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CRONICÃ

Situaþia privind narcomania în Republica Moldova
Pe data de 26 iunie în lume este marcatã Ziua internaþionalã
de luptã împotriva narcomaniei, care are drept scop de a atenþiona
populaþia asupra acestei grave probleme sociale ºi de sãnãtate, de
a motiva persoanele afectate sã renunþe la consumul de droguri ºi
a promova un mod sãnãtos de viaþã.
Consumul de droguri ºi traficul ilicit al substanþelor
stupefiante pune în gardã întreaga comunitate internaþionalã.
Problema consumului de droguri printre tineri ºi narcomania
în Republica Moldova ia proporþii din ce în ce mai mari, devenind
un factor serios ce influenþeazã negativ dezvoltarea societãþii,
prezentând un pericol pentru sãnãtatea publicã.
Începând cu anul 1986, rãspândirea narcomaniei la noi a
cãpãtat caracter epidemic.
Conform datelor prealabile ale Dispensarului Republican
de Narcologie, de la începutul anului curent au fost înregistrate
aproximativ 536 de persoane afectate de narcomanie, dintre care
11% cu vârsta pânã la 18 ani.
În Republica Moldova, la finele lunii mai 2007, incidenþa prin
narcomanie constituie 15,1 la 100000 de populaþie (14,3, în anul 2006),
cazuri de narcomanie fiind înregistrate în toate raioanele republicii.
În prezent, sub supravegherea medicalã în cadrul secþiilor
consultative ale instituþiilor medico-sanitare publice se aflã
aproximativ 9500 de persoane afectate de narcomanie. Majoritatea
au vârsta de pânã la 30 de ani, aproximativ 90% dintre ei fiind bãrbaþi.
Principala categorie de populaþie vulnerabilã faþã de
consumul de droguri este tineretul, adulþii având responsabilitãþi
sociale, profesionale, dar mai ales familiale, care îi þin departe de
tentaþiile de a consuma droguri.
Tot mai frecvent sunt implicaþi în consumul de droguri

minorii ºi adolescenþii, numãrul cãrora pe parcursul ultimilor doi
ani se menþine constant. În prezent la evidenþa specialiºtilor
narcologi sunt aproximativ 350 de minori ºi adolescenþi.
O atenþie sporitã se acordã mãsurilor de combatere a
narcomaniei, menite sã diminueze rãspândirea infecþiei HIV/SIDA
în rândul consumatorilor de droguri. La sfârºitul anului 2006,
ponderea persoanelor infectate cu HIV în rândul consumatorilor
de droguri constituia 29,9%.
În ultimii ani se înregistreazã o stabilizare a situaþiei privind
mortalitatea în rândul consumatorilor de droguri din cauza
supradozãrii, în anul 2006 fiind înregistrate 16 decese (în 2005 
39 de decese, în 2004  41 de decese, în 2003  109, în 2002 
131 de decese). Totodatã, situaþia la acest capitol rãmâne
îngrijorãtoare.
În cadrul Dispensarului Republican de Narcologie sunt
aplicate metode contemporane de tratament antidrog, reabilitare
ºi de recuperare psihosocialã etc. Tratarea bolnavilor de narcomanie
se efectueazã în mod anonim, ambulatoriu ºi staþionar, prin metode
tradiþionale ºi netradiþionale.
Ministerul Sãnãtãþii acordã o atenþie prioritarã informãrii
populaþiei privind riscurile legate de consumul de droguri ºi de mãsurile
de profilaxie pentru prevenirea HIV/SIDA etc. Pentru protejarea
tinerilor contra narcomaniei este necesar a implementa programe
educaþionale ºi de informare la toate nivelurile, de a-i familiariza cu
consecinþele consumului substanþelor psihotrope, precum ºi a-i motiva
sã adopte un mod sãnãtos de viaþã. Rezultate pozitive însã pot fi obþinute
doar prin reunirea eforturilor tuturor membrilor societãþii, organizaþiilor
de toate nivelurile, ale pãrinþilor, pedagogilor, medicilor, organizaþiilor
nonguvernamentale.

Vizitã oficialã a ministrului sãnãtãþii în Statul Israel
Ministrul Sãnãtãþii al Republicii Moldova, domnul Ion Ababii,
a efectuat o vizitã oficialã în Statul Israel, în perioada 18-20 iunie
2007. Vizita a fost organizatã de Ambasada Republicii Moldova în
Statul Israel, la invitaþia ministrului sãnãtãþii al Statului Israel, Yaacov
Ben Yizri ºi în conformitate cu planul de cooperare în domeniul
sãnãtãþii ºi al medicinii, semnat între cele douã ministere pentru
perioada anilor 2004-2008.
În cadrul întrevederii domnului Ion Ababii cu ministrul
sãnãtãþii al Statului Israel, Yaacov Ben Yizri, cei doi omologi au
discutat despre reformele desfãºurate în cadrul ambelor sisteme de
sãnãtate, precum ºi privind dezvoltarea ºi diversificarea, în
perspectivã a colaborãrii în domeniile asistenþei tehnice în
reorganizarea ºi în reformarea sectorului spitalicesc, în vederea
obþinerii de noi performanþe în cadrul sistemului de asigurãri
medicale, a creãrii ºi a dezvoltãrii unitãþilor hospice etc.
Totodatã, a fost examinatã posibilitatea donãrii unui lot de
echipament medical pentru instituþiile curative din Moldova.
Pe parcursul deplasãrii au fost întreprinse vizite la ºcolile
medicale din cadrul Universitãþii Hebrew, unde s-au discutat
posibilitãþile de colaborare între instituþiile de învãþãmânt medical

din Republica Moldova ºi Statul Israel, aprobarea unor programe
de schimb de studenþi ºi de rezidenþi.
De asemenea, domnul Ion Ababii a vizitat instituþii curative
de performanþã din Israel, pentru a lua cunoºtinþã de noile tehnologii
moderne aplicate în domeniul sãnãtãþii, precum ºi alte câteva
întreprinderi producãtoare de medicamente ºi de utilaje medicale,
fiind discutatã posibilitatea atragerii investiþiilor în vederea
dezvoltãrii sectorului privat, inclusiv a industriei farmaceutice în
Republica Moldova.
În scopul fortificãrii relaþiilor de colaborare între ministerele
sãnãtãþii celor douã state, la invitaþia ministrului sãnãtãþii, domnului
Ion Ababii se preconizeazã ca pânã la sfârºitul anului curent o
delegaþie a Statului Israel sã întreprinde o vizitã oficialã în
Republica Moldova.
Mihaela Cibotaru
Serviciul de Presã al Ministerului Sãnãtãþii
Chiºinãu, MD-2009, str. V. Alecsandri, 2
Tel: 735879
E-mail: mcibotaru@mednet.md
Recepþionat 25.07.2007
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE

Artrita idiopaticã juvenilã în asociere cu afectarea ocularã
N. Revenco
Catedra Pediatrie nr.1, USMF Nicolae Testemiþanu
Juvenile Idiopathic Arthritis in Association with Chronic Uveitis
The study on 207 children with juvenile idiopathic arthritis (JIA) revealed that in 18,8% of cases eye disorders were manifested by anterior
uveitis. Uveitis was identified in 39 children (18,8%): 8 boys (20,5%) and 31 girls (79,5%). The clinical signs presented as: eye pain  5 children
(12,8%), eye hyperemia  16 children (41,0%), diminishing visual acuity  15 children (38,4%), double vision  5 children (12,8%) and the
sensation of the existence of an alien object in the eye  3 children (7,7%). The children diagnosed with uveitis, had an oligo-articular form of
JIA in 32 cases (82,1%) and a poly-articular form in 7 cases (17,9%). The systemic form was not identified in children with JIA. For 5 children
(12,8%) the clinical signs of uveitis were the incipient stage of the disease that were then followed by the clinical signs of arthritis. The
concentration of C-reactive protein in children diagnosed with AIJ in combination with uveitis (91,4±5,3mg/ml) was greater than the concentration
in children that did not show signs of uveitis (66,6±6,6mg/ml) [p<0,03]. No significant differences in DAS28 index were identified between
children diagnosed and not diagnosed with uveitis. (4,7±0,2 vs 4,9±0,1; p>0,05).
Key words: juvenile arthritis, anterior uveitis, oligoarticular form of arthritis
Þâåíèëüíûé èäèîïàòè÷åñêèé àðòðèò â ñî÷åòàíèè ñ ïîðàæåíèåì ãëàç
Ïðè èññëåäîâàíèè 207 äåòåé ñ þâåíèëüíûì èäèîïàòè÷åñêèì àðòðèòîì (ÞÈÀ) â 18,8% ñëó÷àåâ îáíàðóæåíî ïîðàæåíèå ãëàç
â âèäå ïåðåäíåãî óâåèòà; èì ÷àùå âñåãî áîëåëè äåâî÷êè  79,5%. Â 12,8% ñëó÷àåâ óâåèò ïðåäøåñòâîâàë ñóñòàâíîìó ñèíäðîìó
ÞÈÀ. Êëèíè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè óâåèòà áûëè: ãëàçíàÿ áîëü (12,8%), ïîêðàñíåíèå ãëàç (41,0%), ñíèæåíèå îñòðîòû çðåíèÿ
(38,4%), ÷óâñòâî èíîðîäíîãî òåëà â ãëàçàõ (7,7%). Äåòè ñ ÞÈÀ â ñî÷åòàíèè ñ óâåèòîì â 82,1% ñëó÷àåâ èìåëè îëèãîàðòèêóëÿðíóþ ôîðìó, â 17,9% - ïîëèàðòèêóëÿðíóþ ôîðìó. Ó 5 äåòåé óâåèò ïðåäøåñòâîâàë ïðîÿâëåíèþ àðòðèòà. ÑÎÝ ó äåòåé ñ óâåèòîì
(31,5±0,9 mm/÷àñ) áûëà âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ äåòüìè áåç óâåèòà (26,1±1,3 mm/÷àñ) [p<0,01]. Ñîäåðæàíèå C-ðåàêòèâíîãî áåëêà
ó äåòåé ñ óâåèòîì (91,4±5,3 mg/l) áûëî âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ äåòüìè áåç óâåèòà (66,6±6,6 mg/l) [p<0,03]. Íå áûëî ïîëó÷åíî
äîñòîâåðíîé ðàçíèöû îòíîñèòåëüíî ïîêàçàòåëÿ àêòèâíîñòè çàáîëåâàíèÿ ó äåòåé ñ óâåèòîì â ñðàâíåíèè ñ äåòüìè áåç óâåèòà
(4,7±0,2 vs 4,9±0,1; p>0,05).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: þâåíèëüíûé àðòðèò, ïåðåäíèé óâåèò

Introducere
Afectarea ocularã, în special uveitele, rãmân o cauzã
importantã de cecitate la copii. S-a demonstrat cã afectarea
ocularã apare la 5-10% dintre copii pânã la 16 ani. În artrita
idiopaticã juvenilã (AIJ) uveitele se plaseazã între 2% ºi 34%
[1]. În multe cazuri afectarea ocularã precede apariþia
sindromului articular. Toate acestea aratã actualitatea ºi
oportunitatea studiului de apreciere a particularitãþilor afectãrii
oculare la copiii cu AIJ.

Examinarea oftalmologicã a inclus aprecierea acuitãþii
vederii, biomicroscopia minuþioasã, de asemenea, informarea
despre prezenþa sau absenþa senzaþiei de uscãciune ocularã.
Uveita a fost diagnosticatã pozitiv în prezenþa a trei sau a mai
multor celule în camera anterioarã sau dacã pacienþii administrau
tratament pentru uveitã; sau erau prezente ambele aceste condiþii.
Uveita asimptomaticã a fost determinatã ca uveitã cronicã
anterioarã cu o persistenþã de mai multe luni sau ani, cu semne
minime sau fãrã simptome specifice. Uveita cronicã anterioarã
a putut fi depistatã numai în urma examinãrii biomicroscopice
atente. Uveita acutã anterioarã a fost definitã ca uveitã cu
hiperemie; durere care apãrea în 4 sau în 6 sãptãmâni de
tratament topic.

Material ºi metode
În studiu au fost incluºi copii cu AIJ. Copiii cu AIJ au fost
selectaþi conform criteriilor ACR: 1) forma sistemicã; 2)
poliarticularã; 3) oligoarticularã. În total  207 copii. Evaluarea
s-a realizat conform unui protocol elaborat special care a inclus:
anchetarea, examinarea complexã clinicã, paraclinicã ºi
examenul oftalmologic. Au fost analizate particularitãþile
sindromului articular (numãrul articulaþiilor afectate, intensitatea
durerii articulare, evaluarea globalã a bolii apreciatã atât de
pacient, cât ºi de medic, statusul funcþional) ºi a fost apreciatã
evoluþia bolii dupã indexul complex de activitate  Disease
Activity Score (DAS).

Rezultate
Uveita a fost constatatã la 39 (18,8%) de copii, inclusiv la
8 bãieþei (20,5%) ºi la 31 (79,5%) fetiþe (tab.1).
Semnele clinice de uveitã se manifestau prin: durere
ocularã  5 (12,8%) copii, hiperemie ocularã  16 (41,0%)
copii, reducerea acuitãþii vederii  15 (38,4%) copii, vedere
dublã  5 (12,8%) copii, senzaþie de corp strãin în ochi  3
(7,7%) copii.
"
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Tabelul 1

concentraþia crescutã a indicilor de fazã acutã: VSH (p<0,01) ºi
PCR (p<0,05). Pe de altã parte, indicele complex de activitate a
bolii (scorul DAS) nu varia semnificativ în ambele grupuri de
copii. Absenþa diferenþei semnificative a scorului DAS ar putea
avea urmãtoarea explicaþie: comparaþia scorului DAS a fost
efectuatã între copiii cu uveitã ºi restul copiilor, la care uveita
absenta. În primul grup erau preponderent copii cu oligoartritã,
la care, în general, dupã cum s-a menþionat anterior, scorul DAS
era semnificativ mai mic, în comparaþie cu alte forme de AIJ. În
al doilea grup au fost copii care aveau ºi forma poliarticularã
sau cea sistemicã, la care scorul DAS a fost evident mai mare.
Din aceste considerente am mai efectuat o comparaþie
suplimentarã a scorului DAS: grupul de copii cu uveitã vs grupul
de copii cu forma oligoarticularã. În consecinþã am cãpãtat o
diferenþã semnificativã (4,7±0,2 vs 4,2±0,1; p<0,05).
Prezenþa uveitei în AIJ are o semnificaþie ºi în evoluþia
ulterioarã a bolii. K. Kataniemi ºi coaut. (2003) au constatat cã,
circa o treime din copii cu uveitã asimptomaticã în copilãrie,
vor avea uveitã la maturitate. Autorii la fel considerã cã uveita
este asociatã cu forma persistentã a AIJ. Aceste date sunt
confirmate ºi de studiul retrospectiv (de 25 ani) din Danemarca.
Printre complicaþiile comune ale uveitei au fost constatate
cataracta ºi glaucomul [7].

Date despre copiii afectaþi de AIJ,
în asociere cu uveita (n=207)

Copii cu uveitã, în 32 (82,1%) de cazuri, aveau forma
oligoarticularã ºi în 7 (17,9%) cazuri  forma poliarticularã de
AIJ. Forma sistemicã de AIJ nu a fost constatatã printre copiii
cu AIJ.
La 5 (12,8%) copii semnele clinice ale uveitei au fost prima
manifestare a bolii ºi au precedat semnelor clinice de artritã.
VSH la copiii cu uveitã (31,5±0,9 mm/orã) a fost mai mare
decât la copiii fãrã uveitã (26,1±1,3 mm/orã) [p<0,01].
Concentraþia proteinei C-reactive, la copiii cu AIJ, în
asociere cu uveita, (91,4±5,3 mg/ml) a fost mai mare decât la
copiii fãrã semne de uveitã (66,6±6,6 mg/ml) [p<0,03].
Nu au fost constatate diferenþe semnificative ale indicelui
DAS28 la copiii cu uveitã faþã de copiii neafectaþi de uveitã
(4,7±0,2 vs 4,9±0,1; p>0,05).

Concluzii
AIJ în 18,8% din cazuri a fost atestatã în asociere cu
afectarea ocularã. Uveita afecteazã îndeosebi fetiþele (79,5%)
ºi, în majoritatea cazurilor, s-a constatat, forma oligoarticularã
(82,1%), nefiind prezentã forma sistemicã. La 12,8% dintre copii
semnele clinice ale uveitei au fost prima manifestare a bolii ºi
au precedat semnele clinice de afectare articularã.

Discuþii
Semnele de afectare ocularã au un rol important în
manifestãrile clinice ale AIJ. Uveita poate fi constatatã,
aproximativ 20% -30% la copii cu forma oligoarticularã ºi, mai
rar (5-10%) - la copiii cu forma poliarticularã cu FR negativ
[2]. Uveita în forma sistemicã a AIJ este rarã ºi nu este comunã
pentru forma poliarticularã FR pozitivã [3]. În unele cazuri sunt
descrise semnele acute de uveitã, manifestate prin hiperemie ºi
durere ocularã, la bãieþei cu vârsta cuprinsã între 10 ºi 13 ani,
purtãtori de antigen HLA B27 ºi care ulterior dezvoltã
spondiloartropatie [4, 5].
În studiu semnele de uveitã au fost constatate la 18,8%
dintre copiii cu AIJ, majoritatea fiind fetiþe (79,5%). Datele
obþinute sunt concordate într-o mãsurã cu datele altor studii
privind prezenþa uveitei preponderent în forma oligoarticularã
(82,1%), cu toate cã 17,9% dintre copiii cu semne de uveitã
aveau forma poliarticularã. La copiii cu forma sistemicã nu am
constatat cazuri de uveitã.
Meritã atenþie faptul cã, la 12,8% dintre copii, semnele
clinice ale uveitei au fost prima manifestare a AIJ ºi au precedat
semnele clinice de afectare articularã. Deci examinarea
oftalmologicã ar fi necesara în algoritmul de evaluare a copiilor
cu AIJ.
Asocierea între manifestãrile uveitei ºi gradul de activitate
al AIJ rãmâne neclarã cu toate cã sunt evidenþe cã uveita ar fi
asociatã cu o activitate mai mare a AIJ [6]. Rezultatele cãpãtate
par a fi controversate dar au o explicaþie. Astfel, la pacienþii cu
uveitã, în comparaþie cu cei la care semnele de uveitã absentau,
s-a notat un nivel mai mare a activitãþii bolii manifestate prin
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Tratamentul celioscopic al abcesului hepatic
A. Bour, T. Potlog, R. Targon, L. Cazacu, M. Sochirca
Catedra Chirurgie Generalã ºi Semiologie
Clinica de Chirurgie a Spitalului Clinic Militar Central
USMF Nicolae Testemiþanu
Laparoscopic Drainage of Pyogenic Hepatic Abscess
The article is a clinical case report of severe odontogenic sepsis, complicated with pyogenic liver abscess, septic pneumonia and reactive
right pleurisy. The suppurative dental granuloma was the primary site of infection. A laparoscopic approach was used for hepatic abscess
diagnosis and drainage. Treatment included wide spectrum antibiotics, fluid therapy, anticoagulants, metabolic correction. The minimally
invasive drainage and aggressive antimicrobial therapy resulted in successful management of infection.
Key words: liver abscess, severe sepsis, laparoscopy
Ëàïàðîñêîïè÷åñêîå äðåíèðîâàíèå ïèîãåííîãî àáñöåññà ïå÷åíè
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåí êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé áîëüíîé ñ òÿæåëûì îäîíòîãåííûì ñåïñèñîì, ïèîãåííûì àáñöåññîì ïå÷åíè, ìåòàñòàòè÷åñêîé ïíåâìîíèåé, ðåàêòèâíûì ïðàâîñòîðîííèì ïëåâðèòîì. Ïåðâè÷íûì î÷àãîì ÿâëÿëàñü ïèîãåííàÿ êèñòîçíàÿ çóáíàÿ ãðàíóëîìà. Äèàãíîç àáñöåññà ïå÷åíè áûë óñòàíîâëåí ïîñëå ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêîé ëàïàðîñêîïèè. Áûëî âûïîëíåíî
ëàïàðîñêîïè÷åñêîå äðåíèðîâàíèå àáñöåññà. Ìåäèêàìåíòîçíàÿ êîððåêöèÿ âêëþ÷àëà àíòèáàêòåðèàëüíóþ òåðàïèþ (ñóëüïåðàçîí 6 ã/ñóòêè), äåçèíòîêñèêàöèîííóþ òåðàïèþ, ðåîëîãè÷åñêèå è èììóíîìîäóëèðóþùèå ñðåäñòâà. Àäåêâàòíîå äðåíèðîâàíèå
î÷àãà èíôåêöèè è àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ îáåñïå÷èëè áëàãîïðèÿòíûé èñõîä çàáîëåâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïèîãåííûé àáñöåññ ïå÷åíè, òÿæåëûé ñåïñèñ, ëàïàðîñêîïèÿ

Introducere
Abcesul hepatic este o colecþie purulentã limitatã în
parenchimul hepatic, solitarã sau multiplã.
Incidenþa patologiei în SUA constituie 0,7%, 0,45%, ºi
0,57% din autopsii efectuate în perioadele 1896-1933, 19341958 ºi 1959-1968. Frecvenþa pacienþilor spitalizaþi variazã între
8-16 cazuri la 100000 de locuitori, ceea ce alcãtuieºte 0,21%
dintre pacienþii chirurgicali. Letalitatea atinge 5-30%. Mai des
abcesul hepatic este constatat la populaþia cu vârstã de 60-70
de ani, fãrã predilecþie evidentã în raportul femei/bãrbaþi.
Patologia tractului biliar ºi diseminarea prin sistemul venos
portal stau pe prim- plan ca sursã a abceselor hepatice, ºi
constituie 60% dintre cazuri; bacteriemia sistemicã ºi
diseminarea hematogenã este responsabilã pentru 15% dintre
abcese hepatice. În 25% dintre cazuri infecþia poate fi
caracterizatã ca criptogenã. 40% dintre pacienþi cu abcese
hepatice sunt imunocompromiºi [1].
Agenþii microbieni: sunt caracteristice asociaþii microbiene
 aerobi gramnegativi cu anaerobi. Agenþii microbieni anaerobi
sunt prezenþi în 45% dintre cazuri. Abcesele hepatice cauzate
de Staphylococcus aureus sunt rezultatul diseminãrii
hematogene. Abcesele hepatice cauzate de Candida albicans
se determinã la pacienþii cu procese neoplasmice hematologice,
cu neutropenie; la pacienþi dupã chimioterapie, transplant renal,
dupã un tratament îndelungat cu antibiotice ºi în alte stãri
imunodeficitare [2].
Tratamentul abceselor hepatice la etapa actualã include:
puncþia ºi drenarea ecoghidatã transcutanatã, drenarea CTghidatã transcutananatã [1, 3, 4, 5, 6, 7]. În drenarea chirurgicalã
sunt cunoscute: abordul extrapleural, extraperitoneal,
transperitoneal, transpleural posterior [8].

Prezentarea cazului clinic
Pacienta C. L., 50 de ani, a fost internatã pe 23 octombrie
2005 în Spitalul Clinic Militar Central, secþia Terapie Generalã
cu diagnosticul prezumtiv: Pielonefritã cronicã bilateralã,
acutizare. Diabet zaharat tip II subcompensat. HTA st. II, risc
major. Cardiomiopatie mixtã IC-II (NYHA).
În momentul internãrii acuza astenie generalã, febrã cu
frisoane, cefalee frontalã, mialgii, artralgii, lumbalgie,
preponderent pe dreapta, ascensiuni hipertensive pânã la 190/
110 mm Hg, xerostomie, dizurie, dispnee la efort.
Din anamneza bolii: suferã de diabet zaharat tip II, boalã
hipertensivã, pielonefritã cronicã, fãcând tratament cu efect
satisfãcãtor.
Din 19 octombrie 2005 la pacientã a apãrut lumbalgie cu
perioade de colicã, sindrom febril cu evoluþie în frison ºi semne
de intoxicaþie generalã (astenie, anorexie, cefalee).
Obiectiv
Starea generalã a pacientei  de gravitate medie. Bolnava
este hiperstenicã, are obezitate de gradul I-II. Tegumentele ºi
mucoasele vizibile  cu aspect obiºnuit, obrajii uºor injectaþi,
exantem, edeme periferice absente. Ganglionii limfatici periferici
nu sunt antrenaþi în proces. Respiraþie pulmonarã vezicularã,
raluri abs., FR  17/min. Zgomotele cordului ritmice, atenuate,
cu accentul zgomotului II pe aortã, suflu sistolic la apex. Pulsul
egal cu frecvenþa contracþiilor corotului  68/min. TA 130/80
mm Hg. Limba umedã, saburalã. Abdomenul moale, sensibil la
palpare în epigastru ºi hipocondrul drept. Ficatul +1,5 cm de la
rebordul costal drept,elastic. Splina nu se palpa. Simptomul
Jordano pozitiv preponderent pe dreaptã. Semne neurologice
de focar nu sunt.
$
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cu devierea formulei pânã la metamielocite). Urograma  cu
tendinþa negativã: majorarea proteinuriei (0,1g/l), glucozuriei,
leucocituriei, microhematuriei, cetonuriei, bacteriuriei.
Pe cliºeul radiologic din 28.10.2005 s-a constatat
pneumonia a lobului inferior pe dreaptã (metastaticã) (fig.1).
USG repetatã din 28.10.2005  cu depistarea
hepatosplenomegaliei avansate, a edemului interstiþial al
organelor parenchimatoase; suspecþie la focare de distrucþie în
splinã (2-3).
Tomografia computerizatã (TC) abdominalã din 3.11.2005

Din explorãrile de laborator ºi paraclinice iniþiale: VSH
45 mm orã; în urogramã - proteinurie, leucociturie (12-14 în
c.v), eritrociturie (8-10 în c.v.), se aprecia glucozurie, corpi
cetonici.
Datele ultrasonografice confirmã hepatosplenomegalie,
nefropatie.
Tratamentul antibacterian iniþiat: grupul fluochinolonelor
(ciprofloxacine 400 mg/24 ore i/v), ulterior cefalosporine de
generaþia a 3-a (ceftriaxon 2 g/24 ore) combinat cu metronidazol
1500 mg/24 ore, remedii antihistaminice, reologice,
antihipertensive (inhibitori ai enzimei de conversiune),
insulinoterapie (32 Un/24 ore), metabolice, antioxidante.
Pe parcursul perioadei de supraveghere(23.10.2005
27.10.2005) starea de gravitate medie a pacientei se menþine,
fãrã o dinamicã pozitivã (semne de intoxicaþie generalã, oscilarea
febrei între 38,50- 39,00).
Pacienta, în curs de examinare polivalentã, pe 27.10.2005
este consultatã de stomatolog, care-i stabileºte: Carie dentarã
multiplã complicatã. Chistogranulom supurat. SRSI. Septicemie
odontogenã.
S-a efectuat asanarea cavitãþii bucale prin extracþia dentarã,
drenarea colecþiei purulente.
Pe 28.10.2005 pacienta a fost transferatã în secþia Terapie
Intensivã, cu corijarea antibioticoterapiei prin înlocuirea
ceftriaxonului cu sulperazonã (4 gr/24 ore i/v).
Probele de laborator în dinamicã au evidenþiat progresarea
anemiei (Hb 108G/l, E 3,8 õ 1012/l), leucocitozei (10,5 õ 109/l

Fig. 1. Pacienta C. L. Pneumonia lobului inferior pe dreapta.
Cliºeul ragiologic din 28.10.05.

Fig. 2. Pacienta C. L. Cancer hepatocelular al ficatului cu metastaze în splinã. Tomografia computrizatã din 3.11.05.
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Fig. 3. Pacienta C. L. Formaþiune tumoro-lichidianã
în S 7-8 hepatice. USG abdominalã din 4.11.05.

Fig. 4. Pacienta C. L. Pleurezie pe dreapta.
Cliºeul ragiologic din 12.11.05.

a indicat: cancer hepatocelular al ficatului cu metastaze în splinã.
Pleurezie reactivã, preponderent pe dreapta (fig. 2)
Prin examenul ultrasonografic al abdomenului (Institutul
Oncologic) din 4.11.2005 se stabileºte în proiecþia S7-8 a
ficatului o formaþiune tumoro-lichidianã 5,3 x 5,2 cm,
caracteristicã abcesului hepatic, pleurezie reactivã pe dreapta
(fig. 3).
Prezenþa la pacientã a tabloului clinic de septicemie gravã
cu suspecþie la formarea unui abces hepatic vizavi de suspiciunea

neoplasmului hepatic ºi prezenþa pleureziei reactive pe dreaptã
dicteazã necesitatea efectuãrii laparoscopiei diagnostice.
Pe 08.11.2005, sub anestezie policomponentã cu intubarea
traheii, s-a efectuat laparoscopia, diagnostico-curativã. La
revizia organelor abdominale s-a depistat un proces aderenþial
localizat suprahepatic cu depuneri de fibrinã, ficat mãrit în
dimensiuni, de culoare roºie-închis, dar în S7  S8  o zonã de
culoare violacee, la palpare flascã. Puncþia zonei respective cu
eliminarea puroiului dens cu detrit tisular în volum de 200-250
ml (fãrã depistarea florei patogene). Deschiderea abcesului,

Fig.5. Pacienta C. L. Focarele în ficat ºi în splinã sunt în faza de resorbþie. Tomografia computrizatã din 22.11.05.
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hemostaza prin electrocoagularea bipolarã, lavajul cavitãþii
restante ºi a spaþiului subfrenic cu  1000 ml soluþie Betadini,
2000 ml soluþie fiziologicã, drenarea cavitãþii abcesului, a
spaþiului subfrenic drept ºi a bazinului mic.
Diagnosticul postoperatoriu: SRSI. Septicemie odontogenã,
gravã. Abces hepatic S7-S8,. peritonitã purulentã localã.
Pneumonie septicã. Pleurezie reactivã pe dreaptã. Infarct splenic.
Postoperatoriu pacientei i s-a continuat terapia
antibacterianã: sulperazon 6gr/24 ore, terapia de dezintoxicare,
remedii reologice, metabolice (antioxidante, imunomodulatori),
insulinoterapie.
Pe parcursul tratamentului ºi al supravegherii în dinamicã
i-au fost efectuate 5 puncþii pleurale cu înlãturarea lichidului
pleural în volum de 2,5 l/ºedinþã (bacteriologic  fãrã depistarea
florei patogene) (fig. 4).
S-au efectuat 3 hemoculturi consecutiv, în care nu s-a
depistat microflorã patogenã.
Pacienta a fost externatã pe 30.11.2005 (la a 37-a zi de la
internare sau la a 21-a zi de la laparoscopia diagnostico-curativã,
asanarea ºi drenarea abcesului hepatic) în stare generalã
satisfãcãtoare, cu indicii de laborator cuprinºi în limitele normei;
datele ultrasonografice ºi tomografia computerizatã a
abdomenului din 22.11.2005  focarele în ficat ºi în splinã sunt
în faza de resorbþie (fig.5).
La examenul repetat al pacientei, la o lunã dupã externare,
s-a constatat normalizarea indicilor clinico-biologici; ultrasonor
 steatozã hepaticã ºi focare organizate în ficat ºi în splinã, iar
radiologia organelor cavitãþii toracice  semne de
pneumosclerozã (fig.6).

Fig. 6. Pacienta C. L. Plãmâni fãrã modificãri infiltrative.
Semne de pneumosclerozã. Cliºeul ragiologic din 28.12.05.

laparoscopia dinamicã (second look), ºi este o metodã
miniinvazivã care poate fi utilizatã la pacienþi imunocompromiºi.
Totodatã, o importanþã deosebitã în tratamentul complex
al acestei categorii de pacienþi o are terapia antibacterianã prin
administrarea antibioticelor cu un spectru larg de acþiune, de
exemplu sulperazon.
Concluzii
1. Abcesul hepatic poate fi o complicaþie a septicemiei
odontogene.
2. Laparoscopia poate fi utilizatã atât ca metodã de
diagnostic, cât ºi ca metodã de tratament al abcesului
hepatic.
3. Terapia antibacterianã cu sulperazon este eficace la
pacienþi cu septicemie ºi în complicaþiile ei.

Discuþii
Considerãm cã septicemia ºi abcesul hepatic la pacientã
au fost de origine odontogenã. Focarul primar a fost un
chistogranulom dentar supurat. Conform datelor literaturii, 15%
din abcesele hepatice se formeazã din cauzã diseminãrii
hematogene a infecþiei, pe fundalul stãrii imunodeficitare [1].
Diagnosticul abcesului hepatic în cazul prezentat a fost
destul de difícil. În pofida faptului, cã au fost utilizate metode
de diagnostic moderne, aºa ca tomografia computerizatã, a fost
o suspecþie de cancer hepatocelular. Numai dupã laparoscopia
diagnosticã s-a stabilit prezenþa abcesului hepatic. Dezvoltarea
pleureziei pe dreapta a avut un caracter reactiv  ca rezultat al
formãrii abcesului hepatic în S7-S8 ºi a prezenþei pneumoniei
metastatice pe dreapta.
Prezenþa focarelor în splinã, depistate la examenul
instrumental, este probabil rezultatul evoluþiei septicemiei cu
formarea zonelor de infarct splenic.
La însãmânþarea bacteriologicã florã patogenã nu s-a
depistat, probabil din cauza tratamentului antibacterian
administrat pânã la intervenþia chirurgicalã.
În prezent existã multiple metode de tratament ale
abceselor hepatice [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Conform datelor literaturii
de specialitate, drenarea laparoscopicã a abcesului hepatic este
rar utilizatã.
Considerãm cã anume în asemenea cazuri de septicemie
gravã, laparoscopia dignosticã ºi curativã este binevenitã,
permite a explora toatã cavitatea abdominalã, asigurã
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Aplicarea antisepticului Betadine
în tratamentul afecþiunilor stomatologice
V. Nicolaiciuc
Clinica Stomatologicã, catedra Stomatologie Terapeuticã, USMF Nicolae Testemiþanu
The Application of Solution Betadine in Treatment of Oral Infection
One to the extensive antimicrobial spectrum of action, Betadine was used on 310 patiens in stomatological practice to test its efficacy. In
continnng treatment with Betadine, treatment time is reduced by 30%, does not produce any adverse reactions, it is reasonably priced and it has
a pleasant taste. Based on clinically obtained results during the last 6 months, it can be recommended in stomatoligical diseases, apical
periodontitis, and mucous lesions of the oral cavity.
Key words: Betadine, treatment of stomatological affection
Ïðèìåíåíèå àíòèñåïòèêà Betadine â ëå÷åíèè ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
Betadine áûë èñïîëüçîâàí ó 310 ïàöèåíòîâ, â òîì ÷èñëå ó 102 õèðóîãè÷åñêèõ è ó 208 òåðàïåâòè÷åñêèõ áîëüíûõ â âîçðàñòå îò
20 äî 55 ëåò; æåíùèí áûëî 201, ìóæ÷èí  109. Ïîëó÷åíûå êëèíè÷åñêèå ðåçóëüòàòû ïîçâîëèëè îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðåïàðàòà. Îí ðàñïîëàãàåò øèðîêèì ñïåêòðîì äåéñòâèÿ, ñîêðàùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ íà 30%, ëèùåí ïîáî÷íûõ äåéñòâèé,
îòëè÷àåòñÿ äåøåâèçíîé. Êëèíè÷åñêèå ðåçóëüòàòû 6-ìåñÿ÷íîãî ïðèìåíåíèÿ Betadine ïîçâîëÿþò ðåêîìåíäîâàòü åãî ïðè ëå÷åíèè
êðàåâûõ è àïèêàëüíûõ ïåðèîäîíòèòîâ, äðóãèõ çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå ñëèçñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Betadine, ëå÷åíèå íåêîòîðûõ ñòîìàòîïîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

Introducere
Este cunoscut faptul cã în cavitatea bucalã se gãsesc mai
mult de 200 de specii de microorganisme; sunt prezenþi germeni
aerobi ºi anaerobi, fungi etc.
Concentrarea aerobilor ºi a florei facultative într-un 1 ml de
salivã este de 10-7, anaelobilor de 10-8. În permanenþã, în cavitatea
bucalã predominã streptococi, neiserii, lactobacili, difteroizi, coci
anaerobi (peptostreptococi, peptococi), veilonele, fuzobacterii,
leptotrihii, spirohete.
În afecþiunile parodontale predominã germenii gramnegativi
anaerobi, bacteroizi, fuzobacterii, spirohete, actinomicete, coci anaerobi.
Evoluþia proceselor patologice în parodonþiu are loc în
urmatorul mod. Agenþii infecþioºi eliminã toxine bacteriene
(lipopolizaharide, acid lipoteic, muramildipeptid etc.), care activiazã
ostioclaºtii. În focarul de inflamaþie se eliminã prostaglandine care
activeazã osteoclaºtii. Procesele inflamatoare în parodonþiu se

determinã de viteza de reproducere a populaþiei de germeni în pungile
parodontale, de agresivitatea lor, de formarea fermenþilor ºi a
toxinilor. Resorbþia osului, stã la baza mecanismelor de dezvoltare
a parodontitelor. Rolul favorizant în procesele distructive aparþine
complementului, care este activat de complexul antigen  anticorp,
ce provoacã sinteza prostaglandinei E ºi resorbþia osului.
Tratamentul periodontitelor apicale cronice constituie una dintre
problemele importante ale stomatologiei contemporane. Periodontitele
ºi chisturile radiculare ºi-au rezervat locul trei, dupã carie ºi pulpite
[1]. Adresarea pacienþilor cu periodontite acute purulente reprezintã
32%; seroase  16,8%; cu periodontitã cronicã granulantã  28,3%;
granulomatoasã  13%; fibroasã  9,9%.
În periodontitele apicale predominã flora anaerobã (St. aureus,
St. epidermidis, St. saprophyticus, á ºi â streptococcus ºi microflora
anaerobã (B. fragilis, B. melaninogenicus, B. oralis, Veillonella,
Tabelul 1

Spectrul de acþiune a Betadine-lui



EGIS Pharmaceuticals
Betadine-le este un reprezentant al grupului Halogeni, o
substanþã activã la baza cãreia este polividon iod, iod activ în
concentraþie 10 mg/ml. Se livriazã în flacoane verzi de masã plasticã
câte 30 ml, 120 ml ºi câte 1000 ml. Are un spectru larg de acþiune
asupra bacteriilor gramnegative ºi grampozitive, asupra ciupercilor,
virusurilor, treponemelor, protozoarelor. Preparatul practic nu este
toxic ºi nu provoacã reacþii adverse.
Indicaþii pentru utilizarea soluþiei Betadine:
_ Pentru dezinfecþia pielii ºi a mucoasei în intervenþii
chirurgicale  5% sol. 1:2 (explicaþie mai jos).
_Ca dezinfectant înainte de manipulaþiile invazive (injecþii,
puncþii, biopsie, transfuzie, infuzie -5% sol. 1:2).
_Pentru prelucrarea plãgilor mici (10% sol. nediluatã).
_În chirurgie (intervenþii invazive)- sol. 0,1  0,05%.
_În stomatite, manipulaþii stomatologice.
_Tratamentul dermatitelor bacteriene sau micotice (1% sol.
1:10).
_ Tratamentul afecþiunilor virale (herpetice, papiloame,
afecþiune herpeticã a ochilor (2,5-5% sol. 1:4  1:2).
_ Prelucrarea câmpului operatoriu în chirurgie: Baie
dezinfectantã.
_Pentru prelucrare cãilor de naºtere în obstetricã (sol. nediluatã).
_În urologie - instilaþii uretrale (1:30 ºi 1:50).
În Moldova, soluþie de Betadine  utilizat în chirurgie, în
tratamentul complex al sinuzitelor [6], în arsuri profunde ale pielii
(anul 2002), în traumatologie ºi în ortopedie [7].
Reieºind din faptele sus-nominalizate, în secþia terapeuticã,
a Clinicii stomatologice, USMF Nicolae Testemiþanu, am luat
decizia de a aplica soluþia Betadine în diferite concentraþii, în funcþie
de afecþiunile leziunile stomatologice:
1. Caria simplã  pentru dizenfectarea cavitãþilor carioase;
sol. de 5-10%.
2. Caria complicatã:
a. Pulpite acute, difuze ºi purulente.
b. Pulpite cronice gangrenoase ºi fibroase.
c. Periodontite apicale acute (seroase ºi purulente).

Actinomyces, Spirochetes etc.). În caz de tratament neadecvat sau
necalitativ al bolnavilor cu periodontite, pot apãrea procese inflamatorii
odontogene, sensibilizarea organismului [2-5]. Se observã forme
complicate ale infecþiei odontogene, asociate cu distrucþii masive ale
þesutului osos adiacent, pe fundalul cãrora poate apãrea septicemia,
meningita, sinustromboza, mediastinita etc.
Pentru a evita asemenea stãri, este recomandatã asocierea
metodelor contemporane endodontice noi cu antiseptice eficace.
În ultimii ani clinicienii în diferite domenii ale medicinii cu
succes aplicã preparatul Betadine, care are o benefecã acþiune
dezinfectantã (tabelul 1).
În stomatologie, timp îndelungat s-a aplicat în tratamentul
afecþiunilor stomatologice Chlorhexedina. Au fost obþinute date
despre proprietãþile comparative a Betadine-lui ºi Chlorhexedinei.
Comparaþia activitãþii antimicrobiene:
FLR1  Factorul logaritmic de reducþie.
MRSA2  Stafilococ meticilinrezistent.
Au fost depistate ºi alte proprietãþi ale Betadine-lui în raport
cu Clorhexidinã (tab.3)
Reieºind din faptul cã majoritatea formelor clinice de boalã
parodontalã, de periodontite apicale, pulpite, carie, factorul
determinant este cel microbian, am recurs la actualul studiu.
Scopul lucrãrii
Apricierea eficienþei utilizãrii anticepticului Betadine cu
acþiune localã în tratamentul afecþiunilor stomatologice.
Material ºi metodã
Soluþia Betadine este produs al uzinei farmaceutice EGIS,
Ungaria; se produce dupã licenþa firmei Mundifarm A.O., Basel,
Elveþia.
Tabelul 2
Spectrul antimicrobian al Betadine-lui ºi al Clorhexidinei

Tabelul 4
Denumirea afecþiunilor stomatologice ºi numãrul de cazuri

Tabelul 3
Proprietãþi ale Betadine-lui ºi ale Clorhexidinei
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_Înlãturarea factorului cauzant.
_Aplicarea soluþiei 1% Betadine (1:10), pentru 15 minute.
_ Aplicare preparatilor cheratoplastice (Caratoline, ulei de

d. Periodontite apicale cronice (granulante, granulomatoase,
fibroase).
În tratament s-a folosit Betadine de 10%.
3. Liziunile parodonþiului marginal:
a. Gingivite (cataralã, ulceroasã, ulceronecroticã Vincent).
b. Parodontite cronice generalizate (formele incipientã,
medie, gravã).
S-au folosit instilaþii ºi aplicaþii cu soluþie Betadine de 1%, 1:10.
4. Afecþiunile mucoasei cavitãþii bucale:
a. Candidoza.
b. Stomatita ulceronecroticã Vincent.
c. Stomatita acutã herpeticã.
d. Stomatita aftoasã cronicã recidivantã.
e. Ulcere decubitale.
Aplicaþii Betadine 1%, 1:10.
5. În chirurgia stomatologicã:
a. Alveolite.
b. Perecoronarite.
c. Chisturi radiculare.
d. Abces parodontal.
e. Chist retenþional.
f. Alviolotomie.
Modul de administrare a Betadine-lui în stomatologie
Betadine-le s-a dizolvat în apã cãlduþã, imediat înainte de
administrare. În funcþie de patologie se folosea în preparatul
concentraþie de la 1%, 5%, 10%. Soluþia de Betadine 5% ºi 10%
s-a folosit pentru sterilizarea cavitãþilor carioase, a cavitãþilor
dinþilor, a canalelor radiculare. În cazul în care era necesar de
efectuat terapia supraapicalã (periodontite cronice granulomatoase,
granulante) s-a aplicat concentraþia Betadine de 1% (1:10). În
cavitãþile carioase se aplicau tamponaºe îmbibate cu soluþie de
5% Betadine, pentru 5 minute. În prelucrare medicamentoasã a
canalelor radiculare se folosea Betadine de 10%, nedizolvat, pe
meºe sau pini de hârtie. În leziunile mucoasei ºi ale parodonþiului
marginal s-au folosit aplicaþii Betadine de 1%, pentru 15 minute.
Metoda de tratament cu soluþie Betadine în parodontite
cronice generalizate:
1. Detartraj (manual, cu scaler).
2. Irigaþie cu antiseptice.
3. Instilaþie ºi aplicaþie a soluþiei 1% Betadine, pe 15 minute.
În funcþie de rezultatele obþinute  numãrul de vizite varia
de la 5-7.
4. Aplicarea unguentului Betadine sau Jogel, sau Metragil
Denta gel.
În cazuri complicate tratamentul se modificã cu o curã de
injecþii Bior, sau Lincomicinã, sau Gerovital. Se poat administra
în tratamentul complex ºi pastile Metranidazol (Trihopol) 0,25 x
3 ori pe zi, timp de 10 zile.
Tratamentul candidozei:
_Aplicaþii cu soliþie de 5% - 10% Betadine.
_ Unguente ºi creme antimicotice (1% Clotrimazol,
Miconazol gel 2%).
_Aficþiunile virale:
_Aplicaþii cu soliþie de 5% - 10% Betadine.
_Aplicaþii unguent Betadine.
_Unguent antiviral (cremã 5% Aciclovir).
_Ulcer decubital:

mãceº).
Aºadar, în clinica stomatologicã, timp de 6 luni, am tratat
310 pacienþi (102 -pacienþi chirurgicali, 208 pacienþi - terapeutici,
în vârsta de 20  55 de ani; femei  201, bãrbaþi - 109). Genul
afecþiunilor tratate este prezentat în tabelul 4.
Rezultatele ºi discuþii
1. În timpul tratamentului pacienþii erau mulþumiþi de
rezultatele obþinute; ºi nu s-au observat reacþii adverse la Betadine.
2. Preparatul nu provoacã arsuri, usturime; nu schimbã
culoarea dinþilor ºi mucoasei cavitãþii bucale.
3. Betadine-le dispune de o acþiune antiinflamatorie pronunþatã.
4. Durata tratamentului este mai micã (4-7 vizite), versus tratamentul
cu Stomatidinã, Tantum Verde, Chlorhexidine (10 vizite).
Folosirea Betadine-lui în practica stomatologicã permite a
trasa eficacitatea lui; este un preparat cu un spectru larg de acþiune,
cee ce permite a-l folosi în diferite maladii stomatologice. Reduce
timpul de tratament cu 30%, nu provoacã reacþii adverse, este destul
de ieften, are un gust plãcut. În baza datelor clinice obþinute îl
recomandãm pentru a fi aplicat în practica stomatologilor din
Republica Moldova.
Concluzie
Antisepticul Betadine dispune de urmãtoarele proprietãþi:
_Spectru larg de acþiune.
_Eficacitate înaltã.
_Nu se dezvoltã intoleranþã la preparat.
_Este inofensiv, nu provoacã senzaþie de arsurã.
_Nu se dezvoltã rezistenþa microbianã.
_Este hidrosolubil, uºor se înlãturã prin folosirea apei.
_Corelaþie idealã între preþ ºi calitate.
_Nu schimbã culoarea mucoasei ºi a dinþilor.
_De deluat înainte de folosire.
_Durata tratamentului cu Betadine este mai micã, decât în
tratamentul tradiþional.
_Betadine-le - este un antiseptic eficace pentru sterilizarea
canalilor radiculare.
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Evaluarea acoperirii vaccinale împotriva difteriei în Republica Moldova
conform datelor din studiile populaþionale
A. Melnic
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã
Evaluation of Childhood Diphtheria Vaccinations in the Republic of Moldova
This study was derived from an examination of comparative data obtained from three demographic studies in 2000, 2001, 2002 in regard to
childhood vaccinations with DTP3. There is a marked improvement in the number of childhood immunizations, though it fell short of the goal
of 95%. The number of childhood immunizations with DTP3 over the last years has improved considerably, from 86.1% in 20 to 92.4% in 20.
Several factors account for this improvement: the parents level of education, the familys place of residence, and the sequential places of the
children in relation to their siblings.
Key words: diphtheria, tetanus, polio vaccination
Îöåíêà îõâàòà âàêöèíàöèåé ïðîòèâ äèôòåðèè â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà ïî äàííûì ïîïóëÿöèîííûõ èññëåäîâàíèé
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðèâîäÿòñÿ ñðàâíèòåëüíûå äàííûå îá îõâàòå èììóíèçàöèåé ïðîòèâ äèôòåðèè äåòåé ïî äàííûì òðåõ
ïîïóëÿöèîííûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà â 2000, 2001 è 2005 ãã. Áûëî êîíñòàòèðîâàíî çàìåòíîå
óëó÷øåíèå ñâîåâðåìåííîãî îõâàòà äåòåé ïðèâèâêàìè ïðîòèâ äèôòåðèè, íî ïðîöåíò êîíòèíãåíòîâ, ïîäëåæàùèõ âàêöèíàöèè
ÀÊÄÑ-3, íå äîñòèãàåò ïðåäóñìîòðåííîãî 95% ïîêàçàòåëÿ. Óðîâåíü îõâàòà âàêöèíàöèåé äåòåé ÀÊÄÑ-3 â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëñÿ - ñ 86,1% äî 92,4%, è çàâèñèò îò ìíîãî÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ, âêëþ÷àþùèõ óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ðîäèòåëåé, çîíó ïðîæèâàíèÿ, êîëè÷åñòâî ðîäîâ è äð., ÷òî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè ðàçðàáîòêå êîíêðåòíûõ ïðîãðàìì èììóíèçàöèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îöåíêà ïðîãðàìì èììóíèçàöèè, ïîïóëÿöèîííûå èññëåäîâàíèÿ, äèôòåðèÿ

Scopul prezentei lucrãri rezidã în analiza acoperirii
vaccinale împotriva infecþiei difterice, adicã realizarea imunizãrii
cu vaccinul diftero-tetano-pertusic (DTP) la copii, dupã datele
studiilor populaþionale realizate în Republica Moldova cu
ajutorul organismelor internaþionale.

Actualitate
Descoperirea posibilitãþii de a produce în organismul uman
starea de protecþie artificialã prin administrarea preparatelor
vaccinale a deschis o nouã epocã în prevenirea ºi în combaterea
maladiilor infecþioase. Realizarea largã a imunizãrilor populaþiei
în cadrul programelor naþionale a contribuit la acumularea
contingentelor mari de persoane vaccinate ºi determinã
necesitatea de a monitoriza permanent nivelul de protecþie
colectivã a populaþiei împotriva maladiilor transmisibile, care
pot fi prevenite prin vaccinare, la care se referã ºi difteria [1, 2,
3]. Evaluarea acoperirii vaccinale se aflã în permanenþã sub
supraveghere epidemiologicã ºi poate fi realizatã prin diferite
metode, inclusiv ºi prin studii populaþionale [4, 5, 6].
Studiile respective efectuate de OMS în 27 de state prin
metode standarde de audit, realizate în SUA, Anglia, Germania,
Lituania, India ºi alte state în curs de dezvoltare, au arãtat eficienþa
lor înaltã în evaluarea acoperii vaccinale ºi în perfecþionarea ºi în
dezvoltarea de mai departe a programelor de imunizare [1, 3, 5-5].
În cadrul studiilor de evaluare referitor la acoperirea
vaccinalã la copii de vârstã diferitã au fost determinaþi factori
care influenþeazã valoarea indicatorului dat, ºi anume atitudinea
pãrinþilor ºi a lucrãtorilor medicali faþã de imunizãri [4-6], nivelul
de dezvoltare a serviciului de imunizare, etnie, nivelul de
educaþie ºi de bunãstare, intensitatea migraþiei º.a. [1, 7]. În
diferite state au fost determinate ºi cauzele întârzierii în realizarea
de imunizãri la copii, comparativ cu calendarul naþional de
vaccinãri [7, 8].

Material ºi metode
Au fost analizate date privind acoperirea vaccinalã cu
vaccinul DTP, date obþinute din studiile populaþionale caracterizate
mai jos, autorul participând nemijlocit în organizarea ºi în
realizarea studiilor în calitate de director în probleme de logisticã
ºi de realizare tehnicã a lor, de analizã a datelor finale.
1. Studiul de indicatori multipli în cuiburi (SMIC), a. 2000,
a fost un studiu populaþional transversal randomizat în cuiburi
cu dimensiunea eºantionului de 11592 gospodãrii, dintre care
96,3% au fost identificate în teren cu o ratã de rãspuns de 93%,
eºantionul fiind reprezentativ la nivel naþional (ME<5%); zone
urbane ºi rurale (ME<8%). În cadrul obiectivelor studiului dat,
legate de sãnãtatea copiilor, ca o parte componentã a fost inclusã
ºi evaluarea nivelului de acoperire vaccinalã a copiilor cu vârsta
de pânã la 5 ani  grupul  þintã a programelor de imunizare. În
gospodãriile intervievate au fost identificaþi 342 de copii,
evaluarea oportunitãþii vaccinãrilor fiind realizatã la vârsta lor
de pânã la un an ºi la 15-26 luni.
2. Studiul de evaluare a Programului Naþional de Imunizare
(EPNI), realizat în a. 2001, a cuprins toate 13 unitãþi administrative
!
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principalele ale þãrii: 10 judeþe, municipiul Chiºinãu, UTA
Gagauzia ºi regiunea de Est. În total au fost vizitate 261 de instituþii
medicale de diferit nivel, selectate aleatoriu în care, din registrele
respective, au fost colectate date despre antecedentele vaccinale
la 2520 de copii cu vârsta de 15 - 30 luni.
3. Studiul Demografic ºi de Sãnãtate din Republica Moldova
(SDSM), realizat în a.2005, a fost un studiu populaþional
transversal randomizat în cuiburi. Eºantionul a fost bazat pe 12000
de gospodãrii cu rata de rãspuns 95,2% ºi cu o precizie de estimãri
pentru nivel naþional >95%, fiind selectate aleatoriu 400 cuiburi,
fiecare incluzând câte 30 de gospodãrii din ariile urbane ºi rurale.
Informaþia privind imunizarea copiilor a fost inclusã în
chestionarul femeilor sau în chestionarul special al copiilor cu
vîrsta sub 5 ani. În total, în gospodãriile vizitate a fost colectatã
informaþia despre imunizarea a 329 de copii cu vârsta de 15-26
de luni. Datele despre imunizarea copiilor au fost obþinute din
mai multe surse, inclusiv chestionarea îngrijitorilor copiilor, fiºele
medicale aflate la domiciliu ºi în instituþiile medicale (Formularul
112/e, Formularul 63/e), precum ºi din certificatele de vaccinare
pãstrate la domiciliu, implementate în þarã din anul 2002.
Datele fiecãrui studiu au fost transferate în format
electronic, prelucrate statistic cu utilizarea programelor
computerizate speciale ºi analizate.

3), ceea ce reflectã accesibilitatea vaccinãrilor pretutindeni în
þarã ºi mobilitatea mai mare a populaþiei urbane. Rata de abandon
se aflã la acelaºi nivel. Nu s-au evidenþiat diferenþe în acoperirea
vaccinalã a copiilor în funcþie de sex.

Rezultatele obþinute ºi discuþii
Imunizarea cu vaccinul contra difteriei, tetanosului,
pertusei (DTP) a copiilor cu vârsta sub 5 ani, dupã calendarul
naþional de vaccinãri în Republica Moldova, se realizeazã în
modul urmãtor: DPT1 la vârsta de 2 luni (pânã în a. 2000 - 3
luni), DPT2  la vârsta de 4 luni (pânã în a. 2000  la 4,5 luni),
DPT3  la 6 luni, DPT4  la 22-24 luni.
Obiectivul Programului Naþional de Imunizare (PNI) din
Republica Moldova prevede realizarea acoperirii vaccinale de
95% cu DPT3 pentru vârsta de douãsprezece luni.
În tabelul 1 sunt prezentate date obþinute în cadrul SMIC2000 privind acoperirea vaccinalã a copiilor cu vârsta de 12
luni ºi 15-26 luni cu DTP1-3 în diferite zone ale þarii, din care se
vede cã 14 la sutã din copii n-au fãcut DPT3 pânã la vârsta de
un an. Indicatorii analizaþi au fost mai reduºi în Transnistria,
unde 19% din copii n-au avut DPT3 cãtre vârsta  þintã.
Indicatorul pierderii copiilor în decursul imunizãrilor, de
asemenea, a fost mai mare în partea de est a þãrii (tabelul 2).
Indicatorul pierderii copiilor în decursul imunizãrilor mai mare
de 7% la trei vaccinuri se considerã neacceptabil pentru nivelul
actual de dezvoltare a PNI. Valoarea indicatorului a fost de 210 ori mai mare în zona de est a þãrii, comparativ cu partea de
vest. Pintre factorii care au generat aceastã stare de lucruri sunt:
migraþia populaþiei în zona urbanã, numãrul redus al sesiunilor
de imunizare în scop de a economisi vaccinuri.
De menþionat cã SMIC-2000 a arãtat date mai joase decât
cele raportate de instituþiile de medicinã primarã referitor la
acoperirea vaccinalã a copiilor examinaþi. În partea de est, cu toate
cã o proporþie mai mare (97 la sutã) din copii dispuneau de fiºe
medicale, ratele de acoperire vaccinalã au fost mult mai mici, ceea
ce a fost legat de întreruperi ºi întârzieri în asigurarea cu vaccinuri.
În decursul SMIC-2000 s-a constatã un nivel mai înalt în
acoperirea vaccinalã ºi în indicatorul mai redus al pierderilor la
copii din zona ruralã, comparativ cu cei din zona urbanã (tabelul

Tabelul 3
Proporþia copiilor ºi rata de abandon a copiilor de 15-26 luni,
vaccinaþi cu DTP, în teritorii urbane ºi rurale, SMIC - 2000

Tabelul 1
Proporþia copiilor de diferitã vârstã vaccinaþi cu DTP în
zonele de vest ºi de est ale Republicii Moldova, SMIC-2000

Tabelul 2
Pierderea copiilor (rata de abandon) de diferitã vârstã în
decursul vaccinãrilor cu DTP în zonele de vest ºi de est ale
Republicii Moldova, SMIC-2000

În tabelul 4 sunt prezentate date obþinute în cadrul a douã
studii EPNI-2001 ºi SMIC2000 care mãrturisesc o acoperire
vaccinalã cu 3-5% mai înaltã, constatatã în cadrul EPNI - 2001.
Rata de abandon era de 6,9 în SMIC-2000 ºi de 7,1 în
EPNI-2001. Analiza pierderii copiilor în decursul imunizãrii a
arãtat aceleaºi tendinþe ca ºi analiza acoperirii vaccinale. Cel
mai important factor de influenþã asupra indicatorului dat este
tipul instituþiei medicale: la punctul medical rural valoarea lui
este mult mai mare comparativ cu alte instituþii medicale. E
necesar de menþionat cã indicatorul dat este foarte înalt în
teritoriul de est al þãrii.
Tabelul 4
Acoperirea vaccinalã la copii: date comparative,
SMIC-2000 ºi EPNI-2001

În SDSM-2005 informaþia privind imunizarea copiilor a
fost obþinutã în 135 de cazuri din certificate de vaccinare la
domiciliu, în 86%  din datele documentelor medicale respective
din instituþia medicalã teritorialã. În tabelul 5 sunt prezentate
"
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Tabelul 5
Nivelul de acoperire vaccinalã cu DTP la copiii de 15-26 luni conform datelor SDSM-2005

Tabelul 6
Acoperirea vaccinalã la copii: date comparative a trei studii
populaþionale din Republica Moldova, %

nu atinge nivelul preconizat de 95% la vârsta- þintã de 12
luni.
2. Nivelul de acoperire vaccinalã la copii cu DTP, în ultimii
cinci ani, are tendinþã de creºtere ºi este influenþat de mai mulþi
factori, cum ar fi nivelul de educaþie a pãrinþilor, locul de trai,
ordinea naºterii copilului º.a., ceea ce este necesar de luat în
consideraþie în elaborarea programelor concrete de imunizare.
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date privind acoperirea vaccinalã cu DTP1-3 la copiii de 15-26
luni în funcþie de diferiþi indicatori demografici.
Mai mult de 98% din copii au luat prima dozã de DTP,
indicatorul dat fiind mai redus pentru dozele urmãtoare; DTP3 au
administrat 93,5% din copii. Analiza datelor prezentate a arãtat
cã indicatorul de acoperire vaccinalã este mai redus la fetiþe, la
copiii din zonele urbane de nord ºi centru, nãscuþi de la mame cu
studii superioar. În mod special are influenþã ºi nivelul de bunãstare
a familiei. Rata de abandon este egalã cu 5%. Cea mai mare ratã
de abandon se constatã la fetiþe, la copiii din urbe, inclusiv
Chiºinãu, zona de nord, ºi la copiii de la mame cu un nivel superior
de educaþie, cu o bunãstare redusã sau mai înaltã de cea medie.
În tabelul 6 sunt prezentate date comparative privind acoperirea
vaccinalã la copii, obþinute în trei studii populaþionale, efectuate în
Republica Moldova în diferiþi ani. Din informaþia prezentatã în tabelul
6 se poate de conchis cã acoperirea vaccinalã s-a majorat, s-a redus
rata de abandon la imunizarea copiilor cu vaccinul DTP.
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Concluzii
1. În Republica Moldova nivelul acoperirii vaccinale
este înalt, deºi indicatorul de acoperire vaccinalã cu DTP3
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Evaluarea nivelului de informare a pãrinþilor ºi complicaþia curativdieteticã a copiilor afectaþi de boala celiacã
E. Moraru
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Parents Level of Information and Medical-Dietetic Complaints of Children Affected by Celiac Disease
The first condition of treatment for children suffering celiac disease (CD) is adhering to gluten free diets. The aim of this study is to research
the level of knowledge of their parents. 38 children affected by CD were studied, ranging in age from 2 to 18 years. It was established that the
amount of information given to parents correlates with compliance of the children to diet restrictions; however, knowledge about the disease was
overall deemed insufficient and we concluded that it is necessary to educate parents and relatives in every possible way. Cooperation between
between parents and doctors is indispensable, and they must try to help children to be integrated in society and to increase their quality of life.
It is necessary to elaborate national educational programs about CD, to create organizations dedicated to distributing this information, and
psychological and material support for families who raise children with CD, and support groups for children with CD must be formed in
kindergartens, schools, and high schools in order to organize gluten-free meals.
Key words: celiac disease
Óðîâåíü èíôîðìàöèè ðîäèòåëåé î çíà÷åíèè äèåòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ öåëèàêèè ó äåòåé
Ïåðâûì óñëîâèåì ëå÷åíèÿ äåòåé, ñòðàäàþùèõ öåëèàêèåé (Ö), ÿâëÿåòñÿ ñîáëþäåíèå àãëèàäèíîâîé äèåòû. Öåëü ðàáîòû 
èññëåäîâàòü óðîâåíü çíàíèé ðîäèòåëåé, êîòîðûå âîñïèòûâàþò òàêèõ äåòåé. Áûëè èññëåäîâàíû 38 äåòåé áîëüíûõ öåëèàêèåé, â
âîçðàñòå îò 2 äî 18 ëåò. Óñòàíîâëåíî, ÷òî óðîâåíü ïîäãîòîâêè ðîäèòåëåé ñêàçûâàåòñÿ íà ñîãëàñèè äåòåé ñîáëþäàòü äèåòè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ; îäíàêî çíàíèÿ ðîäèòåëåé îòíîñèòåëüíî äèåòû ïðè Ö îñòàâëÿþò æåëàòü áîëüøåãî. Íåîòúåìëåìûì ýëåìåíòîì
ÿâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ðîäèòåëåé è âðà÷åé, êîòîðûå äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ïîìîãàòü äåòÿì èíòåãðèðîâàòüñÿ â îáùåñòâî è
ïîâûøàòü êà÷åñòâî èõ æèçíè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå ðàçðàáîòêà íàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ çíàíèé î Ö,
ñîçäàíèå îáùåñòâ ïî îêàçàíèþ èíôîðìàöèîííîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé è ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ñåìüÿì, ãäå âîñïèòûâàþòñÿ áîëüíûå Ö. Ðåêîìåíäóåòñÿ ñîçäàíèå ãðóïï äåòåé, ñòðàäàþùèõ Ö, â äåòñêèõ ñàäàõ, øêîëàõ, ëèöåÿõ, ñ òåì ÷òîáû èñêëþ÷èòü ãëþòåí
èç äèåòû ýòèõ äåòåé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåëèàêèÿ ó äåòåé, àãëèàäèíîâàÿ äèåòà

Reabilitarea copiilor cu BC este de lungã duratã, dar nu
imposibilã, precum se credea anterior. Este nevoie de
colaborarea activã ºi consecventã a pãrinþilor cu lucrãtorii
medicali, care îi vor instrui sã orânduiascã pentru copilul lor un
regim diurn optim, pentru ca acesta sã-l protejeze împotriva
diferitelor infecþii ºi maladii intercurente care sunt de evitat la
maxim în evoluþia acestor copii.
Educaþia copilului cu BC include 2 compartimente:
educaþia de supravieþuire ºi educaþia comportamentalã; ele sunt
procese interferente ºi derulate continuu pentru a obþine rezultate
cat mai eficiente [8].

La creºterea ºi dezvoltarea armonioasã a copiilor marcaþi
de BC se implicã definitoriu mai mulþi factori: dezvoltarea
neuropsihicã, educaþia ºi clemenþa mediului familial, nivelul
intelectual al pãrinþilor, statutul socio-economic al familiei, care
va trebui sã-l susþinã maxim la vârsta copilãriei ºi sã-i cultive o
serie de deprinderi alimentare vital necesare lui [1,2].
Dieta de excludere a glutenului pentru toatã viaþa rãmâne
tratamentul de bazã al bolii [7, 11]. Aceastã premisã impune drept
primã condiþie curativã în raport cu asemenea copii educarea
familiilor care îi tuteleazã ºi punerea la dispoziþia acestora a cât
mai multor informaþii în legãtura cu alimentele interzise în BC, ei
urmând sã-ºi însuºeascã ferm ºi sã evite orice aliment care conþine
gluten. Ei vor fi instruiþi, de asemenea, sã citeascã foarte atent
etichetele de pe ambalajul produselor alimentare.
Condiþia numãrul unu este ca pãrinþii copiilor cu BC sa
fie la maxim prudenþi la alimentele pe care aceºtia le consumã,
mai ales cã, odatã cu înaintarea în vârstã, copiii devin tot mai
independenþi ºi sunt tentaþi sã încerce ºi alimentele ce li se
interzic. De aceea copiii, apoi puberii ºi adolescenþii cu BC
trebuie informaþi, instruiþi perseverent ºi avizaþi cu toatã
seriozitatea despre importanþa respectãrii rigorilor dietetice
respective, pentru cã doar astfel se pot evita complicaþiile tardive
ale bolii, cum ar fi limfomul cu celule T [3, 4]. Este inutil sã mai
accentuãm cã rolul pãrinþilor este unul decisiv în formarea
comportamentului alimentar al copilului suferind de BC [5, 6].

Scopul studiului
Relevarea rolului pãrinþilor în influenþarea morbiditãþii ºi
integrarea cu succes în societate a copiilor cu BC.
Materialul ºi metodele de cercetare
Cercetãrile au vizat 38 de copii cu vârste cuprinse între 2
ºi 18 ani, cu diagnosticul clinic de BC, internaþi în secþia
Gastrologie a IMSP ICªOSM ºi C, în perioada 15.03.2006 14.01.2007. Criteriile de diagnostic în cazurile studiate au fost
examenele clinice ºi paraclinice [12].
Examenul clinic a inclus:
Examenul obiectiv: mãsurãri staturo-ponderale  talia,
masa. Rãspunsul clinic pozitiv la dieta fãrã gluten se aprecia
dupã creºterea în greutate ºi dupã diminuarea simptomatologiei.
$
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viitor.
Studiind atitudinea ºi cunoºtinþele pãrinþilor ce îngrijesc
copii cu BC ºi încercând sã creºtem efectiv valoarea
tratamentului indicat acestora, am dedus cã pãrinþii trebuie sã
acopere în principal 3 obiective:
1. Sã-ºi ridice nivelul cunoºtinþelor despre BC.
2. Sã instituie ºi sã supravegheze respectarea dietei fãrã
gluten.
3. Sã fie conºtienþi de complicaþiile posibile ºi pericolele
ce le comportã acestea pentru viaþa copilului.
Copiii cu BC au nevoie de o dietã extrem de riguroasã,
când pentru o duratã adesea nedefinitã copiii nu pot sã consume
alimente ce conþin gluten. Pãrinþii au sarcina de a aproviziona
copiii cu produsele necesare ºi de a supraveghea folosirea lor.
Doar respectarea acestei diete va preveni pe viitor hipostatura,
retardul psihomotor, malnutriþia, formarea limfoamelor precum
ºi a tumorilor maligne.
Caracteristicile apreciate pentru pãrinþii cercetaþi în
studiul nostru. Pentru definirea acestora s-a luat în calcul nivelul
intelectual, cunoºtinþele ºi complianþa de cooperare cu medicii.
Aºadar, am constatat cã pãrinþii pacienþilor cooperanþi au
fost mai bine informaþi, noi apreciind chiar o corelare pozitiva
între statutul profesional ºi complianþa la tratamente a acestor
bolnavi. Alte caracteristici ale pãrinþilor nu s-au considerat de
importanþã semnificativa în interviu.
Au fost, de fapt, examinate trei aspecte ale problemei în
ceea ce priveºte cunoºtinþele pãrinþilor despre BC.
1) Cunoaºterea ºi dovada înþelegerii noþiunii de BC.
2) Cunoaºterea dietei fãrã gluten.
3) Abilitatea de a diversifica meniul.
8 (21%) pãrinþi credeau cã posedã suficiente cunoºtinþe
despre boala copilului lor. Din acest procent, aproximativ 6
(15,75%) sunt pãrinþii pacienþilor cooperanþi, restul de 2 (5,25%)
sunt pãrinþi necooperanþi ai copiilor.
De pe poziþia studiului realizat, pãrinþii copiilor cooperanþi
se pare cã au cunoºtinþe ºi o percepere mai profundã despre
boalã decât pãrinþii pacienþilor necooperanþi, dar diferenþele nu
sunt demonstrate statistic. În timpul interviului pãrinþii au rãspuns
la urmãtoarele întrebãri:

Examenele paraclinice:
Se practicã obligativ ºi analiza generalã a sângelui,
biochimia sângelui, radiografia articulaþiei radiocarpiene, USG
organelor interne, endoscopia ºi biopsia.
În studiul nostru endoscopia ºi biopsia intestinalã
reprezintã metoda de elecþiune pentru confirmarea diagnosticã.
Tabloul endoscopic este unul sugestiv, dacã se atestã triada
histologicã caracteristicã pentru afectarea vilozitãþilor intestinale
constând în: absenþa pliurilor circulare cu aspect de mozaic al
mucoasei ºi o vascularizaþie bine vizibilã, apoi ºi existenþa unui
rãspuns histologic la dieta fãrã gluten ºi recãderea clinicã ºi/sau
histologicã la reintroducerea glutenului în alimentaþie [10].
În paralel au fost intervievaþi ºi pãrinþii celor 38 de copii cu
BC ce au fost internaþi în secþia Gastrologie a IMSP ICªOSMC.
Pentru a evalua cunoºtinþele pãrinþilor, atitudinea precum ºi
comportamentul conºtient al acestora faþã de respectarea regimului
dietetic fãrã gluten, am operat prin metoda interviului-anchetã
(vezi tabelul totalizator). Datele obþinute au fost procesate statistic
ºi comparate. Au fost delimitate douã categorii de pãrinþi:
cooperanþi 27 (72%) ºi necooperanþi 11 (28%).
Rezultate. În cazul a 30 de pacienþi s-a discutat cu ambii
pãrinþi, la ceilalþi 8  doar cu un pãrinte. S-a utilizat o anchetã
ce cuprindea întrebãri despre studiile pãrinþilor, starea socialã a
familiei, cunoaºterea BC, a dietei fãrã gluten, precum despre
cunoaºterea esenþei noþiunii de sãnãtate ºi a modului sãnãtos de
viaþã.(tabelul 1).
Aceastã cercetare a delimitat douã grupuri de pãrinþi: 27
de familii cooperante ºi 11 necooperante, despre 5 pacienþi nu
am reuºit sã colectãm suficiente date ºi deci nu am putut sã-i
includem în studiu.
În urma interogãrii pãrinþilor, au fost obþinute urmãtoarele date:
Pãrinþii pacienþilor cooperanþi posedau o educaþie mai bunã
ºi fãceau parte dintr-o pãturã socialmente favorabilã. Cu toate
cã nivelul de cunoºtinþe despre BC în ambele grupuri a fost
unul aproape similar, pãrinþii pacienþilor cooperanþi au
demonstrat cã sunt mai cointeresaþi de problema în cauzã ºi
studiau din proprie iniþiativã informaþiile despre produsele fãrã
gluten. Pãrinþii bolnavilor cooperanþi s-au arãtat îngrijoraþi atât
de starea generalã, cât ºi de complicaþiile care pot surveni în

Tabelul 1
Rezultatele anchetei de evaluare a nivelului de conºtientizare a maladiei de cãtre pãrinþi

%
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spre deosebire de 7 (63,63%) pãrinþi avizaþi în grupul celor
necooperanþi. 3 (7,89%) pãrinþi (1 din grupul cooperant ºi 2 din
cel necooperant) nu au fost în stare sã rãspundã la aceastã
întrebare.
Numai câte un pãrinte din fiecare grup a ales subpunctul
bomboane ca fiind unul interzis prin dieta respectivã, deoarece
acestea tot conþin gluten. Bãuturile au constituit o dilemã pentru
mai mulþi pãrinþi din ambele grupuri. Majoritatea pãrinþilor 
31 (81,57%) au fost nevoiþi sã selecteze bãuturile din lista
propusã, de vreme ce doar 2 dintre acestea erau fãrã gluten. O
greºealã comisã de pãrinþii din ambele grupuri a fost bãutura
Coca-Cola. În ansamblu vorbind, la alegerea alimentelor ºi
bãuturilor pãrinþii au dat dovadã de mai multã abilitate.
Se poate afirma, în concluzie, cã pãrinþii pacienþilor
cooperanþi au dat dovadã de cunoºtinþe ºi de o înþelegere mai
profundã a BC decât pãrinþii pacienþilor necooperanþi, ºi au
demonstrat cã aleg mult mai uºor produsele fãrã gluten. Aceºtia,
de asemenea, mai uºor, se orienteazã în ordonarea unui meniu
adecvat. Tot aici trebuie sã consemnãm faptul, cã prezenþa
cunoºtinþelor teoretice nu întotdeauna se asociazã cu o suficientã
abilitate practicã.

1) Care segment al tractului gastrointestinal este
afectat în boala celiacã?
17 (63%) pãrinþi ai copiilor cooperanþi au rãspuns corect
(intestinul subþire), în comparaþie cu un singur pãrinte avizat în
grupul necooperant (9,1%). În fiecare dintre aceste grupuri au
fost pãrinþi ce nu au ºtiut rãspunsul la aceasta întrebare: 10 (37%),
la necooperanþi, ºi 10 (90,9%), la cooperanþi.
2) Cum afecteazã BC întregul organism? 6 (22,2%) din
grupul cooperant au apreciat interferenþa BC cu consumul
alimentelor interzise, pe când doar 6 (54,5%) pãrinþi ai copiilor
necooperanþi au putut sã-ºi aminteascã doar unele simptome
ale bolii.
În ambele grupuri am atestat pãrinþi care aveau careva
cunoºtinþe despre dieta fãrã gluten. Aproape 33 (86,8%) dintre
pãrinþi au putut demonstra din cunoºtinþele ce le posedã cã
glutenul este catalizatorul BC, iar 27 (71,05%) pãrinþi
conºtientizeazã faptul cã dieta fãrã gluten este indispensabilã
pentru creºterea ºi dezvoltarea normalã a copilului. Aproximativ
19 (50%) pãrinþi din ambele grupuri de studiu au ajuns la
înþelegerea faptului cã copiii lor au nevoie sã menþinã dieta fãrã
gluten pe toatã viaþa. Cu toate cã pãrinþii copiilor cooperanþi au
o cunoaºtere mai profundã asupra faptului ce este dieta fãrã
gluten, coroborarea statisticã a acestor date nu a apreciat relaþii
semnificative.
Diferenþe evidente dintre pãrinþii examinaþi s-au apreciat
pentru abilitatea de alegere a produselor fãrã gluten. Astfel, când
li s-a propus sã selecteze din 8 produse pe cele fãrã gluten, 25
(92,59%) de pãrinþii cooperanþi au ales corect cele 5 produse,

Dificultãþile de menþinere a dietei fãrã gluten
Sunt descrise trei tipuri de obstacole pentru complianþa
alimentarã: dificultatea definitã de conduita dieteticã a copilului,
care la rându-i este consecinþa comportamentului dietetic al
pãrinþilor ºi al dificultãþilor definite de relaþiile interpersonale
(tabelul 2).
Tabelul 2

Dificultãþile complianþei curativ-dietetice în BC

p ≥ 0,1

&
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Aproximativ 3/4 dintre pãrinþi au considerat cã dieta fãrã
gluten va fi relativ uºor de respectat de cãtre copilul lor. Însã,
indiferent de faptul cã acest lucru a fost afirmat de cãtre 24
(88,9%) de pãrinþii cooperanþi ºi de cãtre 11 (100%) pãrinþi
necooperanþi, în realitate copiii dânºilor au întâmpinat dificultãþi
în menþinerea dietei fãrã gluten. Aproximativ un sfert din pãrinþi
au anunþat cã copiii lor nu întâmpinã greutãþi în a respecta dieta
fãrã gluten la ºcoalã, în timpul cãlãtoriilor, în timpul alimentaþiei
la domiciliu, la sãrbãtori sau la ocazii speciale. În fiecare din
situaþiile redate menþinerea dietei fãrã gluten este mai complicatã
pentru copiii necooperanþi, decât pentru cei cooperanþi, cu toate
cã diferenþa este statistic semnificativã doar pentru alimentaþia
în timpul meselor de sãrbãtoare ºi/sau la diferite evenimente de
familie. Aproape toþi 35 (92,1%) de copii gãsesc dificil sã
menþinã dieta fãrã gluten în timpul festivitãþilor ºi ocaziilor
speciale, iar pacienþilor necooperanþi, evident, le este deosebit
de greu sã facã acest lucru.
În familiile a T! dintre pacienþi, atât mamele cât ºi copiii,
îºi asumã o responsabilitate colectivã pentru respectarea dietei
fãrã gluten. Acest fapt este credibil în familiile pacienþilor
cooperanþi. Mamele acestor copii consumã în medie 3,3 ore din
timpul lor pentru a prepara alimente fãrã gluten.
Majoritatea bolnavilor  29 (76,31%)  considerã
respectarea dietei fãrã gluten o adevãratã povarã. În plus, pentru
mulþi dintre ei, 12 (31,57%), dieta fãrã gluten afecteazã drastic
ºi bugetul familiei. Cu toate cele apreciate, fiecare dintre
dificultãþile evaluate nu diferã semnificativ pentru pacienþii
cooperanþi ºi cei necooperanþi.
Dacã se apreciazã impactul dificultãþilor definite de
relaþiile personale din cadrul familiei alãturi de cele de ordin
social pentru ambele grupuri, nu se pot deduce diferenþe
sugestive. În cadrul familiei, la 26 (68,42%) de pacienþi, s-au
observat fenomene de rivalitate ºi gelozie din partea fratelui
sau a surorii bolnavului, sentimente alimentate de atenþia
exageratã a pãrinþilor faþã de copilul cu BC sau de diferite
conflicte pe marginea bucatelor speciale (fãrã gluten). Oricum,
suportul social sau deficitul lui nu s-a remarcat cã ar influenþa
complianþa bolnavilor ºi a familiei acestora.

2. Cunoaºterea de cãtre pãrinþi ºi copii a complicaþiilor
ce pot surveni în urma nerespectãrii dietei trebuie sã devinã un
scop în sine, deoarece este punctul de reper al complianþei la
indicaþiile curative.
3. Este indispensabilã activitatea cooperantã a pãrinþilor
ºi a medicilor care vor tinde a susþine copiii în integrarea lor
socialã adecvatã ºi în ameliorarea calitãþii vieþii lor.
4. Elaborarea programelor naþionale de informare în masã
despre BC ºi constituirea societãþilor de lucru pentru acordarea
ajutorului informaþional, psihologic ºi material familiilor cu copii
cu BC va include ºi formarea grupurilor de copii cu BC în
grãdiniþe, ºcoli, licee pentru ca astfel sã se ordoneze alimentaþia
cu produse fãrã gluten a acestui contingent de bolnavi.
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Concluzii
1. Studiul realizat în acest context a permis evidenþierea
anumitor specificitãþi pentru relaþia pãrinþi-copii, familii ºi
anturaj social, premise care implicã educarea, informarea ºi
ajutorarea copiilor cu BC în vederea ordonãrii ºi respectãrii
regimului de alimentaþie ce exclude glutenul.
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Hipertensiunea arterialã ºi perimenopauza: prejudecãþile trecutului,
contradicþiile prezentului ºi provocãrile viitorului
N. Sapojnic
Institutul de Cardiologie, Laboratorul Hipertensiuni Arteriale
Hypertension and Perimenopause: the Pasts Prejudices, the Presents Contradictions and Futures Challenges
Menopause is a normal aging phenomenon in women and consists of the gradual transition from the reproductive to the non-reproductive
phase of life. The average age of natural menopause in Western societies is estimated to be 51 years; therefore many women will be postmenopausal for 1/3 of their lives. Current unanimous accepted nomenclature of womans reproductive status is lacking. Perimenopause includes
the period immediately before the menopause and the first year after menopause. An adequate biological marker for the event does not exist.
Quality of life may be severely compromised in women with perimenopausal symptoms. During the perimenopausal years women are at
increased risk of developing cardiovascular disease. By the 6th decade of life, the prevalence of hypertension is higher in women than in men.
The influence of menopause per se on blood pressure remains uncertain. Recent experimental and epidemiological evidences support the
hypothesis that oestrogen deficiency may induce endothelial dysfunction and potentiate the age-related increase in arterial pressure. Further
clinical and epidemiological research aimed at better understanding the menopausal transition and defining its clinical phases are necessary.
Also, there is a need to establish differential management accordingly to the menopausal status.
Key words: perimenopause, hypertension, cardiovascular disease in women
Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ è ïåðèìåíîïàóçà: ïðåäðàññóäêè ïðîøëîãî, ïðîòèâîðå÷èÿ íàñòîÿùåãî è âûçîâû áóäóùåãî
Ìåíîïàóçà ÿâëÿåòñÿ ôèçèîëîãè÷åñêèì ýòàïîì æèçíè ëþáîé æåíùèíû è óêàçûâàåò ïåðåõîä â íåðåïðîäóêòèâíóþ ôàçó. Ñðåäíèé âîçðàñò íàñòóïëåíèÿ ìåíîïàóçû äëÿ çàïàäíûõ æåíùèí ñîñòàâëÿåò 51 ãîä. Èñõîäÿ èç ýòîãî, æåíñêîå íàñåëåíèå ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí 1/3 æèçíè ïðîæèâàþò â ïîñòìåíîïàóçå. Ïåðèìåíîïàóçà  ýòî ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé ìåíîïàóçå è âêëþ÷àþùèé ïîñëåäóþùèå 12 ìåñÿöåâ ïîñëå åå íàñòóïëåíèÿ. Ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó íå ñóùåñòâóåò åäèíîé òåðìèíîëîãèè ïî îïðåäåëåíèþ ìåíîïàóçàëüíîãî ñòàòóñà, à òàêæå êàêèõ-ëèáî íåçàâèñèìûõ áèîëîãè÷åñêèõ ìàðêåðîâ. Êà÷åñòâî æèçíè ìîæåò ñåðüåçíî óõóäøèòüñÿ çà ñ÷åò ïåðèìåíîïàóçàëüíûõ ñèïòîìîâ. Â ýòîì ïåðèîäå æåíùèíû ïîäâåðæåíû áîëåå âûñîêîìó ðèñêó ðàçâèòèÿ
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. ×àñòîòà àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè ó æåíùèí ïîñëå 60 ëåò âûøå, ÷åì ó ìóæ÷èí. Ìåõàíèçìû äàííîãî ôåíîìåíà åùå íå ïîëíîñòüþ ðàñêðûòû. Âëèÿíèå ñîáñòâåííî ìåíîïàóçû íà àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå ïðîòèâîðå÷èâî.
Ïîñëåäíèå äàííûå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî äåôèöèò ýñòðîãåíîâ ìîæåò èíäóöèðîâàòü ýíäîòåëèàëüíóþ äèñôóíêöèþ è ïîòåíöèðóåò
âëèÿíèå õðîíîëîãè÷åñêîãî âîçðàñòà íà àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. Òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå êëèíè÷åñêèå è ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýòàïîâ ìåíîïàóçû è ëå÷åíèÿ åå ñèìïòîìîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðèìåíîïàóçà, àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ ó æåíùèí

Introducere
Menopauza naturalã este un fenomen fiziologic, care apare
în viaþa oricãrei femei, ºi reprezintã tranziþia de la faza
reproductivã la cea nonreproductivã. În mod practic, este definitã
ca încetarea funcþiei menstruale sau ca etapã menstrualã finalã
ºi marcheazã sfârºitul ovulaþiei. Conform OMS ºi NAMS (North
American Menopause Society, 1996), menopauza naturalã este
definitã ca stoparea permanentã a funcþiei menstruale,
determinatã de încetarea activitãþii foliculare ovariene ºi este

confirmatã dupã 12 luni consecutive de amenoree în absenþa
altor condiþii fiziologice sau patologice [2, 3]. Reieºind din
aceastã definiþie, menopauza naturalã poate fi stabilitã cu
certitudine doar retrospectiv. Aceasta se datoreazã faptului, cã
probabilitatea reapariþiei fluxului menstrual dupã 12 luni de
amenoree constituie mai puþin de 5% [2]. La moment nu existã
un singur marcher biologic pentru identificarea statutului
menopauzal.

Relaþia dintre diferite perioade ale menopauzei (OMS, 1996) [1]



SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
de FSH ºi LH. Tot în aceastã perioadã au loc fluctuaþii
hormonale, cu majorãri ºi scãderi excesive ale nivelurilor de
estrogeni ºi/sau progesteron. Fluctuaþiile concentraþiilor de
progesteron vor determina menoragii abundente [5]. Cu 6 luni
pânã la mensisul final, concentraþiile de estrogeni vor scãdea
pânã la un nivel critic, dupã care se va instala menopauza.
Diminuarea criticã a nivelului de estrogeni ºi creºterea maximã
a FSH ºi LH au loc în primii 2-3 ani ale postmenopauzei [5].
Fluctuaþiile hormonale vor determina semnele ºi
simptomele peri- ºi postmenopauzale. Acestea sunt deosebit de
variate ºi uneori dificil de diferenþiat atribuþia lor la insuficienþa
funcþionalã ovarianã, la procesul fiziologic de îmbãtrânire sau
la stres psihosocial al vârstei medii. În perioada de tranziþie
perimenopauzalã 90% dintre femei relateazã modificãri ale
ciclului ovariano-menstrual; doar 10% raporteazã o sistare
bruscã a fluxului. Fluxul menstrual abundent este un semn
frecvent al acestei perioade, iar studiul Manitoba a evidenþiat
necesitatea în consult medical pentru acest motiv la 25% dintre
femei [2]. Cele mai frecvente simptome perimenopauzale sunt
cele vasomotorii (bufeuri de cãldurã, transpiraþii nocturne,
palpitaþii, cefalee), insomnii, modificãri emoþional-psihice
(iritabilitate, labilitate psihoemoþionalã, diminuarea concentrãrii
ºi hipomnezii), diminuarea libidoului, prurit generalizat [3].
Semnele perimenopauzei tardive/postmenopauzei includ absenþa
fluxului menstrual, subþierea ºi uscãciunea tegumentelor, pãrului,
unghiilor (scãderea sintezei colagenului), atrofii genito-urinare
(atrofia vulvei ºi a vaginului, iritaþii ºi prurit vaginal), dispareunie
(act sexual dolor), incontinenþã de urinã, osteopenii/osteoporozã.
Prevalenþa acestor semne ºi simptome variazã în perimenopauza
precoce ºi tardivã. Astfel, semnele vasomotorii sunt raportate
de 85% dintre femeile caucaziene, 80% - daneze, 45% - nordamericane, 23% - tailandeze, 17% - japoneze ºi 0% - femei
Maya [2]. Multiple studii comunitare nu au demonstrat corelaþia
între menopauzã ºi afecþiunile psihice. Totuºi incidenþa sporitã
a acestora este remarcatã în perimenopauzã, inclusiv depresii,
anxietate ºi simptome psihosomatice. Prezenþa depresiei în
anamnestic va fi corelatã cu probabilitatea sporitã a acesteia ºi
a altor simptome psihosomatice în perimenopauzã [2].
Dezechilibrul hormonal ar acþiona în mod direct asupra
neurotransmiterii centrale cu perturbãri la nivel hipotalamohipofizaro-adrenal, determinând apariþia depresiei la femeile
vulnerabile. În unele cazuri, acuzele fizice hormonal-dependente,
precum hidroforea nocturnã, bufeurile de cãldurã ºi insomnia
asociatã, vor condiþiona discomfort psihic, iritabilitate,
diminuare a autoevaluãrii ºi a încrederii în sine; fenomene ce ar
putea fi confundate cu afecþiunile depresive majore. Conform
unor studii, nu dezechilibrul hormonal, ci stresul psihoemoþional,
schimbarea rolului în familie, pierderea fertilitãþii ºi frica de
îmbãtrînire, convingerea în pierderea atractivitãþii fizice, a
utilitãþii ºi a statutului în comunitate sunt cauzele mai probabile
ale depresiei de perimenopauzã.
Osteoporoza afecteazã fiecare a 6-a femeie ºi fiecare al 16lea bãrbat cu vârsta de peste 50 de ani [2]. În primii 5 ani ale
postmenopauzei, rata pierderii osoase constituie 2-5%/an; peste
10 ani aceasta diminueazã pânã la 1-2%/an [2]. Fracturile
osteoporotice survin în locurile tipice, precum colul de femur,
coloana vertebralã, coaste ºi humerus. 20% dintre pacientele, care

Conform OMS ºi NAMS, perimenopauza dureazã 2-8 ani
pânã la menopauzã ºi 1 an dupã instalarea acesteia.
Perimenopauza inseamnã în jurul menopauzei. Este perioada
în care au loc fluctuaþii hormonale marcate, care clinic se
manifestã prin cicluri menstruale iregulate ºi modificãri ale
abundenþei fluxului menstrual. Este, de fapt, perioada
schimbãrilor imprevizibile. La moment, datele clinice ºi
epidemiologice certe referitor la aceastã perioadã sunt limitate,
iar cele existente sunt obþinute prin studierea femeilor
caucaziene. Luând în considerare cercetarea mai aprofundatã a
postmenopauzei, datele din postmenopauzã se extrapoleazã în
perimenopauzã. Vârsta medie de instalare a menopauzei la
femeile caucaziene ºi occidentale reprezintã 51 de ani. Pentru
majoritatea femeilor, menopauza naturalã se instituie între 4555 ani. Odatã cu creºterea longevitãþii, femeile îºi vor petrece
1/3 din viaþã în postmenopauzã. În 1990 pe glob locuiau 467
mln femei cu vârsta de peste 50 de ani, iar cãtre 2030 acest
numãr va creºte pânã la 1200 mln [1]. Perimenopauza începe
între 39-51 de ani [3]. Un studiu prospectiv recent, efectuat în
SUA, care a urmãrit 2570 de femei cu vârsta 44-55 de ani, timp
de 5 ani, a demonstrat cã durata medie a perimenopauzei este
de 3,8 ani [2].
Momentul instalãrii menopauzei depinde de o gamã vastã
de factori, inclusiv:
_rasiali: femeile de rasã negroidã (afroamericanã ºi sudafricanã) dezvoltã perioada menstrualã finalã mai
precoce, comparativ cu femeile albe;
_ socio-economici: statutul socio-economic precar
coreleazã cu menopauzã mai precoce;
_ tabagismul: induce instalarea menopauzei cu 1-2 ani
mai devreme, comparativ cu femeile nefumãtoare.
Efectul fumatului asupra vârstei de instalare a
menopauzei pare a fi dozaj-dependent ºi ar putea fi
mediat de sinteza scãzutã de estrogeni ºi/sau substanþele
toxice din fumul de þigarã, care ar contribui la atrezia
prematurã a oocitelor primordiale [4];
_genetici: vârsta probabilã a instalãrii menopauzei va fi
similarã cu cea a instalãrii la mamã;
_ numãrul de foliculi ovarieni primordiali, care este
determinantul principal în durata perioadei reproductive;
_ paritatea: femeile nulipare vor prezenta un debut mai
precoce vs multipare; mamele, ce au nãscut gemeni vor
intra în menopauzã cu ~1 an mai precoce decât femeile,
ce au nãscut un copil singleton; femeile, la care ultima
sarcinã a fost pânã la vârsta de 28 ani, vor prezenta un
debut mai precoce a menopauzei [4].
Dacã menopauza apare înainte de 40 de ani, atunci ea se
considerã precoce. Cauzele ei sunt: radioterapia pentru patologii
pituitare ºi pelvice, chimioterapia, boli genetice ºi autoimune,
ooforectomia, locuirea la altitudine înaltã, dieta vegetarianã,
IMC < 25.
Mecanismul de producere a menopauzei naturale are la
bazã epuizarea numericã ºi funcþionalã a foliculilor ovarieni,
diminuarea sensibilitãþii receptorilor ovarieni la acþiunea FSH
cu micºorarea sintezei de estrogeni ºi schimbãri involutive de
vârstã ale hipotalamusului. În perioada de tranziþie menopauzalã,
scãderea sintezei de estrogeni induce mecanismul de feed-back
pozitiv asupra axului hipotalamo-hipofizar, cu creºterea secreþiei
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au suportat fracturi de col femural, vor deceda în primul an dupã
eveniment din cauza complicaþiilor intranosocomiale [2]. Factorii
de risc pentru fracturi osteoporotice constituie vârsta avansatã,
densitatea osoasã mineralã joasã, istoric familial pentru fracturi
osteoporotice, IMC< 20-25 kg/m, consum excesiv de cafeinã,
tabagism, sedentarism ºi aport alimentar insuficient de calciu.
Simptomele perimenopauzale pot compromite sever
calitatea vieþii. O serie de studii populaþionale au studiat aceastã
interrelaþie. Factorii, asociaþi cu un indice mai redus al calitãþii
vieþii, au fost: transpiraþiile nocturne, palpitaþii, nervozitatea
(componentã fizicã), vertijele, depresia, insomnia ºi dispareunia
(componenta mentalã) [6].
Bolile cardiovasculare
Bolile cardiovasculare (BCV) sunt cauza majorã de deces
atât printre bãrbaþi, cât ºi printre femeile din Occident. Conform
datelor AHA (American Heart Associaton), în SUA fiecare a 3a femeie decedeazã de BCV. Se remarcã o majorare a ratei
deceselor din cauze cardiovasculare printre femei, comparativ
cu bãrbaþii. Explicaþia ar fi determinatã de tabloul clinic atipic
al BCV relevat de femei, precum ºi de prejudecata, cã acestea
ar avea o evoluþie mai benignã, ceea ce antreneazã un tratament
inadecvat sau chiar nerecomandarea lui. Conform unor studii,
femeile care au suportat un eveniment cardiovascular major (IM,
AVC) prezintã un risc mai elevat pentru moarte subitã/IM repetat,
comparativ cu bãrbaþii de aceeaºi vârstã [2].
Femeile ºi bãrbaþii prezintã factori de risc similari, dar
pentru femei aceºtia indicã un pronostic mai nefavorabil. Studiul
Nurses Health Study (NHS) a demonstrat sporirea de 7 ori a
incidenþei evenimentelor cardiovasculare printre femeile
diabetice, iar 1/2 vor deceda din cauza complicaþiilor acestuia.
În acest context femeile hipertensive prezintã un risc mai
elevat de dezvoltare a complicaþiilor cardiovasculare,
comparativ cu bãrbaþii de aceeºi vârstã, iar nivelul riscului se
mãreºte semnificativ în perimenopauzã. Conform studiului
Framingham, asocierea a 3 ºi mai mulþi factori de risc se
caracterizeazã prin sporirea riscului pentru BCV de 5,9 ori,
pentru femei, ºi de 2,4, ori pentru bãrbaþi.
Apartenenþa la un anumit grup etnic, de asemenea,
influenþeazã riscul pentru BCV. Astfel, femeile afroamericane
sunt mai susceptibile pentru HTA, iar cele hispanice  pentru
diabet zaharat.
Tabagismul. 1/4 din toatã populaþia femininã prezintã
acest viciu, iar incidenþa femeilor fumãtoare e mai înaltã în
postmenopauzã. S-a stabilit cã fumatul exercitã o acþiune mai
nocivã asupra femeilor, comparativ cu bãrbaþii, iar riscul relativ
pentru BCV creºte proporþional cu numãrul de þigãri fumate
[2]. Fumatul a 1-4 þigãri pe zi majoreazã riscul de dezvoltare a
CPI de 2,4 ori.
Obezitatea ºi dislipidemia. Pentru evaluarea obezitãþii
viscerale la femei, perimetrul talei/ºold este un predictor mai
sensibil pentru BCV, comparativ cu IMC. Studiul Framingham
a remarcat, cã femeile cu niveluri majorate ale colesterolului
total prezintã un risc dublu de dezvoltare a CPI, comparativ cu
femeile cu profil lipidic normal. Studiile recente au demonstrat
cã nivelul TG ºi HDL-C este un predictor mai important pentru
mortalitate prin CPI, la femei vs bãrbaþi.

Sedentarismul ºi profilul psihologic high stress, low
control sporeºte riscul pentru dezvoltarea BCV. Femeile
depresive sunt mai susceptibile la BCV, ºi se vor adresa mai rar
pentru asistenþã medicalã.
AVC se plaseazã pe locul 4 în structura mortalitãþii
generale ºi este cauza principalã de dizabilitãþi fizice printre
femeile aflate în postmenopauzã [2]. Factorii de risc majori
pentru AVC sunt fibrilaþia atrialã, HTA, DZ, tabagismul ºi
dislipidemia. Prevalenþa factorilor de risc pentru AVC este
similarã printre femei ºi bãrbaþi, dar femeile peste 45 de ani vor
prezenta o incidenþã mai înaltã a HTA, comparativ cu bãrbaþii.
În toate grupurile de vârstã tabagismul este mai frecvent printre
bãrbaþi, cu excepþia persoanelor sub 20 de ani. Rata mortalitãþii
prin AVC este mai joasã printre femei vs bãrbaþi în toate grupurile
de vârstã. Totuºi, datoritã incidenþei sporite a HTA printre femei
vs bãrbaþi, în grupul de vârsta peste 60 de ani, mortalitatea prin
AVC, exprimatã în valori absolute, este mai înaltã printre femei
(9% vs 5,5%, respectiv) [2].
Influenþa menopauzei per se asupra tensiunii arteriale (TA)
rãmâne neelucidatã. TA sistolicã creºte odatã cu înaintarea în
vârstã ºi în special pânã la a 8-a decadã a vieþii, în timp ce TA
diastolicã se majoreazã doar pânã la vârsta de 50 de ani. HTA e
o condiþie patologicã comunã bãrbaþilor cu vârsta între 30-45
de ani, în timp ce femeile de aceeaºi vârstã prezintã valori
tensionale mai joase. Cãtre 60 de ani are loc inversarea acestui
raport, astfel cã dupã aceastã vârstã incidenþa HTA e mai înaltã
printre femei. Aceasta a sugerat ideea despre influenþa
insuficienþei funcþionale ovariene asupra valorilor tensionale.
Totuºi modificãrile TA asociate menopauzei sunt dificil de
evaluat din cauza coincidenþei acesteia cu fenomenul fiziologic
de senescenþã, dar ºi a factorilor comuni de risc, precum indicele
masei corporale (IMC), statutul socio-economic ºi tabagismul.
Conform unor studii, prevalenþa HTA e de 2 ori mai înaltã printre
femeile aflate în postmenopauzã, comparativ cu cele
premenopauzale.
Datele studiului NHANES III (National Health and
Nutrition Examination Survey) au demonstrat cã pentru femeile
hispanice ºi de rasã negroidã, cu vârsta de pânã la 60 de ani,
incidenþa HTA era similarã cu cea pentru bãrbaþi [7]. În populaþia
albã nonhispanicã prevalenþa HTA era mai înaltã printre femei,
comparativ cu bãrbaþii, în grupul de vârstã de pînã la 70 de ani.
Totuºi studiul Framingham a concluzionat absenþa influenþei
menopauzei asupra TA [8]. O serie de studii de cohortã, efectuate
în Suedia ºi în Pittsburgh, au obþinut date similare. În contrast,
studii cross-secþionale din Belgia ºi SUA au demonstrat valori
ale TA sistolice semnificativ elevate la femeile aflate în
postmenopauzã, comparativ cu cele în perimenopauzã (40% vs
10%). Dupã ajustarea datelor dupã vârstã ºi IMC, femeile
postmenopauzale prezentau o incidenþã dublã a HTA,
comparativ cu cele perimenopauzale. Conform evaluãrilor
prospective recente, TA se majoreazã cu 5 mm Hg la fiecare
decadã a vieþii pentru femeile în peri- ºi postmenopauzã.
Comparativ cu femeile hipertensive aflate în premenopauzã, cele
hipertensive aflate în postmenopauzã vor demonstra o
remodelare concentricã mai exprimatã a VS. Aceasta se
datoreazã reducerii TA de zi ºi creºterii TA nocturne, fenomen
mai evident în postmenopauzã [9]. Relaþia între presiunea
pulsatilã (PP), TA sistolicã ºi statutul menopauzal a fost
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evidenþiatã de studiul WISE, care a sugerat contribuþia
independentã a vârstei ºi a statutului menopauzal asupra TA.
Mai mult, acest studiu a demonstrat cã printre femeile aflate în
premenopauzã ºi care au prezentat stenoze coronariene
angiografic obiectivizate, TA sistolicã ºi PP erau semnificativ
elevate, comparativ cu oponentele postmenopauzale [12].
Influenþa relativã a statutului menopauzal, a vârstei, IMC
asupra TA a fost evaluatã de o serie de studii populaþionale.
Astfel, au fost urmãrite 3384 de femei italiene cu vârsta de 3560 de ani, timp de 4 ani. Studiul a demonstrat, cã majorarea TA
în postmenopauzã este dependentã de vârsta cronologicã ºi IMC.
Menopauza per se pare sã nu reprezinte un factor de risc pentru
HTA. Studiul sugereazã cã insuficienþa ovarianã ºi durata
menopauzei nu influenþeazã valorile TA la femei în peri- ºi
postmenopauzã, iar vârsta cronologicã ar avea o repercusiune
mai importantã asupra TA, comparativ cu IMC. Studiul
Framingham a accentuat superioritatea PP faþã de TA sistolicã
ºi/sau diastolicã în evaluarea riscului pentru BCV. Complianþa
arterialã sporitã a fost recomandatã ca marcher ºi mecanism de
iniþiere/progresie a aterosclerozei ºi/sau a modificãrilor
structurale arteriale determinate de HTA.
Mecanismele fiziopatologice ale HTA în peri- ºi
postmenopauzã nu sunt completamente elucidate. Menopauza
e acompaniatã de o creºtere ponderalã. Conform studiului
Framingham, 70% din HTA primar depistatã se asocia cu
obezitate sau cu creºteri recente ale masei corpului. Deficitul
estrogenic ar putea afecta echilibrul între diverse sisteme
vasoactive (activarea sistemului reninã-angiotensinã-aldosteron,
activare simpaticã, diminuarea sensibilitãþii tisulare cãtre
insulinã, alterarea bioactivitãþii NO, sporirea stresului oxidativ,
creºterea sensibilitãþii la Na), activarea proceselor de proliferare
a celulelor musculare netede (CMN), posibil prin alterarea
homeostaziei electrolitice intra - extracelualre.
Stoparea fluxului menstrual se asociazã cu creºterea
concentraþiei de hemoglobinã ºi eritrocite, iar aceasta sporeºte
vâscozitatea sângelui ºi favorizeazã majorarea valorilor TA.
Conform unor opinii, pierderile de fier prin menstre ar avea
efect protectiv asupra endoteliului. Odatã cu înaintarea în vârstã,
are loc accentuarea disfuncþiei endoteliale atât la bãrbaþi, cât ºi
femei. Pentru femei, dereglarea funcþionalã endotelialã este
deosebit de accentuatã în perimenopauzã, fapt care demonstreazã
implicaþiile estrogenice în patogenia acestor dereglãri.
Constelaþia alterãrilor endocrino-metabolice, survenite în
menopauzã, a determinat apariþia conceptului de sindrom
metabolic de menopauzã[10].
Obezitatea visceralã (centralã, tip mãr) este un predictor
principal pentru dezvoltarea DZ tip II ºi reprezintã un factor de
risc independent pentru disfuncþia endotelialã, HTA,
dislipidemie, aterosclerozã perifericã ºi CPI. Cãtre acest tip de
obezitate predispune ºi scãderea proceselor catabolice, reducerea
masei þesutului muscular ºi diminuarea activitãþii fizice a
femeilor în perimenopauzã.
Þesutul celuloadipos subcutanat secretã în circulaþia
sistemicã acizi graºi liberi, ceea ce determinã acumularea lor în
ficat, creºterea sintezei hepatice de glucozã ºi TG, diminuarea
clearance-ului hepatic al insulinei cu condiþionarea
hiperinsulinemiei. La femeile în peri-ºi postmenopauzã, þesutul
adipos poate fi considerat un organ endocrin. Astfel, acesta

reprezintã sursa majorã de sintezã extraovarianã de estrogeni în
postmenopauzã.
Adiponectina este o proteinã, sintetizatã de adipocite, iar
concentraþia plasmaticã a acesteei coreleazã invers cu cantitatea
de þesut adipos abdominal. Adiponectina manifestã proprietãþi
antiinflamatorii, creºte sensibilitatea tisularã faþã de insulinã.
Concentraþii plasmatice scãzute ale adiponectinei sunt specifice
DZ tip II, sindromului metabolic, dislipidemiei ºi CPI.
Leptina este o citokinã, sintetizatã de þesutul adipos, cu
rol important în reglarea masei corporale. Sinteza acesteia este
stimulatã de estrogeni. Existã date contradictorii referitor la
modificãrile concentraþiei leptinei în perimenopauzã. Astfel,
obezitatea abdominalã poate determina creºterea concentraþiei
leptinei, în timp ce hipoestrogenemia va duce la reducerea
nivelului plasmatic al acesteia. La bãrbaþi concentraþia de leptinã
creºte odatã cu scãderea nivelului de testosteron.
Majorarea concentraþiei de proteinã C-reactivã (PCR)
coreleazã cu cantitatea de þesut adipos visceral ºi total. Sinteza
hepaticã a PCR este reglatã de citokina IL-6. Conform unor
studii, femeile în postmenopauzã prezintã concentraþii sporite
de IL-6. Ea este sintetizatã de adipocite, iar concentraþia ei e
direct proporþionalã cu cantitatea de þesut adipos. Statutul
inflamator cronic, caracterizat prin niveluri sporite ale PCR,
determinã dezvoltarea rezistenþei cãtre insulinã ºi a disfuncþiei
endoteliale. Au fost demonstrate proprietãþi proaterogene ale
IL-6. IL-6 ºi alte citokine stimuleazã axul hipotalamo-hipofizarosuprarenal cu creºterea concentraþiei cortizolului ºi majorarea
riscului dezvoltãrii dislipidemiei, a obezitãþii centrale, a
rezistenþei cãtre insulinã ºi HTA. Datoritã influenþei de inhibiþie
a IL-6 asupra sintezei de adiponectinã, concentraþia acesteia
coreleazã invers cu nivelurile de adiponectinã.
Studiile prospective au demonstrat corelaþia directã între
sensibilitatea la insulinã ºi valorile TA. Mecanismele, prin care
hiperinsulinemia favorizeazã majorarea TA, rãmân neelucidate.
Se considerã cã insulina ar diminua efectul vasopresor al
noradrenalinei ºi al ATII. Efectul vasodilatator al insulinei este
mediat de sporirea sintezei/eliberãrii NO. Aceste date evidenþiazã
corelaþia între modificarea sensibilitãþii la insulinã ºi majorarea
masei corporale, precum ºi potenþarea efectelor hiperinsulinemiei
de insuficienþa funcþionalã ovarianã în postmenopauzã. Estrogenii
protejeazã LDL de oxidare ºi cresc rezistenþa celularã cãtre LDL
deja oxidate. În postmenopauzã se remarcã un profil lipidic mai
aterogenic, comparativ cu femeile în premenopauzã, manifestat
prin majorarea TG, colesterolului total, LDL, Lp(a), diminuarea
HDL. Spre deosebire de bãrbaþi, la care a colesterolul total ºi
LDL reprezintã factori importanþi de risc pentru dezvoltarea BCV,
la femei o semnificaþie deosebitã prezintã TG, Lp(a) ºi nivelul
redus al HDL.
Postmenopauza e caracterizatã de sinteza sporitã de
catecolamine ºi simpaticotonie, care e în concordanþã strictã cu
deficitul estrogenic. Aceastã corelaþie este demonstratã prin
simpaticotonia marcatã, apãrutã imediat dupã ooforectomie
bilateralã ºi normalizare dupã administrarea terapiei hormonale
de substituþie (THS). Hiperactivitatea simpaticã va determina
vasoconstricþie, diminuarea numãrului de arteriole în muºchii
striaþi, creºterea concentraþiei de insulinã ºi ATII.
Ovarele prezintã SRAA propriu ºi constituie sursa
extrarenalã majorã de sintezã a proreninei ºi ATII. Nivelul de
!
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reninã plasmaticã e mai elevat la femeile postmenopauzale vs
premenopauzale. Estrogenii prezintã efect inhibitor asupra
sintezei de ATII prin inhibiþia enzimei de conversie, precum ºi
asupra expresiei receptorilor RATII tip 1. Deficitul estrogenic
ar duce la creºterea nivelului de ATII în postmenopauzã prin
mecanisme directe (activarea SRAA), precum ºi indirecte
(stimularea sintezei de preproendotelinã sau accentuarea
stresului oxidativ).
Efectele vasculare ale hormonilor sexuali sunt mediate prin
receptori specifici, situaþi la nivel de endoteliu ºi CMN. Pentru
estrogeni sunt descrise câteva tipuri de receptori (ER), dar ERá
ºi ERâ ar juca un rol crucial în reactivitatea vascularã. Estrogenii
difuzeazã prin membrana plasmaticã ºi formeazã complexe cu
ER citosolici/nucleari sus-numiþi, care apoi se fixeazã de
cromatinã, stimulând transcripþia genelor ºi astfel inducând
efectele genomice ale estrogenilor. De exemplu, 17â-estradiol
(E2) induce fosforilarea ºi activarea proteinkinazei mitogenactivante (MAPK), care are ca efect proliferarea endoteliocitarã.
La nivel de CMN, E2 inhibã MAPK, astfel cã determinã inhibiþia
creºterii ºi proliferãrii CMN. Estrogenii mai antagonizeazã
efectele de stimulare a creºterii celulare a ATII asupra CMN
prin inducerea/activarea fosfatazelor. Progesteronul inhibã
proliferarea CMN ºi faciliteazã efectele de inhibiþie ale
estrogenilor. Testosteronul moduleazã proliferarea dozajdependentã a CMN, astfel cã concentraþiile reduse stimuleazã,
iar cele majorate inhibã încorporarea timidinei în structura
proteicã primarã.
Interacþiunea hormonilor sexuali cu receptorii membranei
plasmatice a endoteliocitului declanºeazã efecte nongenomice
adiþionale. Astfel, estrogenii cauzeazã inhibiþia acutã a
contracþiei vasculare.
Sinteza/bioactivitatea NO este determinatã de
concentraþiile hormonilor sexuali. Sinteza totalã de NO este mai
mare la femei aflate în premenopauzã, comparativ cu cele aflate
în postmenopauzã ºi bãrbaþi. Estrogenii induc sinteza de NO
prin activarea cãii genomice ERá-mediatã ºi reglarea reductivã
la nivel înalt (up-regulation) a NO-sintetazei endoteliale (eNOS).
Estrogenii regleazã activitatea eNOS ºi prin interacþiunea cu
ER din membrana plasmaticã a endoteliocitului, astfel stimulând
calea rapidã de semnalizare nongenomicã. Efectele acute ale
E2 asupra eNOS ºi eliberarea de NO este Ca2+-dependentã.
Activarea ER de pe suprafaþa celularã determinã influxul
intracelular de Ca2+ ºi eliberarea de NO de cãtre celulã. E2
promoveazã cuplarea heart-shock proteinei 90 cu eNOS cu
diminuarea necesitãþilor de Ca2+ pentru activarea sintezei de NO.
Deoarece efectele vasculare ale estrogenilor ºi ale
progesteronului implicã modularea canalelor de Ca2+, HRT ar
putea reprezenta o conduitã farmacologicã mai fiziologicã a
formelor de HTA, care rãspund la blocantele canalelor de Ca2+.
Estrogenii prezintã efecte antioxidante marcate. Astfel, E2
inhibã expresia NAD(P)H oxidazei ºi generarea superoxid
anionului, lipoperoxizilor º.a. radicali liberi. E2 condiþioneazã
reglarea reductivã la nivel înalt a COX-1, aceasta mediind sinteza
de PGI2 (prostaciclinã) din acid arahidonic la nivelul celulei
endoteliale ºi determinând o vasodilataþie marcatã. Progestinele
mediazã mecanismele nongenomice de activare a COX-1, în
timp ce testosteronul scade sinteza de PGI2 la nivel vascular.

Diferenþele de gen în relaxarea vascularã endotelialdependentã ar putea implica ºi factorul de hiperpolarizare derivat
de endoteliu (EDHF). Acesta cauzeazã hiperpolarizarea CMN
prin intermediul canalelor de K-ATP sensibile.
Hormonii ovarieni diminueazã sinteza de endotelinã-1
(ET1) ºi tromboxan A2, precum ºi atenueazã expresia receptorilor
ET1/ETB, activarea cãrora ar provoca contracþia CMN.
Diferenþele gen-dependente ale contracþiei vasculare ar
putea fi explicate ºi prin expresia/activarea izoformelor
proteinkinazei C (PKC) la nivel de CMN. Estrogenii exercitã
efect inhibitor asupra activãrii PKC, inhibã redistribuirea
izoformelor α - β ale PKC citosolice, astfel contribuind la
diminuarea vasospasmului.
Contracþia vascularã ar putea fi dependentã de efectele
hormonilor sexuali asupra [Ca2+]i, PKC, altor cãi de semnalizare,
precum kinaza lanþurilor uºoare ale miozinei (MLC-kinaza),
MLC-fosfataza ºi Rho-kinaza.
Diferenþele gen-dependente ale funcþiei vasculare ar putea
explica incidenþa sporitã a HTA printre femei în postmenopauzã
ºi bãrbaþi.
Managementul sindromului perimenopauzal
Pentru managementul bufeurilor de cãldurã se recomandã
limitarea consumului de cofeinã, alcool, abandonarea fumatului
ºi exerciþii respiratorii meditative (paced respiration, yoga,
biofeed-back). În formele severe (>15 accese/zi sau rebele la
mãsurile nonfarmacologice) se recomandã administrarea de
scurtã duratã a dozelor mici de preparate hormonale, inhibitori
selectivi ai recaptãrii serotoninei, gabapentina, antidepresante,
á2-adrenomimetice cu acþiune centralã.
Pentru tratamentul hemoragiilor disfuncþionale uterine se
recomandã metode hormonale ºi nehormonale (ablaþia
endometrialã, histerectomie).
Pentru tratamentul iritaþiilor vaginale, incontinenþei de
urinã (atrofiilor urogenitale) se recomandã lubrifianþi vaginali,
unguente estrogenice cu aplicaþie topicã, exerciþii Kegel.
Diminuarea libidoului la femei în perimenopauzã va
impune considerarea problemelor relaþionale, a depresiei ºi a
reacþiilor adverse medicamentoase. Pentru femeile în
postmenopauzã, la care s-au demonstrat niveluri reduse ale
testosteronului plasmatic, uneori se folosesc androgeni
(testosteron). FDA nu a aprobat utilizarea lor la nici o categorie
de femei. Studiile nu au demonstrat beneficiul administrãrii
testosteronului mai mult de 12 sãptãmâni.
Managementul osteoporozei prevede consum sporit de
calciu ºi vitaminã D. THS (estrogen-progestine) de duratã se
recomandã femeilor cu risc înalt pentru osteoporozã, la care
beneficiul tratamentului hormonal va depãºi riscurile acestuia.
Managementul HTA de perimenopauzã
Pentru a diminua riscul dezvoltãrii BCV, primul pas va fi
orientat spre înlãturarea factorilor de risc modificabili:
♦ abandonarea fumatului;
♦ exerciþiul fizic ºi dieta raþionalã. Aceasta ar normaliza
masa corporalã, rezistenþa insulinicã, profilul lipidic, valorile
tensionale ºi ar spori rezistenþa faþã de stres. Conform studiului
NHS (Nurses Health Study), plimbãrile la pas timp de 60 de
"
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min/sãptãmânã ar scãdea riscul dezvoltãrii BCV în
postmenopauzã cu 50%. Conform AHA (JNC VII), se
recomandã efortul fizic tip aerob timp de 30-45 min, 5 zile/
sãptãmânã. Recomandãrile dietetice ale AHA prevãd regimul
alimentar DASH cu limitarea consumului de acizi graºi saturaþi,
a colesterolului; consum de alcool pânã la 1 unitate/zi, restricþie
salinã ºi consum preferenþial de fructe, legume proaspete,
graminee integrale, peºte (acizi graºi omega-3). Pentru femeile
cu risc înalt se recomandã administrarea de acid folic pentru
normalizarea homocisteinemiei.
În pofida incidenþei sporite a HTA printre femeile aflate
în postmenopauzã, comparativ cu bãrbaþii de aceeaºi vârstã,
unele studii au demonstrat strategii mai puþin agresive ale
managementului BCV. Astfel, recomandarea acidului
aminosalicilic (ASA) printre femei, comparativ cu bãrbaþii, este
de: 69% vs 79%; β-blocantele  36% vs 48%; agenþi trombolitici
 10% vs 30%. Studiul 4S a remarcat indicarea de 1,6 ori mai
rarã a statinelor printre femei vs bãrbaþi [2], în pofida dovezilor
studiului CARE, care a evidenþiat reducerea majorã a riscului
evenimentelor cardiovasculare printre femei, comparativ cu
bãrbaþii, în administrarea statinelor (46% vs 20%).
Recomandãrile terapeutice curente ale managementului
HTA nu sunt diferenþiate dupã gen/statut hormonal. Totuºi unele
consideraþii speciale vor dicta tratamentul antihipertensiv la
femei. ACE inhibitorii ºi blocantele receptorilor ATII sunt
contraindicate femeilor fertile din cauza teratogenitãþii acestora.
â -blocantele par a fi mai puþin efective la femei, comparativ cu
bãrbaþii. Diureticele sunt deosebit de utile, în special, pentru
tratamentul femeilor vârstnice, deoarece acestea scad progresia
osteoporozei ºi riscul fracturilor de col femural.
Conform studiului TOMHS (Treatment of Mild
Hypertension Sudy), incidenþa reacþiilor adverse este dublã
pentru femei vs bãrbaþi [11]: diureticele cauzeazã mai frecvent
hipoNa-emie/hipoK-emie printre femei ºi gutã la bãrbaþi;
incidenþa tusei este de 2 ori mai înaltã la utilizarea de cãtre femei
a ACE inhibitorilor, iar edeme maleolare vor fi mai probabile
în administrarea blocantele de calciu.
Statutul menopauzal influenþeazã diferit acþiunea
medicamentelor asupra profilului lipidic: doze mari de diuretice
vor majora colesterolul total la femeile în postmenopauzã, dar
nu ºi printre cele în premenopauzã.
Luând în considerare clasterizarea frecventã a HTA de
perimenopauzã ºi a dereglãrilor metabolice, managementul
acesteia prezintã unele particularitãþi. Strategia terapeuticã
prevede 2 obiective:
- normalizarea toleranþei la glucozã/glicemie;
- controlul TA.
Metformina, acarboza ºi glitasonele sunt medicamente de
elecþiune pentru controlul glicemiei la aceastã categorie de
paciente. ACE inhibitorii, blocantele receptorilor de ATII au
demonstrat acelaºi profil benefic asupra remodelãrii vasculare,
organoprotecþiei, precum ºi încetinirea progresiei toleranþei
alterate la glucozã spre DZ. Diureticele ºi â-blocantele nu sunt
recomandate pacientelor cu sd metabolic datoritã influenþei
nefavorabile asupra profilului lipidic ºi glicemiei. Preparatele
cu acþiune centralã ºi β-blocantele prezintã eficacitate
demonstratã în controlul TA, ameliorarea profilului lipidic ºi a

glicemiei. Utilizarea doxasosinei ca monoterapie nu este
raþionalã, dat fiind majorarea incidenþei evenimentelor
cardiovasculare, demonstrate de studiul ALLHAT. Preparatele
cu acþiune centralã vor micºora TA prin 2 mecanisme:
a) stimularea α2-adrenoreceptorilor centrali postsinaptici
(Clonidina);
b) modulare simpaticã prin intermediul stimulãrii
receptorilor imidazolinici, localizaþi la nivelul segmentelor
ventrolaterale rostrale ale cerebelului (Moxonidina).
Moxonidina moduleazã activitatea simpaticã centralã cu
controlul efectiv al TA; nu produce HTA de ricoºet, specificã
clonidinei. Eficienþa antihipertensivã a moxonidinei e similarã
cu cea a altor grupuri de antihipertensive. Preparatul scade
activitatea simpaticã la paciente hipertensive, demonstratã prin
reducerea concentraþiei de adrenalinã, noradrenalinã, ATII ºi
aldosteron. Moxonidina sporeºte sensibilitatea tisularã la
glucozã, scade insulinemia, reduce glicemia a-jeun la paciente
hiperglicemice, dar nu ºi la cele normoglicemice. Astfel, efectele
metabolice ºi antihipertensive ale moxonidinei au determinat
utilitatea deosebitã a acesteia în tratamentul femeilor aflate în
postmenopauzã ºi care prezintã HTA asociatã sindromului
metabolic.
În 1985, studiul Framingham a raportat o sporire dublã a
riscului de dezvoltare a BCV printre femeile cu vârsta >50 de
ani, care utilizau estrogeni timp de 8 ani. Aceastã observaþie a
apãrut concomitent cu datele studiului NHS, care a relatat o
scãdere cu 50% a riscului pentru BCV printre femeile utilizatoare
de THS vs nonutilizatoare. Discrepanþa dintre rezultatele obþinute
de aceste 2 studii respectabile a determinat lansarea unor noi
proiecte, care ar definitiva raþionamentul ºi strategia administrãrii
THS. La momentul actual, FDA ºi OMS nu recomandã
administrarea THS (estrogen/progestine) pentru profilaxia primarã
sau secundarã a BCV. Studiul HERS (Heart and Oestrogen/
Progestin Replacement Study,1998), care a inclus femei cu uter
intact ºi CPI confirmatã, nu a raportat nici un beneficiu în
administrarea esrogenilor equine conjugate (CEE) +
medroxiprogesteron acetat (MPA), timp de 4,1 ani, asupra
profilaxiei secundare a BCV. Studiul WHI (Womens Health
Initiative, 2002) a demonstrat prevalenþa nocivitãþii administrãrii
THS asupra beneficiului acestuia, precum ºi lipsa eficacitãþii
CEE+MPA în profilaxia primarã a BCV. Acest studiu a accentuat
creºterea riscului pentru cancer mamar cu 26%, CPI  cu 29% ºi
AVC  cu 41% printre femeile, ce administrau THS timp de 5,2
ani [2]. Totuºi absenþa efectului benefic al THS asupra BCV ar
putea fi explicatã prin vârsta avansatã a femeilor înrolate în studiu,
precum ºi BCV preexistente. Studiul PEPI a sugerat reducerea
riscului pentru BCV la utilizarea CEE prin influenþa beneficã
asupra profilului lipidic (cãderea LDL, majorarea HDL),
încetinirea dezvoltãrii obezitãþii viscerale, sporirea complianþei
arteriale, stimularea sintezei de NO, reducerea masei VS.
Spre deosebire de contraceptive, care ar majora valorile
tensionale, estrogenii naturali ºi cei conjugaþi nu ar prezenta
astfel de efecte, ci ar reduce TA. THS ar putea fi mai eficientã
în controlul HTA în utilizare transdermalã a hormonilor naturali
în doze, ce ar produce statut hormonal asemãnãtor celui din
premenopauzã. Conform unor studii, administrarea cronicã
transdermalã a estrogenilor ar reduce semnificativ valorile TA
sistolice/diastolice nocturne, fãrã a influenþa TA de zi.
#

Nr.4 (298), 2007
2. Angela M. Cheung, Ruhee Chaudhry et al. Report Perimenopausal and
Postmenopausal Health. BMC Womens Health, 2004;4 (Suppl 1):S.23.
3. Clinical Challenges of Perimenopause: Consensus Opinion of The North
American Menopause Society. Menopause, 2000,; 7 N 1: 5-13.
4. Staessen J. A., Cilis H. and Fagard R. The epidemiology of the association
between hypertension and menopause. J. Hum. Hypertension, 1998; 12:587592.
5. Paladi Gh. Ginecologie, 1997, 142-143.
6. Woods N. F., Mitchell E. S. Simptoms during the menopause: prevalence,
severity, trajectory, and significance in womens lives. Am. J. Med., 2005; 118
(Suppl 2):14-24.
7. Jane F. Reckelhoff, Lourdes A. Fortepiani. Novel Mechanisms
Responsible for Postmenopausal Hypertension. Hypertension, 2004; 43: 918923.
8. Luoto Ritta, Sharret A. et al. Pulse pressure and age at menopause. BMC
Womens Health, 2002; 2:6.
9. Giuseppe Schillaci, Paolo Verdecchia et al. Early Cardiac Changes After
Menopause. Hypertension, 1998; 32:764-769.
10. Sjoberg L., Kaaja R. et al. Ýïèäåìèîëîãèÿ àðòåðèàëüíîé
ãèïåðòåíçèè â ïåðèîä ìåíîïàóçû. Îáçîðû êëèí. êàðäèîëîãèè, 2005;
3:5-16.
11. Rosenthal T., Oparil S. Hypertension in women. J. Hum. Hypertension,
2000; 14: 691-704.
12. Gretchen L., Gierch B., Delia Johnson, PhD et al. Hypertenion,
Menopause, and Coronary Artery Disease Risk in the Womens Ischemia
Syndrome Evaluation (WISE) study. JACC, 2006; 47, N3: 50-58.

În baza studiului WHI, FDA ºi-a revãzut recomandãrile
THS. Ea este aprobatã pentru utilizare în urmãtoarele cazuri:
_ tratament de scurtã duratã a simptomelor
perimenopauzale (vasomotorii);
_ utilizarea de lungã duratã în scopul prevenirii ºi
tratamentului osteoporozei, în cazuri corect selectate. Conform
concepþiei actuale, la femeile tinere, care au dezvoltat
menopauzã precoce (<40 de ani) în urma histerectomiei, sunt
orientate spre administrarea terapiei estrogenice de substituþie
(TES). Utilizarea estrogenelor neopuse (TES) la femei cu vârsta
de peste 50 de ani ºi în prezenþa uterului nu este oportunã,
deoarece sporeºte riscul de cancer endometrial.
Totuºi contraindicaþii absolute pentru utilizarea THS în
scop profilactic/terapeutic a BCV nu existã. Sunt necesare studii
suplimentare pentru studierea indicaþiilor, tipului, a modului de
administrare ºi a regimului THS.
Datele contradictorii ale studiilor mari referitor la
inofensivitatea THS au determinat creºterea interesului pentru
terapia alternativã. Ea este reprezentatã de terapia hormonalã
bioidenticã, naturalã de substituþie (TBHS). Se bazeazã pe
prezenþa fitoestrogenilor în anumite specii de plante (cohoshul
negru, soia, yamul sãlbatic). Majoritatea sunt folosite în
tratamentul simptomelor vasomotorii, dar sunt necesare cercetãri
suplimentare pentru studierea eficacitãþii ºi a inofensivitãþii
acestora.
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Diagnosticul ºi tratamentul laringitelor cronice ascendente
la bolnavii cu traheobronºite
E. Gariuc
Catedra Otorinolaringologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Diagnosis and Treatment of Chronic Laryngitis in Patients with TracheoBronchitis
Diseases of the superior and inferior respiratory ways constitute a current problem of contemporary medicine. The aim of this study was to
analyze the bibliography related to inflammatory pathologies of laringo-tracheo-bronchitis and their study. These pathologies require fruitful
collaboration between the otorhinolaryngologist and the internist during the period of diagnosis and treatment. 68 patients with acute bronchitis
in association with chronic laryngitis of different forms were included in this study. These patients received conventional medical therapy, blood
autoinfusion irradiated with ultraviolet rays and treatment of chronic laryngitis with the native phytodrug Regesan (grape seed oil).
Key words: laryngitis, tracheo - bronchitis
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå âîñõîäÿùèõ õðîíè÷åñêèõ ëàðèíãèòîâ ó áîëüíûõ ñ òðàõåîáðîíõèòàìè
Çàáîëåâàíèÿ âåðõíèõ è íèæíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé ÿâëÿþòñÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå. Äàííàÿ
ïàòîëîãèÿ òðåáóåò ñîâìåñòíûõ óñèëèé òåðàïåâòà è ëîð-âðà÷à â ïðîöåññå îáñëåäîâàíèÿ è ëå÷åíèÿ òàêèõ áîëüíûõ. Àíàëèçó
ïîäâåðãëèñü ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ 68 áîëüíûõ îñòðûì áðîíõèòîì â ñî÷åòàíèè ñ õðîíè÷åñêèì ëàðèíãèòîì. Èì áûëî ïðîèçâåäåíî, íà ôîíå îáû÷íîé ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè, ïåðåëèâàíèå ñîáñòâåííîé êðîâè, îáëó÷åííîé óëòðàôèîëåòîâàìè ëó÷àìè, è
ëå÷åíèå õðîíè÷åñêîãî ëàðèíãèòà ïðåïàðàòîì Regesan  ìàñëî èç âèíîãðàäíûõ êîñòî÷åê.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëàðèíãèò, òðàõåî-áðîíõèò, ëå÷åíèå
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La 68 de bolnavi cu bronºitã acutã, cu o evoluþie trenantã
ºi recidivantã în asociere cu laringita cronicã de diferite forme,
s-a aplicat tratamentul laringitelor cronice cu fitopreparatul
autohton Regesan (ulei din seminþe de struguri).
Unora dintre aceºti bolnavi (28) li s-a aplicat, pe lângã
terapia medicamentoasã obiºnuitã, autoinfuzia sângelui iradiat
cu raze ultraviolete ºi s-a analizat dinamica reactivitãþii imune.

Introducere
Afecþiunile laringotraheobronhiale constituie o problemã
actualã a medicinii contemporane prin:
- Incidenþa înaltã a acestor afecþiuni.
- diagnosticul dificil;
- tratamentul de lungã duratã;
- posibilile complicaþii: pneumonie, abcese, gangrena
pulmonilor, insuficienþã pulmonarã ºi cardiopulmonarã
cu consecinþele sale;
- impactul medico-social major al patologiei în cauzã [3, 4, 6, 7].
Scopul acestui studiu este de a analiza bibliografia referitor
la patologia inflamatorie a laringotraheobronºitelor ºi
investigarea celor 418 pacienþi.
Obiectivele subordonate scopului propus au fost:
- Stabilirea particularitãþilor diagnosticului afecþiunilor
laringiene la bolnavii cu traheobronºite. Sursa de
informaþie de bazã au fost fiºele medicale ale bolnavilor
din policlinici ºi din spitale.
- Analiza coincidenþei patologiei traheobronºice ºi
menþinerea evoluþiei clinice a laringitelor cronice.
- Evidenþierea rolului diagnosticului patologiei
traheobronºice în tratamentul laringitelor cronice.
- Examenul de laborator al indicatorilor reactivitãþii imune
(umorale ºi celulare) a inclus: analiza generalã a sângelui
cu determinarea numãrului relativ ºi absolut de limfocite,
monocite ºi neutrofile; testul de rozetare pentru
determinarea numãrului relativ de T-limfocite;
determinarea concentraþiei de imunoglobuline serice: A,
M, G; determinarea nivelului complexelor imune
circulante (CIC) prin metoda de precipitare cu soluþie
de 3,5% de polietilenglicol [1, 2, 6].

Rezultatele obþinute ºi discuþii
Conform informaþiei obþinute din investigaþiile efectuate,
observãm cã prevaleazã numãrul bãrbaþilor (tabelul 1).
Datele prezentate în tabelul 1 ne demonstreazã cã, din cei
418 bolnavi examinaþi, 223 (53,34%) sunt bãrbaþi, iar 195
(46,66%)  femei.
Majoritatea absolutã a pacienþilor aveau o vârstã aptã de muncã.
În total, 389 de bolnavi (93%) cu vârsta între 19 ºi 60 de ani.
În aprecierea necesitãþii examenului otorinolaringologic
la bolnavii cu afecþiuni traheobronºice, un rol important o are
anamneza bolnavului, simptomatologia ºi semnele obiective ale
laringitelor cronice. Dupã o anchetã specialã, a fost efectuat
examenul bolnavilor cu traheobronºite în scop de a stabili starea
aparatului fonator, a laringelui la aceºti bolnavi.
Din anamneza bolnavilor s-a atestat cã oboseala vocii,
rãguºeala, uneori dereglãrile în deglutiþie apar de fiecare datã
când se ei fac traheitã sau bronºitã.
În baza informaþiilor din tabelul 2 conchidem cã laringitele
cronice pot fi cauzate nu numai de patologia aparatului respirator
superior, dar ºi de afecþiunile traheii ºi ale bronhiilor. În al doilea
rând, aceste date îl impun pe medic ca, atunci când bolnavul
suferã de o afecþiune a aparatului respirator, sã recomande
consultaþia obligator ºi sistematic, otorinolaringologului.
Analizând anamneza, simptomele subiective ºi cele obiective
ale bolnavilor examinaþi ºi concomitent efectuând confruntarea
lor cu sursele bibliografice contemporane la aceastã temã, putem
clasifica clinic macroscopia afecþiunilor laringelui la aceºti
bolnavi dupã cum urmeazã în tabelul 3.
Datele prezentate în acest tabel demonstreazã cã
majoritatea absolutã a bolnavilor cu traheobronºite sufereau ºi
de laringite cronice. Dintre aceºtia: 174 (41,62 %) sufereau de
laringitã cataralã, 183 (43,78%)  de laringitã hipertroficã ºi
numai 61 (14,60%) de pacienþi aveau o laringitã cronicã atroficã.
Odatã cu tratamentul afecþiunilor inflamatorii ale traheii
ºi ale bronhiilor au fost tratate ºi laringitele cronice [5].
Rezultatul tratamentului complex atât al laringitelor cronice, cât
ºi al traheobronºitelor este prezentat în tabelul 4 [5, 2].

Material ºi metode
Studiul a cuprins 418 pacienþi cu laringite cronice
ascendente, cu patologii traheobronºicã, aflaþi în tratament la
diferiþi medici de familie, la interniºti, la pneumoftiziologi ºi
etc. din diferite instituþii medico sanitare publice cu profil de
ambulatoriu, policlinicã sau spital. Pacienþii au fost examinaþi
dupã o schemã specialã care includea examenul general (medicul
pulmonolog, terapeut ºi alþi specialiºti), examenul
otorinolaringologic (rinoscopia anterioarã ºi posterioarã,
otoscopia, laringoscopia indirectã ºi directã  la necesitate),
examenul paraclinic (radiografia cutiei toracice, examenul
funcþiei pulmonare, indicii reactivitãþii imune etc.).

Tabelul 1
Repartizarea pacienþilor examinaþi dupã vârstã ºi dupã sex
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Tabelul 2
Semnele subiective ºi obiective ale laringitelor cronice la
bolnavii cu patologie inflamatorie a traheii ºi a bronhiilor

Tabelul 3
Repartizarea bolnavilor cu diferite forme de laringite
cronice la pacienþii cu traheobronºite

Tabelul 4
Rezultatele tratamentului laringitelor cronice
cu preparatul autohton Regesan

control n-au pus în evidenþã schimbãri semnificative [2]. Datele
obþinute confirmã datele din literatura de specialitate despre
proprietãþile imunomodulatoare ale fotohemoterapiei, inclusiv
ale autoinfuziei sângelui iradiat cu raze ultraviolet.
Concluzii
1. Laringitele cronice de cele mai multe ori sunt
consecinþele afecþiunilor cãilor respiratorii superioare. Dar, în
acelaºi timp, ºi la bolnavii cu afecþiuni traheobronºice se dezvoltã
laringitele cronice. Aceste laringite sunt numite laringite cronice
ascendente.
2. Managementul acestei patologii necesitã o colaborare
fructuoasã între internist ºi otorinolaringolog, în special în
etapele de diagnostic ºi de tratament.
3. Metodele complexe de diagnostic ºi de tratament,
folosite la pacienþii cu traheobronºite, în asociere cu laringitele

La toþi bolnavii examinaþi iniþial s-a menþionat scãderea
imunitãþii T-celulare, dezechilibru imunoglobulinelor serice ºi
creºterea nivelului complexelor imune circulante (CIC).
Dupã aplicarea autoinfuziei sângelui iradiat cu raze
ultraviolet, la bolnavii din primul lot s-au normalizat indicii
imunitãþii T- celulare, nivelul IgA s-a micºorat în medie cu 20%
(p < 0,05), iar IgM a rãmas aproape la acelaºi nivel, având o
tendinþã spre micºorare. Conþinutul procentual al complexelor
imune circulante s-a redus de 1,4 ori (p < 0,05), în comparaþie
cu nivelul iniþial, dar nivelul mediu rãmânând mãrit, în
comparaþie cu norma. În grupul II investigaþiile imunologice de

Tabelul 5

Dinamica indicelor reactivitãþii imune la bolnavii cu bronºitã acutã, evoluþie trenantã ºi recidivantã

a  pânã la tratament; b  dupã tratament; n  numãrul de bolnavi.
**p < 0,01, în comparaþie cu norma; *p < 0,05, în comparaþie cu nivelul iniþial pânã la tratament.
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cronice ascendente, s-au dovedit a fi eficiente ºi pot fi
recomandate de a fi utilizate la bolnavii cu asemenea tip de
patologie.
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Profilaxia transmiterii materno-fetale a infecþiei HIV
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The Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission
Recent advances in our understanding of the correlates of perinatal transmission have led to the definition of certain interventions
which have been shown to decrease such infection. Further, use of antiretroviral therapy during pregnancy, delivery and then in the
neonate, delivery through planned Cesarian operation and bottle-feeding have led to significant decreases in perinatal transmission.
While initial short-term toxicities appear acceptable in both mothers and infants, the long-term effects of these drugs on infants exposed
in utero remain largely unknown.
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Ïðîôèëàêòèêà ïåðåäà÷è ÂÈ×-èíôåêöèè îò ìàòåðè ê ðåáåíêó
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ëå÷åíèÿ â ïåðèíàòàëüíîì ïåðèîäå ìàëî èçâåñòíû.
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Infecþia cu HIV reprezintã o pandemie a sec. XX, calificatã
drept un cataclism medical ºi un fenomen unic prin viteza sa de
rãspândire ºi gravitatea urmãrilor. Aceastã pandemie a debutat
în 1981, iar în Republica Moldova primele cazuri au fost
semnalate în 1987.
Astãzi, dupã o duratã mai mare de 20 de ani, din cauza
infecþiei cu HIV în întreaga lume au decedat mai mult de 25 de
milioane de oameni ºi încã 40,3 milioane de persoane trãiesc cu
infecþia HIV, dintre ei 38,6 milioane constituie populaþia adultã,
17,5 milioane sunt femei ºi 2,3 milioane sunt copii sub 15 ani
(UNAIDS 2006 report on the Global AIDS epidemic: 6th global
report).
În Republica Moldova, începând cu primele cazuri
semnalate în anul 1987 pânã în prezent, morbiditatea a crescut

vertiginos atingând în anul 2006 cifra de 3400 de persoane
infectate cu HIV (CNªPMP Buletin informativ privind situaþia
epidemicã în infecþia HIV/SIDA, 14 februarie 2007).
La ora actualã, epidemia HIV/SIDA este apreciatã de
cãtre experþii OMS ca cea mai globalizatã epidemie a
istoriei omenirii ºi astãzi se observã o creºtere a feminizãrii
ei. Anual creºte numãrul femeilor infectate cu HIV. În toatã
lumea în jur de 50% din toate persoanele HIV infectate la
vârsta de 15-49 de ani sunt femei. În Africa ponderea lor
constituie 60%.
În Republica Moldova ponderea femeilor implicate în
epidemia HIV/SIDA de asemenea, sporeºte anual: 2000 
24,3%; 2001  27,40%; 2002  31,15%; 2003  38,46%; 2004
 45,37%; 2005  40,90%; 2006  44,4%.
'
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Ponderea înaltã a femeilor infectate atrage dupã sine
creºterea numãrului gravidelor infectate ºi ca urmare intervine
problema transmiterii materno-fetale a infecþiei cu HIV. Astfel,
dupã cum urmeazã: în anul 2003 au fost depistate 12 femei
gravide cu infecþia HIV; în 2004  52; în 2005  71; în 2006 
84 de femei gravide.
În perioada anilor 1989-2006, la 34 de copii a fost confirmatã
infecþia HIV perinatalã (CNªPMP Buletin informativ privind
situaþia epidemicã în infecþia HIV/SIDA, 14 februarie 2007).
Conform datelor OMS, transmiterea de la mamã la fãt în
timpul sarcinii, al naºterii sau al alimentaþiei la sân este
responsabilã de mai mult de 90% din infecþia cu HIV la copii.
Dupã datele UNAIDS 2006 report on the Global AIDS
epidemic: 6th global report, în anul 2005 în toatã lumea au fost
infectaþi 700 000 de copii, majoritatea lor fiind infectaþi în perioada
sarcinii, în timpul naºterii sau în rezultatul alimentãrii la sân.
În absenþa oricãrei intervenþii, ratele raportate de
transmitere verticalã a infecþiei HIV variazã de la 15-25%, în
Europa ºi în SUA, pânã la 25-40%, în Africa ºi în Asia.
Progresele recente în înþelegerea transmiterii perinatale au
condus la definirea unor intervenþii specifice care s-au dovedit
eficiente în reducerea ratei de transmitere verticalã a infecþiei
HIV. În multe þãri dezvoltate, odatã cu introducerea tratamentului
ARV profilactic, frecvenþa transmiterii materno-fetale a infecþiei
HIV/SIDA a scãzut semnificativ. Dupã introducerea pe larg a
tratamentului antiretroviral în perioada sarcinii, în SUA, în
perioada 1992-1995, frecvenþa anualã a infectãrii perinatale a
scãzut, dupã unele evaluãri, cu 27%.
HIV poate sã fie transmis de la mamã la fãt prin 3
modalitãþi:
_ Antepartum. Se produce prin pasaj transplacentar al
virusului, infecþia are loc în ultimele sãptãmâni ale sarcinii ºi
este asociatã cu un risc crescut de evoluþie rapidã a bolii la copil
(E.-O. Benea, A. Pascu, I. Oprea).
_Intrapartum. Infecþia se produce în timpul travaliului
(în timpul contracþiilor uterine se produc microtransfuzii de
aproximativ 3 ml sânge de la mamã la fãt) sau în timpul expulzãrii
(prin contactul tegumentelor nonintegre ºi al mucoasei
conjunctivale ale nou-nãscutului cu sângele sau cu secreþiile
genitale materne infectate; sau prin ingestia de sânge matern
sau de alte fluide infectate materne). HIV -1 a fost izolat, prin
culturã sau prin PCR ARN, la femeile HIV pozitive din lichidul
de lavaj cervico-vaginal iar la nou-nãscut  din aspiratul gastric
ºi din secreþiile orofaringiene (E.-O. Benea, A. Pascu, I. Oprea).
_Postpartum. HIV poate fi transmis dupã naºtere, prin
alãptare la sân, deoarece virusul este prezent în laptele mamelor
infectate cu HIV (E.-O. Benea, A. Pascu, I. Oprea).
Pentru a aprecia variantele posibile de intervenire este
importantã cunoaºterea celei mai vulnerabile perioade în care
are loc infectarea. Dovezi ale transmiterii intrauterine (începând
cu sãptãmîna a 8-a de graviditate) pot servi: determinarea HIV1 ºi a antigenilor virali (p24) în probe fetale ºi în þesuturi
placentare, eliminarea virusurilor la unii nou-nãscuþi, ceea ce
presupune transmiterea pânã la naºtere. De asemenea,
morbiditatea timpurie a unor nou-nãscuþi ne permite sã
presupunem cã infectarea a avut loc intrauterin.
Dovezile de transmitere în timpul naºterii pot fi luate din
datele primite la naºterea gemenilor, din care reiese cã geamãnul

care se naºte primul este supus de douã ori mai mult riscului de
infectare, decât cel de-al doilea. Se considerã cã naºterea
primului geamãn pe cale naturalã scade acþiunea virusului care
se conþine în secretul cervico-vaginal asupra celui de al doilea
geamãn. Deºi acelaºi fenomen s-a observat ºi în cazul gemenilor
nãscuþi prin operaþie cezarianã. Cercetãrile recente au arãtat cã
calea de naºtere, de asemenea, influenþeazã transmiterea
verticalã. În cadrul unor cercetãri s-a demonstrat operaþia
cezarianã  planicã sau de urgenþã  care reduce riscul
transmiterii infecþiei, iar dereglãrile îndelungate (mai mult de 4
ore) ale integritãþii membranei fetale cresc acest risc.
Aproximativ la jumãtate din nou-nãscuþii HIV infectaþi
încãrcãtura viralã este negativã. Aceasta denotã cã transmiterea
are loc cel mai precoce în timpul naºterii (din momentul infectãrii
trebuie sã treacã câteva zile pentru ca investigarea virusologicã
sã dea rezultate pozitive). Dovada posibilitãþii transmiterii
postnatale serveºte eliminarea virusului HIV de cãtre
componentele necelulare ºi celulare ale laptelui matern. În afarã
de aceasta, se considerã cã transmiterea postnatalã prin alãptarea
la sân explicã diferenþele în transmiterea HIV în þãrile dezvoltate
(refuzul de alãptare sau alãptare de scurtã duratã) ºi în þãrile în
curs de dezvoltare (alãptarea îndelungatã).
Prevalenþa perioadelor de transmitere nu este stabilitã cu
exactitate, dar se pare cã cea mai mare cotã de transmitere are
loc în timpul naºterii ºi în termenele tardive ale sarcinii. Aceastã
concluzie se bazeazã pe lipsa sindromului de dismorfozã, legat
de HIV-1, lipsa manifestãrilor infecþiei cu HIV-1 la naºtere, de
asemenea, ºi pe studiile în care doar la 50% dintre copii la care
HIV-1 a fost depistat în prima sãptãmânã de viaþã; s-a confirmat
infectarea în cadrul investigaþiilor în dinamicã.
Mecanismele fiziopatologice ale transmiterii verticale
rãmân deocamdatã controversate:
_Pasajul transplacentar poate sã intereseze virusul liber
(prin intermediul trofoblaºtilor sau al macrofagelor vilozitare)
sau particulele virale intracelulare, prin microtransfuzie maternofetalã. Prin studii asupra celulelor trofoblastice ºi a precursorilor
hematologici, s-a demonstrat prezenþa infecþiei la fãtul de 8
sãptãmâni (E.-O. Benea, A. Pascu, I. Oprea). Pasajul
transplacentar poate fi favorizat la sfârºitul sarcinii de contracþiile
uterine, dar ºi de creºterea permeabilitãþii placentare mediatã
de prostaglandine ºi de citochinele secretate local (E.-O. Benea,
A. Pascu, I. Oprea).
_Infecþia pe cale ascendentã se poate produce în cazul
ruperii premature a membranelor, dar ea se poate realiza ºi prin
membrane intacte, lichidul amniotic fiind colonizat cu virusul
excretat la nivelul colului uterin. În aceastã situaþie HIV este
transmis fãtului pe cale mucoasã sau digestivã. (E.-O. Benea,
A. Pascu, I. Oprea).
_Infecþia pe cale descendentã se realizeazã prin contactul
fãtului cu secreþiile ºi cu sângele matern în timpul trecerii prin
canalul pelvian. Rolul contaminant al glerelor cervicale în cursul
travaliului a fost evocat de prezenþa unui risc crescut de
contaminare pentru primul nãscut, în cazul unei sarcini gemelare
(E.-O. Benea, A. Pascu, I. Oprea).
_Infecþia prin laptele matern: s-a demonstrat cã existã
replicare viralã în celulele epiteliale mamare ºi cã replicarea
este stimulatã hormonal în sarcinã. Transmiterea infecþiei se
produce în cele mai multe cazuri în primele luni de alãptare,
!
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mai ales prin colostru care are o încãrcãturã viralã mare, însã
riscul creºte cu durata alãptãrii (E.-O. Benea, A. Pascu, I. Oprea).

au fost obþinute în cursul cercetãrilor în cadrul WITS. Au fost
supuse cercetãrii grupuri de femei gravide, care au administrat
Zidovudinã în timpul sarcinii: la 25% din 142 de variante de virus
izolat a fost determinatã cel puþin o mutaþie de rezistenþã la
Zidovudinã, cu ajutorul analizei multimere a fost stabilit cã
prezenþa mutaþiilor de rezistenþã independent creºte probabilitatea
transmiterii verticale a virusului HIV (Welles, 2000). În alte
cercetãri nu a fost stabilitã legãtura reciprocã între administrarea
Zidovudinei în trecut sau rezistenþa confirmatã documental la
Zidovudinã ºi probabilitatea transmiterii perinatale a virusului
HIV (Eastman, 1998; Kully, 2000, Stiehm, 1999).

Factorii care influenþeazã transmiterea HIV-1
de la mamã la copil
Asupra transmiterii HIV-1 de la mamã la copil acþioneazã
un ºir întreg de factori, dintre care în prezent nu toþi au fost
explicaþi. Ei pot fi clasificaþi în: virali, materni, obstetricali,
placentari, neonatali ºi fetali, factori asociaþi cu alãptarea la sân.
Factori virali
Tipul. Tipul de virus HIV-2 este mai puþin virulent ºi are
o ratã nesemnificativã de transmitere perinatalã (E.-O. Benea,
A. Pascu, I. Oprea).
Subtipul. Dovezi despre influenþa subtipurilor asupra
infectãrii ºi transmiterii practic nu sunt, deºi unele cercetãri au
descoperit, în condiþii de laborator, capacitatea crescutã a
subtipului E de a infecta celulele epiteliale ale vaginului ºi ale
colului uterin. Subtipul poate influenþa tropismul celular al
virusului ºi, la rândul sãu, contagiozitatea  intrauterin, printr-o
infecþie genitalã sau prin laptele matern.
Genotipul. În organismul oricãrei persoane cu infecþia
HIV circulã o multitudine de quasitipuri de HIV. În cadrul unui
studiu recent, a fost stabilit cã, în timpul infectãrii intrauterine,
are loc transmiterea variantelor de bazã ale virusului matern,
iar în timpul naºterii se transmit acele variante de virus care
constituie cea mai micã parte din totalitatea virionilor materni.
Aceasta ne permite sã presupunem cã profilul totalitãþii de tulpini
care se transmit este determinat de diferite mecanisme de
selectare, care se pot deosebi în funcþie de perioada transmiterii
(Dickover, 2000). Virusul HIV, care este identificat în secreþiile
vaginale, poate proveni din virionii cu multiplicare localã, ºi
poate avea deosebiri genotipice semnificative faþã de virusul
depistat în plasmã, ceea ce, posibil, are o anumitã importanþã în
transmiterea perinatalã (Subbarao, 2001).
Fenotipul. Diverse fenotipuri au tropism diferit cãtre
þesuturi. Celulele mononucleare ale fãtului sunt mai receptive
la fenotipurile virusului HIV care posedã tropism cãtre
macrofage, ºi nu sunt capabile sã formeze sinciþii. Acest fapt
poate avea un rol important în transmiterea HIV de la mamã la
copil (Palasanthiran, 2004; Reinhardt, 2005).
Încãrcãtura viralã în plasmã în comparaþie cu cea din
cãile genitale. Corelarea între nivelul încãrcãturii virale în
plasmã ºi nivelul încãrcãturii virale în cãile genitale a fost
demonstratã, dar în unele cazuri se determinã deosebiri
semnificative, prin care pot fi explicate anumite situaþii de
transmitere perinatalã a virusului HIV de la mamele, la care
încãrcãtura viralã plasmaticã este indetectabilã. Cãile genitale
feminine pot servi ca rezervor pentru virusuri cu alt spectru de
rezistenþã la preparatele medicamentoase în comparaþie cu
variantele virusului circulant în sânge (Fang, 2001).
Rezistenþa genotipicã a virusului la antiretrovirale.
Utilizarea diverselor protocoale de administrare a preparatelor
antiretrovirale (în special, în administrarea unui singur preparat)
în scop de profilaxie a transmiterii perinatale a virusului HIV, a
provocat o îngrijorare din cauza riscului de apariþie a mutaþiilor
de rezistenþã, ceea ce, posibil, creºte riscul de transmitere verticalã
sau riscul progresãrii bolii la copiii infectaþi. Rezultate alarmante

Factori materni
Statusul clinico-imunologic
Transmiterea HIV de la mamã la copil este mai posibilã
în cazul statutului imun deprimat al mamei, care se caracterizeazã
printr-un nivel mic de celule CD4 sau printr-un raport crescut
CD4/CD8. Aceasta poate fi un semn al încãrcãturii virale mari,
dar nu ca un factor de risc independent, deºi este posibilã o
corelare între încãrcãturile virale mari ºi reacþia imunã.
Primoinfecþia HIV în timpul naºterii asociazã niveluri
foarte mari ale viremiei plasmatice ºi un risc crescut de
transmitere verticalã.
Nivelul încãrcãturii virale plasmatice este singurul factor
de risc asociat independent cu transmiterea infecþiei HIV. În
Tabelele 1 ºi 2 sunt prezentate ratele de transmitere verticalã a
infecþiei HIV determinate în douã studii diferite.
Tabelul 1
Valoarea predictivã a încãrcãturii virale materne pentru
transmiterea verticalã a infecþiei HIV
(Despina ºi colaboratorii, 2003)

Din tabelul 1 constatãm cã cu cât încãrcãtura viralã maternã
este mai mare, cu atât rata de transmitere este mai mare (>10000
 37%).
Tabelul 2
Încãrcãtura viralã maternã ºi transmiterea verticalã
a infecþiei HIV în studiul WITS

Datele elucidate în tabelul 2 confirmã cele expuse în tabelul
1 ºi s-a apreciat cã riscul de transmitere este de 40,6% la valori
ale RNA-HIV >100.000 copii/ml ºi de 6% pentru RNA-HIV <
1000 copii/ml. Nu existã, însã, o limitã inferioarã sub care sã nu
existe transmitere verticalã ºi niciuna superioarã pentru care
!
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infecþia verticalã sã se producã întotdeauna. Probabilitatea
transmiterii perinatale a HIV creºte în cazul în care mama are
un nivel înalt de viremie. Cercetãrile clinice ale transmiterii
frecvente a virusului HIV în aºa cazuri ca stadiul tardiv al bolii
sau perioada de seroconversiune au fost confirmate prin nivelul
înalt de antigenemie p24.
Alt factor important ºi decisiv în transmiterea HIV în
timpul naºterii ºi în perioada alãptãrii la sân reprezintã
încãrcãtura viralã localã în secreþiile cervico-vaginale ºi în laptele
matern. Majoritatea cerecetãrilor determinã prezenþa corelãrii
dependenþei între nivelul HIV în aceste secrete ºi cantitatea CD4
ºi încãrcãtura viralã în plasmã. Asupra transmiterii virusului
poate influenþa prezenþa infecþiilor cu transmitere sexualã ºi alte
cauze, care provoacã maladii inflamatorii, insuficienþa vitaminei
A ºi reacþiile imune locale. În cercetãrile din Ruanda transmiterea
postnatalã a fost corelatã cu depistarea celulelor HIV infectate
în laptele matern.
Vârsta mamei a fost identificatã în unele studii (E.-O.
Benea, A. Pascu, I. Oprea) ca un factor de risc: pentru fiecare 5
ani adãugaþi peste vârsta de 25 de ani, asociindu-se cu un risc
sporit de transmitere a infecþiei. Totuºi alte studii nu au confirmat
importanþa acestui aspect în transmiterea verticalã a infecþiei.
Factori legaþi de alimentaþia mamei. În cercetãrile,
efectuate în Malavi, a fost corelat riscul de transmitere cu nivelul
vitaminei A în serul sângelui mamelor HIV infectate. Conþinutul
mediu al vitaminei A, la mamele care au transmis virusul copiilor
sãi, a fost semnificativ mai mic decât la cele care nu au transmis.
Mecanismul de acþiune a vitaminei A rãmâne neclar, dar se
presupune cã vitamina A acþioneazã asupra integritãþii mucoasei
vaginale sau placentare, deasemenea, posedã o acþiune
imunostimulatoare. Sunt presupuneri cã un anumit rol îl au unele
microelemente, inclusiv zincul ºi seleniu.
Factori comportamentali. Creºterea riscului de
transmitere HIV de la mamã la copil este corelatã cu câþiva
factori comportamentali. Aici se includ fumatul ºi utilizarea
drogurilor.
Prezenþa infecþiilor cu transmitere sexualã la gravide
coreleazã cu riscul de transmitere, este demonstrat cã ITS mãresc
cantitatea de virus în secreþiile cervico-vaginale.

fiecare orã de membrane rupte riscul de transmitere a infecþiei
HIV creºte cu 2%. Cercetãrile savanþilor americani au indicat
cã rata de transmitere a infecþiei HIV la mamele la care ruperea
membranelor s-a produs cu mai mult de 4 ore înaintea naºterii a
fost de 25%, comparativ cu 14% când ruperea membranelor sa produs cu mai puþin de 4 ore înaintea naºterii.
Travaliul prelungit mãreºte durata contactului cu sângele
ºi cu secreþiile materne infectate, dar se vede cã durata travaliului
nu este atât de importantã ca durata dereglãrilor de integritate a
membranelor fetale.
Hemoragia intrapartum creºte riscul infectãrii, având
în vedere contactul nou-nãscutului cu sângele matern infectat.
Prezenþa altor infecþii genitale, inclusiv a celor
transmisibile sexual, mãreºte riscul de transmitere, deoarece
cresc numãrul de celule inflamatorii din tractul genital ºi
încãrcãtura viralã, atât în plasmã, cât ºi în secreþiile genitale.
Factori placentari
Alterarea integritãþii placentare (corioamnionitã, fumatul,
drogurile) determinã un risc crescut de transmitere verticalã a
infecþiei HIV. Astfel, o mamã fumãtoare ºi cu CD4 mic are un
risc de 3 ori mai mare de a transmite infecþia.
Factori neonatali ºi fetali
În transmiterea HIV pot fi implicaþi ºi factori genetici ai
fãtului. Cu riscul crescut de transmitere este asociatã concordarea
HLA al mamei ºi al fãtului. Transmiterea virusului poate fi
favorizatã de aciditatea gastricã scãzutã la nou-nãscuþi, de
activitatea scãzutã a IgA, de cantitatea scãzutã de mucus ºi de
extenuarea mucoase tractului gastrointestinal.
Factori asociaþi cu alãptarea la sân
Nivelul ºi durata crescute ale viremiei în laptele matern,
absenþa mecanismelor protective faþã de infecþia viralã precum
ºi durata alãptãrii de peste 6 luni implicã un risc crescut de
infecþie postnatalã; alimentaþia mixtã nu reduce riscul de infecþie,
care poate fi chiar mai mare decât în cazul alãptãrii. Laptele
matern conþine concomitent virusuri libere ºi virusuri legate de
celulã, cantitatea cãrora poate depinde de imunosupresiunea
maternã ºi de conþinutul vitaminei A. În lapte, de asemenea, se
conþin ºi alþi factori protectivi, inclusiv mucina, anticorpi antiHIV, lactoferinã ºi inhibitor al proteazei leucocitare secretoare.
În grupurile de populaþie, în care se practicã alãptarea la
sân, de la o treime pânã la jumãtate din cazurile de transmitere
verticalã se produce anume în timpul alimentãrii la sân. Prezenþa
unor sângerãri mamelonare, a mastitei, a abcesului mamar
ºi a deficitului de vitaminã A, precum ºi a candidozei orale la
copil, cresc riscul transmiterii infecþiei HIV.
Dintre factorii de risc menþionaþi mai sus, unii influenþeazã
ºi progresia bolii la copilul infectat. Astfel, unele studii au
demonstrat cã progresia rapidã a bolii s-a corelat cu boala
avansatã a mamei, încãrcãtura viralã ridicatã, numãrul scãzut
de CD4 ºi nivelul scãzut al vitaminei A.
Reducerea riscului de transmitere verticalã a infecþiei HIV
la valori sub 2% se poate realiza prin:
_Utilizarea medicaþiei antiretrovirale în toate cele trei faze
în care existã risc de transmitere a infecþiei: antepartum,
intrapartum, postpartum.

Factori obstetricali
Având în vedere cã în majoritatea cazurilor transmiterea
infecþiei de la mamã la copil se produce în timpul naºterii, factorii
obstetricali reprezintã un element important în transmitere.
Mecanismul presupus de transmitere a virusului HIV în timpul
naºterii include contactul direct între pielea ºi mucoasele nounãscutului ºi secreþiile cervico-vaginale ale mamei, înghiþirea
virusului din aceste secrete, ºi infectarea aferentã cu lichid
amniotic. În perioada sarcinii poate avea loc creºterea de 4 ori a
nivelului virusului HIV în secretele cervico-vaginale.
Procedeele invazive în timpul sarcinii (funiculocenteza,
amnioscopia, amniocenteza etc.), ca ºi monitorizarea fetalã
invazivã în timpul naºterii, prezintã un risc crescut de transmitere
materno-fetalã, motiv pentru care ele sunt contraindicate.
Episiotomia, vacuum-extracþia sau utilizarea forcepsului cresc
expunerea fãtului la sângele matern.
Ruptura prematurã a membranelor pune fãtul în contact
cu sângele ºi cu secreþiile cervico-vaginale materne; pentru
!

SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
_Mãsuri obstetricale speciale: operaþia cezarianã pe membrane
intacte, programatã înainte de termen (la 38 de sãptãmâni).
_Alimentaþia artificialã a nou-nãscutului, cu lapte praf.

încãrcãturii virale materne (cu 0,24 log10) nu explicã în totalitate
eficacitatea acesteia. O componentã importantã a protecþiei este
consideratã profilaxia postexpunere intrapartum a fãtului, de
aceea transportul transplacentar al medicamentelor ar fi foarte
important. În studii asupra circulaþiei placentare s-a constatat
cã ZDV este metabolizatã în placentã în trifosfat activ, ceea ce
oferã protecþie suplimentarã. Acest fenomen nu a fost observat
la alþi analogi nucleozidici studiaþi (ddI, ddC). O parte din
preparatele antiretrovirale a fost detectatã în laptele matern
uman: ZDV, 3TC ºi NVP. Alta a fost detectatã doar în secreþia
lactatã la animalele de laborator (ddI, d4T, ABV, DLV, IDV,
RTV, SQV, APV). Pânã în prezent nu sunt cunoscute eficacitatea
TARV în prevenirea transmiterii prin laptele matern ºi nici
toxicitatea expuneri cronice la ARV a copilului prin intermediul
laptelui matern.
Rezistenþa la antiretrovirale
Nu este încã clarã relaþia între rezistenþa la ARV ºi
transmiterea verticalã a infecþiei HIV. Testarea rezistenþei poate
fi recomandatã:
_ la gravida care a fãcut anterior tratament ºi se aflã în
eºec terapeutic;
_în cazul utilizãrii ZDV în monoterapie;
_când gavida este expusã la HIV  multirezistent la ARV
(prevalenþã crescutã în comunitate, rezistenþã cunoscutã la
partener);
_în caz de infecþie retroviralã acutã.
Tuturor gravidelor ar trebui sã li se ofere HAART pentru
a reduce la maxim replicarea viralã ºi riscul apariþiei de mutaþii
de rezistenþã. La gravidele la care terapia HAART este
consideratã opþionalã, se poate utiliza monoterapia cu ZDV; în
aceste circumstanþe dezvoltarea rezistenþei fiind limitatã de
replicarea viralã redusã ºi de expunerea limitatã la ZDV. În cele
mai multe cazuri, aceastã schemã nu reduce replicarea viralã
pânã la niveluri nedetectabile, existând totuºi riscul de selecþie
de mutante rezistente. A fost raportatã transmiterea perinatalã a
virusului cu rezistenþã la ARV, dar se pare cã acest eveniment
apare rar. Dacã este necesarã întreruperea temporarã a
tratamentului (pentru vome asociate sarcinii), toate
medicamentele trebuie sistate ºi reintroduse simultan pentru a
reduce riscul apariþiei rezistenþei.
Efectele adverse ale antiretroviralelor
Preocuparea legatã de posibila toxicitate a ARV asupra
produsului de concepþie poate afecta decizia femeii gravide
referitoare la tratamentul în timpul sarcinii. Deºi nu a fost
identificat nici un tablou specific de toxicitate pe termen lung,
efectele adverse potenþiale includ naºtere prematurã, toxicitate
mitocondrialã, cancere ºi malformaþii.
Efectele adverse asupra produsului de concepþie
Existã preocupãri cã expunerea la ARV poate sã antreneze
efecte mai severe la embrion ºi la fãt, decât la copil sau la adult:
pentru INRT - prin interacþiune cu DNA-ul genomic ºi
mitocondrial, ºi pentru IP - prin interacþiune cu citocromul P450,
cu risc de acumulare ºi de toxicitate tisularã. Potenþialele efecte
adverse depind de dozã, de vârsta gestaþionalã, de durata
expunerii ºi de interacþiunea cu alþi agenþi.
ZDV pare un antiretroviral sigur pe termen scurt ºi mediu.
Rata anomaliilor congenitale a fost similarã la copiii cu ºi fãrã
expunere la ZDV. Singurul efect advers constatat la copiii din

Eficienþa medicaþiei antiretrovirale în profilaxia
transmiterii verticale a infecþiei HIV
O realizare importantã în studierea metodelor de prevenire a
transmiterii HIV-1 de la mamã la copil a devenit studierea
Zidovudinei. Acest studiu, numit PACTG 076, a cuprins femeile
gravide cu infecþia HIV asimptomaticã. Zidovudina a fost
administratã per os de la 14 sãptãmâni de sarcinã, intravenos, în
naºtere, ºi timp de 6 sãptãmâni nou-nãscuþilor, în grupurile de
populaþie în care nu se practicã alimentarea la sân. Concluzia acestui
studiu, publicatã în 1994, a fost cã utilizarea ZDV poate reduce
transmiterea verticalã cu aproximativ 70%. Urmarea acestui studiu
a fost recomandarea ZDV pentru reducerea transmiterii perinatale
în SUA. De atunci alte studii epidemiologice au confirmat
eficacitatea ZDV, inclusiv în profilaxia la gravidele cu boalã
avansatã, cu un numãr redus de limfocite CD4 sau care au fãcut
tratament cu ZDV anterior sarcinii (PACTG 185).
Investigatori de la New York State Department of Health
au evaluat rezultatele diferitelor regimuri cu ZDV utilizate la
gravidele cu infecþie HIV, care au nãscut în perioada 1995-1997.
A fost evaluat statusul HIV la 939 de copii expuºi la infecþie ºi
s-a constatat cã rata de transmitere a infecþiei HIV la aceºti copii
a variat în funcþie de momentul iniþierii profilaxiei cu ZDV.
Rezultatele obþinute sunt prezentate în Tabelul 3 ºi ele confirmã
eficacitatea ZDV în reducerea transmiterii verticale a infecþiei
HIV, chiar ºi atunci când este utilizatã în cure scurte.
Tabelul 3
Rata de transmitere a infecþiei HIV în funcþie de momentul
iniþierii medicaþiei cu ZDV

Studiul PACTG 367 demonstreazã cã terapia combinatã
cu ZDV+3TC reduce transmiterea verticalã la aproximativ 3%
ºi cã utilizarea HAART o poate reduce sub 2%.
Un studiu de lungã duratã efectuat în SUA începând cu
1990, a arãtat urmãtoarele rate de transmitere verticalã în funcþie
de profilaxia utilizatã: 20% fãrã tratament, 10,4% când profilaxia
s-a fãcut cu ZDV, 3,8% când s-a utilizat terapie combinatã fãrã
inhibitori de proteazã (IP) ºi 1,2% când terapia combinatã a
inclus ºi IP.
Mecanismul de acþiune a preparatelor antiretrovirale
în prevenirea transmiterii verticale a infecþiei HIV
Mecanismul prin care ZDV a redus transmiterea în studiul
PACTG 076 nu a fost pe deplin clarificat. Efectul de reducere a
!!
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studiul PACTG 076 a fost anemia prezentã în primele ºase
sãptãmîni de viaþã, fãrã consecinþe ulterioare. La copiii nãscuþi
din mame care au luat ZDV nu au fost constatate modificãri la
circa 4,2 ani de la naºtere, datele nu au indicat diferenþe în
creºtere, dezvoltare neurologicã, statut imunologic faþã de copiii
neexpuºi la ZDV, de asemenea, nu s-a constatat apariþia de tumori
dupã 6 ani de la naºtere. În unele studii au fost raportate efecte
carcinogenice la animale, însã la doze mult mai mari decât cele
folosite la om. Totuºi se recomandã urmãrirea pe termen lung a
copiilor neinfectaþi care au fost expuºi in utero la ARV.
La mamele tratate cu scheme ARV, conþinând IP, s-a
constatat în unele studii o ratã mai mare a naºterilor premature
- de 13-29-33% (în funcþie de studiu), iar la copiii acestora o
greutate mai micã la naºtere, mai frecvent când sarcina a debutat
sub tratament. Alte studii aratã cã incidenþa acestor evenimente
la gravidele tratate cu IP nu diferã faþã de cea raportatã la
gravidele netratate cu IP. Prevalenþa defectelor la naºtere la copiii
expuºi în primul trimestru de sarcinã la ARV a fost de 2%,
valoare care nu diferã semnificativ de cea înregistratã la copiii
neexpuºi la ARV (2,17%).
Toxicitatea antiretroviralelor la gravidã
În afara efectelor adverse specifice fiecãrui antiretroviral,
în ultimii ani s-au acumulat date care sugereazã cã femeia gravidã
ar fi mai predispusã la toxicitate mitocondrialã cu steatozã
hepaticã ºi acidozã lacticã.
O analizã a studiului PACTG 316 referitoare la reacþiile
adverse ce au apãrut la gravide care au administrat în cursul sarcinii
TARV (monoterapie/pluriterapie fãrã IP/ pluriterapie cu IP),
reacþiile adverse au fost rare, constând, în principal, în sângerare
vaginalã, greaþã, cefalee, anemie ºi transaminaze crescute.
Pe baza acestor date s-a concluzionat cã beneficiul profilaxiei
transmiterii verticale depãºeºte cu mult eventualele riscuri.
În Republica Moldova, conform Protocoalelor Naþionale
privind acordarea asistenþei ºi tratamentului în infecþia HIV ºi
SIDA, aprobate în anul 2005 ºi bazate pe recomandãrile OMS,
la selectarea schemei de tratament antiretroviral cu þel profilactic
participã specialistul de la centrul de tratament HIV/SIDA. În
aceleaºi protocoale sunt recomandate schemele în funcþie de
situaþiile clinico-imunologice.

Imunizarea. Toþi copiii nãscuþi de mame HIV pozitive
trebuie imunizaþi conform vârstei.
_Copiii cu statutul HIV negativ sau diagnosticul prezumtiv
de infecþie HIV vor fi imunizaþi conform calendarului de
vaccinare (inclusiv vaccinarea cu BCG).
_Existã doar trei contraindicaþii penru imunizare:
1. Vaccinarea cu BCG este contraindicatã copiilor cu
simptome ale infecþiei HIV sau cu boala SIDA.
2. DTP este contraindicat copiilor, dacã la 3 zile dupã
administrare, copiii au avut ºoc sau convulsii, ºi pe viitor se va
introduce doar DT.
3. DTP este contraindicat copiilor cu convulsii recidivante
sau patologii ale SNC ºi este utilizatã DT.
Alãptarea. Tuturor mamelor li se va explica riscul
alãptãrii la sân ºi vor fi încurajate pentru alimentarea artificialã.
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Ëå÷åíèå õðîíè÷åñêîãî ëåãî÷íîãî ñåðäöà
Ñ. È. Êðóøêà, È. Â. Áóòîðîâ, Ñ. È. Áóòîðîâ, Í. È. Áîäðóã, Å. Ô. Òîôàí
Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹ 6, ÃÓÌÔ èì. Í. À.Òåñòåìèöàíó
Treatment of Chronic Cor Pulmonale
The main goal of the treatment of patients with decompensating chronic cor pulmonale is the eradication or reduction of the congestion of
blood in the greater circulation through the use of diuretics and medicines such as Fenspirid and protein inhibitors which improve blood
circulation. The administration of Lisinopril in combination with Spironolactone reduces the pressure in the pulmonary artery and lowers the
end systolic and diastolic dimensions of the right ventricle. Given the modern interest in providing a high quality of life and the ability to
produce an increased tolerance for blood volume in patients suffering from chronic cor pulmonale, it is reasonable to combine diuretics with
Fenspirid and protein inhibitors.
Key words: Sorbilact, Fenspirid, protein inhibitors
Tratamentul cordului pulmonar cronic
Scopul principal în tratamentul pacienþilor cu cord pulmonar cronic decompensat este înlãturarea sau diminuarea gradului congestiei în
circuitul sangvin mare, care condiþioneazã administrarea în tratamentul pacienþilor a preparatelor diuretice ºi a remediilor ce amelioreazã
proprietãþile reologice ale sângelui, fenspiridului ºi inhibitorilor enzimei de conversie. Utilizarea lizinoprilului în combinaþie cu spironolacton
a contribuit la o diminuare veridicã a presiunii în artera pulmonarã, diminuarea dimensiunii sistolice ºi diastolice a ventricului drept. Conform
datelor moderne, ameliorarea calitãþii vieþii ºi creºterea rezistenþei la efort fizic la bolnavii cu cord pulmonar cronic, prevãd administrarea
raþionalã a diureticelor, fenspiridului, inhibitorilor enzimei de conversie.
Cuvinte-cheie: cord pulmonar cronic, diuretice, Sorbilact, Fenspirid, inhibitor al enzimei de conversie

çàíèìàþò ïåòëåâûå äèóðåòèêè (ôóðîñåìèä è ýòàêðèíîâàÿ êèñëîòà), îáëàäàþùèå çíà÷èòåëüíî áîëåå âûðàæåííûìè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ïðåïàðàòàìè, íàòðèé- è
äèóðåòè÷åñêèì ýôôåêòàìè [3].
Âàæíîå ìåñòî â ëå÷åíèè äåêîìïåíñèðîâàííîãî
ÕËÑ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ìîæåò çàíÿòü èíäàïàìèä (àðèôîí) - äèóðåòèê àíòèãèïåðòåíçèâíîãî äåéñòâèÿ èç ãðóïïû èíäîëèíîâ, ðîäñòâåííûì òèàçèäàì, îò êîòîðûõ îòëè÷àåòñÿ ïðèñóòñòâèåì ëèïîôèëüíîãî ìåòèëèíäîëèíîâîãî ðàäèêàëà. Îñíîâàíèåì äàííîãî òåçèñà ÿâëÿþòñÿ
ïðîâåäåííûå íà áàçå íàøåé êëèíèêè èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî âêëþ÷åíèå èíäàïàìèäà â êîìïëåêñíóþ òåðàïèþ áîëüíûõ ÕÎÁË, îñëîæíåííîé ÕËÑ, ñïîñîáñòâîâàëî óìåíüøåíèþ ïðèçíàêîâ äåêîìïåíñàöèè,
äîñòîâåðíîìó ñíèæåíèþ äàâëåíèÿ â ëåãî÷íîé àðòåðèè,
à òàêæå óâåëè÷åíèþ äèóðåçà íà 20,3% ïî ñðàâíåíèþ ñ
ãðóïïîé áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ ôóðîñåìèä . Äèóðåòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ ñîïðÿæåíà ñ ðÿäîì íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèé
è îñëîæíåíèé, îñíîâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèÿ êèñëîòíî-îñíîâíîãî ðàâíîâåñèÿ êðîâè, ýëåêòðîëèòíûå ðàññòðîéñòâà, ãîëîâîêðóæåíèÿ, äåïðåññèè, íàðóøåíèÿ çðåíèÿ, îòîòîêñè÷åñêèå ýôôåêòû, ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ, ãèïåðãëèêåìèÿ [3]. Ñ öåëüþ ëèêâèäàöèè
ïðèçíàêîâ çàñòîÿ êðîâè â áîëüøîì êðóãå ó áîëüíûõ äåêîìïåíñèðîâàííûì ÕËÑ áîëåå îáîñíîâàíî ïðèìåíåíèå
îñìîòè÷åñêèõ äèóðåòèêîâ, êîòîðûå â îòëè÷èå îò ñàëó-

Õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâíàÿ áîëåçíü ëåãêèõ
(ÕÎÁË) â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàíèìàåò îäíî èç âåäóùèõ
ìåñò ñðåäè âñåõ ïðè÷èí ñìåðòè â ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, ÷òî ïîä÷åðêèâàåò áîëüøîå ìåäèöèíñêîå è
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå ýòîé ïàòîëîãèè.
Äàííîå çàáîëåâàíèå ïðèâîäèò ê ñðàâíèòåëüíî ðàííåé
ïîòåðå òðóäîñïîñîáíîñòè è ñîêðàùàåò åñòåñòâåííóþ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè â ñðåäíåì íà 8 ëåò. Ïðè ýòîì
îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè,
óòðàòû òðóäîñïîñîáíîñòè è ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè
áîëüíûõ ÕÎÁË ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëèçàöèÿ ëåãî÷íîé ãèïåðòåíçèè (ËÃ) è ðàçâèòèå äåêîìïåíñèðîâàííîãî õðîíè÷åñêîãî ëåãî÷íîãî ñåðäöà (ÕËÑ), ÷àñòîòà âîçíèêíîâåíèÿ
êîòîðîãî ó ïàöèåíòîâ ñ ÕÎÁË äîñòèãàåò ïî ìåíüøåé
ìåðå 25-30% [1, 2]. Áëàãîäàðÿ íàó÷íûì äîñòèæåíèÿì â
îáëàñòè ôèçèîëîãèè è ïàòîëîãèè ëåãî÷íîãî êðîâîîáðàùåíèÿ, óãëóáëåíèþ ïðåäñòàâëåíèé î ïàòîãåíåçå ëåãî÷íîãî ñåðäöà, óñïåõàì ôàðìàêîëîãèè, ïðèâåäøèì ê ñîçäàíèþ áîëüøîãî ÷èñëà íîâûõ è ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ
äëÿ ëå÷åíèÿ íàðóøåíèé ëåãî÷íîé ãåìîäèíàìèêè è ñîêðàòèìîñòè ìèîêàðäà, òåðàïèÿ ëåãî÷íîãî ñåðäöà ñòàëà
áîëåå ðàçíîîáðàçíîé è ñîâåðøåííîé. Ïåðâîî÷åðåäíîé
çàäà÷åé ëå÷åíèÿ áîëüíûõ äåêîìïåíñèðîâàííûì õðîíè÷åñêèì ëåãî÷íûì ñåðäöåì ÿâëÿåòñÿ ëèêâèäàöèÿ èëè
óìåíüøåíèå ñòåïåíè çàñòîÿ êðîâè â áîëüøîì êðóãå, â
ñâÿçè ñ ÷åì öåíòðàëüíîå ìåñòî â ëå÷åíèè ýòèõ áîëüíûõ
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Nr.4 (298), 2007
Ëå÷åíèå áîëüíûõ, íàïðàâëåííîå íà óìåíüøåíèå
ñòåïåíè áðîíõèàëüíîé îáñòðóêöèè, ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì
êîìïîíåíòîì òåðàïèè äåêîìïåíñèðîâàíèîãî ÕËÑ.
Óëó÷øåíèå áðîíõèàëüíîé ïðîõîäèìîñòè ñîïðîâîæäàåòñÿ ñíèæåíèåì âíóòðèãðóäíîãî äàâëåíèÿ è, êàê ñëåäñòâèå, óìåíüøåíèåì çàñòîÿ êðîâè â ñèñòåìå íèæíåé ïîëîé âåíû. Ó ìíîãèõ áîëüíûõ ýôôåêòèâíàÿ áðîíõîëèòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ äàæå áåç ïðèìåíåíèÿ äðóãèõ ìåäèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü ëèêâèäàöèè ïðèçíàêîâ äåêîìïåíñàöèè êðîâîîáðàùåíèÿ. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ èíãàëÿöèîííîå ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ èç ãðóïïû β2-àãîíèñòîâ, õîëèíîëèòèêîâ. Âàæíîå
çíà÷åíèå äëÿ óìåíüøåíèÿ áðîíõèàëüíîé îáñòðóêöèè
èìååò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíàÿ òåðàïèÿ èíãàëÿöèîííûìè ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäàìè [9].
Ó áîëüíûõ ñ äåêîìïåíñèðîâàííûì ÕËÑ ðåäóêöèÿ
ñîñóäèñòîãî ðóñëà â ìàëîì êðóãå óæå â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå îáóñëîâëåíà íàëè÷èåì îðãàíè÷åñêèõ èçìåíåíèé
ñîñóäîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ëåãî÷íî-àðòåðèàëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ, óëó÷øåíèÿ òðàíñïîðòà
êèñëîðîäà ê òêàíÿì äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì, â ëå÷åíèè
áîëüíûõ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ, óëó÷øàþùèõ ðåîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà êðîâè.
Ðåîëîãè÷åñêèé ýôôåêò âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê îòíîñèòåëüíàÿ âÿçêîñòü êðîâè, êîëëîèäíîîñìîòè÷åñêîå äàâëåíèå, äåçàãðåãàöèÿ ýðèòðîöèòîâ,
òðîìáîöèòîâ è ãåìîäèëþöèÿ [2]. Ïðèìåíåíèå èíôóçèîííûõ ïðåïàðàòîâ ñ îòíîñèòåëüíîé âÿçêîñòüþ íèæå, ÷åì
àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ó êðîâè, óëó÷øàåò ìèêðîöèðêóëÿöèþ. Êîëëîèäíî-îñìîòè÷åñêîå äàâëåíèå (ÊÎÄ) ñîçäàåòñÿ áåëêàìè ïëàçìû êðîâè è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ðåãóëÿòîðîâ òðàíñêàïèëëÿðíîãî îáìåíà. Ïðè ââåäåíèè
ïðåïàðàòîâ ñ ÊÎÄ âûøå, ÷åì ó ïëàçìû êðîâè, ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ æèäêîñòè èç èíòåðñòèöèàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà â ñîñóäèñòîå ðóñëî.
Ðÿä êîëëîèäîâ (ðåîïîëèãëþêèí, ïðîèçâîäíûå ãèäðîêñèçòèëêðàõìàëà) îáðàçóþò ìîëåêóëÿðíûé ñëîé íà
ïîâåðõíîñòè ôîðìåííûõ ýëåìåíòîâ êðîâè è ýíäîòåëèè
ñîñóäîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê ýôôåêòó äåçàãðåãàöèè è ê âîññòàíîâëåíèþ ìèêðîöèðêóëÿöèè.
Ãåìîäèëþöèîííûé ýôôåêò ïðîÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèåì ãåìàòîêðèòà ïîñëå èíôóçèè êðîâåçàìåíèòåëÿ.
Ýôôåêòèâíûì ïðåïàðàòîì, óëó÷øàþùèì ðåîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà êðîâè, ÿâëÿåòñÿ 6% ðàñòâîð ðåôîðòàíà,
ðåîëîãè÷åñêèé ýôôåêò êîòîðîãî îáóñëîâëåí óâåëè÷åíèåì ÊÎÄ ïëàçìû, äåçàãðåãàöèåé ôîðìåííûõ ýëåìåíòîâ
êðîâè è ãåìîäèëþöèåé.
Èç ãðóïïû àíòèàãðåãàíòíûõ ñðåäñòâ â ëå÷åíèè áîëüíûõ ñ äåêîìïåíñèðîâàííûì ÕËÑ ïî-ïðåæíåìó ïðèìåíÿþòñÿ äèïèðèäàìîë, òèêëîïèäèí. Âìåñòå ñ òåì áîëåå ïåðñïåêòèâíûìè ÿâëÿþòñÿ ïðåïàðàòû, îêàçûâàþùèå îäíîâðåìåííîå âëèÿíèå íà íåñêîëüêî çâåíüåâ ïàòîãåíåçà ÕËÑ.
Ê ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì ïðåïàðàòàì îòíîñèòñÿ
ôåíñïèðèä (ýðåñïàë), ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèé ïðîôèëü
êîòîðîãî ïîçâîëÿåò âîçäåéñòâîâàòü íà îñíîâíûå ìåõàíèçìû ïàòîãåíåçà çàñòîéíîé íåäîñòàòî÷íîñòè êðîâîîáðàùåíèÿ ïðè çàáîëåâàíèÿõ ëåãêèõ. Îñíîâíîå ñâîéñòâî
ôåíñïèðèäà  ñïîñîáíîñòü îêàçûâàòü ïðîòèâîâîñïà-

ðåòèêîâ, îáóñëîâëèâàþò àêòèâíóþ äåãèäðàòàöèþ òêàíåé çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ îñìîëÿðíîñòè êðîâè [3, 5, 6]. Èç
îñìîòè÷åñêèõ äèóðåòèêîâ íàèáîëåå ÷àñòî ïðèìåíÿåòñÿ
øåñòèàòîìíûé ñïèðò ìàííèòîë. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü,
÷òî ïðè ââåäåíèè â âåíó ìàííèòîë îñòàåòñÿ âî âíåêëåòî÷íîì ñåêòîðå; ìåòàáîëèçìó â ïå÷åíè ïîäâåðãàåòñÿ
ìåíåå 10 %, îñòàëüíîå êîëè÷åñòâî ôèëüòðóåòñÿ, ðåàáñîðáèðóåòñÿ òîëüêî 7%, îñòàâøååñÿ êîëè÷åñòâî â íåèçìåííîì âèäå âûâîäèòñÿ ñ ìî÷îé [3].
Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì â ëå÷åíèè äåêîìïåíñèðîâàííîãî ÕËÑ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïðåïàðàòà
ñîðáèëàêò, âûïóñêàåìîãî êîìïàíèåé Þðiÿ Ôàðì (ã.
Êèåâ, Óêðàèíà), êîòîðûé êëàññèôèöèðóåòñÿ êàê ãèïåðîñìàëÿðíûé êîìáèíèðîâàííûé ïðåïàðàò, íå èìåþùèé
àíàëîãîâ äëÿ ïàðåíòåðàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ó áîëüíûõ ñ
çàáîëåâàíèÿìè ïå÷åíè è ïî÷åê. Â ñîñòàâ ïðåïàðàòà âõîäèò ñîðáèòîë, ðàñòâîð íàòðèÿ ëàêòàòà, íàòðèÿ õëîðèäà, êàëüöèÿ õëîðèäà, êàëèÿ õëîðèäà, ìàãíèÿ õëîðèäà.
Ââåäåííûé ñîðáèòîë áûñòðî âêëþ÷àåòñÿ â ìåòàáîëèçì,
80-90% ñîðáèòîëà óòèëèçèðóåòñÿ â ïå÷åíè è íàêàïëèâàåòñÿ ââèäå ãëèêîãåíà, 5% îòêëàäûâàåòñÿ â òêàíÿõ ìîçãà, â ìèîêàðäå è ïîïåðå÷íîïîëîñàòîé ìóñêóëàòóðå, 612% âûäåëÿåòñÿ ñ ìî÷îé. Â ïå÷åíè ñîðáèòîë ñíà÷àëà
ïðåâðàùàåòñÿ â ôðóêòîçó, êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì ïðåâðàùàåòñÿ â ãëþêîçó, à ïîòîì â ãëèêîãåí. ×àñòü ñîðáèòîëà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñðî÷íûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé, äðóãàÿ ÷àñòü îòêëàäûâàåòñÿ â çàïàñ â âèäå ãëèêîãåíà. Ãèïåðòîíè÷åñêèé ðàñòâîð ñîðáèòîëà èìååò áîëüøîå îñìîòè÷åñêîå äàâëåíèå è õîðîøî âûðàæåííóþ ñïîñîáíîñòü óñèëèâàòü äèóðåç. Ïðè ââåäåíèè â ñîñóäèñòîå
ðóñëî ðàñòâîðà íàòðèÿ ëàêòàòà îñâîáîæäàþòñÿ íàòðèé,
CO2, H2O, êîòîðûå îáðàçóþò áèêàðáîíàò íàòðèÿ, ÷òî
ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ùåëî÷íîãî ðåçåðâà êðîâè. Â
îòëè÷èå îò ââåäåíèÿ ðàñòâîðà áèêàðáîíàòà êîððåêöèÿ
ìåòàáîëè÷åñêîãî àöèäîçà ñ ïîìîùüþ íàòðèÿ ëàêòàòà
ïðîõîäèò ïîñòåïåííî, ïî ìåðå âêëþ÷åíèÿ åãî â îáìåí
âåùåñòâ, ïðè ýòîì íå ïðîèñõîäèò ðåçêèõ êîëåáàíèé pH.
Àêòèâíîé ñ÷èòàåòñÿ òîëüêî ïîëîâèíà ââåäåííîãî íàòðèÿ ëàêòàòà ( èçîìåð L), à äðóãàÿ ïîëîâèíà (èçîìåð D)
íå ìåòàáîëèçèðóåòñÿ è âûäåëÿåòñÿ ñ ìî÷îé. Äåéñòâèå
íàòðèÿ ëàêòàòà ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç 20-30 ìèíóò ïîñëå åãî
ââåäåíèÿ. Âìåñòå ñ òåì ñîðáèëàêò ÿâëÿåòñÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì ïðåïàðàòîì, îêàçûâàþùèì âîçäåéñòâèå è
íà äðóãèå çâåíüÿ ïàòîãåíåçà ÕËÑ. Ïðåïàðàò ñîäåðæèò
ëàêòàò íàòðèÿ, îáëàäàþùèé ñïîñîáíîñòüþ êîððèãèðîâàòü êèñëîòíî-îñíîâíîå ñîñòîÿíèå êðîâè ïðè àöèäîçå.
Ñîðáèëàêò îêàçûâàåò äåçàãðåãàíòíîå äåéñòâèå, ñîäåðæèò ñáàëàíñèðîâàííûé êîìïëåêñ ýëåêòðîëèòîâ [4]. Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â íàøåé êëèíèêå, ïîçâîëèëè
óñòàíîâèòü, ÷òî âíóòðèâåííîå ââåäåíèå 200 ìë ñîðáèëàêòà ó áîëüíûõ ÕËÑ ïðèâîäèëî ê çíà÷èòåëüíîé ðåãðåññèè êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è ê óâåëè÷åíèþ ñóòî÷íîãî äèóðåçà â ñðåäíåì íà
20 %. Ó áîëüíûõ ñ òÿæåëîé äåêîìïåíñàöèåé êðîâîîáðàùåíèÿ ïðèìåíåíèå ñîðáèëàêòà ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ äèóðåòè÷åñêîãî ýôôåêòà ìîæåò áûòü íåäîñòàòî÷íûì, ïðè
ýòîì íåèçáåæíî ñî÷åòàíèå ïðåïàðàòà ñ ñàëóðåòèêàìè,
÷òî ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü èõ äîçó.
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ëèòåëüíûé ýôôåêò. Âìåñòå ñ òåì, ïî õèìè÷åñêîé ñòðóêòóðå è ìåõàíèçìó äåéñòâèÿ, ôåíñïèðèä íå îòíîñèòñÿ íè
ê îäíîé èç ãðóïï íåñòåðîèäíûõ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ
ïðåïàðàòîâ. Äåéñòâèå ïîñëåäíèõ â îñíîâíîì ñâÿçàíî ñ
èíãèáèðîâàíèåì àêòèâíîñòè ôåðìåíòà öèêëîîêñèãåíàçû â ìåòàáîëèçìå àðàõèäîíîâîé êèñëîòû è, êàê ñëåäñòâèå, ïðîèñõîäèò óìåíüøåíèå ïðîäóêöèè ïðîñòàãëàíäèíîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ ïîâûøåííóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü íåéðîðåöåïòîðîâ ê áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûì âåùåñòâàì â î÷àãå âîñïàëåíèÿ. Ïðè ýòîì ëèïîîêñèãåíîçíûé
ïóòü ïðåâðàùåíèÿ àðàõèäîíîâîé êèñëîòû ñîõðàíÿåòñÿ
èíòàêòíûì.
Ôåíñïèðèä îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ìåòàáîëèçì àðàõèäîíîâîé êèñëîòû íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå: ïðåïàðàò
èíãèáèðóåò àêòèâíîñòü ôîñôîëèïàçû À2, ÷òî ïðèâîäèò
ê îãðàíè÷åíèþ îñâîáîæäåíèÿ àðàõèäîíîâîé êèñëîòû èç
ôîñôîëèïèäíîé îáîëî÷êè êëåòî÷íûõ ìåìáðàí è óìåíüøåíèþ åå êîíöåíòðàöèè â êðîâè. Òàêèì îáðàçîì, óìåíüøàåòñÿ ïðîäóêöèÿ íå òîëüêî ïðîñòàãëàíäèíîâ è òðîìáîêñàíà À2, íî è ëåéêîòðèåíîâ 4 ñåðèè, îáëàäàþùèõ
âûðàæåííûìè ïðîâîñïàëèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè [9].
Áðîíõîëèòè÷åñêèé ýôôåêò ôåíñïèðèäà îáóñëîâëåí
óìåíüøåíèåì ïðîäóêöèè ëåéêîòðèåíîâ è òðîìáîêñàíà
À2  áðîíõîêîíñòðèêòîðîâ, à òàêæå ñïîñîáíîñòüþ áëîêèðîâàòü àëüôà-a-àäðåíîðåöåïòîðû [9]. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî
òðîìáîêñàí À2 ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì èíäóêòîðîì àãðåãàöèè
òðîìáîöèòîâ, óìåíüøåíèå åãî ïðîäóêöèè ïîä âëèÿíèåì ôåíñïèðèäà ñîïðîâîæäàåòñÿ àíòèàãðåãàíòíûì ýôôåêòîì.
Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â íàøåé êëèíèêå, ïîêàçàëè, ÷òî â ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ ôåíñïèðèäà, ó áîëüíûõ ÕËÑ îòìå÷àëàñü çíà÷èòåëüíàÿ ðåãðåññèÿ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ (óìåíüøåíèå îäûøêè, èíòåíñèâíîñòè êàøëÿ è êîëè÷åñòâà îòäåëÿåìîé ìîêðîòû).
Ïðèìåíåíèå â êîìïëåêñíîé òåðàïèè áîëüíûõ
ÕÎÁË ôåíñïèðèäà ñïîñîáñòâîâàëî áîëåå áûñòðîé íîðìàëèçàöèè áèîõèìè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ (óðîâåíü ñèàëîâûõ êèñëîò ñíèçèëñÿ ñ 228,5 ± 2,6 äî 194,4 ±
2,5 åä. (ð<0,05), ñåðîìóêîèäà  ñ 0,321 ± 0,06 äî 0,228 ±
0,04 åä. (ð<0,05), ôèáðèíîãåíà  ñ 4,6 ± 0,2 äî 3,5 ± 0,32
ã/ë (ð<0,05). Óìåíüøåíèå êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ñèíäðîìà áðîíõèàëüíîé îáñòðóêöèè íà ôîíå ïðèåìà ôåíñïèðèäà ñîïðîâîæäàëîñü óëó÷øåíèåì êàê îáúåìíûõ, òàê
è ñêîðîñòíûõ ïîêàçàòåëåé ÔÂÄ îòíîñèòåëüíî èñõîäíûõ.
Â íàñòîÿùåì èññëåäîâàíèè óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîä
âëèÿíèåì ôåíñïèðèäà îòìå÷àåòñÿ óìåíüøåíèå èíòåíñèâíîñòè êàøëÿ, ÷òî ìîæíî îáúÿñíèòü åãî íåïîñðåäñòâåííûì ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì äåéñòâèåì. Óìåíüøåíèå
ïîòðåáíîñòè â èíãàëÿöèÿõ ñàëüáóòàìîëà, íàáëþäàâøååñÿ ó áîëüíûõ, ïðèíèìàþùèõ ôåíñïèðèä, òàêæå îòðàæàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå èññëåäóåìîãî
ïðåïàðàòà. Îñíîâíûì è ñóùåñòâåííûì ïðîÿâëåíèåì
ÕÎÁË ñ ôóíêöèîíàëüíûõ ïîçèöèé ÿâëÿåòñÿ íåóêëîííîå
óìåíüøåíèå ÎÔÂ1. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ïîäòâåðäèëè äàííûå äðóãèõ àâòîðîâ î òîì, ÷òî
ïîä âëèÿíèåì ôåíñïèðèäà ïðîèñõîäèò ñòàáèëèçàöèÿ
ýòîãî ïîêàçàòåëÿ [9]. Â ãðóïïå ôåíñïèðèäà îòìå÷åí ïðèðîñò ÎÔÂ1 íà 34,2%, â òî âðåìÿ êàê â ãðóïïå êîíòðîëÿ

ïðîäîëæàëîñü çàêîíîìåðíîå ñíèæåíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ. Äàííûé ôàêò ìîæåò áûòü ïîäòâåðæäåíèåì ïðåäïîëîæåíèÿ î ïðèíöèïèàëüíîé âîçìîæíîñòè ôåíñïèðèäà
âîçäåéñòâîâàòü íà êëþ÷åâîé ìåõàíèçì ïðîãðåññèðîâàíèÿ ÕÎÁË  õðîíè÷åñêîå âîñïàëåíèå, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ
â òîðìîæåíèè ïðîöåññà óìåíüøåíèÿ ÎÔÂ1.
Èç ãðóïïû ïåðèôåðè÷åñêèõ âàçîäèëàòàòîðîâ ó
áîëüíûõ ñ äåêîìïåíñèðîâàííûì ÕËÑ öåëåñîîáðàçíî
ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà òîíóñ âåí (ìîëñèäîìèí, íèòðàòû).
Â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ïîÿâèëèñü íîâûå äàííûå
î ïàòîãåíåçå ÕËÑ, êîòîðûå ñâèäåòåëüñòâóþò î ðîëè ðåíèí-àíãèîòåíçèí-àëüäîñòåðîíîâîé ñèñòåìû (ÐÀÀÑ) â
èçìåíåíèè ëåãî÷íîãî êðîâîîáðàùåíèÿ, ôîðìèðîâàíèè
ëåãî÷íîé ãèïåðòåíçèè è ðàçâèòèè ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè [7, 8]. Íàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî óðîâåíü àíãèîòåíçèí-ïðåâðàùàþùåãî ôåðìåíòà (ÀÏÔ) è êîìïîíåíòîâ
ÐÀÀÑ êîððåëèðóåò ñî ñòåïåíüþ ãèïîêñèè, à äåêîìïåíñèðîâàííîå ëåãî÷íîå ñåðäöå è äûõàòåëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ñîïðîâîæäàþòñÿ óâåëè÷åíèåì àêòèâíîñòè ÐÀÀÑ
[7, 8]. Ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì î ïðîöåññå ìîðôî-ôóíêöèîíàëüíîé ïåðåñòðîéêè ìèîêàðäà è ñîñóäèñòîé ñòåíêè, çà ðàçâèòèå ôèáðîçà è ãèïåðòðîôèè
îòâåòñòâåííû ïîâûøåííûå óðîâíè àíãèîòåíçèíà II è
àëüäîñòåðîíà, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè ýôôåêòîðàìè
ÐÀÀÑ [8]. Â ýòîé ñâÿçè èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ, êîòîðûå
îãðàíè÷èâàþò âëèÿíèå ïëàçìåííûõ è òêàíåâûõ àêòèâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ÐÀÑ è ÑÀÑ íà ìèîêàðä è ñîñóäû ñ
ïîìîùüþ èíãèáèòîðîâ àíãèîòåíçèí  ïðåâðàùàþùåãî
ôåðìåíòà (ÈÀÏÔ), ðàññìàòðèâàåòñÿ áîëüøèíñòâîì èññëåäîâàòåëåé â íåïîñðåäñòâåííîé ñâÿçè ñ ïåðñïåêòèâàìè ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðîãðåññèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ ðåìîäåëèðîâàíèÿ. óëó÷øåíèåì êà÷åñòâà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè áîëüíûõ [6,7,8].
Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî íà ôîíå ñòàáèëüíîé áëîêàäû
ÀÏÔ ëèçèíîïðèëîì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ îòìå÷àëîñü íåñòàáèëüíîå è íåïîëíîå ñíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ àëüäîñòåðîíà â ïëàçìå êðîâè. Òàê, íàáëþäàåìîå ìàêñèìàëüíîå ñíèæåíèå óðîâíÿ àëüäîñòåðîíà ÷åðåç ìåñÿö òåðàïèè íà 46,9% (ñ 334,4 ïã/ìë äî 177,5
ïã/ìë, ð<0,001) â ïîñëåäóþùåì óìåíüøàëîñü è ñòàíîâèëîñü ìåíåå çíà÷èòåëüíûì ñïóñòÿ ãîä òåðàïèè. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò îá «óñêîëüçàíèè»
àëüäîñòåðîíà îò äåéñòâèÿ èíãèáèòîðîâ ÀÏÔ â ïðîöåññå äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì íàìè áûëî ïðåäëîæåíî ê ëå÷åíèþ áîëüíûõ äåêîìïåíñèðîâàííûì ÕËÑ
äîáàâèòü ñ 3 ìåñÿöà òåðàïèè àíòàãîíèñò àëüäîñòåðîíà
ñïèðîíîëàêòîí. Ïðè èññëåäîâàíèè êîìïîíåíòîâ ÐÀÀÑ
ó áîëüíûõ ÕÎÁË ñ äåêîìïåíñèðîâàííûì ÕËÑ ãðóïïû
ñðàâíåíèÿ íàáëþäàëîñü äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè ÐÀÀÑ: ê 21-24 ìåñÿöó ÀÐÏ äîñòîâåðíî ïîâûñèëàñü äî 7,1 ± 1,2 íã/ìë/÷ â ñðàâíåíèè ñ èñõîäíûìè çíà÷åíèÿìè 5,2 ± 1,1 íã/ìë/÷, íà 36,5% (ð<0.01). Àêòèâíîñòü
ÀÏÔ è ÊÀÏ âîçðîñëà íà 17% è 27,6% ñîîòâåòñòâåííî
(ð<0,001). Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î ïðîäîëæàþùåéñÿ àêòèâàöèè ÐÀÀÑ ïðè äèíàìè÷åñêîì íàáëþäåíèè
!%

Nr.4 (298), 2007
Ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ íàðóøåíèé ãåìîäèíàìèêè è ñîêðàòèìîñòè ìèîêàðäà ïðè ÕËÑ âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñâîåâðåìåííîé ïîñòàíîâêè äèàãíîçà, íî ðàñïîçíàâàíèå íà÷àëüíûõ ïðîÿâëåíèé ëåãî÷íîãî ñåðäöà, êîãäà îíî ñîõðàíÿåò ïîòåíöèàëüíóþ îáðàòèìîñòü, âñòðå÷àåò íåìàëûå òðóäíîñòè. Ïàòîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè,
âûÿâëÿåìûå ïðè ôèçèêàëüíîì èññëåäîâàíèè áîëüíîãî
ÕËÑ, ñâèäåòåëüñòâóþò, êàê ïðàâèëî, î äàëåêî çàøåäøåì ïðîöåññå. Ìåæäó òåì ëå÷åíèå ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ
ëåãî÷íîãî ñåðäöà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ, ïîðîé
ìàëî ïåðñïåêòèâíóþ çàäà÷ó. Ïðèñîåäèíåíèå ñåðäå÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòè çíà÷èòåëüíî óõóäøàåò ïðîãíîç ââèäó
ðåôðàêòåðíîñòè çàáîëåâàíèÿ ê ïðîâîäèìîé òåðàïèè.
Ñîãëàñíî ñóùåñòâóþùèì â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿì, äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè è ïîâûøåíèÿ òîëåðàíòíîñòè ê ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå áîëüíîãî ñ
ÕËÑ â åãî òåðàïèè äîëæíû ðàçóìíî ñî÷åòàòüñÿ äèóðåòèêè, èíãèáèòîðû ÀÏÔ èëè âàçîäèëàòàòîðû øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ.
Íîâûå íàó÷íûå ðàçðàáîòêè â ýòîé îáëàñòè, âåðîÿòíî, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ïðàâîæåëóäî÷êîâîé ñåðäå÷íîé
íåäîñòàòî÷íîñòè.

áîëüíûõ ÕÎÁË, îñëîæíåííîé ÕËÑ è àðãóìåíòèðîâàëî
äîïîëíèòåëüíîå âêëþ÷åíèå â êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå ïðåïàðàòîâ, ïîäàâëÿþùèõ åå àêòèâíîñòü [1].
Ïðè äëèòåëüíîì ïðèìåíåíèè ëèçèíîïðèëà â ñî÷åòàíèè ñî ñïèðîíîëàêòîíîì ó áîëüíûõ äåêîìïåíñèðîâàííûì ÕËÑ áûëî îòìå÷åíî, ÷òî äèíàìèêà êëèíè÷åñêèõ
ñèìïòîìîâ ÕÑÍ ñóùåñòâåííî îòëè÷àëàñü îò ïîêàçàòåëåé ãðóïïû êîíòðîëÿ. Òàê, â 33,3% ñëó÷àåâ ó ïàöèåíòîâ
îñíîâíîé ãðóïïû ê êîíöó äâóõëåòíåãî ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ îòìå÷àëîñü ïðîãðåññèðîâàíèå êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ÕÑÍ, â ãðóïïå êîíòðîëÿ â 64,5% ñëó÷àåâ, èëè â
1,9 ðàçà ÷àùå (ð<0,05).
Ïîä âëèÿíèåì ñî÷åòàííîé òåðàïèè ëèçèíîïðèëîì
è ñïèðîíîëàêòîíîì ê êîíöó 1-ãî ãîäà íàáëþäàëàñü òåíäåíöèÿ ê óìåíüøåíèþ ñðåäíåãî äàâëåíèÿ â ëåãî÷íîé
àðòåðèè (ÑðÄËÀ), òîëùèíû ïåðåäíåé ñòåíêè ïðàâîãî
æåëóäî÷êà (ÒÏÑ ÏÆ), ðàçìåðîâ ïîëîñòè ïðàâîãî æåëóäî÷êà (ÏÆ) è ïðàâîãî ïðåäñåðäèÿ (ÏÏ). Áîëåå çíà÷èìàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ýòèõ ïîêàçàòåëåé îòìå÷àëàñü ÷åðåç 21-24 ìåñÿöà ëå÷åíèÿ, ñâèäåòåëüñòâîâàâøàÿ î ñíèæåíèè ëåãî÷íîé ãèïåðòåíçèè è óëó÷øåíèè ñèñòîëè÷åñêîé ôóíêöèè ÏÆ: ÑðÄËÀ óìåíüøèëàñü íà
12,9% (ð<0,05), êîíå÷íî-ñèñòîëè÷åñêèé ðàçìåð (ÊÑÐ) è
êîíå÷íî-äèàñòîëè÷åñêèé ðàçìåð (ÊÄÐ) ÏÆ óìåíüøèëèñü íà 12,1% è 17,2% ñîîòâåòñòâåííî (ð<0,001), ÷òî ñîïðîâîæäàëîñü óâåëè÷åíèåì ñòåïåíè ïåðåäíåçàäíåãî óêîðî÷åíèÿ ÏÆ ñ 17,1 + 1,6% äî 22,0 + 1,3% (ð<0,05). Òîëùèíà ïåðåäíåé ñòåíêè ÏÆ ê êîíöó èññëåäîâàíèÿ óìåíüøèëàñü ñ 6,3 ± 0,5 ìì äî 5,9 ± 0,3 ìì (ð>0,05) Áîëåå ðàííèå èçìåíåíèÿ èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé êàñàëèñü äèàñòîëè÷åñêîé ôóíêöèè ÏÆ: óæå ê êîíöó 9-12 ìåñÿöà òåðàïèè îïðåäåëÿëîñü óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè âðåìåíè çàìåäëåíèÿ ïîòîêà â ôàçó ðàííåãî äèàñòîëè÷åñêîãî íàïîëíåíèÿ (DT) è âðåìåíè èçîâîëþìåòðè÷åñêîãî
ðàññëàáëåíèÿ (IVRT) (ð<0,01), ïðè ýòîì îòíîøåíèå ñêîðîñòåé ðàííåãî è ïðåäñåðäíîãî äèàñòîëè÷åñêîãî íàïîëíåíèé (Å/À) óìåíüøèëîñü ñ 1,18 ± 0,02 äî 1,09 ± 0,02
(ð<0,01). Ýòè èçìåíåíèÿ ñòàíîâèëèñü åùå áîëåå ñóùåñòâåííûìè ê 21-24 ìåñÿöó îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ, à îòíîøåíèå Å/À äîñòèãëî â ñðåäíåì ïî ãðóïïå 1,01 ± 0,02. Íàáëþäàåìàÿ äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé äèàñòîëè÷åñêîé ôóíêöèè ÏÆ ñâèäåòåëüñòâîâàëà î ïåðåõîäå ïñåâäîíîðìàëüíîãî òèïà äèàñòîëè÷åñêîé äèñôóíêöèè â ïðîãíîñòè÷åñêè áîëåå áëàãîïðèÿòíûé òèï çàìåäëåííîé ðåëàêñàöèè,
íàèáîëåå õàðàêòåðíûé äëÿ áîëüíûõ ñ óìåðåííûìè ïðèçíàêàìè ïðàâîæåëóäî÷êîâîé ÕÑÍ I-II ÔÊ.
Õðîíè÷åñêîå ëåãî÷íîå ñåðäöå ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ ìåäèöèíñêóþ ïðîáëåìó, ÷òî ñâÿçàíî ïðåæäå âñåãî
ñ àáñîëþòíîé ôàòàëüíîñòüþ ýòîãî ñèíäðîìà, îò÷åòëèâîé òåíäåíöèåé ê óâåëè÷åíèþ åãî ðàñïðîñòðàíåííîñòè
è îãðîìíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè çàòðàòàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïåðñïåêòèâà óâåëè÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè
æèçíè ïàöèåíòîâ ñ ÕËÑ àññîöèèðóåòñÿ áîëüøèíñòâîì
èññëåäîâàòåëåé ñ áëîêàäîé ðåíèí-àíãèîòåíçèí-àëüäîñòåðîíîâîé ñèñòåìû, çíà÷åíèå è ðîëü êîòîðîé â ãåíåçå
ëåãî÷íîé ãèïåðòåíçèè è ÕËÑ ïîäòâåðæäàåòñÿ áîëüøèíñòâîì èññëåäîâàòåëåé [1, 6, 7, 9].
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Problemele igienice ale morbiditãþii copiilor prin maladii respiratorii cronice
Gr. Friptuleac, A. Cazacu-Stratu
Catedra Igiena, USMF Nicolae Testemiþanu
The Effect of Hygiene Problems on Childhood Morbidity Including Chronic Respiratory Diseases
Bibliographic references relating to child health and general childhood morbidity, including chronic respiratory diseases, were analysed.
The risk factors for respiratory diseases including bronchitic asthma were also analysed along with the living conditions of the children.
It was established that this problem is very important both in the Republic of Moldova and the wider world.
Key words: children, morbidity, chronic respiratory diseases, the risk factors
Ãèãèåíè÷åñêèå ïðîáëåìû çàáîëåâàåìîñòè äåòåé õðîíè÷åñêèìè ðåñïèðàòîðíûìè áîëåçíÿìè
Áûëè àíàëèçèðîâàíû ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè, îòðàæàþùèå ñîñòîÿíèå çäîðîâüå äåòåé, îáùóþ çàáîëåâàåìîñòü äåòåé, â
òîì ÷èñëå çàáîëåâàåìîñòü õðîíè÷åñêèìè ðåñïèðàòîðíûìè áîëåçíÿìè. Áûëè èññëåäîâàíû óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ è ó÷åáû äåòåé ñ
õðîíè÷åñêèìè ðåñïèðàòîðíûìè çàáîëåâàíèÿìè, à òàêæå ôàêòîðû, êîòîðûå ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ è ïðèñòóïû áðîíõèàëüíîé àñòìû. Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî íàñòîÿùàÿ ïðîáëåìà îòëè÷àåòñÿ íåñîìíåííîé àêòóàëüíîñòüþ íå òîëüêî â ìèðîâîì ïëàíå, íî è â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåòè, çàáîëåâàåìîñòü, õðîíè÷åñêèå ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ, ôàêòîðû ðèñêà

Problema menþinerii ºi fortificãrii stãrii de sãnãtate a
copiilor în Republica Moldova, în prezent, devine destul de
actualã. Unii indici ai stãrii de sãnãtate a lor continuã sã se
înrãutãþeascã.
Unele dintre cele mai frecvente afecþiuni înregistrate in
practica medicalã, atât la copii, cât ºi la adulþi, sunt maladiile
sistemului respirator.
Infecþiile respiratorii acute determinã circa 50% din bolile
copilului de vârstã fragedã ºi 30-40% din cele ale copilului preºcolar ºi
ºcolar. Pentru Republica Moldova incidenþa acestor maladii la populaþia
de copii este în ascensiune, ea oscileazã în limitele 270-390.
Incidenþa sporitã a acestor maladii, la copiii preºcolari ºi
ºcolari, este favorizatã de diversificarea anturajului social,
frecventarea colectivitãþilor de copii ºi imaturitatea funcþionalã
a mecanismelor de protecþie antiinfecþioasã. Deºi incidenþa ºi
prevalenþa infecþiilor respiratorii este impunãtoare, rata
mortalitãþii cauzatã de acestea este relativ mai scãzutã,
revenindu-i al treilea loc în structura etiologicã a decesurilor la
copiii de pânã la 14 ani în þãrile dezvoltate, iar în Republica
Moldova acest indice se instaleazã pe treapta a II-a [1].
Conform datelor Í. À. Ãåïå (1987) ºi S. ªciuca (2000),
bronºitelor cronice le revine, dupã diferite statistici, 26-42%
din totalitatea afecþiunilor bronhopulmonare cu caracter recurent
ºi persistent. S. ªciuca (2000) menþioneazã cã prevalenþa acestei
maladii în populaþia de copii din diferite þãri oscileazã în limitele
0,8-8,06 în Republica Moldova, estimându-se la cota de 1,99,2 în subdiviziunile teritoriale.
Statisticile mondiale recente relevã creºterea prevalenþei
astmului bronºic la toate grupurile de vârstã, dar, în special, la
copii. Pentru diferite þãri rãspândirea astmului bronºic atinge
nivelul de 10 - 15% din maladiile respiratorii printre copii.
În Republica Moldova prevalenþa astmului bronºic este
comparabilã cu indicii mondiali ºi variazã pe parcursul ultimilor

ani în limitele 0,73-0,8. În pofida progreselor înregistrate în
ultimii ani, morbiditatea prin astm bronºic rãmâne neschimbatã
ºi se estimeazã pe fundalul maladiilor respiratorii la cota de 1530%, motiv pentru care interesul faþã de ea în practica medicalã
rãmâne sporit [1].
În patogeneza acestor maladii rolul decisiv îl manifestã o
mulþime de factori de risc cum ar fi factorii nocivi habituali,
ecologici, alimentari, tabagismul pasiv, mediul ambiant intraºi extradomicilial (noxe habituale, produse chimice casnice, praf,
polen, igrasie), condiþiile atmosferice, aditivii ºi coloranþii
alimentari, remediile farmaceutice întrebuinþate fãrã prescripþia
medicului, stilul de viaþã al familiei [1, 3, 4].
În acest context, V. Chicu ºi coaut. (2002) menþioneazã
importanþa relaþiilor între factorii ocupaþionali ai copiilor ºi
morbiditatea prin afecþiuni cronice respiratorii.
Vârsta optimã pentru cercetarea influenþei factorilor de
mediu asupra sãnãtãþii este reprezentatã de vârsta ºcolarã, fapt
care-l afirmã în studiul sãu Marieta Vasilov (1994).
Grija faþã de copil, faþã de sãnãtatea ºi educaþia lui
constituie sau ar trebui sã constituie preocuparea majorã a
familiei ºi a societãþii. Multe maladii ale adulþilor se instaleazã
la vârsta ºcolarã, deoarece studiile în ºcoalã, fiind îndelungate,
cuprind toatã populaþia ºi parcurg în condiþii deosebite. În ultimii
10 ani se micºoreazã cota copiilor sãnãtoºi de vârstã ºcolarã.
Dupã datele unor autori, numãrul copiilor sãnãtoºi de vârstã
ºcolarã nu depãºeºte 4-9%.
Patologia aparatului respirator cuprinde un larg evantai
de afecþiuni cu o etiologie multifactorialã. În acest context, A.
Jompan, Elena Ana Pruncu (2003) menþioneazã, cã astãzi,
suferinþele respiratorii sunt a treia cauzã de deces ºi ocupã locul
întâi în morbiditatea generalã [5].
Conform datelor M. Nãnulescu (2005), circa 20% din
populaþia SUA suferã de astm, dintre care 63% sunt copii. Aceste
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persoane necesitã tratament ºi îngrijiri ale cãror costuri se ridicã
la aproximativ 14 mln, dolari anual. Estimat în cifre, astmul
mai înseamnã, anual, circa 14 milioane de zile lipsite de la ºcoalã
în SUA. În Marea Britanie ºi în Australia, circa 5% din populaþie
suferã de aceastã maladie. Poluarea masivã a aerului ºi a mediului
înconjurãtor cu diverse noxe determinã creºterea alarmantã a
incidenþei astmului bronºic [6].
Leru Poliana (2001) considerã cã peste 155 milioane de
oameni de pe glob suferã astãzi de astm bronºic, iar un numãr
de patru ori mai mare de oameni  600 de milioane  sunt afectaþi
de bronºitã cronicã. În prezent, bronºita cronicã este consideratã
a patra cauzã de deces în lume. Concomitent se menþioneazã
cã, în anul 2020, aceasta se va numãra printre primele trei cauze
de deces la nivel mondial [7].
Studiul R. Varvici (2004) a stabilit cã numãrul astmaticilor
din Statele Unite ale Americii a crescut cu 60%, în comparaþie cu
anul 1980 (actualmente în SUA sunt 15 milioane de pacienþi), iar
numãrul de decese s-a dublat atingând cifra de 5000 pe an.
Conform datelor aceluiaºi autor, în Suedia, 8% din populaþie suferã
de astm, în comparaþie cu 2% acum 25-30 de ani; se estimeazã cã
4 milioane de oameni suferã de astm în Germania; din 3 milioane
de astmatici din Japonia, 7% au astm sever ºi 30% au astm
moderat; unul din ºase copii australieni, cu vârsta sub 16 ani, este
afectat de astm; în India se estimeazã 15-20 de milioane de
astmatici, prevalenþa fiind cuprinsã între 10 ºi 15% la copiii de 511 ani; în România, prevalenþa astmului bronºic se ridicã
aproximativ la 7-8% din populaþie, ceea ce înseamnã peste un
milion de bolnavi. In lume, dintre copiii sãnãtoºi de vârstã ºcolarã,
5-30 la sutã suferã de astm bronºic; în Franþa  7 %, în SUA 13 la
sutã; în Japonia  0,7 la sutã; în Australia  30 la sutã [8].
Un singur studiu a cercetat tendinþa incidenþei astmului
pe o perioadã de 20 de ani în Minnesota ºi a demonstrat o posibilã
creºtere de la 183 la 284 de cazuri la 1000 de indivizi cu vârste
cuprinse între 1 ºi 14 ani.
Incidenþa bolii în toatã lumea se situeazã între 2,65 ºi 4
cazuri la 1000 de indivizi pe an, cu mari variaþii regionale, ºi
este în creºtere.
Datele de prevalenþã a astmului demonstreazã, de
asemenea, mari variaþii regionale, fiind citate valori cuprinse
intre 3,3 ºi 34%, majoritatea studiilor evidenþiind aceeaºi tendinþã
de creºtere a prevalenþei, atât la copii cât ºi la adulþi [8].
Factorii de agresiune cu impact respirator se asociazã
deseori, ei variazã de la pacient la pacient, de la o boalã la alta.
Dacã în cazul afecþiunilor acute cel mai frecvent sunt incriminaþi
factorii infecþioºi, apoi în cazul bolilor respiratorii cronice sunt
incriminaþi alþi factori de risc, care pot fi grupaþi din punct de
vedere al capacitãþii exterioare de a acþiona asupra lor, în factorii
de risc neinfluienþabili ºi factorii de risc ce pot fi influenþaþi [5].
1. Factorii de risc neinfluenþabili
Vârsta ºi sexul sunt asociate adesea cu perioadele riscului
sporit. De exemplu, astmul bronºic apare cu o frecvenþã sporitã
pânã la vârsta de 40 de ani: pânã la pubertate aceastã maladie
apare mai frecvent la bãieþi, ulterior raportul se inverseazã.
Factorul genetic este în mare mãsurã determinãtor în
etiologia astmului bronºic ºi a apariþiei mucoviscidozei. Studiile
consacrate factorului genetic demonstreazã cã ereditatea
determinã predispoziþia pentru boalã, iar factorii de mediu o
menþin [9].

Unele studii din domeniu nu susþin rolul determinant al
factorilor de risc, considerat pânã în prezent responsabil de
creºterea prevalenþei astmului, cum ar fi: poluarea atmosfericã,
modificarea climatului interior, fumatul ºi alimentaþia naturalã
[9]. Autorii susþin cã existã, cu siguranþã, o componentã geneticã
in apariþia astmului bronºic, cu o incidenþã ce oscileazã între 7
ºi 27% (la martorii nonalergici) ºi 40  65% (la cei alergici).
2. Factorii de risc influenþabili
Tabagismul, efortul fizic, factorii fizici, habitatul etc. sunt
factori care pot fi influenþaþi.
Tabagismul prezintã factorul etiologic ºi agravant în cazul
bronhopneumopatiilor nespecifice, al cancerului
bronhopulmonar ºi al astmului bronºic. Riscul de îmbolnãviri
creºte proporþional cu numãrul þigaretelor fumate pe zi ºi cu
durata în ani a fumatului [5].
Principala sursã de viciere a aerului din încãperi este
fumatul, apoi instalaþiile de ardere a combustibilului (cazane,
aragaze ºi pãtrunderea gazelor de eºapament din exterior). În
încãperile unde nu se fumeazã concentraþia de particule poluante
este mai micã decât în sediul extern [10].
Fumul de þigarã este un factor major ce impurificã aerul. Copiii
care sunt supuºi fumatului pasiv mai frecvent se îmbolnãvesc de
aºa maladii respiratorii cronice ca bronºita, astmul bronºic,
pneumonia, ºi necesitã un tratament spitalicesc, în comparaþie cu
copiii ce nu sunt în contact cu fumul de þigarã [11, 12].
Copiii supuºi fumatului pasiv servesc drept barometru de
diferenþiere dintre copiii care fac astm bronºic ºi cei care nu
fac, care în anamnezã au avut accese de respiraþie ºuierãtoare
ºi care peste câþiva ani au dispãrut. Mai mulþi autori considerã
cã fumatul pasiv este un fundal destul de rãspândit pentru
dezvoltarea astmului bronºic la copii [13, 14, 15].
Asocierea fumului de þigarã cu locuinþele umede provoacã
un numãr mare de cazuri de bronºitã cronicã ºi astm bronºic. Se
considerã cã 20-30% din cazuri de astm bronºic la copii este pe
seama fumatului pasiv [13, 15].
Conform opiniei G. S Fomin ºi O. N. Fomina (2005),
problema fumatului constã în acþiunea nocivã nu numai asupra
fumãtorilor, dar ºi asupra celor din jurul lor. Zilnic fumul de
þigarã aduce un prejudiciu egal cu 350 de mii de cazuri de infecþii
ale cãilor respiratorii la copii [11].
Efortul fizic. În cazul astmului bronºic efortul fizic foarte
frecvent este un factor declanºator al crizelor. În efort fizic
majorat creºte frecvenþa respiratorie ºi volumul de aer ventilat.
Dacã acesta este încãrcat cu praf alveolar (sub 5 microni
diametrul aerodinamic) sau cu gaze iritante, ele vor pãtrunde în
proporþie crescutã în cãile respiratorii ºi în pulmoni favorizând
apariþia unor fenomene iritative (bronºite), ale fibrozelor
pulmonare [5].
Factorii psihici, de asemenea, adesea favorizeazã
instalarea sau agravarea unor fenomene respiratorii nefavorabile.
Dintre ele sunt emoþiile puternice, reflexele condiþionate,
situaþiile conflictuale, traumatismele psihice. Cumulul mai
multor evenimente stresante sporeºte succeptibilitatea
individului la boalã [16].
Habitatul uman include aºa factori ca: confortul termic,
numãrul de persoane ce locuiesc într-o încãpere, ventilaþia (aer
viciat ori condiþionat), tipul de încãlzire (sobe cu gaz, cãrbuni 
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pericol de poluare ºi intoxicaþie cu oxid de carbon, cazan),
prezenþa mucegaiurilor, localizarea în zona industrialã, pe arterã
cu trafic intens, în adiacenþa termocentralelor etc. Aceºtea sunt
factorii ce însumaþi, alãturi de materialul de construcþie ºi
mobilier, pot concura la apariþia unui sindrom specific, sick
building syndrome [17].
Una din principalele cauze ale hipersensibilitãþii, care este
direct legatã cu mediul intern al încãperilor, este sindromul
încãperilor bolnave. Schimbãrile în climatul mediului intern
curat al locuinþelor, grãdiniþelor, al ºcolilor sunt urmate de
sindromul încãperilor bolnave (sindromul rãului de clãdire), care
se manifestã prin cazuri frecvente de alergii, bronºite ºi astm
bronºic (M. Popa, 2000). Schimbãri considerabile, nefavorabile
în aceste medii de existenþã s-a produs îndeosebi în ultimii 10
ani.
Ñ. À. Ñàâèíà (2005) confirmã cã mediile ocupaþional ºi
de locuinþã, cât ºi igiena mediului ocupaþional ºi de trai,
constituie la începutul secolului nostru obiectul principal de
discuþii referitoare la problema de sãnãtate a copiilor, inclusiv
la afecþiunile respiratorii cronice  bronºita cronicã, astmul
bronºic [18].
Conform Oanei Drug (2000), relaþiile între condiþiile de
habitat ºi sãnãtate constituie un interesant domeniu de cercetare,
cãpãtând, în condiþiile reconsiderãrii noþiunii de locuinþã ºi a
accelerãrii procesului de urbanizare, valenþe noi. Locuinþa, prin
confortul oferit, poate fi consideratã ca un important factor de
adaptare la condiþiile de viaþã, þinând seama de faptul cã omul
îºi petrece în ea cea mai mare parte din timp (dupã R. Jenkins,
1990, omul rãmâne în casã 61,9% din timp), aici duce o viaþã
de familie ºi se odihneºte. Deci locuinþa prezintã un loc protector,
recuperator ºi educativ [19].
În cadrul raportului între organismul uman ºi mediul
înconjurãtor, pe lângã mediul natural, un rol deosebit de
important îi revine mediului artificial creat ºi dezvoltat de om.
În acest sens, ßíà Ñóíäåëëà, Ñ. À. Ñàâèíà ºi M. Popa (2004)
considerã cã locuinþa reprezintã unul din cei mai importanþi
factori de mediu care determinã nivelul de viaþã al populaþiei
[15, 18]. Calitatea mediului interior constituie astfel un factor
determinant al sãnãtãþii rezidenþilor clãdirii respective. Locuinþa
are multe valenþe economice, sociale, culturale, sanitare. Ea
influenþeazã în mod deosebit sãnãtatea locatarilor prin
caracteristicile sale constructive ºi funcþionale [20, 21].
Sãnãtatea populaþiei urbelor este influenþatã nu numai de
calitatea aerului atmosferic. Unii savanþi au stabilit cã
impurificarea aerului din încãperile locuinþelor depãºeºte cu mult
impurificarea externã a aerului [22]. Majoritatea impuritãþilor
aerului din locuinþe acþioneazã direct asupra sistemului respirator
ºi a sistemului cardiovascular. Acþiunea directã a impuritãþilor
din locuinþã asupra sistemului respirator se schimbã în funcþie
de concentraþiile lor ºi de durata acþiunii; de asemenea, de starea
de sãnãtate a celor ce sunt expuºi acþiunii acestora.
Confom datelor OMS (2005), 4-8% din cazurile de decese
premature sunt determinate de prezenþa în aerul locuinþelor a
particulelor de praf. Pânã la 20-30% dintre bolile respiratorii
sunt provocate de impuritaþile din aerul locuinþelor ºi din cel
atmosferic. Ã. Ñ. Ôîìèí, Î. Í. Ôîìèíà (2005) menþioneazã
cã, în rezultatul încãlzirii locuinþelor ºi preparãrii alimentelor,

numãrul de particule în locuinþe depãºeºte de 10-20 ori pe cel
din atmosferã. Autorii fac referinþã la datele OMS conform
cãrora, în þãrile dezvoltate, aproximativ 2 mln populaþie
decedeazã anual din cauza concentraþiei majore a particulelor
din locuinþe [11].
Impuritãþile aerului din locuinþe ºi din mediul ocupaþional,
de obicei, sunt diferenþiate dupã tipul ºi dupã concentraþia lor.
Ele se clasificã dupã Ò. Â. Èâ÷èê, À. Í. Êîêîñîâ (2003), în
felul urmãtor:
_factorii fizici (temperatura, umiditatea, viteza de miºcare
a aerului, zgomotul);
_ factorii chimici (fumul de þigarã, formaldehidele, CO,
CO2, NO2, ozon, particulele de asbest);
_ factorii biologici (cãpuºa de praf, alergenii externi,
microorganismele).
Asupra calitãþii aerului locuinþelor influenþeazã în mare
mãsurã nivelul de poluare a aerului atmosferic, sursele interne
de impurificare, viteza de miºcare a aerului (prezenþa ºi eficienþa
canalelor de ventilare), caracteristica constructivã a locuinþelor.
Concentraþiile în impurificarea aerului din locuinþe se
schimbã în funcþie de locul amplasãrii clãdirii faþã de sursele de
poluare, anotimp ºi timpul zilei [10]. Principalele surse de viciere
a aerului locuinþelor sunt aerul extern, corpul omului, activitatea
umanã, eliminãrile din materialele de construcþie, mobila,
mijloacele electrocasnice etc. [18].
Prezenþa unei umiditãþi sporite ºi a igrasiei în locuinþe este
cunoscutã ca unul din factorii favorizanþi în apariþia reumatismului
articular, a bolilor cardiovasculare ºi, a unor maladii ale sistemului
respirator ca bronºitele, pneumoniile, astmul bronºic. În clãdirile
atacate de igrasie sau condens, speciile microbiene se înmulþesc
intens, apar în mod frecvent mucegaiurile, ceea ce prezintã un
risc pentru sãnãtatea locatarilor [24].
Conform opiniilor înaintate de M. Ionuþ Popa (2000), C.
Ungureanu, Mioara Tinca Navrotescu (2005) ºi alþii, mucegaiul,
igrasia se pot determina în locuinþe foarte frecvent. Îndeosebi
schimbãrile sezoniere contribuie la multiplicarea lor ºi la apariþia
varietãþilor mediului încãperilor.
Una din sursele principale de microorganisme în aerul
locuinþei este însuºi omul. Concentraþia microorganismelor
depinde foarte mult de suprapopularea încãperilor. În sporirea
concentraþiei microorganismelor în aerul încãperilor are o
importanþã sporitã nivelul de activitate al persoanelor ºi prezenþa
prafului (dereticarea insuficientã). Aceastã particularitate
determinã concentraþia mare a microorganismelor în ºcoli ºi în
casele de locuit [25].
În general, microorganismele ºi mucegaiul pot creºte pe
toate materialele de construcþie ºi pe mobilã [24]. Prezenþa lor
frecvent se depisteazã prin miros specific. În procesul de
metabolizare microorganismele produc astfel de substanþe ca CO,
cetone, acizi organici  substanþe ce dispun de miros [21]. În mai
multe publicaþii se menþioneazã cã printre copiii cu astm bronºic
fiecare al 3-lea este alergic în privinþa mucegaiurilor [25].
Un alt factor ce contribuie la declanºarea astmului bronºic
ºi a bronºitei cronice este încãperea umedã. Acestea sunt:
încãperile cu condensat pe partea internã a geamului, cu porþiuni
umede pe pereþii interni ai încãperilor, cu prezenþa mucegaiului,
cu acoperiºurile deteriorate, cu prezenþa apelor în subsol [26].
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Un mare numãr de cercetãri (Þ. Ë. Ìèçåðíèöêèé, 2002,
º.a.) au demonstrat dependenþa între încãperile umede ºi prezenþa
respiraþiei ºuierãtoare la copii ºi maturi; de asemenea, a bolilor
respiratorii frecvente la copii. În multe cazuri s-a înregistrat un
efect pozitiv în schimbarea locului de trai din încãperile umede
în încãperile uscate [15, 27].
Impurificarea microbiologicã a locuinþelor în mare mãsurã
coreleazã cu umiditatea aerului. Încãlzirea, ventilarea ºi
sistemele de climatizare a aerului, de asemenea, pot fi factori
determinãtori ai impurificãrii aerului, în cazul în care nu sunt
folosite ºi exploatate corect (de exemplu: folosirea incorectã a
filtrelor aparatului de climatizare a aerului sau a aspiratorului
poate contribui la emisii repetate a impuritãþilor). În special,
impuritãþile biologice se pot multiplica în diverse porþiuni ale
aparatului de climatizare a aerului ºi sã se elimine în aerul din
locuinþelor [12, 25].
Asupra calitãþii aerului din locuinþe influenþeazã ºi alþi
factori; de exemplu, reparaþia în stil european urmatã de o izolare
maximã a locuinþei de aerul extern, fapt care uneori contribuie
la acumularea impuritãþilor în aerul încãperilor [20, 24].
Preocupãri pentru alegerea celor mai bune materiale de
construcþie ºi pentru asigurarea igienei locuinþelor au existat
din cele mai vechi timpuri, însã, la ora actualã, ele s-au
intensificat odatã cu dezvoltarea fenomenului de urbanizare ºi
de creºtere a presiunii demografice [21, 24]. Este bine cunoscutã
astfel relaþia între locuinþa insalubrã ºi apariþia sau agravarea
unor afecþiuni, îndeosebi a celor infecþioase. Numeroase studii
au scos în evidenþã rolul locuinþei în transmiterea unui numãr
mare de afecþiuni aerogene cum ar fi gripa, virozele respiratorii,
maladiile acute ale sistemului respirator, scarlatina, varicela,
rubeola etc. [20].
Materialele de construcþie, cele naturale ºi cele artificiale,
trebuie sã îndeplineascã o serie de condiþii igienice.
Nerespectarea acestor condiþii determinã un fundal prielnic de
dezvoltare a microorganismelor în mediul interior. Astfel,
temperatura, umiditatea, prezenþa unui suport nutritiv ºi lipsa
ventilaþiei înrãutãþesc condiþiile spaþiilor de locuit ºi sporesc
riscul de apariþie a maladiilor [20, 21, 24].
Pentru tapetarea pereþilor ºi a duºumelelor în bucãtãrii, în
odãile pentru copii, în dormitoare se folosesc pe larg materiale
plastice, de regulã, necostisitoare ºi uºor de curãþat. Însã aceste
materiale emanã în aerul interior compuºi organici volatili care
produc inflamaþii ale cãilor respiratorii, stimulând astfel riscul
obstrucþiei bronºice, al astmului ºi al succeptibilitãþii la infecþii
respiratorii, fenomene mai frecvent raportate la copii.
Dintre alte surse de impurificare în locuinþe sunt hainele,
substanþele dezinfectante, detergenþii, covoarele, penoplastul,
mobila din rumeguº de lemn, tapete lavabile, lambriuri ºi alte
materiale plastice. Impuritãþile sunt eliminate ºi din uleiuri,
vopsele, deodorante, fum de þigarã, piese auto. Conform opiniei
unor autori, ºi un duº fierbinte poate fi periculos pentru sãnãtate
din cauza concentraþiei mari de clorurã de var, folositã pentru
dezinfectarea apei, deoarece în vapori se conþine cloroform [11].
Locuinþele suprapoluate cu praf, aerisite insuficient, umede
acþioneazã asupra sensibilizãrii copiilor la pulberile de acariene
din praful locuinþelor, la mucegai, la alþi alergeni casnici, ceea
se contribuie la apariþia bolilor respiratorii. În acest context unii

savanþi menþioneazã cã prezenþa, în aerul locuinþelor, a cantitãþii
majorate de praf cu conþinut de acarieni ºi spori de mucegai
sporesc considerabil riscul apariþiei astmului bronºic [25, 28].
De asemenea, în apariþia maladiilor respiratorii cronice
contribuie ºi prezenþa numãrului mare de covoare, mobilã
capitonatã confecþionate din materiale alergizante ºi colectoare
de praf în locuinþe.
Contactul cu aceºti alergeni în copilãrie are un rol
primordial în dezvoltarea astmului bronºic [28, 29].
Supraîncãrcarea masivã a copiilor în primii ani de viaþã cu
antigeni de 5 ori mãreºte riscul apariþiei astmului bronºic.
Se considerã cã limenul inferior în apariþia sensibilizãrii
la acarieni este cantitatea lor egalã cu 100 într-un gram de praf,
iar conþinutul antigenic al acarienilor  >2 mg/g [15].
Particulele de praf, de regulã, au dimensiuni de 10-100
mkm, particulele de alergeni ale acarienilor  de 10-40 mkm,
sporii, fungii  de 2-8 mkm, alergenii de pisicã  de 1-10 mkm,
bacteriile - 0,5-5 mkm., viruºii <0,5 mkm., fumul de þigarã  de
0,01-0,1mkm. Particulele cu mãrimea de pânã la 1mkm, de
obicei, constituie 99,9% din numãrul total de particule din aerul
încãperilor sau 30% din masa totalã de particule [18, 30].
Aceste particule au o acþiune negativã asupra sistemului
respirator ºi conduc la suprasolicitarea lui. În acelaºi timp, ele
pot servi drept purtãtori ai diferitelor microorganisme, agenþi ai
unor infecþii specifice, cât ºi alergeni.
Pe lângã cele menþionate, se întâlnesc maladii respiratorii
cronice în familiile care au în locuinþe aºa animale domestice
ca: pisica, câinele, rozãtoarele, papagalii, peºtii [31].
Mai mult de 20% din familile cu copii alergici din þãrile
dezvoltate întreþin animale domestice, iar 5-10% dintre ei
practicã hipismul. Toate animalele domestice pufoase
rãspândesc alergeni prin lânã, salivã, urinã, fecale [31].
În casele unde sunt animale domestice (câini, pisici) se
determinã de la 1000 pânã la 100000 de alergeni la un gram de
praf. În ºcoli, grãdiniþe ºi în alte încãperi concentraþia acestor
alergeni poate fi aceeaºi, din cauzã cã aceºtia pot fi transportaþi
din locuinþe în mediul înconjurãtor cu hainele ºi cu pãrul
stãpânului. Concentraþia lor este mai mare în încãperile unde se
folosesc covoare.
În cercetarea funcþionãrii încãperii ºi în evaluluarea calitãþii
aerului prezintã un interes deosebit conþinutul de monooxid ºi
bioxid de carbon. Concentraþia sporitã a acestor substanþe este
un indicator al defectului de funcþionare a sistemului de ventilaþie.
CO ne indicã prezenþa fumului de þigarã sau de cahlã ºi a gazelor
de eºapament. Prezenþa de CO2 denotã insuficienþa ventilaþiei.
În medie concentraþia de CO în aerul atmosferic din apropierea
automagistralelor în þãrile dezvoltate ajunge pânã la 60 mg/m3. În
bucãtãriile cu aragaze acest element chimic atinge o concentraþie de
15 mg/m3, în locurile predestinate fumãtorilor  10 mg/m3.
Impurificarea aerului de la aragaze, în timpul preparãrii
bucatelor ºi încãlzirii locuinþelor, pe parcursul ultimilor ani a
devenit o problemã în þãrile dezvoltate. Dupã datele unor autori,
1,8 mln oameni decedeazã anual din cauza impurificãrii înalte
a aerului din încãperi.
Condiþiile meteorologice prezintã un complex de factori
ce influenþeazã cert starea respiratorie prin valori extreme ºi
prin variaþii mari ale temperaturii, ale umiditãþii relative, ale
"
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În ºcoli mai sunt ºi alþi factori alergici; de exemplu, în
urma activitãþilor copiilor la lecþiile de muncã (prelucrarea
lemnului ºi a metalului), în cantinele ºcolare, în laboratoarele
chimice. În ºcoli rar se poate întâlni o ventilare corespunzãtoare
regulilor igienice, deseori canalele de ventilare sunt astupate
[35, 36].
Atingând finele acestui reviu, este important a prezenta
clasificarea factoriilor de risc în evoluþia astmului bronºic, dupã
GINA-2 [4]. Se deosebesc:
I. Factori interni:
- predispunere geneticã;
- predispunere la reacþii alergice;
- sensibilitate mãritã a cãilor respiratorii la excitanþi.
II. Factori externi:
a) alergenii din locuinþe (habituali):
_praful din locuinþe (unde se gãsesc pulberile de acarieni:
1gr praf din saltea conþine pânã la 15000 acarieni);
_ alergenii animalelor domestice (saliva, transpiraþia,
mãtreaþa, blana, urina);
_alergenii gândacilor de bucãtãrie;
_sporii de mucegai;
b) alergenii din afara locuinþelor:
_polenul plantelor;
_ciupercile;
c) alergenii profesionali;
_industria chimicã, abatoare etc.;
_fumatul activ ºi pasiv;
d) excitanþii aerieni;
e) excitanþii externi:
_smogul industrial ºi ozonul;
_ iritanþii încãperilor;
_produsele arderii de la aragaze ºi cazane, reparaþiile în
locuinþe ºi mobilierul nou (vaporii eliminaþi din vopsele, lacuri,
clei etc.);
_infecþiile respiratorii (infecþiile virale pot adesea provoca
astmul bronºic);
_infecþiile parazitare;
_dieta ºi medicamentele (aspirina);
_obezitatea.
Astfel, analiza bibliograficã efectuatã în aceastã lucrare
ne convinge cã problema morbiditãþii copiilor prin maladiile
respiratorii cronice existã, este extrem de actualã, necesitã
multiple cercetãri ºtiinþifice pentru a cuantifica prioritãþile în
activitãþile de monitorizare ºi profilaxie ale lor.
Datele existente în literatura de specialitate referitoare la
aceastã problemã sunt foarte bine orientate, însã fragmentare,
incomplete. Practic lipsesc lucrãri fundamentale care ar
caracteriza condiþiile de existenþã ºi de activitate ale elevilor în
complex (la locul de studii ºi în locuinþe) în scopul evidenþierii
factorilor de risc.
Aceste ºi alte argumente servesc drept motiv în studierea
aspectelor igienicoepidemiologice ale morbiditãþii la copii prin
maladii respiratorii cronice; în elaborarea algoritmului de
activitate a medicilor centrelor de medicinã preventivã ºi a
medicilor de familie; în menþinerea ºi în fortificarea sãnãtãþii
copiilor; în profilaxia acestor maladii.

presiunii atmosferice, care favorizeazã apariþia infecþiilor cãilor
respiratorii superioare, a bronºitelor, pneumoniilor, a crizelor
de astm bronºic [32, 33].
Poluarea mediului înconjurãtor determinatã de procesele
de industrializare (fumuri ce conþin particule de dioxid de carbon,
siliciu, sulf ) ºi urbanizare (gaze de eºapament, fum, noxe
rezultate din termocentrale, construcþii civile ºi de drumuri), de
asemenea favorizeazã apariþia maladiilor cãilor respiratorii.
Conform datelor lui À. Å. Áîãîðàä ºi coaut. (2002),
fumatul pasiv, formaldehidele, praful acarienilor din locuinþe ºi
bacteria Legionella sunt numai o parte a factorilor la care suntem
supuºi în încãperi ºi care acþioneazã asupra sãnãtãþii noastre.
Mediul intern al încãperilor neindustriale (locuinþe, grãdiniþe,
ºcoli, birouri) pânã astãzi încã nu este pe deplin studiat, iar
legãtura lor cu sãnãtatea populaþiei se bazeazã pe date ce nu
sunt ºtiinþific pe deplin argumentate. Autorii susþin cã fiecare al
3-lea copil se prognozeazã a fi bolnav pe parcursul vieþii de
bronºitã cronicã, astm bronºic, rinitã alergicã sau de alte stãri
alergice [30].
Deci calitatea aerului, temperatura mediului, factorii
electrici ºi magnetici, condiþiile de iluminare ºi acustice prezintã
factorii primordiali ai climatului încãperilor. În legãturã cu
sindromul încãperilor bolnave ºi cu bolile sistemului respirator
se specificã astmul bronºic, bronºitele, care în mare mãsurã
depind de calitatea aerului [15, 17].
Conform opiniilor lui Þ. Ë. Ìèçåðíèöêèé (2002),
calitatea aerului inspirat de cãtre noi la domiciliu, la locul de
muncã, la ºcoalã, grãdiniþe, în transport continuã sã se diminueze
[27]. În acest context trebuie sã þinem cont (Ã. Ñ. Ôîìèí ºi
coaut.) cã noi timp de 24 de ore consumãm 15-18 kg de aer. De
aici reiese cã noi consumãm cu mult mai mult aer decât produse
alimentare ºi apã luate împreunã. Deºi impuritãþile din aer nu
depãºesc CMA, în medie, concentraþia lor se aflã la limita de 1-5
mg/m3, ceea ce înseamnã cã fiecare dintre noi inspirã în 24 de ore
de la 15 la 100 mg de impuritãþi: gazul de eºapament, CO,
formaldehide, benzopiren ºi alte substanþe nocive pentru
organismul nostru. Ñ. À. Ñàâèíà (2004) menþioneazã cã sistemul
imun nu ºtie cum sã reacþioneze la existenþa acestor impuritãþi,
deoarece în evoluþia omenirii nici o vietate nu s-a întâlnit cu astfel
de substanþe antropogene. Reacþia sistemului imun este cea mai
neaºteptatã  de la alergii, bronºite cronice, astm bronºic, diateze
alergice pânã la supraobosealã, cefalee etc. [34].
Copiii în timpul jocului contribuie la sporirea concentraþiei
de praf în aerul încãperilor. În încãperile cu ventilare, unde
permanent activeazã oameni (ºcoli, grãdiniþe, oficii), în aer se
rãspândesc particule de mãrimea a câþiva mkm. Aceste particule
se amestecã ºi pãtrund mai uºor în cãile respiratorii (particule
inspirate). Ele se pot înlãtura, de regulã, cu ajutorul ventilaþiei ºi
filtraþiei. Particulele mai grele se depun ºi se acumuleazã pe
suprafeþele orizontale ºi pot fi înlãturate în urma dereticãrii umede.
În special rezultatele analizelor efectuate de St.
ªpancenberg, B. Boeva (2003) au demonstrat cã între
morbiditatea pulmonarã ºi factorii mediului ocupaþional în ºcoalã
(temperatura, umiditatea, concentraþia de CO2 ºi viteza de
miºcare a aerului în clase) existã o corelaþie. Autorii au
demonstrat rolul etiologic al microclimatului de supraîncãlzire
ºi rãcire asupra morbiditãþii pulmonare [35].
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Medical Slang and Jargons in Modern English
R. Coºneanu
Oro-Maxillo-Facial Surgery Department, State Medical and Pharmaceutical University Nicolae Testemitanu
Slangul ºi jargonul medical în engleza modernã
Obiectivele principale ale acestei lucrari sunt atât studierea expresiilor de slang medical din punct de vedere gramatical, semantic ºi structural,
cât ºi ajutorul translatorilor ce lucreaza cu literatura medicalã sã înþeleagã ºi sã traducã corect sensul expresiilor medicale argotice. Dupã
expunerea materialului teoretic ºi practic investigat s-a ajuns la urmãtoarele concluzii: cel mai mult loc în structura vocabularului slangului
medical este ocupat de abrevieri ºi de fraze alcãtuite din doua componente. Umorul este prezent în majoritatea expresiilor cu prevalarea umorului
batjocoritor. Folosirea cea mai frecventã a expresiilor din slangul medical este caracteristicã pentru secþiile spitaliceºti urgente, unde stresul este
prezent permanent. Principalele teme de glume sunt moartea ºi înrãutãþirea stãrii pacientului; exteriorul ºi purtarea lui; operaþiile, manipulaþiile
ºi relaþiile între colegi. Componenta lexicologicã ºi gramaticalã corespunde binecunoscutelor legi ale limbii engleze în general. Cunoaºterea
particularitaþilor structurale, semantice ºi gramaticale ale vocabularului slangului medical este foarte importantã în evitarea comiterii greºelilor
grave la traducerea textelor ce conþin limbaj argotic medical.
Cuvinte-cheie: slang medical, jargon medical
Ìåäèöèíñêèå æàðãîí â ñîâðåìåííîì àíãëèéñêîì ÿçûêå
Öåëü ýòîé ðàáîòû  îçíîêîìëåíèå ñ ñëîâîñî÷åòàíèÿìè ìåäèöèíñêèõ âûðàæåíèé æàðãîííîãî òèïà ñ ñåìàíòè÷åñêîé è ëåêñèêîëîãè÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ; èíôîðìàöèÿ òàêæå ìîæåò áûòü ïîëåçíîé ðàáîòàþùèì â ìåäèöèíñêîé ñôåðå, çàíÿòûõ ðàçëèëè÷íûìè ïåðåâîäàìè. Îòìå÷åíî, ÷òî â ñòðóêòóðå âûðàæåíèé æàðãîííîãî òèïà îñîáîå ìåñòî çàíèìàþò ñîêðàùåíèÿ è äâóõêîìïîíåíòíûå ôðàçû. Â áîëüøèíñòâå ïîäîáíûõ ñëîâîñî÷åòàíèé ñîäåðæèòñÿ þìîð, îñîáåíííî èçäåâàòåëüñêèé. ×àùå âñåãî îñíîâíûìè òåìàìè äëÿ øóòîê ÿâëÿþòñÿ: ñìåðòü è óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà, åãî âíåøíèé âèä è ïîâåäåíèå, ïðîöåäóðû è îïåðàöèè,
îòíîøåíèÿ ìåæäó êîëëåãàìè. Ëåêñèêîëîãè÷åñêèé è ãðàììàòè÷åñêèé ñîñòàâ ñëîâîñî÷åòàíèé ìåäèöèíñêîãî æàðãîíà ñîîòâåòñòâóåò îáùåèçâåñòíûì ïðàâèëàì ñîâðåìåííîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Çíàíèå ñåìàíòè÷åñêèõ ñòðóêòóðíûõ, è îðôîãðàôè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé ìåäèöèíñêèõ æàðãîííûõ âûðàæåíèé âàæíî äëÿ èçáåæåíèÿ ãðóáûõ îøèáîê â ïåðåâîäå ìåäèöèíñêèõ òåêñòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåäèöèíñêèé æàðãîí

Introduction
In every language and country, indeed, since the time in
memorium, slang has existed. This is because languages have
words with varying degrees of social acceptance and popularity.
Every segment of society uses some slang and all professions
speak a covert language, indecipherable to outsiders, even the
most educated, cultivated social stratum as the practice of
medicine! Scientific jargon and three letter acronyms are ever
increasingly a part of a doctors everyday language. There is,
however, yet another vocabulary that does not appear in any
medical texts, journals, or dictionaries but has come to be almost
universally understood by junior doctors. This is known as
medical slang [5] (fig.1).

Medical slang appears to be an international phenomenon
and may cross language barriers. It has a growing vocabulary,
yet remains largely undocumented and often overlooked by
mainstream medical literature. Medical slang acronyms and puns
seldom retain their humor after translation. Thus, the general
analysis of medical slang word combinations plays an important
role in language learning and in translators practice [7]. Most
likely every one has some experience being a patient in hospital.
So, understanding the dark side of this particular type of medical
vocabulary is useful to every one (fig.2).
Our main objective was to study medical slang from the
semantic, structural and grammatical point of view and to help
translators to master effectively medical slang peculiarities
because it is increasingly a part of a doctors everyday language

Fig. 1. Example of medical slang.

Fig. 2. Example of slang.
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Table 1
The most common archaic medical words existed in the past

and it is abundant in homophones which may mislead an
interpreter.
The researched material revealed 487 slang terms in use
in British and American hospitals which were collected from
various sources [1, 4, and 8].
A general analysis of semantic, structural and grammatical
characteristics of medical slang was made and combinations
are given in this article. In addition, it presents difficulties, when
translated, medical slang terms are pronounced alike, but have
entirely different meanings.

5. Those borrowed from modern foreign languages
6. Trade names
7. Argot and figurative formations
8. Abbreviations.
The individual foundation of medical words may be both
fascinating and instructive, but they do not necessarily help to
determine correct meanings or current spellings. Indeed, the
entry of a term into the medical vocabulary is not the end of its
history but rather just the beginning. Most of the archaic medical
terms have disappeared from the language but they can serve as
an example of studying new formed medical terms and slang
words [10].
Medical slang has a growing vocabulary, and has collected
over 487 slang terms in use in British and American hospitals.
A general analysis of semantic, structural and grammatical
characteristics of medical slang was made. A following structure
of Medical Slang words and phrases was determined (fig. 3):
Thus, the numbers of medical slang expressions that
correspond to the first division are (table 2):

The General Analysis of Semantic, Structural and
Grammatical Characteristics of Medical Slang
The language of modern medicine, with its extensive
idioms, expands constantly to meet the needs of a complex and
rapidly evolving discipline. Medical English in its broadest sense
includes not only the official nomenclatures of the basic medical
sciences (such as Anatomy, Biochemistry, Pathology, and
Immunology) and clinical specialties (such as Pediatrics,
Dermatology, Thoracic Surgery, and Psychiatry) but also a large
body of less formal expressions in a sort of trade jargon used by
physicians and their professional associates in speech,
correspondence, record-keeping and medical slang [6].
Despite the decrees of official boards and committees,
medical language tends to expand and change in much the same
ways as the vernacular. New terms and expressions appear as if
by spontaneous generation to meet new needs, and established
words readily acquire new meanings. No firm distinction can
be drawn between formal terminology and argot, or between
current and obsolete nomenclature, for expressions that began
as informal or shorthand terms may achieve formal status
because of their aptness and usefulness, whilst others whose
inaccuracy or inappropriateness have become obvious and may
survive for decades in speech and even in textbooks[6].
For convenience, medical terms currently used by
speakers of English may be grouped in eight classes:
1. Terms borrowed from everyday English
2. Greek and Latin terms derived from ancient and
medieval medicine
3. Modern coinages, chiefly from classical language
elements
4. Terms based on proper names

Table 2
The medical slang terms division

For a better understanding of medical slang vocabulary
components the following diagram was created (fig. 4):

Fig. 3. General classification of medical slang vocabulary.
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II. Initialisms which are read as if they where words: E.g.:
FABIANS - Felt Awful But Im All right Now Syndrome or
FIRT - Failed Impact Resistance Test (crash victim).
When, one customarily pronounces an abbreviation as a
word instead of saying the letters separately (AIDS, acquired
immune deficiency syndrome; CABG, pronounced cabbage,
coronary artery bypass graft) an acronym is used. An acronym
may be treated as an ordinary word and combined with stems or
affixes, as in vipoma- a neoplasm that secretes VIP (vasoactive
intestinal polypeptide). Other kinds of shortening to which
medical terms are subject include telescoping of phrases
(arbovirus, arthropod-borne virus) and omission of one or more
words from a phrase (steroid for adrenal cortical steroid). E.g.
DENTIST - Doesnt Even Need Treatment - Its Sorted, Truly
or TEETH - Tried Everything Else, Try Homeopathy.
Semantic Analysis of the Medical Slang Words
and Word Combinations
1. Humour in Medical Slang
Physicians would not be human if they never playfully
make up unconventional expressions or indulge in humorous
distortions of technical terminology. Humour is a way of coping
with some of the unpleasantness of dealing with human bodily
functions, suffering, and death on a daily basis. Many medical
trainees may not know how remain receptive in the face of
vulnerability and so associate human responsiveness, warmth,
and compassion. As a result, it has become acceptable to
demonstrate openly, even revel in, the lack of empathy
encompassed in some medical slang [9]. Thus, it was determined
that in the researched group of words humour plays an important
role (table 3):

Fig. 4. Components of medical slang vocabulary.

From this diagram is clear that an important part of the
medical slang vocabulary is formed by two word compounds
(32%). The biggest part of the researched vocabulary is formed
by the abbreviations (initialisms and acronyms) - 41%.
Abridged scientific jargon and three letter acronyms are
increasingly a part of a doctors everyday language. The fields
of medicine and medical education are awash with acronyms,
abbreviations, mnemonics, e.g. A and E  Accident and
Emergency or ABFP - American Board of Family Physicians
The same phenomenon is present in the medical slang
language: E.g. ART - Assuming Room Temperature (dead)
or D&D - Divorced and Desperate (middle aged female who
visits doctor weekly just for male attention)
The more frequently a medical word or phrase is used, the
more likely it is to undergo some kind of shortening when spoken
and written. Abbreviations such as CA for cancer, and scope
for bronchoscope do not often achieve formal status, but the list
of written abbreviations that have become standard, grows
steadily longer.
The most common type of written abbreviation is the
initialism, consisting of the initials of the words in a phrase or
of the key elements in a compound term: BUN- Blood Urea
Nitrogen; ECG- electrocardiogram; HMO- Health Maintenance
Organization. These are found frequently in medical slang
expressions too. This type of abbreviations is divided into:
I. Initialisms with alphabetical reading, such as: E.g.
DSB - Drug-Seeking Behavior (faking illness to fuel narcotic
addiction) or FTF - Failure To Fly (for attempted suicide
victims).

Table 3

Humour in medical slang

The great number of expressions with humour can be
explained by the inherent tension of medical work in constantly
dealing with human suffering and life-and-death situations. In
addition, the medical profession has come to know emotions
such us uncertainty and pessimism. Thus, humour is one of the
ways for doctors to de-stress themselves. Slang helps to
depersonalize the stress encountered in their everyday working
lives. It is a way of detaching and distancing oneself from
patients distress brought about by loss, grief, disease, dying,
and death. Often someone elses pain presents an intolerable
issue for them, so they detach. The doctors role as healer can
present as a huge pressure. In todays culture many doctors feel
Table 4

Varieties of humour
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Table 5
Slang division according to the hospital department usage

they have failed if they fail to stop a disease from progressing.
It can be difficult to be surrounded by disease, ageing, and dying.
The getting away from it mentality is strongly evident in slang
[9] (table 4):
This data can be better understood from the fig. 5:

Fig. 5. Humour Composition in Medical Slang.

but also according to the special field (more for emergency care
physicians, less for dermatologists, etc.), or similarly, according
to the type of treatment increased in emergency situation, less
for elective procedures. [2]. Physicians verbalize their stress
through metaphors by which they define themselves, using such
as the following terms: Boeing pilot, football goalkeeper,
crucified, on the tightrope, firefighter, etc.
From the previous table 5 and fig.6 it is clear that doctors
from four departments used slang most frequent:
- In the Emergency Department (18%): E.g. GOA Gone On Arrival (police turn up, ambulance turns up, fire
brigade turns up, patient doesnt) or Road Pizza - Unrestrained
driver or passenger, ejected and splattered.
- In the Intensive Care Unit (13%): E.g. Rule of five:
If more than five orifices are obscured by plastic tubing then
the patients condition is critical or Rocket Room - a ward
where there are many deaths.

As one can see from the diagram the largest group is
occupied by derogatory humour. It includes 56%:
E.g.: T&T Sign - Tattoo-to-Teeth Sign: survival
indicator; those who are tattooed and toothless will survive major
injuries or SPARK EM- Defibrillate a patient.
2. Analysis of Medical Slang Vocabulary according to its
usage
The hospital is a multiple, heterogeneous linguistic setting.
What allows physicians to employ slang without openly
betraying ethics in the physician-patient relationship is by way
of a phenomenon known as situational shift, based on whether
the conversation takes places in the presence of patients and
their families, or in a private office or hospital ward [3].
Medical work is a source of tension (or even stress) for
its practitioners, varying not only from one individual to another

Fig. 6. Medical slang division according to the hospital department usage.
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Fig. 7. Semantic classification of Medical Slang Word Combinations.

- In the Morgue Department (8%): E.g. ECU - Eternal
Care Unit: heaven or Rose cottage  mortuary.
- In the Surgery Department 8%: E.g. Slashers general surgeons or Digging for worms: Varicose vein surgery
- In the Laboratory& Investigation Department 7%: E.g.
Blood Suckers - those who take blood samples (i.e. lab techs)
or Doughnut- CT scanner
- In the Medico-geriatric Department 7%: E.g.
Crumble- derogatory term for an elderly patient or Cold-tea
sign - refers to the several cups of cold tea on the bedside
cabinet beside a deceased aged patient (i.e. no-one noticed the
patient had died)
- Common for all departments (7%): E.g.: GOK: God
Only Knows

3. Semantic Classifications of Medical Slang Word
Combinations
Medical slang creates new meanings in the relationship of
physicians not only to patients, but also to their own acquisition
of clinical knowledge and expertise and above all to the health
care system itself. The semantic topics can be presented as
follows (fig.7).
The medical profession readily changes from traditional
English to medical slang. Depending on individual scenarios,
physicians have been accused of using covert insulting language
without patients knowing (table 6).
4. Grammar Analysis of the Medical Slang Words and
Word Combinations
Table 6

Semantic classification of medical slang word combinations
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Table 7
Structural classification of medical slang word combinations

For the Grammar Analysis we have chosen only words
and full word combinations, which consist of 59% from the
whole amount of researched words. The rest 41% formed by
abbreviations may serve as a research material for the next
investigations. The slang expressions were analyzed from the
point of view of its part of speech (table 7).
From this table it can be seen that most various
combinations of different parts of speech are present in the noun
and verb column. The percentage composition of slang in
medicine is presented in the fig. 8.
As it is shown here, nouns have formed the biggest group
(25%). E.g.: Babygram -x-raying (radiographing) a newborn
or Boogie - a tumor.
The second biggest group is noun+ noun which occupies
23%: E.g.: Departure lounge: Geriatric ward or Insurance
Pain - neck pain secondary to a minor car bump.
And the third group is formed by adjective + noun: E.g.:
Metabolic clinic: The tea room or Marriageable monster:
A young female patient who has successfully undergone major
plastic surgery
5. Structural Analysis of the Medical Slang Words and
Word Combinations
- Slang expressions are created by the same processes
that affect ordinary speech. Expressions may take form as
metaphors, similes, and other figures of speech. E.g.: bury the
hatchet: Accidentally leaving a surgical instrument inside a
patient.
- Words may acquire new meanings. E.g.: Bordeaux
 bloodstained urine
- A narrow meaning may become generalized, e.g.:
bite: A surgical stitch.

- Words may be clipped, or abbreviated (Tash Test Moustache Test- pertaining HIV status), and acronyms may gain
currency (VIP - Very Intoxicated Person).
- A suffix may be added. E.g.: Polydipose Dysfunction
- big, fat patient (polydipose being invented plural of adipose,
fat).

Fig. 8. Grammar structure of the medical slang expressions.
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Table 8
Ways of word building in medical slang

Table 9
Standard word homonyms used in medical slang
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Table 10
Semantic change of the words and abbreviations in medical slang

- A change in meaning may make a vulgar word
acceptable or an acceptable word vulgar (Plank Positive stupid, as in thick as 2 short planks) Sometimes words are newly
coined. E.g.: Fascinoma- Interesting pathology, but not as
interesting as the ensuing politics. Thus, the investigated slang
expressions may be classified according to the way of word
building (table 8).
In slang expressions physicians generally prefer to use
common English words. In fact, most slang words are homonyms
of standard words, spelled and pronounced just like their
standard counterparts. This phenomenon is presented in the
following chart (table 9).
The same phenomenon is present among the abbreviations
(table 10).
Terms borrowed from everyday English, which have been
exhibited above, may help translators to deal with medical

literature so to avoid serious mistakes with change the sense of
the sentence. Whilst examining 487 medical slang word
combinations the following regularity was determined:
1. There are terms based on proper names. E.g.: Aunt
Minnie Lesion - once seen, never forgotten, much like certain
aunts at the family wedding or e.g.: Betty - a patient with
diabetes
Table 11

Terms based on black color
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2. Terms based on colors. E.g.: Black cloud: Bad luck that
a medical student or resident brings with him or her or e.g.: Blue
bloater: someone with chronic bronchitis who has trouble exhaling.
This phenomenon has developed from naming the disease
in an archaic fashion, where color was widely used in compounds
(table 11).
3. Terms based on the word syndrome. E.g.: Fluttering
Eye Syndrome - Patient faking unconsciousness or Postweekend fatigue syndrome: Disease seen mainly in GP surgeries
on Monday mornings
4. Terms based on the word sign. E.g.: Q-sign:
Following the O-sign, its when the terminal patients tongue
hangs out of their open mouth or Rothmans sign: Tobacco
staining of fingers.
5. Terms based on the word positive. E.g.: Pumpkin
positive: When you shine a penlight into the patients mouth
and his brain is so small his whole head lights up or Handbagpositive: A patient (usually an old lady) lying in hospital bed
clutching her handbag, a sure sign of confusion and
disorientation.
As said above, no sharp distinction can be drawn between
formal terminology and medical argot. Slang evolves in various
ways and is a way of coping with some of the unpleasantness of
dealing with human bodily functions, suffering, and death on a
daily basis.

1. The biggest part of the medical slang vocabulary is
formed by the abbreviations and two word compounds.
2. Humour plays an important role, especially in
derogatory humour.
3. Emergency, Intensive Care Unit, Surgery and Morgue
departments use slang more frequently.
4. The most impressive topics of the jokes are:
deterioration of patients condition; patient behavior and
appearance; operations and procedures; relation between
colleagues.
5. The lexicological and grammatical structure of medical
slang vocabulary corresponds to the well-known norms of the
English language.
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Conclusion
All professions speak a secret language, indecipherable
to outsiders. This is especially true in Medicine. This is called
medical slang. Scientific jargon and three letter acronyms are
increasingly a part of a doctors everyday language.
The use of medical slang helps to depersonalize the stress
encountered in doctors everyday working lives. It is a way of
detaching and distancing oneself from patients distress through
loss, grief, disease, dying, and death. Our research will help
students, to recognize medical slang as a phenomenon in modern
English language.
After analysis of the 487 slang terms used in British and
American hospitals the following conclusion can be made:
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Êàôåäðà âíóòðåííèõ áîëåçíåé ¹ 3, ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Prophylaxis of Ischaemic Heart Disease
This lecture presents the prevalence of cardiovascular diseases, their indexes of morbidity and mortality in East, Central and West Europe
based on contemporary scientific data. It also considers: the aetiology and pathogenesis of ischaemic heart disease (IHD), the particularities of
angina pectoris in elderly and older adults, the diagnostic criteria of IHD and angina pectoris, secondary prophylaxis (diet, physical activities,
remedies, surgically and other treatments, the state programs concerned to predict or prevent cardiovascular diseases etc.) and the promotion of
healthy lifes style and attitude.
Key words: angina pectoris, prophylaxis, lifes style, health
Profilaxia cardiopatiei ischemice
În lucrare, la un nivel ºtiinþific contemporan, sunt elucidate întrebãrile ce þin de incidenþa, morbiditatea ºi mortalitatea bolilor cardiovasculare
în Europa de Est, Centralã ºi de Vest, de etiologia ºi patogeneza cardiopatiei ischemice (CPI), de particularitãþile evolutive ale anginei pectorale
stabile ºi instabile la pacienþii în vârstã pre- ºi senilã, de criteriile de diagnostic ale CPI ºi ale angorului pectoral, de reperele profilaxiei
secundare (dieta, exerciþiile fizice, terapia medicamentoasã, chirurgicalã ºi de altã naturã, programele naþionale privind predicþia ºi profilaxia
bolilor cardiovasculare etc.), de strategia de promovare a unui mod de viaþã sãnãtos.
Cuvinte-cheie: anginã pectoralã, profilaxie, mod de viaþã, sãnãtate

Õîòÿ ïî äàííûì H.Lingfors et al. (2002), è äð., â
ðåçóëüòàòå ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé ïðîôèëàêòèêè àòåðîñêëåðîçà, èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà (ÈÁÑ), ñìåðòíîñòü îò ÈÁÑ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû, â
÷àñòíîñòè â Øâåöèè, óìåíüøèëàñü ñ íà÷àëà 1980 ãîäîâ,
ïðîáëåìà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé ïðèðîäû, â ïåðâóþ î÷åðåäü ÈÁÑ, êîòîðóþ
íàçûâàþò «óáèéöåé ¹ 1», è â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñòàåòñÿ
íå òîëüêî ìåäèöèíñêîé, íî è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé. Ñìåðòíîñòü îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó ìóæ÷èí
35-74 ëåò íà 100000 ÷åëîâåê â 1994 ãîäó ñîñòàâëÿëà â
Ðîññèè - 1477 ÷åë., â Áîëãàðèè  988, â Âåíãðèè  965, â
Ïîëüøå  817, â Ôèíëÿíäèè  533, â ÑØÀ  458, â Ãåðìàíèè  450, â ßïîíèè  212 è ò.ä. (Ä. Àðîíîâ, 1999). Â
Ìîëäîâå ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ îò
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ïðåâûøàþò òàêîâûå
ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ (À. À. Èçâîðÿí, 1988). Â 2004 ã.
îò èíôàðêòà ìèîêàðäà è èíñóëüòà â Ðîññèè óìåðëî 1 ìëí.
300 òûñ. ÷åëîâåê (Ð. Ãðèãîðüåâ, 2005) Ïðè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèÿõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ñîêðàùàåòñÿ íà 28%, óòâåðæäàþò T.Pensola, P.Martikainen
(2004). Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè â Ðîññèè ñîñòàâëÿåò
 ó ìóæ÷èí 61 ãîä, ó æåíùèí  74 ãîäà, ÷òî íà äåñÿòü ëåò
ìåíüøå, ÷åì â çàïàäíûõ ñòðàíàõ (Ð.Ã.Îãàíîâ, 1999). Â
çàïàäíûõ ñòðàíàõ â âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ïîæèëîãî è
ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà ïåðâîå ìåñòî â êîíñóëüòàòèâíîé
ïîìîùè, ãîñïèòàëèçàöèè, íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ñìåðòíîñòè è ïî ïîòðåáëåíèþ ëåêàðñòâ çàíèìàþò ñåðäå÷íîñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ (M. B. Mittelmàrk, 1993). Ñàìûå
ñòàðûå ëþäè (80 ëåò è ñòàðøå) â 91% ñëó÷àåâ óìèðàþò
îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ ôàêòîðîâ ðèñêà è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ñîîáùàþò L.P.Marafon et al.
(2003).

Ñìåðòíîñòü ïî ïðè÷èíå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé â âîçðàñòíîé ãðóïïå 75-84 ãîäà áûëà âûøå â
öåíòðàëüíîé è âîñòî÷íîé Åâðîïå ïî ñðàâíåíèþ ñ çàïàäíîé Åâðîïîé, ïèøóò H. Kesteloot et al. (2002). Îäíàêî
ïåðâè÷íàÿ ïðîôèëàêòèêà íåèíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå è èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà, â ìàñøòàáàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ è â ñòðàíàõ ÑÍÃ ïðàêòè÷åñêè
íèêîãäà íå îñóùåñòâëÿëàñü. Âñå ðåêîìåíäàöèè áûëè
ðàçðàáîòàíû òîëüêî äëÿ âðà÷åé. Èõ âíèìàíèå áûëî íàïðàâëåíî íà âòîðè÷íóþ ïðîôèëàêòèêó ÈÁÑ, êîòîðàÿ
çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ áûëà ðàçðóøåíà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì (Å.È.×àçîâ,
2001). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè ñîçäàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïî áîðüáå òîëüêî ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé.
Â ÑØÀ óæå ðÿä ëåò ôóíêöèîíèðóåò ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïî áîðüáå ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, êóäà âîøëè íå òîëüêî ãèïåðòîíèÿ, íî è
àòåðîñêëåðîç ñ åãî îñëîæíåíèÿìè, ôàêòîðû ðèñêà. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîãðàììà âðà÷àìè, ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
èíôîðìàöèè (òåëåâèäåíèå, ïðåññà), îáðàçîâàòåëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè è ò. ä. (Þ. Ì. Ïîçäíÿêîâ, 2006).
Èíñòèòóòîì Êàðäèîëîãèè Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà
ðàçðàáîòàíà è ðåàëèçóåòñÿ íàöèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ïî
ïðîôèëàêòèêå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé (M.
Popovici, V. Ivanov, U. Jalbã, 2000; M. Popovici, E. Vataman,
2005).
Å. È. ×àçîâ (1998), â ñòàòüå «Èñòîðèÿ èçó÷åíèÿ àòåðîñêëåðîçà: èñòèíû, ãèïîòåçû, ñïåêóëÿöèè», è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàâèò âîïðîñ: «÷òî æå âñå-òàêè ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé àòåðîñêëåðîç?». Å. È. ×àçîâ (1998) ñ÷èòàåò, ÷òî
àòåðîñêëåðîç íå ñòàðîñòü, à ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, â
âîçíèêíîâåíèè è ýâîëþöèè êîòîðîãî ó÷àñòâóåò íåñêîëü#"

ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI
êî ìåõàíèçìîâ: ãåíåòè÷åñêèé ôàêòîð (íàñëåäñòâåííûå
ñåìåéíûå ãèïåðõîëåñòåðèíåìèè è äð.), íàðóøåíèå ëèïèäíîãî îáìåíà (ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ â êðîâè òðèãëèöåðèäîâ, îáùåãî õîëåñòåðèíà, ëèïîïðîòåèäîâ î÷åíü íèçêîé è íèçêîé ïëîòíîñòè  ËÏÎÍÏ è ËÏÍÏ, ñíèæåíèå
ñîäåðæàíèÿ ëèïîïðîòåèäîâ âûñîêîé ïëîòíîñòè - ËÏÂÏ
è àïî-áåëêîâ). Â ïàòîãåíåçå àòåðîñêëåðîçà ñîñóäîâ âàæíóþ, à â ðÿäå ñëó÷àåâ è âåäóùóþ ðîëü, ìîãóò èãðàòü èçìåíåíèÿ ðåöåïòîðíîãî àïïàðàòà (óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà
β-ðåöåïòîðîâ), ðàñïîëîæåííûõ íà ïîâåðõíîñòè êëåòîê
ýíäîòåëèå ñ íàðóøåíèåì ôóíêöèè ìåìáðàí è ïðîíèêíîâåíèå â êëåòêó áîëüøîãî êîëè÷åñòâà õîëåñòåðèíà è äðóãèõ
ýëåìåíòîâ, ñ ïîñëåäóþùèì íàðóøåíèåì ðÿäà áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ âíóòðè ñàìîé êëåòêè, à â èòîãå  â ôîðìèðîâàíèè ìîðôîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ
àòåðîñêëåðîçà: áëÿøêè èëè ñóæåíèå ñîñóäà (Å. È. ×àçîâ,
À. À. Êëèìîâ, 1980; Å. È. ×àçîâ, 1999, è äð.). Ïðè÷åì òàêîãî ðîäà íàðóøåíèÿ ðåöåïòîðíîãî àïïàðàòà êëåòîê,
âîçìîæíî, ìîãóò áûòü âûçâàíû ïðè÷èíàìè íàñëåäñòâåííîãî (ñåìåéíàÿ ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ) è ïðèîáðåòåííîãî
(ìíîãîîáðàçíûå ôàêòîðû ðèñêà  ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿ
ñ ôðàêöèÿìè íèçêîé ïëîòíîñòè, ãèïåðòðèãëèöåðèäåìèÿ,
îæèðåíèå, ãèïåðòîíèÿ, ãîðìîíàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü,
êóðåâî è äð.) õàðàêòåðà.
Å. È. ×àçîâ (1998) íå îòðèöàåò âîçìîæíîé ñâÿçè ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà ïî ïðè÷èíå èíôåêöèè  ðåâìàòè÷åñêîé, âèðóñíîé è äð. (èíôåêöèîííàÿ òåîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ
àòåðîñêëåðîçà). Àâòîð ïèøåò, ÷òî âèðóñû, áóäó÷è ôàêòîðàìè ðèñêà, âîçìîæíî, ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèì ïàòîãåíåòè÷åñêèì çâåíîì â ôîðìèðîâàíèè àòåðîñêëåðîçà.
Â ðàçâèòèè çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, â ÷àñòíîñòè ÈÁÑ, âàæíîå çíà÷åíèå èìåþò èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ âåãåòàòèâíîé íåðâíîé ñèñòåìû è ïîâûøåííîé àêòèâíîñòè å¸ ñèìïàòî-àäðåíàëîâîãî îòäåëà, íàðóøåíèå êëåòî÷íûõ è ãóìîðàëüíûõ çâåíüåâ èììóííîé ñèñòåìû, îòðàæàþùèõ ðàçâèòèå âîñïàëåíèÿ, ôóíêöèîíàëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü ïðîòèâîñâåðòûâàþùèõ ìåõàíèçìîâ,
ñíèæåíèå ýëàñòè÷íîñòè ìèîêàðäà è åãî ïåðåãðóçêè, âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ ñòåíêè àðòåðèé ó ëèö ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà è ò. ä. (Å. È. ×àçîâ, 2001).
Ïèê ÷àñòîòû ñòàáèëüíîé (íàèáîëåå ÷àñòàÿ ôîðìà)
è íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèè îòìå÷àåòñÿ â âîçðàñòå 6070 ëåò. Ó áîëüíûõ ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà
êëàññè÷åñêèå ñèìïòîìû ñòåíîêàðäèè íàïðÿæåíèÿ îòìå÷àþòñÿ ëèøü ó 10-20% ïàöèåíòîâ. ×àùå íàáëþäàþòñÿ
ñòåðòûå ôîðìû  íåñèëüíûå áîëè, òÿæåñòü â ëåâîé ïîëîâèíå ãðóäíîé êëåòêè, îäûøêà è ò.ä.
Ïðè íåñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèè èìååò ìåñòî óâåëè÷åíèå ÷àñòîòû, äëèòåëüíîñòè, èíòåíñèâíîñòè àòàê ïðè
íåçíà÷èòåëüíîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå èëè äàæå â ïîêîå
è óìåíüøåíèå ýôôåêòà îò íèòðîãëèöåðèíà.
Â äèàãíîñòèêå ÈÁÑ, ñòåíîêàðäèè, â êîíòðîëå êîðîíàðíûõ èçìåíåíèé â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ, íàðÿäó ñ êëèíèêîé, ÝÊÃ, áèîõèìè÷åñêèìè òåñòàìè (èçó÷åíèå ïàðàìåòðîâ ëèïèäíîãî îáìåíà  ñîäåðæàíèå â êðîâè ëèïîïðîòåèíîâ, àïîáåëêîâ, ôîñôîëèïàçû è äð.) øèðîêî ïðèìåíÿþò, ðàçðàáîòàííûå è âíåäðåííûå â ïðàêòèêó, íî-

âûå íåèíâàçèâíûå (ðåíòãåíî-êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ, ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ ýëåêòðîííî-ëó÷åâàÿ òîìîãðàôèÿ, äîïëåð-ýõîêàðäèîãðàôèÿ, óëüòðàçâóê âûñîêîãî
ðàçðåøåíèÿ è äð.) è èíâàçèâíûå (êîðîíàðîãðàôèÿ è äð.)
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ.
Êàê ïèøóò Þ. È. Áåëåíêîâ è ñîàâò. (1997), èç âñåõ
íåèíâàçèâíûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ ñåðäöà íàèáîëåå
øèðîêîé âîçìîæíîñòüþ îáëàäàåò ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ òîìîãðàôèÿ. Ìåòîäû ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè áåç àíãèîãðàôèè îêàçàëèñü áîëåå ýôôåêòèâíûìè è áåçîïàñíûìè ïðè çàáîëåâàíèÿõ àîðòû, ñîííûõ, âíóòðèìîçãîâûõ è äð. ñîñóäîâ.
Â òî æå âðåìÿ Â. Å. Ñèíèöèí (2001) óòâåðæäàåò, ÷òî
òîëüêî êîðîíàðîãðàôèÿ ïîêà ìîæåò äàòü èçîáðàæåíèå
âñåõ êîðîíàðíûõ àðòåðèé. Â äèàãíîñòè÷åñêîì àðñåíàëå
âðà÷åé âàæíîå ìåñòî áóäåò òàêæå çàíèìàòü è èçó÷åíèå
èììóííîãî ñòàòóñà áîëüíûõ ñ ÈÁÑ (êëåòî÷íûõ è ãóìîðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ  öèðêóëèðóþùèõ àóòîàíòèòåë,
öèòîêèíîâ, ðàñòâîðèìûõ ìîëåêóë àäãåçèè, èçó÷åíèå
ÄÍÊ, îñîáåííî ïðè ñåìåéíûõ ãèïåðõîëåñòåðèíåìèÿõ è
ò.ä.).
Âòîðè÷íàÿ ïðîôèëàêòèêà ÈÁÑ
Ïðè ãèïåðõîëåñòåðèíåìèè, ãèïåðòðèãëèöåðèäåìèè
è ÈÁÑ âàæíåéøåé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ëèïèäîâ äî äîïóñòèìîãî óðîâíÿ. Èç íåìåäèêàìåíòîçíûõ ìåòîäîâ íà ïåðâîå ìåñòî ñëåäóåò ïîñòàâèòü äëèòåëüíîå ñîáëþäåíèå äèåòû, óåëè÷åíèå ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè â òåõ ïðåäåëàõ, â êîòîðûõ ýòî âîçìîæíî, íîðìàëèçàöèÿ âåñà òåëà è ò. ä., îñîáåííî ó ìóæ÷èí äî 35 ëåò
è ó æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðîñòà ïðè îòñóòñâèè
äðóãèõ ôàêòîðîâ ðèñêà (ðåêîìåíäàöèè íàöèîíàëüíîîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ïî õîëåñòåðèíó  ÍÎÏÕ,
ÑØÀ. Í. À. Ãðàöèàíñêèé, 1991). Å. È. ×àçîâ (1998) ðåêîìåíäóåò íà÷èíàòü ëå÷åíèå äèåòîé ñ 2000 êêàë â ñóòêè,
æèðîâ - íå áîëåå 30%, èç êîòîðûõ õîëåñòåðèíà äîëæíî
áûòü ìåíåå 300-200 ìã, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ  8 12 íåäåëü. Â. À. Êîëîäèíó è ñîàâò. (1987), Í. Ã. Õàëòàåâó è
ñîàâò. (1988), Â. Í. Àíäðååâó è ñîàâò. (1991) è äðóãèì
òîëüêî îäíîé äèåòîé óäàëîñü ñíèçèòü ïîêàçàòåëè ëèïèäíîãî ñïåêòðà ïëàçìû êðîâè äî íîðìàòèâíîãî óðîâíÿ ó ìíîãèõ áîëüíûõ ÷åðåç áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ (6-12-18 ìåñ), à À.Ì.Êàëèíèíîé ñ ñîàâò. (1989)  ÷åðåç 4 ãîäà îò íà÷àëà íàçíà÷åíèÿ äèåòû.
Åñëè ñ ïîìîùüþ äèåòû çà ýòî âðåìÿ íå óäàåòñÿ íîðìàëèçîâàòü èëè ñíèçèòü íàðóøåííûé ëèïèäíûé îáìåí
äî æåëàåìîãî óðîâíÿ è îí îñòàåòñÿ âûñîêèì (240 ìã/äë
è âûøå; 8 ììîëü è âûøå), òîãäà ñëåäóåò íà÷èíàòü òåðàïèþ ãèïîëèïèäåìè÷åñêèìè ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè â âèäå ìîíîòåðàïèè èëè ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèé. Ïðè
âûðàæåííîé ãèïåðõîëåñòåðèíåìèè áåç è ñ ÈÁÑ ëèïèäîêîððåãèðóùèìè ñðåäñòâàìè ïðîâîäÿò ëå÷åíèå âî Ôðàíöèè ó 96%, â Ãåðìàíèè  ó 76%, â Èòàëèè  ó 91%, â
Èñïàíèè  ó 87% áîëüíûõ (Ä. Àðîíîâ, 1999).
Ãèïîëèïèäåìè÷åñêèå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà äåëÿòñÿ íà íåñêîëüêî ãðóïï:
- ñåêâåñòðàíòû æåë÷íûõ êèñëîò: õîëåñòèðàìèí,
êîëèñòåïîë;
##
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Äèåòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè, ñîñòàâëåííûå íà îñíîâå àìåðèêàíñêîé íàöèîíàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
ïî àòåðîñêëåðîçó (National Cholesterol Education Program), äëÿ ïðîôèëàêòèêè àòåðîñêëåðîçà,
åãî ïðîãðåññèðîâàíèÿ è îñëîæíåíèé ïðè ïîâûøåíèè õîëåñòåðèíà â êðîâè

Ñåêâåñòðàíòû æåë÷íûõ êèñëîò ñâÿçûâàþò æåë÷íûå
êèñëîòû â êèøå÷íèêå, îáðàçóÿ ñ íèìè êîìïëåêñû, çàòðóäíÿþùèå îáðàòíîå âñàñûâàíèå æåë÷íûõ êèñëîò â
êðîâü, óâåëè÷èâàÿ èõ âûäåëåíèå èç îðãàíèçìà ñ êàëîâûìè ìàññàìè. Ïðè ëå÷åíèè õîëåñòèðàìèíîì â òå÷åíèå
5 ëåò áîëüíûõ ñ ÈÁÑ è âûñîêèì óðîâíåì õîëåñòåðèíà,
ËÏÍÏ, ïî äàííûì êîðîíàðîãðàôèè äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ,
ðåæå ïðîèñõîäèëî óâåëè÷åíèå ñòåíîçèðîâàíèÿ êîðîíàðíûõ àðòåðèé (Í. À. Ãðàöèàíñêèé, 1994). Èç ïîáî÷íûõ
äåéñòâèé äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ õîëåñòèðàìèíîì íàáëþäàëèñü çàïîðû, âçäóòèå æèâîòà, òîøíîòà, ðåæå ïîíîñû.
Ïðè ëå÷åíèè ãðóïïû áîëüíûõ ñ ÈÁÑ ëîâàñòàòèíîì ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî 2 ëåò D.N.Blanckenhorn et
al. (1993) îòìå÷àëè ñíèæåíèå îáùåãî õîëåñòåðèíà è õîëåñòåðèíà ËÏÍÏ, çàìåäëåíèå ïðîãðåññèðîâàíèÿ ñòåíîçèðóþùåãî àòåðîñêëåðîòè÷åñêîãî ïðîöåññà è äàæå íåêîòîðîå åãî óìåíüøåíèå (ðåãðåññèÿ àòåðîñêëåðîçà

- ñòàòèíû: åñòåñòâåííûå  ëîâàñòàòèí, ñèìâàñòàòèí,
ïðàâàñòàòèí, ðîâàêîð, ñèìâîð; ñèíòåòè÷åñêèå  ôëóâàñòàòèí, àòîðâàñòàòèí, öåðèâàñòàòèí;
- ôèáðàòû: ãåìôèáðîçèë, ôåíîôèáðàò, áåçàôèáðàò,
êëîôèáðàò.
Êðîìå ãðóïïîâûõ ãèïîëèïèäåìè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
äëÿ ëå÷åíèÿ ãèïåðõîëåñòåðèíåìèè, ÈÁÑ ïðèìåíÿþò íèêîòèíîâóþ êèñëîòó (âèòàìèí ÐÐ - íèàöèí), íèçêîìîëåêóëÿðíûé ãåïàðèí, ïðîáóêîë, ðûáèé æèð è äð.
Íà êîíôåðåíöèè «Çäîðîâüå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû» â Ñàí-Ôðàíöèñêî (ÑØÀ) áûëî ïîêàçàíî, ÷òî
äàæå óìåðåííîå ñíèæåíèå õîëåñòåðèíà (íà 10%) ñ ïîìîùüþ äèåòû, ñòàòèíîâ, íèàöèíà è äð. ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ íà 20% êîëè÷åñòâà ñåðäå÷íûõ îñëîæíåíèé. Ñíèæåíèå óðîâíÿ îáùåãî õîëåñòåðèíà íà 1% óìåíüøàåò ÷àñòîòó âîçíèêíîâåíèÿ ÈÁÑ íà 2% (Ð. Ã. Îãàíîâ, Â. È.
Ìåòåëèöà, 1999).
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êîðîíàðíûõ ñîñóäîâ). Îäíàêî ïðè äëèòåëüíîì ïðèìåíåíèè ñòàòèíîâ ìîãóò âîçíèêàòü ïîáî÷íûå ýôôåêòû:
óâåëè÷åíèå àêòèâíîñòè òðàíñàìèíàç, ïîâûøåíèå óðîâíÿ êðåàòèíôîñôîêèíàçû êðîâè, êîæíàÿ ñûïü, ãîëîâîêðóæåíèå, ìèîïàòèÿ, ïîìóòíåíèå õðóñòàëèêà, óêîðî÷åíèå ïåðèîäà ñíà, çàïîðû.
Ôèáðàòû óìåíüøàþò ñèíòåç òðèãëèöåðèäîâ. Ïðè
ïðèìåíåíèè ãåìôèáðàçèëà â òå÷åíèå 5 ëåò ÷èñëî èíôàðêòîâ è ñëó÷àåâ ñìåðòè îò ÈÁÑ îêàçàëîñü çíà÷èòåëüíî
ìåíüøå (íà 34%), ÷åì â ãðóïïå ïðèíèìàâøèõ òîëüêî
ïëàöåáî (Í. À. Ãðàöèàíñêèé, 1994).
Îäíàêî ïðè äëèòåëüíîì ïðèìåíåíèè ãåìôèáðàçèëà è äðóãèõ ôèáðàòîâ ïîñëåäíèå ìîãóò âûçâàòü è ïîáî÷íûå äåéñòâèÿ: ìèîçèò  âïëîòü äî ðàñïàäà ìûøö,
îñòðóþ ïî÷å÷íóþ íåäîñòàòî÷íîñòü, áîëè â æèâîòå, æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå ðàññòðîéñòâà, òðîìáîöèòîïåíèþ,
àíåìèþ, ëåéêîïåíèþ, ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè ïå÷åíî÷íûõ ôåðìåíòîâ è ò.ä. Òåì íå ìåíåå ôèáðàòû äîâîëüíî
öåííû ïðè î÷åíü âûñîêèõ óðîâíÿõ òðèãëèöåðèäîâ êðîâè.
Íèêîòèíîâàÿ êèñëîòà (âèòàìèí ÐÐ - íèàöèí) ñíèæàåò ñîäåðæàíèå òðèãëèöåðèäîâ êðîâè íà 20-40%, õîëåñòåðèíà ËÏÍÏ  íà 15-30%. Ïðè ëå÷åíèè íèêîòèíîâîé êèñëîòîé áîëüíûõ ÈÁÑ íà ïðîòÿæåíèè 7 ëåò, óìåðøèõ îò ÈÁÑ áûëî ìåíüøå, ÷åì ñðåäè ïðèíèìàâøèõ ïëàöåáî (Í. À. Ãðàöèàíñêèé, 1994).
Ïðè ëå÷åíèè íèêîòèíîâîé êèñëîòîé îòìå÷àþòñÿ
è ïîáî÷íûå ÿâëåíèÿ: ïîêðàñíåíèå ëèöà, ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè òðàíñàìèíàç, óðîâíÿ ìî÷åâîé êèñëîòû, ãèïåðãëèêåìèÿ, èçìåíåíèå öâåòà êîæè (êîðè÷íåâûå ïÿòíà),
ðàçâèòèå ïåïòè÷åñêèõ ÿçâ è ò.ä.
Å. È.×àçîâ è åãî ñîòðóäíèêè äîêàçàëè, ÷òî ïðè
ýêñïåðèìåíòàëüíîì õîëåñòåðèíîâîì àòåðîñêëåðîçå ñíèæàåòñÿ àêòèâíîñòü ãåïàðèíà è ôèáðèíîëèçèíà, è ýòî
ÿâëåíèå íàðàñòàåò ïî ìåðå ïðîãðåññèðîâàíèÿ ëèïîèäîçà. Ïîýòîìó, À. Ë. Ìÿñíèêîâ ñäåëàë çàêëþ÷åíèå, ÷òî
ãåïàðèí ãîäèòñÿ è äëÿ ïðîôèëàêòèêè ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà (öèò. ïî Ä. Àðîíîâ, 1999). Ãåïàðèí ïðåïÿòñòâóåò
ïðîíèêíîâåíèþ ëèïîïðîòåèíîâ íèçêîé è î÷åíü íèçêîé
ïëîòíîñòè â èíòèìó ñîñóäîâ, ñîõðàíÿåò öåëîñòíîñòü
ýíäîòåëèÿ îò ïîâðåæäåíèÿ åãî áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûìè âåùåñòâàìè, ïðåäóïðåæäàåò îáðàçîâàíèå òðîìáîâ,
ïðåïÿòñòâóåò àãðåãàöèè òðîìáîöèòîâ è âûçûâàåò
îáåçáîëèâàþùèé ýôôåêò, îñîáåííî ïðè ñòåíîêàðäèè.
Âñå íèçêîìîëåêóëÿðíûå ãåïàðèíû âûïóñêàþòñÿ â àìïóëàõ è ïåðåíîñÿòñÿ áîëüíûìè ëó÷øå, ÷åì ñòàíäàðòíûé
(îáû÷íûé) ãåïàðèí. Èç îñëîæíåíèé, êîòîðûå âûçûâàåò
íèçêîìîëåêóëÿðíûé ãåïàðèí  (ãåìàòîìà â ìåñòå èíúåêöèè) êðîâîòå÷åíèå âñòðå÷àåòñÿ ðåæå ÷åì, îò ñòàíäàðòíîãî ãåïàðèíà.
Ïðîáóêîë îáëàäàåò ñâîéñòâàìè àíòèîêñèäàíòà è
óìåíüøàåò ñïîñîáíîñòü ËÏÍÏ îêèñëÿòüñÿ (D.Stenberg,
1992). Ñ ýòèì ñâîéñòâîì ñâÿçûâàþò åãî àíòèñêëåðîòè÷åñêîå äåéñòâèå; ïðîáóêîë ïðèìåíÿåòñÿ â äîçå 1000 ìã/
ñóòêè â 2 ïðèåìà âî âðåìÿ åäû. Ïðîáóêîë âûçûâàåò è
ðÿä ïîáî÷íûõ äåéñòâèé: óäëèíåíèå èíòåðâàëà Q-T íà
ÝÊÃ, ïîíîñû, áîëè â æèâîòå.

Íà êîíôåðåíöèè â Ñàí-Ôðàíöèñêî (ÑØÀ) áûëî
îòìå÷åíî, ÷òî äëèòåëüíàÿ âòîðè÷íàÿ ìåäèêàìåíòîçíàÿ
ïðîôèëàêòèêà ãèïîëèïèäåìè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ó
áîëüíûõ ÈÁÑ, ïî äàííûì êîðîíàðîãðàôèè, âûçûâàåò
ðåãðåññèþ àòåðîñêëåðîçà, ñïîñîáíà çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü îáùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, óëó÷øèòü å¸
êà÷åñòâî, óìåíüøèòü ÷àñòîòó èíôàðêòîâ ìèîêàðäà è
äðóãèõ îñëîæíåíèé, ñíèçèòü ïîòðåáíîñòü â îïåðàöèè ïî
ðåâàñêóëÿðèçàöèè ñåðäöà è ò.ä. (Ð. Ã. Îãàíîâ, Â. Í. Ìåòåëèöà, 1999).
Ïðè ÕÈÁÑ ñî ñòàáèëüíîé èëè íåñòàáèëüíîé ôîðìàìè ñòåíîêàðäèè è íîðìàëüíîé ôðàêöèåé âûáðîñà
êðîâè, íàðÿäó ñ ãèïîëèïèäåìè÷åñêèìè è äðóãèìè ñðåäñòâàìè, ïðèìåíÿþò òàêæå êîðîíàðîàêòèâíûå ëåêàðñòâà.
Ïðåïàðàòàìè ïåðâîãî ðÿäà êàê äëÿ ìîëîäûõ è ñðåäíåãî, òàê è äëÿ ïîæèëîãî âîçðàñòîâ áîëüíûõ, ÿâëÿþòñÿ
íèòðàòû  íèòðîãëèöåðèí è äð., β-àäðåíîáëîêàòîðû 
àòåíîëîë, ïðîïàíîëîë, ìåòîïðîëîë, íåáèëåò è äð., àíòàãîíèñòû êàëüöèÿ  íèôåäèïèí, äèëòèàçåì, âåðàïàìèë
è äð. È. Ôîìèíîé ñ ñîàâò. (2001) ïîëó÷åíû õîðîøèå
ïîêàçàòåëè (óëó÷øåíèå ñàìî÷óâñòâèÿ, êà÷åñòâà æèçíè
è ò.ä.) ïðè òðåõìåñÿ÷íîì ëå÷åíèè áîëüíûõ ÈÁÑ ñî ñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèåé âûñîêèõ ôóíêöèîíàëüíûõ êëàññîâ è õðîíè÷åñêîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ (ÕÑÍ)
II Á  III ñò. ïî Ñòðàæåñêî-Âàñèëåíêî ïðåäóêòàëîì â äîçå
60 ìã/ñóòêè è èíãèáèòîðîì ÀÏÔ ïðåñòàðèóìîì. Ìàêñèìàëüíûé àíòèàíãèíàëüíûé ýôôåêò îò ìîíîòåðàïèè
êàïòîïðèëîì ó áîëüíûõ ÈÁÑ ñî ñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèåé è ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíüþ II ñò. Ì. Æ. Øàôåð ñ
ñîàâò. (20001) îòìå÷àëè òîëüêî ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ. Ïðè ñòåíîêàðäèè IV ôóíêöèîíàëüíîãî êëàññà È.Ôîìèíà è ñîàâò. (2001) ðåêîìåíäóþò íàçíà÷àòü
êîìáèíèðîâàííóþ òåðàïèþ èç 2-3 ïðåïàðàòîâ ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ. À. È. Ìàðòûíîâ ñ ñîàâò. (2001)
ñîâåòóþò îñòîðîæíî íàçíà÷àòü àíòàãîíèñòû êàëüöèÿ
ïîæèëûì áîëüíûì è ñ÷èòàþò, ÷òî ïðè íåñòàáèëüíîé
ñòåíîêàðäèè ïîêàçàí àñïèðèí ïî 325 ìã â ñóòêè. Â. Í.
Àíäðååâ ñ ñîàâò. (1991) îòìå÷àþò, ÷òî îäíîé äèåòîòåðàïèåé íà ïðîòÿæåíèè ïÿòèëåòíåãî ñðîêà èç 82 áîëüíûõ
ïîæèëîãî âîçðàñòà ñ ÕÈÁÑ è ñòàáèëüíîé ñòåíîêàðäèåé I è II ôóíêöèîíàëüíûõ êëàññîâ, ó 62 ÷åë. áûëî ñíèæåíèå óðîâíÿ õîëåñòåðèíà è åãî ôðàêöèé íèçêîé ïëîòíîñòè äî íîðìàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, óìåíüøåíèå ÷èñëà è
èíòåíñèâíîñòè ïðèñòóïîâ ñòåíîêàðäèè, óâåëè÷åíèå òîëåðàíòíîñòè ê ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì, óëó÷øåíèå ýëåêòðîêàðäèîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è ò.ä.
De Backer G. åt al. (2002) ó ïàöèåíòîâ ñ êîíñòàòèðîâàííûì ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûì çàáîëåâàíèåì, íàïðèìåð, ÈÁÑ, ðåêîìåíäóþò: èçìåíèòü îáðàç æèçíè, áðîñèòü
êóðèòü, óïîòðåáëÿòü ðàçíîîáðàçíóþ è íèçêîêàëîðèéíóþ ïèùó; ñ îñòîðîæíîñòüþ ïîâûøàòü ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü; ïðèíèìàòü àñïèðèí è îäèí ñòàòèí, à ïðè ñî÷åòàíèè ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé  ïðåïàðàòû îò
âûñîêîãî äàâëåíèÿ: β-áëîêàòîðû è èíãèáèòîðû ÀÏÔ.
Èç íåìåäèêàìåíòîçíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ÕÈÁÑ ñî
ñòåíîêàðäèåé íàïðÿæåíèÿ ïðèìåíÿþò òàêæå è ôèçè÷åñêèå èíäèâèäóàëüíî ïîäîáðàííûå è äîçèðîâàííûå íàãðóçêè, îñîáåííî â íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ, è òðåáóþò íåìà#%
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ëîé îñòîðîæíîñòè â ïîçäíèõ ñòàäèÿõ áîëåçíè èëè äàæå
ïîëíîãî îòêàçà îò íèõ. Â ïðîôèëàêòèêå ÈÁÑ ñî ñòåíîêàðäèåé íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå èìååò è áîðüáà ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè  êóðåíèåì, çëîóïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ è äð. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà êîíñåðâàòèâíûå ìåòîäû
ëå÷åíèÿ ÕÈÁÑ ñî ñòåíîêàðäèåé íå ïîìîãàþò, ïðèáåãàþò ê õèðóðãè÷åñêèì  ê êîðîíàðíîé àíãèîïëàñòèêå è
àîðòî-êîðîíàðíîìó øóíòèðîâàíèþ, â òîì ÷èñëå è áîëüíûì ñòàðøå 65 ëåò (Å. È. ×àçîâ, 1999).
Êàê ïîä÷åðêèâàþò À. È. Ìàðòûíîâ ñ ñîàâò. (2001),
ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ëåòàëüíîñòü ïðè àîðòîêîðîíàðíîì
øóíòèðîâàíèè ó áîëüíûõ ñòàðøå 65 ëåò áûëà âûøå, ÷åì
ó áîëüíûõ ìîëîäîãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà.
Ñåãîäíÿ â ðàçâèòàõ ñòðàíàõ ìóæ÷èí â âîçðàñòå 4050 ëåò îò ÈÁÑ íèêòî ëåêàðñòâàìè íå ëå÷èò. Ñíà÷àëà èì
äåëàþò êîðîíàðîãðàôèþ è ïðè íàëè÷èè ñêëåðîòè÷åñêîé
áëÿøêè èëè ñóæåíèÿ ñîñóäîâ èñïîëüçóþò âíóòðèñîñóäèñòûå îïåðàöèè - àíãèîïëàñòèêó è ñòåíòèðîâàíèå, êîòîðûå ìîæíî ïîâòîðÿòü íåîäíîêðàòíî. Àîðòî-êîðîíàðíîå
øóíòèðîâàíèå áîëåå ñëîæíàÿ îïåðàöèÿ è ïîâòîðÿòü åå
îïàñíî (Þ.Áåëåíêîâ, 2006). Â ÑØÀ çà ãîä äåëàþò îêîëî
ìèëëèîíà îïåðàöèé íà êîðîíàðíûõ ñîñóäàõ, íå äîæèäàÿñü ðàçâèòèÿ èíôàðêòà ìèîêàðäà, òîãäà êàê â Ðîññèè çà
òàêîé æå ïåðèîä  òîëüêî 20000 (Þ. Ì. Ïîçäíÿêîâ, 2006).
Åñëè íå ïîìîãàåò «ðåìîíò» êîðîíàðíûõ àðòåðèé ñ
ïîìîùüþ ñòåíòà èëè àîðòîêîðîíàðíîãî øóíòà, òî ïðèìåíÿþò ââåäåíèå ñòâîëîâûõ êëåòîê ëèáî â êîðîíàðíûå
àðòåðèè, ëèáî íåïîñðåäñòâåííî â ñåðäå÷íóþ ìûøöó.
Ñòâîëîâûå êëåòêè âûäåëÿþò òðîôè÷åñêèå ôàêòîðû, ñòèìóëèðóþùèå ðàçâèòèå íîâûõ ñîñóäîâ.
Øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ è íàðóæíàÿ êîíòðïóëüñàöèÿ,
êîãäà ñïåöèàëüíûé ïðèáîð ñîçäàåò òî îòðèöàòåëüíîå,
òî ïîëîæèòåëüíîå äàâëåíèå íà íèæíèþ ÷àñòü òóëîâèùà áîëüíîãî, â ðåçóëüòàòå ÷åãî êðîâü ìîùíûìè âîëíàìè ïîäñòóïàåò ê ñåðäöó è ñòèìóëèðóåò ðîñò íîâûõ ñîñóäîâ. Ñ öåëüþ îáðàçîâàíèÿ íîâûõ ñîñóäîâ êàðäèîëîãàìè â ïðàêòèêó âíåäðåíû è äðóãèå ïðèáîðû (Þ. Áåëåíêîâ, 2006).
×òî êàñàåòñÿ ïåðâè÷íîé ïðîôèëàêòèêè àòåðîñêëåðîçà è åãî îñëîæíåíèé, Å. È. ×àçîâ (1998) ñ÷èòàåò, ÷òî
îíà (ïåðâè÷íàÿ ïðîôèëàêòèêà) â áóäóùåì áóäåò êîìïëåêñíîé, ñ ó÷åòîì âñåõ ôàêòîðîâ ïàòîãåíåçà àòåðîñêëåðîçà.
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî áîëüøóþ
ðîëü â ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, â èíôîðìàöèè î ïðè÷èíàõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, î
ìåòîäàõ èõ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ îòâîäèòñÿ íå òîëüêî âðà÷àì, íî è ãîñóäàðñòâåííûì ñðåäñòâàì ìàññîâîé

èíôîðìàöèè (òåëåâèäåíèþ, ðàäèî), ïåäàãîãàì, ðàáîòíèêàì êóëüòóðû è äð., ÷òîáû íàó÷èòü ëþäåé ìîäå íà
çäîðîâüå, êàê ýòî äåëàþò â Àìåðèêå, â Êàíàäå, âî Ôðàíöèè è â äðóãèõ ñòðàíàõ, ãäå áûòü çäîðîâûì ïîëåçíî,
âûãîäíî è ìîäíî.
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Malabsorbþia glucidelor
I. Mihu
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Carbohydrate Malabsorbtion
This work presents a synthesis of information regarding important carbohydrates. Carbohydrates were defined as nutrients with energetic
values, daily demands, and classification. Authors classify carbohydrates depending of their chemical structure and deficiency of enzyme which
participate in the process of its hydrolysis. For each, enzymatic deficits were presented alongside causes, aetiopathogenesis mechanisms clinical
manifestations, diagnosis, evolution, complications, and prognosis. The first signs of respective enzymatic deficits are also presented. Therefore
this work presents useful and practical applications for practitioners: criteria of differential diagnosis concerning intestinal malabsorbtion. We
have also presented diseases which can be associated with different enzymatic deficits. Special attention was given to lactose intolerance, its
types, age of initial presentation, clinical manifestations and its treatment. Didactic presentation this material allows the use of this work by
medical students, as well as professional pediatricians, and general practitioners.
Key words: carbohydrates, malabsorption
Ìàëüàáñîðáöèÿ óãëåâîäîâ
Pàáîòà êàñàÿòñÿ îïèñàíèÿ êèøå÷íîé ìàëüàáñîðáöèè íàèáîëåå âàæíûõ óãëåâîäîâ. Äàíî îïðåäåëåíèå óãëåâîäîâ êàê ïèùåâîé êîìïîíåíò, óêàçàíà èõ ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåííîñòü, ñóòî÷íàÿ ïîòðåáíîñòü, èõ êëàññèôèêàöèÿ ïî õèìè÷åñêîìó ñîñòàâó. Àâòîð
êëàññèôèöèðóåò ìàëüàáñîðáöèþ óãëåâîäîâ â çàâèñèìîñòè äåôèöèòà ôåðìåíòà, ó÷àñòâóþùåãî â ïðîöåññå ãèäðîëèçà. Äëÿ êàæäîãî ýíçèìíîãî äåôèöèòà ïðåäñòàâëåíû ýòèîïàòîãåíåòè÷åñêèå ïðè÷èíû, êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ, äèàãíîñòèêà, òå÷åíèå, îñëîæíåíèÿ è ïðîãíîç. Îïèñàíû íà÷àëüíûå ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè è êëèíè÷åñêèå àñïåêòû äàííûõ äåôèöèòîâ, ïàðàêëèíè÷åñêèå
ìåòîäû è êðèòåðèè äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêè. Àâòîð îñòàíàâëèâàåòñÿ íà íåêîòîðûõ çàáîëåâàíèÿõ, êîòîðûå ìîãóò ñîïðîâîæäàòüñÿ òåìè èëè èíûìè ýíçèìàòè÷åñêèìè äåôèöèòàìè. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ íåïåðåíîñèìîñòè ëàêòîçû, å¸ ôîðìàì, âîçðàñòó íà÷àëüíûõ ïðîÿâëåíèé, êëèíè÷åñêèì ôîðìàì è ëå÷åíèþ ýòîé ïàòîëîãèè. Èçëîæåíèå ìàòåðèàëà â äèäàêòè÷åñêîé ôîðìå äåëàåò ïóáëèêàöèþ ïðèìåíèìîé êàê äëÿ ñòóäåíòîâ, òàê è äëÿ âðà÷åé-ïåäèàòðîâ, à òàêæå äëÿ ñåìåéíûõ âðà÷åé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: óãëåâîäû, ìàëüàáñîðáöèÿ

Glucidele (hidrocarbonatele) reprezintã cea mai
importantã sursã de energie care acoperã 40-45% din necesitãþile
energetice ale copilului alimentat la sân ºi 55-60% din
necesitãþile copilului mai mare, constituind 10-14 g/kg/zi.
Glucidele alimentare sunt aproape exclusiv de origine vegetalã.
Unicul glucid de provenienþã animalã este glicogenul [1, 2, 3].
Glucidele din care se compune alimentaþia copilului se
împart în monozaharide, dizaharide ºi polizaharide. În funcþie
de deficitul enzimei participante în procesul de hidrolizã,
malabsorbþia glucidelor poate fi departajatã în [3, 4, 5, 6]:
_ Malabsorbþia polizaharidelor:
I. Malabsorbþia congenitalã (primarã) a amidonului.
II. Malabsorbþia dobânditã (secundarã) a amidonului.
_Malabsorbþia dizaharidelor:
I. Deficitul de lactazã:
1. Deficitul congenital (primar) de lactazã: cu lactozurie
(tip Holzel), fãrã lactozurie (tip Durand), tip tardiv.
2. Deficitul dobândit (secundar) de lactazã.
II. Deficitul de sucrazã-izomaltazã.
III. Deficitul congenital de trehalazã.
_Malabsorbþia monozaharidelor:
I. Deficitul congenital (primar) de glucozã-galactozã.
II. Deficitul fructozei.
III. Deficitul secundar de glucozã-galactozã-fructozã.
I. malabsorbþia polizaharidelor
1. Malabsorbþia amidonului reprezintã un deficit de
origine primarã sau secundarã dependent de lipsa sau de scãderea
activitãþii amilazei salivare ºi/sau pancreatice.

Carenþa primarã a enzimelor responsabile de hidrolizarea
amidonului a fost descrisã în 1994. De atunci ea rãmâne o
variantã a malabsorbþiei rar întâlnitã alcãtuind o ratã < 2% din
totalul diareilor cronice [1, 2, 3, 5].
Condiþiile care pot altera asimilarea amidonului pot fi
primare, ca în cazul deficitului congenital de amilazã pancreaticã,
ºi dobândite dupã acþiunea mai multor factori. Dintre aceºtia
sunt diversificarea incorectã a alimentaþiei ºi modul de preparare
a acesteia. Se va þine cont cã amidonul nu din toate alimentele
este digerat la fel, cel mai rãu este asimilat amidonul din fãinoase,
cartofi, porumb, din fasole ºi mazãre uscate. Cel din orez se
asimileazã aproape totalmente (99%). Pregãtirea prin prãjire
limiteazã absorbþia amidonului, iar cea prin fierbere, coacere 
faciliteazã asimilarea lui. La fel, au importanþã prezenþa în
lumenul digestiv a unor proteine, care reduc activitatea amilazei
(fasolea uscatã, alte legume), poluarea bacterianã [5, 6].
Digestia amidonului începe în cavitatea bucalã, sub
acþiunea α-amilazei salivare care, ajungând cu alimentele în
stomac, datoritã pH-ului acid, printr-un mecanism încã
nedifinitivat, se reduce rapid. Digestia amidonului se
desãvârºeºte în jejun (la prematuri  în duoden) sub acþiunea aamilazei pancreatice. Produºii rezultaþi din scindarea
intraluminalã a amidonului, amiloza ºi amilopectina (75%-80%)
nu pot fi absorbiþi, pentru aceasta ei necesitã hidrolizare pânã la
monozaharide, iar acestea la rândul lor pânã la acizi graºi cu
lanþ scurt, bioxid de carbon ºi apã.
Manifestãrile clinice debuteazã dacã în primele luni raþia
alimentarã a copilului este sãracã în lapte matern ºi abuziv
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diversificat cu fãinoase (griº, biscuiþi etc.), cartofi, porumb.
Scaunul devine frecvent, voluminos, de consistenþã pãstoasã sau
apoasã, cu aspect lax ºi miros acid. Creºterea este întârziatã, iar
adaosul ponderal insuficient.
Diagnosticul pozitiv. Debutul semnelor clinice din
primele 6 luni de viaþã la alimentarea copilului cu nutrimente
bogate în amidon; diaree cronicã; creºtere întârziatã ºi adaos
ponderal insuficient; ameliorarea simptomelor prin dieta fãrã
amidon.
Diagnosticul paraclinic. Examenul coprologic 
steatoree; examinarea maselor fecale pentru poluarea
bacterianã  pozitivã; tubajul duodenal  amilaza este redusã,
tripsinã ºi lipazã în concentraþii fiziologice.
Diagnosticul diferenþiat se face cu malabsorbþia di- ºi
monozaharidelor, cu mucoviscidoza (fibroza chisticã).
Tratamentul. Alimente cu puþin sau chiar fãrã amidon,
suplinirea deficitelor instalate conform conduitei terapeutice
acceptate pentru tratamentul malabsorbþiei intestinale, fermenþi.
Protocoalele de tratament sunt cele ale malabsorbþiei intestinale,
suplinite cu fermenþi digestivi: Kreon 8 000 sau Pancreon, sau
Pancitrat, sau Pancreon-forte, sau Eurobiol câte 500 ME/kg x
4-6/zi, sau Pancreatinã 0,15 N10 (Digestinã) tab. pentru copiii
< 1 an  0,1-0,15; 2 ani  0,2; 3-4 ani  0,25; 5-6 ani  0,3; 7-9
ani  0,4; 10-14 ani  0,5g x 3-6/zi.
2. MALABSORBÞIA DIZAHARIDELOR reprezintã
un deficit de origine primarã sau secundarã cauzat de absenþa
totalã sau parþialã a dizaharidazelor enterocitare. Datoritã
deficitului de lactazã, ea este cea mai frecvent întâlnitã variantã
a malabsorbþiei [1, 2, 7, 8, 9, 10].
Factorii ce influenþeazã activitatea dizaharidazelor
enterocitare sunt congenitali (primari) sau dobândiþi (secundari).
Malabsorbþia dobânditã apare dupã diversificarea precoce a
alimentaþiei la sugari, indicarea neîntemeiatã a antibioticelor ºi
a altor medicamente, la afectarea difuzã a jejunului ºi ileonului
în infecþiile ºi infestaþiile intestinale. Se sugereazã, cã activitatea
lactazei este inhibatã de hiperaciditatea gastricã ºi stimulatã de
acizii biliari. Tranzitul intestinal accelerat scurteazã timpul de
expunere a substratului activ, iar în sindromul poluãrii bacteriene
dizaharidazele sunt distruse de proteazele bacteriene.
Dizaharidele alimentare nu sunt accesibile absorbþiei,
pentru aceasta ele necesitã o scindare enzimaticã pânã la
monozaharide, realizatã de un echipament de fermenþi hidrolitici,
compus din 7 enzime, grupate în 3 complexe (sucrazã ºi
izomaltazã, maltazã-glicoamilazã, lactazã-florizin hidroxilazã,
tregalaza se prezintã de una singurã). Sinteza acestor enzime
are loc în reticulul endoplasmatic prin formarea precursorilor
dizaharidazici care, dupã glicozilarea din aparatul Golgi,
asociindu-se cu radicalii lor complecºi, pãrãsesc criptele
glandulare, migrând cãtre partea apicalã a enterocitului ºi anume
cãtre bordura (platoul) de absorbþie, de unde pãtrund în
lumenul intestinal pentru a se expune terenului sãu activ.
Dereglarea unuia sau a câtorva dintre aceste mecanisme sunt
cauza malabsorbþiei dizaharidelor [3,4,5,6,11].
Indigestia dizaharidelor alimentare ºi acumularea acestora
în lumenul intestinului subþire, prin efect osmotic, sunt cauza
acumulãrilor de apã ºi electroliþi ce depãºesc de trei ori volumul
necesar. Ajuns în colon, surplusul hidroelectrolitic se supune
acþiunii dizaharidazelor bacteriene cu formare de monozaharide

(glucozã, galactozã, fructozã). Acestea nu pot fi absorbite, dar
se pot hidroliza în acizi graºi cu lanþ scurt ºi în acid lactic. Paralel,
creºte cantitatea de lichid care trece din peretele colonic în
lumen, sunt absorbiþi acizii graºi. Acidul lactic, rãmas în lumenul
colonic, iniþiazã un proces inflamator cu eliberarea substanþelor
biologic active care, de rând cu presiunea intraluminalã crescutã,
excitã baro- ºi chemoreceptorii ºi stimuleazã peristaltismul
intestinului cu exteriorizarea diareii [5, 6, 11].
Dizaharidazele sunt active din perioada intrauterinã, astfel
încât la naºtere nou-nãscutul are întreg echipamentul enzimatic
necesar pentru hidroliza dizaharidelor. Activitatea acestor
enzime diferã topografic. Lactaza ºi maltaza sunt mai active în
porþiunile medii ale intestinului subþire, iar zaharoza mai activã,
comparativ cu lactaza  în jejun. Se sugereazã cã activitatea
dizaharidazelor, la fel, este mai scãzutã ºi în enterocitele aflate
în fazã de regenerare.
În formele primare, citosolul enterocitar este lipsit de
dizaharidaze chiar la naºtere. În cele secundare, deoarece absorbþia
dizaharidelor are loc pe parcursul intestinului subþire inclusiv
duoden, capacitatea absorbtivã a mucoasei este proporþionalã cu
integritatea morfologicã a acestui segment [10, 11, 121.
Manifestãrile clinice apar timp de 30 min de la ingerarea
alimentului ºi sunt proporþionale gradului de reducere a activitãþii
fermentului, cantitãþii de glucid ingerat, vârstei copilului. Dar,
indiferent de cauzã, diareea este semnul major. În cazul unui
deficit esenþial expresivitatea manifestãrilor clinice este
dominatã de diaree profuzã cu dezechilibru hidroelectrolitic,
deficit polivitaminic ºi nutriþional. Scaunele frecvente (7-10 în
zi) se emit exploziv, au caracter spumos-apos, miros acriu ºi
sunt de culoare galben-deschisã. Din cauza pH-ului acid
tegumentele fesiere sunt eritemate. Copilul are vãrsãturi, refuzã
alimentaþia, prezintã meteorism cu borborisme intestinale.
Diareea persistã o perioadã oarecare chiar ºi dupã întreruperea
alimentaþiei lactozate [4, 5, 6, 10].
Deficitul dizaharidazic parþial se manifestã prin semne
fruste, asemãnãtoare unui intestin iritabil sau printr-o senzaþie
de greutate ºi/sau durere în epigastru ºi/sau în fosa iliacã stângã.
Diagnosticul pozitiv. Vârsta debutului ºi circumstanþele
de apariþie sugereazã forma congenitalã sau secundarã 
ambele manifestate prin diaree spumoasã-apoasã cu miros acru,
care nu dispare decât dupã regimul de excludere.
Examenul coprologic aratã prezenþa diareii osmotice cu
scãderea pH-ului fecal sub 5,5 ºi osmolaritate de peste 40 mEq/l:
[Na+]-30 mEq/l, [K+]-30 mEq/l, [Na+] + [K+] x 2 mEq/l-120 mEq/
l, se atestã acizi graºi, florã iodofilã ºi absenþa elementelor
inflamatorii. Testul de toleranþã la glucozã nu este schimbat, dar
proba cu supraîncãrcare pentru dizaharidul respectiv (lactozã,
zaharozã etc.) apare în platou ºi creºte dupã 30-60 min cu
maximum 25% (de 1 mmol/l). Examinarea morfobiopsicã aratã
scãderea sau absenþa dizaharidazei respective.
Mai importantã este diferenþierea cu intoleranþa la
proteinele laptelui de vacã caracterizatã prin asocierea cu
fenomene alergice, copilul tolerând laptele mamei. Spre
deosebire în intoleranþa la dizaharide, simptomatologia clinicã
apare indiferent de tipul de lapte ingerat. În malabsorbþia
glucozei ºi a galactozei semnele clinice persistã ºi dupã
excluderea laptelui din alimentaþie, glucoza ºi fructoza fiind
singurele monozaharide tolerate de cãtre copil.
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de circumstanþele de apariþie (vârsta debutului, suportarea unor
maladii digestive cronice etc.) se poate stabili originea primarã
sau secundarã a deficitului. Iar, când manifestãrile clinice nu
sunt sigure, iar testul regimului fãrã lactozã incert, se pot utiliza
testãrile paraclinice.
Proba de toleranþã la lactozã apreciazã nivelul glicemiei
ºi al galactozemiei, dupã administrarea unei soluþii izoosmotice
preparate din 1-2 g/kg corp de lactozã ºi 400 ml apã de
temperatura camerei. Testul se considerã pozitiv când la scurt
timp dupã ingerare apare diareea spumoasã cu miros acriu,
galactozemia apreciatã peste fiecare 30 min, timp de 2 ore (4
probe), nu depãºeºte valorile iniþiale cu 0,5 mg/l, iar glicemia 
cu 2 mg/l [6, 12, 19, 22].
Determinarea pH-ului fecal sugereazã prezenþa maldigestiei
dizaharidelor prin valori < 6; evaluarea osmozei maselor fecale o diferenþã ce depãºeºte concentraþia electroliticã cu 50 mOsm;
aprecierea hidrogenului în aerul expirat poate confirma
diagnosticul când depãºeºte 20 ppm, iar mãsurarea cantitativã a
activitãþii lactazei în bioptatul jejunal este concludentã când
nivelul acesteia e < 13 UI/g [6, 17, 18, 21].
Diagnosticul diferenþiat, de regulã, se face cu intoleranþa
la proteinele laptelui de vaci, care se deosebeºte prin asocierea
fenomenelor alergice ºi tolerarea laptelui de mamã, comparativ
cu deficitul de dizaharidaze în care afiºarea semnelor clinice se
realizeazã indiferent de tipul de lapte ingerat. Dacã semnele
clinice persistã ºi la excluderea laptelui matern, trebuie de
suspectat deficitul de monozaharidaze.
Tratamentul deficitului de lactazã vizeazã câteva directive:
excluderea sau reducerea lactazei din raþia copilului, suplinirea
deficitului glucidic prin alte hidrocarburi, echilibrarea deficitului
calcic, administrarea substituenþilor enzimatici.
Restricþiile lactazei variazã în funcþie de forma clinicã
congenitalã sau dobânditã. În formele congenitale cu absenþa
completã a lactazei, aceasta trebuie exclusã pentru tot restul
vieþii, administrãrile accidentale fiind evitate prin studierea
componenþei fiecãrui produs indicat [1, 2, 21, 22]. Deasemenea
identificate ºi excluse produsele ce conþin lapte dismulat sau
lapte praf (bomboane, ciocolate etc.). Suplinirea glucidicã se
va face cu preparate pe bazã de soia, fructozã sau hidrolizate
proteice ºi amestecuri delactozate, monozaharide ºi glucozã. În
deficitul temporar de lactazã al nou-nãscutului, preparatele
hipolactozate se administreazã pe o perioadã cât mai scurtã de
timp, atât cât o cere maturizarea activitãþii enzimatice. În deficitul
primar cu debut tardiv lactaza trebuie suprimatã, de cele mai
multe ori parþial, iar în deficitul secundar  doar pentru o perioadã
de câteva luni (variabilã în funcþie de afecþiunea care a determinat
enzimopenia), pânã la refacerea morfofuncþionalã a enterocitelor.
În aceste forme sunt permise derivatele de lapte cu conþinut
scãzut de lactozã. Sunt bine tolerate brânzeturile fermentate ºi
proaspete, iaurturile. Ultimele, deºi au aceeaºi ratã de lactozã
ca laptele integral, sunt mai bine tolerate datoritã bacteriilor ce
se implicã în procesul de fermentaþie.
Alimentaþia sugarului ºi copilului bolnav se realizeazã cu
preparate de lapte hipolactozate sau, dupã caz, complet
delacotzate (Isomil, Lactopriv).
Oricare ar fi vârsta, este importantã suplinirea raþiei calcice
prin administrarea oralã sau parenteralã a preparatelor de calciu.
Esenþial este tratamentul simptomatic al anemiei ºi rahitismului,

Tratamentul constã în excluderea dizaharidazei cauzatoare
ºi înlãturarea complicaþiilor instalate. Prognosticul este favorabil
ºi, indiferent de forma clinicã, compatibil cu o supraveþuire
îndelungatã, dacã diagnosticul se stabileºte precoce ºi din raþia
alimentarã este exclus dizaharidul respectiv. Acestea, dacã nu
apar complicaþii ce pot ameninþa viaþa  sindrom de deshidratare
cu acidozã metabolicã pe fond de malnutriþie severã. Pe parcurs
maladia se poate complica cu: malnutriþie, anemie, carenþe
vitaminice, tulburãri de creºtere ºi dezvoltare.
1. Deficitul lactazei este o maladie primarã sau secundatã,
cauzatã de incapacitatea totalã sau parþialã a enterocitelor de a
sintetiza lactaza. Se considerã o problemã frecventã atât în þãrile
dezvoltate, cât ºi în cele în curs de dezvoltare. Fiind desemnatã
ca cea mai frecventã cauzã de malabsosrbþie la copil,
morbiditatea infantilã prin aceastã patologie depãºeºte cifra
miliardului. Deficitul de lactazã se manifestã în 15-30% din
cazuri la copiii cu o simptomaticã abdominalã ºi la 45,7% dintre
copii aparent sãnãtoºi, cu vârste cuprinse între 5 ºi 12 ani.
Originile deficitului de lactazã sunt congenitale ºi dobândite
[12, 13, 14, 15, 16].
Activitate lactazicã posedã trei enzime din mucoasa
intestinalã: betagalactozidaza neutrã sau propriu-zis lactaza
(glicoproteinã mare fixatã pe marginea bordurii în perie ºi
proeminentã în lumenul intestinal), betagalactozidaza acidã (o
enzimã lizosomalã) ºi heterobetagalactozidaza neutrã (enzimã
citoplasmaticã). Cea mai importantã dintre acestea este
consideratã lactaza responsabilã, aproape în totalitate, de
hidroliza lactozei alimentare. Lactoza este un dizaharid scindat
de lactazã pânã la glucozã ºi galactozã, absorbite ulterior cu
ajutorul unui cotransportator sodiu-glucozã amplasat pe
marginea în perie a enterocitului. Acest transportor are patru
unitãþi identice, una fiind rezervatã pentru sodiu. Energia
necesarã acestui transport cuplat provine din scindarea ATPului de cãtre ATP-aza K+/Na+, realizându-se astfel o concentrare
intraenterocitarã a glucozei. Unitatea de cotransport a glucozei
sau a galactozei cu Na+ dispusã în imediatã apropiere de
dizaharidaze, condiþioneazã absorbþia rapidã a glucozei ºi
galactozei eliberate, prevenind astfel o concentraþie
hiperosmolarã în lumenul intestinal. Se sugereazã cã glucoza ºi
galactoza pot fi absorbite ºi prin membrana bazolateralã fãrã
mecanism Na+- dependent [4, 5, 6, 17, 18, 19].
Manifestãrile clinice apar imediat dupã naºtere, cu tablou
clinic în care predominã fenomenele dispepsice ºi fermentaþia
exageratã. În evoluþii favorabile pofta de mâncare este pãstratã,
statutul ponderal corespunde vârstei, scaunul  frecvent, apos,
cu spumã ºi miros acid, însoþit de meteorism. Semnele clinice
se atenueazã cãtre vârsta de 1-2 ani. Evoluþia gravã a bolii este
desemnatã de schimbãri metabolice profuze cu deshidratare ºi
cu exicozã [18, 19, 20, 21, 22].
Deficitul neonatal (de vârstã, tranzitoriu, fiziologic) de
lactazã apare ca o stare tranzitorie, îndeosebi la sugarii
prematuri, ºi se datoreazã permeabilitãþii majorate (neselective)
a intestinului. Semnele clinice ale unei astfel de varietãþi dispar
cãtre a doua sãptãmânã a vieþii, când funcþiile intestinale se
maturizeazã ºi se restabileºte permeabilitatea mucoasei
intestinale [3, 4, 5, 19].
Diagnosticul deficitului de lactazã se stabileºte în baza
datelor clinice sugestive ºi examinãrilor paraclinice. În funcþie
$
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mai ales în formele secundare ºi în cele cu o evoluþie prelungitã.
Iar episoadele de deshidratare  în funcþie de severitate.
La moment, diversificarea raþiei copiilor cu deficit de
lactazã este posibilã prin administrarea în preparatele lichide
cu conþinut ridicat de lactozã a formelor tabletate de betagalactozidazã, prin hidrolizarea lactozei fiind astfel posibilã pânã
la momentul consumului (Lactid, betagalactozidazã, Lactroze)
fãrã manifestãri clinice caracteristice.
Evoluþia, complicaþiile ºi prognosticul sunt proporþionale
gradului de insuficienþã a lactazei ºi de respectarea indicaþiilor
specialistului. Deficitul de lactazã, la general, are o evoluþie
favorabilã cu condiþia stabilirii precoce a diagnosticului ºi a
excluderii lactozei din alimentaþie. Complicaþiile pot fi diverse:
malnutriþie cu anemie de diferit grad, carenþe polivitaminice,
tulburãri de creºtere ºi dezvoltare, deshidratare, acidozã
metabolicã etc. Maladia are prognostic favorabil cu supravieþuire
îndelungatã, cu excepþia deficitului primar de lactazã tip Durand
ºi a formelor complicate cu sindrom de deshidratare, acidozã
metabolicã ºi malnutriþie severã [1, 15, 19].
Deficitul congenital de lactazã este o maladie cu
transmitere autosomal recesivã datoratã unei mutaþii genice de
pe cromozomul 2, responsabilã de blocarea sau sinteza unei
forme inactive de lactazã. Sunt descrise trei forme ale deficitului
de lactazã: fãrã lactozurie, cu lactozurie, tip tardiv [14, 15, 16,
17].
_Deficitul congenital de lactazã fãrã lactozurie (tip Holzel)
este o variantã moºtenitã pe cale autosomal recesivã, a fost
descrisã pentru prima datã în 1959, de Holzel, ºi se considerã o
formã rarã a maladiei.
Manifestãrile clinice apar din primele zile de viaþã, odatã
cu iniþierea alimentaþiei materne sau a celei artificiale. Simptomul
clinic dominant este apariþia timpurie a unei diareii rebele cu
scaun apos, cu aspect de spumã verzuie ºi miros acid, însoþitã
de balonãri, borborisme ºi garguimente intestinale. Abundenþa
diareii ºi exicoza cu dereglãri hidroelectrolitice sunt cauza
alterãrii rapide a stãrii generale, pe fundalul malnutriþiei severe
ºi al sindromului de copil neliniºtit datorat senzaþiei de foame
ºi colicilor abdominale. Uneori aceºti copii au nefrocalcinozã.
Diagnosticul pozitiv este invocat de debutul neonatal,
caracterul diareii, malnutriþie severã, hipercalciemie, ameliorarea
clinicã pe fundalul regimului de excludere ºi confirmat de biopsia
jejunalã care certificã absenþa lactazei fãrã modificãri histologice
specifice. Diagnosticul poate fi sugerat ºi de excesul lactozei ºi
a acidului lactic în mase fecale.
Tratamentul de bazã este exclusiv dietetic, realizat prin
anularea completã a lactozei din alimentaþia copilului.
Supresiunea laptelui din alimentaþie, inclusiv a celui matern,
induce oprirea rapidã a diareii, iar reintroducerea lui sub forme
delactozate permite o creºtere ponderalã satisfãcãtoare. Mai
târziu, când lactoza nu ocupã un rol esenþial în raþia copilului,
aceasta, în cantitãþi mici ca cele conþinute în iaurturi ºi brânzeturi,
poate fi reintrodusã [6].
_Deficitul congenital de lactazã cu lactozurie (tip Durand) a
fost descris pentru prima datã de Durand în 1958. În acest tip de
malabsorbþie nu este schimbatã activitatea lactazicã, însã este selectiv
majoratã permeabilitatea mucoasei intestinale pentru lactozã.
Manifestãrile clinice debuteazã din primele zile cu vome
care, spre deosebire de forma precedentã (tip Holzel), sunt mai

profuze, se repetã dupã fiecare alimentare ºi, de regulã, conduc
la deshidratare ºi exicozã. Uneori, vomele fiind destul de
insistente pot mima o pilorostenozã. Creºterea acestor copiii
este încetinitã, iar prezenþa hiperaciduriei imprimã urinei miros
caracteristic, eritem al foselor inghinale ºi feselor datorat urinei
acide. Diareea la aceºti copii este secundarã, de gravitate medie
sau chiar neimportantã.
Diagnosticul pozitiv este sugerat de debutul timpuriu, de
vomele repetate, de malnutriþie severã, acidozã ºi hiperazotemie
cu lactozurie, proteinurie, aminoacidurie, de afectarea secundarã
a rinichilor; de ameliorarea clinicã pe fundalul regimului de
excludere. Diagnosticul este sugerat de biopsia jejunalã, care
nu aratã absenþa lactazei.
Tratamentul va fi similar formei fãrã lactozurie ºi se va
compune din respectarea strictã a unui regim de excludere cu
suplinirea deficienþelor instalate. Dacã la respectarea acestor
condiþii semnele clinice nu se amelioreazã, se poate presupune
o intoleranþã pentru monozaharide.
Prognosticul acestei forme este serios ºi este dictat de afectarea
rinichilor ºi a ficatului de radicalii metabolici patologici [6].
_ Deficitul de lactazã tip tardiv este o formã a maladiei
datoratã micºorãrii activitãþii lactazei ºi apare dupã limitarea
aportului de produse lactate ºi/sau dupã substituirea lor prin
alte echivalente nutritive.
Varianta a fost descrisã pentru prima datã în 1963 de
Auricchio ºi colegii sãi. Din totalul formelor deficitului de lactazã
acestui tip îi revine o ratã de 11%.
Maladia este cauzatã de micºorarea proprietãþii intestinului
de a utiliza lactaza din produsele lactate ºi/sau de persistenþa
unei lactaze cu activitate scãzutã. Odatã cu întreruperea alãptãrii,
datoritã unor implicãri fiziologic-adaptative, lactaza îºi
diminueazã activitatea sa la 5-10% din nivelul prezent la naºtere.
Numeroase studii etnografice au stãruit asupra faãptului cã
aceastã stare, în cadrul anumitor grupuri etnice, indiferent de
arealul habitat, apare cu o frecvenþã de pânã la 90%, fiind definitã
ca defect genetic-adaptativ în gena responsabilã de reglarea
sintezei lactazice, transmisã pe cale autosomal dominantã.
Comparativ cu alte forme, în deficitul de lactazã tip tardiv,
enzima responsabilã se sintetizeazã fie în cantitãþi scãzute, fie
are o activitate redusã. Defectul genetic presupus micºoreazã
sinteza precursorului în reticulul endoplasmatic ºi altereazã
procesul posttranslaþional. În rezultat enzima, acumulându-se
în aparatul Golgi, ulterior este degradatã la nivelul lizozismelor.
Cu toate cã este posibilã ºi o degradare prematurã a enzimei.
Manifestãrile clinice se caracterizeazã prin diaree apoasã
sau pãstoasã apãrutã la 0,5 - 1 orã dupã ingestia produselor
bogate în lactozã. Gravitatea semnelor este în funcþie de volumul
ingerat. Astfel, pentru copiii de vârstã mai micã semnele clinice
pot apãrea dupã consumul unui volum de lapte ce depãºeºte
200 ml, iar la adolescenþi peste 500 ml. Administrarea volumelor
mai mici este toleratã de cãtre copii fãrã alterarea stãrii generale.
Diareea este precedatã de meteorism, flatulenþã, borborisme,
dureri abdominale.
Diagnosticul pozitiv este sugerat de debutul tardiv, dupã
întreruperea alãptãrii, de diaree, meteorism, borborisme, dureri
abdominale apãrute la 30 min  1 orã de la ingerarea unui volum
mai mare de lapte sau a produselor bogate în lactozã, de nivelul
crescut al acidului lactic în masele fecale ºi confirmat de biopsia
jejunalã, care indicã scãderea nivelului sau activitãþii lactazei.
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Tratament. Reducerea aportului de lactozã sau excluderea
acesteia este unica metodã dieteticã potrivitã. Trebuie stabilitã
cantitatea produsului tolerat ºi aportul nutrimentelor sã fie
fracþionat [6, 15, 19, 21, 22].
Deficitul secundar de lactazã apare dupã suportarea
afecþiunilor digestive, care reduc suprafaþa de absorbþie ºi
echipamentul enzimatic. Formele secundare se considerã cele
mai frecvente.
Cauzele deficitului sunt maladiile (boala celiacã,
gastroenteritele acute, formele rebele de diaree la sugari,
lamblioza, sindromul de populare bacterianã) care induc atrofia
totalã sau subtotalã a vilozitãþilor intestinale, maladiile (boala
Crohn, rectocolita ulcerohemoragicã, boala Whipple) responsabile
de procesele inflamatorii ale mucoasei intestinale, stãrile deficitare
(inaniþie proteicã, pancreatite, ciroze, kwashiorkor, hipotrofie).
La fel, se pot implica rezecþiile gastrice sau de colon; utilizarea
abuzivã a antibioticelor ºi a altor medicamente; deficitul de
cianocobalaminã etc. [7, 9, 10, 13, 20].
Persistenþa afecþiunilor digestive cronice lezeazã
enterocitele, reducând suprafaþa de absorbþie ºi activitatea
echipamentului enzimatic, în care deficitul secundar de lactazã
se instaleazã dupã un mecanism diferit. Astfel, activitatea lactazei
scade de rând cu întregul echipament enzimatic, precum în
maladiile însoþite de atrofie ºi în rezecþiile intestinale, sau se
reduce selectiv de cãtre enzimele florii bacteriene ca în sindromul
populãrii bacteriene.
Manifestãrile clinice ale deficitului secundar de lactazã
sunt în funcþie de semnele maladiei de bazã, vârsta copilului,
gradul de afectare a mucoasei intestinale, gradul de suprimare a
secreþiei de lactazã, cantitatea produselor lactate din raþia
alimentarã. Oricare, însã, nu ar fi, simptomatologia, semnul clinic
major este diareea spumos-apoasã, explozivã, de culoare galben
 deschis, cu miros acriu [3, 4, 5].
Diagnosticul pozitiv este sugerat de suportarea maladiilor
digestive cronice, care evolueazã cu deficit secundar de lactazã,
succedate de diaree spumoasã. Testul de toleranþã la lactozã
este pozitiv, iar examinarea biopsicã a mucoasei jejunale
confirmã prezenþa maladiei de bazã. Astfel, în boala celiacã, în
lambliazã, în boala Whipple la examinarea endoscopicã se pune
în evidenþã o atrofie totalã sau subtotalã, în boala Crohn se
vizualizeazã aspectul de drum pavat al mucoasei, în rectocolita
ulcerohemoragicã mucoasã este reliefatã cu diferit stadiu al
ulceraþiilor - vârste diferite ale mucoasei intestinale. La un
examen radiologic rezecþiile intestinale apr cu traiect schimbat
ºi scurtate.
Tratamentul maladiei vizeazã asistarea adecvatã a bolii
de bazã ºi respectarea regimului hipolactozat cu introducerea
tatonatã a laptelui ºi a produselor lactate. Suprimarea lactatelor
în raþia copilului trebuie sã varieze în funcþie de vârstã, de
gravitatea maladiei ºi de prezenþa altor stãri primare. Astfel,
pentru sugarii malnutriþi cu vârste mai mici de 3 luni, care fac
deficit de lactazã, laptele, inclusiv cel matern, precum ºi derivaþii
acestuia, se sisteazã pentru o perioadã de câteva luni din
considerentele cã lactaza îºi restabileºte activitatea încet, într-o
perioade de 7-10 luni pânã la 12-15 luni. Trebuie de menþionat
cã la adolescenþi acest interval este mai mare. De aceea, la copiii
de vârste mai mari, laptele poate fi încercat dupã o perioadã de
15 luni.

În perioada de excludere raþia alimentarã a sugarilor se
constituie din substituenþi de lapte pe baza hidrolizatelor
proteice. Considerând cã majoritatea micuþilor nu acceptã aceste
produse din cauza calitãþilor gustative, sunt recomandate
amestecurile delactozate ºi substituenþii din soia.
Reintroducerea produselor lactate se face fracþionat,
începând cu produse acidolactice. Raþia alimentarã a acestor
copii se lãrgeºte cu legume ºi cu fructe (sub forma
omogenizatelor comercializate în borcãnaºe mici), carne, puþin
unt. Dupã respectarea acestui regim, perioadã de un an, se permit
produse de patiserie care nu conþin lapte. Este importantã
evitarea consumului accidental de lactozã. De aceea, procurând
produse pentru copiii cu un astfel de regim, eticheta de însoþire
trebuie studiatã cu prudenþã.
La prescrierea medicamentelor se þine cont ca acestea sã
nu conþinã în excipienþii sãi lactozã. Pentru copiii mai mari,
diversificarea regimului fãrã lactozã este apropiat regimului fãrã
proteinele laptelui de vacã, spre deosebire de care se permite
carnea de vitã.
2. Deficitul de sucrazã este o maladie primarã sau
secundarã caracterizatã prin absenþa sau reducerea activitãþii
sucrazei.
Este o maladie cu o incidenþã comparativ mai înaltã în
raport cu deficitul primar (congenital) pentru lactozã. Incidenþa
acesteia este dependentã de arealul cercetat. În SUA ea ajunge
pânã la 0,2%, iar printre eschimoºii din Groenlanda  pânã la
5% [1, 2, 3].
Deficitul primar este o mutaþie geneticã transmisã
autosomal recisiv, care implicã sintezã aberantã cu dereglarea
transportului ºi a activitãþii enzimatice. Deficitul secundar
(dobândit) de sucrazã, de regulã, nu se manifestã izolat, ci se
asociazã cu deficitul secundar de lactazã [2, 3, 5, 16, 17, 18].
Mutaþia geneticã produsã este responsabilã de un defect
al maltazei I sau a invertazei, care nu permite scindarea sucrazei
în monozaharide componente, adicã glucozã ºi fructozã [2,16].
Manifestãrile clinice în 2/3 din cazuri apar dupã naºtere
sau în primele trei luni, la alimentarea copilului cu produse din
lapte, inclusiv amestecuri adaptate, îndulcite cu zahãr. La scurt
timp dupã care apare diareea rebelã cu miros acid, uneori însoþitã
de pusee de febrã (38,5-39,5°C), stare de rãu general cu
hiperhidrozã, paloarea tegumentelor, dureri abdomnale,
meteorism, uneori vomã. Pentru copiii ce au depãºit vârsta de
un an intoleranþa pentru sucrazã nu aduce prejudicii statutului
ponderal sau celui psihointelectual, manifestãrile clinice fiind
scunde, instabile, cu perioade de diaree pãstoasã, flatulenþã,
disconfort abdominal, emisiune de gaze [3, 4, 5, 16].
Diagnosticul este facilitat de un regim de excludere a
zaharozei din raþia copilului ºi prin testul cu zaharozã (2 mg/kg)
care, în caz de deficit zaharazic, face un tablou clinic anterior descris.
Diagnosticul presupus este confirmat de micºorarea activitãþi
sucrazei la cercetarea substratului biopsic din intestinul subþire.
Tratamentul se iniþiazã prin excluderea din raþia copilului
a amidonului, deoarece pânã la 2 ani existã o mare probabilitate
ca deficitul de zaharazã sã fie înlãnþuit cu cel al izomaltazei.
Dupã aceastã vârstã copiii tolereazã soia, orezul, cartofii.
Drept consecinþã copiii cu intoleranþã pentru zaharozã fac
stãri de malnutriþie.
$!

Nr.4 (298), 2007
Deficitul de sucrazã-izomaltazã este absenþa primarã sau
scãderea secundarã a activitãþii sucrazei ºi reducerea marcatã a
activitãþii izomaltazei. A fost descris pentru prima datã de cãtre
Weijers în 1960 [3, 4, 5].
Acest tip de intoleranþã comportã formã geneticã, cu
transmitere autosomal recesivã, în care este implicatã o mutaþie
geneticã situatã pe cromozomul 3 (ce controleazã sinteza
sucrazei-izomaltazei) ºi o formã secundarã (dobânditã) în care
deficitul de sucrazã se manifestã izolat [4, 5, 16].
Maladia se datoreazã mutaþiei proteinei-transportatoare,
care este alcãtuitã din douã subunitãþi destinate transportului
zaharazei ºi izomaltazei din reticulul endoplasmatic în zona
marginii în perie a enterocitului. In vitro au fost recunoscute
mai multe fenotipuri ale deficitului. În fenotipul 1 se sintetizeazã
o enzimã anormalã cu o greutate molecularã mare, care-i
blocheazã eliberarea din reticulul endoplasmatic; în fenotipul 2
enzima este glicozilatã incomplet, blocatã în aparatul Golgi; în
fenotipul 3 se sintetizeazã o enzimã inactivã; în fenotipul 4 este
dereglatã distribuirea enzimei în membrana bazolateralã a
enterocitelor, iar în fenotipul 5 sunt prezente reziduuri de prolinã
care afecteazã structura secundarã ºi procesul de maturizare
intracelularã a enzimei. Oricare nu ar fi fenotipul deficitului,
enzima sintetizatã nu este capabilã a hidroliza aºa-zisul complex
al legãturilor a-1-4 din dextrine (zaharoza, produsele digestiei
pancreatice a amidonului etc.) [3, 4, 5].
Debutul maladiei coincide cu diversificarea raþiei
alimentare sau cu introducerea amestecurilor ce conþin zaharozã
ºi dextrine. În primele sãptãmâni sau luni de viaþã,
simptomatologia clinicã este dominatã de diaree apoasã cu miros
acriu, de meteorism, colici abdominale. Apar pusee de
deshidratare cu majorarea temperaturii ºi adaos ponderal
încetinit. Pofta de mâncare ºi setea sunt exagerate, cu toate cã
uneori apare voma.
Începând cu a doua jumãtate a primului an de viaþã,
intensitatea semnelor clinice este în funcþie de cantitatea
produselor ce conþin zaharazã ºi izomaltazã: când aportul
acestora este neimportant, diareea are caracter pãstos, ingerarea
cantitãþilor mai mari fiind însoþitã de diaree apoasã în volume
ce pot depãºi 500 g, apar balonãri abdominale, stagnare
ponderalã ºi creºtere încetinitã.
Diagnosticul pozitiv este sugerat de diareea apoasã, care
apare dupã diversificarea raþiei cu produse ce conþin dextrine, ºi
care nu cedeazã la supresiunea lactazei sau în tratamentul cu
antibiotice. Examenul scaunelor evidenþiazã o fermentaþie intensã,
cu un pH < 5, flora intestinalã aproape exclusiv este constituitã
din bacili Gram +, rata acidului lactic ajunge pânã la 30-50 nmol/
zi, iar cea a acidului acetic este crescutã. Curba glicemicã, dupã
încãrcarea cu zaharozã, este platã, iar biopsia intestinalã aratã o
mucoasã intestinalã fãrã schimbãri, activitatea dizahridazei ºi
sucrazei este nulã, iar a izomaltazei  redusã (20-25%).
Tratamentul constã în excluderea alimentelor ce conþin
zaharozã (fructe, cereale, legume, dulceaþa, gem) ºi limitarea
celor ce conþin amidon (cartofi, soia, orez etc.). Sugarii se
alimenteazã cu amestecuri din lapte fãrã dextrine, produsele
fãinoase se introduc dupã vârsta de 8  12 luni, iar produsele ce
conþin amidon  dupã 2 ani. Suplinirea deficitelor instalate, în
special a celui de vitamina C, este similarã malabsorbþiei
intestinale secundare.

Dupã întreruperea aportului de zahãr ºi fructe manifestãrile
clinice se remit, dar îºi pãstreazã riscul de recidivare la orice
tentativã de a administra fructe sau produse cu adaos de zahãr.
Cu toate cã deficitul se menþine pe parcursul întregii vieþi, cãtre
vârsta de 2 ani tolerarea produselor ce conþin sucrazã ºi
izomaltazã creºte, astfel încât adolescenþii pot absorbi în jur de
50 g de zaharazã în zi.
Din complicaþii se pot cita stagnarea ponderalã ºi deficitele
nutriþionale, uneori deshidratarea severã ºi asocierea
complicaþiilor infecþioase. În condiþiile diagnosticului precoce,
la respectarea restricþiilor alimentare ºi suplinirea adecvatã a
deficitelor instalate, prognosticul maladiei este favorabil [4,6].
3. Deficitul de tregalazã este o maladie primarã sau
secundarã, caracterizatã prin absenþa sau reducerea activitãþii
tregalazei.
A fost descrisã pentru prima datã în 1971 ºi se considerã
o entitate rarã pentru copiii de vârstã micã, ºi excepþionalã 
pentru sugari, deoarece în raþia alimentarã a micuþilor ciupercile
ocupã un loc neînsemnat, iar infestaþiile cu ascarizi nu sunt atât
de caracteristice sugarilor [2, 6, 7, 8, 11].
Cauzele deficitului pot fi primare, transmise pe cale
autosomal dominant, sau secundare (în infestaþiile cu ascarizi,
boli digestive cronice etc.). Tregalaza reprezintã un dizaharid
din plantele regnului inferior (mai mult în ciuperci), specific ºi
unor microorganisme, insecte, ascarizi. În cantitãþi mai mari
tregaloza se conþine în ciupercile tinere (1,4%), pentru cã în
cele mai bãtrâne ea reuºeºte sã fie scindatã în glucozã [3, 6].
Absenþa tregalazei pe marginea în perie a enterocitelor
este cauza mecanismelor ce decurg dupã cascada patogeneticã
a diareelor din malabsorbþie.
Manifestãrile clinice sunt dominate de prezenþa unei diareii
apoase, a meteorismului, borborismelor intestinale, care
debuteazã, de regulã, la 30 min postprandial, uneori sunt asociate
de vãrsãturi chiar în timpul mesei. Diareile profuze sunt
periculoase prin riscul exicozei ºi ale sindromului convulsiv.
Diagnosticul pozitiv este sugerat de diareile apoase
profuze, care apar dupã consumul ciupercilor ºi se remit timp
de 24 ore. Testul de toleranþã la tregalozã este pozitiv, iar
examinarea morfobiopsicã a mucoasei jejunale aratã o mucoasã
neschimbatã cu o activitate tregalazicã scãzutã sau nulã.
Diagnosticul poate fi facilitat de examenul coproparazitologic,
care uneori aratã prezenþa ascarizilor. Adesea cazurile de deficit
dizaharidazic prin tregalazã se ascund în totalitatea intoxicaþiilor
cu ciuperci.
Tratamentul în perioada puseului constã în anularea
efectelor modelate de diaree printr-o rehidratare adecvatã ºi
vigilenþã faþã de riscul convulsiv. Pentru copiii mai mari se cere
limitarea pânã la minim a produselor tregaloz-componente,
pentru copiii mici este necesarã excluderea completã a acestor
produse. Copiii cu deficit de tregalazã, care fac infestaþii cu
ascaride, resimt ameliorare dupã eradicarea parazitului,
manifestãrile clinice revenind la reinfestãri.
3. MALABSORBÞIA MONOZAHARIDELOR.
Monozaharidele (glucoza, galactoza, fructoza) sunt molecule
glucidice foarte hidrofile cu un diametru de 0,7-1nm, incapabile
sã difuzeze desine stãtãtor prin structurile lipide ale membranelor
enterocitare ºi joncþiunile intercelulare [1, 4, 5, 6].
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ºi trecerea la alimentaþia parenteralã. La examenul coprologic
scaunul conþine în exces acizi lactic ºi volatili, glucozã,
galactozã; la examenul sumar al urinei este prezentã o glucozurie
cu galactozurie, care poate ajunge pânã la 20 g/zi, aminoacidurie
ºi proteinurie cu valori de pânã la 1,0-1,5 g/l în 24 ore;
examinarea morfobiopsicã complexã aratã o mucoasã intestinalã
neschimbatã ºi o activitate dizaharidazicã adecvatã.
Condiþia curativã constã în excluderea din alimentaþie a
produselor ce conþin glucozã, galactozã ºi a tuturor hidraþilor
de carbon care, prin hidrolizã, elibereazã aceste monozaharide.
Din primele zile copilul se alimenteazã parenteral, cu suplinirea
aportului glucidic prin fructozã. Ulterior, pot fi introduse
amestecuri de lapte omogenizat, trigliceride cu lanþ scurt ºi
mediu, microelemente, polivitamine. Cãtre vârsta de 6-12 luni
alimentaþia poate fi diversificatã, dar consumul de lapte, zahãr
ºi amidon necesitã o limitare indefinitã  pe tot parcursul vieþii.
Maladia evolueazã în diagnostic tardiv ºi tratament
neadecvat cu deshidratãri severe, acidozã metabolicã ºi uneori
sfârºit letal. În depistarea precoce, cu restricþii alimentare
adecvate, boala evolueazã favorabil. Complicaþiile sunt
desemnate de nefrocalcinozã, miocarditã etc. Cu toate cã
deficitul este congenital, cu timpul copiii dezvoltã o anumitã
toleranþã faþã de glucozã fiind posibil consumul unor cantitãþi
mici [3, 7].
Deficitul secundar la glucozã, galactozã ºi fructozã este
o dereglare dobânditã în difuzia membranarã a glucozei,
galactozei ºi a fructozei. Se considerã cã maladia are o frecvenþã
relativ rarã [1, 2, 4].
Este o condiþie apãrutã de pe urma puseelor de diaree
infecþioasã, intervenþii chirurgicale pe jejunul proximal etc.
Factorii etiologici duc la creºterea exuberantã a microflorei
condiþionat patogene în lumenul duodenal care, deconjugând
sãrurile biliare, mãresc rata acizilor biliari ºi blocheazã
transportul monozaharidelor.
Manifestãrile clinice debuteazã dupã alimentarea cu lapte
a copiilor cu vârste între 2 sãptãmâni ºi 10 luni, care au suportat
una sau mai multe din stãrile sus-numite. La copii apare diareea
apoasã cu miros acid, deshidratare pânã la exicozã ºi scãdere în
pondere, care dureazã de la câteva zile pânã la câteva luni.
Tratamentul. Manifestãrile clinice se amelioreazã la
excluderea di- ºi monozaharidelor ºi reapar la tentative de a le
reinclude în raþie. Stãrile de deshidratare se asistã în modul
respectiv.
Evoluþia maladiei în caz de depistare timpurie ºi luarea
mãsurilor de rigoare permite o supravieþuire, în caz contrar,
posibilele complicaþii (hipoglicemia apãrutã în 75%) pot fi cauza
decesului.
Deficitul primar de fructozã este o dereglare congenitalã
în difuzia fructozei, rar întâlnitã. Cauza maladiei constã în
consumul excesiv al produselor cu conþinut sporit de fructozã:
curmale, smochine, prune, struguri, bãuturi rãcoritoare
îmbogãþite cu fructozã, sirop de porumb etc.
Mecanismele patogene, spre deosebire de alte deficite
monzaharidazice, se datoreazã în mare parte posibilitãþilor
limitate în transportul acestora, întrucât din lumenul intestinal
pot fi absorbite doar 70% din fructoza ingeratã. Pãtrunderea în
enterocit a acestui monozaharid este facilitatã de un transportator
de capacitate mare, dar cu o afinitate slabã; el a fost depistat

Deficitul de glucozã ºi galactozã este o dereglare primarã
sau secundarã în difuzia membranarã a glucozei ºi a galactozei.
Maladia a fost identificatã la începutul anilor 60 ai
secolului trecut, când R. K. Crane a descris sistemele de
cotransport.
Cauza primarã a maladiei este mutaþia geneticã din
cromozomul 22 în q 13.1., care rãspunde de transportul glucozei
ºi al sodiului prin membrana enterocitarã, iar cea secundarã 
suportarea unor afecþiuni digestive cronice, intervenþii
chirurgicale pe intestin etc.
Absorbþia totalã a produselor rezultate din hidrolizarea
lactozei, la copiii mai mari, ºi a amidonului este asiguratã de
cotransporturi (transportatori) care, traversând membrana
enterocitarã, asigurã transferul monozaharidelor din lumenul
intestinal în interiorul enterocitului, apoi în afara lui, cãtre lamina
propria, de unde  în patul vascular. Sistemul de transfer în
interiorul celulei reprezintã un homotetramer de 300 kDa, format
din 4 subunitãþi a câte 75 kDa, fiecare, ºi care are o eficacitate
de 2-3 ori mai mare în jejun decât în ileon. Acest sistem este
dependent de Na+, astfel încât cu 1 g de glucozã sunt transportate
260 de molecule de apã. Sistemul de transfer din interiorul celulei
(GLUT 2) se aflã în membrana laterobazalã a enterocitelor, în
hepatocite ºi în celulele tubulare renale, ºi face parte din acelaºi
sistem de transport al globulelor roºii (GLUT 1) ºi al fructozei
(GLUT 5). El este uºor saturabil, nu variazã în funcþie de
gradientul ionilor Na+ sau al altor cationi ºi are genã reglatoare
situatã pe cromozomul 13 în q 26. Studiile in vivo au arãtat cã
glucoza ºi galactoza concureazã pentru acelaºi transportator
[3, 4, 5, 6].
Deficitul primar de glucozã-galactozã este o dereglare
congenitalã în difuzia membranarã a glucozei ºi a galactozei.
Maladia este rarã ºi este descrisã separat de cãtre Laplane,
Lindquist ºi colegii lor, în 1962.
Cauza deficitului sunt anomaliile din membrana
microvilozitarã a enterocitelor, anomalii moºtenite dupã tipul
autosomal recisiv. Studiul genetic al familiilor afectate a arãtat
recent cã maladia este legatã majoritar de mutaþii la nivelul genei
care codificã sinteza cotransportului membranar sodiu-glucozã
(SGLT1).
Defectul genetic este responsabil de anomalii în sinteza
cotransportorilor pentru glucozã-galactozã sau, mai exact, în
sinteza unui sistem de cotransport ineficient, lipsit de
proprietatea de a migra spre membrana marginii în perie a
enterocitelor. În formele primare malabsorbþia congenitalã a
galactozei este condiþionatã mai mult de anomaliile de localizare
ºi mai rar de funcþia acestor cotransportori. Monozaharidele
rãmase în lumenul intestinal, dupã gradientul osmotic, sunt cauza
acumulãrilor lichidiene [3, 4, 5, 7].
Manifestãrile clinice debuteazã cu o diaree severã din
primele zile dupã alimentarea cu lapte (matern, formule din lapte)
sau cu o soluþie glucozatã. Scaunele sunt apoase, cu miros acriu,
se emit cu o frecvenþã de 10-20 în zi ºi sunt cauza deshidratãrilor
cu malnutriþie marcatã, care uneori pot fi fatale. Copiii nu
prezintã vome, dar au sete exageratã ºi uneori pusee febrile.
Suprimarea alimentãrilor la piept amelioreazã scaunul, dar la
2-3 ore dupã reluarea prizelor de alimentare diareea reapare.
Diagnosticul pozitiv este sugerat de diareea severã cu
scaune apoase, care cedeazã la întreruperea alimentaþiei la piept
$#
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recent ºi denumit GLUT 5. El reprezintã o proteinã cu greutatea
molecualrã ~ 50 kDa, localizatã pe marginea în perie a
enterocitelor din 1/3 medie a vilozitãþilor; face parte dintr-o
familie cu caracteristici celulare ºi funcþionale asemãnãtoare
(GLUT 1-5), care asigurã transferul glucozei [1, 3, 4, 5, 6].
Manifestãrile clinice sunt desemnate de o diaree osmoticã
tranzitorie, cu rãspuns benefic la excluderea sau la limitarea
aportului de fructozã.
Tratamentul constã din respectarea regimului fãrã fructozã,
la fel, din corectarea statutului nutriþional ºi al echilibrului
hidroelectrolitic.
Maladia evolueazã favorabil, rar se complicã cu
deshidratãri severe.
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Evoluþia continuã în abordarea leziunilor traumatice severe ale ficatului
Gh. Rojnoveanu
Catedra Chirurgie nr.1 Nicolae Anestiadi, USMF Nicolae Testemiþanu
Continuing Evolution in the Management of Severe Liver Injuries
Surgical and interventional radiology techniques as well as temporary packing or tamponade using dresses have been evaluated. This article
describes the different authors experience with multiple hemostasis procedures. Surgical tactics in severe liver injury have two goals: bleeding
control and preventing infectious complications. Early attempts of bleeding control consisted of open liver package. The complications which
developed in liver injuries treated by this means of open packing resulted in the prohibition of this method for 40 years. However, as other
management techniques did not improve the outcomes in this group of patients, open packing is being used more frequently, although it is
associated with complications. Tamponade using dressings can provide bleeding control, without the adverse effects specific to an open package
technique. Bleeding juxtacaval lesions cannot be controlled by tamponade using dressings, but these could be managed using peri-hepatic
packing. The usefulness of prophylactic abdominal cavity drainage is a controversial issue. Interventional radiology techniques proved to be
helpful in draining liquid postoperative collections. Cases of liver transplantation in severe liver injury have been described but the relevant
clinical experience with this surgical option is very limited.
Key words: liver, trauma, diagnosis, surgical management, nonoperative
Ýâîëþöèÿ òàêòèêè â ëå÷åíèè òÿæåëûõ òðàâìàòè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé ïå÷åíè
Õèðóðãè÷åñêèå è ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ìåòîäû ñ ïîìîùüþ ÊÒ è ýìáîëèçàöèè ðàçâèâàëèñü äî âðåìåííîãî òàìïîíèðîâàíèÿ
ãåìîñòàòè÷åñêèìè ñàëôåòêàìè, ïðèâîäÿ ê áîëåå ýôôåêòèâíûì ðåçóëüòàòàì ëå÷åíèÿ òÿæåëûõ ïîâðåæäåíèé ïå÷åíè. Õèðóðãè÷åñêàÿ òàêòèêà ïðè òÿæåëûõ òðàâìàòè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèÿõ ïå÷åíè íàïðàâëåíà íà ïðîôèëàêòèêó äâóõ ãðîçíûõ îñëîæíåíèé:
êðîâîòå÷åíèå è èíôåêöèÿ. Â ñòàòüå îñâåùåí îïûò ðàçíûõ àâòîðîâ ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ãåìîñòàçà. Ðàííèå ïîïûòêè
îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ ïðèâåëè ê áëàãîïðèÿòíûì ðåçóëüòàòàì ëèøü ïðè òàìïîíèðîâàíèè ðàí ïå÷åíè ñàëôåòêàìè. Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå îñëîæíåíèé ÿâëÿëîñü ñëåäñòâèåì èñïîëüçîâàíèÿ òàìïîíèðîâàíèÿ ðàí ïå÷åíè, êîòîðîå áûëî îïðîâåðãíóòî áîëåå
40 ëåò íàçàä, íî áåç çíà÷èòåëüíîãî óëó÷øåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì áîëåå àãðåññèâíûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ. Ýòîò
ìåòîä áûë âíåäðåí ñíîâà, íî íå áåç ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Óøèâàíèå ïå÷åíè ìîæåò îñòàíîâèòü êðîâîòå÷åíèå è ëèøåíî íåæåëàòåëüíûõ ýôôåêòîâ, ñâîéñòâåííûõ ïåðèïå÷åíî÷íîìó òàìïîíèðîâàíèþ. Êðîâîòå÷åíèÿ ïðè îêîëîêàâàëüíûõ ïîâðåæäåíèÿõ íå
ïîääàþòñÿ óøèâàíèþ, íî ïîõîæå, ÷òî âîïðîñ ìîæíî ðåøèòü ñ ïîìîùüþ ïåðèïå÷åíî÷íîãî òàìïîíèðîâàíèÿ. Ïðîôèëàêòè÷åñêîå äðåíèðîâàíèå áðþøíîé ïîëîñòè îñòàåòñÿ ñïîðíûì âîïðîñîì. Ïîñëåîïåðàöèîííûå æèäêîñòíûå ñêîïëåíèÿ ìîãóò äðåíèðîâàòüñÿ, èñïîëüçóÿ ÓÇÈ è ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå ìåòîäû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè ïåðåñàäêè ïå÷åíè ïðè
òðàâìàõ êàê ñïîñîá, êîòîðûé ïðåòåíäóåò íà ñóùåñòâîâàíèå, îäíàêî ìèðîâîé îïûò â ýòîì íàïðàâëåíèè âåñüìà îãðàíè÷åí.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïå÷åíü, òðàâìà, äèàãíîç, õèðóðãè÷åñêîå è êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå

Introducere
Prin volumul ºi masa sa, prin fragilitatea relativã ºi sediul
toraco-abdominal cu posibilitate de compresiune pe planul dur
costo-vertebral, ficatul este un organ deosebit de vulnerabil. Încã
din antichitate traumatismele hepatice au fost considerate leziuni
potenþial letale. Celsus, în primul secol dupã Cristos, apoi Paulus
Aegina, în secolul VII dupã Cristos; mai târziu J. Thompson în
bãtãlia de la Waterloo  realizau rezecþii hepatice limitate prin
plãgile produse de sabie sau lance. Abia la sfârºitul secolului al
XIX-lea au fost realizate primele rezecþii hepatice soldate cu
succes (Burckhard, 1886; Edler, 1886). În 1908 Pringle a aplicat
pentru prima datã clampajul pediculului hepatic ºi a publicat un
studiu clinic ºi experimental ale cãrui concluzii sunt valabile ºi
astãzi: acest procedeu permite limitarea pierderii sangvine. În
condiþiile unei letalitãþi ridicate, Halsted a introdus, în 1913,
meºajul hemostatic  tratament care a constituit un standard
terapeutic pânã la sfârºitul anilor 30 ai secolului trecut [1].
În cadrul laparotomiei în traumatismele abdominale,
hemoragia masivã ºi situaþia anatomicã confuzã din regiunea
ficatului, din cauza sângerãrii profuze din vasele lezate, poate
conduce la exangvinarea pacientului în câteva minute. Pus în
faþa acestui fapt, chirurgul trebuie sã aleagã prompt strategia
operatorie din lista lungã a procedeelor tehnice [2]. Fiecare

procedeu de hemostazã are locul sãu oportun în paleta întreagã
de tehnici operatorii ale chirurgului, deºi niciunul nu asigurã o
garanþie absolutã ale succesului. Supravieþuirea precoce sau
consecinþele tardive locale sau sistemice continuã sã complice
perioada postoperatorie sau sã mãreascã riscul complicaþiilor
la pacienþi pânã la recuperarea definitivã. Secolul trecut a lãsat
ca mãrturie o evoluþie continuã în managementul leziunilor
severe ale ficatului. Experienþa în tratamentul acestor leziuni ºi
progresele se unificã, promiþând o erã de o eficacitate mai mare
a hemostazei în asemenea leziuni, comparativ cu etapele
precedente. Un rol decisiv în ameliorarea prognosticului în
traumatismele ficatului l-au jucat progresele tehnicilor de
reanimare ºi terapie intensivã, de transfuzie ºi, nu în ultimul
rând, elucidarea anatomiei, inclusiv a vascularizaþiei ficatului,
ºi adoptarea unor tactici ºi tehnici chirurgicale noi.
Etiologie. Anatomie patologicã
Leziunile traumatice hepatice pot fi clasificate, în funcþie
de mecanismul de producere, în contuzii ºi plãgi. De tipul acestor
leziuni depind gesturile terapeutice ºi eficienþa acestora.
Contuziile hepatice survin în traumatismele abdominale
închise: lovituri directe, compresiune între coastele inferioare
ºi coloana vertebralã. Cel mai frecvent traumatismele hepatice
închise sunt consecinþa accidentelor de circulaþie prin impact
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frontal; folosirea incorectã a centurilor de siguranþã poate cauza
leziuni hepatice, iar volanul automobilului este situat ideal pentru
a comprima ºi a rupe ficatul în caz de frânare bruscã. Contuziile
se pot clasifica, în funcþie de integritatea capsulei lui Glisson,
sub o gamã lezionalã variatã: de la simple hematoame
subcapsulare care se pot rupe în doi timpi, la rupturi
parenchimatoase deschise în cavitatea peritonealã, rupturi
vasculo-biliare cu smulgeri hepatocave sau la adevãrate explozii
ale parenchimului, cu dispersarea fragmentelor în cavitatea
peritonealã. Incidenþa celor douã tipuri de leziuni este respectiv
61% ºi 39% [1]. Gravitatea contuziilor constã în amploarea
leziunilor vasculare magistrale ºi biliare. Consecinþele acestor
leziuni sunt: ischemia parenchimului hepatic distal, hematomul
subcapsular sau intraparenchimatos, hemoperitoneul de volum
variabil ºi fistula bilio-vascularã.
Hematomul poate fi situat superficial sau profund. Cel
superficial se produce printr-un mecanism de forfecare între
capsula Glisson ºi parenchim. Extinderea acestuia poate fi
variabilã. Hematoamele subcapsulare pot adopta una din
urmãtoarele evoluþii:
_rezoluþie spontanã;
_rupturã în doi timpi;
_infectare cu dezvoltarea unui abces hepatic;
_rupturã în cãile biliare (hemobilie).
Hematoamele profunde sunt mai frecvent localizate la
nivelul lobului drept al ficatului ºi, în cazul alimentãrii de cãtre
un pedicul important, se pot rupe secundar hiperpresiunii interne.
Rupturile parenchimatoase pot fi la rândul lor superficiale
sau leziuni profunde (impact violent), cu hemoperitoneu,
sângerare intensã ºi necroza parenchimului distal de pediculul
interesat. Extinderea rupturii sau interesarea plurisegmentarã
este variabilã. În traumatismele prin decelerare se produce o
sfâºiere în punctele de fixare ale ficatului; cum fixarea acestui
organ este asiguratã în special de ligamentul triunghiular drept,
traumatismele prin decelerare antreneazã o rupturã
parenchimatoasã de-a lungul inserþiei acestui ligament. În
contrast, traumatismele prin strivire frontalã sau prin cãdere de
la înãlþime produc leziuni ale segmentelor hepatice centrale (IV,
V ºi VIII), mai uºor de abordat chirurgical. Într-o serie de 128
de leziuni traumatice hepatice nepenetrante, Boone a constatat
urmãtoarea distribuþie a leziunilor: 42% din cazuri au prezentat
leziuni solitare ale hemificatului drept, 38%  leziuni bilobare,
iar 20%  ale lobului stâng. Acestea din urmã sunt mai profunde
ºi sunt urmate mai frecvent de complicaþii [3].
Plãgile sunt produse prin acþiunea armelor albã sau de
foc. Orice pacient cu traumatism penetrant în hipocondrul drept
sau la baza hemitoracelui drept trebuie suspectat de leziune
hepaticã. Leziunile sunt diverse ºi aceste aspecte variate depind
de tipul agentului traumatic, de intensitatea de acþiune, de
raportul faþã de hilul hepatic cu riscul lezãrii unor elemente
biliare sau vasculare majore. Încã în 1938 Krieg a clasificat
plãgile ficatului în:
_ plãgi net liniare, produse frecvent prin armã albã, cu
prognostic favorabil;
_plãgi tunelizate, prin proiectile ale armelor de foc (cu un
orificiu de intrare ºi unul de ieºire);
_ explozii hepatice produse de proiectile explozive cu
devitalizãri parenchimatoase importante [1].

În funcþie de profunzimea lor, leziunile hepatice pot fi
clasificate în transcapsulare, subcapsulare ºi centrale. În 1990
Buechter clasifica leziunile traumatice hepatice în funcþie de
structura segmentarã a ficatului (dupã Couinaud):
_gradul I  care nu necesitã tratament chirurgical sau la
care exereza se limiteazã la un segment;
_gradul II  care necesitã o hepatectomie ce implicã cel
puþin douã segmente hepatice;
_gradul III  în care sunt prezente leziuni venoase juxtasau retrohepatice.
Având în vedere faptul cã prognosticul în traumatismele
hepatice depinde în mare parte de afectarea vascularã, Namieno
clasificã traumatismele nepenetrante în:
_tipul I  cu leziuni vasculare subcapsula glissonianã;
_tipul II  leziuni vasculare transcapsulare glissonianã;
_tipul III  leziunea vaselor de aflux ºi reflux sangvin.
În prezent, cele mai utilizate clasificãri sunt cea propusã
de Moore, în 1984, ºi clasificarea AAST (American Association
for the Surgery of Trauma). Moore a clasificat leziunile
traumatice hepatice, bazându-se pe aspectul intraoperatoriu, în
5 grade. Într-o încercare unificatoare, bazatã pe clasificarea lui
Moore, leziunile hepatice au fost clasificate de cãtre Organ
Injury Scaling Committee al AAST, dupã importanþa distrugerii
parenchimatoase, în 6 grade cu gravitate în creºtere (New Liver
Injury Scale) [4]. Aceastã clasificare este utilizatã în prezent de
majoritatea autorilor. Scorul acestora pentru leziunile ficatului
reprezintã o sintezã logicã faþã de scorurile precedente descrise
de Moore ºi coaut. În general, gradele III-VI de leziune au fost
considerate ca severe.
Incidenþa
În cadrul general al traumatismelor abdominale leziunile
hepatice survin la aproximativ 10-20% din cazuri [5, 6, 7].
Frecvenþa este mai mare la copii datoritã proporþiilor anatomice
modificate, ale ficatului, însã gravitatea leziunilor este mai redusã
 probabil datoritã factorilor traumatizanþi mai puþin variaþi în
cazul copilului, precum ºi elasticitãþii ºi mobilitãþii mãrite a
peretelui abdominal ºi a ficatului. Incidenþa leziunilor de gradele
III-VI, considerate severe ºi care necesitã, de obicei, un tratament
chirurgical, este de 31% [8]. În funcþie de diverse asocieri, se
pot distinge leziuni hepatice izolate, traumatisme abdominale
pure ºi politraumatisme. În seria de 102 traumatizaþi a lui Eisner,
proporþia acestora a fost de respectiv 9%, 21% ºi 79% [6]. În
prezent, pe plan mondial se remarcã o serie de schimbãri în
comportamentul general al leziunilor traumatice hepatice:
_datoritã creºterii frecvenþei traumatismelor prin accidente
de circulaþie, contuziile hepatice predominã în raport cu leziunile
penetrante [9];
_în timp ce în Europa plãgile prin armã albã sau de foc
reprezintã 10-35% din leziunile traumatice hepatice, în unele
centre din Statele Unite ale Americii ele ajung la 80% din totalul
leziunilor [6];
_incidenþa plãgilor prin armã albã a diminuat, în timp ce
frecvenþa celor prin proiectile cu mare vitezã sau de calibru mare
a crescut;
_se constatã o creºtere a frecvenþei leziunilor grave (20%),
posibil datoritã transportãrii mai rapide la spital ºi ameliorãrii
metodelor de reanimare [7].
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Leziunile asociate agraveazã traumatismele hepatice,
influenþând în mare parte letalitatea pacienþilor. Existã o relaþie
direct proporþionalã între gravitatea leziunilor hepatice ºi
incidenþa altor leziuni. Cel mai frecvent se asociazã leziuni
toracice ºi diafragmatice, apoi ale organelor abdominale. În
traumatismele penetrante frecvent sunt lezate toracele, inclusiv
pericardul, iar în contuzii  splina ºi rinichii. Incidenþa
traumatismelor hepatice asociate cu leziuni toracice ºi
diafragmatice ajunge la 74%, iar asocierea cu leziuni ale altor
organe abdominale se situeazã între 35 ºi 50% [5], ajungând în
unele serii la 66-77%. Asocierea cu leziuni ale organelor cavitãþii
abdominale este raportatã la 25% [8].

examinat clinic: cu stare de conºtiinþã alteratã (traumatisme
cranio-cerebrale, stare de ebrietate avansatã sau la cei drogaþi),
cu leziuni vertebro-medulare, cu anestezie generalã. LPD are
sensibilitate înaltã în diagnosticul hemoperitoneului (95-97,7%),
dar nu localizeazã leziunile, precizia diagnosticã este de 89%.
În ciuda sensibilitãþii ridicate în centrele care utilizeazã LPD,
procentajul laparotomiilor nonterapeutice ajunge la 39%.
Lavajul peritoneal pozitiv (sânge) în prezent nu mai constituie
o indicaþie absolutã cãtre laparotomie. Metoda rãmâne indicatã
în cazul pacienþilor, la care TC deceleazã sânge juxtamezenteric,
pentru a exclude o leziune intestinalã. Ecografia ºi TC sunt, în
prezent, metode standard de diagnostic în traumatismele
hepatice. Ele permit atât evaluarea hemoperitoneului, cât ºi
efectuarea unui bilanþ lezional parenchimatos ºi retroperitoneal.
Existã o serie de avantaje ale ecografiei faþã de TC:
_portabilitate în departamentul de stabilizare, ATI, secþia
Reanimare a Centrului de Urgenþe;
_rezultatele pot fi evaluate cu uºurinþã ºi de alþi clinicieni;
_procedeul poate fi repetat în dinamicã etc. [5];
_costul convenabil.
Datoritã acestor avantaje, în unele centre din Europa ºi în
Japonia, ecografia este adoptatã de rutinã în diagnosticul
traumatismelor hepatice  în asociere cu TC ºi LPD sau ca o singurã
alternativã. Monitorizarea ultrasonograficã este adecvatã pentru
depistarea complicaþiilor postoperatorii. Tomografia computerizatã
cu contrast intravenos este, de fapt, investigaþia imagisticã cea mai
utilã în evaluarea traumatismului hepatic. Ea permite stabilirea
localizãrii ºi extensiunii leziunii, încadrarea într-unul din gradele
de severitate, aprecierea cantitativã a hemoperitoneului ºi a leziunilor
asociate. În plus, TC permite realizarea unei examinãri
retroperitoneale, toracice ºi cerebrale. [1].
Atitudinea nonoperatorie adoptatã în ultimii ani la pacienþii
stabili hemodinamic a fost posibilã datoritã progreselor TC.
Monitorizarea tomograficã a pacienþilor este utilã în evoluþia
traumatismelor hepatice spre complicaþii posttraumatice
imediate (biliragie ºi hemobilie) sau tardive (abcese, bilom).
Prin TC tridimensionalã se obþine o stabilire, anatomicã precisã
a zonelor lezate ºi a raporturilor cu vasele mari, cu o precizie
mai mare decât TC convenþionalã. Croce ºi colaboratorii
contestau, în 1991, fidelitatea TC în a aprecia corect gradul
leziunii hepatice; în seria sa de 37 de pacienþi, gradaþia indicatã
de TC s-a corelat cu ceea ce s-a stailit intraoperatoriu la doar
16%, cu 41% dintre subevaluãri TC. Într-un alt studiu prospectiv
al lui Croce din 1995, rata de eºec a TC în leziunile de gradele
I - V a fost de respectiv 20%, 3%, 3%, 0% ºi 12%, iar în
aprecierea hemoperitoneului: de 2%  pentru cel minim, 6% 
pentru mediu ºi 7%  pentru masiv [10]. Leziunile dificil de
gradat TC sunt mai ales cele localizate central, în jurul
ligamentului falciform. TC ºi LPD sunt metode complementare
de diagnostic, ºi nu se exclud una pe cealaltã. Creºterea preciziei
diagnostice a TC din ultimii ani a determinat diminuarea
recurgerii la LPD. În ultimã instanþã, clinicianul este cel care
determinã oportunitatea efectuãrii ºi utilitatea fiecãreia dintre
cele douã metode. Interpretarea rezultatului unei puncþii
peritoneale trebuie coroboratã cu tabloul clinic: un aspirat
negativ nu exclude diagnosticul de hemoperitoneu, iar unul
pozitiv nu obligã o laparotomie exploratorie, dacã pacientul este
stabil hemodinamic (în cazul pacienþilor cu traumatisme hepatice

Diagnosticul
Diagnosticul unui traumatizat trebuie sã evolueze paralel
cu mãsurile terapeutice primare  de asigurare a funcþiilor vitale:
restabilirea permeabilitãþii cãilor aeriene, tratamentul
pneumotoraxului, al hemotoraxului, al tamponamentului cardiac,
al hemoragiilor arteriale. În privinþa prioritãþilor în evaluarea
diagnosticã la internare, pe prim - plan se situeazã cele
hemodinamicã ºi respiratorie, apoi neurochirurgicalã ºi
ortopedicã. În general, traumatismul hepatic trebuie întotdeauna
suspectat în cazul plãgilor înþepate sau împuºcate ale etajului
abdominal superior. În cazul contuziilor hepatice sunt orientative
excoriaþiile, semnele lãsate de centurile de siguranþã. O mare
parte din traumatizaþi (49-75%) au încã de la spitalizare semne
de ºoc hipovolemic [6]. Iritaþia peritoneolui poate fi prezentã,
impunând intervenþia chirurgicalã de urgenþã. Progresia
distensiei abdominale ºi iradierea durerii în umãrul drept pot, la
rândul lor, sugera existenþa unui traumatism hepatic. Timpul nu
trebuie ratat cu teste diagnostice în cazul unui pacient
hemodinamic instabil, cu abdomen destins ºi care necesitã
transfuzii pentru menþinerea tensiunii arteriale; acesta va fi supus
urgent unei laparotomii exploratorii. În aceste situaþii critice,
mai ales în cazul traumatismelor abdominale deschise, manevrele
diagnostice nu fac decât sã întârzie tratamentul eficient. În
schimb, în cazul pacienþilor stabili hemodinamic, asimptomatici
sau cu simptomatologie minimã, dilemele diagnostice nu pot fi
rezolvate decât cu ajutorul mijloacelor paraclinice, corelate
pentru creºterea rapiditãþii diagnosticului ºi instituirii în timp
util a mãsurilor terapeutice. Cu regret, sunt rare situaþiile în care
doar examenul clinic este suficient pentru a stabili diagnosticul
de leziuni ale organelor viscerale abdominale ºi, mai precis, de
traumatism hepatic. De cele mai multe ori acesta este mascat de
leziunile traumatice extraabdominale ºi este depistat doar
intraoperatoriu. Lipsa de precizie a examinãrii clinice repetate,
utilizatã ca singurã metodã în depistarea leziunilor unui bolnav
traumatizat, a dus la folosirea unor investigaþii speciale care
permit o evaluare rapidã a stãrii pacientului. Întrucât decizia
operatorie se bazeazã pânã la urmã pe prezenþa
hemoperitoneului, controversele diagnostice s-au centrat asupra
lavajului peritoneal diagnostic ºi asupra metodelor imagistice
(ecografia ºi tomografia computerizatã).
Lavajul peritoneal diagnostic (LPD) a constituit standardul
de aur al evaluãrii traumatismelor abdominale încã din 1965.
Metoda ºi-a câºtigat popularitate graþie simplitãþii sale, precum
ºi dificultãþii efectuãrii examenului clinic la bolnavul
politraumatizat. LPD este indicat în cazul pacienþilor dificil de
$'
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minore se constatã deseori oprirea sângerãrii în momentul
laparotomiei). În cazul recurgerii exclusiv la LPD  metodã cu
sensibilitate mare, existã riscul practicãrii unor laparotomii
albe. Rezonanþa magneticã nuclearã  metodã imagisticã mai
puþin accesibilã, nu oferã avantaje semnificative faþã de TC în
evaluarea de rutinã a pacienþilor cu traumatisme hepatice.
Arteriografia poate fi utilã în identificarea leziunii hepatice, dar
este, de obicei, rezervatã diagnosticului complicaþiilor
posttraumatice sau postoperatorii. Indicaþia efectuãrii
arteriografiei derivã din datele furnizate de TC (semne de leziune
arterialã sau venoasã majorã). Cu ajutorul arteriografiei se poate
încerca controlul nonoperatoriu al hemoragiei în hematoamele
subcapsulare sau intraparenchimatoase, în anevrisme ºi în fistule
arterio-venoase secundare. Tehnicile de radiologie
intervenþionalã permit embolizarea selectivã pe calea cateterului
introdus în artera hepaticã. Cu ajutorul scintigramei cu techneþiu
 acid hepato-iminodiacetic (Tc99m HIDA) ºi a colangiografiei
endoscopice retrograde pot fi obþinute dovezi ale unei biliragii
sau pot fi localizate leziuni mici, (nedetectabile prin alte metode)
în coroborare cu datele imagistice furnizate de TC ºi ecografie.
O alternativã de diagnostic este laparoscopia. Laparoscopia este
indicatã pacientului cu hemodinamicã stabilã, fãrã intervenþii
abdominale în antecedente sau leziuni toracice evidente. În cazul
traumatismelor închise ºi al plãgilor înþepate, indicaþia de
laparoscopie se bazeazã pe evaluarea clinicã, lavajul peritoneal
pozitiv ºi pe examenul TC, care sugereazã existenþa unor leziuni
viscerale. În plãgile penetrante prin împuºcare, la baza toracelui
sau abdominale, laparoscopia poate fi indicatã indiferent de
examenul clinic. Deºi existã studii încã din anii 60 ai sec. trecut,
unde opiniile diverºilor autori, privind utilitatea metodei în
traumatismele ficatului, sunt contradictorii atât timp cât existã
o codificare destul de precisã a indicaþiei de celiotomie bazatã
pe celelalte metode diagnostice. Laparoscopia permite
aprecierea naturii revãrsatului peritoneal, rezolvarea sângerãrilor
hepatice superficiale, decelarea unor leziuni hepatice cu potenþial
hemoragic (hemangioame), evacuarea hemoperitoneului ºi
lavajul, efectuarea unei inspecþii lezionale a abdomenului
traumatizat [11]. Este clar, însã, cã laparoscopia nu poate
examina unele structuri cum ar fi faþa posterioarã a ficatului.
Rata de rezultate fals pozitive ce obligã la o laparotomie
nonterapeuticã este de 20%, iar frecvenþa leziunilor hepatice
nedetectate laparoscopic este, în studiile preliminare, de 19-25%.
În plus, imposibilitatea examinãrii intestinului subþire ºi a
aprecierii cantitative a hemoperitoneului limiteazã utilitarea
laparoscopiei în a stabili: care pacienþi cu leziuni vizualizate
laparoscopic necesitã laparotomie. Dintre modificãrile
investigaþiilor biologice sunt de menþionat leucocitoza, scãderea
hematocritului ºi hiperbilirubinemia (care poate apãrea peste
3-4 zile dupã traumatism). Important, de asemenea, este studiul
coagulãrii în depistarea coagulopatiei, în evaluarea efectelor
transfuziilor ºi în aprecierea funcþionalitãþii hepatice.

Prima reuºitã chirurgicalã îi aparþine lui von Bruns care, în 1870,
a extirpat cu succes porþiunea ficatului lezat prin armã de foc.
Burckhardt ºi Willett, peste 17 ani, au raportat despre tratamentul
operatoriu cu succes în hemoragia din ficat. Despre utilizarea
acelor lungi pentru suturarea plãgilor ficatului prin tehnica în
U în experiment au raportat Kuzneþov ºi Penski în 1897.
Reprezentând unul dintre cele mai populare gesturi operatorii
în chirurgia hepaticã, manevra Pringle a apãrut în raportul lui
J. Hogarth Pringle în 1908 [Pringle, citat dupã 12]. Mulþi chirurgi
ºi în prezent folosesc comprimarea ligamentului hepatoduodenal
ca manevrã utilã în hemostaza provizorie în ficat.
Bazându-se pe experienþa Primului rãzboi mondial,
Departamentul Medical al Armatei SUA a recomandat ca plãgile
minore ale ficatului, fãrã hemoragie activã, sã nu se sutureze; suturile
sau packing-ul intrahepatic sã fie utilizate în leziunile mari, cu sau
fãrã hemoragie activã. Tehnica suturilor în U, cu ace boante, este
încã un standard care previne hemoragiile secundare. În 1913, W. S.
Holstedt introduce conceptul de packing intrahepatic în leziunile
ficatului. Acesta constã în tamponarea leziunii hepatice cu tifon,
exteriorizatã printr-o contraperturã pe flancul drept al peretelui
abdominal anterior. Acest procedeu a rãmas popular pânã în timpul
celui de-al II-lea rãzboi mondial. În 1944 82,6% dintre leziunile
hepatice erau tratate prin packing intrahepatic sau drenaj perihepatic
cu drene Penrose. Aceastã tacticã era însoþitã de hemoragii recidivante
dupã înlãturarea tampoanelor sau de abcese perihepatice. Madding
a condamnat utilizarea packing-ului intrahepatic, preferând tehnica
explorãrii plãgii hepatice, debridarea, sutura ºi drenarea externã. Dupã
experienþa celui de al II-lea rãzboi mondial ºi recomandãrile lui
Madding, tamponarea intrahepaticã a leziunii hepatice era rar utilizatã
timp de douã decenii. Convinºi de potenþialele complicaþii tardive,
dupã folosirea packing-ului intrahepatic, chirurgii au preluat o strategie
mult mai agresivã. În timpul acestei perioade s-a dezvoltat ºi s-a
ameliorat înþelegerea de cãtre clinicieni a patofiziologiei ºocului
hemoragic, principalele lucrãri de pionerat în acest sens fiind ale lui
Blalock, iar mai târziu  ale lui Shires et al. Transfuzia de sânge a
permis efectuarea operaþiilor mai laborioase în leziunile traumatice
la pacienþii, care continuau sã supravieþuiascã pe masa de operaþie în
pofida pierderilor masive de sânge. În acest domeniu urmau sã aparã
tehnici chirurgicale noi. În 1958, Lin a descris fragmentarea
parenchimului hepatic prin digitoclazie, iar în urmãtorul deceniu al
anilor 60  sutura ficatului, debridarea rezecþionalã ºi rezecþiile
hepatice majore au devenit gesturi operatorii populare în leziunile
hepatice severe [12].
Hemostaza provizorie a fost preluatã de Heaney et al. care
au descris asocierea comprimãrii suprahepatice ºi intrahepatice
a v. cava inferior, comprimarea aorticã supraceliacã ºi manevra
Pringle pentru a obþine izolarea vascularã totalã a ficatului.
Buckberg et al., Schrock et. al., ulterior, au descris tehnica
ºuntului prin vena cavã inferioarã (cit.dupã [12]). Agresivitatea
timpurilor a fost probabil redusã de serioasele consideraþii, ca
drenarea profilacticã a cãilor biliare cu dren Kehr, propusã în
premierã de Meredino în anii 1960. Este cert cã decompresiunea
biliarã poate reduce probabilitatea unei biliragii nedirijate din
leziunile parenchimului hepatic. Din fericire, acest concept a
fost efectiv condamnat de Lucas ºi colegii sãi, care au arãtat
printr-un studiu prospectiv cã decompresiunea profilacticã a
cãilor biliare nu are avantaje [9]. În anii 1970 rezultatele
chirurgiei agresive din deceniul precedent au început sã se

Opþiuni terapeutice (soluþii chirurgicale)
Factorul determinant în traumatismele hepatice severe este
rapiditatea cu care este controlatã hemoragia. Deaceea obiectivul
primar al tratamentului în traumatismele severe ale ficatului este
hemostaza completã în scopul supravieþuirii pacientului, iar cel
secundar este prevenirea complicaþiilor postoperatorii majore.
%
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manifeste, ºi nu au fost prea încurajatoare. Rata mortalitãþii în
rezecþiile hepatice majore era înaltã, dupã cum a raportat Trunkey
et al.  47% în anii 1963-1971; Levin et al.  52%, pentru
perioada 1964-1976; Defore et al.  59%, anii 1939-1974. Nu
era clar în ce mod în cazul suturilor adânci pe ficat ºi rezecþiilor
majore pot evolua aºa complicaþii ca: hemobilia, hemoragiile
secundare, supurarea cavitãþii restante intrahepatice. Ironic,
aceasta s-a observat în urma utilizãrii packing-ului intrahepatic,
fapt ce a impus chirurgii sã abandoneze packing-ul ºi sã adopteze
în prim-plan o chirurgie rezecþionalã. Plus la aceasta, se pare cã
tehnicile chirurgiei agresive deseori pot fi însoþite de complicaþii
tardive, septicemie ºi insuficienþã hepaticã. Se pare totuºi cã
aceste metode agresive deseori au impus efectuarea operaþiilor
cu risc înalt la bolnavii critici. Într-o mãsurã oarecare, ca rãspuns
la rezultatele dezamãgitoare ale atitudinii agresive, s-au elaborat
noi tehnici.
Hemostaza temporarã poate fi obþinutã prin manevra
Pringle, compresiune manualã ºi packing cu meºe. Un control
mai sigur este deseori atins prin packing-ul leziunilor cu þesuturi
autogene, cum ar fi omentul sau ligamentul falciform. Cu interes
istoric este de menþionat o alternativã a meºajului, preconizatã
în 1965 de cãtre Rumenov, care practica hepatofrenopexia
(sutura marginii anterioare a ficatului la peretele abdominal
anterior) în plãgile feþei diafragmatice a ficatului. Se miza pe
efectul compresiv al hematomului conþinut în spaþiul închis,
realizat interhepatofrenic [1]. Oricând hemoragia arterialã
survine în circa 10% dintre leziunile hepatice severe, packingul intrahepatic, de obicei, nu poate fi suficient. Reieºind din
aceasta, Truman Mays a popularizat conceptul privitor la
ligaturarea arterelor hepatice, care este sigurã de practicat în
multe cazuri de traumatism hepatic. Conform acestei tehnici,
Mays a mers împotriva tendinþelor deja existente. Tehnicile
tradiþionale, bazate pe studii anatomice, indicau cã arterele
hepatice nu pot fi nicicând ligaturate. În 1974 Mays, însã, a
demonstrat, prin arteriografie, cã dupã ligaturarea arterelor
hepatice revascularizarea are loc prin colaterale peste 4 ore.
Cercetãrile anatomice au confirmat conceptul cã arterele
hepatice nu sunt de tip terminal, de aceea aceastã tehnicã este
adecvatã ºi este necesarã la 1/10 din cazurile de traumatisme
hepatice severe. Mays a fost, de asemenea, unul dintre primii
care au susþinut tendinþa de a practica rezecþiile hepatice în
traumatismele ficatului [12]. Din cauza rezultatelor nefavorabile
observate anterior, numai un numãr mic de bolnavi erau
consideraþi apþi pentru rezecþiile hepatice majore. Reviul
prezentat de colectivul de autori pe o statisticã de 5000 de cazuri
indica o pondere a rezecþiilor hepatice de numai 7,5% dintre
pacienþi cu o mortalitate de 52%. Surveys a indicat cã rezecþiile
majore au devenit rare pânã în 1982 [4]. Publicaþiile recente
denotã cã procedeul rezecþional este o experienþã curentã ºi 10%
dintre pacienþi suportã rezecþia hepaticã majorã. Totuºi la
pacienþii cu intervenþii rezecþionale majore rata mortalitãþii atinge
50% [2].

devitalizate sau din colecþiile biliare sau sangvinolente. Deºi
sterilã, bila este un mediu favorabil pentru infecþie, îndeosebi la
pacienþii cu leziuni asociate ale organelor cavitare, mai ales
penetrante. În efortul de a preveni infecþia, mulþi au considerat
drenajul profilactic al leziunilor hepatice o necesitate. Experienþa
chirurgiei acumulatã în cel de-al II-lea rãzboi mondial a arãtat
prioritatea drenajului perihepatic extern adecvat cu dren ºi
deseori indicã un tratament satisfãcãtor. Recomandãrile ca toate
plãgile hepatice sã fie drenate de rutinã ºi packing-ul intrahepatic
sã fie abandonat au fost acceptate. Aceste publicaþii deseori erau
greºit înterpretate drept confirmare cã drenajul perihepatic
ameliora supravieþuirea. Rolul drenelor peritoneale este cercetat
în experimente deja din 1904. Este demonstrat faptul cã drenele
deschise permit colonizarea florei tegumentelor în cavitatea
peritonealã, explicã incidenþa înaltã a abceselor intraabdominale
dupã splenectomie ºi colecistectomie, când sunt utilizate drenele
deschise. Aceastã practicã este abandonatã în timpul ultimelor
douã decenii.
Într-o analizã Fischer et al., în 1978, au comparat incidenþa
septicemiei postoperatoriu printre 248 de pacienþi cu plãgi
hepatice fãrã drenaj perihepatic cu unul analogic, raportat de
alte centre care utilizeazã drenajul perihepatic de rutinã. Studiul
retrospectiv aratã o incidenþã mai mare a complicaþiilor septice
la bolnavii cu drenaj perihepatic, cu excepþia plãgilor zdrobite,
unde rezultatele sunt identice, indiferent de metoda de drenare
utilizatã. Mullins et al. au demonstrat cã nu existã diferenþã în
incidenþa septicemiei postoperatorii pe organele intraabdominale
ºi a fistulelor biliare. Într-un studiu similar Gillmore et al.,
analizând rezultatele tratamentului a 56 de pacienþi în spitalul
Orlean, au relatat rata de 3,1% dintre abcesele intraabdominale
la bolnavii fãrã denare deschisã ºi de 3,1% contra 4,2%, la
pacienþii cu dren aspirativ. Alte studii relateazã cã utilizarea
drenajului deschis este mai probabil asociatã cu complicaþii,
comparativ cu cel aspirativ sau cu tratamentul fãrã drenaj, în
funcþie de stratificarea pacienþilor conform unor parametri, care
mãresc riscul infecþiei (mecanismul traumatismului, ºocul
hipovolemic, transfuzia sangvinã, severitatea leziunii,
perforaþiile asociate ale tractului digestiv, multitudinea de organe
lezate etc [12].
Recent, Feliciano ºi Patcher, bazându-se pe un reviu amplu
din literaturã au conchis, cã drenajul nu este necesar, dacã e
obþinutã o hemostazã satisfãcãtoare ºi lipseºte biliragia evidentã
[13]. Ei au concluzionat, de asemenea, cã rezecþia posttraumaticã
a coastei a 12-a poate fi justificatã în prezenþa coagulopatiei
sau dacã se presupune o biliragie. Packing-ul temporar
perihepatic, în scop de hemostazã în plãgile severe hepatice,
este utilizat pe larg în ultimii ani, dar rolul drenajului în asemenea
circumstanþe nu este evaluat.
Tendinþe curente
Managementul nonoperatoriu. Tratamentul
nonoperatoriu, împreunã cu împachetarea perihepaticã ºi
reexplorarea planificatã, reprezintã cele mai importante achiziþii
în terapia traumatismelor hepatice din ultimii zece ani.
Progresele metodelor imagistice, în special ale TC, au facilitat
identificarea ºi selectarea leziunilor traumatice hepatice care
nu necesitã laparotomie. Meyer ºi colaboratorii au publicat în
1985 primele articole privind utilitatea TC în evaluarea iniþialã

Rolul drenelor
Complicaþiile infecþioase deseori se declanºeazã la
supravieþuitori în perioada imediatã dupã leziunile hepatice
majore, uneori fiind cauza insuficienþei multiple de organ urmatã
de deces. Riscul infecþiei rezultã din descompunerea þesuturilor
%
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agentului traumatic ºi posibilitatea asocierii altor leziuni,
detectabile doar prin laparotomie, impun o atenþie sporitã pânã
la vindecarea completã. Sunt autori care raporteazã tratament
nonoperatoriu la pacienþii stabili cu plãgi împuºcate abdominale
sau ale flancurilor, pe baza tomografiei computerizate, folositã
ca screening diagnostic iniþial, pentru decelarea prezenþei sau
absenþei penetraþiei peritoneale. În cazul suspiciunii de penetraþie
peritonealã, se recurge imediat la laparoscopia diagnosticã.
Condiþiile generale pentru adoptarea acestei tactici chirurgicale
sunt stricte:
_ stabilitatea hemodinamicã a pacientului, caracterizat
printr-un index de ºoc Algower < 1, cu un necesar de soluþii
electrolitice < 2 litri ºi de masã eritrocitarã < 2 unitãþi în cele
douã ore succesive internãrii sau de maximum 4 unitãþi de sânge
în 24 de ore [14];
_ absenþa semnelor de iritaþie peritonealã, a
pneumoperitoneului în radiografia abdominalã simplã, a
sindromului infecþios sau a altor semne de leziuni abdominale
asociate; prezenþa oricãrui indiciu privind implicarea altor organe
abdominale trebuie sã orienteze chirurgul fãrã ezitare spre
intervenþia chirurgicalã;
_posibilitatea supravegherii riguroase clinic ºi imagistic
(ecografic ºi TC), care sã evidenþieze stabilizarea sau
ameliorarea leziunii;
_ integritatea neurologicã a pacientului, ce permite
examinãri seriate [14].
Decizia aplicãrii unei atitudini nonchirurgicale se bazeazã
în bunã parte pe datele oferite de examenul TC, dar aceste criterii
trebuie completate cu starea hemodinamic stabilã a pacientului
ºi cu examinãrile clinice seriate; sângerarea dintr-o rupturã
parenchimatoasã adâncã a lobului drept al ficatului se poate
opri spontan, în timp ce o sfâºiere minimã capsularã poate
produce exsangvinarea unui pacient cu coagulopatie. Deºi
limitatã în prezent de factorul de timp, reconstrucþia
tridimensionalã a imaginilor TC ar putea sã constituie în viitor
metoda de elecþiune în evaluarea corectã a traumatismelor
hepatice ºi în luarea deciziei terapeutice. Clasic, un
hemoperitoneu maxim de 250 ml, decelat prin TC, reprezintã,
dupã unii autori, un argument sigur pentru tratament
nonoperatoriu [5]. Un hemoperitoneu mai mare de 500 ml nu
exclude aceastã atitudine, dacã pacientul este stabil
hemodinamic. Prezenþa unui hemoperitoneu masiv, asociat cu
un necesar de sânge transfuzat peste 2 unitãþi, cu scãderea
hematocritului ºi cu distensia abdominalã indicã, de obicei, o
hemoragie intraabdominalã profuzã ºi impune laparotomia.
Examinarea TC repetatã, la 48 de ore, permite monitorizarea
leziunilor hepatice, precum ºi decelarea colecþiilor ce necesitã
drenaj percutanat. Nu existã un acord în privinþa frecvenþei
examinãrilor ulterioare, dar majoritatea autorilor recomandã
repetarea TC doar dacã existã o indicaþie clinicã. O scintigramã
cu Tc99m HIDA este indicatã la 5-7 zile pentru a decela
eventualele acumulãri biliare (bilom). Pacienþii cu leziuni
hepatice stabile ºi cu semne de regresiune a hemoperitoneului
la evaluãrile TC repetate pot fi externaþi ºi reexaminaþi la 1, 2 ºi
3 luni (perioadã documentatã TC de vindecare completã a
leziunii hepatice, ce atinge o rezistenþã cel puþin egalã cu cea a
þesutului hepatic normal). Cei la care aceºti parametri se
agraveazã necesitã o explorare diagnosticã suplimentarã

a traumatismului hepatic ºi iniþierea tratamentului nonoperatoriu.
În ultimii ani opþiunea pentru un tratament nonoperatoriu a fost
din ce în ce mai recomandatã în abordarea unor cazuri
selecþionate de traumatisme ale organelor abdominale
parenchimatoase. Abstenþia chirurgicalã s-a bazat pe observaþia
retrospectivã cã hemoragia, cu sursã în leziunea hepaticã, se
poate opri spontan. Iatã câteva dintre studiile care au atestat
acest fenomen:
_37% dintre cei 323 de pacienþi raportaþi de Cox nu mai
sângerau în momentul intervenþiei; leziunile erau reprezentate
de sfâºieri capsulare, dilacerãri minore, dilacerãri cu cheag, iar
81% dintre aceºti pacienþi erau stabili hemodinamic, necesitând
în medie 3 unitãþi de sânge;
_studiind retrospectiv observaþiile sale, Boone a ajuns la
concluzia cã doar 33% dintre pacienþii cu traumatism hepatic
necesitã laparotomie pentru leziunea hepaticã, restul putând fi
trataþi nonoperatoriu; la pacienþii cu traumatism hepatic, supuºi
laparotomiei sângerarea este opritã la 70% [3];
_ Hiatt a fost surprins constatând oprirea spontanã a
sângerãrii la unii pacienþi trataþi nonoperatoriu, la care a fost
nevoit sã intervinã în cele din urmã datoritã hematocritului în
scãdere sau durerii abdominale [14];
_în seria de 233 de pacienþi operaþi de Stain la 148 (63,5%)
intervenþia s-a rezumat la explorare sau la drenaj [9];
_ Avantaje majore ale abordãrii nonoperatorii a
traumatismelor hepatice sunt:
_Permiterea stabilizãrii chirurgicale a leziunilor majore
extraabdominale (în special, cerebrale) ca primã prioritate;
_Necesarul mai redus de sânge administrat faþã de pacienþii
operaþi [15];
_Evitarea complicaþiilor postoperatorii.
În prezent, aproximativ 50-80% dintre traumatismele
hepatice închise sunt abordate nonoperatoriu [9]. Rutledge, întrun studiu multicentric (152 de spitale) efectuat în 1995 la
Universitatea din Carolina de Nord, a constatat creºterea opþiunii
pentru aceastã atitudine terapeuticã între anii 1988-1992 de la
55% la 79%. Aceste procente variazã ºi în funcþie de gradul
leziunii, atestând de la 90% în leziunile uºoare la 19-40% - în
leziunile severe [15]. În ceea ce priveºte tipul leziunii hepatice
tratatã nonoperatoriu, aceastã atitudine este în mod particular
aplicabilã contuziilor. Tratamentul nonchirurgical este în prezent
indicat în leziunile hepatice din stadiile I, II, III, în hematoamele
subcapsulare ºi intrahepatice, în ficatul despicat (split liver),
atât timp cât nu existã elemente de indicaþie chirurgicalã
(instabilitate hemodinamicã, semne de iritaþie peritonealã).
Atitudinea poate fi extinsã chiar la 20-50% dintre pacienþii cu
leziuni de gradele III-V, stabili hemodinamic [3, 7]. În leziunile
posterioare ale lobului drept sângerarea se produce
retroperitonealpericav, în regiunea suprarenalã, ºi nu în
peritoneu. Leziunile de tip split liver secþioneazã ficatul de-a
lungul unui plan relativ avascular, situat între cei doi hemificaþi,
cu sângerãri reduse, comparativ cu leziunile dilacerante ale
hemificatului stâng [1]. Richardson preferã, însã, sã limiteze
indicaþiile tratamentului nonoperatoriu la hematoamele
intrahepatice ºi la pacienþii care nu necesitã transfuzii de sânge.
Din nefericire, leziunile asociate obligã de multe ori la intervenþie
chirurgicalã ºi în cazul în care leziunea hepaticã este tratatã
nonoperatoriu. În leziunile penetrante, incertitudinea canalului
%
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(angiografie cu embolizarea sursei arteriale, laparoscopie). Timp
de 5-10 zile dupã traumatism este contraindicatã mobilizarea
pacientului [3]. Limitarea activitãþilor fizice la pacienþii externaþi
nu trebuie sã difere, însã, faþã de pacienþii supuºi unei
laparotomii. Cauze de eºec al tratamentului nonoperatoriu care
impun explorarea chirurgicalã sunt hemoragia cu instabilitate
hemodinamicã ºi persistenþa coagulopatiei, leziunile biliare cu
scurgeri importante de bilã, hemobilia ºi leziunile asociate
intraabdominale. Conversiunea tratamenului nonoperatoriu în
tratament chirurgical este raportatã, în mod variabil, între 0 ºi
13% [8, 10, 14]. Croce precizeazã faptul cã doar la jumãtate
dintre aceºti pacienþi laparotomia este determinatã de cauze
hepatice [10]. Rata supravieþuirii în cazurile selecþionate cu
tratament nonoperatoriu ajunge la 92-97%. În 1990 Knudson a
gãsit un singur deces la cele 300 de cazuri recenzate din literaturã
[7]. Complicaþii legate de leziunea hepaticã (hemoragii tardive,
hemobilie, coleperitoneu, abcese perihepatice) au fost remarcate
la 0-3% dintre pacienþii adulþi trataþi nonoperatoriu, semnificativ
mai rare decât celei 11% dintre pacienþii operaþi [10, 16]. O
bunã parte dintre aceste complicaþii pot fi tratate la rândul lor
prin metode minim invazive  drenaj percutanat echoghidat,
chirurgie laparoscopicã. Este evident faptul cã adoptarea unei
atitudini nonoperatorii în traumatismele hepatice implicã o
monitorizare minuþioasã, o bunã disponibilitate a mijloacelor
diagnostice, o dotare optimã a sãlilor de operaþie, în special
destinate urgenþelor traumatice, ºi un personal special instruit.
În aceste condiþii, atitudinea nonoperatorie cu monitorizare a
pacienþilor cu traumatisme hepatice închise, stabili hemodinamic
a devenit standardul terapeutic.
Packing-ul temporar. În cazul pacienþilor la care statusul
hemodinamic impune o explorare a abdomenului prin
laparotomie, în prezent se fac tentative de a controla hemoragia,
exceptând rezecþia hepaticã. Într-adevãr, procedeele rezecþionale
sunt utilizate cu succes doar când hemoragia este stopatã ºi
fragmentul necrozat al ficatului poate fi înlãturat, vs dacã acesta
nu este rezecat [2]. De preferinþã, ligaturarea selectivã a vaselor
este acum utilizatã în schimbul suturilor mari în U. Pachter et
al. pledeazã pentru conceptul de a extinde leziunea hepaticã
pentru o mai bunã expunere a vaselor sângerânde în plagã ºi o
ligaturare ulterioarã mai facilã. Aceasta, de obicei, implicã o
hepatotomie în plan nonanatomic, urmatã de o lezare a
parenchimului hepatic normal prin digitoclazie ºi o suturã sau
altã modalitate de a controla hemoragia din vase. Utilizând
aceastã tehnicã, Pachter ºi asociaþii sãi au ajuns la rezultate
remarcabile: 95% dintre supravieþuitori dintre 75 de pacienþi cu
leziuni complexe ale ficatului. Ei au folosit aceastã tacticã ºi în
leziunile venoase retrohepatice, asociind-o cu aplicarea ºuntului
atriocaval [8].
Tehnicile simple de hemostazã sunt eficiente la
aproximativ 85% dintre pacienþi. În leziunile cu adâncime de 13 cm hemostaza poate fi obþinutã prin apropierea marginilor
plãgii hepatice, realizatã cu fire separate sau printr-un surjet lax
de catgut 0, trecut prin parenchim la 2 cm de marginile plãgii.
Firele pot fi sprijinite pe material special destinat (Surgicel® 
celulozã oxidatã regeneratã, Gelfoam® etc.) sau pe epiploon.
Cauterizarea cu laserul neodymium-YAG sau prin coagulare cu
fascicul de argon este folositã cu succes la oprirea hemoragiilor
difuze de pe suprafaþa tranºei hepatice sau în avulsiile capsulare,

deºi costurile mari ale acestora impun o abþinere a multor servicii
chirurgicale de a le utiliza.
Deseori ligaturarea þi electrocoagularea nu sunt eficiente
în oprirea hemoragiilor parenchimatoase; se declanþeazã cercul
vicios: transfuzie-hipotermie-coagulopatie. Pentru aceste
situaþii s-a recurs la agenþi hemostatici topici. S-a renunþat la
cianoacrilat, folosit în rãzboiul din Vietnam, reeºind din faptul
cã trebuia sã fie aplicat pe suprafeþe uscate, produce reacþii de
corp strãin ºi posibile carcinogenicitãþi. Adezivul cu fibrinã
(fibrin glue), utilizat iniþial în 1980 în chirurgia cardiovascularã
de cãtre Borst, este un agent hemostatic ce coaguleazã aproape
instantaneu la aplicare. Hemoragia se opreºte dupã una sau douã
aplicaþii. Într-un studiu experimental din 1993, Salvino a
controlat cu succes hemoragii traumatice hepatice prin injectarea
de fibringlue intraparenchimatos sub control laparoscopic. Mai
recent, în 1998, Chen a demonstrat eficienþa asocierii
laparoscopie  spray cu fibrinã la pacienþii trataþi iniþial
conservator [11]. Metoda a fost pusã la îndoialã de alþi autori
datoritã unor reacþii (hipotensiune intraoperatorie)  uneori
fatale, chiar în condiþiile în care acestea au fost rarisime
(Eswuivel ºi Berguer, citat dupã [16]). În ultimii ani pelicula de
TachoComb®, similarã în ceea ce priveºte compoziþia cu
adezivul cu fibrinã, a fost folositã din ce în ce mai frecvent în
oprirea sângerãrilor hepatice difuze. Un alt material hemostatic
 pulberea microcristalinã de colagen (Avitene®), a fost, de
asemenea, folosit la oprirea hemoragiilor din plãgi hepatice
minore, având avantajul reacþiei minime de corp strãin. În
încercarea de a opri sângerarea din aceste tipuri de plãgi hepatice,
Blidaru a recomandat aplicarea unor grefoane de piele liberã
despicatã sau de lambou diafragmatic peste leziunile traumatice
hepatice [1].
Încheind cercul evoluþionar, utilizarea packing-ului
temporar cu meºe este o tehnicã acceptabilã. Feliciano et al.
primii au raportat un rezultat bun al tratamentului a 9 dintre 10
pacienþi, la care li s-a practicat packing-ul perihepatic (nu cel
intrahepatic) dupã falimentul multiplelor tehnici chirurgicale de
hemostazã. Experienþa ulterioarã a altor chirurgi a validat aceastã
tacticã pentru era curentã. Dupã ce a fost condamnatã atât de
categoric de Madding, aceastã metodã poate fi utilizatã acum
cu succes, explicaþia fiind rezultatul mai eficace al resuscitãrii
bolnavilor în serviciile ATI ºi reanimare (Madding, citat dupã
[12]). Posibilitãþile actuale de resuscitare ºi combatere a ºocului
asigurã chirurgul cu un pacient care încã sângereazã activ din
plãgile ficatului, versus cu acesta din timpul lui Madding.
Suplimentar, utilizarea în prezent a plãcilor de plastic între meºe
ºi þesutul hepatic minimalizeazã rata reapariþiei hemoragiei la
înlãturarea meºelor. Reintroducerea packing-ului temporar cu
meºe în compresiunea hepaticã, în managementul leziunilor
severe ale ficatului, a fost revoluþionarã. Leziunile care în trecut
erau supuse rezecþiilor majore, în prezent sunt tratate prin tehnici
mult mai limitate, mai puþin ofensive. Sunt considerate oportune
când pacientul este hemodinamic instabil ºi survine o
coagulopatie incontrolabilã. Nu este surprinzãtor cã rata
complicaþiilor infecþioase în asemenea leziuni severe este
ridicatã, relatate probabil ca cauzã a reþinerii temporare a corpilor
strãini în cazurile compromise. Deºi este ademenitor de realizat,
leziunea hepaticã poate fi simplu împachetatã ca o mãsurã
temporarã cu irigare definitivã ºi cu debridare ulterioarã, însã
%!
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nu este clar: de ce rezultatele sunt semnificativ mai bune. Recent
au fost publicate dezbaterile între adepþii procedeelor
rezecþionale majore ºi packing-ului temporar. Cu toate cã
statisticile variazã larg în fiecare monografie referitor la
rezultatele tratamentului printr-o metodã sau alta, în multe debate
apare ca rezultatul unei loterii, o ratã a mortalitãþii de aproximativ
30% în ambele loturi. Probabil, numai concluzia în favoarea
acestor rezultate similare de tratament este consecinþa acordului
reciproc al adepþilor unei sau altei tactici de a analiza loturi
omogene de pacienþi.
Hepatorafia cu meºe. Recent a fost introdusã altã tehnicã
în stoparea hemoragiei  utilizarea tehnicii compresive de
hemostazã. În acest scop se folosesc meºe sintetice absorbabile,
fabricate din acid poliglucolic sau polidactilinã pentru înveliº
compresiv, având ca rezultat stoparea hemoragiei [17, 18]. Astfel
de meºe se utilizeazã cu succes în multe cazuri de splenorafie,
ce permit prezervarea organului. În leziunile splenice meºa se
aplicã învelind complet organul pânã la hil, obþinând hemostaza.
Utilizarea acestui gest în cazul ficatului se confruntã de douã
puncte de vascularizare a organului (triada portalã ºi vena cava
inferior), în contrar unicului pedicul splenic. Aceste probleme
pot fi depãºite învelind numai un lob într-un moment, utilizând
ligamentul falciform ca punct de ataºare a înveliºului (meºei
sintetice) [17]. Ca alternativã, o meºã în formã de U poate fi
aplicatã în întregime pe ficat cu rãspicãtura în U pentru vena
cava inferioarã ºi hilul hepatic [18]. În acest caz se practicã ºi o
colecistectomie simultanã. Pentru hepatorafiile prin învelire
pe dreapta de lig. falciform ambele capete ale meºei se sutureazã
împreunã creând un reces (pita pocket) [12]. Învelirea lobului
stâng al ficatului, de obicei. se efectueazã cu un singur plic.
Pânã se pregãteºte meºa pentru aplicare, asistentul efectueazã
compresiunea manualã a ficatului lezat. Este important ca
compresia în meºã sã fie suficientã pentru hemostazã, însã nu
atât de insistentã în evitarea ischemiei tisulare a ficatului. Ariile
de hemoragie activã de sub meºã pot fi selectiv comprimate
utilizând suturi în mijlocul meºei. Reed et al. au utilizat asemenea
tehnicã la 14 pacienþi în Universitatea din Texas [12], alte 2
centre  încã la 10 bolnavi. Acest procedeu chirurgical a fost
eficient în hemostazã în toate cazurile unde celelalte metode de
hemostazã au eºuat, cu excepþia leziunilor retrohepatice sau
juxtacavale. Numai 2 dintre 24 de pacienþi dupã o astfel de
hemostazã au avut complicaþii infecþioase intraabdominale. Rata
mortalitãþii a fost de 9 dintre 24 (37,5%) de pacienþi. Nu s-au
observat probleme funcþionale ale ficatului la supravieþuitori.
Aceastã tehnicã de hepatorafie este oportunã în leziunile majore
ale þesutului hepatic, în special în lacerãrile hepatice. Prezintã
avantaje comparativ cu packing-ul intraabdominal, deoarece
decade necesitatea relaparotomiei pentru înlãturarea meºelor.
Comparativ cu packing-ul intraabdominal, hepatorafia prin
împachetare nu produce creºterea considerabilã a presiunii
intraabdominale, iar, ca consecinþã, compromiterea ventilatorie
ºi oliguria. De regulã, compresiunea este specificã leziunilor
ficatului, în fond substituind compresiunea manualã a
chirurgului, care permite închiderea definitivã a abdomenului.
Leziunile retrohepatice. Leziunile juxtacavale ºi ale
venelor hepatice încã pot compromite eforturile chirurgicale în
stoparea hemoragiei. Rezultatele ºuntului intracav propus de
Schrock au dezamãgit aºteptãrile, alte variaþii tehnice nu au

apãrut pentru a oferi avantaje reale. Izolarea vascularã totalã a
ficatului prin ocluzia suprahepaticã ºi infrahepaticã a venei cavã,
combinatã cu manevra Pringle, descrisã ca originalã de Heaney
et al. Poate fi utilã când leziunea venoasã retrohepaticã poate fi
rezolvatã relativ repede în lipsa sângelui în câmpul de vedere.
Este raþionalã tactica de ocluzie a fluxului sangvin în ficat ºi
observarea asupra rãspunsului pacientului. Dacã lipseºte un efect
hemodinamic semnificativ, este necesarã suturarea definitivã a
leziunii. Dacã ocluzia vascularã conduce la compromiterea
hemodinamicii, trebuie de efectuat aplicarea ºuntului intracaval.
O alternativã în asemenea leziuni este utilizarea bypass-ului
veno-venos, combinat cu includerea pompei  tehnicã utilizatã
în transplantul de ficat. Aceastã tehnicã permite izolarea
vascularã totalã a ficatului ºi o oportunitate de reparare a
leziunilor în prezenþa unui suport venos ºi o perfuzie mezentericã
adecvatã. Deºi promiþãtoare, nu existã o experienþã mare în
utilizarea acestei tehnici în traumatisme. Beal a introdus recent
conceptul de packing iniþial în controlul leziunilor venoase
retrohepatice [2]. Timp de 4 ani ºi jumãtate dânºii au utilizat
packing-ul total la 35 de pacienþi cu leziuni severe ale ficatului,
inclusiv 14 bolnavi cu leziuni ale venelor hepatice ºi 6  cu
lezarea segmentului retrohepatic al v. cava inferior. Nici un
pacient nu a decedat de exsangvinare ºi 30 dintre 35 de pacienþi
au supravieþuit dupã aplicarea acestei atitudini operatorii.
Studiile experimentale demonstreazã cã leziunile v. cava inferior
pot fi supuse unui efect hemostatic de la tamponamentul cu
þesuturile adiacente, iar peretele vascular se poate cicatriza fãrã
oarecare sechele.
Transplantul de ficat. Potenþialul transplant de ficat, ca
soluþie finalã în leziunile hepatice ireparabile, este real, deºi are
la bazã probleme etice ºi logistice. Transplantul de ficat este rar
utilizat în cazul traumatismelor, cu excepþia unui numãr mic de
pacienþi. Esquivel et. al. au raportat primii despre tentativele de
transplant hepatic în 2 cazuri cu leziuni ale ficatului ºi consecinþe
funcþionale insuficiente pentru supravieþuire [19]. La un bolnav
transplantul hepatic s-a efectuat cu succes peste 66 de zile dupã
traumatism pentru o deteriorare progresivã a funcþiei ficatului.
Al doilea pacient a suportat transplantul de ficat peste 3 zile
dupã traumatism ºi hepatectomie, însã a decedat dupã
retransplantare pentru o infecþie cu cytomegalovirus. Augstadt
et. al. ulterior au raportat cazul unei tinere de 16 ani, care a
suportat rezecþie hepaticã ºi transplant hepatic pentru o leziune
de gr.V cu supravieþuire. Recent, Ringe et. al. au formulat tactica
în 2 timpi: hepatectomie pentru stoparea hemoragiei ºi crearea
unui ºunt între vena porta ºi vena cava retrohepaticã [20]. Pentru
o performanþã de succes aceasta include, în primul rând,
hepatectomia pentru stoparea hemoragiei, apoi aceºti bolnavi
pot fi transferaþi într-un centru pentru transplant de organe în
aºteptarea donatorului. Nu este clar, cât timp poate supravieþui
pacientul în aºteptarea etapei a II-a, dar este probabil cã nu mai
mult de câteva zile. Numãrul redus de organe donate poate duce
la posibilitatea decesului înainte de transplant. De aceea
hepatectomia totalã în leziunile severe ale ficatului nu este încã
opþiunea viabilã pentru mulþi pacienþi. Candidaþi potenþiali sunt
numai cei la care toate alte mãsuri de hemostazã sunt
compromise sau în cazul devascularizãrii totale a ficatului, unde
lipseºte altã alternativã.
%"
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Deºi existã un spectru larg de operaþii ºi procedee de
hemostazã localã, atitudinea actualã în leziunile traumatice ale
ficatului continuã sã balanseze între dileme ºi controverse. Se
cautã noi metode optime ºi eficiente de hemostazã localã,
inclusiv cu implementarea celor mai sofisticate tehnici ºi achiziþii
moderne.
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ÎN ATENÞIA MEDICILOR ªI FARMACIªTILOR
Tradiþional, timp de 12 ani la Moldexpo  Chiºinãu, în luna septembrie are loc expoziþia internaþionalã specializatã de
medicamente, preparate stomatologice ºi tehnicã medicalã MoldMEDIZIN & MoldDENT. În acest an expoziþia se va desfãºura
între 11-14 septembrie. Vor participa multe companii farmaceutice de producere ºi de distribuire a medicamentelor ºi a
tehnicii medicale.
În cadrul expoziþiei se va desfãºura un ºir de conferinþe ºi simpozioane ºtiinþifice medicale ºi farmaceutice cu urmãtoarele
tematici:
Conferinþa internaþionalã ºtiinþifico-practicã: Medicamentul ºi viaþa,
11 septembrie 2007, ora 13°°, sala Nr. 2, Pavilionul 5.
Conferinþa ºtiinþifico-practicã: Actualitãþi în stomatologie,
12 septembrie 2007, ora 9°°, Sala Nr. 2, Pavilionul 5.
Conferinþa ºtiinþifico-practicã: Suportul vital avansat,
13 septembrie 2007, ora 9°°, Sala Nr. 2, Pavilionul 5.
Conferinþa ºtiinþifico-practicã: Probleme actuale ale medicinii de laborator.
Certificarea proceselor de efectuare a investigaþiilor de laborator.
13 septembrie 2007, ora 13°°, Sala Nr. 2, Pavilionul 5.
Congresul: Avantaje moderne în neuroendoscopie ºi neuronavigaþie,
12 septembrie 2007, ora 12°°, sala de conferinþe, Pavilionul Central,
13 septembrie 2007, ora 8°°, Institutul de Neurologie ºi Neurochirurgie.
A VI-a ªedinþã de lucru a Clubului Naþional Parteneriat  ªtiinþã ºi Business
Medicamente ºi produse farmaceutice din materie primã autohtonã,
13 septembrie, 2007, ora 15°°, Sala de conferinþe, pavilionul Central.
Inaugurarea oficialã a expoziþiei va avea loc marþi, 11 septembrie, ora 11°°,
Pavilionul central al C.I.E. Moldexpo S.A., Chiºinãu, str. Ghioceilor, 1.
(Vã deplasaþi cu trol. 3, 4, 15, maxi-taxi nr. 104, 115, 124, 127, 129).
Vasile Procopiºin, dr.h., profesor
Membru corespondent, AªM
Specialist principal al Ministerului Sãnãtãþii
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Contribuþii ale academicianului Grigore Benetato
în studiul biochimismului funcþional al creierului
I. Haulicã
Catedra Fiziologie, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Gr. T. Popa, Iaºi
încruciºate, fie perfuzia capului sau a creierului izolat de trunchi
din punct de vedere vascular, a întreprins cercetãri sistemice asupra
debitului sangvin cerebral ºi reglãrilor neuro-endocrino-metabolice
centrale ºi periferice.
O atenþie deosebitã a acordat mai întâi rolului centrilor organovegetativi hipotalamici ºi al factorilor umorali implicaþi în autoreglãrile
ºi relaþiile funcþionale cortico-subcorticale. Din rezultatele cu conþinut
de certã originalitate, obþinutã în aceastã serie de cercetãri, fac parte
dovezile experimentale în favoarea mecanismelor adrenergice ºi
histaminergice ale eliberãrii de ACTH întregite de demonstrarea
efectelor presoare centrale ale adrenalinei, angiotensinei, bradikininei
ºi ale histaminei. Cercetãrile respective au precizat printre altele, rolul
nucleilor simpatici din hipotalamus în producerea atât a efectelor
presoare, cât ºi a proprietãþilor activante ale secreþiei adrenocorticotrope hipofizare.
Din aceeaºi sutã de cercetãri prioritare fac parte studiile
asupra rolului centrilor organo-vegetativi hipotalamici în activarea
fagocitozei, fibrinolizei ºi a identificãrii ACTH extrahipofizar.
Rezultatele originale ale acestor cercetãri au fost continuate
în vederea precizãrii mecanismului de producere a reacþiei de trezire
sub aspectul biochimismului funcþional al creierului, precum ºi a
relaþiilor existente între activitatea electricã corticalã ºi
metabolismul cerebral.
Dozarea glucozei, oxigenului, acetilcolinei, adrenalinei ºi
noradrenalinei din efluentul venos al creierului izolat ºi perfuzat,
sub presiune constantã înainte ºi dupã excitarea formaþiei reticulate
mezencefalice, a pus în evidenþã strânse corelaþii între modificãrile
activitãþii electrice corticale ºi variaþiile substanþelor respective.
S-a constatat cã modificãrile umorale survenite erau mai accentuate
în cazul animalelor la care excitarea formaþiei reticulate determinã
binecunoscuta reacþie de trezire. Variaþii semnificative s-au obþinut
ºi în cazul determinãrilor spectrofotometrice de acid glutamic,
glutaminã ºi acid gamaaminobutiric. Continuând cercetãrile de
pionerat asupra rolului factorilor umorali în activitatea
electrocorticalã, profesorul Benetato ºi colaboratorii (1963) au
demonstrat participarea secreþiei neurohipofizare în activitatea
electrogenezei corticale. În timp ce hipofizectomia practicatã la
animalul donator prevenea activarea electrocorticalã a animalului
primitor, indusã de stimularea electricã a formaþiei reticulate
mezencefalice a donatorului, adausul de vasopresinã determinã
efecte activante similare cu cele ale stimulãrii electrice reticulare.

S-a spus pe bunã
dreptate cã mãsura unui om
constã nu numai în ceea ce a
realizat, ci ºi în direcþia
imprimatã altora.
Abordarea
unui
domeniu fãrã a-l epuiza este
adeseori suficientã pentru a
atrage atenþia asupra lui ºi a
deschide calea unor noi ºi
fructuoase studii ulterioare.
Referindu-se la maeºtrii
creatori de ºcoalã, C. Noica
afirmã în introducerea cãrþii
ªtiinþã ºi umanism
urmãtoarele: sã pui oamenii în
miºcare, sã-i înveþi, sã-i
modelezi ºi sã-ºi facã din demersul lor o discretã împlinire a vieþii,
echivaleazã cu creaþia proprie.
Am recunoscut în aceste cuvinte ceva ce se potriveºte de
minune profesorului Benetato, doctor, pasionat cercetãtor ºi distins
dascãl, creator de ºcoalã.
Dupã cum se ºtie, academicianul Grigore Benetato a fost nu
numai un strãlucit ºi un devotat slujitor al ºcolii medicale româneºti,
ci ºi un neobosit ºi un pasionat om de ºtiinþã care ºi-a dedicat
întreaga viaþã cercetãrii ºtiinþifice.
Comportându-se încã din tinereþe ca un entuziast susþinãtor
al promovãrii noului în activitatea de cercetarea, a întreprins un
mare numãr de studii experimentale, adaptându-ºi continuu
tehnicile de lucru la problematica studiatã.
Una din direcþiile prioritare ale cercetãrilor sale fundamentale
a fost studiul biochimismului funcþional al creierului, cu ajutorul
diverselor variante originale ale tehnicii capului izolat somatocefalic, realizatã la câine, în colaborare cu profesorii Opriºiu ºi
Baciu, în 1943.
Dupã ce a obþinut o serie de dovezi experimentale în favoarea
transmiterii chimice centrale ºi a prezenþei acetilcolinei în
hipotalamus, ca mediator chimic eliberator de vasopresinã de la
nivelul complexului hipotalamo-hipofizar, profesorul Benetato a
trecut la studiul substratului biochimic al activitãþii centrilor organovegetativi hipotalamici. Utilizând dupã caz fie metoda circulaþiei
%$

Aceastã primã dovadã experimentalã, în favoarea proprietãþilor
activatoare ale manifestãrilor electrice corticale de cãtre
vasopresinã, a fost ulterior amplu studiatã de cãtre profesorul
Benetato atât în condiþiile perfuziei capului izolat, cât ºi cu ajutorul
altor modele experimentale. Administrarea i.c.v. a vasopresinei la
câinii anesteziaþi, cu capul izolat ºi perfuzat cu sânge de la un
congener, produce activarea electrogenezei corticale însoþitã de
eliberarea acetilcolinei, creºterea fluxului sangvin cerebral ºi
intensificarea consumului de glucozã ºi oxigen.
Injectatã intraperitoneal la popândãi (Cricetus cricetus)
hibernaþi cu traseu EEG abolit, vasopresina acþiona în acelaºi sens,
determinând trezirea animalelor ºi restabilirea activitãþii electrice
corticale. Aceste câteva exemple preluate din preocupãrile
ºtiinþifice ale profesorului Benetato, consacrate biochimismului
funcþional al creierului, ilustreazã originalitatea atât a cercetãrilor
întreprinse, cât ºi a rezultatelor obþinute. Totodatã, ele evidenþiazã
aportul cognitiv ºi conceptual original al acestui mare reprezentant
al ºtiinþelor fiziologice româneºti, creator de ºcoalã ºi de ºtiinþã,
deschizãtor de cãi noi într-un domeniul vast ºi plin de necunoscute
al relaþiilor existente între metabolism ºi funcþie la nivel cerebral.
Pentru noi, cei ce-au avut privilegiul de a-i fi elevi sau
colaboratori apropiaþi, profesorul Benetato a fost nu numai un mare

creator de ºtiinþã ºi de ºcoalã, ci ºi un autentic model existenþial ºi
profesional. Exemplul sãu de viaþã ºi de muncã ne obligã a-i cinsti
memoria ºi a-i continua opera.
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Grigore Benetato  medic ºi fiziolog cu renume mondial
A. Saulea
Catedra Fiziologie ºi Reabilitare Medicalã, USMF Nicolae Testemiþanu
Academicianul Grigore Alexandru Benetato s-a nãscut la 18
noiembrie 1905, la Ialoveni, iar la Chiºinãu urmeazã liceul
Alexandru Donici. Studiile superioare le face la Facultatea de
Medicinã din Cluj, iar în 1929 obþine titlul de Doctor în medicinã ºi
în chirurgie. În studenþie lucreazã ca preparator la biochimie (19251927), sub conducerea profesorului P. Thomas, ºi ca asistent (19271931), apoi devine ºef de lucrãri (1931 -1937) la catedra Fiziologie,
condusã de profesorul I. I. Niþescu. Între timp (1932) face o cãlãtorie
de studii de un an în Germania. În aceastã perioadã de timp urmeazã
cursuri ºi lucrãri în laboratoare de prestigiu: chimie fiziologicã 
profesorul P. Rona, lucrãri de fiziologie clinicã  profesorul H.
Zondek ºi lucrãri de fiziologie animalã  profesorul Mangold. Pe
parcursul acelui an a preferat sã activeze în laboratorul vestitului
fiziolog, deþinãtor al Premiului Nobel, profesorului Otto Meyerhof,
în domeniul fiziologie musculare. Între timp, manifestãrile exclusive
ºtiinþifice ºi arta predãrii disciplinei au fondat temelia numirii, în
1937, lui Grigore Alexandru Benetato în calitate de profesor titular
de fiziologie la Facultatea de Medicinã din Cluj.
În 1949 este numit director al Institutului de Cercetãri
Medicale din Cluj, pe care îl conduce pânã în anul 1958, an în
care este invitat, în calitate de profesor titular, la Institutul de
Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti. În anul 1949 este ales membru

corespondent, iar în 1958 devine membru titular al Academiei din
România. Pe parcursul anilor a activat în calitate de director al
Institutului de Fiziologie Normalã ºi Patologicã D. Danielopolu
al Academiei de ªtiinþe Medicale.
Activitatea didacticã ºi ºtiinþificã intensã pe parcursul a peste
30 de ani la Cluj, Sibiu ºi la Bucureºti s-a evidenþiat prin formarea
unei ºcoli de remarcabili savanþi ºi profesori de fiziologie,
fiziopatologie, farmacologie ºi biofizicã (I. Haulicã, I. Baciu, P.
Derevenco, G. Arsenescu, L. Tomuº, B. Cuparencu, R. Oprean,
V. Vasilescu, A. Cojocaru, L. Grosu º.a.). Grigore Benetato a scris
un ºir de tratate de fiziologie: Elemente de fiziologie medicalã
(1934), în colaborare cu Gh. Popoviciu, carte decernatã cu premiul
Oroveanu, Tratat elementar de fiziologie (1947) ºi Elemente de
fiziologie în douã volume (1962).
A condus în calitate de redactor responsabil, imprimându-le
o apreciatã þinutã ºtiinþificã revistelor medicale: Studii ºi cercetãri
de medicinã (Cluj), Revista de fiziologie normalã ºi patologicã,
organ al Societãþii de fiziologie, Revue roumaine de Physiologie,
editatã de Academia de ªtiinþe Medicale.
A publicat un ºir de monografii cu aspect aplicativ al
fiziologiei printre care: Efortul fizic în lumina cercetãrilor de
laborator (1932), Problema alimentaþiei pentru individ ºi
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nervo-centralã a reacþiilor imuno-biologice (1944-1962). În
lucrarea sa din 1944 susþine cã reacþia de apãrare a organismului
faþã de proteinele strãine sau cele proprii denaturate, care pãtrund
în variate condiþii în curentul circulator, este un proces, care se
desfãºoarã sub controlul nervos ºi cel endocrin. Publicaþiile (peste
30) sale din România ºi peste hotare au adus contribuþii valoroase
asupra concepþiei, care confirmã rolul centrilor nervoºi din regiunea
hipotalamicã în declanºarea reacþiei leucocitare ºi în activarea
sistemului fagocitar mobil ºi sesil, precum ºi în reacþia anamnesticã
(mobilizarea anticorpilor).
Academicianul Ion Baciu, în In memorium, din 1972, anul
încetãrii din viaþã a lui Grigore A. Benetato scria: Pentru întreaga
sa operã, care continuã creator în domeniul fiziologiei
experimentale tradiþiile ºcolii lui Gl. Bernard, dezvoltate la noi pe
o linie originalã de I. Atanasiu, care reia în fiziologia imunitãþii
cercetãri ale lui V. Babeº, I. Cantacuzinã ºi C. Levaditi, care
dezvoltã în domeniul fiziologiei sistemului nervos tradiþia ºcolii
lui Gh. Marinescu, iar în studiul relaþiilor neuro-endocrine - direcþia
promovatã de acad. C. I. Parhon, academicianul Gr. Benetato are
meritul de a fi contribuit în mod esenþial, prin cercetãrile originale
care le-a efectuat ºi din funcþiile pe care le-a deþinut, la progresul
fiziologiei, în general, ºi cu deosebire a celei româneºti, conferindui o orientare modernã sub aspect metodic ºi conceptual ºi formând
numeroºi elevi în fiziologie ºi ºtiinþele învecinate.
Academicianul Gr. Benetato a fost membru al Societãþii de
Chimie Biologicã din Paris, al Societãþii Regale de Medicinã din
Londra, al Societãþii Medicale J. E. Purkinje din Praga, al
Academiei de Astronauticã din Paris.
Rezultatele cercetãrilor sale se regãsesc în lucrãri, precum:
Elemente de fiziologie generalã (2 vol.1934-1934); Consideraþiuni
generale asupra fiziologiei efortului fizic (1938); Problema
alimentaþiei pentru individ ºi colective (1939); Transfuzia cu sânge
conservat (1943); Sistemul nervos central ºi funcþiunea de apãrare
(1944); Tratat elementar de fiziologie (1948); La methode de la
téte izolée avec maintein de la moelle epiniere (1956); Mecanisme
de reglare cortico-viscerale (1957); Despre mecanismele
neuroumorale ale proceselor integrative hipotalamice (1968);
Metode bioradiotelemetrice în medicinã (1971) º.a.

colectivitate (1939), Transfuzia cu sânge conservat (1942), Metode
bioradiotelemetrice (1971).
Activitatea de cercetare ºtiinþificã a lui Gr. Benetato, dedicatã
cercetãrilor fundamentale de fiziologie, este bogatã ºi multilateralã.
Din primele sale lucrãri se orienteazã spre aplicarea metodelor
chimice ºi fizice de investigaþie în studiul mecanismelor fiziologice.
În procesul de studiere a oboselii musculare ºi a senescenþei
determinã solubilitatea proteinelor tisulare, capacitate de tampon
ºi conþinutul lor în potasiu. În aceastã perioadã demonstreazã rolul
glandei cortico-suprarenale în menþinerea edificiului proteic tisular
ºi a stãrii coloidale a proteinelor din organe (1937-1940). În raport
cu îmbãtrânirea, Gr. Benetato demonstreazã scãderea solubilitãþii
proteinelor ºi pierderea de potasiu tisular.
În aceastã perioadã, probabil sub influenþa cercetãrilor lui
Gr. Benetato, la Chiºinãu medicul D. Koþovsky fondeazã Institutul
de Cercetare a Bãtrâneþii, care este primul din Europa.
Pe cale experimentalã, Gr. Benetato demonstreazã rolul
hormonilor glicocorticoizi ºi mineralocorticoizi în menþinerea
proteinemiei ºi în sinteza anticorpilor (1957-1971).
Între anii 1935-1941 studiazã meditaþia umoralã a influxului
nervos în centrii vegetativi bulbari ºi hipotalamici. În aceste lucrãri
aratã cã, în urma stimulãrii foradice a capãtului central al vagului,
precum ºi dupã excitarea directã a hipotalamusului, sângele efluent
al creierului se încarcã cu acetilcolinã.
Astfel, cu caracter prioritar se demonstreazã existenþa unei
meditaþii colinergice în zona hipotalamusului anterior. În
continuarea acestor cercetãri continuã studiul mediaþiei în sinapsele
centrale, utilizând metoda originalã de izolare a circulaþiei somatocefalice, pe care a elaborat-o în 1947 în colaborare cu C. Opriºiu,
I. Baciu, L. Grosu ºi I. Haulicã.
În cursul acestor cercetãri, între anii 1957-1972,
demonstreazã mecanismele adrenergice ºi serotoninergice în
activitatea centrilor vegetativi superiori din hipotalamus ºi
posibilitatea activãrii sistemului nervos central prin vasopresinã.
Aceste investigaþii au fost aprofundate prin utilizarea alãturi de
metoda izolãrii somato-cefalice a altei tehnici originale de perfuzie
a encefalului izolat. Cercetãrile neuro-endocrine (1954-1965) au
demonstrat acþiunea nervo-centralã a unor amine biologice
(histamina, catecolamina), a unor hormoni (tiroxina) ºi a
polipeptidelor plasmatice active (bradikinina, angiotensina).
În baza investigaþiilor, Gr. Benetato elaboreazã o concepþie
originalã în care demonstreazã cã, în condiþii fiziologice, excitarea
directã nervoasã (stres emoþional), umoralã sau reflexã determinã
pe cale colinergicã, în nucleii hipotalamici, o descãrcare de
vasopresinã care, acþionând asupra formaþiei reticulate
mezencefalice, produce activarea electrocorticalã ºi intensitatea
metabolismului cerebral.
Rezultatele cercetãrilor profesorului doctor Gr. Benetato au
o importanþã practicã medicalã, deoarece au demonstrat reglarea
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JUBILEE
Ca lider al tineretului a lucrat douã veri pe pãmânturile de þelinã ºi
pârloagã ale Kazahstanului...
Circulaþia energiei se produce în sensuri duble: în 1964
îºi susþine teza de doctor în medicinã, ulterior devenind conferenþiar,
profesor universitar(1992). În centrul eforturilor depuse pe tãrâmul
ºtiinþific se aflã probleme ce întregesc aspecte embriologice,
anatomo-clinice ºi chirurgicale. Are la activ peste 200 de lucrãri
ºtiinþifice ºi metodice publicate; urmând în diferite etape stagii de
perfecþionare la Moscova, Sankt Petersburg, Kiev etc.; a þinut în
repetate rânduri acolo referate, care au fost înalt apreciate. E la
curent cu literatura apãrutã în domeniul de referinþã, þine mereu
mâna pe pulsul actualitãþilor din domeniul de cercetare. Dispune
în palmares de invenþii ºi inovaþii, de rezultatele muncii sale
interesându-se pe parcurs savanþi din Germania, Franþa, dovadã
fiind corespondenþa pe care o întreþine cu unii dintre aceºtia. A
lucrat un timp prodecan, ºef studii la catedrã, peste zece ani a fost
ºef catedrã, deci permanent s-a vãzut implicat în munca pedagogicã
ºi de cercetare. E mândru de circumstanþele favorabile în care s-a
format ºi a activat (activeazã); mentalitatea anatomicã - chirurgicalã
a sa vine într-o armonie perfectã cu a profesorilor Natalia
Cherdivarenco, Boris Perlin, Valentina Parfentieva, Ipatie
Sorocean, Nicolae Anestiadi, Savelie Rubaºov, pe care i-a avut
odinioarã de îndrumãtori. Mai poartã în memorie clipele când
vestitul chirurg Nicolae Anestiadi îi oferea cãrþi de specialitate
scrise în francezã, pentru a le lectura, deseori fiind implicat ca
asistent în actul chirurgical.
Penru munca depusã pe altarul medicinii ºi în activitatea
socialã pe parcursul multor ani a fost apreciat ºi decorat cu diplome
ºi medalii de stat, învrednicindu-se doar în ultimii zece ani de
titlul onorific Om Emerit din Republica Moldova, precum ºi de
ordinul Gloria Muncii.
Este într-un fel omul care a zidit istoria universitãþii,
rãmânând personal, ca Ana lui Manole din legendã, zidit în ea.
Apropo, lângã aceastã constatare vreau sã afirm cã acum doi ani,
când USMF  Nicolae Testemiþanu rotunjise 60 de toamne de la
fondare, Domnia Sa a fost desemnat în colegiul de redacþie pe
post de coordonator, misiune responsabilã ºi grea, achitându-se
de ea cu vârf ºi îndesat. Volumul publicat reflectã în mod adecvat
calea parcursã de instituþia respectivã, evidenþiindu-se contribuþia
concretã adusã de ea în dezvoltarea culturii medicale de pe acest
meleag. Dânsul, credem, se simte într-un fel fericit, cãci a pus
nemijlocit umãrul la opera de propãºire a acestei culturi. Altfel
nici nu poate fi  soþia ºi cele trei fiice ale sale sunt, de asemenea,
medici, deci, contribuþia e ºi mai evidentã. Douã fiice actualmente
îºi desfãºoarã activitatea practicã ºi de cercetare în Canada, iarãºi
un moment de mândrie pentru pãrinþi, dar ºi pentru universitate.
Dacã dumnealui ºi-a zburdat copilãria prin uliþele doldora de praf
ale Drãgãneºtilor, nepoþelele sale, însã, navigheazã pe internet de
undeva dintr-un bloc de trai din Montreal. Este o deosebire care
bucurã ºi doare!
Dragã profesore Ion Podubnâi, Vã felicitãm din inimã cu
ocazia celor 75 de trepte urcate în biografia Dvs. de medic, savant,
pedagog, dorindu-Vã ani cu sãnãtate ºi rod, bucurii de la copii ºi
nepoþi, succese în realizarea visurilor ºi nãzuinþelor de azi ºi de
mâine. Aveþi în preajmã atâþia prieteni, bucuraþi-Vã de viaþã!

Onorat de prieteni, stimat de studenþi ºi rezidenþi.
Cu omul acesta aº putea sã plec oricând într-o misiune de
cercetaº! existã o zicere proverbialã. Adicã în el te poþi bizui
pânã la infinit, cu el face sã munceºti alãturi, sã împarþi bucuria
succeselor ºi amarul eºecurilor, cãci viaþa e mereu compusã din
lumini ºi umbre. Aºa este în imaginea ºi crezul meu profesorul Ion
Podubnâi, unul din stâlpii pe care se sprijinã carcasa ºi conþinutul
Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae
Testemiþanu din capitalã. De jumãtate de secol Domnia sa
trebãluieºte, harnic ºi cutezãtor, în aceeaºi instituþie de învãþãmânt,
onorându-ºi cu multã dãruire datoria de om al acestei originale ºi
singulare cetãþi medicale de la noi. Luate în suma lor, acþiunile
benefice întreprinse de dumnealui pe parcursul anilor sunt evidente
ºi de certã valoare, ele constituie în temei grija continuã pentru
pregãtirea noilor contingente de medici ºi farmaciºti profesioniºti,
de cercetãtori pasionaþi în domeniul de referinþã. A avut odinioarã
undã verde spre facultate, deoarece obþinuse Diplomã de merit la
Colegiul de medicinã din Bãlþi; ca student exemplar, s-a ales la
finele studiilor universitare cu o a doua Diplomã de merit, fiind
selectat pentru activitate la una din catedrele de mare pondere 
cea de Chirurgie Operatorie ºi Anatomie Topograficã. ªi iatã aºa:
jumãtate de secol la acelaºi loc de muncã  þine prelegeri, are
lecþii practice, se ocupã de ºtiinþã, îndeplineºte permanent un volum
impresionant de activitate obºteascã.
Asupra acestei din urmã constatãri  activitatea obºteascã aº þine sã îngãdui puþin, cãci personalitatea sa pare aici mai
pronunþat conturatã. Sã-þi faci bine datoria de student, ulterior de
lector ºi profesor, concomitent prestând ºi diverse funcþii obºteºti
întru prosperarea catedrei, a instituþiei în care lucrezi, nu e un lucru
uºor, fiþi de acord. Domnia Sa a activat cu multã eficienþã în
organizaþiile de tineret, dar mai apoi ºi în cele de partid ale
institutului, demonstrând alãturi de alþi activiºti pe mãsurã  Timofei
Moºneaga, Eugen Popuºoi, Leonid Cobâleanschi, Gheorghe
Ghidirim, Dumitru Croitoru, ªtefan Plugaru, regretatul Petru
Galeþchi etc. un adevãrat spirit organizatoric, capacitãþi manageriale
ºi patriotism universitar. Eforturile depuse prin ani au scos în
evidenþã rezultate meritorii: ISMC, apoi USMF a ocupat permanent
locuri de frunte în rândul instituþiilor analogice din fosta URSS.
Dar Domnia Sa reuºea sã se achite de minune ºi cu unele activitãþi
extrauniversitare: timp de 25 de ani a activat ca ºef al Secþiei
netitulare de învãþãmânt, ºtiinþã, culturã ºi medicinã a Controlului
Popular de pe lângã Comitetul executiv orãºenesc Chiºinãu,
devenind prin acþiunile sale bine cunoscut în mediul intelectual al
oraºului. Onest din fire, principial ºi iubitor de adevãr, capabil,
foarte sensibil la nedreptãþi, sociabil ºi deschis cãtre lume  aceste
ºi alte virtuþi l-au ajutat sã se afle în prim-planul diverselor activitãþi.

Ion Ababii, dr. h., profesor, academician
Ministru al Sãnãtãþii
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O nouã cotiturã semnificativã în cariera strãlucitã a
profesorului universitar Teodor Þîrdea coincide cu a doua jumãtate
a anului 1987, când Domnia Sa este ales în calitate de ºef Catedrã
Filosofie ºi Bioeticã a Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie
Nicolae Testemiþanu din Republica Moldova, unde activeazã
cu succes pânã în prezent. Concomitent, profesorul universitar T.
Þîrdea s-a antrenat într-o activitate ºtiinþificã intensã care, în anul
1992, s-a încununat cu susþinerea tezei de doctor habilitat în ºtiinþe
filosofice ºi obþinerea titlului ºtiinþifico-didactic profesor
universitar.
În decursul ultimilor 20 de ani, sub conducerea profesorului
Teodor Þîrdea, catedra Filosofie ºi Bioeticã din una ordinarã s-a
transformat într-o catedrã cu o rezonanþã binemeritatã în þarã ºi
peste hotare. Astãzi la catedrã funcþioneazã cu succes magisteratul,
doctorantura ºi postdoctorantura. Din iniþiativa profesorului T.
Þîrdea a fost fondatã Asociaþia de Bioeticã din Republica Moldova
(2001) ºi Centrul Naþional de Bioeticã (2004). Sub îndrumarea
profesorului T. Þîrdea la catedrã radical a sporit activitatea de
cercetare ºtiinþificã, Domnia Sa fiind lider ºi exemplu în aceastã
privinþã. Numai în ultimii 6 ani (2001-2006) colaboratorii catedrei
au publicat 223 de lucrãri ºtiinþifice cu un volum de circa 160 de
coli de autor, dintre care 5 monografii, 5 manuale ºi un dicþionar
de filosofie ºi bioeticã.
Profesorul T. Þîrdea este fondatorul ªcolii ªtiinþifice
Naþionale de Bioeticã din Republica Moldova. Începând cu anul
1995, este iniþiatorul ºi organizatorul conferinþelor ºtiinþifice
internaþionale anuale pe problemelele strategiei de supravieþuire a
omenirii, iar din anul 1999  ºi pe problemele de bioeticã. Pânã în
prezent au fost organizate 12 conferinþe.
Profesorul T. Þîrdea este autorul a peste 250 de lucrãri
ºtiinþifico-metodice, inclusiv 30 de monografii, manuale ºi broºuri,
indicaþii metodice. Sub îndrumarea profesorului T. Þîrdea au fost
susþinute 5 teze de doctor în ºtiinþe, încã 10, inclusiv 5 de doctor
habilitat, sunt în curs de pregãtire. Activitatea prodigioasã
multilateralã a profesorului T. Þîrdea, aportul considerabil în
perfecþionarea sistemului de instruire preuniversitarã, universitarã
ºi postuniversitarã, la prosperarea ºtiinþei au fost ºi sunt înalt
apreciate de societate. Domnia Sa este Cavaler al ordinului Gloria
Muncii, Eminent al Învãþãmântului Public din Republica Moldova,
deþinãtor al multor distincþii ºi diplome. Profesorul universitar,
academicianul Teodor Þîrdea este stimat ºi iubit de colegi ºi
prieteni, de studenþi ºi doctoranzi, de toþi acei care îl cunosc.
Multe generaþii de pedagogi ºi medici pãstreazã în suflet
profunda recunoºtinþã pentru cunoºtinþele bogate ºi experienþa de
viaþã pe care le-a împãrtãºit-o cu multã generozitate.
Noi ne închinãm astãzi în faþa competenþei ºi
profesionalismului profesorului, academicianului Teodor Þîrdea,
obþinute prin muncã asiduã, ºi a frumoaselor calitãþi umane cu
care darnic l-a înzestrat natura.
Viaþa ºi activitatea Domniei Sale este un exemplu veritabil,
demn de urmat de toþi cei care ºi-au legat destinul cu profesia
multiaspectualã de savant, pedagog, educator, manager.

Dupã cum bogãþia unui popor nu se mãsoarã în km2 de
teritoriu ºi nici în numãrul populaþiei, la fel ºi viaþa unui om nu se
mãsoarã în numãrul de ani trãiþi, ci în faptele sãvârºite. Dacã e sã
apreciem de pe aceste poziþii viaþa trãitã de profesorul,
academicianul Teodor N. Þîrdea, doctor habilitat în filosofie,
profesor universitar, ºef catedrã, Eminent al învãþãmîntului public
din RSSM, cavaler al ordinului Gloria Muncii, constatãm cu
satisfacþie ºi cu mândrie cã faptele care-i marcheazã activitatea
sunt impunãtoare, ele fiind rezultatul unei reuºite îmbinãri a
determinantei genetice ºi a condiþiilor sociale.
Descendent dintr-o familie de oameni gospodari (s-a nãscut
pe 26 august anul 1937, în satul Sobari, judeþul Soroca), de mic
copil a însuºit cã, pentru a obþine ceva în viaþã, nu este altã cale
decât cea de a munci insistent, cu dãruire, deseori pânã la sacrificiu.
Acest principiu i-a fost cãlãuzã sfântã pe tot parcursul vieþii ºi
activitãþii sale.
Primii paºi în lumea enigmaticã a cunoºtinþelor i-a fãcut în
ºcoala medie nr. 1 din or. Soroca, dupã care, în 1954, a luat cu
succes admiterea la facultatea Fizicã ºi Matematicã a Institutului
Pedagogic de Stat Ion Creangã din or. Chiºinãu. Dupã absolvirea
Institutului activezã ca profesor de fizicã ºi matematicã. Peste un
an de zile a fost înrolat în rândurile Armatei Sovietice. Dupã
demobilizare (în 1962) se încadreazã din nou în calitate de profesor
de matematicã ºi fizicã la Colegiul de Industrie din or. Harkov.
Capacitãþile neordinare i-au permis sã îmbine cu succes lucrul pe
tãrâmul pedagogic cu studiile la o a doua facultate a Institutului
Politehnic din Harkov.
Dupã absolvirea facultãþii (în 1969), cu diploma de inginerelectrician, tânãrul Teodor Þîrdea se întoarce la baºtinã, având
deja o serioasã pregãtire profesionalã ºi o bogatã experienþã de
viaþã. Aceste calitãþi n-au rãmas neobservate, fiind angajat din
start în cadrul aparatului Comitetului Central al Komsomolului
din RSSM. Anume aceastã activitate i-a marcat soarta de mai
departe, determinându-l sã treacã de la fizicã la liricã. În anul
1975, odatã cu finisarea ºi susþinerea cu succes a tezei de doctor în
ºtiinþe filosofice, se deschid noi perspective profesionale, care-i
permit sã se includã energic în activitatea universitarã, unde într-o
perioadã scurtã de timp a câºtigat stima ºi încrederea binemeritatã.
Este numit în postul de prorector în activitatea cu studenþii de peste
hotare al Universitãþii de Stat din Moldova, decan, iar în 1985 a
fost ales secretar al Comitetului de Partid al USM, dupã care
urmeazã postul responsabil de ºef al Secþiei de Instruire în domeniul
ºtiinþelor sociale a Ministerului de Învãþãmânt Superior ºi Mediu
de Specialitate al RSSM.

Petru Berlinschi, doctor în filosofie, conferenþiar universitar
ªef studii, catedra Filosofie ºi Bioeticã
USMF Nicolae Testemiþanu
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Larisa Iacunin devine specialistul principal al Ministerului
Sãnãtãþii din RSSM, în 1962 susþine teza de doctor (candidat,
pe atunci) în medicinã: Plastia defectelor dura mater cu plãci
speciale, sub conducerea profesorilor N. Gladârevski ºi N.
Kuzneþov. În perioada anilor 1964-1967 îºi perfecþioneazã
studiile la Institutul de Perfecþionare a medicilor din Harkov,
Ukraina, unde a conlucrat cu aºa somitãþi, ca profesorii N.
Novacenko ºi A. Korj. Din 1967 este reîntoarsã în Chiºinãu,
angajatã deja la Spitalul de Traumatologie, Ortopedie ºi
Protezare, mai apoi  la catedra Traumatologie, Ortopedie ºi
Chirurgie în Campanie, unde ca ºefi i-a avut pe N. Gheorghiu,
N. Testemiþanu, S. Stamatin. Treptat a acumulat o experienþã
bogatã clinicã, revãrsatã în teza de doctor habilitat, susþinutã la
Moscova: Aloosteoplastia defectelor mari ale oaselor tubulare
dupã traumatisme ºi osteomielite. Din 1984 ocupã funcþia de
profesor universitar al catedrei. A fost autor ºi coautor a peste
170 de publicaþii ºtiinþifice, peste 30 de raþionalizãri.
Larisa Iacunin a contribuit activ la deschiderea secþiilor
specializate în oraºele ºi raioanele republicii: Tiraspol, Cahul,
Râbniþa, Orhei, Bender, Saharna; a Spitalului de Urgenþe din
Chiºinãu. A fost destul de valoros aportul L. Iacunin în
convocarea tuturor forurilor ºtiinþifice de specialitate din
Moldova, iar legãturile prieteneºti ºi profesioniste au servit ca
o punte de colaborare cu specialiºtii altor republici ºi þãri, fapt
pentru care profesorul Larisa Iacunin a fost aleasã membru de
onoare a Asociaþiei Traumatologilor-Ortopezi din Republica
Moldova.
Generaþii de medici au crescut sub bagheta talentului
pedagogic al Larisei Iacunin, mulþi dintre ei au ales aceeaºi
specialitate, fiind entuziasmaþi de acest exemplu personal. Dar
totdeauna a fost acea doamnã de fier în specialitate, pe care o
caracterizau responsabilitatea, exigenþa, perspecacitatea.
Spre regret, viaþa profesorului universitar Larisa Iacunin
a fost rãpitã de o boalã nemiloasã la 2 august 2007. Dumnezeu
s-o odihneascã în pace, urmaºii s-o aibã în memorie ca un
exemplu demn de urmat.

Larisa
Iacunin
(1930-2007)

Asociaþia Traumatologilor-Ortopezi din Republica
Moldova, USMF Nicolae Testemiþanu, miile de pacienþi
recunoscãtori, noi toþi am sãrãcit  în eternitate este plecatã încã
o personalitate, despre care, cu pãrere de rãu, de acum vom
vorbi numai la trecut  profesorul universitar Larisa Nicolae
Iacunin.
Nãscutã la Chiºinãu, la 6 februarie 1930, într-o familie
modestã de slujbaºi: tata  maºinist-mecanic, mama  asistentã
medicalã a chirurgului cu renume Sârbulescu. Apropo, voia
soartei, maternitatea ºi locul de lucru al mamei în viitor vor
deveni sediul clinicii, unde va activa pedagogul, clinicistul ºi
savantul Larisa Iacunin pânã în ultimele zile ale vieþii sale.
Necãtând la schimbarea frecventã a traiului ºi a ºcolilor, a
limbilor de studii (Constanþa, Rostov, Stalingrad, Enghels),
cauzate de rãzboi ºi necesitãþile de serviciu al pãrinþilor, calitatea
studiilor nu a fost ºtirbitã. Finiseazã ºcoala feroviarã din Chiºinãu
ºi ulterior, în 1952,  cu Diplomã de menþiune, Institutul de
Medicinã din Chiºinãu, dupã care a urmat un lucru de chirurg
ortoped-traumatolog de 55 de ani.
Acest lucru a fost permanent o perfecþionare ºi oascensiune
pe treptele profesioniste: secundariat clinic, medic-ºef al
spitalului raional Râºcani ºi ºef secþie Chirurgie. Din 1957 este
angajatã în secþia Chirurgie a Spitalului Republican, iar din
1959 va sta în fruntea unei secþii specializate, de profil nou pentru
medicina Moldovei  prima secþie Traumatologie cu 40 de
paturi; acea secþie de la care, deja peste 35 de ani, vor proveni 3
catedre universitare, 12 doctori habilitaþi, peste 25 de doctori în
medicinã.

Oleg Pulbere, dr., conferenþiar
Preºedintele Asociaþiei Traumatologilor-Ortopezi
din Republica Moldova
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Efectele beta-adrenoblocantului Karvidil asupra
variabilitãþii ritmului cardiac la pacienþii
cu insuficienþã cardiacã cronicã
E.Vataman, D. Lîsîi
Institutul de Cardiologie
Effects of the Beta-adrenoblocker Karvidil on Variations in Cardiac Rhythm in Patients with Chronic Cardiac Insufficiency
Heart rate variability (HRV) is decreased in patients with chronic heart failure (CHF) and is a prognostic marker in this disease. The purpose
of our study was to determine the effect of Karvidil (carvedilol) on parameters of heart rate variability (HRV) in patients with CHF. 17 postinfarct
patients with CHF, NYHA functional class II-III and LV EF<50% underwent echocardiography and ECG Holter recording for 24h, before
treatment and after 3 months of treatment with Karvidil (carvedilol), lisinopril, Spironolactone and Furosemide. After 3 months of treatment
with karvidil the HRV was improved: an SDNN increase of 30,1% (p<0,05) and an SDNNi increase of 38,1% (p<0,05) and significantly
increased LV EF (38,9±2,1% versus 33,1±1,9%) were observed. Thus, our results demonstrate an improvement of HRV parameters after
treatment with Karvidil and this might have prognostic significance.
Key words: chronic heart failure, carvedilol, heart rate variability
Âëèÿíèå β-àäåíîáëîêàòîðà Karvidil íà èçìåí÷èâîñòü ñåðäå÷íîãî ðèòìà ó ïàöèåíòîâ ñ õðîíè÷åñêîé ñåðäå÷íîé íåäàñòàòî÷íîñòüþ
Öåëü èñëåäîâàíèÿ  èçó÷åíèå äåéñòâèÿ β-àäåíîáëîêàòîðà Karvidil( carvedilol)íà èçìåí÷èâîñòü ñåðäå÷íîãî ðèòìà ó áîëüíûõ,
ñòðàäàþùèõ õðîíè÷åñêîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ. Èñëåäîâàíèå âêëþ÷àåò 17 ïàöèåíòîâ, ïåðåíåñùèõ èíôàðêò ìèîêàðäà,
ñ ñèñòîëè÷åñêîé äèñôóíêöèåé ëåâîãî æåëóäî÷êà (ñåðäå÷íûé âûáðîñ < 50%) è ñ ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ ôóíêöèîíàëüíûõ
êëàññîâ II-III NYHA. Âàðèàáåëüíîñòü ñåðäå÷íîãî ðèòìà ðåãèñòðèðîâàëàñü ïðè ÝÊÒ íà ïðîòÿæåíèè 24 ÷àñîâ (ìåòîä Holter).
Âñå ïàöèåíòû áûëè îáñëåäîâàíû óëüòðàñîíîãðàôè÷åñêè. Áîëüíûå áûëè îáñëåäîâàíû ïðè îáðàùåíèè è ñïóñòÿ 3 ìåñåöà íà
ïðîòÿæåíèè êîòîðûõ îíè ëå÷èëèñü ëèçèíîïðèëîì, ñïèðîíîëàêòîíîì, ôóðàñåìèäîì è íîâûì ïðåïàðàòîì β-àäåíîáëîêàòîðîì
Karvidil. Îòìå÷åíî óëóòøåíèå ñåðäå÷íîãî ðèòìà, âûðàæàþùååñÿ óâåëè÷åíèåì ïàðàìåòðîâ: SDNN-íà 30,1% (p<0,05) è SDNNi
 íà 38, 1% (p<0,05) à òàêæå óâåëè÷åíèåì ñïåêòðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé: TotP è HfP ïðè îäíîâðåìåííîì óâåëè÷åíèè ñåðäå÷íîãî
âûáðîñà ëåâîãî æåëóäî÷êà îò 33, 1 + 1,9 äî 38,9 + 2,1(p<0,05). Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëèëè çàêëþ÷èòü, ÷òî ïðèìåíåíèå
Karvidil óëó÷øàåò ïðîãíîç ó ïàöèåíòîâ ñ õðîíè÷åñêîé ñåðäå÷íîé íåäàñòàòî÷íîñòüþ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêàÿ ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, Êarvedilol, âàðèàáåëüíîñòü ñåðäå÷íîãî ðèòìà
aceste remedii contribuie la reducerea mortalitãþii pacienþilor cu
insuficienþã cardiacã [9].
Aºadar, scopul studiului constã în estimarea influenþei beta
adrenoblocantului carvedilol asupra variabilitãþii ritmului cardiac la pacienþi
cu insuficienþã cardiacã cronicã.

Introducere
Conform conceptului modern despre insuficienþa cardiacã cronicã,
aceasta este o maladie multiorganicã care cuprinde, în afarã de afectarea
funcþiei cardiace, mai multe modificãri periferice: afectarea funcþiilor
respiratorii ºi renale, modificãrile în muºchii scheletului, activarea
neuroendocrinã ºi dezechilibrul în sistemul imun [1].
În insuficienþa cardiacã cronicã suprasolicitarea sistemului
neuroendocrin, prin diferite mecanisme (angiotensina II, insulina, opioizii,
oxidul nitric, leptina), induce activarea sistemului nervos simpatic [2, 3].
Supraexcitarea cronicã a sistemului nervos simpatic este rezultatul mai multor
efecte nefavorabile: retenþia lichidului ºi a sodiului, vasoconstricþia ºi tahicardia,
care induc creºterea cerinþei de oxigen de cãtre miocard, efectele toxice
celulare, ceea ce face dificilã atestarea simptomelor ºi pronosticului de
insuficienþã cardiacã cronicã [4]. Este importantã evaluarea magnitudinii de
activare simpaticã, deoarece existã o legãturã între nivelul plasmatic al
norepinefrinei ºi mortalitatea pacienþilor cu insuficienþã cardiacã [2, 4].
În insuficienþa cardiacã cronicã reducerea variabilitãþii ritmului
cardiac este în strânsã relaþie cu hiperactivarea sistemului nervos simpatic
[5], având o valoare prognosticã pentru pacienþii cu insuficienþã cardiacã
cronicã, clasele funcþionale II-III NYHA ºi fiind un predictor independent
al morþii subite la aceºti pacienþi [6, 7].
Utilizarea în tratamentul modern al insuficienþei cardiace a
modulatorilor neuroumorali poate diminua efectele nefavorabile ale
supraexcitãrii neuroendocrine. Este dovedit faptul cã adãugarea beta
adrenoblocantelor la pacienþii cu insuficienþã cardiacã, care administreazã
inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei II, poate prelungi viaþa
lor, iar Societatea Europeanã de Cardiologie recomandã includerea acestui
grup de medicamente în tratamentul standard cu inhibitori ai enzimei de
conversie a angiotensinei II ºi cu diuretice la toþi pacienþii cu insuficienþã
cardiacã (clasele funcþionale II-IV NYHA) ºi cu disfuncþie sistolicã a
miocardului ventriculului stâng [8, 9].
Actualmente experþii Societãþii Europene de Cardiologie
recomandã utilizarea în tratamentul insuficienþei cardiace cronice a
urmãtorilor betaadrenoblocanþi: carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinat
SR (forma retard) ºi nebivolol, deoarece existã dovezi incontestabile cã

Materiale ºi metode
În studiu au fost incluºi 17 pacienþi (3 femei, 14 bãrbaþi) cu vârsta
medie de 65,8 ± 2,16 ani, selectaþi în Clinica de Insuficienþã Cardiacã
Cronicã a Institutului de Cardiologie. Criteriile de includere a pacienþilor
în studiu au fost: prezenþa semnelor de insuficienþã cardiacã, clasele
funcþionale IIIII NYHA, a disfuncþiei sistolice a VS (FE a VS < 50%) de
origine postinfarcticã, confirmatã prin prezenþa disfuncþiei regionale a
miocardului VS (vizualizate ultrasonor) ºi prin prezenþa undei Q patologice
pe ECG. În studiu n-au fost incluºi pacienþi cu fibrilaþie atrialã, bloc
atrioventricular de gr. IIIII, sindrom coronar acut, valvulopatii ºi patologie
concomitentã severã (insuficienþã hepaticã, renalã sau/ºi respiratorie).
Programul de studiu includea cercetarea tulburãrilor de ritm ºi a
variabilitãþii ritmului cardiac la înregistrarea ECG în 24 de ore, conform
metodei Holter (sistemul Astrocard Holtersystem-2F ÇÀÎ ÌÅÄÈÒÅÊ,
Rusia) ºi EcoCG iniþial ºi dupã 3 luni de tratament. Toþi pacienþii au
administrat inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei II lisinopril,
spironolacton, furosemid ºi aspirinã. Tratamentul cu carvedilol (Karvidil,
firma Grindex, Letonia) se realiza dupã efectuarea iniþialã a monitorizãrii
Holter. Doza medie de Karvidil a fost 14,6 mg/zi, în 2 prize. Doza iniþialã
alcãtuia 6,25 mg/zi cu majorarea treptatã sub controlul tensiunii arteriale,
FCC ºi în lipsa semnelor de agravare a insuficienþei cardiace.
La analiza variabilitãþii ritmului cardiac s-au folosit parametrii
recomandaþi de Comitetul de Experþi al Societãþii Europene de Cardiologie
ºi al Societãþii Nord-Americane de Stimulare Cardiacã ºi Electrofiziologie
[5]. S-au evaluat parametrii de timp ai variabilitãþii ritmului cardiac, care
oferã informaþii despre variaþiile intervalelor de timp între complexele QRS:
SDNN  devierea standard a intervalelor N-N, ce reflectã toate variaþiile
intervalelor între 2 complexe QRS, în perioada de înregistrare; SDANN 
devierea standard a mediei intervalelor N-N, calculate în toate perioadele
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de înregistrare în afarã de cele scurte (de obicei, de 5 minute) ºi estimeazã
variaþiile ritmului cardiac în toate perioadele de înregistrare mai mari de 5
min; SDNN index (SDNNi)  media devierilor standarde ale intervalelor
N-N înregistrate numai în intervale de 5 min, ceea ce caracterizeazã
variabilitatea în intervalele scurte de înregistrare (de 5 min); RMSSD 
rãdãcina pãtratã a sumei diferenþelor pãtrate dintre intervalele N-N normale
succesive. S-au analizat parametrii spectrali ai variabilitãþii ritmului cardiac,
care permit a stabili în ce mod puterea sau variaþiunile intervalelor R-R
se distribuie în funcþia de frecvenþã: TotP  puterea totalã (ms2); ULfP 
puterea frecvenþei ultrajoase (ms2); VLfP  puterea frecvenþei foarte joase
(ms2); LfP  puterea frecvenþei joase (ms2); HfP  puterea frecvenþei
înalte (ms2).
S-au calculat urmãtorii parametri ecocardiografici: diametrele
telediastolic (DTD) ºi telesistolic (DTS) ale VS în mm; diametrul atriului
stâng (AS) în mm; fracþia de ejecþiune a VS (FE VS) în %.

Tabelul 1
Valorile parametrilor variabilitãþii ritmului dupã 3 luni
de tratament cu Karvidil

Rezultate
Dupã 3 luni de administrare a preparatului Karvidil s-a redus
frecvenþa medie (în 24 de ore) a contracþiilor cardiace de la 79,3 ± 3,0 bt/
min pânã la 70,0 ± 2,7 bt/min (p < 0,05). S-a analizat variabilitatea ritmului
cardiac în dinamicã  iniþial ºi peste 3 luni de tratament. S-a detectat cã,
dupã completarea tratamentului cu beta-adrenoblocantului Karvidil, sau majorat parametrii de timp ai variabilitãþii ritmului cardiac: SDNN  cu
30,1% ºi SDNNi  cu 38,1% (tabelul 1); totodatã, cu majorarea parametrilor
spectrali ai variabilitãþii ritmului cardiac (TotP ºi HfP).
Concomitent cu ameliorarea variabilitãþii ritmului cardiac, se denotã
o dinamicã pozitivã a dimensiunilor VS ºi AS, ºi creºterea contractilitãþii
globale a miocardului; VS  FE a VS s-a majorat cu 17,5% (tab. 2).

Tabelul 2
Dinamica parametrilor EcoCG

Discuþii
Analiza parametrilor variabilitãþii ritmului cardiac în dinamicã a
evidenþiat cã, dupã 3 luni de administrare a beta-adrenoblocantului
Karvidil, s-au majorat valorile SDNN ºi SDNNi. Aceºti parametri reflectã
funcþionarea sistemului nervos autonom în întregime, iar reducerea lor
exprimã o activare patologicã a sistemului neuroendocrin [10]. Importanþa
prognosticã a valorilor parametrilor variabilitãþii ritmului la pacienþii cu
insuficienþã cardiacã deocamdatã nu este bine determinatã, dar în UKstudy, studiu bazat pe cercetãrile variabilitãþii ritmului cardiac în insuficienþa
cardiacã, s-a dovedit cã valoarea SDNNi determinã evenimentele
cardiovasculare primare, iar valorile ale SDNN sub 100 ms sunt asociate
cu creºterea mortalitãþii la pacienþii cu insuficienþã cardiacã cronicã [11,
12]. În studiul nostru valoarea iniþialã a SDNN a fost de 103 ms (tabelul
1), practic la pragul nefavorabil demonstrat în UK-study, de aceea
majorarea valorilor SDNN ºi ale SDNNi, obþinutã în urma tratamentului
administrat, este un factor favorabil pentru prognoza maladiei la pacienþii
incluºi în studiu.
Majorarea parametrilor variabilitãþii ritmului cardiac indicã
reîntoarcerea de la activarea patologicã a sistemului nervos simpatic la
predominarea activitãþii parasimpatice, ceea ce protejeazã pacienþii cu
insuficienþã cardiacã cronicã, deoarece ei sunt mai puþin predispuºi la
apariþia aritmiilor maligne. În studiul CAPRICORN s-a demonstrat cã
Carvedilolul reduce hiperactivitatea simpaticã la pacienþii cu afectarea
funcþiei de pompã a VS dupã infarct miocardic acut, ceea ce a redus
letalitatea în grupul de pacienþi care au administrat Carvedilol [13]. În
studiul nostru, dupã completarea tratamentului cu betaadrenoblocantul
Karvidil, s-a obþinut majorarea parametrilor spectrali ai variabilitãþii ritmului
cardiac  TotP ºi HfP (tabelul 1). Dacã TotP reflectã variabilitatea ritmului
cardiac în întregime, apoi HfP  influenþa componentei sistemului nervos
parasimpatic asupra variabilitãþii ritmului cardiac [5, 14]. Din acest
considerent HfP este favorabilã, deoarece indicã mãrirea activitãþii
sistemului nervos parasimpatic, ceea ce amelioreazã prognoza pacienþilor
cu insuficienþã cardiacã cronicã.

Concluzii
1. Administrarea în decurs de 3 luni a betaadrtenoblocantului Karvidil
a indus ameliorarea variabilitãþii ritmului cardiac, ceea ce denotã o diminuare
a activitãþii sistemului nervos simpatic ºi o activare a sistemului nervos
parasimpatic, ºi indicã ameliorarea prognozei pacienþilor incluºi în studiu.
2. Tratamenul cu Karvidil a contribuit la ameliorarea funcþiei de
contracþie a miocardului VS la pacienþii cu insuficienþã cardiacã cronicã.
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