fig. 1).
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Dacã în þãrile civilizate cancerul de col uterin vertiginos
scade, ceea ce coreleazã cu ameliorarea igienei sexuale (evitarea
contactelor cu parteneri multipli, folosirea prezervativului) ºi
reduce brusc infecþiile cu papilomavirusuri ºi VHS (virus herpes
simplex), în R. Moldova lucrurile stau tocmai invers.
Printre specialiºtii-oncologi ai R. Moldova sunt clinicieni,
cercetãtori care ar presupune creºterea cancerului tiroidian ºi celui
hepatic, influenþatã de consecinþele catastrofei nucleare de la
Cernobâl din 1986. Desigur, vor urma cercetãri, studii cu includerea
specialiºtilor din fizica nuclearã, cu analiza concretã a fondului
radioizotop din þarã, dar nu este exclus cã celula hepaticã
(hepatocitul) ºi þesutul tiroidian, capabil de captare a iodului izotop,
predispun spre acþiunile izotopilor spre mutaþia celulelor sãnãtoase.
În pofida faptului cã medicina de astãzi dispune de metode
moderne în diagnosticul tumorilor maligne, la capitolul
diagnosticului precoce situaþia în republicã este precarã. Stadiul
T1-2N0M0, considerat precoce, constituie un procent foarte mic
 3-4%, chiar ºi în sediile tumorilor considerate vizuale procentul
stadiilor III  IV rãmâne foarte înalt (cancerul buzelor, tiroidei,
sânului, rectal, de prostatã etc. unele sedii depãºesc 50%).
În þãrile civilizate (SUA, Franþa, Anglia, Germania,
Olanda, Belgia, Italia, þãrile scandinave, Japonia) este cunoscut
faptul cã 4 din 5 bolnavi vor fi vindecaþi ºi în mentalitatea
populaþiei acestor þãri existã speranþa vindecãrii ºi datoritã
culturii generale înalte, educaþiei populaþiei în planul mãsurilor
profilactice ºi adresãrii bolnavilor la timp permit atingerea
succeselor în lupta cu acest flagel. Populaþia din aceste þãri ºtie
cã tumorile maligne sunt perfect curabile în cazul stadiilor
precoce ºi rezultatele sunt pe mãsura aºteptãrilor.
În republica noastrã informaþia este insuficientã ºi, chiar
în rândul medicilor din CSI, acest flagel rãmâne fatal, iar
adresarea bolnavilor oncologici este foarte întârziatã, când
tumoarea este în plinã dezvoltare, cu apariþia metastazelor atât
în ganglionii limfatici regionali cât ºi în þesuturile ºi organele
îndepãrtate, or procesul tumoral este scãpat de sub control ºi
rezultatele tratamentului sunt insuficiente. Tot din aceastã cauzã,
a informaþiei proaste a populaþiei, în republica noastrã mãsurile
profilactice ºi de combatere a cancerului lasã de dorit, ceea ce
se manifestã prin creºterea numãrului de bolnavi oncologici în
localizãrile, în care s-au înregistrat reduceri esenþiale în multe
þãri civilizate (cancerul bronhopulmonar, cancerul gastric,
cancerul hepatic, cancerul colului uterin, cancerul mamar etc.).
Astãzi, când ne aflãm tot mai aproape de cunoaºterea
factorilor cancerigeni, a maladiilor precanceroase, lupta contra
cancerului, declaratã la nivelul OMS, lasã speranþã cã vom
înregistra noi rezultate cât mai îmbucurãtoare cu vindecãri ºi
remisiuni cât mai îndelungate.

Fig. 1. Structura oncologicã în Republica Moldova.

Se înregistreazã o tendinþã de sporire clarã a cancerului
tiroidian, colorectal, de col uterin ºi, îndeosebi, a celui de prostatã
(fig. 2).

Fig. 2. Cancerele cu incidenþã în creºtere în Republica Moldova.

Dupã cum se vede din fig. 2, cancerul de prostatã aproape
cã s-a dublat, incidenþa lui constituia 6,9 0/0000, în 2002, ºi atinge
cifra de 11,4, în 2006.
Incidenþa cancerului uterin, de asemenea, sporeºte: colul
a fost afectat, în 2002, în 282 de cazuri, ceea ce constituia 14,9
0
/0000, ºi s-a majorat în cifre absolute pânã la 330 de cazuri, în
2006, ceea ce constituie 17,6 0/0000. Cancerul corpului uterin are
o uºoarã tendinþã de a spori: dacã în 2002 s-a înregistrat 160 de
cazuri absolute, constituind o incidenþã de 8,5 0/0000, în 2006 a
fost înregistrat la 221 de femei, ceea ce constituie incidenþa de
11,8 0/0000.
Celelalte localizãri, sau sedii, ale tumorilor maligne rãmân
mai mult sau mai puþin stabile.
Este greu de explica etiopatogenia ºi cauzele tumurilor,
dar un lucru rãmâne cert: în majoritatea cazurile tendinþa sporirii
numãrului de tumori maligne se înregistreazã la organele
hormonal dependente (cancer mamar, tiroidian, al corpului uterin
ºi cel de prostatã).
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Opinia populaþiei despre calitatea serviciilor stomatologice în instituþiile
private urbane
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Public Opinion about the Quality of Dental Service in Urban Settings
The urban populations opinion of the quality and standard of dental services in private dental institutions was analyzed using a sample
group of 1074 patients. The results of this investigation showed that 81% of the participants have a favorable opinion of private dental services.
Key words: dentistry, quality
Ìíåíèe íàñåëåíèÿ î êà÷åñòâå ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ãîðîäñêèìè ÷àñòíûìè
ñòîìàòîëîãè÷åñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè
Ìåòîäîì îïðîñà, ñ âûáîðêîé â 1074 ïàöèåíòà, áûëî èññëåäîâàíî ìíåíèå ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ êàñàòåëüíî êà÷åñòâà è
óðîâíÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã â ãîðîäñêèõ ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî 81% îïðîøåííûõ
âûñîêî îöåíèâàþò äåÿòåëüíîñòü ÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ ñòðóêòóð â ïðåäîñòàâëåíèè ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñëóã.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü, êà÷åñòâî

_ Descrierea atitudinii populaþiei vis-à-vis de aspectele

Introducere
Orice om îºi doreºte o sãnãtate perfectã a cavitãþii bucale,
iar orice pacient doreºte o informaþie amplã referitoare la
metodele de profilaxie, diagnostic ºi de tratament, apeleazã ºi
vrea sã obþinã consultaþia unui stomatolog calificat. Astfel,
gradul de satisfacere a populaþiei versus asistenþã medicalã
calitativã este o condiþie obligatorie a sistemului sãnãtãþii.
Administrarea eficientã a sistemului sãnãtãþii include mai multe
direcþii importante de activitate, una dintre ele fiind studiul
opiniei populaþiei. În condiþiile asigurãrii medicale obligatorii
ºi ale dezvoltãrii relaþiilor de piaþã, evaluarea ºi gestionarea
asistenþei medicale de calitate în interesul fiecãrui pacient este
un imperativ al timpului (1, 2).
Opinia populaþiei referitor la calitatea serviciilor
stomatologice în instituþiile private urbane a fost studiatã prin
intermediul unui sondaj, care reprezintã un ansamblu de
operaþiuni, având ca obiectiv studierea distribuþiei unor
caracteristici în totalitatea unei populaþii, pornind de la
observaþiile efectuate pe un eºantion al acesteia (3, 4, 5).
Rezultatele sondajului au furnizat informaþii suplimentare
pentru elaborarea unor soluþii optime vizând sporirea
accesibilitãþii populaþiei la serviciile medicale stomatologice,
modificarea sau menþinerea structurii existente a serviciului
stomatologic privat, sporirea calitãþii asistenþei medicale
stomatologice acordate de cãtre stomatologii care activeazã în
cadrul instituþiilor stomatologice private. În acest context a fost
efectuat un studiu de opinie prin chestionarea anonimã a
populaþiei din municipiul Chiºinãu, unde s-a þinut cont de sex,
vârstã ºi de grupuri sociale.

financiare ale serviciilor medicale stomatologice
acordate.
_ Aprecierea accesului populaþiei la informaþiile privind
starea sãnãtãþii dentobucale personale, profilaxia
afecþiunilor stomatologice, precum ºi atitudinea faþã de
profesionalismul stomatologului, nivelul calitãþii ºi
rezultatul final al asistenþei medicale stomatologice
acordate.
Materiale ºi metode
Datele au fost colectate prin metoda de intervievare.
Chestionarea respondenþilor din municipiu s-a efectuat
individual, prin metoda chestionarului formalizat Opinia
pacienþilor privind serviciile stomatologice prestate în condiþiile
structurilor medicale private urbane, elaborat de cãtre autorul
prezentei lucrãri. Chestionarul a inclus o serie de întrebãri menite
sã contribuie la elucidarea problemei studiate. Majoritatea
întrebãrilor au fost închise sau parþial deschise.
Rezultate ºi discuþii
Eºantionul de selecþie a cuprins 1074 de persoane cu
vârstele între 19 - 66 de ani ºi peste; repartiþia pacienþilor în
funcþie de vârstã fiind indicatã în tabelul 1.
Au fost intervievate 674 (62,9%) de femei ºi 397 (37,1%)
de bãrbaþi, aceste date fiind expuse în tabelul 2.
Prima întrebare a chestionarului a fost dedicatã nivelului
de organizare a serviciului stomatologic în cadrul oraºului
Chiºinãu. Conform rezultatelor sondajului s-a constatat cã
majoritatea populaþiei (81,7%) apreciazã organizarea serviciului
stomatologic bine ºi foarte bine, 17,2% apreciazã
satisfãcãtor. Cota rãspunsurilor negative a fost de 1,1%. În
tabelul 3 ºi pe figura 1 sunt prezentate calificativele atribuite
gradului de organizare a serviciului stomatologic în cadrul

Scopul studiului
_ Specificarea gradului de asigurare a populaþiei cu servicii
medicale stomatologice ºi gradul accesibilitãþii acestor
servicii pentru populaþie.
$#
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Tabelul 1
Repartiþia respondenþilor dupã vârstã

municipiului Chiºinãu ºi ratele absolute ºi relative (procentuale)
ale respondenþilor.
Din cei 1072 de respondenþi (99,8 %), preferinþã pentru
structurile medicale private au manifestat 880 de respondenþi
(82,1%) ºi 192 de respondenþi (17,9%) au dat prioritate
instituþiilor stomatologice de stat. În tabelul 4 sunt evocate
argumente, care au cauzat preferinþa pentru instituþiile
stomatologice private urbane, 375 de respondenþi (36,7 %) au
pledat pentru aspectul instituþiei stomatologice, care a inclus
designul, cultura ºi estetica cabinetelor de lucru.
Din numãrul total al respondenþilor, majoritatea, 91,6 la
sutã, au apreciat drept accesibile serviciile stomatologice în
structurile private, atribuindu-le calificativele bine ºi
satisfãcãtor, calificativul foarte bine a fost indicat de 7,6%
dintre respondenþi ºi doar 0,8% au dat rãspunsul nesatisfãcãtor
(tabelul 5).
A fost studiat nivelul de informare consultativã personalã,
inclusiv telefonicã, a populaþiei în instituþiile stomatologice
private urbane referitor la sãnãtatea dentobucalã ºi necesitatea
efectuãrii tratamentului sau investigaþiilor paraclinice. Conform
rezultatelor sondajului, s-a constat cã 86,8% calificã cu bine
ºi cu satisfãcãtor accesul la informaþie, calificativul foarte

Tabelul 2
Repartiþia respondenþilor în fucþie de sex

Fig.1. Opinia pacienþilor despre organizarea serviciului
stomatologic în municipiul Chiºinãu.

Tabelul 3
Calificativele pacienþilor despre serviciul stomatologic în municipiul Chiºinãu

Tabelul 4
Preferinþe cauzale ale pacienþilor instituþiilor stomatologice private urbane

Tabelul 5
Opinia pacienþilor despre accesibilitatea serviciilor stomatologice
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Tabelul 6
Opinia pacienþilor despre accesul la informaþie

Tabelul 7
Date statistice despre perioada de aºteptare în timpul vizitei la stomatolog

bine l-au dat 7,4% dintre respondenþi, ºi numai 5,8% din
populaþie nu dispune de informaþie privind starea sãnãtãþii
cavitãþii bucale, tratament ºi altele. Aceste date sunt expuse în
tabelul 6.
În tabelul 7 ºi pe figura 2 sunt prezentate datele sondajului
despre perioadele de aºteptare în timpul vizitei la stomatolog în
instituþiile stomatologice private urbane. 83,8% dintre
respondenþii eºantionului de opinii (care au rãspuns la aceastã
întrebare) au indicat cã perioada de aºteptare în timpul unei vizite
la stomatolog nu depãºeºte 15 minute. În plan comparativ
ponderea timpului de 6-15 minute este semnificativã (fig. 2).

Fig. 2. Termenele medii de aºteptare a unui pacient
la stomatolog.
Tabelul 8
Opinia pacienþilor despre nivelul de accesibilitate la radiolog, proceduri fizioterapice,
la diagnosticarea funcþionalã, la analize de laborator

Tabelul 9
Opinia pacienþilor despre argumentarea necesitãþii procedurilor de diagnosticare
ºi de tratament, propuse de medicul stomatolog

Tabelul 10
Opinia pacienþilor despre atenþia medicului stomatolog faþã de starea sãnãtãþii lor dentoorale
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Având în vedere cã majoritatea instituþiilor stomatologice
private urbane nu dispun de utilaj, de instalaþii, de reactive de
laborator etc., pacienþii sunt îndreptaþi în instituþiile medicosanitare publice pentru efectuarea investigaþiilor paraclinice.
În tabelul 8 sunt indicate datele sondajului cu privire la
nivelul de accesibilitate a acestor pacienþi la roentgenologie, la
proceduri fizioterapice, la diagnosticare funcþionalã, la analize
de laborator etc.
A fost studiatã atitudinea stomatologiilor faþã de pacienþi,
nivelul de atenþie ºi de amabilitate, cointeresarea lor faþã de
starea sãnãtãþii dentobucale a pacienþilor, nivelul lor de implicare
în rezolvarea problemelor de sãnãtate ale pacienþilor.

Menþionãm faptul cã majoritatea respondenþilor din cei
intervievaþi (91,5%) au calificat nivelul de atenþie, atitudine, amabilitate
ºi altele cu bine ºi cu satisfãcãtor, 7,6 la sutã au dat aprecierea
foarte bine ºi numai 0,9% au apreciat nesatisfãcãtor. Aceste date
sunt reflectate în tabelele 9, 10, 11, 12, 13, 14 ºi pe figura 3.
Aspectul care vizeazã respectarea confidenþialitãþii
informaþiei despre maladiile lor de cãtre specialiºtii instituþiilor
stomatologice private urbane a fost apreciat pozitiv de populaþie
în 98,2% din cazuri ºi numai 1,8% nu au acceptat aceastã opinie.
În aprecierea timpului suficient de comunicare acordat
pacientului de cãtre stomatolog au participat 923 de respondenþi
(85,9%). 868 de respondenþi, care constituie 94,0% din
eºantionul de opinii, au indicat un timp suficient de comunicare
a medicului stomatolog cu pacienþii. Doar 55 de respondenþi
(6,0%) nu au susþinut acestã opinie.
Calitatea asistenþei medicale stomatologice, acordatã de
medicii-stomatologi din instituþiile stomatologice private urbane,
a fost analizatã în baza opiniei pacienþilor referitoare la:
aprecierea nivelului profesional al medicilor-stomatologi,
aprecierea calitãþii asistenþei stomatologice, influenþa pozitivã
asupra sãnãtãþii dentobucale a pacienþilor, corespunderea calitãþii
serviciilor stomatologice speranþelor pacienþilor, opinia
pacienþilor despre principiul acordãrii asistenþei stomatologice
prin intermediul stomatologului din structurile medicale private.

Fig. 3. Aprecierea nivelului de implicare a stomatologului
în ameliorarea sãnãtãþii dentoorale a pacienþilor.

Tabelul 11
Opinia pacienþilor despre gradul lor de informare referitor la prevenirea afecþiunilor stomatologice

Tabelul 12
Opinia pacienþilor despre atitudinea ºi nivelul de amabilitate a stomatologilor

Tabelul 13
Opinia pacienþilor despre nivelul de cointeresare a stomatologilor în problema de ameliorare a stãrii lor de sãnãtate

Tabelul 14
Opinia pacienþilor despre nivelul de implicare a stomatologilor în ameliorarea problemelor lor de sãnãtate
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Tabelul 15
Opinia pacienþilor despre nivelul profesional al stomatologilor din instituþiile stomatologice private urbane

Aprecierea pozitivã a nivelului calitãþii serviciilor
stomatologice prestate populaþiei în structurile medicale private
urbane de cãtre stomatologi a fost constatatã în baza urmãtoarelor
opinii:
_ Majoritatea respondenþilor (60,5%) apreciazã nivelul
profesional de calificare a stomatologilor din structurile
medicale private cu calificativele foarte bine ºi bine
(tabelul 15 ºi fig. 4).
_Dintre respondenþi 99,1% apreciazã calitatea (rezultatele)
asistenþei stomatologice acordate în instituþiile
stomatologice private urbane cu calificativele foarte bine,
bine ºi satisfãcãtor (tabelul 16).
_ Serviciile stomatologice acordate de stomatologi au avut o
influenþã beneficã asupra sãnãtãþii dentobucale a pacienþilor,
ele pun în evidenþã o pondere semnificativã (91,3%) a
calificativelor bine ºi satisfãcãtor (tabelul 17).
_ Dintre respondenþi 97,1% apreciazã pozitiv calitatea
serviciilor stomatologice private, în conformitate cu
speranþele lor, iar 2,9% nu au susþinut aceastã opinie.
_ Este important cã 92,3% dintre respondenþi acceptã
acordarea asistenþei stomatologice în cadrul instituþiilor
stomatologice private urbane (tabelul 18).

Fig. 4. Aprecierea nivelului profesional al stomatologului.

Conform categoriei socio-profesionale, 78,3% dintre
respondenþi sunt angajaþi în câmpul muncii (aproximativ 8 din 10
persoane), 29,0% activeazã în sfera comercialã, 20,1%  în structurile
private, 15,6%  în sfera socialã, 13,6%  în sfera de producþie.
Cota ºomerilor reprezintã 3,5%, pensionari ºi invalizi  3,0% ºi
15,2% constituie alte categorii. Aceste date sunt incluse în tabelul 19.
Concluzii
În baza analizei rezultatelor ale studiului referitor la opinia
populaþiei despre calitatea serviciilor stomatologice, acordate
în instituþiile stomatologice private urbane, putem concluziona
Tabelul 16

Opinia pacienþilor despre calitatea asistenþei stomatologice în structurile medicale private

Tabelul 17
Opinia pacienþilor referitor la sãnãtatea lor dentarã dupã efectuarea tratamentului în instituþiile medicale private

Tabelul 18
Opinia pacienþilor despre principiul acordãrii asistenþei stomatologice în structurile medicale private urbane
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Tabelul 19
Repartizarea respondenþilor dupã categorii sociale

2. Marcu A., Marcu Gr. M., Vitcu L. º.a. Metode utilizate în monitorizarea
stãrii de sãnãtate. Institutul de Sãnãtate Publicã. Bucureºti, 2002, 299 p.
3. Rotaru A., Sîrbu Cr., Câmpianu R., Munteanu I., Rotaru H. Implicaþii
multidisciplinare în durerea oralã ºi cranio-facialã. România, Cluj-Napoca,
Chiºinãu, 2001, p. 620.
4. Savin V. Consolidarea asistenþei medicale primare în condiþii urbane.
Autoreferatul tezei de doctor în ºtiinþe medicale. Chiºinãu, 2003, 22 p.
5. Äåëåíäèê À. È. Èçó÷åíèå ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ïî äàííûì àíêåòèðîâàíèÿ. Ñòîìàòîëîãèÿ, 2000, ¹ 6, ñ. 58-60.

cã 37,1% dintre bãrbaþi ºi 62,9% dintre femei apreciazã pozitiv
organizarea serviciului stomatologic în cadrul municipiului
Chiºinãu.
Independent de categoria socialã, 93,1% dintre
respondenþi estimat pozitiv activitatea structurilor stomatologice
private urbane, majoritatea absolutã a intervievaþilor (99,4%),
indiferent de vârstã, evalueazã, de asemenea, pozitiv accesul la
serviciile stomatologice prestate populaþiei în cadrul instituþiilor
stomatologice private urbane, ceea ce denotã o calitate bunã a
acestor servicii ºi un nivel profesional înalt al stomatologilor
care activeazã în aceste instituþii.
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Stereotaxia în tratamentul neurochirurgical al hematomului spontan
intracerebral
V. Maxian
Institutul de Neurologie ºi Neurochirurgie, Chiºinãu, Republica Moldova
Stereotactic Treatment of Intracerebral Spontaneous Hematomas
This is a study of the surgical treatment of spontaneous intracerebral hematomas following consultations with a number of neurosurgeons,
neurologists and anesthesiologists. Surgery remains the acknowledged mainstay for potentially curative treatment of spontaneous intracerebral
hematomas. Their stereotactic removal is a minor invasive procedure which decreases morbidity, neurological deficit and the degree of handicap.
The goal of surgery depends on the location of the hematoma, the age and the overall medical condition of the patient.
Key words: stereotactic evacuation, spontaneous intracerebral hematoma
Ñòåðåîòàêñèÿ â íåéðîõèðóðãè÷åñêîì ëå÷åíèè ñïîíòàííûõ âíóòðèìîçãîâûõ ãåìàòîì
Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå ñïîíòàííûõ âíóòðèìîçãîâûõ ãåìàòîì  îäíî èç àêòóàëüíûõ è äèñêóòàáåëüíûõ ïðîáëåì íåâðîïàòîëîãîâ, íåéðîõèðóðãîâ, àíåñòåçèîëîãîâ. Îïåðàöèÿ îñòà¸òñÿ ñàìûì ïðèçíàííûì è ãëàâíûì â ëå÷åíèè âíóòðèìîçãîâûõ ãåìàòîì.
Óäàëåíèå âíóòðèìîçãîâîé ãåìàòîìû ñ ïîìîùüþ ñòåðåîòàêñèè  ýôôåêòèâíûé ìåòîä ïðè ïðàâèëüíîì ïîäáîðå ïàöèåíòîâ.
Ïîêàçàíèÿ ê õèðóðãè÷åñêîìó âìåøàòåëüñòâó çàâèñÿò îò ëîêàëèçàöèè ãåìàòîìû, âîçðàñòà, ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà, à òàêæå îò
ìíîãèõ äðóãèõ ôàêòîðîâ. Õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå âíóòðèìîçãîâûõ ãåìàòîì ñ ïîìîùüþ ñòåðåîòàêñèè  îäèí èç ìèíèìàëüíî
èíâàçèâíûx ìåòîäîâ, êîòîðûé ñíèæàåò ñìåðòíîñòü, èíâàëèäíîñòü, ïðèâîäèò ê ðåãðåññó íåâðîëîãè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ. Äàííûé
ìåòîä ëå÷åíèÿ àêòóàëåí, âìåñòå ñ òåì îí íóæäàåòñÿ â áîëåå äåòàëüíîì èçó÷åíèè è âî âíåäðåíèè â ìåäèöèíñêóþ ïðàêòèêó.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñïîíòàííûå âíóòðèìîçãîâûå ãåìàòîìû, ñòåðåîòàêñè÷åñêîå ëå÷åíèå
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De obicei, hemoragia din vasul afectat se opreºte de
sinestãtãtor în primele minute dupã apariþia ei. De aceea,
conform datelor: Â. Â. Ëåáåäåâ è ñîàâò. (1970), Í. M.
×åáîòàðåâà (1984), operaþiile efectuate în primele ore dupã
hemoragie oferã posibilitatea de a depista sursa de hemoragie
doar în 2-3% dintre cazuri. În acest sens, s-a subliniat avantajul
identificãrii surselor de hemoragie ºi, îndeosebi sângerarea
arterei lenticulostriate (sursa cea mai frecventã) care poate fi
astfel coagulatã, evitându-se resângerãrile.
În 2002, Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Neurologie
al Academiei Medicale din Rusia a formulat urmãtoarea ipotezã:
metode de tratament conservator ale ictusului hemoragic în
prezent nu existã. Deci metoda determinantã de tratament al
hematomului intracerebral uneori este intervenþia
neurochirurgicalã  evacuarea hematomului prin metoda
deschisã sau stereotacticã în funcþie de volum, de localizare ºi
de agresivitate a structurilor adiacente. Aceastã ipotezã necesitã
o concretizare: determinarea indicaþiilor cãtre operaþie,
aprecierea stãrii pacientului la internare, statusul premorbid.
Dintre metodele minime invazive în tratamentul
hematoamelor intracerebrale se practicã frecvent- aspiraþia
stereotacticã [Ý. È. Êàíäåëü, Â. Â. Ïåðñåäîâ, 1986; Â. Â.
Ïåðñåäîâ 1990; À. Ñ. Ñàðèáåêÿí è äð., 1997).
Prima evacuare stereotacticã a hematomului spontan a fost
efectuatã în 1978 de cãtre Acklund ºi Holst.
Stereotaxia este tehnica neurochirurgicalã de reperaj a unor
structuri nervoase sau leziuni intracraniene, în scopul tratãrii
lor printr-un orificiu mic a cutiei craniene. Fixând capul
bolnavului într-un cadru stereotactic (Talairach, Leksell, Brown
 Roberts  Wells, Cosman  Roberts  Wells, Fisher), se poate
preciza tridimensional, utilizând iodoventriculografia,
tomografia computerizatã, rezonanþa magneticã nuclearã: sediul,
dimensiunile ºi raportarea la formaþiuni anatomice cunoscute, a
unor þinte ce pot fi apoi abordate, pãtrunzând în cutia cranianã
printr-un orificiu minim.
J. Ciurea ºi coaut. (1991) au descris o metodã stereotacticã
proprie de evacuare a hematomului intracerebral, bazatã pe
datele TC cerebrale. Cu un ac gros, introdus în hematom, se
mãsura tensiunea lui, apoi, dupã evacuarea treptatã a
hematomului, el se înlocuia cu soluþie izotonicã.
Dupã datele unor autori de peste hotare, folosirea metodei
stereotactice în evacuarea hematoamelor intracerebrale, cu
localizare la nivelul nucleilor subtalamici, talamus ºi cerebel, este
mult mai preferabilã. Metoda are prioritate la bolnavii cu vârsta
mai mare de 60 de ani ºi cu o patologie somaticã severã. În
concluzie, autorii indicã aspectul controversat al unor probleme
referitor la indicaþiile pentru operaþie prin aceastã metodã.
În China au fost studiate consecinþele evacuãrii
hematoamelor intracerebrale prin metoda stereotacticã la 32 de
pacienþi. Peste 6-10 luni din momentul îmbolnãvirii, letalitatea
s-a constatat doar 3,1% dintre pacienþi; 37% au devenit absolut
apþi de muncã; 12% au necesitat îngrijire medicalã; 47% au
avut nevoie de ajutor permanent. Autorii considerã cã metoda
stereotacticã de evacuare a hematomului intracerebral este cu
mult mai efecientã în tratamentul patologiei date.
Savanþii germani au demonstrat cã, în evacuarea
hematomului intracerebral prin metoda stereotacticã, se poate
de aspirat pânã la 80% din volumul hematomului cu localizare

Boala cerebrovascularã este o problemã importantã de
sãnãtate publicã, ºi constituie una dintre principalele preocupãri
ale practicii medicale ºi ale cercetãrii ºtiinþifice actuale a patologiei
umane din multe þãri. Aceste preocupãri sunt determinate, pe de
o parte, de morbiditatea ºi de mortalitatea ridicatã pe care le
determinã afecþiunile vasculare cerebrale ºi, pe de altã parte, de
dificultãþile diagnostice, terapeutice ºi recuperatorii.
Actualmente, tratamentul chirurgical al hematomului
intracerebral spontan este una dintre cele mai actuale ºi
discutabile probleme în neurochirurgie [Olimide A. et al.,1997;
Kloc W. et al.,1997; Hadjiangelov I. et al.,1997].
Dintre metodele chirurgicale ale hematomului
intracerebral sunt cunoscute urmãtoarele:
- evacuarea hematomului prin defectul tradiþional 
trepanaþie;
- aspiraþia simplã ori stereotacticã prin trepanaþie micã;
- evacuarea endoscopicã.
Operaþiile deschise se utilizeazã în scopul micºorãrii
sindromului de dislocare, a edemului cerebral, a hemoragiilor
laterale ºi lobare. În majoritatea cazurilor se practicã evacuarea
printr-o craniotomie, cu aspirarea hematomului sub control vizual.
Craniotomia se practicã în punctul cel mai superficial al colecþiei,
bineînþeles, evitându-se abordul prin zonele elocvente funcþionale.
Aspiraþia simplã sau stereotacticã se utilizeazã în stadiul
de lizã a hematomului, în perioada subacutã, ºi stadiul cronic,
care constã în puncþia hematomului cu o canulã ori cu acul
Beklaud, dupã care se aspirã partea lichidã a hematomului ori
cheagurile fragmentate. Actualmente, se studiazã momentul în
douã etape a metodei date, prin introducerea preparatelor
proteolitice sau fibrinolitice în cavitatea hematomului.
Metoda endoscopicã de evacuare a hematomului a fost
propusã de R. Auer ºi coaut. (1989). Autorii confirmã faptul cã
metoda este efecientã la pacienþii de pânã la 60 de ani ºi cu
volumul hematomului mai mare de 50 cm3.
La fiecare bolnav cu hematom spontan intracerebral,
întrebarea pe care ºi-o pune fiecare neurochirurg este: este indicat
tratament chirurgical sau nu? Dificultaþi în stabilirea acestor
indicaþii sunt, mai ales, în formele supraacute ºi acute ale
hematomului intracerebral primar.
Indicaþia efectuãrii unei intervenþii chirurgicale trebuie sã
þinã cont de forma clinicã ºi de localizarea hematomului, de
vârsta bolnavului, de starea de sãnãtate a organismului
acestuia. Analiza modului de debut, dar mai ales a alurii evolutive
ulterioare, prin examene repetate comparative, a reactivitãþii
bolnavului, a stãrii de conºtienþã, a tulburãrilor neurovegetative
ºi a sindromului neurologic au o mare importanþã.
Stabilirea momentului optim pentru efectuarea intervenþiei
neurochirurgicale este mai important decât actul operatoriu în
sine ºi constituie adesea cheia pronosticului.
Pânã în prezent nu este o opinie unicã referitor la momentul
optim al intervenþiei neurochirurgicale, ce volum ºi ce localizare
a hematomului intracerebral necesitã tratament chirurgical, care
metodã chirurgicalã va aduce succes, care situaþii sunt fãra
perspectivã ?
Intervenþia neurochirurgicalã precoce face ca rezultatele
postoperatorii sã fie mai bune. Dupã datele lui Miroslawa Zabka
(1999), mortalitatea este de 7%, daca operaþia este efectuatã în
primele ore de la internare.
%
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în regiunea ganglionilor bazali. Recidivele de hemoragie au fost
atestate în 1,6% din cazuri. Autorii apreciazã metoda datã ca
fiind mai efecientã, în comparaþie cu alte metode. Alþi cercetãtori
germani au contrapus rezultatele metodelor stereotactice de
evacuare a hematomului intracerebral cu cele ale tratamentului
conservator. Operaþiile stereotactice au fost cu mult mai efeciente
prin regresiune mai rapidã a dereglãrilor de conºtiinþã, prin
complicaþii pre- ºi postoperatorii minime, prin letalitate minimã.
Cercetãrile efectuate în Japonia au inclus 242 de pacienþi
cu hematoame intracerebrale, operaþi cu ajutorul stereotaxiei.
Scopul a fost urmãtorul: determinarea eficacitãþii metodei
stereotactice în evacuarea hematomului intracerebral, cu o
localizare la nivelul ganglionilor bazali. S-a stabilit cã, la
pacienþii operaþi prin metoda datã, efectul funcþional bun este
superior pacienþilor care au administrat un tratament
medicamentos.
Evacuarea oricãrei colecþii sangvine intracerebrale, recomandatã
în literatura medicalã japonezã, este încã în curs de evaluare.
Multe lucrãri din diferite þãri sunt dedicate utilizãrii
fibrinolizei cheagului sangvin în timpul aspiraþiei stereotactice,
care este consideratã o metodã relativ traumatizantã în tratamentul
hematoamelor intracraniene ºi este recomandatã ca o metodã
alternativã a tratamentului conservator [C. Bush, 1997].
I. Ciurea ºi coaut. (1997) au efectuat evacuarea
hematomului intracerebral prin anestezie localã, utilizând
construcþia Fisher Z-D (craniofixator). Urochinaza a fost
administratã dupã evacuarea hematomului, cu un interval de 6
ore, timp de 3-4 zile, pânã la obþinerea efectului scontat. Din 23
de pacienþi au decedat 11 (48%), rezultate mai bune s-au atestat
la pacienþii cu indicii mai mari, dupã GCS.
Relatarea lui D. Schaefer ºi coaut. (1997) este consacratã
analizei rezultatelor tratamentului la 80 de pacienþi (vârsta sub
70 de ani) cu hemoragii putaminale (56 de pacienþi) ºi talamice
(24 de pacienþi) cu ajutorul evacuãrii stereotactice ºi fibrinolizei
locale cu urochinazã. Volumul mediu al hemoragiei, fãrã erupþie
în ventriculi (care s-a observat la 44 de pacienþi), constituie 38
ml. În prezenþa semnelor de angajare, pacienþii erau operaþi prin
metoda clasicã (deschisã). În 87% din cazuri s-a obþinut
micºorarea în volum a hematomului pânã la 90%, deºi în
majoritatea cazurilor era suficient 36 ore de fibrinolizã. Peste 7
zile dupã operaþie letalitatea constituia 2,5%, morbiditatea 
5%, restabilirea cunoºtiinþei sau ameliorarea conºtiinþii s-a
observat în 54% din cazuri (mãrirea medie a indicilor GCS cu 4
puncte), ameliorarea stãrii neurologice (dereglãri motorii ºi de
vorbire) -la 42% din pacienþi. Rezultatele erau cu atât mai bune,
cu cât mai precoce se evacua hematomul (intervalul minim a
fost de 6 ore). D. Schaefer ºi coaut. (1997) considerã cã, în
timpul tratamentului conservator al ictusului hemoragic, în
decursul primelor sãptãmâni se poate obþine doar stabilizarea
stãrii generale, dar starea multor pacienþi se înrãutãþeºte în
primele zile. Fibrinoliza, prin metoda stereotacticã, a permis o
îmbunãtãþire a stãrii generale la 2/3 dintre pacienþi, în decursul
primelor sãptãmâni, ºi a micºorat perioada de terapie intensivã.
Letalitatea, în comparaþie cu grupul de pacienþi trataþi
conservator, era mai micã. Însã utilizarea urochinazei, uneori
era însoþitã de o hemoragie repetatã [S. Schwarz ºi coaut., 1998].
Ñàðàáèêÿí À. Ñ., Ïîëÿêîâ Ë. Í. ºi coaut. (2003) descriu
drenarea stereotacticã a hematomului intracerebral cu

ultrasonografie (USG) ºi folosirea localã a preparatelor
fibrinolitice intraoperatoriu. Indicile radicalitãþii evacuãrii
hematomului variazã între 75-100%, media fiind 87%. Letalitatea
postoperatorie a constituit doar 18,8%. Metoda este indicatã în
hematoamele cu volum mare, cu o localizare localizare profundã
ºi în prezenþa sindromului de dislocare cerebralã.
C. Bush ºi coaut. (1997) descriu tratamentul ictusului
hemoragic prin stereotaxie la 42 de bolnavi, dintre care la 14 a
avut loc o erupþie ventricularã, din care motiv s-a instalat cateter
ventricular. Hemoragie repetatã, care nu necesita tratament
reoperatoiu, s-a determinat la 1 pacient, dislocarea drenajului 
la 1 pacient, venticulita - la 3 pacienþi. Dintre toþi pacienþii cu
hemoragie intraventricularã nu a decedat nici unul, iar ºuntare,
în perioada tardivã, a fost repetatã la 3 pacienþi.
Aºadar, în cazul existenþei unui hematom intracerebral,
problemele privind indicaþiile, contraindicaþiile, momentul
oportun al intervenþiei ºi tratamentul medicamentos pre-, intraºi postoperatoriu sunt mult discutate în literatura de specialitate.
Diversitatea punctelor de vedere privind aspectele
anatomo-clinice, diagnostice, terapeutice ºi chirurgicale ale
hematomului intracerebral primar sunt evaluate în literaturã prin
rezultatele postoperatorii care diferã de la o statisticã la alta.
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Implicarea imunogeneticã în artrita idiopaticã juvenilã
N. Revenco
Catedra Pediatrie nr.1, USMF Nicolae Testemiþanu
Immune and Genetic Influences in Juvenile Idiopathic Arthritis
In a study of 67 patients with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) and 33 healthy children the author assessed the highest incidence of HLA
A2, DR2, DR1 and A3. The polyarticular variant of the disease was associated more frequently with HLA DR8, and the oligoarticular with HLA
A2. A systemic variant did not show a statisticallly veridic assotiation with HLA. In children diagnosed with JIA, the significant presence of the
following HLA antigens was identified: A2 in 52.2 cases (p=0.0001), A3 in 25.4% cases (p=0.0097), DR1 in 38.4% cases (p=0.0069), and DR2
in 35.8% cases (p=0.0076). The correlation between the genes of the HLA system and the various forms of AIJ showed that the systemic form
was not associated with any type of HLA. The poliarticular form was associated with HLA DR8 (p=0.009) and the olygorticular form with HLA
A2 (p=0.0001).
Key words: juvenile idiopathic arthritis, HLA system
Èììóíîãåíåòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ è þâåíèëüíûé èäèîïàòè÷åñêèé àðòðèò
Â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû 67 äåòåé ñ þâåíèëüíûì èäèîïàòè÷åñêèì àðòðèòîì (ÞÈÀ) è 33 çäîðîâûõ äåòåé. Îïðåäåëåía
íàèáîëüøàÿ ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè HLA-A2, DR2, DR1 è A3. Ïîëèàðòèêóëÿðíàÿ ôîðìà äîñòîâåðíî ÷àùå àññîöèèðîâàëàñü ñ
HLA DR8, îëèãîàðòðèò  ñ HLA A2, òîãäà êàê ñèñòåìíûé âàðèàíò íå àññîöèèðîâàëñÿ äîñòîâåðíî ñ HLA.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: þâåíèëüíûé àðòðèò, ñèñòåìà HLA

Introducere
Ipoteza geneticã în patogenia artritei idiopatice juvenile
(AIJ) este susþinutã de studii familiale ºi de corelãri cu anumite
antigene de histcompatibilitate. Astfel, incidenþa bolii pare sã
fie mai crescutã la rudele de gradul I, la gemenii monozigoþi ºi
la anumite grupuri etnice [1, 2]. Se considerã cã 40-60% din
predispoziþia pentru boalã poate fi atribuitã factorilor genetici
[3, 4, 5, 6].
Tehnicile biologiei moleculare contemporane au depistat
cã artrita reumatoidã este primar asociatã cu aminoacidul specific
din lanþul beta-1 al alelelor clasei II a sistemului de
histcompatibilitate HLA. S-a evidenþiat un epitop comun pe
alelele DR B*0101, *0102, *0401, *0404, *0405, *0408, *1001
ºi *1402 în populaþia globului [7, 8]. Totuºi nu este clar în ce
mod acest epitop este responsabil de declanºarea AIJ. Se
considerã cã acest epitop ar avea mai multe funcþii: ar fi un
receptor pentru un peptid artritogenic; reprezintã vehiculul
de prezentare a celulelor T; mimeazã un agent patogen, cum ar
fi virusul Ebstein-Barr [9, 10].
Aºadar, genele au un rol important în patogenia AIJ. Totuºi
genele care actualmente sunt asociate cu AIJ sunt comune ºi
adesea depistate la persoane care nu manifestã boala. Se
considerã cã aceste gene creeazã o susceptibilitate sau o tendinþã
spre riscul crescut de dezvoltare a AIJ. De ce unele persoane cu
acelaºi genotip au un risc crescut de AIJ în timp ce la alþii acest
risc absenteazã? Actualmente, se cerceteazã ºi se identificã
genele ºi factorii care influenþeazã genereazã ºi dezvoltarea AIJ.

complement dependentã (testul limfocitotoxic), în care celulele
mononucleare au fost supuse testãrii ºi cu antiser ºi cu complement.
Rezultate ºi discuþii
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele de evaluare a
componentelor sistemului HLA la 67 de copii cu AIJ ºi la 33 de
copii sãnãtoºi, vârsta carora nu varia semnificativ (respectiv 138
± 4,5 luni ºi 132 ± 5,9 luni; p> 0,05).
La copiii cu AIJ a fost constatatã semnificativ mai frecvent
prezenþa antigenelor HLA A2 în 52,2% din cazuri (p=0,0001),
A3  în 25,4% din cazuri (p=0,0097), DR1  în 38,4% din cazuri
(p=0,0069) ºi DR2  în 35,8% din cazuri (p=0,0076).
A fost efectuatã corelarea între genele sistemului HLA ºi
diverse forme ale AIJ ( tab. 2).
Forma sistemicã nu a fost asociatã cu nici un tip de HLA.
Forma poliarticularã a fost asociatã cu HLA DR8 (p=0,009) ºi
forma oligoarticularã  cu HLA A2 (p=0,0001).
Actualmente este bine demonstratã relaþia între AIJ ºi
genele HLA. Moleculelor HLA (care sunt exprimate pe
membranele tuturor celulelor organismului) li se atribuie un rol
central în activitatea sistemului imun, deoarece ele fixeazã
fragmentele antigenice (peptidele) pentru a le transporta
limfocitelor. De remarcat cã, în condiþii fiziologice, T-limfocitele
nu sunt în stare a recunoaºte antigenul. T-limfocitele pot
recunoaºte antigenul doar în cazul când el este fixat cu ajutorul
sistemului HLA sub formã de peptide. Cu alte cuvinte,
moleculele HLA sunt necesare pentru a iniþia cascada tuturor
reacþiilor specifice imune. Din considerentele cã fiecare
moleculã HLA fixeazã numai fracþia peptidicã care este
componenta oricãrui antigen, oricât de complex nu ar fi, sistemul
HLA selecteazã de pe suprafaþa antigenului componenta
necesarã pentru a o transmite sistemului imun.
Sistemul HLA se caracterizeazã printr-un polimorfism care
are o importanþã funcþionalã: de obicei moleculele care diferã

Material ºi metode
În studiu au fost incluºi 67 de pacienþi cu AIJ ºi 33 de copii
sãnãtoºi la care au fost apreciate unele componente din clasa I (A
ºi B) ºi din clasa II (DR ºi DQ) ale sistemulului major de
histcompatibilitate (HLA). Determinarea claselor I ºi II ale
sistemului HLA a fost efectuatã prin tehnica de citotoxicitate
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Tabelul 1
Particularitãþile sistemului HLA la 67 de copii cu AIJ ºi la 33
de copii sãnãtoºi

Tabelul 2
Asocierea HLA cu diverse forme de AIJ

Se presupune cã riscul crescut de apariþie a AIJ, în caz de
prezentare a anumitor molecule HLA, este condiþionat de
capacitatea acestor molecule de a fixa peptidele concrete ºi, în
aºa mod, de a iniþia contra lor reacþiile imune. Aceasta ar
argumenta faptul cã copiii cu un tip de HLA condiþionat de
iniþierea AIJ, pe fundalul unei infecþii, pot dezvolta reacþii imune
îndreptate contra peptidelor, care se aseamãnã structural cu
peptidele articulaþiilor. Acest mecanism influenþeazã negativ
reacþiile de apãrare a sistemului imun ºi pot fi un trigger în
dezvoltarea AIJ.
Rezultatele studiului confirmã susceptibilitatea geneticã
a AIJ manifestatã prin prezenþa frecventã a antigenelor HLAA2 la o jumãtate dintre copiii cu AIJ (52,2%) [p=0,0001]; DR2
 la 35,8% dintre copii (p=0,0076); DR1  la 38,4% dintre copii
(p=0,0069) ºi A3  la 25,4% dintre copii (p=0,0097).
Analiza antigenelor HLA în funcþie de formele AIJ a
relevat cã forma sistemicã nu a fost asociatã cu nici un tip de
HLA. Forma poliarticularã a fost asociatã cu DR8 (p=0,0091)
ºi forma oligoarticularã cu  A2 (p=0,0001).
Rezultatele obþinute, care identificã rolul anumitor tipuri
ale sistemului HLA în patogenia AIJ la copii, sunt numai parþial
concordate cu rezulatetle altor studii. De fapt, situaþia era
previzibilã, deoarece particularitãþile antigenelor HLA depind
de mai multe variabile, de exemplu, de tipul de rasã a
persoanelor, de vãrstã etc [6]. Rezultate similare au fost
constatate ºi la alþi autori [11, 12], cu toate cã în unele lucrãri
gama particularitãþilor sistemului HLA este mai mare. Astfel,
de rând cu modificãrile descrise de noi, în unele srudii se
noteazã prezenþa mai frecventã ºi a antigenelor HLA B35 ºi
chiar a B27, la copiii cu AIJ [13]. Apar studii care constatã cã
prezenþa B27 în forma sistemicã se asociazã cu evoluþia
recidivantã a bolii; în forma poliarticularã - ar mai fi o asociere
 cu DR3 ºi prezenþa foarte micã de DR7 ºi DR4; forma
oligoarticularã ar mai avea o asociere cu DR8, DP2, iar DR5
se asociazã cu uveita [9, 14].
Concluzie
Susceptibilitatea geneticã a AIJ a fost constatatã atât prin
prezenþa semnificativ crescutã a antigenelor HLA-A2, DR2,
DR1 ºi A3 cât ºi prin influenþa unor antigene asupra evoluþiei
AIJ. Forma poliarticularã a fost asociatã cu HLA-DR8, forma
oligoarticularã  cu HLA-A2, forma sistemicã nefiind asociatã
cert cu nici un tip de HLA.
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Cazul unui copil cu sindromul Shwachman în contextul malabsorbþiei
intestinale
I. Mihu, V. Pleºca, E. Moraru
Institul de Cercetãri ªtiinþifice în domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
The Clinical Case of Child with Shwachman Syndrome Associated with Intestinal Malabsorption
The authors present a clinical case of a two-year-old child with Shwachman Syndrome initially thought to suffer from rickets, accompanied
by non-specific intestinal malabsorption. The diagnosis was made following the childs admission to the Department of Gastroenterology of SRI
MCH where complex examinations - genetic, hematological, and orthopedic  were performed. The diagnosis was made on the basis of physical
retardation, recurrent respiratory infections, stomatitis, neutropenia, anemia, decreasing amylase and lipase, coxa vara and the absence of
pathology in the hematopoetic system. After initiating a gluten-free diet and the subsequent correction of abnormal electrolytes, supplementary
enzymes and vitamins the patients condition improved. The authors believe the factors responsible for the amelioration were antibiotics,
innovations of artificial nutrition, and compensating for deficiencies such as enzymes. The most important complications of Shwachman Syndrome
are recurrent infection and bone pathology.
Key words: Shwachman syndrome, protein malabsorption, metaphysis disostosis
Ñèíäðîì Øâàõìàíà ó ðåá¸íêà ñ íàðóøåíèåì êèøå÷íîé âñàñûâàåìîñòè
Ñèíäðîì Øâàõìàíà  ïîëèñèñòåìíîå çàáîëåâàíèå ñ ïðåîáëàäàíèåì ýêçîêðèííîé íåäàñòàòî÷íîñòè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû,
ìàëüàáñîðáöèåé áåëêîâ, ìåòàôèçàðíûì äèçîñòîçîì, çàäåðæêîé ðîñòà è íåéòðîïåíèåé. Àâòîðû ïðåäñòàâëÿþò ñëó÷àé  ðåá¸íîê
4 ëåò ñ ãèïîôèçàðíûì íàíèçìîì, ðåöèäèâèðóþùèìè èíôåêöèÿìè, ãèïîêñèêî  èøåìè÷åñêîé ýíöåôàëîïàòèåé ñ ë¸ãêèì ïñèõîìîòîðíûì îòñòàâàíèåì è ë¸ãêîé äåôèöèòíîé àíåìèåé. Ðåá¸íîê áûë êîíñóëüòèðîâàí â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè, ãäå áûëî óñòàíîâëåíî íàëè÷èå íåñòàáèëüíîãî ñòóëà, óâåëè÷åíèå ïå÷åíè, ë¸ãêàÿ ôîðìà íåéòðîïåíèè è
àíåìèè. Ïîñëå êîíñóëüòàöèè îðòîïåäà áûë äèàãíîñòèðîâàí äèçîñòîç ãîëîâêè áåäðà; êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ñîîòâåòñâîâàëà
ñèíäðîìó Øâàõìàíà. Â ñòàòüå îïèñàíû ýòèîëîãèÿ, ýïèäåìèîëîãèÿ, ïàòîãåíåç, ìîðôîïàòîëîãèÿ, êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, äèàãíîñòèêà, ïðîãíîç è ëå÷åíèå äåòåé ñ óïîìÿíóòûì ñèíäðîìîì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèíäðîì Øâàõìàíà, ìàëüàáñîðáöèÿ áåëêîâ, ìåòàôèçàðíûé äèçîñòîç
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Sindromul Shwahman este o maladie polisistemicã
dominatã de insuficienþã pancreaticã exocrinã cu malabsorbþie
proteicã, disostozã metafizarã, reþinerea creºterii ºi neutropenie
[1, 2, 3].
Epidemiologie. Primele descrieri dateazã cu 1964 ºi
aparþin lui Shwachman ºi colegilor sãi în care iniþial au descris
asociat insuficienþa pancreaticã exocrinã cu unele semne
hematologice, iar mai târziu au specificat ºi disostoza metafizarã
cu talia micã [1, 2].
Incidenþa exactã a maladiei nu este cunoscutã. Cu toate
acestea, se estimeazã cã maladia afecteazã identic atât fetiþele,
cât ºi bãieþii, la 10 000-100 000 de naºteri revenind un caz de
boala Shwachman. Suplimentar se sugereazã cã din 100 de cazuri
de mucoviscidozã diagnosticate un caz îi revine sindromului
Shwachman [1, 3].
Etiologie. Cauzele maladiei nu sunt pe deplin elucidate,
totuºi transmiterea autosomal recesivã rãmâne în prim-plan,
întrucât 1/3 dintre cazuri sunt familiale. Perforãrile sporadice
sunt asociate influenþelor toxinelor, inclusiv celor
medicamentoase, infecþioase (virusul Koxake, virusul parotiditei
etc.) în perioada intrauterinã [3, 4, 5]. Dintre acestea mai
implicitã se considerã totuºi infecþia cu virusul Koxake care, în
perioada intrauterinã, este responsabil de diverse schimbãri
pancreatice, gravitatea cãrora coreleazã cu vârsta dezvoltãrii
intrauterine.
Patogenie. Aspectele patogene ale sindromului
Shwachman se datoreazã aberaþiilor metabolice multiple ºi sunt
reprezentate de insuficienþa pancreaticã exocrinã, însoþitã de
malabsorbþie proteicã ºi reþinerea creºterii, de afecþiuni osoase,
de schimbãri hematologice. Datoritã insuficienþei pancreatice,
în sucul pancreatic lipseºte un ºir de enzime, inclusiv proteazele
care, nescindând nutrimentele proteice, face deficitarã absorbþia
acestora ºi întârzie adaosul ponderal [4, 6, 7].
Originea nanismului din sindromul Shwachman rãmâne
neidentificatã: se admite cã nu este legat de insuficienþa pancreaticã
externã, deoarece suplinirea enzimaticã nu amelioreazã talia
copiilor, ºi nici de careva schimbãri endocrine, pentru cã la aceºti
copii nu au fost semnalate dereglãri în sinteza sau în eliberarea
hormonilor tiroidieni/hipofizari; ºi nici de disostoza metafizarã,
fiindcã retardul de creºtere se manifestã ºi în lipsa acesteia. Se
sugereazã totuºi cã, la copii cu staturã mai micã, afectãrile
metafizare sunt mai severe. Se admite cã, în anumite perioade de
dezvoltare embrionarã, pancreasul schimbã granulocitopoieza sau
acþioneazã direct asupra dezvoltãrii mãduvei hematopoietice ºi a
metafizelor oaselor [1, 4, 6].
Morfopatologie. Macroscopic pancreasul este mãrit în
volum, de culoare alb-surie, de o consistenþã densã ºi cu o
arhitectonicã pãstratã. Microscopic þesutul pancreatic nu are
schimbãri inflamatorii, regiunile exocrine sunt puþine la numãr
majoritatea fiind înlocuite prin þesut adipos. Schimbãrile
microscopice ale metafizelor sunt prezentate de þesut cartilaginos
puþin vascularizat cu coloane de condrocite dezorganizate, care
conþin incluziuni de glicogen ºi picãturi lipidice. Reticulul
endoplasmatic al acestor celule este dilatat, cu numeroase
incluziuni citoplasmatice. Uneori, chiar la copiii de vârstã micã,
poate fi depistatã fibrozã miocardicã cu hipertrofie ºi cu
schimbãri caracteristice fibroelastozei. Biopsia hepaticã pune

în evidenþã un diferit grad de steatozã hepaticã, uneori chiar
fibrozã hepaticã [2, 5, 7].
Manifestãrile clinice. Debutul maladiei fie cã se
semnaleazã din primele sãptãmâni sau luni ale vieþii, fie cã se
reþine dupã diversificarea ºi întreruperea alimentaþiei naturale,
însã, atât într-un caz cât ºi în altul, este dominat de diaree,
reþinerea creºterii, sensibilitate infecþioasã la care se adaugã
simptome ºi semne din partea altor organe ºi sisteme [1, 3, 5].
Diareea este variabilã, dar, în genereal, cu o frecvenþã de
4-10 scaune în zi, care sunt pãstoase, de culoare surie, urât
mirositoare ºi lipicioase.
Reþinerea creºterii este prezentã în 80% ºi se datoreazã
retardului statutaro-ponderal care manifestat din primele
examinãri, devine mai accentuat cãtre pubertate, (de asemenea
întârziatã) este talia finalã, deºi ea diferã comparativ cu cea a
semenilor doar cu 3 centile. Totuºi frecvenþa nanismului printre
aceºti copiii rãmâne înaltã [4, 6].
Sensibilitatea la infecþii nu variazã în funcþie de vârstã ºi
se realizeazã cu germeni care evocã deficit imun. Iniþial nounãscuþii ºi sugarii fac otitã, sinuzitã, bronºitã, pneumonii,
osteomielite, infecþii urinare, chiar septicemii; toate acestea nu
sunt obligatorii pentru primele luni sau ani de viaþã. Ulterior
apar furunculoze, piodermii, rinofaringitã, anginã, meningitã etc.
Începând cu enumerarea manifestãrilor digestive, copiii
cu sindromul Shwachman prezintã adesea anorexie, cu toate cã
uneori pot avea un apetit normal sau chiar bulemic. 25-50%
dintre copii au hepatomegalie cu ficat de o consistenþã durã ºi
cu o margine ascuþitã. Printre copiii cu sindromul Shwachman
este mai înaltã cota cazurilor cu maladia Hirschprung.
Manifestãrile respiratorii sunt notabile prin recurenþe
infecþioase ºi detresã respiratorie care, în mod excepþional, dar
pot fi semnul de debut al maladiei.
Manifestãrile osoase însoþesc practic orice caz de boalã
prin disostozã metafizarã ºi discondroplazie. Schimbãrile osoase
nu au implicare uniformã, cele mai frecvente fiind afectãrile
costale ºi femurale superioare. Extremitãþile humerale,
articulaþiile genunchiului, mâinilor, gleznelor, vertebrelor etc.
sunt afectate mai rar. Schimbãrile coastelor prin torace foarte
strâmt, coaste scurte cu micºorarea complianþei pulmonare se
fac evidente chiar din perioada de sugar, iar disostoza capului
femural, prin dereglãri de mers  poate fi evocatã la copilul mai
mare. Mai pot fi citate ºi modificãri ale oaselor tubulare lungi
(stagneazã, probabil, creºterea), clinodactilia degetului V,
osteopenie generalizatã, cifozã etc.
Manifestãrile sistemului nervos sunt notate de retard mintal
pânã la 55% din cazuri, cu indicele intelectual mediu (QI) de
93+/- 16, care corespunde nivelului de 33 percentile la populaþia
generalã. La fel, este posibilã microcefalia [3].
Manifestãrile clinice hematologice au expresie clinicã
oligosimptomaticã, rareori fiind acuzate echimoze, epistaxis,
purpurã trombocitopenicã.
Manifestãrile sistemului nefrourinar mai frecvent apar prin
dereglãri tubulare renale (glucozurie, galactozurie).
Manifestãrile sistemului endocrin au la bazã nanismul
hipofizar. Printre copiii cu maladia Shwachman, comparativ
populaþiei generale, este desemnatã o incidenþã mai crescutã a
diabetului zaharat [2].
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þin de afectarea cutiei toracice - cu coaste scurte, cu extremitãþi
evazate. Ulterior, se asociazã schimbãri metafizare în
extremitãþile humerale, în articulaþiile genunchiului, mâinilor
gleznelor, vertebrelor etc. Radiologic, indiferent de nivelul
localizãrii, este vorba de iregularitatea densitãþii osoase la nivel
metafizar manifestatã prin alternarea regiunilor hipo - ºi
hiperdense ale areolelor osoase care, la nivelul colului femural
apar în locul de contact al punctelor de osificare. Afecþiunile
instituite, întârzierea osificãrii ºi osteoporoza, în fiecare caz
aparte, pot fi complicate de fracturi patologice ºi uneori de
nanism. Totuºi, vârsta osoasã faþã de cea cronologicã ºi staturalã
este mai puþin retardatã [2, 6].
Testul de apreciere a clorizilor este fãrã modificãri.
Diagnosticul pozitiv. Diareea cronicã asociatã de
insuficienþã pancreaticã exocrinã ºi de neutropenie, care apar
din primele luni însoþitã ulterior de infecþii intercurente, reþinerea
creºterii ºi disostozã metafizarã, permite evocarea timpurie a
diagnosticului.
Tratamentul prevede restricþii alimentare,
antibioticoterapia adaptatã, reechilibrarea tehnicilor artificiale
de nutriþie cu suplinirea insuficienþei pancreatice externe ºi
corecþia carenþelor instalate.
Regimul dietetic trebuie sã fie bogat în proteine ºi
trigliceride cu lanþ scurt sau mediu.
Antibioticoterapia la început se va efectua cu antibiotice
de spectru larg în doze potrivit vârstelor, ulterior, însã, conform
antibioticogramei.
Detresa respiratorie, la nou - nãscuþi, uneori necesitã
resuscitare.
Suplinirea vitaminelor ºi a microelementelor este similarã
protocolului curativ general al sindromului de malabsorbþie, iar
cea a enzimelor pancreatice  potrivit mucoviscidozei. De
remarcat cã rãspunsul stabil la infecþii este posibil în
administrarea în complex a preparatelor enzimatice, schimbãrile
hematologice sub influenþa acestora fiind doar parþiale.
Evoluþie. Complicaþii. Prognostic. Datoritã
antibioticoterapiei, renovãrilor în tehnicile artificiale de
alimentare, precum ºi ale celor de suplinire a carenþelor instalate,
inclusiv ale celor enzimatice, a fost posibilã ameliorarea evoluþiei
puseurilor infecþioase. Aºadar, referirile din ultimii ani (1996) cu
privire la decesul copiilor din cauze infecþioase sunt mult mai
rare. Dar totuºi puseurile infecþioase ºi sechelele osoase rãmân
cele mai frecvente complicaþii ale maladiei, malnutriþia fiind
inevitabilã. În perioada pubertarã la aceºti copii predominã
reþinerea în dezvoltare, inclusiv talie joasã ºi eventuale handicapuri
în funcþiile intelectuale, care îngreuneazã integrarea socialã a
acestor copii.Iar deformaºiile toracice, ca ºi probele funcþionale
respiratorii, care ar putea submina prognosticul vital al copiilor
în perioada neonatalã, evolueazã spre atenuare în câteva luni,
afectarea extremitãþilor costale regreseazã, de obicei, cãtre vârsta
de 2 ani, dar pot exista pânã la 8-10 ani. Leziunile ºoldurilor însã
progreseazã, producând distrucþia progresivã a colului femural
cu deplasarea capului femural ºi instalarea coxa vara, fixatã care
poate fi argumentul unei osteotomii de corectare [2, 6].
Existã însã referiri conform cãrora unii bolnavi, ajunºi la
vîrsta respectivã, nasc copii. Într-un anumit numãr de cazuri
totuºi este semnalat decesul de pe urma complicãrii maladiei cu
insuficienþã cardiacã, legate de o fibrozã cu hipertrofie de

Manifestãrile tegumentelor în 65% din cazuri se denotã
ihtiozã cutanatã sau diverse semne ale infecþiilor generalizate
(septicemie) sau localizate (furunculoze, piodermii, abcese etc.).
Diagnosticul paraclinic
Examenul sumar al sângelui datoritã insuficienþei
medulare demonstreazã o scãdere a elementelor sangvine, cea
mai evidentã fiind neutropenia depistatã în mai mult de 88%
din cazuri. Adesea la unul ºi acelaºi copil poate fi observatã
afectarea a douã sau a trei linii sangvine, astfel încât neutropenia
ºi anemia se prezintã ca afecþiuni ce evolueazã separat, iar
pancitopenia este caracteristicã pentru circa 10-20% dintre copiii
afectaþi. Este vorba de o neutropenie care, la început fiind
tranzitorie (mai des ciclicã necesitând pentru depistare recoltãri
repetate), devine permanentã pentru luni sau chiar ani de zile,
pe parcursul cãrora poate fi înregistratã dispariþia completã a
neutrofilelor. Cu ocazia unei infecþii, poate fi depistatã o
leucopenie sau o leucocitozã, pentru care nu a fost urmãritã o
corelare între rata polinuclearelor ºi apariþia infecþiei, explicat
fiind, probabil, faptul mai degrabã de o diminuare a mobilitãþii
polinuclearelor decât de o modificare structuralã a acestora.
Eritrocitopenia, de regulã, este tranzitorie, rareori plasându-se
pe prim-plan cu valori de 100g/l, înregistrate la ½ dintre copii.
Aceastã anemie, de regulã, este aregenerativã, de origine
centralã, argumentatã de reticulocitozã slabã ºi hemoglobinemie
adesea mãritã pentru vârsta respectivã. Ea are caracter
hipoplastic ºi poate fi corijatã în unele cazuri prin suplimentarea
cu Fe. La sugari este majoratã rata hemoglobinei fetale. Rareori,
dar pot fi cazuri, în care, anemia accentuatã este semnul iniþial
principal.
Trombocitopenia este în general moderatã, ajungând pânã
la purpurã trombocitopenicã cu (50 000 trombocite/mm3) în mai
puþin de 50% din cazuri [4, 6].
Mielograma examinatã iniþial este fãrã devieri, însã,
ulterior aratã o deprimare a rândului granulocitar în faza de
metamielocite ºi micºorarea reticulocitelor Studiul mãduvei
osoase aratã majorarea variatã cu încetinirea maturaþiei liniilor
granulocitare. Variabilitatea gãsitã în studiile in vitro, variazã
în timp la unul ºi acelaºi copil prin prezenþa tulpinilor liniei
granulocitare ºi a capacitãþii lor de proliferare. Frecvent se
asociazã un sindrom mielodisplazic, asociat cu anomalii
cromozomice clonale, presupunând un teren pe care poate
surveni leucemia acutã mieloblasticã.
Teste biochimice. Hipocalciemia, hipofosfatemia,
hipolipidemia cu hipocolesterolemie denotã carenþe nutriþionale,
iar majorarea ratelor transaminazelor plasmatice aratã afectarea
ficatului.
Testele imunologice rareori prezintã hipogamaglobulinemie pentru IgA ºi IgM.
Determinarea activitãþii enzimelor pancreasului în
conþinutul duodenal indicã o scãdere evidentã sau dispariþia lor.
Secreþia bicarbonaþilor este puþin dereglatã.
Examinarea coproparazitologicã denotã steatoree.
Examinarea ultrasonorã a organelor cavitãþii abdominale
releveazã hipoplazia pancreasului.
Examenul radiologic evidenþiazã anomalii ale scheletului
(costale, femurale etc., osteoporozã, reþinere în dezvoltare, vârstã
osoasã întârziatã, osteomielitã º.a.). Astfel, schimbãrile iniþiale
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miocard, care survine mai des în a doua copilãrie, cu leucemie
limfoblasticã, dar de cele mai dese ori mielomonocitarã (5-20%)
 la suferinzii ajunºi adulþi. Însã prin mecanisme neidentificate,
evoluþia maladiei, de obicei, tinde spre normalizare [1, 4, 6].
În continuare se prezintã cazul unui copil în vârstã de 4 ani
ºi 2 lun, consultat de gastrolog la solicitarea specialistului
endocrinolog. Ulterior, copilul este internat în secþia gastrologie
a IMSP ICªOSMC pentru definitivarea malabsorbþiei intestinale
neprecizate. Din anamnesticul vieþii: este copil din a II-a sarcinã,
care a decurs cu anemie uºoarã ºi gestozã în primul semestru. A
II-a naºtere a evoluat fiziologic. Copilul a fost la alimentaþie
naturalã pânã la 1 an ºi 2 luni, raºia alimentarã a fost diversificatã
la 6 luni cu supã de legume. Pe parcursul primului an face de 3
ori bronºitã acutã ºi de 2 ori- bronhopneumonie bilateralã. Pânã
la vârsta actualã a fost internat încã de 2 ori pentru tratamentul
bronhopneumoniei acute, face highmoritã cronicã, amigdalitã
cronicã. Copilul se considerã bolnav de 8 luni moment în care sa semnalat: scaun fetid, nefermentat, adaos ponderal insuficient,
frecvente recurenþe infecþioase. Pentru prima datã se adreseazã
la mediccu acuzele enumerate la o vârstã de 10 luni; dupã
consultaþia medicului de familie, a fãcut tratament cu Pancreatinã,
Hemofer, Magne B6, Bifidumbacterin. La vârsta de 3 ani se
adreseazã la endocrinolog la recomandarea medicului de familie,
fiind motivat prin retard statural. A fost diagnosticat nanismul
hipofizar, pentru care s-a administrat Retaboil, dupã o consultaþie
repetatã ºi stabilirea lipsei de eficacitate a protocoalelor de
tratament indicat, precum ºi dupã o consultaþie a neuropatologului
care a stabilit diagnosticul: encefalopatie hipoxico-ischemicã;
retard psiho-motor gr. II.
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Ïðîáëåìà öåðåáðîâàñêóëÿðíîé ïàòîëîãèè â ñîâðåìåííîì
ìèðå ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå àêòóàëüíîé. Ïî äàííûì ÂÎÇ (2003), â
ìèðå åæåãîäíî ðåãèñòðèðóåòñÿ 7 ìëí. èíñóëüòîâ, à âûæèâøèå áîëüíûå íóæäàþòñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ëå÷åíèè. Â ñâÿçè ñ ðîñòîì
ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè óâåëè÷èëàñü è ÷àñòîòà ñîñóäèñòîé äåìåíöèè. Ñåãîäíÿ ýòîé ïàòîëîãèåé ñòðàäàåò 157 ìëí. ÷åëîâåê â ìèðå,
íà 17% çà ïîñëåäíèå 5 ëåò óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî íåéðîäåãåíåðàòèâíûõ çàáîëåâàíèé. Ïñèõè÷åñêèé, êîãíèòèâíûé è íåâðîëîãè÷åñêèé äåôèöèòû ïîñëå ïåðåíåñåííûõ òÿæåëûõ íåéðîèíôåêöèé ôîðìèðóþòñÿ ñ ÷àñòîòîé äî 45%.
Ëå÷åíèå öåðåáðàëüíîé ïàòîëîãèè: ïðîáëåìû è ïóòè ðåøåíèÿ Åæåãîäíî â ìèðå ðîæäàåòñÿ îêîëî 78 ìëí. äåòåé ñ ïàòîëîãèåé
ÖÍÑ, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê ïñèõîìîòîðíîìó è ðå÷åâîìó îòñòàâàíèþ.
Â ïîñëåäíèå ãîäû âîçðîñëî êîëè÷åñòâî äåòåé ñ ðàçëè÷íûìè ðàññòðîéñòâàìè âíèìàíèÿ è íàðóøåíèÿìè øêîëüíûõ íàâûêîâ, ñíèæåíèåì êîãíèòèâíûõ ôóíêöèé è äðóãîé ïàòîëîãèåé. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî îòìåòèòü îìîëîæåíèå íåêîòîðûõ çàáîëåâàíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ ïîæèëîãî âîçðàñòà. Íàïðèìåð, åñëè ðàíåå öåðåáðàëüíûé
àòåðîñêëåðîç ñ÷èòàëñÿ ïðåðîãàòèâîé ïîæèëûõ, òî ñåãîäíÿ ðàçâèòèå àòåðîñêëåðîçà îòìå÷àåòñÿ ó ëþäåé áîëåå ìîëîäîãî âîçðàñòà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìà íîðìàëèçàöèè ìåòàáîëè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ãîëîâíîãî ìîçãà ÿâëÿåòñÿ êàê íèêîãäà àêòóàëüíîé. È ïðåïàðàòû, ñïîñîáíûå íîðìàëèçîâàòü è ïðåäîòâðàùàòü ìåòàáîëè÷åñêèå
íàðóøåíèÿ, ìîãóò èãðàòü ðåøàþùóþ ðîëü â ëå÷åíèè è ïðîôèëàêòèêå öåðåáðîâàñêóëÿðíîé ïàòîëîãèè. Áîëüøèíñòâî ïðåïàðàòîâ,
îáëàäàþùèõ âîçäåéñòâèåì íà ìíåñòè÷åñêèå è/èëè ìåòàáîëè÷åñêèå ôóíêöèè èëè âëèÿþùèõ íà òîíóñ öåðåáðàëüíûõ ñîñóäîâ, èìåþò äîñòàòî÷íî óçêèå, ñïåöèôè÷íûå ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ, è
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ â ïîëüçó òîãî èëè èíîãî ëåêàðñòâà ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ äëÿ âðà÷à ñâîåîáðàçíûì êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ. Â îäíîé èç
ìíîæåñòâà êëàññèôèêàöèé äàííàÿ ãðóïïà ïðåïàðàòîâ äåëèòñÿ íà
äâà êëàññà: ñîáñòâåííî íîîòðîïû (ïðåïàðàòû ïèðàöåòàìà, ãàììààìèíîìàñëÿíîé êèñëîòû (ÃÀÌÊ) è åå ïðîèçâîäíûõ, ïðàìèðàöåòàì,
ïèðèòèíîë è ò. ä.), êîòîðûå óëó÷øàþò êîãíèòèâíûå ôóíêöèè, òàêèå
êàê ïàìÿòü, ñïîñîáíîñòü ê îáó÷åíèþ, óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü; âàçîòðîïíûå (ïðåïàðàòû âèíïîöåòèíà, öèííàðèçèíà, íèöåðãîëèíà, íèìîäèïèíà, íàôòèäðîôóðèëà è ò. ä.), âîçäåéñòâóþùèå
íà òîíóñ ñîñóäîâ, íî â ìåíüøåé ñòåïåíè, òîëüêî îïîñðåäîâàííî
âëèÿþùèå íà êîãíèòèâíûå ôóíêöèè. Òàêèå èçáèðàòåëüíûå ñâîéñòâà çà÷àñòóþ íå ïîçâîëÿþò ïðèìåíÿòü ýòè ïðåïàðàòû â êà÷åñòâå
ìîíîòåðàïèè. ýÿÏîÿâëåíèå íà ôàðìàöåâòè÷åñêîì ðûíêå Óêðàèíû
ïðåïàðàòà Îêñèáðàë  íàòóðàëüíîãî àëàêàëîèäà áàðâèíêà ìàëîãî
(Vinca minor)  âèíêàìèíà â ôîðìå êàïñóë ñ ïðîëîíãèðîâàííûì
âûñâîáîæäåíèåì äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà  ñðàçó îáðàòèëî íà ñåáÿ
âíèìàíèå ñïåöèàëèñòîâ. Ñî÷åòàíèå òðåõ íåîáõîäèìûõ ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ýôôåêòîâ: íåéðîìåòàáîëè÷åñêîãî, íîîòðîïíîãî è ñîñóäèñòîãî  õàðàêòåðèçóåò Îêñèáðàë êàê óíèêàëüíûé ïðåïàðàò ñ
íåéðîïðîòåêòîðíûì äåéñòâèåì.

ñî÷åòàíèå âàçîòðîïíîãî è ìåòàáîëè÷åñêîãî ýôôåêòîâ âèíêàìèíà
áëàãîïðèÿòíî â òîì îòíîøåíèè, ÷òî ïðîèñõîäèò òî÷íàÿ ïîäñòðîéêà ìåòàáîëèçìà èøåìèçèðîâàííîãî ó÷àñòêà ìîçãà ê óðîâíþ êðîâîñíàáæåíèÿ è îêñèãåíàöèè, ïîñêîëüêó ïðè èçáèðàòåëüíîì ðàñøèðåíèè ñîñóäîâ íåîáõîäèìî, ÷òîáû îäíîâðåìåííî óñèëèâàëàñü è ñïîñîáíîñòü íåéðîíîâ ïîãëîùàòü êèñëîðîä è óòèëèçèðîâàòü ãëþêîçó
(M. Plotkine è ñîàâò., 1976; J.P. Nowicki è ñîàâò., 1972; E. Thiery è
ñîàâò., 1979; M. Cazin, 1988). Â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ñî÷åòàíèå
âàçîòðîïíîãî è ìåòàáîëè÷åñêîãî ýôôåêòîâ ó îäíîãî è òîãî æå äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü âûðàæåííîñòü
ðåïåðôóçèîííîãî (ðåîêñèãåíàöèîííîãî) ïàðàäîêñà è óìåíüøèòü åãî
ïîñëåäñòâèÿ, ïðîÿâëÿÿñü â âèäå íåéðîïðîòåêòîðíîãî ýôôåêòà. Íåéðîïðîòåêòîðíîå äåéñòâèå âèíêàìèíà â ìîäåëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ
íà æèâîòíûõ îïèñàíî â ðÿäå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàáîò. Òàê, Freschi,
Battistini (1999) íà ìîäåëè òðàíçèòîðíîé èøåìèè ñðåäíåé ìîçãîâîé àðòåðèè îòìå÷àëè çíà÷èòåëüíîå ñîêðàùåíèå penumbra  çîíû
«òåíè», ãäå ïðè ïðèìåíåíèè âèíêàìèíà äîñòèãàëîñü ñòðóêòóðíîå è
ôóíêöèîíàëüíîå âîññòàíîâëåíèå òêàíè ìîçãà. Íîrvathne, Êàrpati
(1989) ïîêàçàëè óäëèíåíèå ãðàíè÷íîãî âðåìåíè èøåìèè è ãèïîêñèè òêàíåé ãîëîâíîãî ìîçãà, ïðè êîòîðîì áûëî âîçìîæíî ôóíêöèîíàëüíîå âîññòàíîâëåíèå, êðîìå òîãî, ïðè äåéñòâèè âèíêàìèíà çíà÷èòåëüíî ðàíüøå íîðìàëèçîâûâàëàñü ýëåêòðè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
ãîëîâíîãî ìîçãà. Íåéðîïðîòåêòîðíîå äåéñòâèå âèíêàìèíà íà ìîäåëÿõ ãèïîêñèè è ýëåêòðîñòèìóëÿöèè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè Ñàhn,
Herold (1989).
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðîÿâëåíèé ìåòàáîëè÷åñêîãî ýôôåêòà
âèíêàìèíà ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ñïîñîáíîñòè íåéðîíîâ óòèëèçèðîâàòü êèñëîðîä è ýôôåêòèâíîñòü ýíåðãåòè÷åñêîãî ìåòàáîëèçìà
(Lazorthes, Espagno, Arbus, 1987). Óëó÷øåíèå óòèëèçàöèè êèñëîðîäà è ýíåðãåòè÷åñêèõ ñóáñòðàòîâ ãîëîâíûì ìîçãîì ïðèâîäèò, â
ñâîþ î÷åðåäü, ê óâåëè÷åíèþ ñîäåðæàíèÿ óãëåêèñëîãî ãàçà è áèêàðáîíàòà â âåíîçíîé êðîâè, ÷òî ïóòåì âêëþ÷åíèÿ âòîðè÷íîãî âàçîðåãóëÿòîðíîãî ìåõàíèçìà óñèëèâàåò êðîâîñíàáæåíèå ïîðàæåííîé îáëàñòè ÷åðåç êîëëàòåðàëüíóþ ñåòü. Óëó÷øåíèå ìèêðîöèðêóëÿöèè ïðè ïðèìåíåíèè Îêñèáðàëà ïîêàçàíî (â ÷àñòíîñòè, Îffet è
ñîàâò., 1987) ïðè ïîìîùè ôëþîðåñöåèíîâîé ðåòèíîãðàôèè. Ïðè
îäíîâðåìåííîì èçó÷åíèè ïîêàçàòåëåé àðòåðèàëüíîãî è âåíîçíîãî
òîíóñà ìåòîäîì îðáèòàëüíîé ïëåòèçìîãðàôèè Votosal è Csapidze
(1988) ó ïàöèåíòîâ ñ ãîëîâíûìè áîëÿìè óñòàíîâèëè, ÷òî Îêñèáðàë
íîðìàëèçóåò ïàòîëîãè÷åñêè âûñîêèé àðòåðèàëüíûé òîíóñ è â òî
æå âðåìÿ óâåëè÷èâàåò âåíîçíûé òîíóñ. Ïîñëåäíèé ýôôåêò àâòîðû ñâÿçûâàþò ñî ñïîñîáíîñòüþ Îêñèáðàëà ýôôåêòèâíî óñòðàíÿòü
ãîëîâíóþ áîëü, ñâÿçàííóþ ñ âåíîçíûì çàñòîåì. Âëèÿÿ íà ìåòàáîëèçì â íåéðîíàõ ãîëîâíîãî ìîçãà, óëó÷øàÿ èõ îêñèãåíàöèþ, ïîâûøàÿ òîëåðàíòíîñòü ê ãèïîêñèè è ñòèìóëèðóÿ ïðîöåññû áåëêîâîãî
ñèíòåçà, Îêñèáðàë îáëàäàåò èíòåãðàëüíîé àêòèâíîñòüþ â îòíîøåíèè áîëüøèíñòâà íåéðîìåäèàòîðíûõ ñèñòåì ìîçãà è âîçäåéñòâóåò íà ìåõàíèçìû èøåìèè ãîëîâíîãî ìîçãà. Îñîáåííî âûðàæåíî
âëèÿíèå âèíêàìèíà íà íîðàäðåíåðãè÷åñêóþ ñèñòåìó. Ïîêàçàíà âûñîêàÿ òðîïíîñòü âèíêàìèíà ê îáëàñòè ãîëóáîãî ïÿòíà  locus
coeruleus (H. Olpe è ñîàâò., 1982)  öåíòðàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
íîðàäðåíåðãè÷åñêîé ñèñòåìû. Îäíà èç îñíîâíûõ ìèøåíåé äåéñòâèÿ
Îêñèáðàëà Locus coeruleus ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áèëàòåðàëüíûé
ó÷àñòîê ñèíåâàòîãî öâåòà, íàõîäÿùèéñÿ â äîðçàëüíûõ îòäåëàõ
ðîìáîâèäíîé ÿìêè ñòâîëîâîé ÷àñòè ìîçãà è ïðîåöèðóþùèéñÿ â îáëàñòè ñîñðåäîòî÷åíèÿ ãëàâíîãî äâèãàòåëüíîãî è ñðåäíåìîçãîâîãî
òðàêòà ÿäåð òðîéíè÷íîãî íåðâà. Â ðàáîòàõ H. Olpe è ñîàâò. (1982)
äîêàçàíî, ÷òî âèíêàìèí ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì àêòèâàòîðîì íîðàäðåíåðãè÷åñêèõ íåéðîíîâ locus coeruleus. Ñîñòàâëÿÿ îñíîâíîå
ïîäêîðêîâîå ÿäðî íîðàäðåíåðãè÷åñêîé ñèñòåìû, íåéðîíû ãîëóáî-

Îñîáåííîñòè êîìïëåêñíîãî äåéñòâèÿ Îêñèáðàëà
Ïðè îöåíêå ñîñóäèñòîãî ýôôåêòà ïðåïàðàòîâ âàçîòðîïíîãî
äåéñòâèÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ôåíîìåíà îáêðàäûâàíèÿ. Ïðåïàðàòû, ôàðìàêîëîãè÷åñêèé
ýôôåêò êîòîðûõ ïðîÿâëÿëñÿ â áîëüøåé ìåðå â èíòàêòíûõ ñîñóäàõ, ìîãóò ïðèâîäèòü ê ïàðàäîêñàëüíîìó óâåëè÷åíèþ êðîâîñíàáæåíèÿ çà ñ÷åò èøåìèçèðîâàííîé îáëàñòè. Â ýòîì îòíîøåíèè î÷åíü
âàæíî, ÷òî âèíêàìèí, óìåíüøàÿ ñîïðîòèâëåíèå ìîçãîâûõ ñîñóäîâ,
ïðåæäå âñåãî â îáëàñòè àðòåðèîë è ïðåêàïèëëÿðîâ, óëó÷øàåò ìîçãîâîé êðîâîòîê è íå âûçûâàåò ñèíäðîìà îáêðàäûâàíèÿ (S.
Hagstadius è ñîàâò., 1984; T. Riccardi è ñîàâò., 1978). Êðîìå òîãî,
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ãî ïÿòíà ðàñïðåäåëÿþò ñâîè íîðàäðåíàëèíñåêðåòèðóþùèå îêîí÷àíèÿ äèôôóçíî ïî âñåé êîðå ãîëîâíîãî ìîçãà è îêàçûâàþò âëèÿíèå íà ñëîæíûå ìåõàíèçìû äåÿòåëüíîñòè ãîëîâíîãî ìîçãà  âûñøóþ íåðâíóþ äåÿòåëüíîñòü (ìûøëåíèå, ñïîñîáíîñòü ê ïëàíèðîâàíèþ, èíòåãðèðîâàíèå çàäàíèé), ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâëÿþùåé ñèñòåìû ïîîùðåíèÿ (òàê íàçûâàåìîãî öåíòðà óäîâîëüñòâèÿ) è îïðåäåëÿþò óðîâåíü âèãèëüíîñòè  óðîâåíü «áäèòåëüíîñòè», àêòèâíîñòè
è ïîäâèæíîñòè ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Òàêîå îáùåå íåñïåöèôè÷åñêîå âëèÿíèå ïîäêîðêîâîãî îáðàçîâàíèÿ íàõîäèò ñâîå îáúÿñíåíèå â ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ ñèñòåìû, çàëîæåííîé â locus coeruleus. Îíà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñèñòåìà ãîëóáîãî
ïÿòíà î÷åíü øèðîêî ïðîåöèðóåòñÿ ÷åðåç ñâîè íåéðîííûå îêîí÷àíèÿ íà ðàçíûå îòäåëû öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû è ïîêðûâàåò
âåñü íåîêîðòåêñ. Îò locus coeruleus èñõîäÿò äâà âîñõîäÿùèõ òðàêòà íåïîñðåäñòâåííî ê êîðå ãîëîâíîãî ìîçãà, áåç âñòàâî÷íûõ íåéðîíîâ. Âîëîêíà èäóò òàíãåíöèàëüíî, ïîïàäàþò âî âñå çîíû è, ÷òî
õàðàêòåðíî, âî âñå ñëîè êîðû (Ìîëëèâåð è äð., Â. Ìàóíòêàñë, 1981).
Ïðè èññëåäîâàíèè öèòîàðõèòåêòîíèêè êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà ñ èñïîëüçîâàíèåì èììóíîãèñòîõèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ Ìîëëèâåð è ñîàâò.
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî ïàóòèíà òîíêèõ íîðàäðåíåðãè÷åñêèõ âîëîêîí ïðîíèçûâàåò íåîêîðòåêñ âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ, ïðè÷åì âñå
ñëîè, çà èñêëþ÷åíèåì ïÿòîãî, ñîäåðæàò êàê ìåäèàëüíûå, òàê è òàíãåíöèàëüíûå, èëè íàêëîííûå àêñîíû, è êàæäûé íîðàäðåíåðãè÷åñêèé àêñîí ìîæåò âëèÿòü íà ñìåæíûå ñîñåäíèå êîðêîâûå êîëîíêè
äàæå íà î÷åíü áîëüøîì ðàññòîÿíèè. Àâòîðû ïîëàãàþò, ÷òî ëþáàÿ
êëåòêà locus coeruleus èìååò êðàéíå îáøèðíóþ ïðîåêöèþ â íåîêîðòåêñå, ñîçäàâàÿ îãðîìíîå, óíèêàëüíîå ïî ðàçâåòâëåííîñòè, àêñîííîå ïîëå. Òàêèì îáðàçîì, â ñèëó ñâîåîáðàçèÿ îðãàíèçàöèè àêñîííûõ ïîëåé ãîëóáîå ïÿòíî ìîæåò îêàçûâàòü ðåãóëèðóþùåå âëèÿíèå
íà ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå âñåãî íåîêîðòåêñà. Â. Ìàóíòêàñë
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ýòî âëèÿíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ëèáî ïóòåì
ïðÿìîé ñèíàïòè÷åñêîé ïåðåäà÷è, ëèáî ïóòåì âûäåëåíèÿ ñèíàïòè÷åñêèõ ìåäèàòîðíûõ âåùåñòâ «íà ðàññòîÿíèè», ëèáî îáîèìè ñïîñîáàìè, ëèáî ïîñðåäñòâîì ðåãóëÿöèè êðîâîòîêà è ïðîíèöàåìîñòè
ñîñóäîâ, ïðè÷åì ýòè âîçäåéñòâèÿ ìîãóò â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè
âëèÿòü äàæå íà «ñîçðåâàíèå êîðû». Ãîëóáîå ïÿòíî  ìèøåíü äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà Îêñèáðàëà  ñíîâà-òàêè ðåàëèçóåò êëàññè÷åñêóþ ðåãóëÿòîðíóþ òðèàäó  âëèÿíèå íà ìåäèàòîðíûå ñèñòåìû,
ñîñóäû è ìåòàáîëèçì íåéðîíîâ. Âûðàæåííîñòü àêòèâèðóþùåãî
äåéñòâèÿ âèíêàìèíà íà íîðàäðåíåðãè÷åñêèå íåéðîíû ãîëóáîãî ïÿòíà çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäèò òàêîâóþ, íàïðèìåð, ó ïèðàöåòàìà 
êëàññè÷åñêîãî ïðåäñòàâèòåëÿ è ðîäîíà÷àëüíèêà ãðóïïû íîîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ (H.R. Olpe, M.W. Steinmann,
1982) (ðèñ.). Ôóíêöèîíàëüíàÿ àêòèâíîñòü ãîëóáîãî ïÿòíà ñêàçûâàåòñÿ òàêæå íà ôîðìèðîâàíèè
ýìîöèîíàëüíîãî ôîíà, êîíòðîëèðóåò ñîñòîÿíèå
ñíà/áîäðñòâîâàíèÿ è ó÷àñòâóåò â àâòîíîìíîé
àóòîðåãóëÿöèè, îïðåäåëÿÿ âåãåòàòèâíûå âëèÿíèÿ ÖÍÑ (T. Paulo è ñîàâò., E.J. Van Bockstaele,
2000). Âîçìîæíî, èìåííî ñ ýòèì ñâÿçàíà ñïîñîáíîñòü Îêñèáðàëà ýôôåêòèâíî óñòðàíÿòü ñèìïòîìû àïàòèè, âåãåòàòèâíûå ðàññòðîéñòâà è
óëó÷øàòü êà÷åñòâî ñíà (E. Van Laere, M.G.
Albizzati è ñîàâò., 1986). Íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå
«ïðîáóæäàþùåãî» ýôôåêòà, Îêñèáðàë íå âûçûâàåò âîçáóæäåíèÿ è áåññîííèöû, áîëåå òîãî,
óëó÷øàåò êà÷åñòâî ñíà, ÷òî ïîäòâåðæäåíî ñîìíîãðàôè÷åñêèì ÝÝÃ-ìîíèòîðèðîâàíèåì â
äâîéíîì ñëåïîì êîíòðîëèðóåìîì ïëàöåáî èññëåäîâàíèè (M.G. Albizzati è ñîàâò., 1990).

òåëüíî îñëàáëÿåò è óñòðàíÿåò ïîñëåäñòâèÿ ïñèõîìîòîðíîé çàòîðìîæåííîñòè è ïñèõè÷åñêîé àñòåíèè, ñòàáèëèçèðóåò ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, ñíèæàåò óðîâåíü àïàòèè (E. Van Laere, 1987). Óëó÷øåíèå ìíåñòè÷åñêèõ è ïñèõîýìîöèîíàëüíûõ ôóíêöèé ÷åòêî êîððåëèðóåò ñ êîíöåïöèåé êà÷åñòâà æèçíè ïàöèåíòîâ, à â ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ ñ äèñöèðêóëÿòîðíûìè ýíöåôàëîïàòèÿìè, öåðåáðàëüíûì àòåðîñêëåðîçîì, ñîñóäèñòûìè äåìåíöèÿìè ýòà çàäà÷à ÿâëÿåòñÿ çà÷àñòóþ î÷åíü àêòóàëüíîé. Ñëåäóþùàÿ ãðóïïà ñèìïòîìîâ, êîòîðûå
çíà÷èòåëüíî ðåäóöèðóþòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè Îêñèáðàëà,  ãîëîâîêðóæåíèå, «çâîí» â óøàõ. Ïðåïàðàò ìîæåò óëó÷øàòü ñëóõ è çðåíèå, íàðóøåííûå âñëåäñòâèå ñîñóäèñòûõ ïîðàæåíèé. Êëèíè÷åñêè
âàæíîé îñîáåííîñòüþ ïðåïàðàòà Îêñèáðàë ÿâëÿåòñÿ áëàãîïðèÿòíûé ïðîôèëü ïåðåíîñèìîñòè. Ïðîòèâîïîêàçàíèåì ê åãî íàçíà÷åíèþ ÿâëÿþòñÿ òîëüêî àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè ïðè èçâåñòíîé íåïåðåíîñèìîñòè ïðåïàðàòà è îïóõîëè ãîëîâíîãî ìîçãà. Ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ó Îêñèáðàëà ñòèìóëèðóþùåãî äåéñòâèÿ, ÷òî èñêëþ÷àåò ïîÿâëåíèå áåññîííèöû è âîçáóäèìîñòè, êðàéíå íåæåëàòåëüíîé â ïîæèëîì âîçðàñòå. Îêñèáðàë íå îáëàäàåò è
ñåäàòèâíûì äåéñòâèåì, íå âëèÿåò íà ñïîñîáíîñòü óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòîì è äðóãèìè ìåõàíèçìàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèìåíÿòü
Îêñèáðàë ó ñîîòâåòñòâóþùèõ ãðóïï ïàöèåíòîâ. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ ïðåïàðàòîâ, Îêñèáðàë íå âûçûâàåò ýêñòðàïèðàìèäíûõ è âåñòèáóëÿðíûõ ðàññòðîéñòâ. Ëå÷åíèå
Îêñèáðàëîì ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü êóðñàìè äëèòåëüíîñòüþ îò
1,5 äî 3 ìåñÿöåâ. Âûïóñê ïðåïàðàòà â ôîðìå êàïñóë ñ äëèòåëüíûì
âûñâîáîæäåíèåì àêòèâíîãî âåùåñòâà è åãî ýêîíîìè÷åñêàÿ äîñòóïíîñòü äëÿ øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ äàåò äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà ïðè íàçíà÷åíèè Îêñèáðàëà â âèäå ìîíîòåðàïèè.
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Ïðèìåíåíèå Îêñèáðàëà â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå
Ñïåêòð êëèíè÷åñêîé àêòèâíîñòè Îêñèáðàëà äîñòàòî÷íî øèðîê. Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåëüçÿ íå îòìåòèòü âûðàæåííîå ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà ìíåñòè÷åñêèå ôóíêöèè ÷åëîâåêà. Ïðåïàðàò çíà÷è-
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Electroforeza cu Parlazin endonazal în tratamentul
complex al rinitelor alergice
V. Onu, E. Bulbuc, P. Onea
Catedra Medicinã Internã nr. 4, USMF Nicolae Testemiþanu
amelioreazã simptomatologia respiratorie ºi hiperreactivitatea bronºicã
ºi a cãilor aeriene superioare, în rinita alergicã ºi în astmul bronºic.
Proprietãþile farmacologice antihistaminice calitative ale
Parlazinului au argumentat efectuarea unui studiu de evaluare a
tratamentului cu sol. Parlazin prin metoda de electroforezã endonazalã
la pacienþii cu rinitã alergicã.
Electroforeza medicamentoasã este o metodã ce îmbinã acþiunea
asupra organismului a curentului electric continuu ºi a substanþelor
medicamentoase, introduse cu ajutorul acestui curent. Pe fondul de
acþiune a curentului continuu, creºte activitatea farmacoterapeuticã a
substanþelor medicamentoase, deoarece ele se introduc în þesuturi sub
formã de ioni ºi sunt pure din punct de vedere chimic.
Curentul electric continuu duce la schimbarea capacitãþii
funcþionale a þesuturilor, ridicând sensibilitatea lor la substanþele
medicamentoase, formând un depou ionic în epidermã sau pe
suprafeþele membranelor mucoase. Astfel, acþiunea substanþelor
medicamentoase este compusã din efecte reflectorii ºi humorale.
Tratamentul fizioterapeutic se efectuezã cu scopul de a diminua
excitabilitatea sporitã a sistemului nervos, de a efectua o acþiune
desensibilizantã ºi tonicã generalã a organismului.
Reieºind din cele expuse, am hotãrât a introduce în practicã
electroforeza cu Parlazin la pacienþii cu rinite alergice; acesta este, de
fapt ºi scopul lucrãrii date.
Scopul investigãrii: de apreciat eficacitatea clinicã a noului
preparat antihistaminic Cetirizin (Parlazin, firma EGIS, Ungaria),
administrat pentru prima datã prin electroforezã endonazalã la pacienþii
cu rinitã alergicã.
E necesar de menþionat cã preparatul Parlazin are un efect mai
bun faþã de alte preparate din aceeaºi generaþie. Însã, în rinita alergicã,
fiind utilizat prin metoda electroforezei endonazale, acesta n-a fost
studiat.

Pentru stabilirea eficacitãþii clinice a noului preparat antihistaminic
Parlazin (firma EGIS, Ungaria) am studiat (pentru prima datã) efectul
acestui preparat în rinitele alergice prin metoda electroforezã
endonazalã. În grupul I de studiu s-a administrat electroforezã
endonazalã cu sol. Parlazin 1% ºi în grupul II s-a administrat Parlazin
per os, câte 10 mg în zi (1 comprimat sau 20 de picãturi).
S-a efectuat aprecierea eficacitãþii dupã datele subiective
(anchetã specializatã, zilnicul completat de pacient, începutul acþiunii
preparatului, expresia simptomelor rinitei ºi gradul lor de involuþie, reacþii
adverse la administrarea preparatului) ºi datele obiective (teste cutanate
cu alergeni, nivelul IgE totale în serul sangvin, nivelul complexelor imune
circulante, cantitatea de eozinofile în sânge).
Aplicarea electroforezei endonazale cu sol. Parlazin 1%, la
pacienþii cu rinitã alergicã, a avut o eficacitate mai înaltã faþa de
administrarea Parlazinului peroral. Nu s-au înregistrat efecte adverse
sau complicaþii.

Introducere
Termenul de rinitã alergicã defineºte inflamaþia alergicã a
mucoasei nazale manifestatã prin rinoree, strãnut, prurit ºi congestie
nazalã.
Rinita alergicã apare dupã vârsta de 3 ani, incidenþa maximã
fiind între 15 ºi 25 de ani, cu o predominanþã a sexului masculin în
copilãrie. Incidenþa rinitelor alergice în Republica Moldova este de 1,6
la 10.000 de locuitori. În SUA rinita alergicã afecteazã 10% dintre copii
ºi 20-30% dintre adolescenþi.
Rinita alergicã contribuie la apariþia ºi/sau exacerbarea altor boli
respiratorii: astm, sinuzitã, otitã. Între 50% ºi 80% dintre pacienþi cu
astm au rinitã, iar între 10% ºi 15% dintre pacienþi au rinitã cu astm.
Rinita alergicã este asociatã în 25% din cazuri cu sinuzitã, în
30% - cu otita medie, în 30% - cu polipoza nazalã ºi în 20% - cu astmul
bronºic.
Manifestãrile clinice sunt rinoreea apoasã, senzaþie de obstrucþie
nazalã, prurit nazal, strãnuturi în salve, se pot asocia manifestãri oculare
(lãcrimare, prurit palpebral, eritem conjunctival), cefalee, tulburãri de
auz, prurit faringian ºi palatin.
La baza rinitei alergice se aflã inflamaþia alergicã la nivelul
mucoasei ºi submucoasei nazale, cu consecinþele activãrii acestei
cascade: vasodilataþie ºi edemul, congestia glandelor mucoasei ºi a
celulelor caliceale, infiltrarea cu eozinofile. Pruritul nazal este declanºat
de histaminã ºi prostaglandine, strãnutul  de histaminã ºi leucotriene,
iar congestia nazalã  de histaminã, chinine, leucotriene ect. De aceea
drept tratament de baza în rinita alergicã se prescriu preparatele
antialergice ºi antiinflamatorii, timp îndelungat ºi pe etape.
Programele terapeutice contemporane sunt marcate de un interes
deosebit faþã de antihistaminicele generaþiilor noi ºi posibilitatea aplicãrii
lor în alergologie. Preparatul de elecþiune cu proprietãþi antihistaminice,
în soluþionarea terapeuticã a mecanismelor imunopatologice în bolile
alergice, devine Parlazinul (Cetirizina). Efectele farmacologice ale
Parlazinului sunt determinate de blocarea receptorilor histaminici H1,
de acþiunea antiinflamatoare pronunþatã determinatã de inhibarea
activitãþii inductorilor sintezei histaminei ºi a hemotaxisului limfocitar,
frânarea fenomenelor adezive monocitare ºi a fixãrii eozinofilelor în
epiteliul bronºic, inhibã fenomenele tardive ale proceselor
imunopatologice, reduce considerabil producerea inflamaþiei alergice.
În literatura de specialitate sunt cunoscuterelatãri referitoar la
administrarea Parlazinului în terapia rinitei alergice ºi a astmului bronºic.
Considerat un remediu al tratamentului sistemic de fond, Parlazinul

Material ºi metode de studiu
Cercetãrile s-au efectuat în 2 grupuri de pacienþi cu rinitã alergicã,
identicã dupã vârstã (de la 13 pânã la 40 de ani), dupã etiologia maladiei
(sensibilizare la alergeni menageri, epidermali, polenici, fungici), dupã
durata maladiei (de la 3 luni pânã la 3 ani), dupã durata acutizãrii (de la
2 sãptãmâni ºi mai mult).
În studiu au fost incluºi 20 de bolnavi cu rinitã alergicã, la care sa administrat electroforezã endonazalã cu sol. Parlazin 1%, în fiecare
zi, 10 proceduri (grupul I); ºi 22 de bolnavi cu rinitã alergicã, la care sa administrat 10 zile tablete Parlazin per os, 10 mg (1 comprimat sau
20 de picãturi în zi) (grupul II).
Parlazin este o substanþã antihistaminicã, de aceea l-am introdus
de la anod, metoda endonazalã. Al doilea electrod, catodul, l-am
amplasat în regiunea cervicalã  C4-C7. S-au luat câte 1 ml de Parlazin
(în care se conþine 10 mg de substanþã activã), l-am dizolvat în 5 ml de
apã distilatã, l-am introdus endonazal, intensitatea curentului 0,5-2 MA,,
timpul expoziþiei 15 min, zilnic, a câte 7-10 ºedinþe la tratamentul unui
pacient.
Criteriile eficacitãþii clinice
I. Aprecierea specificitãþii subiective a eficacitãþii s-a efectuat
dupã:
- ancheta specializatã: aprecierea manifestãrilor rinitei alergice
pânã ºi dupã tratament;
- zilnicul completat de pacient (la fel, mai bine, mai rãu, evoluþia
trenantã a procesului);
- începutul acþiunii preparatului (rapid, identic, lent) faþa de alte
antihistaminice;
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- expresia simptomelor rinitei alergice (rinoreea apoasã, senzaþie
de obstrucþie nazalã prurit nazal, strãnuturi în salve, cefalee, tulburãri
de auz, prurit faringian ºi palatin);
- gradul de involuþie a simptomelor rinitei;
- necesitatea în tratamentul antiinflamator de bazã
(glucocorticosteroizi);
- reacþiile adverse în administrarea preparatului.
II. Aprecierea obiectiv  specificã a eficacitãþii tratamentului s-a
efectuat:
- prin determinarea cu ajutorul testelor cutanate a sensibilitãþii la
alergenii cauzali;
- nivelul IgE total în serul sangvin;
- nivelul complexelor imune circulante ºi al cantitãþii de eozinofile
în sângele periferic.

1. Cercetãrile efectuate de noi în conformitate cu medicina
bazatã pe dovezi, au demonstrat o activitate antihistaminicã înaltã ºi o
eficacitate clinicã evidentã a Parlazinului la un numãr important de
pacienþi (la 85%) cu rinite alergice.
2. Pentru prima datã, la pacienþii cu rinitã alergicã s-a aplicat
electroforeza endonazalã cu sol. Parlazina 1%, în rezultatul cãreia s-a
constatat o eficacitate mai înaltã faþa de administrarea Parlazinului per os.
3. Nu s-au înregistrat efecte adverse sau complicaþii.
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Rezultate ºi discuþii
I. Rezultatele evaluãrii de date subiective despre eficienþa
Parlazinului
Rezultatele analizei anchetelor speciale, conform manifestãrilor
rinitei alergice pânã ºi dupã administrarea Parlazinului, au demonstrat:
_ manifestãrile rinitei alergice au diminuat în mai mare mãsurã
în grupul I de pacienþi care au fãcut elecroforeza endonazalã cu sol.
Parlazin 1%, faþa de pacienþii din grupul II, care au administrat per os
Parlazin;
_în baza analizei agendelor pacienþilor, s-a stabilit cã, dupã 10
zile de tratament cu Parlazin, statistic ºi clinic, are loc diminuarea vãditã
ºi sau dispariþia tuturor simptomelor rinitei alergice la toþi 42 de pacienþi
supravegheaþi.
II. Analiza statisticã a indicilor obiectivi a relevat:
_ Analiza testelor cutanate cu alergeni neinfecþioºi a confirmat
rezultate asemãnãtoare la toþi pacienþii, dar n-au atins total rezultate
negative.
_ Nivelul IgE total în ser a demonstrat o scãdere veridicã a
nivelului ei la toþi pacienþii, dar neatingând valori normale.
_Studierea nivelului complexelor imune circulante ºi a cantitãþii
eozinofilelor în sânge a evaluat o scãdere veridicã pronunþatã, la
majoritatea pacienþilor, pânã la valori normale.
Peste 10 zile medicii ºi pacienþii au apreciat eficacitatea
tratamentului caracterizându-l ca:
_În grupul I de pacienþi: a) 64%  foarte bun (înlãturarea rapida
ºi completã a simptoamelor); b) 36% - bun (diminuarea vaditã ºi
exprimatã a simptoamelor); c) 0% - negative (lipsa unor schimbãri
evidente).
_În grupul II de pacienþi: a) 52%  foarte bun (înlãturarea rapidã
ºi completã a simptomelor); b) 48%  bun (diminuarea evidentã a
simptomelor); c) 0%  negativ (lipsa unor schimbãri evidente).
În aºa mod, anamneza alergologicã, testele cutanate cu antigeni,
IgE totalã ºi specialã ajutã în determinarea alergenului provocator al
rinitei alergice.
Activitatea antihistaminincã majorã ºi eficacitatea clinicã a sol.
Parlazinã 1%, administratã prin electroforezã endonazalã, faþã de
administrarea Parlazinei peroral, a fost doveditã prin rezultatele evaluãrii
de date subiective ºi prin analiza statisticã a indicilor obiectivi.
Administrarea Parlazinului bolnavilor cu rinitã alergicã a dus la
obþinerea controlului asupra simptomelor inflamaþiei alergice la 85%
dintre toþi bolnavii investigaþi, asigurând scãderea considerabilã a
severitãþii simptomelor bolii. Acest efect a fost net superior în grupul I
de pacienþi cu rinita alergicã, care au efectuat electroforezã endonazalã
cu sol. Parlazin 1%, în comparaþie cu bolnavii, care de asemenea,
sufereau de rinitã alergicã, dar au luat comprimate (sau picãturi) de
Parlazin peroral.
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Psihopedagogie în Medicinã
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Odatã cu trecerea la o nouã formaþiune social-economicã,
bazatã pe economia de piaþã, a apãrut necesitatea reformãrii
sistemului sãnãtãþii ºi organizãrii funcþionãrii lui în condiþii noi,
în conformitate cu noile principii. Reformarea sistemului sãnãtãþii,
care nu rãmâne indiferentã pentru majoritatea membrilor societãþii,
de la simplu cetãþean pânã la demnitari politici de cel mai înalt
rang, este un proces complicat, anevoios, ºi include diferite riscuri
de reducere a eficacitãþii funcþionãrii lui.
În primii ani de reformare, la diferite consfãtuiri, seminare,
simpozioane, conferinþe, congrese ale lucrãtorilor medicali, se
fãceau analize comparative ale indicatorilor sãnãtãþii populaþiei,
ale funcþionãrii sistemului de sãnãtate în anii 80 ºi în anii 90.
În majoritatea cazurilor rezultatele acestor informaþii analitice
nu erau în avantajul noilor reforme, care se promovau în
condiþiile unei crize social-economice severe ºi unei finanþãri
foarte reduse. Treptat, însã, au început sã fie stabilite direcþiile
prioritare ale reformelor, problemele prioritare pentru sistemul
de sãnãtate publicã ºi, ce este foarte important, s-a acumulat o
anumitã experienþã de dirijare a procesului de reformare ºi de
gestiune a resurselor limitate. În procesul implementãrii
reformelor se simþea tot mai mult lipsa cunoºtinþelor ºi experienþa
insuficientã în domeniul organizãrii activitãþilor de reformare
ºi de atingere a rezultatelor scontate în condiþii social-economice
noi. Primele lucrãri în domeniul managementului în sistemul
sãnãtãþii în curs de reformare au fost publicate cu participarea
activã a profesorului universitar Constantin Eþco.
Manualul Management în sistemul de sãnãtate este o lucrare
autohtonã. Lucrarea a vãzut lumina tiparului într-un moment
potrivit; este determinat vectorul principal în dezvoltarea
sistemului sãnãtãþii; este susþinutã ºi se implementeazã tot mai
eficient asistenþa medicalã în cadrul asigurãrilor obligatorii; este
elaboratã politica naþionalã de sãnãtate pentru viitorii ani. Succesul
în realizarea acestor activitãþi reformatoare în mare mãsurã
depinde de gestionarea raþionalã a celor 4 tipuri de resurse,
menþionate de autor în manual: resursele umane, materiale,
financiare ºi timpul, în special în condiþiile în care toate resursele
enumerate sunt foarte limitate. Din start manualul, printr-o
informaþie bogatã, bine sistematizatã ajutã cititorul sã înþeleagã
noþiunile generale despre management ºi evoluþia gândirii
manageriale, pregãtindu-l pentru însuºirea diferitelor activitãþi
manageriale din sistemului sãnãtãþii.
Pornind de la o abordare complexã a managementului în
sistemul sãnãtãþii, profesorul Constantin Eþco dezvãluie
conþinutul activitãþilor manageriale. Astfel, fiecare capitol al
manualului include un material expus într-o formã logicã, de la
noþiuni generale, argumentat prin activitãþi concrete. În acest

context majoritatea capitolelor
pot fi privite conceptual ca manuale aparte unite
organic ºi foarte
reuºit într-un manual care conþine
o informaþie complexã ºi exhaustivã despre managementul în
sfera medicalã.
Succesul manualului este în mare mãsurã determinat de
capacitatea autorului  coordonator ºtiinþific, Constantin Eþco
profesor universitar, în a identifica un grup de specialiºti cu
experienþã ºi cu cele mai bune aptitudini în domeniul
managementului diferitelor activitãþi din sistemului sãnãtãþii,
care au contribuit la elaborarea manualului, în calitate de
coautori.
Din momentul lansãrii manualului, septembrie 2006, este
o perioadã relativ scurtã, însã suficientã pentru a constata, cã
manualul Management în sistemul de sãnãtate este recunoscut
de studenþii ºi de rezidenþii din sistemele de instruire universitarã
ºi postuniversitarã, de specialiºtii cu diferite profiluri din
sectoarele de asistenþã medicalã primarã ºi specializat; medicina
preventivã fiind o sursã actualã de informaþie pentru o acþiune
managerialã.
Deseori experþii strãini, colegii din diferite þãri, care
participã la seminare, simpozioane, conferinþe, în cadrul
diferitelor proiecte, consacrate problemelor de reformare a
sistemului sãnãtãþii din Republica Moldova, apreciazã înalt
capacitãþile profesionale ale specialiºtilor autohtoni, menþionând
cã ei ºtiu ce activitãþi trebuie sã fie realizate, însã nu întotdeauna
ºtiu cum sã le realizeze mai operativ, mai eficient.
Consider cã atât viitorii medici, cât ºi specialiºtii care
activeazã în prezent în domeniul medicinii, studiind minuþios
acest manual unic, vor gãsi rãspuns la multe întrebãri referitor
la modul eficient de implementare a activitãþilor de reformare
ºi de perfecþionare în sistemului sãnãtãþii, din Republica
Moldova.
Valeriu Chicu, dr., conferenþiar universitar
Catedra Epidemiologie
USMF Nicolae Testemiþanu
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rapid al patologiei infecþioase ºi indicarea microorganismelor în
obiectele mediului ambiant. Teza a fost susþinutã în ºedinþa Consiliului
Specializat de pe lângã Institutul Unional de cercetãri ºtiinþifice
antipestos Microb, în anul 1990.
Un interes deosebit au prezentat cercetãrile ºi concluziile la
tema Mijloace pentru monitoringul microbiologic rapid al apelor
regenerate în condiþii cosmice de imponderabilitate. Aceste elaborãri
au fost cu succes testate în laboratoarele microbiologice ale Institutului
problemelor medico-biologice din Moscova, a companiilor NASA
ºi BOEING din SUA, au fost apreciate ca elaborãri de valoare ºi
incluse în Programul asigurãrii vitalitãþii cosmonauþilor sistemelor
pilotate.
Luând în consideraþie calitãþile organizatorice, nivelul
profesionist ºi responsabilitatea faþã de oricare tip de activitate,
rectoratul, în anul 1982, îl numeºte prorector la facultatea
Perfecþionare a Medicilor, unde s-a manifestat în toatã amploarea.
În anul 1991 i-a fost conferit titlul didactic de profesor
universitar ºi i s-a propus crearea unei noi catedre microbiologie cu
virusologie ºi imunologie, care ar asigura instruirea studenþilor
facultãþilor Stomatologie ºi Farmacie ºi, totodatã, ar asigura
perfecþionarea continuã a cadrelor de medici-microbiologi din
republicã. Regretatul profesor a depus eforturi extreme pentru a realiza
aceastã sarcinã, personal a proiectat ºi a dirijat reconstrucþia ºi
reamenajarea localului de pe strada 31 august 1989, iar, peste câþiva
ani, cu aceeaºi forþã a organizat de la zero crearea condiþiilor de
activitate a catedrei în localul blocului de pe str. Testemiþanu 26/2 ºi,
în termen de 2 luni, catedra a fost disponibilã a pregãti studenþi ºi
cursanþi.
Luând în consideraþie valoarea ºtiinþifico-practicã a elaborãrilor
propuse în cadrul catedrei, în anul 1991 profesorul T. Gheorghiþã,
paralel fiind ºef catedrã, a fost numit ºi ºef al Laboratorului expresdiagnostic Microtest al Centrului de Patobiologie ºi Patologie al
AªM.
Sub conducerea profesorului T. Gheorghiþã au fost susþinute ºase
teze de doctorat în domeniul microbiologiei, chirurgiei, stomatologiei.
Tezele în microbiologie au fost consacrate studiului microbiologic al
agenþilor ºi elaborarea schemelor complexe de diagnostic rapid în infecþii
deosebit de complicate în patologia infecþioasã ca difteria, infecþii cu B.
cereus, Helicobacter pylori; în prezent se finiseazã teza propusã de
regretatul profesor consacratã studiului infecþiei urinare; se lucreazã asupra
tezei consacrate problemei indicãrii rapide a microflorei în preparatele
medicamentoase.
Profesorul Tudor Gheorghiþã a reuºit în anii de activitate
profesionalã sã lase o brazdã adâncã în organizarea învãþãmântului
medical ºi în ºtiinþa microbiologicã. Dânsul a publicat peste 170 de
lucrãri ºtiinþifice, inclusiv monografii, culegeri, articole, este autor a
32 de invenþii ºi inovaþii, a fost premiat cu medalii de aur ºi de argint
la diverse expoziþii republicane ºi internaþionale. Este cunoscut ca
un eminent om de ºtiinþã ºi un distins cadru didactic, în posturã de
cercetãtor ºi inventator de valoare.
Profesorul universitar Tudor Gheorghiþã s-a stins din viaþã
numai la 57 ani, la 25 iunie 2004, dupã o patologie incurabilã, însã
rãmâne în memoria celor care l-au cunoscut, în memoria subalternilor
ºi a prietenilor, a rudelor ºi a apropiaþilor ca o personalitate cu calitãþi
deosebite, loial, patriot al neamului, cu mândrie ºi cu verticalitate.

Tudor Gheorghiþã
la 60 de ani
Personalitate marcantã în Universitatea
de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae
Testemiþanu, în republicã ºi peste hotarele
ei, doctorul habilitat în medicinã, profesorul
universitar Tudor Gheorghiþã ar fi împlinit
60 de ani la 21 iunie 2007. În cei 57 de ani
trãiþi pe Terra a reuºit sã realizeze multe ºi
diverse activitãþi valoroase pe care alþii nu le-ar fi putut realiza nici în
douã vieþi.
Regretatul profesor s-a nãscut la 21 iunie 1947, în satul
Mândreºti din pãrþile Teleneºtilor, într-o familie de buni gospodari,
Ion ºi Nina Gheorghiþã. De mic copil a fost educat sã munceascã
mult, cinstit, sã fie onest, sã-ºi apere demnitatea, sã-ºi pãstreze
verticalitatea. Toate aceste poveþe au fost respectate de el pe parcursul
întregii vieþi.
Studiile primare ºi gimnaziale le-a fãcut în satul natal ºi, în 1961,
este admis la ªcoala de Medicinã din Bender, pe care o absolveºte cu
brio în 1965. Din acest an începe activitatea profesionalã a viitorului
profesor universitar în medicinã. La început activeazã în funcþia de
felcer în satul natal ºi în satele vecine, unde se manifestã ca un specialist
iscusit, acordând ajutorul necesar oamenilor de la þarã.
În anul 1966 este recrutat în armata sovieticã: ºi 3 ani activeazã
în calitate de felcer pe nave militare în Forþele Militare Maritime ºi
cu succes asigurã controlul sanitaro-epidemiologic ºi acordã asistenþã
medicalã calitativã efectivului militar.
Dupã satisfacerea serviciului militar, în 1970 susþine examenele
de admitere ºi este înmatriculat în Institutul de Stat de Medicinã din
Chiºinãu, facultatea Medicinã Preventivã. Pe parcursul celor 6 ani de
studii a fost liderul studenþilor de la facultate, s-a manifestat ca o
personalitate cu calitãþi deosebite ºi cu o autoritate incontestabilã printre
studenþi ºi cadrele didactice.
În 1976 absolveºte facultatea cu menþiune ºi, la repartizare, i
se propune doctorantura. Specialitatea era deja bine cunoscutã 
microbiologia. În acelaºi an susþine probele în doctoranturã , este
înmatriculat ºi apreciat la catedra Microbiologie cu Virusologie ºi
Imunologie iar în calitate de conducãtor ºtiinþific este aprobat ilustrul
profesor universitar, Om emerit, cu o ºcoalã originalã ºtiinþificopracticã Valentin Nikitin.
Tânãrului doctorand i se propune o temã de cercetare Elaborarea
unui set de micrometodici noi de identificare rapidã a culturilor de
microorganisme izolate, temã care cere cãutãri, probe, experimente.
Era o temã, realizarea cãreia putea fi încununatã de succese remarcabile
sau de eºecuri regretabile, virtualitãþi inevitabile în toate cazurile când
se cautã ceva nou ºi original. În procesul realizãrii temei au fost bine
puse la punct o serie de test-sisteme ºi mijloace originale pentru
studierea rapidã a diverselor caractere biochimice ale
microorganismelor. Teza de doctor în ºtiinþe medicale a fost finisatã
ºi susþinutã cu mult succes în or. Sankt-Petersburg, la Academia
Medico-Militarã, în 1981.
În 1983, prin Hotãrârea Consiliului ªtiinþific, i se acordã titlul
ºtiinþifico-didactic de conferenþiar universitar. În aceeaºi perioadã este
distins cu insigna de onoare Eminent al Ocrotirii sãnãtãþii.
Cercetãrile ºtiinþifice realizate pe parcursul mai multor ani au
fost puse la baza tezei de doctor habilitat Diagnosticul microbiologic

ªtefan Plugaru, dr., conferenþiar
ªef catedrã Microbiologie, Virusologie ºi Imunologie
USMF Nicolae Testemiþanu
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