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Serviciul perinatologic din Republica Moldova
de curând se aflã în posesia unei noi ambulanþe

Serviciul perinatologic din Republica Moldova de curând
se aflã în posesia unei ambulanþe specializate în transportarea
nou-nãscuþilor prematuri.
Unitatea de transport a fost oferitã Serviciului
perinatologic de cãtre Agenþia Elveþianã pentru Dezvoltare ºi
Cooperare, în cadrul proiectului moldo-elveþian Modernizarea
serviciului perinatal în Republica Moldova.
Ambulanþa este dotatã cu un aparataj modern care include
un incubator de transport, un aparat de ventilaþie artificialã,
monitoare de evidenþã a funcþiilor vitale (puls, frecvenþa
respiratorie, frecvenþa cardiacã, saturaþia cu oxigen), pompe de
infuzie, un aspirator ºi consumabile de îngrijire, în acordarea
oricãrui volum de asistenþã medicalã de urgenþã, pânã la
transportare ºi în timpul transportãrii nou-nãscuþilor prematuri.
Costul ambulanþei este de 170 mii de euro.
Ambulanþa va fi folositã în transportarea nou-nãscuþilor
prematuri ºi a celor bolnavi din maternitãþile republicii în secþiile
specializate ale Institutului de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul

Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului, pentru îngrijire ºi
tratament corespunzãtor.
Asigurarea serviciului perinatologic cu o ambulanþã
specializatã are o importanþã la nivel de þarã, în situaþia în care
se preconizeazã înregistrarea nou-nãscuþilor cu masa corporalã
de la 500 g (nãscuþi dupã a 22-a sãptãmânã de gestaþie) în
Republica Moldova, începând cu anul viitor. Asigurarea
condiþiilor optime în transportarea copiilor conform standardelor
moderne, oferã ºanse mai mari de supravieþuire a nou-nãscuþilor
prematuri.
Procurarea ambulanþei constituie o etapã în realizarea
proiectului Modernizarea serviciului perinatal în Republica
Moldova. Anterior, în cadrul aceluiaºi proiect, a fost procurat
echipament medical, în valoare de 2,5 mln franci elveþieni,
destinat îngrijirii femeilor gravide, a nou-nãscuþilor ºi acordãrii
ajutorului medical urgent în: 26 de maternitãþi (nivelul I), douã
centre (nivelul II), Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul
Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului (nivelul III).

Ministerul Sãnãtãþii a recepþionat trei automobile
pentru pacienþii suspecþi de gripã aviarã

Ministerul Sãnãtãþii a recepþionat trei automobile
performante, dotate cu echipament medical specializat de
monitorizare a stãrii pacientului, în acordarea primului ajutor
medical calificat persoanelor suspecte de gripã aviarã.
Cele trei automobile de marcã Volkswagen vor fi utilizate
în transportarea pacienþilor la instituþia medico-sanitarã publicã
Spitalul de Boli Infecþioase T. Ciorbã, singurul spital de
referinþã pentru acest tip de eventuali pacienþi. Astfel, maºinile
vor fi distribuite instituþiilor medico-sanitare publice, Spitalului
Clinic Republican de Boli Infecþioase T. Ciorbã, Spitalului
Clinic Municipal Bãlþi ºi Spitalului Raional Cahul.
Automobilele au fost procurate cu suportul Bãncii
Mondiale, în cadrul proiectului Controlul gripei aviare ºi gradul
de pregãtire în caz de pandemie umanã ºi activitãþile de rãspuns,
care este o parte integrã a Programului Global pentru Controlul
Gripei Aviare ºi Pregãtirea ºi Combaterea Pandemiei Umane.
Scopul proiectului este de a reduce riscul apariþiei unui
eventual focar de gripã aviarã ºi de a fortifica capacitãþile

Republicii Moldova în situaþiile de crizã. Astfel, în cadrul
proiectului este prevãzut un ºir de activitãþi, inclusiv construcþia
unui nou modul pentru detecþia molecularã a virusului gripei
aviare, renovarea secþiei Terapie Intensivã a Spitalului de Boli
Infecþioase T. Ciorbã, instruirea lucrãtorilor medicali în
direcþia vizatã º.a.
Pânã în prezent, în Republica Moldova, nu au fost
înregistrate focare de gripã aviarã la pãsãri sau în populaþia
umanã, dar pericolul apariþiei focarelor de gripã aviarã se
menþine, Moldova fiind un traseu preferat de pãsãrile migratoare.
Mihaela Cibotaru
Serviciul de Presã al Ministerului Sãnãtãþii
Chiºinãu, MD-2009, str. V. Alecsandri, 2
Tel: 735879
E-mail: mcibotaru@mednet.md
Recepþionat 21.11.2007
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Corecþia statutului microbiocenotic la copiii cu maladii digestive
I. Mihu
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Efficiency Probiotic Bifi-forms in Breach Microbiocenotic Digestive Desease
The author studied 96 children from the ages of 4 months to 16 years. Children were given Bifi-form twice a day, those under six months 0,5
k, six months to 2 years 1 k, and 2 years and older 2 k. The children were given a gluten-free diet, as well as they took the base preparations on
its main disease. The study shows that Bifi-form is most effective as it effectively adjusts microbiocenotic status.
Key words: Bifi-form, breach microbiocenotic
Êîððåêöèÿ ìèêðîáèîöåíîçà êèøå÷íèêà ó äåòåé
Äàííîå èññëåäîâàíèå èìåëî öåëüþ âûÿâèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðîáèîòèêà ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ Áèôè-ôîðì â ñðàâíåíèè ñ
ïðîáèîòèêîì íåñîðáèò, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ ïðè: öåëèàêèè, ñèíäðîìå ìàëàáñîðáöèè, ñèíäðîìå ðàçäðàæåííîãî êèøå÷íèêà.
Ïîä íàáëþäåíèåì íàõîäèëîñü 96 äåòåé â âîçðàñòå îò 4 ìåñ äî 16 ëåò. Äåòÿì äî 6 ìåñ íàçíà÷àëñÿ Áèôè-ôîðì ïî 0,5 êàïñóëû 2
ðàçà â äåíü; ñ 6 ìåñ äî 2  ëåò  ïî 1 êàïñóëå 2 ðàçà â äåíü, äåòè â âîçðàñòå ñòàðøå 2 ëåò ïðèíèìàëè Áèôè-ôîðì ïî 2 êàïñóëû 2
ðàçà â äåíü. Äåòè, âêëþ÷åííûå â èññëåäîâàíèå, ñîáëþäàëè àãëèàäèíîâóþ äèåòó, à òàêæå ïðèíèìàëè áàçîâûå ïðåïàðàòû ïî
ñâîåé îñíîâíîé áîëåçíè. Ïî ðåçóëüòàòàì íàáëþäåíèÿ âûÿâèëîñü, ÷òî Áèôè-ôîðì äàë íàèëó÷øèé ðåçóëüòàò, òàê êàê îí ýôôåêòèâíî ðåãóëèðóåò ìèêðîôëîðó òîíêîãî è òîëñòîãî êèøå÷íèêà, îí ïîêàçàë ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû êàê ïðè ôóíêöèîíàëüíûõ
çàïîðàõ, òàê è ïðè äèàððåè, ïðåäóïðåæäàÿ íàðóøåíèå ìèêðîôëîðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Áèôè-ôîðì, íàðóøåíèå ìèêðîôëîðû êèøå÷íèêà

Actualitatea problemei
Rolul microflorei indigene a intestinului este indispensabil
în restabilirea echilibrului vitaminic ºi fermentativ, în formarea
rezistenþei nespecifice ºi într-un ºir de alte funcþii, nu mai puþin
importante, precum, cea troficã, energeticã, de stimulare a
peristaltismului intestinal, detoxicarea ºi evacuarea legãturilor
endo- ºi exotoxice, distrugerea mutagenilor etc.[1]. Existã o mare
varietate de preparate biologice utilizate pentru refacerea sau
echilibrarea florei intestinale, dar indicarea unui sau altui
preparat, în special pentru copii, trebuie sã se bazeze pe o decizie
echilibratã ºi clinic argumentatã. Din totalitatea remediilor
biologice, grupul cel mai reprezentativ sunt probioticele 
remedii medicamentoase ce conþin bacterii vii, gata sã colonizeze
mucoasa intestinalã [2, 3]. Cu toate beneficiile pe care le aduc
organismului, aceste preparate necesitã condiþii speciale de
pãstrare, fiind instabile ºi, eventual, ineficiente. Suplimentar,
pentru ocuparea niºei sale în mucoasa intestinului, este necesar
un ºir de condiþii (pH-ul intestinal etc.), care adesea lipsesc la
copiii cu dereglãri digestive [7, 8]. Majoritatea preparatelor
biologice existente sunt monocomponente, deci conþin doar un
singur microorganism  condiþie nefavorabilã pentru stabilirea
statutului microbiocenotic al intestinului subþire ºi al celui gros
[4]. Considerând facilitãþile oferite de preparatele probiotice
pentru corecþia statutului microbiocenotic în contextul diferitelor
afecþiuni digestive, am selectat preparatul danez Bifi-form.
Comparativ cu alte probiotice, Bifi-form este un preparat
policomponent, el conþine tulpini de Bifidobacterium longum

BB46 ºi Enterococcus faecum SF68 ºi deci are în mecanismul
sãu de acþiune posibilitatea de a regla statutul microbiocenotic
al intestinului subþire ºi al colonului [5]. Capsula în care se
livreazã remediul este enterosolubilã, el se elibereazã doar în
condiþiile unui pH egal cu 6,8. Livrarea capsulelor în penar de
aluminiu exclude condiþiile speciale de pãstrare a preparatului
ºi, desigur, majoreazã stabilitatea acestuia la condiþiile mediului
extern. Bifi-form face parte dintr-o clasã nouã de probiotice,
clasa probioticelor sorbite care, pe lângã bacterii vii, conþine ºi
mediul de culturã a microorganismelor încapsulate, fapt care
mãreºte supravieþuirea ºi colonizarea mucoasei intestinale de
cãtre bacteriile constituente.
Important pentru copiii ce suferã de malabsorbþie
intestinalã, în special pentru copiii cu boalã celiacã, este lipsa
în capsula Bifi-form a glutenului dismulat, condiþie prezentã în
capsulele celorlalte probiotice. Drept argument, preparatul Bifiform este introdus în baza de date europeanã a produselor
inofensive (European Food Intolerance Databanks), de
asemenea, ºi în baza de date a remediilor ce pot fi administrate
de cãtre astmatici în Danemarca (Asthma/Allergy Associations),
adicã este un remediu care practic nu suscitã reacþii alergice.
Scopul cercetãrii
Aprecierea eficienþei diferitelor regimuri de administrare
a capsulelor de Bifi-form în tratamentul copiilor cu maladii
digestive, inclusiv la copiii cu malabsorbþie intestinalã,
intoleranþa la lactozã, inclusiv boala celiacã, creºterea exuberantã
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a microflorei condiþionat patogene, poluarea bacterianã a
colonului, sindromul intestinului iritabil, precum ºi evaluarea
eficacitãþii ºi a eventualelor reacþii adverse la administrarea
decapsulatã a Bifi-form-ului copiilor cu vârste mai mici de 2
ani.

Toþi copiii incluºi în studiu (din ambele loturi) au respectat
regimul alimentar fãrã gluten ºi delactozat, precum ºi celelalte
principii medicamentoase ale maladiei de bazã, inclusiv
antibioterapie conform antibiogramei. La copiii care au
administrat dupã indicaþii Eritromicinã, Penicilinã, Gentamicinã
ºi Ampicilinã, Bifi-form-ul s-a încadrat în acest tratament, iar la
copiii care luau alte antibiotice decât cele menþionate Bifi-formul s-a programat îndatã dupã sistarea antibioterapiei.

Materialul ºi metodele investigaþionale
Obiectul studiului l-au constituit 96 de copii cu vârste
cuprinse între 4 luni ºi 16 ani, care au urmat tratament.
Departajarea pe loturi a copiilor a urmãrit principiul
randomizat ºi, astfel, în lotul copiilor care au administrat Bifiform, a fost inclus fiecare al doilea copil cu una dintre maladiile
citate ºi pãrinþii cãrora ºi-au dat acordul pentru testare. 18 copii
aveau vârsta de 4-6 luni, alþi 22 de copii aveau vârste cuprinse
între 6 luni ºi 2 ani ºi 8 copiii aveau peste 2 ani. Copiii restanþi
au fost incluºi în lotul de referinþã. Deci fiecare lot a fost
constituit din câte 48 de copii.
Metodele de cercetare au inclus: detalierea
anamnesticului morbid ºi examenul clinic complex [9].
Procedura de testare clinicã a inclus monitorizarea clinicã în
intervalul a 15 zile de tratament staþionar, când se aprecia starea
generalã, evoluþia durerilor abdominale, frecvenþa ºi consistenþa
scaunului, meteorismul.
Examinãrile instrumentale ºi de laborator: examenul
sumar al sângelui, ultrasonografierea organelor interne, testele
biochimice ale sângelui: bilirubinemia, amilazemia, lipazemia,
calciemia, sideremia, fosfatemia, glicemia, apoi ºi
microbiocenoza intestinului ºi examenul coproparazitologic.
Copiilor cu malabsorbþie intestinalã din grupul de control
nu li s-au administrat probiotice, deoarece acestea se livreazã
în formã capsulatã, care conþin gluten dismulat.
Testarea clinicã a preparatului s-a efectuat prin compararea
cu programele curative indicate copiilor cu diagnostic similar,
care au prevãzut administrarea unui probiotic nesorbit,
monocomponent.
Considerând cã pânã la vârsta de 2 ani aciditatea gastricã
este comparativ mai micã, copiii din aceastã categorie au
administrat Bifi-form decapsulat. Astfel, copiii de la pânã la 6
luni au administrat câte 0,5 capsule de 2 ori în zi, copiii cu
vârste de la 6 luni la 2 ani  câte 1 capsulã de 2 ori în zi, iar
copiii mai mari de 2 ani  câte 2 capsule de 2 ori în zi.

Rezultatele obþinute
Monitorizarea clinicã a stãrii generale a copiilor incluºi
în loturile de cercetare a permis aprecierea comparativã a
frecvenþei ºi a consistenþei scaunului, a modului ºi termenului
de diminuare a meteorismului, a durerilor abdominale, a
devierilor microbiocenotice.
Figura 1 demonstreazã regresiunea frecvenþei scaunelor
la copiii care au administrat Bifi-form comparativ cu indicii
copiilor care au administrat un probiotic monocomponent
nesorbit. Este necesar de menþionat cã cifra absolutã reflectã
ameliorarea scaunului ºi nu reducerea sau reducerea de frecvenþã
a acestuia ºi, respectiv, la copiii constipaþi  instalarea scaunelor
emise zilnic, iar la copiii diareici  reducerea frecvenþei acestora
pe parcursul a 15 zile de tratament.
Din cele prezentate se poate deduce cã, la copiii care au
administrat Bifi-form-ul, ameliorarea frecvenþei scaunului a
evoluat mult mai favorabil. În plus, curba de ameliorare este ºi
mai vertiginoasã, adicã la copiii care au administrat Bifi-formul scaunul s-a redresat într-un ritm mai rapid (p = 0,0487) decât
la copiii care de frecvenþã au administrat probiotice din altã
categorie.
Figura 2 reflectã ameliorarea comparativ mai bunã a
consistenþei scaunelor la copiii în protocolul curativ al cãrora sa suplimentat Bifi-form, comparativ cu lotul de referinþã (p <
0,05). ªi în acest caz ameliorãrile au survenit într-un ritm mai
accelerat la copiii care au utilizat Bifi-form.
În continuare vom analiza cum au rãspuns cele mai
importante ºi mai jenante semne clinice ale maladiilor studiate
 meteorismul ºi durerea abdominalã. În cazul copiilor observaþi
subcurativ, durerea se poate manifesta diferit de la caz la caz,
fiind adesea de caracter intermitent, în schimb meteorismul
intestinal constituie unul dintre semnalmentele esenþiale ale bolii

Fig. 2. Ameliorarea comparativã a consistenþei scaunelor la copiii
care au administrat Bifi-form ºi la cei care nu au administrat un
astfel de probiotic.

Fig. 1. Ameliorarea scaunelor observatã în dinamica subcurativã
la copiii care au administrat Bifi-form în comparaþie cu copiii
care au administrat probiotic monocomponent nesorbit.
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Fig. 4. Diminuarea comparativã a durerilor abdominale la copiii
care au administrat Bifi-form ºi la copiii care au administrat
probiotic monocomponent nesorbit.

Fig. 3. Dinamica regresiunii meteorismului la copiii care au
administrat sau nu probioticul Bifi-form.

celiace, precum ºi al malabsorbþiei intestinale, al intoleranþei la
lactozã, dar ºi în creºterea exuberantã a microflorei condiþionat
patogene ºi poluarea bacterianã a colonului. De aceea, gradul
de ameliorare a acestor semne este principial pentru eficienþa
curativã a oricãrui medicament administrat în astfel de maladii.
Curbele de ameliorare a meteorismului (fig. 3)
demonstreazã certa eficienþã a Bifi-form-ului în tratamentul
maladiilor digestive, comparativ cu cea a probioticelor
monocomponente nesorbite. Este important faptul cã decalajul
de ameliorare dintre copiii cu malabsorbþie intestinalã ºi cu boalã
celiacã, care au administrat Bifi-form ºi cei care au respectat
doar principiul alimentar fãrã gluten, în acest scop s-a datorit
exclusiv administrãrii Bifi-form-ului. Astfel, dacã din totalul
copiilor cercetaþi în fiecare lot, rata copiilor cu malabsorbþie
intestinalã neprecizatã, cu boalã celiacã ºi cu intoleranþã la
lactozã a constituit circa 63% (n = 29), apoi decalajul de
ameliorare dintre loturile comparate a fost de circa 26% (n =
12), în favoarea copiilor care au administrat Bifi-form.
Pentru combaterea durerii abdominale, în funcþie de lotul
de cercetare, s-a obþinut aranjamentul redat pe figura 4, care
reflectã diminuarea abdominalgiilor, inclusiv la copiii cu
sindromul intestinului iritabil.
Din cele prezentate putem deduce cã includerea Bifi-formului în formula de tratament al copiilor cu maladii digestive, în
special a copiilor cu malabsorbþie intestinalã, inclusiv cu boalã
celiacã, amelioreazã cert starea clinicã a bolnavilor. De menþionat
cã în cazul malabsorbþiei intestinale ºi al bolii celiace la copii
Bifi-form-ul este practic singura soluþie de reglare a
microbiocenozei intestinale, întrucât capsula nu conþine gluten
dismulat. Faptul cã s-a reuºit o ameliorare ºi la copiii cu
malabsorbþie intestinalã din lotul de control, s-a datorat
respectãrii stricte a regimului fãrã gluten, valorile curbei Bifiform prezentând aportul real pe care îl poate aduce un probiotic
în ameliorarea tabloului clinic în cazul maladiilor citate, în
special cu referire la malabsorbþia intestinalã ºi intoleranþa la
lactozã.
Analizând în ansamblu ameliorarea fenomenologiei clinice la
copiii cercetaþi, am dedus urmãtoarea poziþie de eficienþã (fig. 5).
Putem concluziona deci cã din toate manifestãrile clinice,
cel mai receptiv s-a dovedit meteorismul abdominal, condiþie

care amelioreazã mult calitatea vieþii copiilor, în special a celor
cu malabsorbþie intestinalã, cu boalã celiacã, cu intoleranþã la
lactozã. Urmeazã în acest top amendarea durerilor abdominale,
semnificaþia cãrora este elocventã pentru copilul cu orice
maladie. Efecte net superioare s-au obþinut prin administrarea
Bifi-form-ului ºi pentru alte semne ca: ameliorarea consistenþei
ºi frecvenþei scaunului, manifestãri care reprezintã, de fapt,
criteriile de evoluþie ale tabloului clinic în maladiile selectate
pentru cercetarea curentã.
Constatând combaterea durerilor abdominale la copiii cu
sindromul intestinului iritabil, considerãm cã acestea au cedat
nu din contul efectelor analgezice sau spasmolitice ale
preparatului, ci din contul ameliorãrii meteorismului. ªi aceasta
pentru cã copiii cu sindromul intestinului iritabil posedã o
sensibilitate intestinalã crescutã, adicã la ei excitaþiile, care se
considerã fiziologice (cum este meteorismul intestinal în cazul
dat), prezintã un factor nociceptogen. Ameliorarea tabloului
clinic la copiii cu astfel de diagnostic, inclusiv a abdominalgiilor,
este bine venitã, întrucât cu un singur remediu se pot combate
mai multe semne clinice de esenþã.
De menþionat cã, pe parcursul celor 15 zile de tratament
staþionar, evaluarea zilnicã a manifestãrilor clinice nu a înregistrat
nici un gen de reacþii alergice de tip mediat sau întârziat.
Administrarea concomitentã a Bifi-form-ului cu
Eritromicina, Penicilina, Ampicilina ºi Gentamicina nu modificã

Fig. 5. Dinamica manifestãrilor clinice la copiii trataþi cu Bifiform ºi la cei care nu au luat un astfel de probiotic.
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eficienþa probioticului. Evoluþia ameliorãrii semnelor în cazul
creºterii exuberante a microflorei condiþionat patogene ºi
colonizãrii bacteriene a colonului este elocventã, în special în
comparaþie cu copiii, care nu au administrat în protocolul de
tratament un astfel de probiotic. În cazul Eritromicinei aceasta
se explicã prin faptul cã atât Bifidobacterium longum BB46 cât
ºi Enterococcus faecum SF68 manifestã rezistenþã faþã de
antibioticul dat, în cazul Ampicilinei, Penicilinei ºi Gentamicinei
rezistenþa pentru antibiotic fiind pãstratã doar de Bifidobacterium
longum BB46. Pornind de la aceste evidenþe, am considerat
raþionalã recomandarea ca în cadrul tratamentului cu
Eritromicinã, Bifi-form-ul sã fie administrat concomitent cel
puþin pe parcursul antibioterapiei, iar în cazul tratamentului cu
Ampicilinã, Penicilinã ºi Gentamicinã  inclusiv 2 sãptãmâni
dupã sistarea antibioterapiei.
Suplimentar am mai observat cã cu cât mai scurt este
intervalul dintre antibioterapie ºi iniþierea tratamentului cu Bifiform, cu atât mai clarã este eficienþa preparatului. Dacã din
diferite motive de la sistarea antibioterapiei a trecut o perioadã
mai îndelungatã, tratamentul cu Bifi-form trebuie de prelungit
minimum 3 sãptãmâni.

mai clarã relevantã eficienþa preparatului. Perioada relativ lungã
de la sistarea antibioterapiei ºi administrarea Bifi-form-ului
dicteazã prelungirea curei de tratament cu minimum 3 sãptãmâni.
5. Bifi-form-ul este eficient în dereglãrile funcþionale ale
intestinului, însoþite de constipaþii ºi în cele ce evolueazã cu
diaree, întrucât eliminã una dintre verigile patogene ale acestora
 cea a dezechilibrului microbiocenotic.
6. Administrarea formei decapsulate de Bifi-form la copiii
de pânã la 2 ani nu scade din eficienþa preparatului ºi nici nu
genereazã fenomene adverse.
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Concluzii
1. Eficacitatea Bifi-form-ului indicat la copiii cu maladii
digestive este superioarã faþã de cea a preparatelor biologice
nesorbite ºi a celor monocomponente, deoarece Bifi-form-ul
regleazã statutul microbiocenotic al intestinului subþire ºi al
colonului.
2. Administrarea Bifi-form-ului la copiii cu malabsorbþie
intestinalã, inclusiv cu boalã celiacã, este principialã în
ameliorarea clinicã, întrucât capsula acestuia nu conþine gluten
dismulat.
3. Considerând rezistenþa antimicrobianã a preparatului,
în cadrul antibioterapiei cu Eritromicinã, Bifi-form-ul este
raþional sã se administreze concomitent, pe când în cadrul
tratamentului cu Ampicilinã, Penicilinã ºi/sau Gentamicinã,
acesta se va indica pentru încã 2 sãptãmâni dupã sistarea
antibioterapiei.
4. Cu cât mai scurt este intervalul de la sistarea
antibioterapiei ºi iniþierea administrãrii Bifi-form-ului, cu atât
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Aspecte clinico-morfologice în candidoza cutaneo-mucoasã
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Catedra Dermatovenerologie, USMF Nicolae Testemiþanu

Clinical and Morphological Aspects of Cutaneo-Mucosal Candidosis
The article describes the clinical manifestations of mucosal and cutanåous candidosis and the results of microscopic examination of the
smears collected from the skin and mucous membranes (scales, nails and pus). It covers the macro-and microscopic aspects of the 19 cultures
of the Candida albicans species.
Key words: candidosis cutaneo-mucosal
Êëèíèêî-ìîðôîëîãè÷åñêèå àñïåêòû êîæíîãî è ñëèçèñòîãî êàíäèäîçà
Ðàáîòà îòîáðàæàåò êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ êàíäèäîçà êîæíûõ è ñëèçèñòûõ ïîêðîâîâ; ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ìèêðîñêîïè÷åñêîé êàðòèíû ìàòåðèàëà, íàáðàííîãî ñ ïîâåðõíîñòè êîæè è ñëèçèñòûõ (÷åøóéêè, íîãòè è ãíîéíîå îòäåëÿåìîå). Îïèñàíà ìàêðîè ìèêðîñêîïè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 19 øòàììoâ Candida albicans.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà ïîëîñòè ðòà, êîæà, êàíäèäîç

Introducere
C. albicans face parte din clasa Ascomycetes, ordinul
Saccharomycetales, familia Saccharomycetaceae, genul Candida.
Genul Candida cuprinde ciuperci levuriforme care se
înmulþesc prin înmugurire. Aceste ciuperci sunt anascosporate,
familia Criptococeidelor în care, în afarã de genul Candida, se mai
includ ºi genul Cryptococcus, genul Torulopsis, genul Pityrosporum.
Ciupercile din genul Candida au avut de-a lungul anilor diferite
denumiri (Oidium, Syringospora, Monilia, Mycotoruloides).
Genul Candida include unele levuri care se înmulþesc prin
blastospori. Aceste levuri se formeazã în condiþii anumite prin
alungirea mugurilor, pseudohife de formã cilindricã, analoage
adevãratelor hife ale ciupercilor filamentoase, de care se
deosebesc însã prin mecanismul de formare. Este o levurã,
ciupercã de tip superior, organism unicelular care se multiplicã
prin înmugurire. Urmãtoarele specii pot fi considerate un
potenþial patogen pentru om: Candida albicans, Candida
tropicalis, Candida pseudotropicalis, Candida krusei, Candida
guillermondi, Candida brumpti, Candida parapsilosis.
Candida albicans este un saprofit endogen al tubului
digestiv ºi al vaginului.

Scopul studiului
Evaluarea aspectelor clinice ºi morfoculturale în candidoza
cutaneo-mucoasã.
Material ºi metode
Studiul clinico-microbiologic a fost realizat pe un lot de
25 de bolnavi cu candidozã: afectare urogenitalã  10 pacienþi,
intertrigo  9 pacienþi ºi stomatitã ºi cheilitã  6 pacienþi.
Diagnosticul a fost stabilit în baza datelor subiective, a înspecþiei
clinice ºi a cercetãrilor de laborator (examen microscopic direct
ºi însãmânþãri pe mediul Sabourand). Diagnosticul de candidozã
s-a confirmat prin culturi (aprecierea cantitativã  > 105 UFC/
ml). 19 tulpini de Candida albicans au fost examinate macroºi microscopic.
Rezultatele obþinute
Candidozele sunt localizate la nivelul mucoaselor (bucalã,
vaginalã), dar foarte des se întâlnesc ºi manifestãri cutanate
(intertrigo-plantar, inghinal, fesier, submamar etc.) (fig. 1) ca ºi
la nivelul unghiilor (onixis ºi perionixis) (fig. 2). Infecþia

Fig. 1. Candidoza cavitãþii bucale (a), candidozã interdigitalã (b).
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Fig. 2. Perionixisul ºi onixisul (a) ºi paronichia (b).

candidozicã poate interesa ºi organele interne, sistemele
cardiovascular ºi nervos, rinichii, splina, bronhiile ºi plãmânii.
Examenului candidozic se supun scuamele cutanate,
frotiurile de pe mucoasã ºi unghii, puroiul, conglomerate de
flegmã, fecale, sedimentul urinei  în funcþie de caracterul ºi de
localizarea procesului.
Pe urmãtoarele imagini (fig. 3, 4) sunt prezentate unele
aspecte ale candidozei mucoasei bucale la nivel microscopic.
La examenul direct pe lamã sau pe frotiuri colorate prin
metoda Gram, celulele vegetative de C. albicans apar sub formã
de blastospori rotunzi sau ovali, care au în diametru 3-5 mcm.
Celulele levurice înmugurite pot fi depistate în preparat, sub
formã de aglomeraþii-ciorchine (fig. 3). Pe piesã (fig. 4), alãturi
de celula-mamã (c) cu dimensiuni mai mari, este prezentatã
celula-fiicã (d). Pseudohifele pot fi axiale sau ramificate.
Prezenþa lor în exces constituie pseudomiceliul. Este necesar
de reþinut cã celulele levurice saprofite în preparate sunt atestate
în mod neregulat, iar în candidã celulele levurice ºi
pseudomiceliul sunt prezente permanent.

Fig. 3. Aspect microscopic al candidozei  mucoasa bucalã; celule
levurice. Preparat nativ, ×140.

lucitoare, concave (bombate), umede, de obicei netede cu un
contur uniform, cu o creºtere profundã în mediu (fig. 5).
Aspectul microscopic al culturii C. albicans
La examenul microscopic al culturii se observã un
pseudomiceliu ramificat. Celule levurice (blastospori), rotunde
sau ovulare, multe în curs de înmugurire, sunt situate pe ambele
pãrþi ale pseudomiceliului neregulat. Clamidosporii sunt rotunzi,
biconturaþi, având forma unei ciorchine (fig. 6, 7).

Caracteristicile morfologice
ale culturii C. albicans.
Aspectul macroscopic al culturii C. albicans
În mediul Sabouraud, creºterea are loc peste 48 de ore,
iar uneori ºi peste 24 de ore, sub formã de colonii albe, însoþite
de un miros de drojdii. C. albicans formeazã colonii rotunde,

Fig. 4. Mucoasa cavitãþii bucale afectatã de candidozã: a  celule levurice; b  tub germinativ; c  celulã-mamã; d  celulã-fiicã.

'

Nr.6 (300), 2007

Fig. 5. C. albicans. Colonii pe mediul Sabouraud(a); b  x 6.

Concluzii
1. Candidoza cutaneo-mucoasã se manifestã prin
urmãtoarele leziuni clinice:
_ cutanate: intertrigo (inghinal, submamar, interfesier,
interdigital  picioare, interdigital  mâini), perleº
comisural;
_pe mucoase: stomatitã (muguet bucalã), vaginitã, balanitã;
_unghiale: onixis, perionixis.
2. Aspectul macroscopic al culturilor C. albicans este
prezentat de coloniile rotunde, mici, de culoare crem sau cremgãlbuie, reliefate, convexe, umede, lucioase, de o consistenþã
cremoasã, neaderente la mediu nutritiv.
3. Aspectul microscopic al culturilor C. albicans: celule
levurice (blastospori) de 2-4 mcm în diametru, rotunde sau
ovalare, multe  în curs de înmugurire (caracteristic pentru
Candida este filamentarea); clamidospori  celule sferice, cu
diametru de 20-22 mcm, cu un dublu contur, atestaþi pe
extremitatea unor ramuri pseudomiceliene.

Fig. 6. C. albicans. Schemã. a) celule levurice înmugurite;
b) clamidospori terminali; c) pseudomiceliu ramificat;
d) blastospori pe ambele pãrþi ale pseudomiceliului.
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Transmiterea infecþiei HIV de la mamã la fãt
L. Luca
Catedra Boli Infecþioase, Facultatea Perfecþionarea Medicilor, USMF Nicolae Testemiþanu
Mother-to-Child HIV Transmission
The survey sample consisted of 163 pregnant women with HIV infection (stage A and stage B) and their newborns, of whom 130 benefited
from prophylactic ARV treatment, while 33 pregnant women and their newborns did not. As a result of ARV therapy perinatal transmission of
HIV infection occurred in only two (1.54%) newborns out of 130. Of the 33 pregnant women who did not benefit from ARV prophylactic
treatment HIV was transmitted from the mothers to 14 children (42.4%).
Key words: perinatal transmission of HIV infection, antiretroviral therapy
Ïåðåäà÷à ÂÈ×-èíôåêöèè îò ìàòåðè ê ðåáåíêó
Â âûáîðêó äàííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè âêëþ÷åíû 163 áåðåìåííûå æåíùèíû, ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé (ñòàäèÿ A è ñòàäèÿ B), à
òàêæå èõ íîâîðîæäåííûå äåòè, èç êîòîðûõ 130 ïîëó÷èëè ïðîôèëàêòè÷åñêîå àíòèðåòðîâèðóñíîå ëå÷åíèå, à 33  íå ïîëó÷èëè.
Áëàãîäàðÿ ïðîâåäåíèþ ïðîôèëàêòè÷åñêîé àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèè 130 áåðåìåííûì æåíùèíàì, ïåðåäà÷à ÂÈ×-èíôåêöèè
îò ìàòåðè ê ðåáåíêó â ýòîé ãðóïïå áûëà êîíñòàòèðîâàíà ëèøü ó äâóõ íîâîðîæäåííûõ (1,54%), òîãäà êàê â ãðóïïå áåðåìåííûõ
æåíùèí, íå ïðèíèìàâøèõ àíòèðåòðîâèðóñíîå ëå÷åíèå, ïåðåäà÷à ÂÈ×-èíôåêöèè îò ìàòåðè ê ðåáåíêó áûëà óñòàíîâëåíà â 14
ñëó÷àÿõ (42,4%).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïåðåäà÷à ÂÈ×-èíôåêöèè, àíòèðåòðîâèðóñíàÿ òåðàïèÿ

Introducere
Transmiterea materno-fetalã a infecþiei HIV este
responsabilã de 90% din cazurile de copii infectaþi cu HIV (2006
Report on the global AIDS epidemic, UNAIDS ). 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. La noi în republicã problema
transmiterii infecþiei HIV de la mamã la fãt nu a fost studiatã ºi
reprezintã una dintre strategiile prioritare, factor esenþial al cãreia
este administrarea tratamentului antiretroviral specific la gravide
ºi nou-nãscuþi.
Scopul acestui studiu este de a analiza particularitãþile
clinice, epidemiologice, imunologice ºi virusologice ale infecþiei
cu HIV la gravide ºi evaluarea eficacitãþii tratamentului ARV
profilactic în transmiterea materno-fetalã a infecþiei HIV.
Obiectivele subordonate scopului propus au fost:
1. Studierea particularitãþilor clinice, epidemiologice,
imunologice, virusologice dupã tratamentul profilactic
la gravidele cu infecþia HIV.
2. Aprecierea eficacitãþii tratamentului ARV profilactic în
transmiterea materno-fetalã a infecþiei HIV.

tratament ARV în scop profilactic. Schemele de tratament ARV
au fost selectate în funcþie de datele clinice, paraclinice ºi în
conformitate cu recomandãrile OMS ºi cu Protocoalele Naþionale
privind acordarea asistenþei ºi tratamentului în infecþia HIV ºi
SIDA, elaborate ºi aprobate în anul 2003.
Rezultatele obþinute ºi discuþii
Majoritatea gravidelor aveau vârsta cuprinsã între 18 ºi
32 de ani, media constituind 24,16 ±0,70 ani. Din mediu urban
au fost 99 (60,74%) de gravide ºi din mediu rural  64 (39,26%)
de gravide. Acest indice predominã (o prevalenþã mai înaltã a
infecþiei HIV) la populaþia urbanã, comparativ cu cea ruralã.
Principala cale de infectare a gravidelor aflate în studiu a fost

Materiale ºi metode
În conformitate cu scopul ºi cu obiectivele cercetãrii, în
studiu s-au aflat 163 de femei gravide cu infecþia HIV (stadiul A
ºi stadiul B) ºi nou-nãscuþii acestor femei, dintre care 130 au
beneficiat de tratament ARV profilactic, iar 33 de gravide ºi copiii
lor nu au beneficiat de tratament ARV profilactic. Diagnosticul
de infecþie cu HIV la gravidele aflate în studiu a fost stabilit prin
reacþia ELISA ºi a fost confirmat prin imunoblot. Gravidele au
fost examinate prin metode clinice, epidemiologice, biochimice,
imunologice (flowcitometrie) ºi virusologice (PCR). La 130 de
gravide, începând cu sãptãmâna 28 de gestaþie, li s-a administrat

Fig. 1. Repartizarea gravidelor cu infecþia HIV conform
numãrului celulelor CD4 .
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Fig. 2. Distribuþia gravidelor cu infecþia HIV conform
nivelului ARN HIV în sânge, pânã la iniþierea tratamentului
ARV profilactic.

Fig. 3. Repartiþia gravidelor conform schemelor de preparate
ARV administrate în scop profilactic.

cea sexualã. 75% dintre gravidele incluse în studiu se aflau în
stadiul A de afectare ºi 25%  în stadiul B.
Repartizarea gravidelor în funcþie numãrul celulelor CD4
este elucidatã pe figura 1.
Din figura 1 constatãm cã la 63 (48,46%) de gravide
numãrul de CD4 a fost mai mult de 500 celule/mm3 , media
constituind 739±0,1; la 59 (45,39%) de femei numãrul de CD4
a cuprins 200 ºi 500 celule/mm3, media constituind 361±0,2; ºi
la 8 (6,15%) gravide numãrul de CD4 a fost mai mic de 200
celule/mm3, media constituind 129±0,5.
130 de gravide au fost examinate virusologic prin PCR
înainte de iniþierea tratamentului ARV profilactic; rezultatele
sunt prezentate pe figura 2.
Din figura 2 deducem cã înainte de iniþierea tratamentului
ARV în scop profilactic, la 118 gravide (90,76%) încãrcãtura
viralã a atins niveluri mai mari de 1000 copii/ml, fiind cuprinsã
în limitele 1040-998000 copii/ml.
Cele mai frecvente maladii asociate la gravidele aflate în
studiu au fost: anemia (80%), pielonefrita cronicã (13,85%) ºi
hepatita viralã cronicã C (7,69%).
Manifestãrile clinice, indicatoare ale unui deficit imun
mediat celular, care au fost depistate la cele 32 de gravide care
se aflau în stadiul B al infecþiei HIV, sunt relatate în tabelul 1.
În tabelul 1 sunt arãtate cele mai frecvente manifestãri
clinice ale infecþiei HIV; la gravidele aflate în stadiul B ele au
fost: candidoza vulvovaginalã recidivantã (34,38%), candidoza
orofaringianã (25%) ºi trombocitopenia idiopaticã (25%).
La 130 de gravide, începând cu sãptãmâna 28 de gestaþie,
li s-a administrat tratament ARV în scop profilactic. Schemele
de tratament ARV aplicate au fost selectate în funcþie de datele

clinice, paraclinice ºi în conformitate cu recomandãrile OMS ºi
cu Protocoalele Naþionale privind acordarea asistenþei ºi
tratamentului în infecþia HIV ºi SIDA, elaborate ºi aprobate în
anul 2003. Repartizarea conform schemelor de tratament ARV
este ilustratã pe figura 3.
Din figura 3 constatãm cã 81,54% dintre gravidele aflate
în studiu au beneficiat de tratament ARV profilactic cu triterapie,
ceea ce corespunde recomandãrilor OMS.
Nivelul ARN HIV înainte de naºtere, rezultat din cura de
tratament ARV profilactic este prezentat pe figura 4.
Din figura 4 constatãm cã la 124 (95,38%) de gravide, sub
influenþa tratamentului ARV, încãrcãtura viralã a scãzut la nivel
nedetectabil (< 400 copii/ml), la 3 (2,31%) gravide încãrcãtura
viralã s-a determinat în limitele 400-1000 copii/ml ºi la 3 (2,31%)
gravide aceasta s-a determinat în limitele 1000-10000 copii/ml.
Rezultatele respective ne indicã eficacitatea preparatelor ARV în
reducerea nivelului plasmatic al virusului HIV, ceea ce duce la
scãderea ratei de transmitere a virusului de la mamã la copil.
33 de gravide, la care infecþia HIV a fost depistatã în timpul
naºterii ºi care nu au beneficiat de tratament ARV profilactic, au
fost luate în evidenþã de dispensar pentru monitorizarea clinicã,
imunologicã, virusologicã ºi pentru iniþierea tratamentului ARV
conform indicaþiilor respective. La 4 gravide, la care numãrul de
celule CD4 a fost mai mic de 200 celule/mm3, a fost iniþiat
tratamentul ARV conform indicaþiilor imunologice.
Au fost examinaþi clinic, paraclinic ºi au fost supravegheaþi
de la naºtere pânã la vârsta de 18 luni 98 de copii nãscuþi de
mame cu infecþia HIV asimptomaticã care au fãcut un tratament
ARV în scop profilactic.
Tabelul 1

Manifestãri clinice la gravidele aflate în stadiul B al infecþiei HIV
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cabinetul ambulatoriu pentru persoane cu infecþia HIV. Copiii
au fost examinaþi conform recomandãrilor Protocoalelor
naþionale privind acordarea asistenþei ºi tratamentului în
infecþia HIV ºi SIDA : clinic  la naºtere, la vârsta de 2, 4, 8, 12
sãptãmâni; de la 12 sãptãmâni pânã la 12 luni  lunar; de la 12
luni pânã la 18 luni  o datã în trimestru; virusologic (PCR ARN
HIV)  la vârsta de 2 ºi, respectiv, 4 luni, imunologic (ELISA
pentru infecþia HIV)  la vârsta de 18 ºi, respectiv, 19 luni. În
urma investigaþiilor expuse mai sus, s-a constatat cã din 33 de
copii nãscuþi de mame cu infecþia HIV/SIDA, care nu au
beneficiat de tratament ARV în scop profilactic, infecþia HIV
transmisã pe cale verticalã a fost confirmatã la 14 (42,4%) copii.
Concluzii
1. Din 130 de gravide cu infecþia HIV, care au beneficiat de
tratament ARV profilactic, stadiul A (forma asimptomaticã) a
fost confirmat la 98 (75,4%) de gravide, iar stadiul B (forma
simptomaticã)  la 32 (24,6%) de gravide. Diagnosticul de
infecþie HIV a fost stabilit în baza datelor anamnestice,
epidemiologice, clinice (stadiile A ºi B) ºi confirmat prin
investigaþii de laborator (PCR, ELISA ºi WB).
2. Infectarea cu virusul HIV a avut loc preponderent pe cale
sexualã  93,85% din cazuri (forma asimptomaticã  în 95% ºi
forma simptomaticã  în 81,25% din cazuri).
3. Încãrcãtura viralã detectabilã (> 400 copii/ml) pânã la
administrarea tratamentului ARV profilactic a fost depistatã la
124 (95,38%) de gravide.
4. Nivelul celulelor CD4 mai jos de 500 celule /mm3 a fost
stabilit în stadiul A (A2 ºi A3) la 50% dintre gravide, în stadiul
B (B2 ºi B3)  în 56,25% din cazuri.
5. La 130 de gravide cu infecþia HIV, care au beneficiat de
tratament ARV profilactic, transmiterea materno-fetalã a fost
confirmatã la 2 (1,54%) copii.
6. La 33 de gravide cu infecþia HIV, care nu au beneficiat de
tratament ARV profilactic, transmiterea materno-fetalã a fost
confirmatã la 14 (42,4%) copii.
7. Tratamentul ARV profilactic la gravidele cu infecþia HIV
a redus transmiterea materno-fetalã a infecþiei HIV de la 42,4%
pânã la 1, 54%.

Fig. 4. Distribuþia gravidelor cu infecþia HIV conform
nivelului ARN HIV în sânge înainte de naºtere.

Nou-nãscuþilor li s-a administrat în primele 6 ore dupã
naºtere sirop Zidovudinã 4 mg/kg masã, la fiecare 12 ore, timp
de 7 zile; fiind alimentaþi artificial cu amestecuri de lapte praf.
Dupã externarea din maternitate, copiii s-au aflat sub
supravegherea medicului de familie ºi a infecþionistului din
cabinetul ambulatoriu pentru persoane cu infecþia HIV. Copiii au
fost examinaþi conform recomandãrilor Protocoalelor naþionale
privind acordarea asistenþei ºi a tratamentului în infecþia HIV ºi
SIDA : clinic  la naºtere, la vârsta de 2, 4, 8, 12 sãptãmâni; de la
12 sãptãmâni pânã la 12 luni  lunar, de la 12 luni pânã la 18 luni
 o datã în trimestru; virusologic (PCR ARN HIV)  la vârsta de
2 ºi, respectiv, 4 luni; imunologic (ELISA pentru infecþia HIV) 
la vârsta de 18 ºi, respectiv, 19 luni. În urma investigaþiilor
enumerate mai sus, s-a constatat cã din 98 de copii nãscuþi de
mame cu infecþia HIV asimptomaticã, care au administrat
tratament ARV în scop profilactic, transmiterea materno-fetalã a
infecþiei HIV a fost decelatã doar la 1( 1,02%) copil.
Au fost supravegheaþi ºi examinaþi 32 de copii nãscuþi de
mame cu infecþia HIV simptomaticã, stadiul B, care au beneficiat
de tratament ARV profilactic. Copiilor li s-a administrat în
primele 6 ore dupã naºtere sirop Zidovudinã 4 mg/kg masã,
fiecare 12 ore, timp de 7 zile; ei fiind alimentaþi artificial cu
amestecuri de lapte praf.
Dupã externarea din maternitate, copiii s-au aflat sub
supravegherea medicului de familie ºi a infecþionistului din
cabinetul ambulatoriu pentru persoane cu infecþia HIV. Copiii
au fost examinaþi conform recomandãrilor Protocoalelor
naþionale privind acordarea asistenþei ºi a tratamentului în
infecþia HIV ºi SIDA : clinic  la naºtere, la vârsta de 2, 4, 8, 12
sãptãmâni; de la 12 sãptãmâni pânã la 12 luni  lunar; de la 12
luni pânã la 18 luni  trimestrial; virusologic (PCR ARN HIV)
 la vârsta de 2 ºi, respectiv, 4 luni; imunologic (ELISA pentru
infecþia HIV)  la vârsta de 18 ºi, respectiv, 19 luni. În urma
investigaþiilor indicate mai sus, s-a constatat cã din 32 de copii
nãscuþi de mame cu infecþia HIV simptomaticã stadiul B, care
au fãcut tratament ARV în scop profilactic, transmiterea maternofetalã a infecþiei HIV a fost decelatã doar la 1( 3,13%) copil.
Au fost supravegheaþi ºi examinaþi 33 de copii nãscuþi de mame
cu infecþia HIV, care nu au beneficiat de tratament ARV profilactic.
Dupã externarea din maternitate, copiii s-au aflat sub
supravegherea medicului de familie ºi a infecþionistului din
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Âûáîð îïòèìàëüíîãî ìåòîäà ãåðíèîïëàñòèêè ïàõîâûõ ãðûæ
À. À Áîòåçàòó, Ñ. Ã Ãðóäêî, À. Ì Êîöþðóáà
Kèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ã.Òèðàñïîëÿ
Choice of an Optimal Method of Hernioplasty for the Treatment of Inguinal Hernias
Inguinal hernia is the most widespread surgical disease of adults. Operations concerning inguinal hernias comprise up to/almost 7% of the
general number of operations annually carried out in the world. Traditional methods of the hernioplasty of inguinal hernias with use of local
tissues are ineffective (relapses reach 30-35%). Improvement of results is possible only through the application of plastic materials. Two
methods of treatment were combined in the development hernioplastic surgery were developed in which in which autoplasy was combined with
autoplasty. 240 patients were treated: 233 (97%) men, 7 (3%) women. 64 (26.7%) were of middle age, and 176 (73.3%) less than 63.3 years of
age. Primary hernias were diagnosed in 198 (78.3%) patients; 55 (21.7%) cases suffered recurrent hernias. They were grouped according to the
Nyhus method of classification: type II  59 (23.3 %), IIIA  73 (28.8 %), IIIB  66 (26.1%), IVA  21 (8,3%), IVB  25 (9,9%), and IVD  9
(3,6%). Results of treatment were satisfactory. The study made clearly apparent the low cost and high efficiency of the combined hernioplasties.
Keywords: inguinal hernias, hernioplasty
Optimizarea metodei de hernioplastie în cura herniilor inghinale
În secþiea chirurgie Nr. 1 a Spitalului clinic din or. Tiraspol, pe parcursul ultimilor 6 ani, s-a renunþat la metodele tradiþionale tisulare de
hernioplastie în cura herniilor inghinale, accentul fiind pus pe fortificarea peretelui posterior al canalului inghinal ºi al orificiului inghinal
profund cu transplante autodermice. În acest scop au fost elaborate douã metode de hernioplastie inghinalã combinatã, autoplastiea tisularã fiind
asociatã cu autodermoplastie. În aºa mod au fost trataþi 240 de bolnavi, pintre care 233 (97%) bãrbaþi ºi 7 (3%) femei; 64 (26,7%) din ei având
vârsta medie de 40,9 ani, iar 176 (73,3%)  de 63,3 ani. La 198 (78,3%) de pacienþi au fost depistate hernii inghinale primare, iar la 55 (21,7%)
recidivate. Dupã clasificaþia Nyhus au fost: tipul II  59 (23,3%), IIIA  73 (28,8%), IIIB  66 (26,1%), IVA  21 (8,3%), IVB  25 (9,9%), IVD
 9 (3,6%) cazuri. Rezultatele tratamentului au fost satisfãcãtoare. Din cei investigaþi 121 de bolnavi au fost operaþi dupã prima metodã; în
perioada postoperatorie tardivã au fost depistate 3 (2,5%) recidive. Printre pacienþii trataþi dupã a doua metodã, 94 de cazuri, recidive nu s-au
înregistrat. În concluzii se evidenþiazã sinecostul redus ºi eficacitatea înaltã a hernioplastiilor combinate, aplicate la bolnavii cu hernii inghinale
atât primare, cât ºi recidivate.
Cuvinte-cheie: hernii inghinale, hernioplastie

Ââåäåíèå
Ãðûæà  ýòî ñàìîå ÷àñòîå õèðóðãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå. Âî âñåì ìèðå äàííîé ïàòîëîãèåé ñòðàäàåò ïðèìåðíî 510-570 ìëí. ÷åëîâåê [1]. Ïðè ýòîì íà äîëþ ïàõîâûõ è áåäðåííûõ ãðûæ ïðèõîäèòñÿ äî 85% îò îáùåãî
÷èñëà ãðûæåíîñèòåëåé, à ãðûæåñå÷åíèÿ â õèðóðãè÷åñêîé ïðàêòèêå îñòàþòñÿ îäíèìè èç íàèáîëåå ÷àñòî âûïîëíÿåìûõ. Îïåðàöèè ïî ïîâîäó ïàõîâûõ è áåäðåííûõ
ãðûæ ñîñòàâëÿþò äî 7% ñðåäè îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ, åæåãîäíî âûïîëíÿåìûõ â ìèðå.
Íåñìîòðÿ íà äîñòèãíóòûå óñïåõè, â õèðóðãè÷åñêîì
ëå÷åíèè ïàõîâûõ ãðûæ äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ðÿä íå ðåøåííûõ ïðîáëåì. Ñðåäè íèõ  ðåöèäèâû, ÷àñòîòà êîòîðûõ ïîñëå òðàäèöèîííûõ ìåòîäèê ïàõîâîé ãåðíèîïëàñòèêè ìåñòíûìè òêàíÿìè äîñòèãàåò 12%, à ïðè ñëîæíûõ
ôîðìàõ ïàõîâûõ ãðûæ  30-35% [2,3]. Ëå÷åíèå ðåöèäèâíûõ ãðûæ â 29% ñëó÷àåâ îáîðà÷èâàåòñÿ ïîâòîðíûì ðåöèäèâèðîâàíèåì [4].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîñòîâåðíî óñòàíîâëåíî, ÷òî
ñíèçèòü ÷èñëî ðåöèäèâîâ ãðûæ âîçìîæíî ëèøü ïðèìåíÿÿ ïëàñòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïðè ïëàñòèêå ïåðâè÷íûõ
ïàõîâûõ ãðûæ.
Ìåòîäèêà ïëàñòèêè ïàõîâîãî êàíàëà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîëèïðîïèëåíîâîé ñåòêè, ïðåäëîæåííàÿ àìåðèêàíñêèì õèðóðãîì I.L. Lichtenstein ñ ñîòðóäíèêàìè, ïî-

ëîæèëà íà÷àëî ïîâñåìåñòíîìó âíåäðåíèþ «íåíàòÿæíîé»
àëëîïëàñòèêè â õèðóðãèè ïàõîâûõ ãðûæ. Ìåòîäèêà ïðèâëåêàåò ïðîñòîòîé èñïîëíåíèÿ. Â ñîñòîÿíèè ïîëíîé ðåëàêñàöèè áðþøíîé ñòåíêè, ïî ïåðèìåòðó ïàõîâîãî ïðîìåæóòêà, ðåòðîôóíèêóëÿðíî óêëàäûâàþò è ôèêñèðóþò
ñåò÷àòûé ýíäîïðîòåç. Êîëè÷åñòâî ðåöèäèâîâ ïðè ýòîé
îïåðàöèè ìèíèìàëüíîå  îò 0,2% äî 2%. Ïîïóëÿðíîñòü
ìåòîäèêè ïîñëóæèëà ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà åå ìîäèôèêàöèé (A.I. Gilbert, 1992; I.M.
Rutcov, A.W. Robbins, 1993, E. Trabucco, 1993), êîòîðûå, îäíàêî, òàêîãî øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, êàê
îïåðàöèÿ I.L. Lichtenstein, íå ïîëó÷èëè.
Ïðè âñåõ äîñòîèíñòâàõ àëëîïëàñòèêè ñîâðåìåííûìè ïîëèïðîïèëåíîâûìè ýêñïëàíòàòàìè íåëüçÿ îáîéòè
è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ. Ðå÷ü
èäåò îá îùóùåíèè èíîðîäíîãî òåëà â çîíå îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà ó 61% áîëüíûõ, î íàëè÷èè èíôèëüòðàòîâ ïî õîäó ñåìåííîãî êàíàòèêà è îòåêà ÿè÷êà ó 10%
ïðîîïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ, î äëèòåëüíî ñóùåñòâóþùèõ ïàðåñòåçèÿõ, áîëÿõ ïðèìåðíî ó 32,4% ïàöèåíòîâ,
ïåðåíåñøèõ ãåðíèîïëàñòèêó ïàõîâûõ ãðûæ ïî ìåòîäó
Lichtenstein. Â ðåçóëüòàòå ïðîðàñòàíèÿ ñåòêè ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ, ñìîðùèâàíèÿ (ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ýíäîïðîòåç óìåíüøàåòñÿ â ðàçìåðàõ äî 20% îò ïåðâîíà÷àëüíîé ïëîùàäè) ïàõîâàÿ îáëàñòü ñòàíîâèòñÿ ðèãèä"
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íîé, òåì ñàìûì íàðóøàÿ ôèçèîëîãè÷åñêèé «ñôèíêòåðíûé» ìåõàíèçì ïî çàêðûòèþ ãëóáîêîãî ïàõîâîãî êîëüöà âíóòðåííåé êîñîé ìûøöåé æèâîòà. Èççà ýòîãî ðÿä
àâòîðîâ íå ðåêîìåíäóåò àëëîïëàñòèêó ïðè ïàõîâûõ ãðûæàõ ó áîëüíûõ ìîëîäîãî òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà [6,7].
Êðîìå òîãî, ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì øèðîêîãî âíåäðåíèÿ àëëîïëàñòèêè â õèðóðãèþ ïàõîâûõ ãðûæ ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ ñòîèìîñòü ýêñïëàíòàòîâ [7].
Âîò ïî÷åìó, íå âçèðàÿ íà íåäîñòàòêè, ìåòîäû òðàäèöèîííîé ãåðíèîïëàñòèêè ìåñòíûìè òêàíÿìè èìåþò
âñå åùå äîñòàòî÷íî øèðîêîå ïðèìåíåíèå íà ïðàêòèêå.
Des Coteaux (1999) ïðè îïðîñå 700 ïðàêòèêóþùèõ
êàíàäñêèõ õèðóðãîâ, êàêèìè ìåòîäàìè îíè ïîëüçóþòñÿ
ïðè ãåðíèîïëàñòèêå ïàõîâûõ ãðûæ, ïîëó÷èë ñëåäóþùèå
ðåçóëüòàòû: îïåðàöèÿ Bassini  23%; Shouldice  11%,
McVay  11%, Lichtenstein  16%, Plug and Patch (ïðîáêà
è çàïëàòà)  20%, ëàïàðîñêîïè÷åñêèé  15%.
Ïî äàííûì êàôåäðû õèðóðãè÷åñêèõ áîëåçíåé
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè ïîñòäèïëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà 2006 ã. èç 180 îïåðèðîâàííûõ
áîëüíûõ âñåõ âîçðàñòîâ ñ ïàõîâûìè ãðûæàìè ïî ñïîñîáó Áàññèíè îïåðèðîâàíî 83 (46,1%), ïî Ïîñòåìïñêîìó 
23 (12,8%), ïî Æèðàðó-Ñïàñîêóêîöêîìó  7 (3,9%), ïî
Lichtenstein  49 (27,2%), ëàïàðîñêîïè÷åñêèì  18 (10%).
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ
ãåðíèîïëàñòèêà èç-çà ñâîåé äîðîãîâèçíû è íåîáõîäèìîñòè ñïåöèàëüíîé àïïàðàòóðû â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååò ïîâñåìåñòíî îãðàíè÷åííîå ïðèìåíåíèå.
Â Ïðèäíåñòðîâüå àëëîïëàñòèêà ïî ìåòîäó
Lichtenstein è ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ ãåðíèîïëàñòèêà ïðèìåíÿëèñü äî ñèõ ïîð ëèøü â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ.
Äðóãîå íàïðàâëåíèå â ãåðíèîïëàñòèêå ïàõîâûõ
ãðûæ  ýòî ïðèìåíåíèå ñâîáîäíîãî àóòîäåðìàëüíîãî
òðàíñïëàíòàòà (ëîñêóòà) ñ öåëüþ óêðåïëåíèÿ çàäíåé
ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà. Ïðè ýòîì àóòîäåðìîïëàñòèêà
ñî÷åòàåòñÿ ñ òðàäèöèîííîé àóòîïëàñòèêîé.

Ðèñ. 1. Ïëàñòèêà çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà àóòîäåðìàëüíûì òðàíñïëàíòàòîì. 1  aïîíåâðîç íàðóæíîé
êîñîé ìûøöû; 2  âëàãàëèùå ïðÿìîé ìûøöû æèâîòà; 3 
ïàõîâàÿ ñâÿçêà; 4  âíóòðåííÿÿ êîñàÿ ìûøöà; 5  ñåìåííîé êàíàòèê; 6  àóòîäåðìàëüíûé òðàíñïëàíòàò, ôèêñèðîâàííûé ïî ïåðèìåòðó ïàõîâîãî ïðîìåæóòêà.

O. Loewe â 1913 ã. âïåðâûå â ìèðå ïðèìåíèë àóòîäåðìîïëàñòèêó äëÿ ëå÷åíèÿ 2 áîëüíûõ ñ ïàõîâûìè ãðûæàìè. Â ïîñëåäóþùåì àíãëèéñêèé õèðóðã G. Mair (1947)
îïóáëèêîâàë ñâîé îïûò ëå÷åíèÿ 454 áîëüíûõ ïàõîâîé
ãðûæåé, ãåðíèîïëàñòèêó êîòîðûì îñóùåñòâëÿë ñ ïðèìåíåíèåì äåýïèòåëèçèðîâàííîãî è äåãðàñèðîâàííîãî
àóòîäåðìàëüíîãî òðàíñïëàíòàòà, êîòîðûé óêëàäûâàë
ðåòðîôóíèêóëÿðíî. Â.Í. ßíîâ (1970) ïðåäëîæèë 2 ñïîñîáà óñèëåíèÿ ñòåíîê ïàõîâîãî êàíàëà: ïåðâûé  ñ ïðåôóíèêóëÿðíûì ðàñïîëîæåíèåì àóòîäåðìàëüíîãî ëîñêóòà, âòîðîé  ðåòðîôóíèêóëÿðíî. Èì ïðîîïåðèðîâàíî 214
áîëüíûõ ñ õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà áîëüøèå ïðåèìóùåñòâà àóòîêîæè: îíà âñåãäà â ðàñïîðÿæåíèè õèðóðãà, òàê êàê èçûìàåòñÿ èç îáëàñòè îïåðàöèîííîé ðàíû, ïîäãîòîâêà åå ê
òðàíñïëàíòàöèè ïðîñòà è âûïîëíÿåòñÿ î÷åíü áûñòðî,
ëîñêóò ëåãêî ìîäåëèðóåòñÿ ïî ôîðìå çàêðûâàåìîãî äåôåêòà, õîðîøî ïðèæèâàåòñÿ è äëèòåëüíî ñîõðàíÿåò ñâîéñòâà ïðîòåçà ìåòîä àóòîäåðìîïëàñòèêè íå íàøåë äîñòîéíîãî ìåñòà â õèðóðãèè ïàõîâûõ ãðûæ.
Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâîâàíèå ìíîæåñòâà ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ïàõîâûõ ãðûæ, âîïðîñû âûáîðà îïòèìàëüíîãî ñïîñîáà ãåðíèîïëàñòèêè, ïîèñêà íîâûõ ñïîñîáîâ è óñîâåðøåíñòâîâàíèå èçâåñòíûõ, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ïîòåðÿëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Âûáîð ïàòîãåíåòè÷åñêè îáîñíîâàííîãî ìåòîäà ãåðíèîïëàñòèêè ïðè ïåðâè÷íûõ è ðåöèäèâíûõ ïàõîâûõ
ãðûæàõ, ìèíèìàëèçàöèÿ ðåöèäèâîâ çàáîëåâàíèÿ.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Íàìè ïåðåñìîòðåíà òàêòèêà ëå÷åíèÿ ïàõîâûõ ãðûæ
òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè, êîòîðûå ïðèìåíÿëèñü â 1 õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ã. Òèðàñïîëÿ äî 2000 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíûì â ãåðíèîïëàñòèêå ìû ñ÷èòàåì óêðåïëåíèå çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà è ãëóáîêîãî ïàõîâîãî êîëüöà àóòîäåðìàëüíûì
ëîñêóòîì. Âíà÷àëå ïðèìåíÿëè ìåòîäèêó1, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò óêðåïëåíèå çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà àóòîäåðìàëüíûì òðàíñïëàíòàòîì, ôèêñèðîâàííûì
ìåäèàëüíî ê ëîííîìó áóãîðêó è âëàãàëèùó ïðÿìîé ìûøöû, âíèçó  ê ãðåáåøêîâîé è ïóïàðòîâîé ñâÿçêàì, ââåðõó
 ê ñóõîæèëüíîé ÷àñòè âíóòðåííåé êîñîé è ïîïåðå÷íîé
ìûøö æèâîòà. Ó ãëóáîêîãî ïàõîâîãî êîëüöà òðàíñïëàíòàò ðàñùåïëÿëè â âèäå «õâîñòà ëàñòî÷êè», ñîçäàâàÿ êîëüöî âîêðóã ñåìåííîãî êàíàòèêà (ðèñ. 1).
Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ, ïî âîçìîæíîñòè, àóòîäåðìàëüíûé òðàíñïëàíòàò óêðûâàëè ïîïåðå÷íîé ôàñöèåé.
Âïåðåäè ñåìåííîãî êàíàòèêà âûïîëíÿëè ïëàñòèêó àïîíåâðîçà íàðóæíîé êîñîé ìûøöû â âèäå äóáëèêàòóðû
èëè óøèâàíèå åãî êðàé-â-êðàé (ðèñ. 2).
Ïðè äàííîé ìåòîäèêå â ðåçóëüòàòå ôèêñàöèè àóòîäåðìàëüíîãî ëîñêóòà ïîä óìåðåííûì íàòÿæåíèåì íàñòóïàåò ñóæåíèå ïàõîâîãî ïðîìåæóòêà äî 2,5-3 ñì ïî âûñîòå.
Â 2005 ãîäó â íàøåé êëèíèêå ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà êîìáèíèðîâàííîé ãåðíèîïëàñòèêè2, ñî÷åòàþùàÿ
àóòîïëàñòèêó ìåñòíûìè òêàíÿìè è ïðîòåçèðîâàíèå çàä#
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Ðèñ. 3. Êîìáèíèðîâàííàÿ ïëàñòèêà çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà. Îïåðàöèÿ Bassini (ñåâåðîàìåðèêàíñêèé âàðèàíò). 1  àïîíåâðîç íàðóæíîé êîñîé ìûøöû; 2  âíóòðåííÿÿ êîñàÿ ìûøöà; 3  ïåðåñå÷åííàÿ m. ñremaster;
4  «ãîôðèðîâàíèå» ïîïåðå÷íîé ôàñöèè; 5  ñåìåííîé
êàíàòèê; 6  n. ilioinguinalis.

Ðèñ. 2. Ïëàñòèêà ïåðåäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà.
1  ìåäèàëüíûé ëîñêóò àïîíåâðîçà íàðóæíîé êîñîé
ìûøöû; 2  ëàòåðàëüíûé ëîñêóò àïîíåâðîçà íàðóæíîé
êîñîé ìûøöû æèâîòà; 3  ñåìåííîé êàíàòèê.

íåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà. Ïðè ýòîì âïåðåäè ñåìåííîãî êàíàòèêà, êàê ïðè ïðåäûäóùåé ìåòîäèêå, âûïîëíÿåì ïëàñòèêó àïîíåâðîçà íàðóæíîé êîñîé ìûøöû æèâîòà.
Òåõíèêà îïåðàöèè. Ïîñëå ðàññå÷åíèÿ àïîíåâðîçà
íàðóæíîé êîñîé ìûøöû, äëÿ ëó÷øåé âèçóàëèçàöèè çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà, èññåêàþò ãèïåðòðîôèðîâàííûå âîëîêíà m.cremaster, âìåñòå ñ îäíîèìåííîé âåíîé è ãåíèòàëüíîé âåòâüþ ãåíèòî-ôåìîðàëüíîãî íåðâà.
Èññåêàþò èëè èíâàãèíèðóþò ãðûæåâîé ìåøîê, ïîñëå
÷åãî ïîïåðå÷íóþ ôàñöèþ ïî âåðõíåé ãðàíèöå ïàõîâîãî
ïðîìåæóòêà íèçâîäÿò è ïîäøèâàþò óçëîâûìè øâàìè ê
ïîäâçäîøíî-ëîííîìó òÿæó  «ãîôðèðîâàíèå» (ðèñ. 3),
áëàãîäàðÿ ÷åìó ïàõîâûé ïðîìåæóòîê ïðàêòè÷åñêè ëèêâèäèðóåòñÿ (ðèñ. 4).
Îñóùåñòâëåííóþ àóòîïëàñòèêó (ñåâåðîàìåðèêàíñêèé âàðèàíò îïåðàöèè Bassini) óêðåïëÿþò àóòîäåðìàëü-

íûì òðàíñïëàíòàòîì, êîòîðûé óêëàäûâàþò ðåòðîôóíèêóëÿðíî è ôèêñèðóþò: ìåäèàëüíî  ê ëîííîìó áóãîðêó
è âëàãàëèùó ïðÿìîé ìûøöû æèâîòà, âíèçó  ê ïóïàðòîâîé ñâÿçêå. Â ïðîåêöèè ãëóáîêîãî ïàõîâîãî êîëüöà
òðàíñïëàíòàò ðàññåêàþò ïîïåðå÷íî äî 1 ñì è ôîðìèðóþò «êîëå÷êî» âîêðóã ñåìåííîãî êàíàòèêà. Ôèêñàöèþ
àóòîäåðìàëüíîãî òðàíñïëàíòàòà ïðîäîëæàþò ëàòåðàëüíî âïëîòü äî âåðõíåé ïîäâçäîøíîé îñòè. Ïî âåðõíåìó
êðàþ òðàíñïëàíòàò ôèêñèðóþò ê àïîíåâðîçó âíóòðåííåé êîñîé ìûøöû æèâîòà. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïëîùàäè
òðàíñïëàíòàòà ïî âåðõíåìó êðàþ 4-5 êîñî-ïðîäîëüíûìè ðàçðåçàìè ãëóáèíîé äî 2-2,5 ñì ñîçäàþò 4-5 «çóáöîâ»
(ðèñ. 5), çà ñ÷åò ÷åãî îáùàÿ ïëîùàäü òðàíñïëàíòàòà äîñòèãàåò äî 12 ñì â äëèíå è 5-6 ñì ïî øèðèíå. Âïåðåäè
ñåìåííîãî êàíàòèêà âûïîëíÿþò ïëàñòèêó àïîíåâðîçà
íàðóæíîé êîñîé ìûøöû êðàé-â-êðàé èëè â âèäå äóáëèêàòóðû.

Ðèñ. 4. Êîìáèíèðîâàííàÿ ïëàñòèêà çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà. Ïàõîâûé ïðîìåæóòîê ëèêâèäèðîâàí.
1  àïîíåâðîç íàðóæíîé êîñîé ìûøöû; 2  âíóòðåííÿÿ
êîñàÿ ìûøöà; 3  ïåðåñå÷åííàÿ m. cremaster; 4  àóòîïëàñòèêà çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà (îïåðàöèÿ Bassini);
5  ñåìåííîé êàíàòèê; 6  n. ilioinguinalis.

Ðèñ. 5. Êîìáèíèðîâàííàÿ ïëàñòèêà çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî
êàíàëà. Ïðîòåçèðîâàíèå àóòîäåðìàëüíûì òðàíñïëàíòàòîì.
1  àïîíåâðîç íàðóæíîé êîñîé ìûøöû; 2  âíóòðåííÿÿ êîñàÿ
ìûøöà; 3  ôèêñèðîâàííûé ïî ïåðèìåòðó ïàõîâîé îáëàñòè
àóòîäåðìàëüíûé òðàíñïëàíòàò; 4  ñôîðìèðîâàííîå
âíóòðåííåå ïàõîâîå êîëüöî â àóòîäåðìàëüíîì òðàíñïëàíòàòå; 5  ñåìåííîé êàíàòèê; 6  n. ilioinguinalis.
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Àóòîäåðìàëüíûé òðàíñïëàíòàò èçãîòàâëèâàþò èç
èññå÷åííîé êîæè â âèäå ýëëèïñà èç îáëàñòè ïîñëåîïåðàöèîííîé ðàíû ðàçìåðàìè 12õ3 ñì ïî ýêñïðåññ-ìåòîäó
Â.Í. ßíîâà.
Ñ 2002 ã. ïî èþëü 2007 ã. â I õèðóðãè÷åñêîì îòäåëåíèè íàøåé áîëüíèöû ïî ïîâîäó ïàõîâûõ ãðûæ îïåðèðîâàíî 335 áîëüíûõ, èç êîòîðûõ ëèøü ó 95 (28,36%) ïðèìåíÿëèñü òðàäèöèîííûå ñïîñîáû ïëàñòèêè ìåñòíûìè òêàíÿìè; ó 240 (71,64%) àóòîïëàñòèêà ñî÷åòàëàñü ñ àóòîäåðìîïëàñòèêîé, èì âûïîëíåíî 253 ãåðíèîïëàñòèêè (â 13
ñëó÷àÿõ èìåëàñü äâóõñòîðîííÿÿ ïàõîâàÿ ãðûæà).
Â ïëàíîâîì ïîðÿäêå ïðîîïåðèðîâàíî 237 (98,75%),
â óðãåíòíîì  3 (1,25%) áîëüíûõ, ñðåäè íèõ ìóæ÷èí áûëî
233 (97%), æåíùèí  7 (3%) â âîçðàñòå îò 18 äî 83 ëåò.
Äî 50 ëåò áûëî 64 (26,7%) ïàöèåíòà, ñðåäíèé âîçðàñò
êîòîðûõ ñîñòàâèë 40,9 ëåò; ñòàðøå 50 ëåò  176 (73,3%)
áîëüíûõ, ñðåäíèé âîçðàñò êîòîðûõ ñîñòàâèë 63,3 ãîäà.
Ñðåäè îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ ïåðâè÷íûå ãðûæè áûëè
ó 198 (78,3%), ðåöèäèâíûå  ó 55 (21,7%); èç íèõ ìóëüòèðåöèäèâèðóþùèå  ó 10 (4%) áîëüíûõ. Ñêîëüçÿùèå ãðûæè íàáëþäàëèñü ó 18 (7,1%), êîìáèíèðîâàííûå  ó 27
(10,7%), ïàõîâîìîøîíî÷íûå  ó 58 (22,9%) áîëüíûõ.
Ïðàâîñòîðîííÿÿ ëîêàëèçàöèÿ ãðûæè óñòàíîâëåíà ó 135
(56,3%), ëåâîñòîðîííÿÿ  ó 92 (38,3%), äâóõñòîðîííèå 
ó 13 (5,4%) ïàöèåíòîâ.
Ïî êëàññèôèêàöèè Nyhus (12): òèï II  59 (23,3%),
IIIÀ  73 (28,8%), IIIB  66 (26,1%), IVA  21 (8,3%), IVB
 25 (9,9%), IVD  9 (3,6%) áîëüíûõ.
Ñîïóòñòâóþùàÿ ïàòîëîãèÿ èìåëàñü ó 108 (45%)
áîëüíûõ. Ïðåâàëèðîâàëè: ÈÁÑ  57 (52,8%), ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü  37 (34,3%) ñëó÷àåâ.
Ïî ïåðâîé ìåòîäèêå ãåðíèîïëàñòèêà âûïîëíåíà ó 159
(62,8%), ïî âòîðîé (ñ íîÿáðÿ 2005 ã.)  ó 94 (37,2%) áîëüíûõ.
Ìåòîäû îáåçáîëèâàíèÿ: ìåñòíàÿ àíåñòåçèÿ  ó 157
(65,4%) áîëüíûõ, ñïèííîìîçãîâàÿ  ó 60 (25%), ìåñòíàÿ
àíåñòåçèÿ + â/â ïîòåíöèðîâàíèå  ó 11 (4,6%) ïàöèåíòîâ.
Ñèìóëüòàííûå îïåðàöèè: àïïåíäýêòîìèÿ (÷åðâåîáðàçíûé îòðîñòîê â íåâïðàâèìîé ãðûæå)  2 ñëó÷àÿ, èññå÷åíèå êèñò ñåìåííîãî êàíàòèêà  2 ñëó÷àÿ, èññå÷åíèå
ëèïîì ñåìåííîãî êàíàòèêà  45 (17,8%) ñëó÷àåâ.
Ðåçóëüòàòû
Ëåòàëüíûõ èñõîäîâ íå áûëî. Èç îáùèõ îñëîæíåíèé: ÎÍÌÊ ïî èøåìè÷åñêîìó òèïó  ó 1 áîëüíîãî, îñòðàÿ çàäåðæêà ìî÷è (ïîòðåáîâàâøàÿ ïðîäîëæèòåëüíîãî
îòâåäåíèÿ ìî÷è êàòåòåðîì)  2 ñëó÷àÿ. Ìåñòíûå îñëîæíåíèÿ: íàãíîåíèå ðàíû  ó 1 áîëüíîãî, ïîñòòðàâìàòè÷åñêèå, èøåìè÷åñêèå îðõèòû  ó 8 (3,2%) áîëüíûõ. Ñðåäíåå ïðåáûâàíèå áîëüíîãî íà êîéêå 7,4 ê/äíÿ.
Â îòäàëåííûå ñðîêè îáñëåäîâàíû 121 áîëüíîé,
îïåðèðîâàííûõ ïî ïåðâîé ìåòîäèêå, âûÿâëåíî 3 (2,5%)
ðåöèäèâà. Ñðåäè îïåðèðîâàííûõ 94 áîëüíûõ ïî âòîðîé
ìåòîäèêå ðåöèäèâîâ íå âûÿâëåíî.

ìåòîäèêè ýòîò ïðèíöèï ïîëíîñòüþ ðåàëèçóåòñÿ. Ïàõîâûé
ïðîìåæóòîê ïðàêòè÷åñêè ëèêâèäèðóåòñÿ, à áëàãîäàðÿ äâîéíîé ïëàñòèêå çàäíåé ñòåíêè ïàõîâîãî êàíàëà âîçðàñòàåò åå
ïðî÷íîñòü. Àóòîäåðìàëüíûé òðàíñïëàíòàò ïðè ýòîì óêëàäûâàåòñÿ è ôèêñèðóåòñÿ â õîðîøî íàòÿíóòîì ïîëîæåíèè,
÷òî ñîçäàåò îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ åãî àäàïòàöèè è ïðèæèâàíèÿ. Ñâîèìè «çóáöàìè» àóòîäåðìàëüíûé òðàíñïëàíòàò òÿíåò âíóòðåííþþ êîñóþ è ïîïåðå÷íóþ ìûøöû âíèç, ê
ïóïàðòîâîé ñâÿçêå, òåì ñàìûì ñíèìàÿ íàòÿæåíèå íà ðàíåå
íàëîæåííûå øâû ïðè àóòîïëàñòèêå, ñîçäàâàÿ ïðè ýòîì áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ çàæèâëåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ ïðî÷íîãî ðóáöà. Òàêèì îáðàçîì, àóòîïëàñòèêà, áëàãîäàðÿ àóòîäåðìîïëàñòèêå, ïðåâðàùàåòñÿ èç «íàòÿæíîãî» â «ìàëîíàòÿæíîé» ñïîñîá êîìáèíèðîâàííîé ãåðíèîïëàñòèêè, à íèçâåäåííûå àóòîäåðìàëüíûì ëîñêóòîì âíóòðåííÿÿ êîñàÿ è
ïîïåðå÷íàÿ ìûøöû æèâîòà, ïðèêðûâàþò ãëóáîêîå ïàõîâîå êîëüöî, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ñîõðàíåíèå «ñôèíêòåðíîãî»
ìåõàíèçìà åãî çàêðûòèÿ.
Øèðîêàÿ àóòîäåðìàëüíàÿ çàïëàòà  îò ëîíà äî
âåðõíåé ïîäâçäîøíîé îñòè, ñïîñîáñòâóåò áîëåå ðàâíîìåðíîìó ðàñïðåäåëåíèþ âíóòðèáðþøíîãî äàâëåíèÿ ïðè
ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå íà âñþ ïàõîâóþ îáëàñòü. Ïðè ýòîì
âîçíèêàåò òàê íàçûâàåìûé ýôôåêò «íàòÿíóòîãî ðåìíÿ»,
÷òî âàæíî äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðåöèäèâîâ ãðûæ. Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ ïîäàïîíåâðîòè÷åñêîé óêëàäêå àóòîäåðìàëüíîãî òðàíñïëàíòàòà íåïîñðåäñòâåííî íà ìûøå÷íóþ òêàíü, ìû â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå íè ó îäíîãî áîëüíîãî íå íàáëþäàëè îñëîæíåíèé òèïà: èíôèëüòðàòà, îòòîðæåíèÿ ëîñêóòà èëè êèñòîçíûõ ðàçðàñòàíèé
â îòäàëåííûå ñðîêè. Áîëüíûå, ïåðåíåñøèå êîìáèíèðîâàííóþ ãåðíèîïëàñòèêó ïðè ïàõîâîé ãðûæå, êàê ïðàâèëî, âñòàþò è õîäÿò íà âòîðîé äåíü ïîñëå îïåðàöèè.
Ïðè ýòîì çàìå÷åíî, ÷òî áîëåâîé ñèíäðîì ó íèõ ìåíåå
âûðàæåí, ÷åì ïðè òðàäèöèîííûõ «íàòÿæíûõ» ñïîñîáàõ.
Íå íàáëþäàëè ó áîëüíûõ ìåñòíûõ ïàðåñòåçèé, äëèòåëüíûõ áîëåé íåâðîãåííîãî ãåíåçà, îùóùåíèé èíîðîäíîãî
òåëà, ÷òî äîâîëüíî ÷àñòî îòìå÷àåòñÿ ïðè àëëîïëàñòèêå.
Òàêèì îáðàçîì, â õèðóðãè÷åñêîì ëå÷åíèè ïàõîâûõ
ãðûæ ìû ñ÷èòàåì ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì ñîáëþäåíèå ñëåäóþùèõ ïðèíöèïîâ: âîññòàíîâëåíèå íîðìàëüíûõ àíàòîìè÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé âñåõ ñòðóêòóð ïàõîâîãî êàíàëà,
ïðèáëèæàÿ èõ ê òåì, êîòîðûå áûëè äî ïîÿâëåíèÿ ïàõîâîé
ãðûæè; óêðåïëåíèå çàäíåé ñòåíêè àóòîäåðìàëüíûì òðàíñïëàíòàòîì ñ ôîðìèðîâàíèåì â íåì âíóòðåííåãî ïàõîâîãî
êîëüöà, ñîõðàíåíèå èëè âîññòàíîâëåíèå êîñî-ïðîäîëüíîãî
íàïðàâëåíèÿ ïàõîâîãî êàíàëà. Èìåííî ïîýòîìó ïîñëåäíèå
6 ëåò ìû îòêàçàëèñü îò îïåðàöèè Ïîñòåìïñêîãî, à èç 19
îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ ñ ðåöèäèâíûìè ïàõîâûìè ãðûæàìè, ó êîòîðûõ ïðåäûäóùàÿ ãåðíèîïëàñòèêà âûïîëíÿëàñü
ïî ñïîñîáó Ïîñòåìïñêîãî, ó 15 ïàõîâûé êàíàë âîññîçäàí;
ëèøü â 4 ñëó÷àÿõ ýòî ñäåëàòü íå óäàëîñü èç-çà îáøèðíûõ
ðàçðóøåíèé ïóïàðòîâîé ñâÿçêè. Ïîâòîðíûõ ðåöèäèâîâ çàáîëåâàíèÿ ó ýòèõ áîëüíûõ íå íàáëþäàëè.

Îáñóæäåíèå
Ïðè ëå÷åíèè áîëüíûõ ñ ïàõîâûìè ãðûæàìè [13] ðåêîìåíäîâàë ïðèäåðæèâàòüñÿ ïðèíöèïà «ëó÷øå çàêðûâàòü
îêíî, íåæåëè çàòÿíóòü çàíàâåñêó». Ïðè ïðèìåíåíèè íàøåé
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Tremorului fiziologic la persoanele tinere sub acþiunea iradierii cu Umm
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Catedra Fiziologie ºi Reabilitare medicalã, USMF Nicolae Testemiþanu
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Physiological Tremor in Young People after the Action of the Millimeter Waves
Action of electromagnetic millimeter waves in biological active points diminishes the amplitude of physiological tremors as a result of the
reduction of density oscillation in the frequency interval 7.5-13 Hz. The modifications of the parameters of physiological tremors through action
of millimeter waves, confirms the participation of the nervous system in the biological responses of the human organism.
Key words: physiological tremor, electromagnetic millimeter waves
Ôèçèîëîãè÷åñêèé òðåìîð ó ìîëîäûõ ëþäåé ïîä âîçäåéñòâèåì ìèëëèìåòðîâûõ âîëí
Âîçäåéñòâèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ ìèëëèìåòðîâûõ âîëí íà áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå òî÷êè ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ àìïëèòóäû
ôèçèîëîãè÷åñêîãî òðåìîðà êàê ñëåäñòâèå óìåíüøåíèÿ ïëîòíîñòè êîëåáàíèé â ÷àñòîòíîì äèàïàçîíå 7,5-13 Hz. Íàáëþäàåìîå
èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ ôèçèîëîãè÷åñêîãî òðåìîðà ïîäòâåðæäàåò ó÷àñòèå íåðâíîé ñèñòåìû â ìåõàíèçìå áèîëîãè÷åñêîãî îòâåòà
÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà íà äåéñòâèe ìèëëèìåòðîâûõ âîëí.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôèçèîëîãè÷åñêèé òðåìîð, ýëåêòðîìàãíèòíûå ìèëëèìåòðîâûå âîëíû

Introducere
La ora actualã s-a format un spectru larg de opinii, privind
mecanismul de acþiune a Umm asupra mediilor biologice,
precum ºi asupra principiilor de transmitere a efectului local
cãtre organele ºi sistemele interne, în condiþiile iradierii

organismului uman [5, 9]. O rãspândire mai largã au cãpãtat
conceptele ce interpreteazã mecanismele în cauzã de pe poziþiile
fizicii moleculare, conform ipotezei cã componentele acvatice
ale mediilor biologice ale organismului sunt surse interne de
Umm, care activeazã pe principii de autosincronizare pe
&
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Tabelul 1
Modificarea parametrilor de bazã ai tremorului fiziologic la persoanele incluse în studiu

Notã: *p<0,05, ** p<0,01.

piezoaccelerometrul în poziþie orizontalã pe întreaga duratã a
înregistrãrii. Rezultatele înregistrãrilor au fost supuse unei
analize computerizate cu utilizarea programului
Micromotorica-1 [7].
Amplitudinea ºi frecvenþa tremorului au fost analizate în
baza estimãrii densitãþii vibraþiilor falangelor degetului ºi a
energiei spectrale (E) a oscilaþiilor, înregistrate în segmentul de
frecvenþã 0-50 Hz; precum ºi a frecvenþei oscilaþilor cu energie
maximã (FMAX), a energiei maxime (PMAX) a acestora,
ponderii oscilaþiilor cu energie maximã (% PMAX), a frecvenþei
medii (MPF) a oscilaþiilor; a energiei medii (PAVER), a ponderii
oscilaþiilor cu energie medie (% PAVER) apreciate în segmentul
de frecvenþã 0-20 Hz [4].
În calitate de generator de Umm (lungime  5,6 mm,
frecvenþã modulatã  8 Hz, intensitate  10mW/cm2) a fost
utilizatã sursa ÊÂ× óíèâåðñàë. Parametrii de bazã se
înregistrau iniþial ºi dupã iradierea punctului biologic activ Gi4
în decurs de 15 minute. Determinarea punctului biologic Gi4 sa efectuat cu aportul aparatului Äèàãíîñòè÷åñêèé
Ýëåêòðîàëãåçèìåòð ÄÝÀ-1.
Datele au fost prelucrate statistic cu utilizarea criteriului
Student. Diferenþa s-a constatat autenticã pentru p < 0,05.

frecvenþe de rezonanþã [8]. Umm, posibil, sunt implicate în
relaþiile informative intercelulare prin motiv cã în mediul
ambiant, pe parcursul evoluþiei organismelor vii, acest factor
fizic a fost absent.
În condiþiile unor stãri patologice, când unele celule îºi
modificã caracteristicile oscilaþiilor, câmpul electromagnetic pe
segmentele de frecvenþã de rezonanþã, creat de structurile
adiacente, transmite celulelor afectate parametrii normali de
oscilaþie. În acelaºi timp, posibilitãþile organismului de a readuce
structurile afectate la normã sunt limitate, ºi în aceste cazuri se
impune aplicarea unui suport energetic din afarã. Mecanismul
de acþiune a surselor externe poate sã se bazeze pe efectul
stocastic de rezonanþã la interacþiunea mediilor biologice cu
câmpurile electromagnetice, provocate de generatoarele de Umm
[6].
Normalizarea oscilaþiilor celulare este un element
important, însã, posibil, nu unicul în lanþul de efecte ce pot apãrea
la interacþiunea acestora cu organismele vii. Studiul actual a
fost consacrat acumulãrii unor date noi privind posibilitãþile ºi
principiile de implicare a sistemului nervos în mecanismul de
acþiune a Umm asupra organismului uman.
Materiale ºi metode
În studiu au fost incluse 39 de persoane tinere, studenþi ai
Universitãþii de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae
Testemiþanu, în vârstã de 18-21 de ani (vârsta medie 20+0,18
ani). Au fost estimate modificãrile amplitudinii ºi frecvenþei
tremorului fiziologic al mâinilor sub acþiunea Umm asupra
punctelor biologic active.
Persoanele incluse în studiu au fost divizate în douã loturi.
În lotul I au fost incluse 24 de persoane, supuse acþiunii
generatoarelor de Umm. În lotul II (martor), constituit din 15
tineri, a fost utilizatã o sursã de iradiere a Umm deconectatã,
fãrã a comunica acest element persoanelor investigate.
În calitate de metodã de analizã a fost utilizatã
tremorometria accelerometricã. Tremorul fiziologic s-a efectuat
cu aportul piezoaccelerometrelor de tip PAMT-1 care se fixau
pe falanga distalã a degetului arãtãtor al mâinii drepte. În scopul
activizãrii componentei reflexo-mecanice, tremorul mâinilor
s-a înregistrat în poziþie fixatã a antebraþului mâinii drepte cu
menþinerea controlatã a degetului pe care se fixa

Rezultate obþinute
Indicatorii ce caracterizeazã amplitudinea ºi frecvenþei
tremorului fiziologic, în condiþiile activãrii iniþiale a componentei
reflexo-mecanice, la persoanele incluse în studiu sunt expuºi
în tabelul 1. Lotul iradiat ºi lotul martor iniþial reflectau indicatori
similari, ceea ce caracterizeazã amplitudinea ºi frecvenþa
tremorului înregistrat.
În cadrul lotului I, iradierea punctului biologic activ Gi4
timp de 15 minute cu Umm a contribuit la diminuarea de 1,6 ori
a energiei spectrale (E), de 2 ori  a energiei maxime (PMAX)
ºi de 1,8 ori  a energiei medii (PAVER) a oscilaþiilor înregistrate.
Tendinþe similare de modificare a indicatorilor care
caracterizeazã energia tremorului au fost înregistrate ºi în cadrul
lotului martor, însã acestea nu atingeau nivelul veridicitãþii
statistice.
Spre deosebire de dinamica indicatorilor care
caracterizeazã amplitudinea tremorului fiziologic, modificãrile
parametrilor ce descriu frecvenþa acestuia, în cadrul lotului I,
'
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au fost mai puþin semnificative, vectorul perturbãrilor fiind
diametral opus. Astfel, s-a înregistrat o tendinþã de creºtere a
frecvenþei oscilaþilor cu energie maximã (FMAX) ºi a frecvenþei
medii (MPF) a vibraþiilor înregistrate.
Analiza spectrului de frecvenþã a tremorului falangelor
distale ale degetului mâinii (tab. 2) denotã faptul cã generatoarele
de Umm au contribuit, în lotul I, la diminuarea densitãþii medii
a oscilaþiilor fixate cu 35,1%. În lotul martor s-a înregistrat o
tendinþã neautenticã de diminuare a indicatorului respectiv

Astfel, în cadrul acestui segment energia spectralã (E) a diminuat
de 2,1 ori.

Tabelul 2
Modificarea densitãþii de oscilaþii în falangele degetelor
mâinilor, sub acþiunea Umm
Fig. 2. Modificarea energiei spectrale (E) a tremorului
pe segmente de frecvenþã, sub acþiunea Umm.

Modificãrile induse de generatoarele de Umm au contribuit
la ponderea energiei spectrale (E) a oscilaþiilor pe segmentul >
14 Hz în rezultatul iradierii de la 52,5% pânã la 65,9%.
Notã: *p < 0,05.

Discuþii
Vibraþiile involuntare, nepronunþate ale segmentelor
distale ale aparatului locomotor, determinate ca tremor
fiziologic, pot fi influenþate de o multitudine de factori de
origine obiectivã ºi subiectivã: vârsta, oboseala, starea de stres
sau depresie, masa muscularã, rigiditatea articulaþiilor etc. [2].
Reieºind din mecanismul de acþiune a acestora asupra
oscilaþiilor aparatului locomotor, factorii menþionaþi au fost
comasaþi în douã loturi, determinate drept componente ce pot
influenþa tremorul fiziologic. Prima componentã are la bazã
acþiunea oscilatorului central ºi este responsabilã de oscilaþiile
cu frecvenþa 8-12 Hz, a doua componentã este determinatã de
frecvenþa de rezonanþã a segmentului locomotor ºi depinde de
proprietãþile elastice ºi inerþiale ale acestuia [2, 3]. Componenta
din urmã, numitã componenta reflexo-mecanicã,
influenþeazã, în special, tremorul în segmentul de frecvenþã
13-18 Hz. În condiþiile diminuãrii acþiunii componentei
reflexo-mecanice, de exemplu, prin menþinerea mâinii
relaxate, lãsate în jos paralel corpului, prevaleazã oscilaþiile
în segmentul 8-12 Hz [1].
Astfel, frecvenþa medie (MPF) a oscilaþiilor de 12-14 Hz,
înregistratã în studiul actual la persoanele tinere, în condiþiile
impunerii degetului, pe care se fixa piezoaccelerometrul, a unei
poziþii orizontale, confirmã rolul componentei reflexomecanice în menþinerea vibraþiilor cu frecvenþe >12 Hz.
Sub acþiunea iradierii cu Umm s-a diminuat amplitudinea
tremorului fiziologic, estimatã în baza micºorãrii de 1,6 ori  a
energiei spectrale (E), de 2 ori a energiei maximale (PMAX) ºi
de 1,8 ori  a energiei medii (PAVER) a oscilaþiilor înregistrate.
Amplitudinea tremorului mâinii este determinatã de
activitatea unitãþilor motorii [3]. De o diminuare a nivelului de
activare a unitãþilor motorii relateazã faptul diminuãrii, la
iradierea punctelor biologic active cu Umm, cu 35,1% a
densitãþii oscilaþiilor determinate, în special, de micºorarea de
2,2 ori a densitãþii medii a oscilaþiilor în segmentul de frecvenþã
7,5-13,5 Hz, care au condus la o micºorare de 2,1 ori a energiei
spectrale (E) pe segmentul de frecvenþã în cauzã.

În condiþiile activizãrii componentei reflexo-mecanice,
peste 80% din oscilaþiile falangelor distale ale mâinilor
persoanelor incluse în ambele loturi sunt concentrate în cadrul
segmentelor de frecvenþã 7,5-21,5 Hz (fig. 1). 48,4% dintre
acestea revin segmentului 7,5-13,5 Hz, altele 39,3% dintre
oscilaþii sunt concentrate în segmentul de frecvenþã 14-21,5 Hz.

Fig. 1. Modificarea densitãþii medii a oscilaþiilor pe segmente
de frecvenþã, sub acþiunea Umm.

Acþiunea Umm a contribuit, în special, la diminuarea
vibraþiilor în segmentul 7,5-13,5 Hz, în care densitatea medie a
oscilaþiilor s-a micºorat de peste 2,2 ori. Tendinþele de majorare
a frecvenþei medii a oscilaþiilor (MPF), menþionate mai sus, în
condiþiile diminuãrii densitãþii oscilaþiilor, pot fi interpretate prin
creºterea ponderii oscilaþiilor cu frecvenþe >14 Hz de la 47,8%,
iniþial, pânã la 65,9%, dupã iradiere.
Similar distribuirii densitãþii oscilaþiilor, cca 90% din
energia spectralã (E) a acestora este concentratã în diapazonul
de frecvenþã 7,5-21,5 Hz (fig. 2): 45,6% revin segmentului de
frecvenþã 7,5-13,5 Hz ºi 42,6 %  segmentului 14-21,5 Hz.
Diminuarea energiei spectrale (E) a oscilaþiei, în diapazonul 050 Hz, a fost, de asemenea, influenþatã preponderent de
modificãrile în cadrul segmentului de frecvenþã 7,5-13,5 Hz.
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Tendinþele de majorare a frecvenþei medii a oscilaþiilor
(MPF), menþionate mai sus, în condiþiile diminuãrii densitãþii
oscilaþiilor, pot fi interpretate prin creºterea ponderii oscilaþiilor
cu frecvenþe >14 Hz cu cca 20%.
Dinamica modificãrilor indicatorilor, fixatã în cadrul
lotului martor, a avut un vector similar celui din cadrul lotului
iradiat, însã aceasta a fost mai puþin semnificativã, statistic
neautenticã, ºi posibil se datoreazã acþiunii mecanice a sursei
inerte asupra punctului biologic activ.
Rezultatele prezentate reflectã un ºir de modificãri ale
indicatorilor de activitate ai sistemului nervos central sub
acþiunea Umm. Mecanismul acestui efect poate fi intermediat
de stimularea terminaþiilor nervoase libere ºi a receptorilor
Merkel, plasaþi în punctele cutanate biologic active ºi prin axonreflex, sau prin activarea sistemului nervos central cu
modificarea proprietãþilor electrice ale plãcilor motorii ºi
remodelarea eliberãrii spontane a acetilcolinei. Acþiunea directã
a câmpurilor electromagnetice asupra structurilor nervoase
periferice, situate la o adâncime accesibilã pentru Umm, poate
fi modulatã probabil ºi prin eliberarea componentelor chimice
ale mastocitelor, situate adiacent [9].
Similar investigaþiilor experimentale pe animale [10], în
cadrul studiului actual a fost fixatã o diminuare a nivelului de
activare a sistemului nervos central sub acþiunea Umm.

segmentele de frecvenþã, controlate de oscilatorul central,
confirmã implicarea sistemului nervos în medierea efectului
Umm asupra organismului uman.
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Concluzii
1. Acþiunea Umm asupra punctelor biologic active a
contribuit la diminuarea amplitudinii tremorului fiziologic, ca
urmare a micºorãrii densitãþii oscilaþiilor pe segmentul de
frecvenþã 7,5-13 Hz, influenþat direct de rafalele de activizare a
unitãþilor motorii, ºi practic n-a influenþat segmentul de frecvenþã
>13 Hz, dependent de caracteristicile componentei reflexomecanice a tremorului.
2. Diminuarea densitãþii oscilaþiilor ºi a energiei spectrale
a acestora pe segmentul 7,5-13 Hz atestã o micºorare a nivelului
de activare a oscilatorului central sub acþiunea Umm.
3. Modificãrile parametrilor de bazã ai tremorului
fiziologic la iradierea punctelor biologic active, în special pe
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Patologia vascularã cerebralã la invalizi, precedatã de traumatisme
cranio-cerebrale
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Cerebro-Vascular Pathology in Disabilitated Patients after Head Trauma
The article addresses one of the most important problems of neurology, cerebro-vascular insufficiency occurring against the background
of cranio-cerebral invalidizating trauma. The author describes and analyzes clinical features of cranio-cerebral trauma which in recent
years has become an important risk factor in the appearance and evolution of cerebro-vascular pathology.
Key words: cerebro-vascular pathology, cranio-cerebral trauma
Öåðåáðàëüíàÿ ñîñóäèñòàÿ ïàòîëîãèÿ ó èíâàëèäîâ ïîñëå ÷åðåïíî-ìîçãîâûõ òðàâì
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îäíîé èç ñàìûõ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì íåâðîëîãèè  öåðåáðàëüíîé ñîñóäèñòîé íåäîñòàòî÷íîñòè íà ôîíå
èíâàëèäèçèðóþùèõ ÷åðåïíî-ìîçãîâûõ òðàâì. Ïðîàíàëèçèðîâàíà è îïèñàíà êëèíèêà ïîñòòðàâìàòè÷åñêîé àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè, àòåðîñêëåðîçà öåðåáðàëüíûõ ñîñóäîâ, äèñöèðêóëÿòîðíîé ýíöåôàëîïàòèè, öåðåáðàëüíîé àòðîôèè. ×åðåïíî-ìîçãîâàÿ òðàâìà â ïîçäíåì ïåðèîäå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì ðèñêà äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ öåðåáðàëüíîé ñîñóäèñòîé
ïàòîëîãèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåðåáðàëüíàÿ ñîñóäèñòàÿ ïàòîëîãèÿ, ÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ òðàâìà

Introducere
Sistemul vascular cerebral posedã o sensibilitate sporitã
la acþiunile mecanice. Dintre multitudinea de factori endogeni
ºi exogeni, care determinã clinica ºi evoluþia traumatismelor
cranio-cerebrale (TCC), rolul primordial îi aparþine factorului
vascular. La momentul actual literatura de specialitate în cazurile
traumatismelor cranio-cerebrale, mai ales în perioada tardivã,
nu acordã acestui factor importanþa cuvenitã. Problemele
consecinþelor tardive ale TCC, inclusiv patogeneza,
dispensarizarea, tratamentul, expertiza, prognosticul nu pot fi
rezolvate cu succes fãrã o examinare ºi o reflectare minuþioasã
a modificãrilor circulaþiei sangvine cerebrale. Spre deosebire
de faza acutã a TCC, când debitul sangvin cerebral este alterat
de impactul mecanic asupra pereþilor vaselor sangvine, de
edemul cerebral, perioada tardivã este marcatã prin insuficienþa
vascularã cerebralã cauzatã de: spasmul ºi de dilatarea vaselor,
deteriorarea permeabilitãþii, hipertensiunea arterialã,
aterosclerozã. Este deja bine cunoscut faptul apariþiei spasmului
vaselor intracraniene care reacþioneazã la traumatism prin
contracþia musculaturii pereþilor vasculari. Arterele de calibru
mare ºi mediu  carotidele, arterele cerebrale anterioare, medii,
posterioare, sistemul vertebro-bazilar cu o musculaturã mai bine
dezvoltatã  manifestã o vasoconstricþie mai pronunþatã, spre
deosebire de arterele de calibru mic ºi arteriole, spasmarea cãrora
se produce mai slab. În cazurile TCC asociate cu hemoragie
subarahnoidianã, vasospasmul este mai generalizat ºi poate fi
stabilitã o corelaþie între volumul sângelui revãrsat ºi gradul de
pronunþare a vasospasmului. Experimental este stabilitã fracþia
spasmogenã care se gãseºte în trombocite, eliberându-se la
distrugerea lor. Deteriorarea posttraumaticã a substanþei
cerebrale provoacã creºterea în lichidul cefalo-rahidian a

serotoninei, adrenalinei, noradrenalinei ºi a altor substanþe
vasoactive, nivelul cãrora, de asemenea, coreleazã cu gravitatea
TCC, influenþând manifestãrile clinice ºi prognosticul. Nivelul
serotoninei rãmâne ridicat ºi în perioada tardivã a TCC.
Spasmarea posttraumaticã a vaselor cerebrale provoacã
scãderea debitului sangvin cerebral. Ca rezultat apare ischemia
de diferit grad care se poate solda cu focare de infarct cerebral.
Deosebit de sensibil reacþioneazã la ischemie structurile
diencefalice, care influenþeazã, la rândul lor, particularitãþile
clinice ºi consecinþele traumatismului atât în faza acutã cât ºi în
perioada tardivã. Nu poate fi neglijatã nici influenþa
vasospasmului asupra structurilor situate în trunchiul cerebral
pe parcursul diverselor etape ale evoluþiei TCC, care se reflectã
printr-o labilitate vasomotorie, dereglãri neurotrofice, afectarea
circulaþiei sangvine în bazinul vertebro-bazilar. Simptomatologia
vestibularã înregistratã de noi în peste 90% din cazuri (care
împreunã cu cefaleea rãmân cele mai frecvente manifestãri) este
rezultatul dereglãrilor vasculare la nivelul trunchiului cerebral.
Apariþia ºi evoluarea sindromologiei clinice în perioada tardivã
a TCC sunt în mare parte manifestãrile insuficienþei cerebrale
vasculare, inclusiv a instalãrii precoce a aterosclerozei cerebrale.
Encefalopatia posttraumaticã treptat se transformã în
encefalopatie discirculatorie, ateroscleroticã. Principala cauzã
a dereglãrilor cerebro-vasculare constituind-o insuficienþa
funcþionalã ºi epuizarea mecanismelor de reglare a tonusului
vascular, mai ales în sistemul simpatico-adrenal, fapt confirmat
prin monitorizarea concentraþiei catecolaminelor în urinã ºi prin
modificãri ale concentraþiei lor stabilite prin proba insulinã
adrenalinã. A fost stabilitã cu certitudine, la pacienþii care au
suportat cu 10 ani în urmã TCC, prezenþa unor modificãri
instrumentale ºi de laborator în simptomatologia clinicã tipicã
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a aterosclerozei cerebrale, cât ºi celei coronariene. Reieºind din
aceste rezultate, se propune tratarea encefalopatiei
posttraumatice drept encefalopatie discirculatorie. Ori, luând
în considerare simptomatologia clinicã, unicã pentru ambele
nosologii, practic este foarte dificil, dacã nu chiar imposibil,
diagnosticul diferenþial în encefalopatia posttraumaticã ºi cea
discirculatorie.
Investigarea pacienþilor cu vârsta pânã la 30 de ani, care
au suportat TCC de la 1 pânã la 5 ani în urmã, a depistat
preponderent dereglãri ale circulaþiei venoase, cauzate de
creºterea tensiunii intracraniene. La pacienþii sub 50 de ani cu
traumatisme medii ºi severe suportate 10, 15, 20 ºi mai mulþi
ani în urmã, s-a stabilit o gamã mult mai variatã de modificãri:
scãderea sau creºterea tonusului vascular, asimetrii circulatorii,
diminuarea circulaþiei venoase, aterosclerozã obliterantã,
atenuarea circulaþiei periferice cauzatã de depuneri
aterosclerotice importante, scãderea elasticitãþii vaselor
periferice.
Astfel, din multitudinea factorilor exogeni ºi endogeni care
determinã simptomatologia clinicã, evoluþia, prognosticul
consecinþelor tardive ale TCC, diverselor variante de patologie
cerebro-vascularã li se poate atribui cel mai important rol.

traumatismului cranio-cerebral a fost confirmat anamnestic ºi
în documentaþia comisiilor de expertizã a capacitãþii vitalitãþii.
Pentru efectuarea diagnosticului diferenþial, s-au practicat
craniografia, EEG, ECG, EcoEG, dopplerografia, TC, RMN.
Prin metode biochimice, au fost investigate coagulabilitatea,
metabolismul lipidic, glucidic, proteic.
Rezultate ºi discuþii
La nivelul cerebral hipertensiunea arterialã (HTA) se
manifestã prin encefalopatie hipertensivã care poate fi exprimatã
prin episoade cerebrale acute cauzate de edemul acut cerebromeningeal ºi stãri cronice de encefalopatie hipertensivã care
evolueazã sub formã de sindrom pseudobulbar, encefalopatia
Bisvangher, dereglãri psihice, sindrom Parkinson etc.
Encefalopatia hipertensivã acutã prezintã o complicaþie
gravã a HTA cronice sau a unei ascensiuni brutale a tensiunii
arteriale (TA). Actualmente, aceastã complicaþie este relativ rarã
datoritã eficacitãþii preparatelor hipotensive cu efect
neuroprotector. Debutul acestei stãri la pacienþii noºtri se
producea când cifra TA diastolice depãºea 120 mm, cea sistolicã
 200 mm Hg. Ulterior, în afectãrile autoreglãrii fluxului cerebral
în urma dilatãrii arterelor cerebrale ºi hiperperfuziei, apare
edemul cerebral care se soldeazã cu compresiunea capilarelor
ºi diminuarea circulaþiei cerebrale.
Creºterea TA dureazã câteva ore, fiind asociatã cu cefalee
pronunþatã în creºtere, greaþã, vomã. La debut cefaleea este
localizatã în regiunea occipitalã, treptat devenind generalizatã.
Anxietatea iniþialã a pacientului evolueazã în adinamie, dereglãri
de cunoºtinþã. Sunt posibile crize convulsive parþiale motorii, sau
psihomotorii, generalizate clonico-tonice. Pot apãrea semne
meningiene  redoare occipitalã, simptomul Kernig.
Simptomatologia de focar, de regulã, lipsea, cu excepþia cazurilor
când pacienþii aveau defect posttraumatic cerebral ori dupã un
ictus cerebral în antecedente. Erau prezente tulburãri vizuale sub
formã de ambliopie, edem papilar, cecitate corticalã. La

Scopul lucrãrii
Studiul clinicii formelor avansate de insuficienþã vascularã
cerebralã la invalizii dupã traumatisme cranio-cerebrale.
Material ºi metode de investigare
Reieºind din scopul ºi sarcinile lucrãrii au fost analizate
datele despre 793 de pacienþi cu diverse forme de patologie
cerebralã vascularã, inclusiv cu ictus cerebral, care aveau în
anamnezã TCC (tabelul 1).
Toþi bolnavii au fost examinaþi neurologic ºi somatic în
secþii de neurologie cu participarea internistului, cardiologului,
oftalmologului, otorinolaringologului, psihiatrului. Faptul

Tabelul 1
Formele de patologie cerebralã vascularã la bolnavii investigaþi
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examinarea fundului de ochi se constatau semne de angiopatie
hipertensivã cu edem papilar pronunþat, cu posibil exsudat ºi
hemoragii peripapilare. Tabloul EEG în timpul crizei evidenþiazã
încetinirea ritmurilor cerebrale, predominarea undelor lente,
dezorganizarea ºi diminuarea ritmurilor alfa, descãrcãri
epileptiforme, activizarea undelor beta. Tomografia computerizatã
vizualizeazã compresiunea simetricã a ventriculelor laterale,
semne de edem cerebral. Analiza biochimicã constatã creºterea
glicemiei, hipercolesterol, leucocitozã cu creºterea neutrofilelor.
Prognosticul encefalopatiei hipertensive acute este variabil: de la
deces prin angajare de trunchi cerebral, status convulsiv sau
apariþia semnelor de focar pânã la o regresiune totalã a
simptomatologiei. Succesul terapeutic depinde de eficacitatea
mãsurilor, ale cãror direcþii principale sunt normalizarea TA ºi
combaterea edemului cerebral.
Drept demonstrare a faptelor expuse mai sus poate servi
urmãtorul caz clinic.
Pacienta D., 58 de ani, internatã în clinicã cu acuze de
cefalee brutalã generalizatã, greþuri, vomã repetatã.
La vârsta de 48 de ani, în urma unui accident rutier, a
suportat un traumatism cranio-cerebral închis  contuzie
cerebralã medie. S-a tratat în staþionar timp de 25 de zile, fiind
externatã în stare satisfãcãtoare. Peste aproximativ 5 luni au
început sã aparã periodic stãri de cefalee însoþite de creºterea
TA pânã la 170/100 mm Hg. Iniþial aceste stãri durau câteva
ore, repetându-se 2-3 ori pe lunã; treptat au devenit mai frecvente
 4-5 ori pe lunã, cifrele atingând valori de pânã la 200/100 mm
Hg. Tratament permanent pacienta n-a urmat, limitându-se la
solicitãrile echipei de urgenþã. Pãrinþii, fraþii ºi sora n-au avut
HTA. Starea în momentul spitalizãrii: cunoºtinþa pãstratã,
euforie, la întrebãri rãspundea cu întârziere, laconic, executa
unele instrucþiuni. Tegumentele palide, TA 230/125 mm Hg,
pulsul 52 pe min, ritmic, cordul  cu semne de dilatare ºi
hipertrofie a ventriculului stâng. În statutul neurologic: asimetria
plicelor nazolabiale, miºcãrile globilor oculari în limitele normei,
nistagmus care se epuizeazã. Reflexele tendinoase la mâini D=S
moderate, rotuliene ºi ahiliene D/S  diminuate. Dereglãri de
sensibilitate nu s-au depistat. Simptomul Marinescu-Radovici
prezent din ambele pãrþi, redoare occipitalã. Fundul de ochi:
arterele îngustate, venele dilatate, edem papilar cu mici
hemoragii punctiforme. ECG: bradicardie sinuzalã, modificãri
hipertrofice ale ventriculului stâng. Analiza generalã a sângelui
ºi a urinei în ziua internãrii fãrã patologie. Tomografia
computerizatã: îngustarea ventriculelor laterale, ºanþurile
creierului slab pronunþate, semne de edem cerebral.
Roentgenografia coloanei cervicale: semne de osteocondrozã
la nivelul C4  C5 ºi C5  C6, pe partea anterioarã a vertebrelor
C4, C5, C6  osteofite.
În prima zi s-a efectuat tratamentul: diroton 40 mg, lazix
80 mg, platifilinã 1,0 ml, pananginã 10,0 ml, diazepam 2,0.
Starea pacientei s-a ameliorat peste 4 ore dupã introducerea
preparatului lazix, a diminuat cefaleea, au dispãrut vertijul ºi
greþurile, persistând adinamia ºi bradicardia. Peste 5 zile TA sa stabilizat la cifrele 160/90 mm Hg, a dispãrut total cefaleea ºi
bradicardia.
Hipertensiunea arterialã cronicã provoacã encefalopatia
discirculatorie de diferit grad, atestã o tendinþã de creºtere latentã

a debitului sangvin la nivel cerebral, compensatã prin creºterea
rezistenþei vasculare cerebrale. Paralel cu apariþia aterosclerozei,
are loc micºorarea calibrului lumenului vascular, astfel HTA
revenindu-i un rol compensator.
La o creºtere stabilã a presiunii arteriale cerebrale
mecanismele compensatorii se epuizeazã, dezvoltând manifestãri
iniþiale ale insuficienþei cerebrale vasculare. Debutul ºi evoluþia
HTA simptomatice posttraumatice depind direct de vârsta la
care a avut loc TCC. Pânã la vârsta de 30 de ani prevaleazã
simptomatologia disfuncþiei vegetative: hiperhidroza, tegumente
marmorate, acrocianozã etc. La 40-50 de ani  labilitate
emoþionalã, dereglãri vegeto-trofice, instabilitate în poza
Romberg, semnele automatismului oral. La 50-60 de ani aceste
semne se accentueazã, dupã 60 de ani se vor asocia cu semne
neurologice de microfocar. Criteriile de diagnostic ale
manifestãrilor iniþiale ale insuficienþei vasculare cerebrale se
vor diviza în regionale: dereglãri ale hemodinamicii cerebrale,
datele oftalmoscopiei, alte date despre modificãri ale vaselor
intra- ºi extracerebrale, ºi criterii generale: dereglãri ale funcþiilor
cardiace ºi ale hemodinamicii, modificãri ale proprietãþilor
elastotonice ale peretelui vascular ºi dereglãri microcirculatorii,
alterarea metabolismului lipidic, dereglãri coagulopatice ºi ale
funcþiilor reologice ale sângelui. Pot fi evidenþiate urmãtoarele
variante patogenetice.
1. Angiodistonia, cu semne moderate ale dereglãrilor
vegetovasculare iniþiale ale hemodinamicii cerebrale. Clinic vor
avea loc alterarea adaptivitãþii, astenii tranzitorii în urma
efortului psihoemoþional. ReoEG va depista creºterea tonusului
vaselor cerebrale, scãderea fluxului venos, asimetrie emisferialã,
labilitatea curbei ReoEG.
2. Varianta hipertensivã în stadiul subclinic se manifestã
prin labilitate emoþionalã ºi dereglãri vegetovasculare, ReoEG
depisteazã creºterea tonusului vaselor de calibru mic ºi a
rezistenþei vasculare, dereglãri ale funcþiilor cardiace (de
repolarizare, aritmii sinuzale funcþionale etc.).
3. Varianta ateroscleroticã  cu afectarea vaselor cerebrale
ºi magistrale, schimbãri la nivelul arterelor coronariene ºi
periferice, creºterea lipidelor.
În clinica encefalopatiei hipertensive cronice se
evidenþiazã 3 perioade. Pentru prima perioadã este caracteristicã
simptomatologia subiectivã: fatigabilitatea, scãderea capacitãþii
intelectuale, a memoriei ºi a posibilitãþii de concentraþie;
microsimptomatologia neurologicã  anizoreflexie, reflexele
automatismului oral, redoarea muscularã iniþialã. În perioada a
doua apar sindroame neurologice majore  parkinsonism,
hemisindroame motorii, senzoriale, dezorientare. În perioada a
treia parezele se aprofundeazã, în urma ictusurilor repetate
evolueazã în paralizii cu spasticitate, dereglãri pseudobulbare
majore, afectarea funcþiilor pelviene, degradarea psihicã a
pacienþilor. Paralel cu aprofundarea manifestãrilor neurologice
evolueazã modificãrile patologice poliorganice. Dacã pentru
primele douã perioade simptomatologia poartã un caracter
variabil, labil, în ultima perioadã deficitul neurologic devine
stabil, ireversibil.
Prezentãm un caz clinic.
Pacienta L., 60 de ani, a fost spitalizatã în clinica de
neurologie acuzând dificultãþi de vorbire, de deglutiþie,
"
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slãbiciune în piciorul stâng în timpul mersului, scãderea
memoriei. Cu opt ani în urmã a suportat un traumatism craniocerebral închis, o contuzie cerebralã minorã în urma cãderii pe
gheaþã.
A fãcut tratament în staþionar timp de douã sãptãmâni.
Peste aproximativ 3 luni a apãrut HTA (170-230/100-120 mm
Hg). A administrat adelfan, ednit. Trei ani în urmã rudele au
observat la pacientã dereglãri de vorbire  pronunþa cu greu
unele cuvinte. Ulterior, vorbirea devenind tot mai dificilã, dupã
o crizã hipertensivã au apãrut dereglãri de deglutiþie, mersul a
devenit instabil, cu paºi mãrunþi, slãbiciune în piciorul stâng.
La internare: starea generalã satisfãcãtoare, conºtientã,
rãspunsurile la întrebãri erau adecvate. TA  195/110 mm Hg,
pulsul  66 min ECG  modificãri moderate ale miocardului,
semne de hipertrofie a ventriculului stâng.
Statusul neurologic: anizocorie, asimetria plicelor
nazolabiale, reacþia vãlului palatin la fonaþie diminuatã, reflexul
slab pronunþat din ambele pãrþi, dizartrie, voce nazonalã,
disfagie. Limba deviazã spre stânga. Tonusul muscular mai
pronunþat în mâna ºi în piciorul stâng, erau reflexele
osteotendinoase D<S. Reflexele Babinsky, Openheim predominã
din stânga, prezente reflexele automatismului oral. Mers
spastico-ataxic. Probele coordinatorii dificile din ambele pãrþi.
Labilitate emotivã, plâns neadecvat. Fundul de ochi: angiopatie,
retinopatie hipertensivã, hipermetropie moderatã. TC  în
regiunea medialã a emisferei drepte s-a depistat un focar mic de
hipodensitate postischemicã. În regiunea nucleului striat pe
dreapta  focar mic de origine vascularã, hipodens. Semne de
afectare difuzã a substanþei cerebrale albe în jurul ventriculelor
laterale. Dopplerografia vaselor magistrale cerebrale 
insuficienþa circulaþiei cerebrale în ambele artere vertebrale, mai
pronunþatã pe stânga. REG  hipertonus pronunþat, rezistenþa
vaselor cerebrale majoratã, circulaþia arteriovenoasã diminuatã.
Reacþia la nitroglicerinã diminuatã.
Diagnosticul: Hipertensiune arterialã posttraumaticã,
encefalopatie hipertensivã cu afectarea preponderentã a
sistemului vertebro-bazilar, sindrom pseudobulbar.
Dupã tratament starea s-a ameliorat, a diminuat dizartria,
s-a normalizat mersul. În afarã de sindromul pseudobulbar,
encefalopatia hipertensivã cronicã la pacienþii noºtri s-a mai
manifestat prin sindroame de afecþiuni psihice, dereglãri de
sensibilitate, demenþã. Aceasta din urmã este condiþionatã de
afecþiunea cronicã subcorticalã care include demenþa
progredientã, hipertensiune arterialã cu sau fãrã episoade ictale
acute. Investigaþiile morfologice au depistat atero- ºi
arteriosclerozã a vaselor cerebrale, preponderent în arterele
profunde perforante cerebrale, dilatarea ventriculelor ºi
demielinizarea substanþei albe care este asociatã cu focare mici
de infarct cerebral în ganglionii bazali ºi talamus, substanþa
cenuºie rãmânând practic intactã.

apreciatã numai ca o senescenþã vascularã, ci se socoate o boalã
cu evoluþie progresivã care debuteazã din anii tinereþei ºi se
poate manifesta clinic la adult, dar uneori poate fi asimptomaticã
perioade lungi sau chiar toatã viaþa.
Clasic se descriu 3 tipuri de leziuni aterosclerotice:
1. Striurile lipidice (fatty streak)  reprezintã modificãrile
precoce ale bolii caracterizate prin apariþia unor proeminenþe
discrete sub formã de striaþii gãlbui ale peretelui vascular.
2. Placa de fibroaterom reprezintã o leziune ateroscleroticã
avansatã. Plãcile fibroase deja au o proeminenþã în lumenul
arterial.
Plãcile fibroase pot realiza:
a) modificãri vasculare ocluzive parþial cu afectarea minimã
a fluxului sangvin;
b) pot sã umple total lumenul arterei afectate provocând
ischemie severã;
c) pot trece în placa de aterom complicat.
3. Placa de aterom complicat este rezultatul fisurii, rupturii
sau ulceraþiei unei plãci de aterom. Fisurile ºi rupturile
superficiale pot produce numai tromboze plachetare în interiorul
plãcii, iar dacã rupturile sunt mai mari, se constituie hematoame,
hemoragii locale sau tromboze. Placa complicatã este o leziune
care se manifestã clinic prin sindroame neurologice.
Factorii de risc
Literatura mondialã de specialitate enumerã în jur de 246
de factori printre care:
1. Vârsta  plãcile aterosclerotice se formeazã la bãrbaþi
de la 30 de ani, iar la femei  dupã menopauzã.
2. Predispoziþia geneticã.
3. Diabetul zaharat sau scãderea toleranþei la glucozã.
4. Modul sedentar de viaþã.
5. Hiperhomocisteinemia.
6. Creºterea colesterolului LDL-C.
7. Nivelul plasmatic scãzut al colesterolului HDL.
8. Factorii trombogeni.
9. Obezitatea.
10.Consumul de alcool.
11. Tabagismul etc.
Deºi numãrul factorilor de risc este foarte mare, în prezent
se apreciazã drept majori trei: HTA, tabagismul ºi
hipercolesterolemia. În ultimii ani atenþia acordatã aterosclerozei
este focalizatã mai ales la identificarea factorilor de risc ai bolii
cu scopul de efectuare a mãsurilor de combatere. Însã aceºti
factori de risc explicã boala doar la 50% dintre pacienþi. Reieºind
din acest fapt, cercetãrile au fost direcþionate spre alte domenii
cauzatoare, ca inflamaþia ºi infecþia. Corelaþia infecþieaterosclerozã a fost argumentatã în baza experienþelor efectuate
pe culturi de celule ºi pe animale de laborator.
S-a ajuns la concluzia cã infecþia viralã poate induce
schimbãri metabolice în pereþii vasculari, schimbãrile metabolice
constituie declanºatori focali ai infecþiei. Endoteliul vascular,
în scopul anihilãrii agresiunii vasculare, secretã factori de
creºtere ºi substanþe vasoactive care rup echilibrul dintre
vasodilataþie ºi vasoconstricþie, precum ºi echilibrul dintre
coagulare ºi fibrinolizã. În acelaºi timp, monocitele migreazã
în exces, apar striuri grase vasculare ºi iniþial placa

Ateroscleroza cerebralã posttraumaticã
Este o afecþiune vascularã a arterelor cerebrale mici ºi
mijlocii. Evoluþia leziunilor ºi a complicaþiilor aterosclerozei
duce la modificãri cerebrale ischemice sau la necrozã în raport
cu severitatea afectãrii fluxului sangvin; reprezintã una dintre
cauzele cele mai frecvente de deces. La moment ea nu este
#
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bazei craniului, contuzie cerebralã de gravitate medie, timp de
2 zile s-a aflat în secþia de reanimare fãrã cunoºtinþã, a fãcut
tratament timp de 28 de zile. Dupã externare s-a simþit relativ
bine, rareori (o datã în 2-3 luni) apãrea cefalee moderatã care
dispãrea dupã administrarea analgezicelor. Pe parcurs de 9 ani
a activat în calitate de pedagog.
În ultimii 5-6 ani accesele de cefalee treptat deveneau tot
mai frecvente, crescând ºi ca intensitate, au apãrut vertij, acufene,
iritabilitate, dereglãri de somn. A fost nevoit sã-ºi schimbe
activitatea, devenind paznic. Trei ani în urmã a suportat un
accident ischemic tranzitoriu (AIT).
La internare: TA 150/90 mm Hg, pulsul 68 pe min, ECG 
ritm sinuzal, 72 pe min, AEC  intermediarã.
Statusul neurologic: pareza privirii în sus, convergenþa
diminuatã, plica nazolabialã atenuatã pe dreapta. Limba cu
deviere spre dreapta, insuficienþã piramidalã pe dreapta,
pronunþate reflexele automatismului oral, elemente de dizartrie,
râs ºi plâns spasmodic.
Statusul psihic: logoree, criticã diminuatã, labilitate
emotivã, mimicã inexpresivã, cu greu îºi concentreazã atenþia,
memorie scãzutã. Fundul de ochi: arterele îngustate, sclerozate.
EEG: pe fundalul modificãrilor difuze ale ritmurilor corticale
se vizualizeazã semne de disfuncþie ale structurilor mediale.
Glicemia  5-6 mmol/l. Colesterolemia  7,8 mmol/l. TC 
dilatare moderatã simetricã a ventriculelor laterale, în regiunea
lateralã posterioarã a talamusului din stânga  focar mic de
hipodensitate, dilatare simetricã a spaþiilor subarahnoidiene.
REG  creºtere moderatã a rezistenþei arterelor cerebrale cu
diminuarea elasticitãþii ºi majorarea tonusului. Dopplerografia 
stenozare moderatã în arterele carotide din ambele pãrþi,
hemodinamicã diminuatã în arterele vertebrale.
Diagnosticul stabilit: aterosclerozã cerebralã pe fundalul
consecinþelor traumatismului cranio-cerebral suportat cu
insuficienþa piramidalã pe dreapta ºi simptomatologie
neurologicã organicã difuzã.

ateroscleroticã. Agenþii infecþioºi implicaþi în declanºarea
agresiunii vasculare sunt: Chlamidia pneumonia,
Cytomegalovirus, Helyobacter pylori, virusul Herpex simplex.
Tabloul clinic precoce constã din instabilitate emoþionalã,
dificultate de concentrare, deteriorare intelectualã ºi de memorie,
modificãri de personalitate. Cu avansarea patologiei apar
cefaleea, vertijul, atacuri sincopale, greþuri ºi vomã, AIT, infarcte
lacunare, simptomatologie de parkinsonism. În stadii mai
avansate sunt prezente demenþe senile ºi psihoze. Ateroscleroza
este cauza principalã a emboliilor arteriale care duc la infarcte
cerebrale.
Profilaxia ºi tratamentul necesitã controlul ºi înlãturarea
factorilor de risc, administrarea statinelor (Lovastatin,
Simvastatin, Pravastatin, Fluvostatin, Atorvastatin) în cure lungi,
preparatele acidului nicotinic, antibiotice ºi antivirale,
antiagregante trombocitare.
Dintre cele mai moderne metode de corecþie a
dislipidemiilor grave este metoda de imunoabsorbþie selectivã
extracorporalã a lipoproteinelor aterogene din plasmã. Rãmâne
de aºteptat în secolul XXI elaborarea metodologiei unui
tratament radical al aterosclerozei prin terapia genicã.
Conform datelor noastre, simptomatologia aterosclerozei
cerebrale la pacienþii cu traumatisme cranio-cerebrale în
anamnezã apare înaintea semnelor de cardiopatie ischemicã.
Comparativ cu grupul de pacienþi care nu au suportat TCC, la
pacienþi, pe fundal de TCC, ateroscleroza afecteazã vasele
cerebrale în medie cu 5,9 ani mai devreme (p < 0,01).
Tabelul 2
Frecvenþa simptomatologiei neurologice în perioada iniþialã
a aterosclerozei cerebrale

Boala cerebro-vascularã  encefalopatia
discirculatorie
Insuficienþa vascularã cerebralã cronicã progredientã,
cauzatã de câþiva factori etiologici, în primul rând, ateroscleroza
ºi hipertensiunea arterialã coexistente, a cãrei denumire de
encefalopatie discirculatorie este înrãdãcinatã în literatura de
specialitate, nu este legitimatã încã de Nomenclatura Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii. Ea poate fi expusã ºi cifratã în câteva rubrici,
în funcþie de simptomatologia care predominã. Totodatã, fiind o
formã destul de frecventã ºi redând esenþa tabloului clinic, în opinia
noastrã, diagnosticul are drept la existenþã ºi în reviziile urmãtoare
ale Nomenclaturii e posibil sã fie inclus ca rubricã aparte.
Encefalopatia discirculatorie debuteazã cu o simptomatologie
neurologicã subiectivã ºi obiectivã polimorfã, difuzã: limitarea
miºcãrilor globilor oculari, diminuarea fotoreacþiei, nistagmoid,
asimetrie facialã, amimie, insuficienþã extrapiramidalã, tremorul
pleoapelor ºi al degetelor mâinilor întinse, anizoreflexie. Cefaleea
ºi cardialgia apar ca manifestãri angiodistonice care pot fi
obiectivizate prin examenul fundului de ochi ºi reoencefalografie.
Conform datelor literaturii, ateroscleroza cerebralã se dezvoltã
paralel cu cardiopatie ischemicã aproximativ în 80% din cazuri.
Pe fundalul traumatismelor cerebrale ateroscleroza cerebralã

Diagnosticarea aterosclerozei precoce, la pacienþii cu
TCC, în anamnezã prezintã dificultãþi din cauza coincidenþei
simptomatologiei aterosclerozei cu manifestãrile consecinþelor
posttraumatice. Diagnosticul de aterosclerozã este posibil numai
dupã efectuarea unor investigãri biochimice ºi instrumentale.
Aducem la cunoºtinþã cazul clinic:
Pacientul C., 62 de ani, la spitalizare în clinica de
neurologie prezenta acuzele: cefalee, vertij, scãderea memoriei,
mers instabil, scãderea auzului.
Cu 15 ani în urmã a avut un katatraumatism  cãdere de la
etajul 5  a suportat un traumatism cranio-cerebral  fractura
$
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discirculatorii arterio-venoase. Reacþia la proba cu nitroglicerinã
diminuatã. Glicemia  5,6 mmol/l, colesterolemia  6,8 mmol/
l. Dopplerografia arterelor magistrale: diminuarea debitului
sangvin în arterele carotide, insuficienþa debitului în artera
vertebralã pe stânga.
Diagnosticul: Encefalopatie discirculatorie gradul II,
origine mixtã posttraumaticã, ateroscleroticã, hipertensivã cu
hemiparezã moderatã pe dreapta ºi elemente de dizartrie.
Encefalopatia discirculatorie de gradul III reprezintã un
proces cerebral vascular decompensat, cu o simptomatologie
neurologicã brutalã. La pacienþii noºtri se manifesta prin
dereglãri psihice cu demenþã, sindrom pseudobulbar pronunþat,
parkinsonism avansat.

survine mai devreme ºi, conform datelor noastre, agraveazã
coronarocardioscleroza în 69% din cazuri.
Depistarea precoce a aterosclerozei cerebrale la aceºti
pacienþi este dificilã din cauza coincidenþei simptomatologiei
neurologice posttraumatice ºi a aterosclerozei cerebrale.
Sunt descrise trei perioade ale encefalopatiei
discirculatorii. În prima perioadã pacienþii noºtri acuzau
fatigabilitate, capacitate redusã de concentrare, scãderea
memoriei ºi a capacitãþii de muncã, vertij, acufene, cefalee
periodicã, iritabilitate, insomnie. Examenul neurologic,
simptomatologia neurologicã organicã minorã difuzã:
diminuarea fotoreacþiei, asimetria reflexelor osteotendinoase,
prezenþa reflexelor automatismului oral, labilitate vegetovascularã, parestezii, tremor.
În perioada a doua manifestãrile neurologice devin mai
severe: caracterul devine exploziv, se aprofundeazã dereglãrile
de memorie, bolnavii nu mai pot exercita funcþiile profesionale.
Simptomatica neurologicã organicã devine mai accentuatã, apare
simptomatologia de focar (de afectare a trunchiului cerebral, a
nucleilor bazali, lobilor frontali, a cerebelului etc.), se majoreazã
manifestãrile fenomenelor orale, asimetrie reflexã, apar reflexe
patologice, dereglãri de coordonare, acufene, dereglãri tranzitorii
de vedere, dereglãri intelectuale ºi mnestice, scade auzul. În
gradul III la simptomatologia descrisã se asociazã accident
vascular cerebral (AVC).
Exemplu de encefalopatie discirculatorie de gradul III
poate servi cazul:
Pacientul M., 67 de ani, la internare acuzã slãbiciune în
mâina ºi în piciorul drept, dificultãþi de deplasare, vorbire, de
deglutiþie, scãderea memoriei.
La 49 de ani a suportat un accident rutier, s-a ales cu TCC 
contuzie cerebralã medie. A fãcut tratament 2 sãptãmâni în secþia
de reanimare ºi în secþia de neurochirurgie. Timp de 6 ani s-a
simþit relativ bine, activând în calitate de ºofer. La 55 de ani a
suportat ictus cerebral ischemic cu hemiparezã pe dreapta ºi afazie
motorie. Neurologul a stabilit diagnosticul de aterosclerozã a
vaselor cerebrale ºi hipertensiune arterialã gradul II, pe fundalul
cãrora s-a dezvoltat accidentul cerebral. Pacientului i s-a stabilit
gradul II de invaliditate. Ulterior, starea a continuat sã se agraveze:
s-a agravat scãderea memoriei, au apãrut cefalee, vertij.
La internare în departamentul neurologie: TA  210/120
mm Hg. ECG  modificãri dismetabolice ale miocardului, semne
de hipertrofie a ventriculului stâng. Statusul neurologic: pareza
privirii în sus ºi lateral, convergenþã diminuatã, diplopie la
privirea în jos, nistagmus orizontal în limitele laterale, pareza
musculaturii mimice pe dreapta ºi a muºchilor limbii, hemiparezã
spasticã pe dreapta, dizartrie moderatã, reflexele automatismului
oral expresive din ambele pãrþi. Emotivitate labilã, mimica
inexpresivã, dizartria se aprofundeazã în stare de emotivitate,
râs ºi plâns spasmodic. Mersul spastico-atactic. Fundul de ochi
 sclerozã moderatã a arterelor retinei, venele uºor dilatate. EEG
 pe fundalul modificãrilor difuze ale ritmurilor corticale apar
semne de disfuncþie a structurilor medio-bazale ºi focar de iritare
corticalã în partea posterioarã a lobului temporal pe dreapta.
M-eho  ventriculul III ºi ventriculele laterale dilatate. TC  în
regiunea capsulei interne a emisferei stângi se depisteazã focar
mic de hipodensitate, de origine postischemicã. REG  majorare
pronunþatã a tonusului arterelor cerebrale cu modificãri difuze

Atrofia cerebralã
Atrofia cerebralã posttraumaticã poate fi caracterizatã printro moarte neuronalã cu evoluþie progresivã a cãrei debut poate
coincide cu momentul traumei, dar în unele cazuri apare tardiv.
Spre deosebire de alte degenerescenþe ale sistemului nervos de
etiologie neclarã, la pacienþii cu atrofie cerebralã posttraumaticã
rolul traumatismului, ca factor etiologic, este evident. Cu toate
acestea, rãmâne neclar faptul de ce formele clinice ale atrofiei
cerebrale apar la unii pacienþi, pe când alþii dupã traumatisme nu
mai puþin grave se însãnãtoºesc deplin ori manifestã alte sindroame
posttraumatice. Descrierea acestei patologii este rezultatul analizei
a 32 de pacienþi cu atrofie cerebralã posttraumaticã, cu vârsta
cuprinsã între 42 ºi 65 de ani, dintre care 25 sunt bãrbaþi ºi 7 
femei. Din numãrul total de bolnavi 8 aveau atrofie focalizatã sau
lobarã, la alþii 24 procesul fiind difuz.
Intensitatea procesului atrofic era în raport direct cu
severitatea traumatismului, durata bolii ºi cu vârsta pacienþilor.
În literatura de specialitate atrofia cerebralã localizatã,
graþie metodelor TC ºi RMN, este descrisã în focarele de
contuzie ºi de hemoragie posttraumaticã. Atrofia difuzã este
atribuitã traumatismelor soldate cu leziune axonalã difuzã sau
asocierii aterosclerozei, hipertensiunii arteriale ºi a modificãrilor
tipice senile ale creierului. Pentru procesul degenerescent
posttraumatic este caracteristicã iniþial o evoluþie brutalã a
celulelor neuronale sau a prelungirilor axonice cu o reacþie
tisularã intensã în focar, ulterior fiind posibilã o asociere a
hiperplaziei astrocitelor care se soldeazã cu gliozã. Moartea ºi
dispariþia neuronilor duce la atrofie extensivã a circumvoluþiilor 
localã sau difuzã. Studiile recente, bazate pe analiza IRM în
spectroscopie, care permit mãsurarea anomaliilor metabolice
în interiorul regiunilor de interes anatomic, determinate la
pacienþi cu tulburãri cognitive uºoare, fac posibilã depistarea
proceselor atrofice iniþiale ale cortexului, hipocampului ºi ale
altor regiuni cerebrale. Sunt descrise 3 tipuri de moarte
neuronalã. Primul tip este moartea senilã genetic programatã a
neuronului. Al doilea tip este moartea prin necrozã cauzatã de
contuzie, ischemie, hemoragie. Tipul III  prin apoptozã care
se produce în neuronii atât din jurul focarului lezat, cât ºi la
distanþã, mai frecvent în hipocamp.
Prezintã interes cazurile de degenerescenþã cerebralã la
pacienþii care au practicat boxul sau alte probe sportive, cu
microtraumatisme cranio-cerebrale. Sunt descrise encefalopatia
boxerilor cu ventriculomegalie, atrofia scoarþei cerebrale ºi
cicatricea în septum pellucidum.
%
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avansate de encefalopatie hipertensivã, ateroscleroticã, forme
mixte de encefalopatie discirculatorie gradele I-II-III, care
evolueazã în ictusuri cerebrale ischemice ºi hemoragice.
2. Profilaxia insuficienþei vasculare cerebrale în perioada
tardivã a traumatismelor cranio-cerebrale se va referi la mãsuri
pentru stoparea evoluãrii hipertensiunii arteriale simptomatice
ºi a aterosclerozei cerebrale posttraumatice prin utilizarea
metodelor contemporane existente.

Spre deosebire de boala Alzheimer, în atrofia posttraumaticã
lipsesc buclele de degenerescenþã neurofibrilarã ºi plãcile senile.
Noi am avut 2 cazuri de atrofie cerebralã iniþialã la vârsta
de 36 ºi de 38 de ani, la indivizi care au practicat boxul.
Manifestãrile clinice la pacienþii cu atrofie cerebralã
posttraumaticã s-au caracterizat printr-un debut insidios cu
scãderea memoriei la evenimentele recente, diminuarea lentã a
capacitãþilor intelectuale la care treptat se asocia depresia,
tulburãrile de comportament, anxietatea. În cazurile mai avansate
de atrofie difuzã se asociau ºi perturbãri de gândire ºi intelect,
uneori elemente de atrofie, apraxie, dereglãri de vedere ºi auditive.
La 3 pacienþi s-au dezvoltat semne de afecþiuni
extrapiramidale: redoare muscularã cu miºcãri lente, mers trenant
cu paºi mici. Investigãrile prin TC ºi RMN au evidenþiat lãrgirea
sistemului ventricular ºi a spaþiilor subarahnoidiene, EEG
demonstra o încetinire difuzã a traseului. Efectuarea studiilor
de tomografie cu emisie de pozitroni, descrise în literaturã,
demonstra scãderea metabolismului glucozei.
Profilaxia insuficienþei vasculare cerebrale, în perioada
tardivã a traumatismelor cranio-cerebrale, va include mãsuri
pentru stoparea evoluþiei hipertensiunii arteriale simptomatice
ºi a aterosclerozei cerebrale posttraumatice prin utilizarea
metodelor contemporane existente.
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Concluzii
1. Patologia vascularã cerebralã la invalizii dupã
traumatisme cranio-cerebrale se manifestã prin forme clinice
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Imobilizarea provizorie a dinþilor mobili în tratamentul parodontitelor cronice
M. Ceban, A. Postolachi
Catedra Stomatologie Ortopedicã, USMF Nicolae Testemiþanu
Temporary Immobilization of Moving Teeth in the Treatment of Chronic Parodontitis
In a study consisting of the clinical and paraclinical examination of 12 patients with chronic arodontitis the author analyzed the pathological
development of occlusal lesions and the role of the temporary immobilization of moving teeth during surgical treatment. It has been established
that traumatic occlusion leads to the development of catarrhal gingivitis, irregular gingival recession and the pathological mobility of the teeth.
Pathological occlusion was diagosed clinicaly by x-ray examination and by occlusiongramic imaging, for example. Surgical treatment was
preceded by temporarily splinting the mobile teeth with coldcure and lightcure composites. The use of composites to immobilize grades I and II
of the moving teeth ensures the creation of the necessary space for the damaged parodontium to begin the restorative process of the parodontal
tissues space for the damaged parodontium, necessary to start the restorative process in the parodontal tissues.
Key words: chronic parodontitis, moving teeth, temporary immobilization
Âðåìåííîå øèíèðîâàíèå ïîäâèæíûõ çóáîâ â ëå÷åíèè õðîíè÷åñêîãî ïàðîäîíòèòà
Ïðè êëèíè÷åñêîì è ïàðàêëèíè÷åñêîì îáñëåäîâàíèè 12 ïàöèåíòîâ ñ õðîíè÷åñêèì ïàðîäîíòèòîì àíàëèçèðóåòñÿ ðîëü îêêëþçèîííîé òðàâìû â ðàçâèòèè ïàòîëîãèè è âðåìåííîãî øèíèðîâàíèÿ ïîäâèæíûõ çóáîâ íà ýòàïå êîíñåðâàòèâíî-õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ. Êîíñòàòèðîâàíî, ÷òî îêêëþçèîííàÿ òðàâìà ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ õðîíè÷åñêèõ êàòàðàëüíûõ ãèíãèâèòîâ, íåðàâíîìåðíîé ðåòðàêöèè äåñíû è ïàòîëîãè÷åñêîé ïîäâèæíîñòè çóáîâ. Íàëè÷èå îêêëþçèîííîé òðàâìû äèàãíîñöèðîâàíî êëèíè÷åñêè, ïðè ïîìîùè îêêëþçèîãðàìì è ðåíòãåíîëîãè÷åñêè. Êîíñåðâàòèâíî-õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ ïðåäøåñòâîâàëî âðåìåííîå øèíèðîâàíèå ïîäâèæíûõ çóáîâ ñ ïîìîùüþ õèìè÷åñêèõ è ôîòîïîëèìåðíûõ êîìïîçèòîâ. Âðåìåííîå øèíèðîâàíèå çóáîâ ñ ïàòîëîãè÷åñêîé ïîäâèæíîñòüþ III ñòåïåíè ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïîçèòîâ îáåñïå÷èâàåò îòíîñèòåëüíûé ïîêîé ïîðàæåííîìó ïàðîäîíòó, êîòîðûé íåîáõîäèì äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ ðåïàðàòèâíûõ ïðîöåññîâ â òêàíÿõ ïàðîäîíòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêèé ïàðîäîíòèò, ïîäâèæíûå çóáû, âðåìåííîå øèíèðîâàíèå
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Introducere
Parodontita este una dintre cele mai rãspândite maladii ale
parodonþiului ºi poate fi acutã ºi cronicã, localizatã ºi generalizatã,
afectând pânã la 75% din populaþie [4, 5, 7]. Aceastã maladie se
manifestã printr-un tablou clinic variat ºi complicat, dependent nu
numai de factorii etiologici, vechime, dar în mare mãsurã ºi de
evoluþia dezintegrãrii arcadelor dentare. Cu cât mai restrâns este
timpul cronologiei extracþiei dinþilor afectaþi ºi cu câte unitãþi
dentare au rãmas mai puþine pe arcadele dentare, cu atât creºte ºi
pericolul suprasolicitãrii funcþionale a dinþilor restanþi. În procesul
de depãºire a limitelor fiziologice, suprasolicitarea funcþionalã se
transformã în traumtism ocluzal cu toate consecinþele. Dupã cum
se menþioneazã [2, 8], acest fenomen ulterior deþine un rol important
în dezvoltarea acestei patologii. Dupã mecanismul declanºãrii
traumatismul ocluzal poate fi: primar, secundar, mixt. Pentru
traumatismul ocluzal primar este caracteristic majorarea forþei
funcþionale asupra dinþilor cu parodonþiul intact, de exemplu:
datoritã prezenþei supracontactelor produse de obturaþii, protezelor
dentare insuficient echilibrate ocluzal. Traumatismul ocluzal
secundar este declanºat de insuficienþa parodontalã, pentru care
forþele funcþionale fiziologice devin traumatizante. La o eventualã
forþã funcþionalã majorã, declanºatã pe dinþii cu parodonþiul deja
afectat, traumatismul ocluzal devine mixt. În aºa situaþii clinice,
indiferent de tipul traumatismului, are loc resorbþia þesutului osos
alveolar cu lezarea celorlalte þesuturi parodontale ºi apariþia
mobilitãþii patologice a dinþilor antrenaþi în proces [9,10]. Ulterior,
suprasolicitarea dinþilor cu mobilitate patologicã sporeºte procesele
distrofice în parodonþiu, agraveazã tabloul clinic, creând probleme
dificile de lichidare a mobilitãþii patologice a dinþilor.
Reîntoarcerea stabilitãþii dinþilor mobili este posibilã numai
cu ajutorul remediilor ortopedice prin imobilizare ºi consolidarea
lor la dinþii restanþi stabili; consolidare care poate fi provizorie
sau definitivã.
Imobilizarea provizorie se efectueazã în scopul: creãrii
condiþiilor favorabile pentru realizarea tratamentului conservativchirurgical, lichidãrii factorului traumatizant ºi despovãrãrii dinþilor
mobili; creând astfel condiþii de iniþiere a proceselor reparative în
þesuturile parodontale. Multe aspecte clinice ale acestei probleme
în literatura de specialitate sunt contradictorii ºi insuficient elucidate.
Scopul lucrãrii: analiza eficienþii imobilizãrii provizorii,
prin metode directe, a dinþilor cu mobilitate patologicã, în etapa
terapiei conservativ-chirurgicale a tratamentului parodontitelor.

anatomice ºi funcþionale, dupã criteriile Ene. Gradul de mobilitate
patologicã a dinþilor s-a determinat palpator.
Pentru imobilizarea provizorie a dinþilor mobili s-au utilizat
metode directe cu utilizarea compozitelor.
Rezultatele studiului
În baza examenului clinic ºi paraclinic, la pacienþii investigaþi,
a fost stabilit diagnosticul: parodontitã cronicã localizatã sau
generalizatã, de grad uºor ºi mediu, complicatã cu edentaþie parþialã
ºi cu ocluziune traumaticã. S-a determinat cã relaþiile interarcadiene
la toþi pacienþii erau conform tipului ocluziunii ortognate.
Analiza rezultatelor examenului anamnestic a demonstrat cã
pacienþii au indicat acuze de hemoragii gingivale, acutizarea periodicã
a inflamaþiei parodonþiului marginal, mobilitatea patologicã ºi absenþa
parþialã a unor dinþi, dereglãri ale funcþiei de masticaþie, ale funcþiei
estetice. S-a constatat cã primele simptome ale maladiei au apãrut
aproximativ 1-2 ani în urmã ºi pacienþii în repetate rânduri se adresau
la medic. Tratamentul conservativ lichida procesele inflamatorii ºi
ameliora temporar stabilitatea dinþilor afectaþi, apoi aceste fenomene
apãreau din nou.
Examenul obiectiv prin inspecþie a atestat prezenþa gingivitei
catarale cronice, în zonele unor dinþi afectaþi cu pungi gingivale
neuniforme, cu adâncime pânã la 3,0-3,5 mm. Mobilitatea patologicã
a unor dinþi era de gradul III. Prezenþa traumatismului ocluzal a
fost stabilitã prin studiul ocluziogramelor, a modelelor de diagnostic
ºi a filmelor radiografice.
Rezultatele parodontometriei au confirmat absenþa sau
prezenþa pungilor dento-parodontale, cu o adâncime de pânã la
4,2 mm, în funcþie de zona cercetatã (vestibularã, oralã, mezialã,
distalã) ºi de gradul de manifestare a patologiei. Aceste
particularitãþi clinice s-au dovedit a fi în concordanþã cu indicele
PMA, care s-a constatat a fi de gradele 1-2, ºi cu rezultatele
examenului radiologic care au confirmat prezenþa resorbþiei
þesutului osos alveolar în zona dinþilor mobili.
În scopul lichidãrii mobilitãþii patologice a dinþilor, a
traumatismului ocluzal ºi pentru a despovãra parodonþiul
suprasolicitat, în etapa tratamentului conservativ-chirurgical, s-a
utilizat imobilizarea provizorie a dinþilor mobili cu ºlefuirea
ulterioarã a supracontactelor dentare diagnosticate prin analiza
ocluziogramelor. Imobilizarea provizorie a dinþilor mobili de
gradele III s-a efectuat cu utilizarea compozitelor cu prizã chimicã
(Charisma) sau fotopolimerizabile (Prodigy, Charisma).
Observaþiile clinice au confirmat eficienþa imobilizãrii provizorii
în procesul de lichidare a mobilitãþii patologice a dinþilor ºi a
traumatismului ocluzal ca premisã optimã în etapa tratamentului
conservativchirurgical al parodontitelor cronice.

Material ºi metode
Realizare scopului propus cuprinde un numãr de 12 pacienþi
(5 bãrbaþi, 7 femei), în vârstã de 32-44 de ani, care s-au adresat în
Clinica Stomatologicã a USMF Nicolae Testemiþanu pentru
tratament stomatologic cu o simptomatologie caracteristicã pentru
afecþiunile parodonþiului ºi, în special, cu acuze de mobilitatea
patologicã a unor dinþi pe maxilã ºi pe mandibulã. În baza
examenului subiectiv pacienþii au fost selectaþi fãrã afecþiuni
somatice generale (maladii ale glandelor endocrine, ale tractului
digestiv, cardiovasculare, ale sistemului nervos). Toþi pacienþii au
fost examinaþi clinic, instrumental cu utilizarea indexului PMA, a
parodontometriei, a ocluziografiei, a indexului radiologic
(ortopantomografia) ºi a studiului modelelor de diagnostic. În
examenul clinic o valoare deosebitã l-a avut studiul ocluziunii

Discuþii
În mai multe publicaþii de specialitate [2, 3, 5, 6, 7, 8] a fost
remarcat rolul traumatismului ocluzal în geneza parodontitelor, al
agravãrii proceselor distructive deja declanºate, cât ºi al metodelor
de imobilizare a dinþilor mobili. Astfel, cercetãrile experimentale
efectuate de Õ. À. Êàëàìêàðîâ (1981) au demonstrat cã
suprasolicitarea funcþionalã a parodonþiului conduce la declanºarea
proceselor distructive în toate þesuturile acestui complex, iniþiind
sau agravând resorbþia þesutului osos alveolar. Acest fenomen a
fost evidenþiat ºi în cercetãrile noastre radiologice. Pe
ortopantomograme s-au depistat focare de resorbþie a þesutului
'
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prezenþa sau de lipsa spaþiilor interdentare, imobilizarea provizorie
poate fi realizatã la nivel utilizând diferite compozite.
2. Imobilizarea provizorie a dinþilor mobili asigurã crearea
repausului relativ al parodontului, iniþiind procesele reparative în
þesuturile parodontale.

osos alveolar, în zonele dinþilor suprasolicitaþi funcþional, ºi o atrofie
cu semne de resorbþie a þesutului osos pe toatã întinderea, în
situaþiile clinice de prezenþã a parodontitei cronice generalizate
[9, 10].
Însã, dupã cum menþioneazã mai mulþi cercetãtori [1, 2, 3,
8], suprasolicitarea funcþionalã a parodonþiului consideratã ca
traumatism ocluzal, neasociatã cu placa bacterianã, nu provoacã
inflamaþie ºi nici formarea pungilor dento-parodontale. Prin urmare,
în terapia complexã a parodontitelor, de rând cu procedeele de
lichidare a plãcii bacteriene, este necesarã terapia ocluzalã, care
prevede înlãturarea traumatismului ocluzal prin ºlefuirea selectivã
a supracontactelor, imobilizarea provizorie, apoi definitivã, a
dinþilor mobili ºi protezarea. Important este de subliniat cã, dupã
lichidarea traumatismului ocluzal, în þesuturile parodontale încep
procesele reparative, care pot fi stimulate prin imobilizarea dinþilor
anterior suprasolicitaþi [2, 8]. Aceasta se explicã prin faptul cã
parodonþiul obþine condiþii favorabile  repaus relativ  pentru
restabilirea circulaþiei sangvine necesare la iniþierea proceselor
reparative în þesuturile parodontale. Aceste argumente stau ºi la
baza imobilizãrii provizorii a dinþilor mobili. Cercetãrile noastre
au permis a considera eficientã utilizarea compozitelor în situaþiile
clinice de mobilitate patologicã a dinþilor de gradele III, cu
prezenþa sau în lipsa spaþiilor interdentare.
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Concluzii
1. În situaþiile clinice ale parodontitelor cronice cu
mobilitatea patologicã a dinþilor de gradele III, indiferent de
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Õèìè÷åñêèé è ìåõàíè÷åñêèé ìåòîä çàùèòû âèòàëüíûõ çóáîâ,
îòïðåïàðèðîâàííûõ ïîä ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå êîðîíêè
Â. Ãðèãîðèåâ
Êàôåäðà ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè, ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Chemical and Mechanical Methods of Tooth Protection During Preparation for Metaloceramic Crowns
The preservation of existing teeth is an important concern which needs special study. There are several methods of protecting the stump of
tooth. The research examined 23 patients having a total of 52 vital teeth. They were divided into two groups, Group I utilized chemical
protection (flour-nail), Group II mechanical protection (temporary crowns). Mechanical protection was seen to more effective and prevented
unpleasant reduced pain/discomfort during the prosthetic period.
Key words: preparation, flour-nail, temporary crowns
Metode de protejare chimicã ºi mecanicã a dinþilor vitali, preparaþi sub coroane metaloceramice
Pãstrarea vitalitãþii dinþilor-stâlpi este un moment important care necesitã o atitudine deosebitã. Existã diverse metode de protejare a dinþilor
preparaþi. În actuala relatare este prezentatã o caracteristicã comparativã a unora dintre ele. Au fost selectaþi 23 de pacienþi, la care s-au preparat
52 de dinþi vitali. În funcþie de metoda de protecþie a dinþilor preparaþi, pacienþii au fost divizaþi în douã grupe: I  protejare chimicã (fluor-lac),
II  protejare mecanicã (coroane provizorii). S-a demonstrat cã eficienþa metodei mecanice de protejare a bontului este mai înaltã, ea permite
evitarea senzaþiilor neplãcute în perioada protezãrii.
Cuvinte-cheie: prepararea dinþilor, fluor-lac, coroane provizorii
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Ââåäåíèå
Ïðåïàðèðîâàíèå çóáîâ ïðè îðòîïåäè÷åñêîì èõ ëå÷åíèè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ýòàïîì ïðè ïðèìåíåíèè ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé. Îò êà÷åñòâà ïðîâåäåíèÿ äàííîãî
êëèíè÷åñêîãî ýòàïà çàâèñèò äàëüíåéøàÿ ñóäüáà âñåé
íåïðÿìîé ðåñòàâðàöèè. Èçâåñòíî, ÷òî ñòåïåíü ñîøëèôîâûâàíèÿ òâ¸ðäûõ òêàíåé çóáà çàâèñèò îò âèäà âûáðàííîé èñêóññòâåííîé êîðîíêè è îò ïðåñëåäóåìîé öåëè (âîññòàíîâëåíèå ñòðóêòóðû çóáà èëè èñïðàâëåíèå åãî ïîçèöèè â çóáíîé äóãå). Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïðåïàðèðîâàíèå áóäåò çàâèñåòü îò âûðàæåííîñòè àíîìàëüíîãî ïîëîæåíèÿ çóáà [1, 2].
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå, ââèäó âîçðîñøèõ ýñòåòè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ñî ñòîðîíû ïàöèåíòîâ, íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå ïðîòåçû.
Îíè ìàêñèìàëüíî óäîâëåòâîðÿþò áîëüøèíñòâî òðåáîâàíèé. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò âûñîêèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé è íîâûå, êà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû.Â äàííîé ðàáîòå ìû îñòàíîâèìñÿ íà íåêîòîðûõ êëèíè÷åñêèõ ýòàïàõ
èçãîòîâëåíèÿ âûøåóïîìÿíóòûõ êîíñòðóêöèé, èãðàþùèõ
âàæíóþ ðîëü â ñîõðàíåíèè âèòàëüíîñòè îïîðíûõ çóáîâ.
Ïðåïàðèðîâàíèå îïîðíûõ çóáîâ  ýòî õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî íà òâ¸ðäûõ òêàíÿõ çóáîâ, îñóùåñòâëÿåìîå ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ àáðàçèâîâ. Îíî îêàçûâàåò ìåñòíîå òðàâìèðóþùåå äåéñòâèå è â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ñîïðîâîæäàåòñÿ ñòðåññîâîé ðåàêöèåé ñî ñòîðîíû îðãàíèçìà.
Âî âðåìÿ ïðåïàðèðîâàíèÿ çóáà ïåðåä âðà÷îì ñòîÿò ñëåäóþùèå çàäà÷è:
- ñîçäàòü îïòèìàëüíóþ ôîðìó êóëüòè, íåîáõîäèìóþ
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ çàïëàíèðîâàííîé êîðîíêè;
- ïðîèçâîäèòü ñîøëèôîâûâàíèå, íå òðàâìèðóÿ ñîñåäíèå çóáû, ìàðãèíàëüíûé ïàðîäîíò, íå ðàçäðàæàÿ è íå òðàâìèðóÿ ïóëüïó çóáà;
- ïðåïàðèðîâàòü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïàöèåíò èñïûòûâàë, êàê ìîæíî ìåíüøå íåïðèÿòíûõ îùóùåíèé. Ñ ýòîé öåëüþ ëó÷øå âñåãî ïðèìåíÿòü ðàçëè÷íûå ìåñòíîàíåñòåçèðóþùèå ïðåïàðàòû, ïîçâîëÿþùèå ïðîâîäèòü âñå ìàíèïóëÿöèè áåçáîëåçíåííî.
Ïðåïàðèðîâàíèå ïîä ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå èñêóññòâåííûå êîðîíêè ñîïðÿæåíî ñ óäàëåíèåì ÷àñòåé òâ¸ðäûõ òêàíåé îïîðíûõ çóáîâ, ÷òî äåëàåò íåáåçîïàñíîé è íå
áåçâðåäíîé äëÿ ïóëüïû çóáà. ×àùå âñåãî îáòà÷èâàíèå
êóëüòè ïðîèçâîäÿò ñ ïîìîùüþ âûñîêîñêîðîñòíûõ óñòàíîâîê ñî ñêîðîñòüþ âðàùåíèÿ áîðà 250000300000 è áîëåå îá./ìèí. Òàêàÿ ñêîðîñòü íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê ïåðåãðåâó òêàíåé çóáà è ìîæåò âûçâàòü îæîã ïóëüïû. Ïîýòîìó ïðè ïðåïàðèðîâàíèè çóáîâ âàæíîå çíà÷åíèå èìååò
âîçäóøíîå èëè âîçäóøíî-âîäÿíîå îõëàæäåíèå. Èññëåäîâàíèÿ ìíîãèõ àâòîðîâ ïîêàçûâàþò, ÷òî òîëüêî âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ íåäîñòàòî÷íî äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðåñëåäóåìîé öåëè. Êðîìå òîãî, ìîùíàÿ ñòðóÿ âîçäóõà ñïîñîáíà ðàñïûëÿòü ìåëêèå ÷àñòèöû òâ¸ðäûõ òêàíåé è ìèêðîîðãàíèçìû èç ïîëîñòè ðòà ïî âñåìó êàáèíåòó, ÷òî íàðóøàåò ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèé ðåæèì. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìû
ïðèäåðæèâàåìñÿ ìíåíèÿ, ÷òî ïîäãîòîâêó îïîðíûõ çóáîâ
ïîä ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå êîðîíêè íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïîä âîçäóøíî-âîäÿíûì îõëàæäåíèåì ñ ïîäà÷åé

âîäû èç 1-3 òî÷åê. Îáú¸ì ïîäà÷è îõëàæäàþùåé æèäêîñòè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 50 ìë/ìèí. Íå ìåíåå âàæíîå çíà÷åíèå èìååò öåíòðîâêà áîðà â íàêîíå÷íèêå, òàê
êàê äàæå íåçíà÷èòåëüíûé ëþôò ìîæåò ïðèâåñòè ê âèáðàöèè, êîòîðàÿ îêàçûâàåò òðàâìàòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íå
òîëüêî íà ïóëüïó, íî è íà äðóãèå òêàíè çóáà è åãî ïàðîäîíòà. Ñëåäñòâèåì ýòîãî ìîæåò ñòàòü òðàâìàòè÷åñêèé
ïóëüïèò èëè ïåðèîäîíòèò [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ âèòàëüíîñòè ïóëüïû çóáà ïðåïàðèðîâàíèå íóæíî ïðîâîäèòü îñòîðîæíûìè ïðåðûâèñòûìè
äâèæåíèÿìè, áåç îñîáîãî óñèëèÿ, ïðèëàãàåìîãî íà èíñòðóìåíò. Íåëüçÿ çàáûâàòü è î çîíàõ áåçîïàñíîñòè òâ¸ðäûõ òêàíåé [7, 8]. Çíàíèå ìåñò ñ íàèìåíüøåé òîëùèíîé
òâ¸ðäûõ òêàíåé çóáà ïîçâîëÿåò âðà÷ó íå íàðóøàòü öåëîñòü
ïîëîñòè çóáà âî âðåìÿ åãî ñîøëèôîâûâàíèÿ.
Èññëåäîâàíèÿ íåêîòîðûõ àâòîðîâ, êàñàþùèåñÿ ãëóáèíû ïðåïàðèðîâàíèÿ îïîðíûõ çóáîâ ïîä ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå ïðîòåçû, ïðèâåëè ê âû÷èñëåíèþ ìèíèìàëüíîé
òîëùèíû äåíòèíà, êîòîðàÿ äîëæíà îñòàòüñÿ íàä ïóëüïîé
äëÿ ñîõðàíåíèÿ å¸ æèçíåííîñòè. Òàê, Å.È. Ãàâðèëîâûì
ïîêàçàíî, ÷òî òîëùèíà òâ¸ðäûõ òêàíåé ïîñëå ñîøëèôîâûâàíèÿ äîëæíà áûòü íå ìåíåå 0,8 - 1,0 ìì, ÷òî îáåñïå÷èâàåò äîñòàòî÷íóþ çàùèòó ïóëüïû è íåîáõîäèìóþ òâ¸ðäîñòü êóëüòè çóáà [9]. Ñ.Çåëüòöåð è È.Áåíäåð (1971) ñ÷èòàþò, ÷òî äîïóñòèìîé òîëùèíîé òâ¸ðäûõ òêàíåé, îêðóæàþùèõ ïîëîñòü çóáà, ÿâëÿåòñÿ 0,3 - 0,5 ìì.
Íåñìîòðÿ íà âñå ïðåäïðèíèìàåìûå ìåðû ïî çàùèòå ïóëüïû âî âðåìÿ ïðåïàðèðîâàíèÿ, â íåé âîçíèêàåò
ðÿä èçìåíåíèé, êîòîðûå íîñÿò õàðàêòåð îòâåòíîé ðåàêöèè íà âìåøàòåëüñòâî íà òêàíÿõ çóáà. Âûðàæåííîñòü
ýòèõ èçìåíåíèé çàâèñèò îò ñîáëþäåíèÿ âðà÷îì âûøåóïîìÿíóòûõ ïðàâèë ïðåïàðèðîâàíèÿ.
Â ìîìåíò øëèôîâàíèÿ íà çóá âîçäåéñòâóåò ðÿä ôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ: âèáðàöèÿ, ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû,
ìåõàíè÷åñêîå äàâëåíèå è ò.ä. Èçó÷åíèåì âîïðîñîâ î âîçäåéñòâèè ýòèõ è äðóãèõ ôàêòîðîâ íà ïóëüïó çóáà â ÷àñòíîñòè çàíèìàëèñü Ã.Â. Áîëüøàêîâ, È.È. Ïîñòîëàêè, Â.Ñ.
Ïîãîäèí, Ý.ß. Âàðåñ è äð. Èõ èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî
óæå ÷åðåç ÷àñ ïîñëå íà÷àëà ïðîöåäóðû âûÿâëÿþòñÿ îò÷¸òëèâûå ñîñóäèñòûå íàðóøåíèÿ â êîðîíêîâîé ÷àñòè
ïóëüïû â âèäå ãåìàòîì è ãåìîððàãè÷åñêèõ èíôèëüòðàòîâ. Ñïóñòÿ 10-15 äíåé îòìå÷åíû ïðèçíàêè àñåïòè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè èñ÷åçàþò. Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ÷åðåç 112 ìåñÿöåâ ñîñóäèñòûå íàðóøåíèÿ èñ÷åçàþò, íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
íàáëþäàåòñÿ áåëêîâàÿ äèñòðîôèÿ ïóëüïû (êàê ðàçíîâèäíîñòü ãèàëèíîçà) è ëîæíûå âíóòðèïóëüïàðíûå êèñòû, êàê
îñòàòî÷íûå ÿâëåíèÿ; â áîëåå ïîçäíèå ñðîêè íàáëþäàåòñÿ
îòëîæåíèå âòîðè÷íîãî äåíòèíà. Íàðÿäó ñ ñîñóäèñòûìè
íàðóøåíèÿìè ïðè ïðåïàðèðîâàíèè ïîä ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå êîðîíêè áûëè îòìå÷åíû äåñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ íåðâíûõ âîëîêîí, ïðè÷¸ì áåçìÿêîòíûå âîëîêíà ìåíüøå ïîäâåðæåíû èçìåíåíèÿì [1, 5, 6]. Â ñâÿçè ñ ëîêàëüíîé
âèáðàöèåé â ïàðîäîíòå òàêæå îòìå÷åíû èçìåíåíèÿ â âèäå
àñåïòè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ, êîòîðûå äîñòèãàþò ñâîåãî
ìàêñèìóìà ÷åðåç 6-12 ÷àñîâ ïîñëå ïðåïàðèðîâàíèÿ. Íàðóøàåòñÿ ãåìîäèíàìèêà, íàáëþäàåòñÿ âåíîçíûé çàñòîé
(Â.Ã.Âàñèëüåâ).
!

Nr.6 (300), 2007
Âûøåîïèñàííûå ÿâëåíèÿ ó áîëüøèíñòâà ëþäåé
ÿâëÿþòñÿ îáðàòèìûìè, íî ïðè âûðàæåííûõ ðåàêöèÿõ
ïóëüïû, ïðè íåêîòîðûõ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ
îðãàíèçìà, ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë ïðåïàðèðîâàíèÿ
è ïîñëåîïåðàöèîííîãî óõîäà çà êóëüòåé çóáà ýòè ïðîöåññû ìîãóò ñòàòü íåîáðàòèìûìè, ÷òî ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ ïóëüïèòà, ïåðèîäîíòèòà è ïðî÷èõ îñëîæíåíèé.
Îäíèì èç âàæíûõ ýòàïîâ ïðîôèëàêòèêè ðàçâèòèÿ
âîñïàëèòåëüíûõ ÿâëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ñîøëèôîâûâàíèåì òêàíåé çóáà, ÿâëÿåòñÿ ïîñëåîïåðàöèîííûé óõîä è çàùèòà îòïðåïàðèðîâàííîãî çóáà. Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî
äåíòèí ïðîíèçàí äåíòèííûìè êàíàëüöàìè, â êîòîðûõ
íàõîäÿòñÿ öèòîïëàçìàòè÷åñêèå îòðîñòêè îäîíòîáëàñòîâ
è êîòîðûå çàïîëíåíû èíòåðñòèöèàëüíüé æèäêîñòüþ. Ïî
íèì, åñëè íå ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû, âîçìîæíî ïîïàäàíèå ìèêðîîðãàíèçìîâ â ïóëüïó è å¸ èíôèöèðîâàíèå. Ââèäó ýòîãî, êóëüòþ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü,
êàê îòêðûòóþ ðàíåâóþ ïîâåðõíîñòü, ÷óâñòâèòåëüíóþ ê
ðàçëè÷íûì âîçäåéñòâèÿì, êîòîðàÿ íóæäàåòñÿ â çàùèòå
è àíòèñåïòè÷åñêîé îáðàáîòêå.
Ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçâèòèÿ âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé âèòàëüíûõ çóáîâ ê
ïðîòåçèðîâàíèþ ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèìè èñêóññòâåííûìè êîðîíêàìè, èñïîëüçóþòñÿ õèìè÷åñêèå (èìïðåãíàöèè)
è ìåõàíè÷åñêèå (ðàçëè÷íûå ëàêè, âðåìåííûå êîðîíêè)
ìåòîäû ïðîòåêöèè êóëüòè. Äëÿ èìïðåãíàöèé èñïîëüçóþòñÿ âîäíûé ðàñòâîð íèòðàòà ñåðåáðà  30% èëè õëîðèä öèíêà  30-40%. Èç ëàêîâ ÷àùå âñåãî èñïîëüçóåòñÿ
ôòîðëàê èëè 5% öåëóëîéäíûé ëàê [6]. Âðåìåííûå êîðîíêè ìîãóò áûòü íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ: èçãîòîâëåííûå
ëàáîðàòîðíûì ìåòîäîì, ïðÿìûì ñïîñîáîì (ìåòîä «Ñêóòàí») èëè ñòàíäàðòíûå, èçãîòàâëèâàåìûå çàâîäñêèì
ñïîñîáîì è âûïóñêàåìûå â âèäå ãàðíèòóðîâ. Òàêæå â
êà÷åñòâå ïðîâèçîðíûõ êîðîíîê ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ñòàðûå, ïåðåäåëûâàåìûå ïðîòåçû ïðè óñëîâèè, ÷òî
èõ êðàÿ áóäóò óêîðî÷åíû äî óðîâíÿ äåñíû.
Äëÿ ôèêñàöèè âðåìåííûõ êîðîíîê èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû, îáåñïå÷èâàþùèå íàä¸æíóþ èçîëÿöèþ, íî ëåãêî óäàëÿåìûå ñ ïîâåðõíîñòè îáòî÷åííîãî
çóáà. Ñ÷èòàåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ââåäåíèå â ýòè ìàòåðèàëû êîìïîíåíòîâ ñ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì è àíòèñåïòè÷åñêèì ýôôåêòàìè. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàòåðèàëîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ âðåìåííîé ôèêñàöèè ÿâëÿþòñÿ: «Temp-bond», «Reocap-Temp»
(Äèíà Õàíäåëüñ), öèíêýâãåíîëîâàÿ ïàñòà è äð.
Ïðàâèëüíîå ïðîâåäåíèå âñåõ âûøåîïèñàííûõ ìåðîïðèÿòèé, íà÷èíàÿ ñ ïðåïàðèðîâàíèÿ âèòàëüíîãî çóáà
è äî ìîìåíòà ôèêñàöèè êîðîíîê, ñâîäÿò ê ìèíèìóìó
ðèñê âåçíèêíîâåíèÿ îñëîæíåíèé.

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ íàìè áûëè îòîáðàíû 23 ïàöèåíòà (16 æåíùèí è 7 ìóæ÷èí) â âîçðàñòå îò 24 äî 47 ëåò
(ñðåäíèé âîçðàñò ñîñòàâèë 34 ãîäà), áåç ñîïóòñòâóþùåé
ïàòîëîãèè, êîòîðûå áûëè ïðîòåçèðîâàíû ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèìè êîðîíêàìè è ìîñòîâèäíûìè ïðîòåçàìè íà
æèâûõ çóáàõ. Ó âñåõ ïàöèåíòîâ îòñóòñòâîâàëè ïðèçíàêè
äåôîðìàöèé è ìèãðàöèè çóáîâ, ÷òî îáåñïå÷èëî ðàâíîìåðíîñòü ñîøëèôîâûâàíèÿ òâ¸ðäûõ òêàíåé; áûëî èçãîòîâëåíî 4 îäèíî÷íûõ êîðîíêè íà äèñòàëüíûå çóáû è 48
èç çàùèùåííûõ çóáîâ ñëóæèëè îïîðîé äëÿ ìîñòîâèäíûõ
ïðîòåçîâ (17 ôðîíòàëüíûõ è 31 äèñòàëüíûé çóá), âñåãî
52 çóáà. Îäèíî÷íûå êîðîíêè íàìè áûëè èçãîòîâëåíû â
ñâÿçè ñ íåóäà÷íûì òåðàïåâòè÷åñêèì ëå÷åíèåì, âî âñåõ
ñëó÷àÿõ èìåëèñü îáú¸ìíûå ïëîìáû, çàíèìàþùèå áîëåå
2/3 ïëîùàäè êîðîíêè çóáà. Ïðåïàðèðîâàíèå çóáîâ ó âñåõ
ïàöèåíòîâ ïðîâîäèëîñü òóðáèííûì íàêîíå÷íèêîì ñ âîäíî-âîçäóøíûì îõëàæäåíèåì ïðè ñêîðîñòè âðàùåíèÿ
áîðà 250 - 300 òûñ. îá.ìèí ñ ïîäà÷åé âîäû íå ìåíåå 50 ìë/
ìèí. Ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåðÿëàñü öåíòðîâêà èíñòðóìåíòà. Äëÿ ïðåïàðèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàëèñü áîðû ðàçëè÷íûõ
ôîðì, ñ ðàçìåðîì àëìàçíûõ ãðàíóë 125-150 µ. Âñå ìàíèïóëÿöèè ïðîâîäèëèñü ïîä ìåñòíûì îáåçáîëèâàíèåì ðàñòâîðîì Óáèñòåçèí Ôîðòå 4% 1,7 ml.
Â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà çàùèòû îòïðåïàðèðîâàííûõ çóáîâ ïàöèåíòû áûëè ðàñïðåäåëåíû íà 2 ãðóïïû: 1 ãðóïïà (6 æåíùèí è 4 ìóæ÷èíû)  ïàöèåíòû, ó
êîòîðûõ ïðîâîäèëàñü ïðîòåêöèÿ îøëèôîâàííûõ çóáîâ
õèìè÷åñêèì ñïîñîáîì  ïîêðûòèå ôòîð-ëàêîì (âñåãî 17
çóáîâ); 2 ãðóïïà (10 æåíùèí è 3 ìóæ÷èíû)  ëèöà, ó êîòîðûõ áûëè èçãîòîâëåíû âðåìåííûå êîðîíêè â ëàáîðàòîðèè èëè ìåòîäîì «Ñêóòàí», ñ ïîñëåäóþùåé ôèêñàöèåé íà âðåìåííûé ìàòåðèàë «Temp-bond» (âñåãî 35 çóáîâ). Âî âðåìÿ âñåãî ïåðèîäà ïðîòåçèðîâàíèÿ âñå ïàöèåíòû íàõîäèëèñü ïîä íàáëþäåíèåì ëå÷àùåãî âðà÷à.
Ëþäè, êîòîðûì ïðîâîäèëè õèìè÷åñêóþ çàùèòó îïîðíûõ çóáîâ, ïðèãëàøàëèñü åæåäíåâíî äëÿ íàíåñåíèÿ ñâåæåãî ñëîÿ ôòîð-ëàêà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîòåçèðîâàíèÿ
ïàöèåíòû îñìàòðèâàëü âðà÷îì ñïóñòÿ 3 ìåñÿöà, 6 ìåñÿöåâ è 1 ãîä.
Â ïåðèîä ëå÷åíèÿ, à çàòåì âî âñå ïîñëåäóþùèå ïîñåùåíèÿ, âñå îïîðíûå çóáû ïîäâåðãàëèñü ðåíòãåíîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ ñ ïîìîùüþ ðàäèîâèçèîãðàôà  TROPHY
WINDOWS 2000, íåçàâèñèìî îò íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ
æàëîá ó ïàöèåíòîâ. Íàðÿäó ñ ýòèì ïðîâîäèëîñü ïîäðîáíîå êëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïðè êàæäîì âèçèòå.
Ïåðèîä èçãîòîâëåíèÿ ïîñòîÿííûõ ïðîòåçîâ ñîñòàâèë
îò 7 äî 10 êàëåíäàðíûõ äíåé (â ñðåäíåì 8 äíåé). Âñå îíè
áûëè çàôèêñèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ñòåêëîèíîìåðíîãî öåìåíòà CX-plus («Shofu», ßïîíèÿ), ñïóñòÿ 2-3 íåäåëè ïðåáûâàíèÿ íà âðåìåííîé ôèêñàöèè ìàòåðèàëîì «Temp-bond».

Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Îïðåäåëèòü ÷àñòîòó îñëîæíåíèé, âîçíèêàþùèõ
ïðè ïðîòåçèðîâàíèè ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèìè êîðîíêàìè è ìîñòîâèäíûìè ïðîòåçàìè, íà æèâûõ îïîðíûõ çóáàõ. Ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè
õèìè÷åñêîãî è ìåõàíè÷åñêîãî ìåòîäîâ çàùèòû ðàíåâîé
ïîâåðõíîñòè êóëüòè çóáà.

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Â ïåðâûå ñóòêè ïîñëå ïðåïàðèðîâàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ñëåïêîâ âñå ïàöèåíòû îòìå÷àëè áîëåâûå îùóùåíèÿ
ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòè â çîíå èíòåðâåíöèè. Â ïîñëåäóþùèå ñóòêè îòìå÷àëàñü òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ áîëåé.
!

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Ó äâóõ ïàöèåíòîâ (ïî 1 èç êàæäîé ãðóïïû) â òå÷åíèå
ïåðâûõ 3-õ ñóòîê áûëî îòìå÷åíî íàðàñòàíèå áîëåâîãî
ñèíäðîìà, õàðàêòåðíîãî äëÿ ïóëüïèòà, ÷òî ïðèâåëî ê
äåïóëüïèðîâàíèþ îòïðåïàðèðîâàííûõ çóáîâ. Ïðîâîäÿ
ïîñòîÿííîå íàáëþäåíèå çà ïàöèåíòàìè â ïåðèîä îæèäàíèÿ ôèêñàöèè îðòîïåäè÷åñêîé êîíñòðóêöèè, íàìè
áûëî îòìå÷åíî, ÷òî, íåñìîòðÿ íà åæåäíåâíûå îáðàáîòêè ôòîð-ëàêîì, ó ëèö 1-é ãðóïïû íàáëþäàëàñü ïîâûøåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê òåìïåðàòóðíûì ðàçäðàæèòåëÿì. Ïðè÷¸ì íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ âîçíèêàëè êàê
ïðè ïðè¸ìå õîëîäíîé ïèùè, òàê è ãîðÿ÷åé, à òàêæå ïðè
âäûõàíèè âîçäóõà ðòîì. Íàðÿäó ñ ýòèì ó ïðåäñòàâèòåëåé 1-é ãðóïïû îòìå÷åíî ðåçêîå óõóäøåíèå ãèãèåíû
ïîëîñòè ðòà â çîíå îòïðåïàðèðîâàííûõ çóáîâ è èõ àíòàãîíèñòîâ. Ýòîò ôåíîìåí ïàöèåíòû îáúÿñíÿëè íåâîçìîæíîñòüþ ÷èñòêè ù¸òêîé èç-çà ðåçêèõ áîëåâûõ îùóùåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè ïðèêîñíîâåíèè ê îøëèôîâàííûì çóáàì. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå îòìå÷åíî çàòðóäíåíèå
ïðè¸ìà òâåðäîé ïèùè. Ïðîöåäóðû ïî óõîäó çà ðàíåâîé
ïîâåðõíîñòüþ çóáîâ, òàêæå ïðè÷èíÿëè íå ìàëî ñòðàäàíèé ïàöèåíòàì. Íà ôîíå îïèñàííûõ ñèìïòîìîâ áûëî
îòìå÷åíî ïîÿâëåíèå ìåñòíîãî ãèíãèâèòà, ñâÿçàííîãî, ñ
îäíîé ñòîðîíû, ñ òðàâìîé äåñíû â ìîìåíò ïðåïàðèðîâàíèÿ, à ñ äðóãîé  ñ íàðóøåíèåì ãèãèåíû ïîëîñòè ðòà.
Â âèäó òîãî ÷òî èñêóññòâåííàÿ êîðîíêà íàä¸æíî
çàùèùàåò îòïðåïàðèðîâàííûé çóá îò âñåõ âèäîâ ðàçäðàæèòåëåé, ïàöèåíòû 2-é ãðóïïû ïðåäúÿâëÿëè çíà÷èòåëüíî ìåíüøå æàëîá. Êàê óæå îòìå÷àëîñü, â ïåðâûå
ñóòêè íàáëþäàëèñü áîëåâûå îùóùåíèÿ, êîòîðûå, ïî
íàøåìó ìíåíèþ, ñâÿçàíû íåïîñðåäñòâåííî ñ ïðîöåäóðîé ïðåïàðèðîâàíèÿ è ÿâëÿþòñÿ ðåàêöèåé íà ïðîâåä¸ííîå õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî. Â äàëüíåéøåì ýòè
ñèìïòîìû òåðÿëè ñâîþ èíòåíñèâíîñòü, ëèáî ïîëíîñòüþ
èñ÷åçàëè. Ó ïàöèåíòîâ 2-éãðóïïû íå âîçíèêàëè îñîáûå
ïðîáëåìû â ñâÿçè ñ ïðè¸ìîì ïèùè è ãèãèåíè÷åñêèì óõîäîì çà ïîëîñòüþ ðòà, ÷òî â öåëîì ñîçäà¸ò áëàãîïðèÿòíûé ôîí äëÿ áóäóùåãî ïðîòåçèðîâàíèÿ.
Îäèíàêîâî íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ âîçíèêàëè ó ïàöèåíòîâ îáåèõ ãðóïï íà ýòàïàõ ïðèïàñîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî êàðêàñà è ãîòîâîãî ïðîòåçà, à òàêæå â ìîìåíò åãî
ôèêñàöèè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè êîððåêöèè êóëüòè çóáà
ìû áûëè âûíóæäåíû ïðîâîäèòü ìåñòíóþ àíåñòåçèþ èççà ðåçêî âûðàæåííîé ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòè òêàíåé.
Ïîñëå èçãîòîâëåíèÿ ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèõ ïðîòåçîâ è íàíåñåíèÿ ãëàçóðè, ìû ôèêñèðîâàëè èõ ñ ïîìîùüþ âðåìåííîãî ìàòåðèàëà «Temp-bond» íà ñðîê îò 2
äî 3 íåäåëü ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè âîçìîæíûõ îñëîæíåíèé. Â ýòîò ïåðèîä ìû íàáëþäàëè ïîñòåïåííîå ñíèæåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè îïîðíûõ çóáîâ, âïëîòü äî ïîë-

íîãî å¸ óèñ÷åçíîâåíèÿ. Ïðè÷¸ì ïåðèîä àäàïòàöèè áûë
çíà÷èòåëüíî êîðî÷å ó ïàöèåíòîâ 2-é ãðóïïû (1-2 äíÿ)
ïî ñðàâíåíèþ ñ 1-é ãðóïïîé (äî 10-12 äíåé).
Ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ êëèíè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ ðàçäðàæåíèÿ ïóëüïû ïðîòåçû áûëè ôèêñèðîâàíû íà ñòåêëîèíîìåðíûé öåìåíò, ñîáëþäàÿ âñå òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýòîé ìàíèïóëÿöèè 11 ïàöèåíòàì,
èç îáùåãî ÷èñëà èññëåäóåìûõ, áûëà ïðîâåäåíà àíåñòåçèÿ, òàê êàê íà ýòîì ýòàïå åñòü íåîáõîäèìîñòü â âîçäåéñòâèè íà îïîðíûé çóá ìåõàíè÷åñêè (ñíÿòèå îñòàòêîâ
âðåìåííîãî öåìåíòà), õèìè÷åñêè (àíòèñåïòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà), ôèçè÷åñêè (âûñóøèâàíèå, íàëîæåíèå êîðîíîê,
çàïîëíåííûõ öåìåíòîì, òåìïåðàòóðà êîòîðîãî íèæå
36,6° Ñ). Âîçäåéñòâèå ýòèõ ôàêòîðîâ íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ áîëåâûõ îùóùåíèé, êîòîðûå âûðàæåíû èíäèâèäóàëüíî.
Äàëüíåéøèå íàáëþäåíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïàöèåíòû
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ óäîâëåòâîðèòåëüíî. Êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé âîñïàëåíèÿ ïóëüïû íå íàáëþäàëîñü.
Íà 5-ì ìåñÿöå ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðîòåçèðîâàíèÿ îäèí
èç ïàöèåíòîâ 1-é ãðóïïû îáðàòèëñÿ ê íàì ñ ïðèçíàêàìè
ïåðèîñòèòà â îáëàñòè ïðîòåçèðîâàííîãî çóáà. Èç àíàìíåçà ìû âûÿñíèëè, ÷òî äî ïîÿâëåíèÿ îò¸êà è áîëåé æàëîá íå
áûëî. Ýòî îñëîæíåíèå âîçíèêëî íà ôîíå ÎÐÇ. Ïîñëåäíåå,
ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ÿâèëîñü ïóñêîâûì ìîìåíòîì ïðè
îáîñòðåíèè õðîíè÷åñêîãî ïðîöåññà, ñâÿçàííîãî ñ íåêðîçîì ïóëüïû. Íàìè áûëè ïðîâåäåíû âñå ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìûå â äàííîì ñëó÷àå. Ïàöèåíò îòêàçàëñÿ îò ïðîâåäåíèÿ ýíäîäîíòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ÷åðåç êîðîíêó è ïîòðåáîâàë ïîëíîé çàìåíû ïðîòåçà íà íîâûé, ïîñëå
ïîëíîãî êëèíè÷åñêîãî âûçäîðîâëåíèÿ.
Äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ íàìè
áûëà ñîñòàâëåíà òàáëèöà 1.
Öèôðû, ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå, íàãëÿäíî ïîêàçûâàþò êîëè÷åñòâî îñëîæíåíèé, âîçíèêøèõ â ïåðèîä ïðîòåçèðîâàíèÿ è âî âðåìÿ âñåãî ñðîêà íàáëþäåíèÿ.
Ðàçëè÷íûå îñëîæíåíèÿ, ïðèâåäøèå ê äåâèòàëèçàöèè
îïîðíûõ çóáîâ â 1-é ãðóïïå, âñòðå÷àþòñÿ â 3 ðàçà ÷àùå,
÷åì âî 2-é ãðóïïå. Ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
ïðîòåêöèÿ êóëüòè çóáà âðåìåííûìè èñêóññòâåííûìè
êîðîíêàìè (íåçàâèñèìî îò ñïîñîáà èõ èçãîòîâëåíèÿ)
íàìíîãî ýôôåêòèâíåå, íåæåëè õèìè÷åñêèå ñïîñîáû.
Íàðÿäó ñ ýòèì ìåõàíè÷åñêàÿ çàùèòà çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò ñîñòîÿíèå ïàöèåíòîâ â ïåðèîä èçãîòîâëåíèÿ ïîñòîÿííûõ êîðîíîê èëè ìîñòîâèäíûõ ïðîòåçîâ, òàê êàê íå
íàðóøàåò ïðèâû÷íûé äëÿ íèõ îáðàç æèçíè, â òîì ÷èñëå
ïðè¸ì ïèùè. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîçäà¸ò áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîòåçèðîâàíèÿ êàê ìîðàëüíûå,
òàê è ôèçè÷åñêèå.

Òàáëèöà 1
Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñëîæíåíèé, âîçíèêøèõ â ðàçíûå ïåðèîäû âðåìåíè ó ïàöèåíòîâ îáåèõ ãðóïï
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Nr.6 (300), 2007
Â ïðîöåññå íàáëþäåíèÿ ìû îòìåòèëè, ÷òî ïîñëå
ïðåïàðèðîâàíèÿ, çóáû ïîäâåðãàâøèåñÿ òåðàïåâòè÷åñêîìó ëå÷åíèþ â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû âðåìåíè, íàìíîãî
ìåíüøå ðåàãèðóþò íà ðàçëè÷íûå ðàçäðàæèòåëè, ÷òî, ïîâèäèìîìó, ñâÿçàíî ñ êîìïåíñàòîðíûì îòëîæåíèåì òðåòè÷íîãî äåíòèíà. Òàêèì îáðàçîì, ê ìîìåíòó îøëèôîâûâàíèÿ îíè áîëåå ïîäãîòîâëåíû ê ñòðåññàì, ñâÿçàííûì
ñ îáðàáîòêîé çóáà.
Àíàëèçèðóÿ ïîëó÷åííûå äàííûå, âèäíî, ÷òî îñëîæíåíèÿ ìîãóò áûòü ðàííèìè (âîçíèêàþò â ïåðèîä ïðîòåçèðîâàíèÿ) è ïîçäíèìè (â ðàçëè÷íîå âðåìÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëå÷åíèÿ). Ïðè÷¸ì ïåðâûå ëåã÷å óñòðàíèòü áåç âðåäà äëÿ îñíîâíîé ðàáîòû. Îñëîæíåíèÿ, âîçíèêàþùèå â
áîëåå ïîçäíèå ñðîêè, êàê ïðàâèëî, èìåþò áîëåå òÿæ¸ëûå ïîñëåäñòâèÿ; â ïðîöåññå èõ óñòðàíåíèÿ ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü ïðîòåç èëè íàðóøèòü åãî öåëîñòü.
Äàííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçûâàåò, ÷òî ñîõðàíÿòü
çóáû âèòàëüíûìè ïðè ïðîòåçèðîâàíèè ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèìè êîðîíêàìè âîçìîæíî ëèøü ïðè ñòðîãîì ñîáëþäåíèè âñåõ âûøåîïèñàííûõ ïðàâèë. Íî äàæå ýòî íå äà¸ò
100% ãàðàíòèè óñïåõà, òàê êàê îðãàíèçì êàæäîãî ïàöèåíòà èíäèâèäóàëüíî ðåàãèðóåò íà ëå÷åáíûå âìåøàòåëüñòâà, à çóáû è îêðóæàþùèå èõ òêàíè ìîãóò èìåòü îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ, íå ïîçâîëÿþùèå ïðîâîäèòü íåîáõîäèìûå ìàíèïóëÿöèè áåç îñëîæíåíèé.
Íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ïàöèåíò, îïëà÷èâàÿ ñâî¸ ëå÷åíèå, èìååò ïðàâî ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå â âûáîðå ìåòîäèê ëå÷åíèÿ. Âðà÷ îáÿçàí îáúÿñíÿòü âñå ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå ìîìåíòû,
ïðåäëàãàåìûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ è ïðîòåçèðîâàíèÿ, à òàêæå âîçìîæíûå îñëîæíåíèÿ. Äàííîå ñóæäåíèå èìååò íå
ñòîëüêî íàó÷íûé, ñêîëüêî ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ, òàê
êàê â ñëó÷àå íåóäà÷ èëè îñëîæíåíèé âîçíèêàåò âîïðîñ:
Çà ÷åé ñ÷¸ò îíè áóäóò óñòðàíåíû? Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èççà ñëîæèâøåéñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â
ãîñóäàðñòâå áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàøèõ ïàöèåíòîâ íå
èìåþò âîçìîæíîñòè íàõîäèòüñÿ ïîä íàøèì íàáëþäåíèåì, â âèäó äëèòåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ çà ïðåäåëàìè
ñòðàíû. Â áåñåäàõ ñ ýòîé êàòåãîðèåé ëþäåé âûÿñíÿåòñÿ,
÷òî ó íèõ îãðàíè÷åí äîñòóï ê ìåäèöèíñêèì óñëóãàì â
öåëîì, è ñòîìàòîëîãè÷åñêèì â ÷àñòíîñòè, ÷òî çàñòàâëÿåò íàñ ñòðåìèòüñÿ ê ìèíèìàëèçàöèè ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ êàêèõ-ëèáî îñëîæíåíèé.

Âûâîäû
1. Â ðåçóëüòàòå íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ìåõàíè÷åñêàÿ çàùèòà çóáîâ áîëåå ýôôåêòèâíà âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. Ïîýòîìó ìû ðåêîìåíäóåì âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðåïàðèðîâàíèÿ âèòàëüíûõ çóáîâ ïîä
ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèå êîðîíêè ïîêðûâàòü èõ ïðîâèçîðíûìè êîðîíêàìè.
2. Åñëè âðà÷îì â êà÷åñòâå çàùèòû êóëüòè çóáà âûáðàí õèìè÷åñêèé ñïîñîá, íåîáõîäèìî ðåêîìåíäîâàòü ïàöèåíòó ïðèíèìàòü ïèùó â ò¸ïëîì âèäå, æèäêîé è ïîëóæèäêîé êîíñèñòåíöèè, ÷òîáû íå âûçûâàòü áîëåâûõ ðåàêöèé ñëèøêîì âûñîêèìè èëè íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè.
3. Â âèäó òîãî ÷òî äàæå ïðè ïðàâèëüíîì ïðîâåäåíèè âñåõ ìåðîïðèÿòèé ïî çàùèòå îòïðåïàðèðîâàííûõ
âèòàëüíûõ çóáîâ ìîãóò âîçíèêàòü îñëîæíåíèÿ â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû âðåìåíè, ïàöèåíò äîëæåí áûòü óâåäîìë¸í
îá ýòîì.
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE

Hartil-ul în terapia hipertensiei pulmonare
E. Tofan, I. Butorov, R. Bugai
Catedra Medicinã Internã nr. 6, catedra Medicinã Internã nr. 3, USMF Nicolae Testemiþanu
Hartil in the Treatment of Pulmonary Hypertension
Prolonged administration of the angiotensyn-converting enzyme inhibitor Hartil in moderate therapeutic doses leads to considerable positive
clinical effects. It decreases pulmonary hypertension and leads to the improvement of morphological and functional modifications of the right
heart departments in patients with chronic pulmonary obstructive disease, complicated with a chronic pulmonary heart condition.
Key words: pulmonary obstructive disease, Hartil, pulmonary hypertension
Ïðèìåíåíèå Hartil ïðè ëå÷åíèè ëåãî÷íîé ãèïåðòåíçèè
Âêëþ÷åíèå â êîìïëåêñíóþ òåðàïèþ áîëüíûõ ÕÎÁË èíãèáèòîðà ÀÏÔ Hartil â òå÷åíèe 24-íåäåëüíîãî ñèñòåìàòè÷åñêîãî
ïðè¸ìà ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ êëèíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòîâ, ê óìåíüøåíèþ îáùåãî êóìóëÿòèâíîãî èíäåêñà ñ 7,6±0,2 äî
1,7±0,2 áàëëà (ð < 0,001) è ñîïðîâoæäàåòñÿ ñíèæåíèåì ñðåäíåãî ÐËÀ ñ 32,8±0,5 äî 23,7±0,8 ìì ðò. ñò. (ð < 0,01). Äëèòåëüíîå
ïðèìåíåíèå èíãèáèòîðà ÀÏÔ Hartil áîëüíûìè ÕÎÁË, îñëîæí¸ííîé ÕËÑ, â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ (â èíäèâèäóàëüíî ïîäîáðàíûõ äîçàõ) ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó óëó÷øåíèþ äèàñòîëè÷åñêîé ôóíêöèè ÏÆ è ËÆ, ê óìåíüøåíèþ
ñèñòîëè÷åñêîãî è äèàñòîëè÷åñêîãî ðàçìåðîâ æåëóäî÷êîâ è ïðåäñåðäèé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáñòðóêòèâíàÿ áîëåçíü ë¸ãêèõ, Hartil, ëåãî÷íàÿ ãèïåðòåíçèÿ

Introducere
Bronhopneumopatia cronicã obstructivã (BPCÎ) reprezintã
una dintre patologiile cele mai rãspândite ale aparatului
respirator. Particularitatea principalã a BPCO o reprezintã
obstrucþia bronºicã progresivã, gradul de manifestare a cãreia
determinã gradul de activitate a patologiei. Una dintre
consecinþele obstrucþiei bronºice o constituie hipertensiunea
pulmonarã (HP), care influenþeazã evoluþia bolii [1, 2, 3, 4].
Cordul pulmonar cronic, care se dezvoltã frecvent în stadiul II
al BPCO ºi care practic întotdeauna complicã stadiul III al
maladiei, este o consecinþã a hipertensiunii pulmonare cronice.
Conform datelor contemporane despre procesele de
restructurare morfo-funcþionalã a miocardului ºi a peretelui
vascular, dezvoltarea fibrozei ºi a hipertrofiei sunt condiþionate
de nivelul majorat al angiotensinei II ºi al aldosteronului, care
sunt eferenþii de bazã ai sistemului reninã-angiotensinãaldosteron (SRAA). În acest caz, utilizarea remediilor care
limiteazã acþiunea componentei active plasmatice ºi tisulare a
sistemului reninã-angiotensinã (SRA) ºi a sistemului simpatoadrinalic (SSA) asupra miocardului ºi vaselor, prin intermediul
acþiunii inhibitorilor enzimelor de conversie (IEC), în viziunea
multor savanþi se abordeazã într-o legãturã directã cu
perspectivele prevenirii progresãrii proceselor de remodelare,
ameliorãrii calitãþii ºi duratei vieþii pacienþilor [4, 5, 6]. În acelaºi
timp, în literaturã practic lipsesc informaþii veridice referitor la
rezultatele tratamentului de duratã cu IEC la pacienþii cu BPCO
ºi cu CPC, iar datele de literaturã se referã numai la utilizarea
de scurtã duratã a unor preparate [5, 7]. Aceasta condiþioneazã
necesitatea investigaþiilor ulterioare referitor la dezvoltarea
programelor ºtiinþific argumentate în optimizarea combinaþiei
preparatelor medicamentoase, capabile nu numai sã amelioreze
prognosticul afecþiunii, dar ºi sã influenþeze benefic evoluþia
clinicã a BPCO ºi a CPC.

Scopul studiului  determinarea eficacitãþii utilizãrii de
duratã a inhibitorului enzimei de conversie Hartil în caz de
hipertensiune pulmonarã la pacienþii cu BPCO.
Material ºi metode
Au fosti investigaþi 25 de pacienþi cu BPCO, stadiile II ºi
III, care anterior nu au administrat un tratament bronhodilatator
permanent ºi inhibitori ai enzimei de conversie (IEC).
Diagnosticul BPCO s-a stabilit conform criteriilor programului
GOLD (2003). Condiþia de bazã a includerii pacienþilor în studiu
a constituit-o prezenþa HP (tensiunea pulmonarã > 20 mm Hg).
Investigarea ecograficã s-a efectuat la aparatul Aloka 55D118 (Japonia) în regimurile M ºi B cu înregistrarea
doplerecocardiogramei peste 30 de minute de repaus, dupã
metoda standardã, cu aprecierea indicilor de bazã ce
caracterizeazã funcþia sistolo-diastolicã a ventriculului stâng
(VS) ºi a ventriculului drept (VD); de asemenea, ºi a indicilor
care exprimã procesul de remodelare a ventriculului stâng:
indicele masei miocardului ventriculului stâng (MMVS),
stresului miocardic sistolic (SM), indicele sferitãþii (IS).
Presiunea sistolicã în artera pulmonarã (PSAP) a fost apreciatã
conform gradientului presiunii sistolice maxim între VD ºi atriul
drept (AD) ºi evidenþei presiunii în AD. Presiunea medie în
artera pulmonarã (PMAP) a fost apreciatã conform timpului de
accelerare a getului în tractul de expulsie al VD.
În lotul de bazã au fost incluºi 15 pacienþi cu BPCO care
au administrat Ramipril (Hartil, Egis  Ungaria) în doze de 2,55 mg, iar în lotul de control au fost incluºi 10 bolnavi cu BPCO,
cãrora, din anumite motive, nu le-au fost administraþi inhibitori
ai enzimei de conversie (IEC), ºi 10 persoane sãnãtoase.
Datele obþinute au fost prelucrate statistic la PEVM IBM
Pentium II cu ajutorul pachetului de programe Statistica 6,0, cu
calcularea mediei aritmetice (M), a marjei de eroare (m) ºi a devierii
!#
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de standard (ó) a indicilor în ambele loturi. Veridicitatea diferenþelor
a fost calculatã cu implicarea metodelor statisticii parametrice: între
selecþiile independente  conform programului t-Student.
Diferenþele au fost apreciate ca fiind veridice la p < 0,05.

artera pulmonarã a scãzut de la 33,1 ± 0,4 mm Hg pânã la 27,9
± 0,4 mm Hg (p < 0,01).
În rezultatul investigaþiilor efectuate s-a stabilit cã, la
pacienþii cu BPCO ºi cu CPC, comparativ cu bolnavii din lotul
de control, concomitent cu majorarea presiunii în artera
pulmonarã, s-a depistat majorarea veridicã a grosimii peretelui
anterior al VD (GPAVD) pânã la 5,91 ± 0,5 mm, ceea ce depãºea
indicii analogi din grupul pacienþilor sãnãtoºi cu 34% (3,90 ±
0,01; p < 0,001). Diametrul ventriculului drept a sporit cu 32%
(p < 0,001), comparativ cu lotul de control. La pacienþii cu BPCO
ºi cu CPC s-a determinat diminuarea timpului de accelerare a
getului din tractul de expulsie a ventriculului drept, în timp ce
la pacienþii sãnãtoºi acesta a constituit 144,8 ± 2,1 ms (p < 0,001);
de asemenea, a crescut timpul de accelerare raportat la timpul
de expulzare din ventriculul drept în artera pulmonarã.
Conform datelor doplerecocardiografiei, la pacienþii
examinaþi s-au atestat modificãri în funcþia diastolicã a VD de
tip rigid (de relaxare torpiodã). În acelaºi timp, s-au înregistrat:
diminuarea fazei acumulãrii diastolice precoce ºi raportul dintre
faza acumulãrii precoce ºi celei tardive ale VD, majorarea vitezei
maxime a umplerii diastolice atriale, a ventriculului drept, a
timpului de încetinire a getului în faza completãrii diastolice
precoce a VD, a timpului relaxãrii izovolumetrice, care deveneau
mai exprimate cu majoritatea FC AP. Meritã atenþie diminuarea
duratei încetinirii sangvine în diastola precoce comparativ cu
lotul de control de 1,3 ori (p < 0,001), fapt care poate fi rezultatul
diminuãrii vãdite a vitezei de acumulare precoce, diastolicã pe
fundalul majorãrii presarcinii ventriculului drept ºi încetinirea
diminuãrii presiunii în el în rezultatul dereglãrii relaxãrii
miocardului.
La pacienþii cu BPCO ºi cu CPC decompensat s-a depistat
majorarea veridicã a GPAVD, asociatã cu dilatarea cavitãþilor
drepte ale cordului: dimensiunile finale  diastolice (DFDVD),
dimensiunile finale sistolice (DFSVD) ºi DFDAD, care au
constituit 31,2 ± 0,5 mm, 26,1 ± 0,5 mm ºi 40,8 ± 1,0 mm,
corespunzãtor (p < 0,001). La pacienþii din lotul dat s-a
determinat o diminuare veridicã a gradului de retractare
(anterioposterioarã) a ventriculului drept pânã la 17,0 ± 2,0%,
versus 30,7 ± 2,0%, la subiecþii sãnãtoºi (p < 0,001).
La bolnavii cu BPCO ºi cu CPC s-au atestat modificãri
structural-funcþionale ale pãrþii stângi a cordului: masa
ventriculului stâng ºi indicele masei miocardului ventriculului
stâng (IMMVS) în medie s-au majorat pânã la 166,8 ± 6,2 ºi
99,0 ± 3,9 g/m2, corespunzãtor, veridic diferite de indicii identici
ai lotului de control. Dimensiunile cavitãþilor pãrþii stângi a
cordului au fost veridic majorate ºi depãºeau indicii normali.

Rezultatele investigãrii
Modificarea semnelor clinice de bazã ale BPCO, în decurs
de 24 de sãptãmâni de tratament, este prezentatã în tabelul 1.
Punctajul mediu iniþial al simptomelor clinice, în lotul de
bazã, a constituit 7,6 ± 0,2 puncte. Peste 4 sãptãmâni de tratament
starea pacienþilor s-a ameliorat esenþial: a diminuat tusea,
dispneea, ralurile pulmonare, punctajul mediu a scãzut pânã la
4,4 ± 0,1 (p < 0,001). Administrarea continuã a tratamentului
cu Hartil a ameliorat starea generalã a pacienþilor ºi a redus
manifestarea simptomelor de bazã ale maladiei, fapt care s-a
manifestat prin micºorarea punctajului general al simptomelor
clinice pânã la 3,2 ± 0,3 puncte, peste 12 sãptãmâni, ºi 1,7 ±
0,2, peste 24 de sãptãmâni de tratament (p < 0,001). La bolnavii
din lotul de control, dinamica semnelor clinice a fost mai puþin
evidentã decât în lotul de bazã. Peste 4 sãptãmâni de tratament
indicele cumulativ general s-a micºorat de la 7,7 ± 0,2 pânã la
5,9 ± 0,3 puncte (p < 0,001); peste 12 sãptãmâni  pânã la 4,8 ±
0,2 puncte (p < 0,001) ºi în finele tratamentului a constituit 3,7
± 0,3 puncte (p < 0,001), sau de 2,2 ori mai puþin decât în lotul
de bazã.
Indicii iniþiali ai expiraþiei forþate au determinat obstrucþia
bronºicã pronunþatã caracteristicã pacienþilor cu BPCO, stadiile
II-III, care antecedent n-au fãcut un tratament sistematic. Peste
4 sãptãmâni de tratament cu Hartil s-au ameliorat esenþial indicii
funcþionali: majorarea VEMS  pânã la 58,3 ± 3,3% din normã,
a volumului vital forþat pulmonar  pânã la 83,0 ± 3,3%, a
volumului vital pulmonar  pânã la 79,8 ± 2,7% (p < 0,05), în
comparaþie cu datele iniþiale. Peste 24 de sãptãmâni de tratament
se amelioreazã permeabilitatea bronhiilor, corespunzãtor se
modificã indicii: VEF creºte pânã la 66,9 ± 2,3%, VEMS 
pânã la 87,2 ± 3,0% ºi VEP  pânã la 83,6 ± 2,8% (p< 0,01) în
comparaþie cu indicii iniþiali. În lotul de control, pe fondul
tratamentului efectuat cu bronhodilatatoare peste 4 sãptãmâni,
investigaþiile ecocardiografice au determinat iniþial majorarea
presiunii medii în artera pulmonarã (ÐAP) pânã la 32,8 ± 0,5 mm
Hg; peste 12 sãptãmâni de tratament cu Hartil presiunea medie
ÐAP a scãzut pânã la 26,1 ± 0,5 mm Hg (p < 0,05), peste 24 de
sãptãmâni presiunea a scãzut pânã la 23,7 ± 0,8 mm Hg (p <
0,01). Tratamentul efectuat cu bronhodilatatoare a avut, de
asemenea, un efect benefic asupra presiunii în artera pulmonarã.
S-a stabilit cã, peste 24 de sãptãmâni de tratament, presiunea în

Tabelul 1
Modificãrile manifestãrilor clinice în decursul a 24 de sãptãmâni de administrare a Hartil-ului

Notã: * - statistic veridic.
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STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
DFD, volumul final diastolic (VFD) ºi indicele volumului final
diastolic (IVFD) au constituit corespunzãtor 62,9 ± 1,2 mm,
142,5 ± 2,9 ml ºi 83,7 ± 1,9 ml/m2, ceea ce depãºeau indicii
subiecþilor sãnãtoºi cu 27%, 25% ºi 29% (p < 0,001),
corespunzãtor. Concomitent, aceste modificãri se asociau cu
majorarea indicilor finali sistolici, a volumului sistolic final ºi a
indicelui volumului final sistolic pânã la 47,1 ± 1,3 mm, 73,4 ±
1,2 ml ºi 43,5 ± 1,2 ml/m2 (p < 0,001), comparativ cu persoanele
sãnãtoase. S-a constatat, de asemenea, diminuarea expiraþiei
forþate pânã la 47,2 ± 1,8% ºi a gradului retractãrii
anteroposterioare  pânã la 24,9 ± 1,5%, fapt care dovedeºte o
diminuare minimã a funcþiei sistolice a ventriculului stâng.
Aceste schimbãri erau asociate cu o disfuncþie sistolicã a
ventriculului stâng de tip I. La pacienþii cu BPCO ºi cu CPC sa determinat diminuarea E cu 25,7% (p < 0,001) ºi majorarea A
cu 22,9% (p < 0,001), iar coraportul E/A în medie era de 0,93 ±
0,04 versus 1,54 ± 0,03, la sãnãtoºi (p < 0,001).
Pe fundalul administrãrii Hartil-ului, s-a remarcat o
scãdere a activitãþii reninei din plasmã (ARP), la o lunã de
tratament, cu 36% (p < 0,05); la finele lunii a 12-a de tratament
ARP a constituit 2,7 ± 1,1 ng/ml/orã, indici mai reduºi
comparativ cu indicii iniþiali cu 15,6% (p < 0,05). Pe parcursul
perioadei de investigaþie s-a înregistrat diminuarea activitãþii
enzimei de conversie, fapt care a contribuit la diminuarea
veridicã a concentraþiei aldosteronului în plasmã (CPA), scãderea
maximã a cãruia s-a atestat peste o lunã de tratament,
micºorându-se de la 188,1 ± 11,1 ng/ml pânã la 103,5 ± 12,2
ng/ml (ceea ce constituie 45%; p < 0,001). Spre sfârºitul
investigaþiilor s-a determinat o tendinþã de creºtere a acestui
indice pânã la 148,2 ± 16,5 ng/ml/orã, ceea ce a constituit cu
21,2% mai puþin în raport cu nivelul iniþial (p < 0,05). În lotul
de control s-a determinat activarea sistemului RAA: ARP a
crescut veridic spre finele tratamentului de la 3,0 ± 0,7 ng/ml/
orã pânã la 5,6 ± 1,3 ng/ml/orã (cu 86,6%; p < 0,001); activitatea
EC s-a majorat de la 37,6 ± 1,7 un. pânã la 43,3 ± 2,0 un. (cu
25,1%; p < 0,001); CPA  de la 172,1 ± 9,4 ng/ml pânã la 348,3
± 18,1 ng/ml  o majorare dublã, în comparaþie cu indicii iniþiali
(p < 0,001). Astfel, utilizarea Hartil-ului a permis stoparea
modificãrilor SRAA, prezente în lotul de control.
La pacienþii din lotul de bazã care au administrat Hartil
timp îndelungat, suplimentar la tratamentul tradiþional, apariþia
semnelor de insuficienþã cardiacã cronicã s-a depistat numai la
1 pacient (6,6%), în lotul de control  la 3 pacienþi (30%). Lipsa
involuþiei semnelor clinice de ICC (persistenþa tabloului clinic
stabil) s-a determinat la 14 pacienþi (93,4%) din lotul de bazã ºi
la 7 pacienþi (70%) din lotul de control, fapt care demonstreazã
probabilitatea profilaxiei în progresarea insuficienþei cardiace
cronice la pacienþii cu BPCO ºi, ca rezultat, reducerea frecvenþei
internãrilor dictate de agravarea ºi de apariþia semnelor de ICC.
Pe fundalul tratamentului cu Hartil, peste 12 luni, s-a
atestat o ameliorare a funcþiei diastolice a VD: diminuarea IG
(de la 231 ± 3,1 mc pânã 221 ± 3,0 mc; p < 0,05) ºi IVRT VD
(de la 120 ± 2,6 mc pânã la 112 ± 2,5 < 0,5 mc; p < 0,05), în
comparaþie cu indicii iniþiali; raportul E/A s-a majorat de la 1,05
± 0,01 pânã 1,1 ± 0,02 (p < 0,05). Concomitent a diminuat CR
DLA, DFS ºi DFD VD, GPA VD, DFS VD de la 35,5 ± 0,5 mm
pânã la 33,0 ± 0,6 mm (p < 0,01); de asemenea, s-au redus IG ºi

IVRT VD pânã la 207 ± 3,0 mc ºi 100 ± 2,7 mc (p < 0,001);
s-a determinat o majorare a E ºi o diminuare a A, prin urmare,
raportul E/A a crescut pânã la 1,31 ± 0,01 (p < 0,001).
La pacienþii din lotul de control s-a determinat agravarea
indicilor funcþionali structurali ai VD: creºterea GPA VD pânã la
5,9 ± 0,4 mm, în comparaþie cu indicii iniþiali 5,3 ± 0,3 mm (p <
0,05); majorarea PSAP pânã la 26,5 ± 1,1 mm Hg de la 23,4 ±
1,1 (p < 0,05). La finele lunii a 9-12-a s-a majorat DFD VD cu
9,2% (p < 0,01). Peste 12 luni de tratament s-au majorat DFD,
DFS VD, ai cãror indici depãºeau datele iniþiale cu 14,3% ºi 21%,
corespunzãtor (p < 0,001), s-a atestat creºterea DFD AD de la
36,2 ± 0,6 mm la 39,3 ± 0,4 mm (p < 0,001). Datele au confirmat
reducerea ÄS% VD pânã la 21,2 ± 1,6%, ceea ce constituie cu
5% (p < 0,05) mai puþin decât datele iniþiale, fapt care denotã o
diminuare a funcþiei sistolice a VD. S-a determinat progresarea
disfuncþiei sistolice a VD de tip restrictiv: E/A a constituit 0,88 ±
0,02, în comparaþie cu datele iniþiale 1,08 ± 0,02 (p < 0,001).
Pe fundalul tratamentului cu Hartil, peste 12 luni, s-au
redus veridic mãrimile VS ºi ale AS. Astfel, VFD ºi VSF au
diminuat cu 7,3% (p < 0,05) ºi cu 15,5% (p < 0,01), DFD ºi
DFS  cu 8,8% ºi cu 15,6% respectiv. Mãrimea AS s-a redus de
la 34,7 ± 1,3 mm la 29,6 ± 1,3 mm (p < 0,01), au diminuat
stresul miocardic (SM) cu 14% (p < 0,01) ºi indicele sferic (IS)
 cu 10,3% (p < 0,01). Modificarea veridicã a indicilor, care
caracterizeazã funcþia diastolicã a VS, s-a înregistrat peste 9-12
luni de tratament: durata IG s-a micºorat de la 214 ± 3,6 mc
pânã la 204 ± 3,2 mc (p < 0,05), IVRT  de la 99,5 ± 2,6 mc la
91,2 ± 2,4 mc (p < 0,05); a crescut raportul E/A de la 1,19 ±
0,01 pânã la 1,25 ± 0,02 (p < 0,01), fapt care denotã majorarea
vitezei de relaxare activã a VS. La finele lunii a 12-a s-a atestat
o ameliorare vãditã a funcþiei diastolice a IG cu o diminuare
pânã la 198 ± 3,1 (p < 0,01), IVRT  pânã la 86,1 ± 2,5 (p <
0,01); în comparaþie cu datele iniþiale creºterea veridicã E ºi
diminuarea A determinã creºterea raportului E/A pânã la 1,41 ±
0,02 (p < 0,001). În lotul pacienþilor care nu au administrat
Hartil, s-a determinat o altã dinamicã a indicilor structurali ºi
funcþionali ai VS: s-au majorat MMVS pânã la 164,9 ± 4,1 g ºi
IMM VS  pânã la 96,4 ± 2,3 gm2 (16,3%), p < 0,05, în
comparaþie cu datele iniþiale; de asemenea, a diminuat funcþia
sistolicã a VS, manifestatã prin majorarea VFD, VFS, IVFD,
IVFS concomitent cu diminuarea gradului de retractare
anteroposterioarã pânã la 35,1% (p < 0,05). A crescut MC de la
159,2% ± 3,7% din./cm2 pânã la 179,1 ± 3,9 din./cm2 (12,5%; p
< 0,001). S-au determinat: sporirea dimensiunilor AS pânã la
39,4 ± 1,2 mm, în comparaþie cu indicii iniþiali, care au constituit
33,4 ± 1,3 mm (p < 0,05); agravarea disfuncþiei diastolice de
tipul relaxãrii tardive: s-a majorat IG, IRVT (p < 0,05); raportul
E/A a diminuat de la 1,22 ± 0,02 la 1,08 ± 0,03 (p < 0,001).
Sub influenþa tratamentului cu Hartil, la finele lunii a 12a, s-a înregistrat o tendinþã de diminuare a PSAP, a GPA VD, a
dimensiunilor cavitãþilor VD ºi ale AD, ceea ce denotã scãderea
hipertensiunii pulmonare ºi ameliorarea funcþiei sistolice a VD:
PSAP a diminuat cu 12,9% (p < 0,05), DFS ºi DFD a VD s-au
redus cu 12,1% ºi 17,2%, respectiv (p < 0,001), fenomen însoþit
de majorarea gradului de retractare anteroposterioarã de la 17,1
± 1,6% pânã la 22,0 ± 1,3% (p < 0,05). GPA VD a diminuat de
la 6,3 ± 0,5 mm pânã la 5,9 ± 0,3 mm (p < 0,05).
!%
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La pacienþii din lotul de control s-a determinat regresiunea
indicilor structurali ºi funcþionali ai VD: GPA VD pe parcursul
tratamentului de supraveghere s-a majorat de la 6,1 ± 0,4 mm
pânã la 6,9 ± 0,5 mm (p > 0,05), indicele relativ al GPA VD nu
s-a modificat. Peste 12 luni de tratament au crescut semnele de
suprasolicitare a hemodinamicii cordului drept; astfel DFD AD
s-a majorat de la 39,7 ± 1,2 mm pânã la 42,6 ± 0,7 mm cu
(7,3%; p < 0,05), DFD VD  de la 31,2 ± 0,7 mm pânã la 33,4
± 0,6 mm (7%; p < 0,05). Aceste modificãri au fost însoþite de
semne de progresare a disfuncþiei diastolice a VD. La finele
lunii a 12-a, IG ºi IVRT au diminuat cu 18,7% ºi 21,3% (p <
0,001). S-a depistat reducerea amplitudinii Peak A cu 25% (p <
0,001) ºi majorarea Peak E  cu 19,6% (p < 0,001), raportul E/A
a atins 1,86 ± 0,04. Modificarea funcþiei diastolice a fost însoþitã
de creºterea PSAP cu 13,7% (p < 0,05), a DFD AD (p < 0,01),
a DFD ºi a DFS a VD (p < 0,01) cu o tendinþã de reducere a
gradului de retractare anteroposterioarã sistolicã a VD (de la
17,4 ± 1,7% pânã la 15,8 ± 1,3%; p > 0,05).
Pe fundalul tratamentului efectuat, la pacienþii din grupul
de bazã s-a observat o tendinþã de diminuare a MMVS, a TMVD
(p > 0,05). Peste 12 luni de tratament s-a înregistrat o tendinþã
de diminuare a dimensiunilor VS ºi ale AS, creºterea VF ºi a
AS (p < 0,05); în acelaºi timp, s-a atestat diminuarea MC cu 7%
(p < 0,01) ºi a TA sistolice de la 144,5 ± 3,1 mm Hg pânã la
131,0 ± 2,5 mm Hg (p < 0,01), fenomen ce denotã atenuarea
suprasolicitãrii hemodinamicii VS. Astfel, DFD ºi DFS a VS
au diminuat cu 5% ºi 10,6%, respectiv, IDFD VS s-a micºorat
de la 80,0 ± 1,2 ml/m2 pânã 79,4 ± 1,3 ml/m2 (p < 0,05). IDFS
VS s-a redus de la 43,9 ± 1,2 ml/m2 pânã la 39,0 ± 1,3 ml/m2 (p
< 0,05), ºi a decurs cu creºtere ∆S% VS (p < 0,05), fapt care
aratã ameliorarea funcþiei sistolice a VS. De asemenea, s-a
determinat diminuarea MC (p < 0,001) ºi a IC (p < 0,05); TA
sistolicã a atins cifrele medii 127,5 ± 2,8 mm Hg (p < 0,001), sa redus dimensiunea AS de la 39,8 ± 1,2 mm pânã la 34,6 ± 1,3
mm (p < 0,01). La sfârºitul primului an de tratament s-a observat
scãderea expresivitãþii disfuncþiei diastolice de tip I: durata IG
s-a redus de la 227 ± 3,3 mc pânã la 217 ± 3,0 mc (p < 0,05);
IVRT  de la 109,7 ± 2,6 mc pânã la 101,4 ± 2,6 mc (p < 0,05);
a crescut veridic raportul E/A  de la 0,92 ± 0,02 la 1,02 ± 0,02
(p < 0,01). La finele anului 2 raportul E/A a diminuat pânã la
1,14 ± 0,03 (p < 0,001), reducerea IG ºi a IVRT a fost mai
semnificativã (p < 0,01).
În lotul de control s-a înregistrat o involuþie a indicilor
ecocardiografici studiaþi ai VS ºi anume: creºterea DFS VS de
la 72,8 ± 1,6 mm la 79,7 ± 1,4 mm (p < 0,01), a IDFS VS  de
la 42,7 ± 1,3 ml/m2 pânã la 47,2 ± 1,4 ml/m2 (p < 0,05), ceea ce
confirmã o dereglare a contractilitãþii VS, însoþitã de creºterea
stresului miocardic sistolic (SM) cu 8% (p < 0,05). Datele medii
ale DFS ºi ale IDFS VS s-au majorat de la 85,2 ± 1,5 mm (p <
0,001) ºi 50,4 ± 1,5 ml/m2 (p < 0,01), corespunzãtor cu creºterea
concomitentã a DFD pânã la 150,0 ± 2,4 mm (p < 0,01), a IDFD
 pânã la 88,8 ± 1,5 ml/m2 (p < 0,01). A sporit ISVS (p < 0,05)
ºi s-a majorat MMVS (p < 0,05) pânã la limitele indicilor
normali. Aceste modificãri s-au produs pe fundalul agravãrii

treptate a disfuncþiei diastolice a VS de tip I: scãderea raportului
E/A de la 0,95 ± 0,02 pânã la 0,89 ± 0,02 (p < 0,05) peste 12
luni ºi pânã la 0,83 ± 0,01 (p < 0,001) la finele anului 2, veridic
majorându-se durata IG ºi IVRT (p < 0,05).
Administrarea Hartil-ului pacienþilor cu BPCO, cu semne
clinice de hipertensie pulmonarã, provoacã modificãri evidente
în hemodinamica pulmonarã, comparativ cu tratamentul cu
bronhodilatatoare; pe lângã aceasta Hartil-ul are un efect benefic
mai sesizabil în evoluþia semnelor clinice ale maladiei,
comparativ cu bronhdilatatoarele.
Concluzii
1. Utilizarea Hartil-ului la pacienþii cu BPCO ºi cu
hipertensie pulmonarã contribuie în ameliorarea funcþiei
diastolice a VD ºi a VS, la reducerea sistolicã ºi la cea diastolicã
a dimensiunilor ambelor ventricule ºi atrii cu diminuarea
hipertensiei pulmonare.
2. Administrarea de lungã duratã a Hartil-ului în doze
individuale, la pacienþii cu BPCO, complicatã cu cord pulmonar
cronic în condiþii de ambulatoriu, a contribuit la apariþia efectului
benefic clinic ºi la ameliorarea modificãrilor structuralfuncþionale ale pãrþii drepte a cordului.
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Diverticulele duodenale juxtapapilare
S. Suman
Catedra Chirurgie nr. 1 Nicolae Anestiadi
Catedra Chirurgie Operatorie ºi Anatomie Topograficã, USMF Nicolae Testemiþanu
Juxtapapillary Duodenal Diverticulum
There is yet no consensus regarding the juxtapapillary diverticulums role in the development of the distal strictures of the common bile duct
and the Wirsung duct. Fibroduodenoscopy and x-ray are the basic diagnostic procedures. X-ray examination is not always informative. In order
to perform a detailed examination of the diverticulum and to evaluate its position relative to the duodenal plica and papilla duodenalis major it
is necessary to perform an investigation of the relaxed duodenum. X-ray findings and endoscopic examination are not enough to determine the
place of longitudinal plica and papilla of Vater related to position of the diverticulum as well as the evaluation of the mucosa. In order to perform
a detailed examination of the diverticulum and make an assessment of its relation with duodenal plica and papilla duodenalis major we recorded
data obtained by anatomical dissection taken from a group of 134 specimens preserved in 10% formalin, from patients ranging between 18 and
85 years.
Key words: diverticulum, papilla duodenalis major, strictures
Äóîäåíàëüíûå îêîëîñîñî÷êîâûå äèâåðòèêóëû
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íåò åäèíîãî ìíåíèÿ î ðîëè äèâåðòèêóëîâ ïàïèëëÿðíîé îáëàñòè (ÄÏÎ) äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè
â ðàçâèòèè ñòðèêòóð òåðìèíàëüíûõ îòäåëîâ îáùåãî æåë÷íîãî è ãëàâíîãî ïàíêðåàòè÷åñêîãî ïðîòîêîâ. Îñíîâíûì ìåòîäîì
äèàãíîñòèêè ÄÏÎ äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ÿâëÿåòñÿ ôèáðîäóîäåíîñêîïèÿ (ÔÄÑ). Ðàäèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå íå âñåãäà
ðåçóëüòàòèâíî. Äëÿ äåòàëüíîãî îñìîòðà äèâåðòèêóëà, óñòàíîâëåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé åãî ñ ïðîäîëüíîé ñêëàäêîé è áîëüøèì
äóîäåíàëüíûì ñîñî÷êîì (ÁÄÑ) íàèáîëåå èíôîðìàòèâíà ÔÄÑ. Ðàäèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå íå ïîçâîëÿåò ñóäèòü î âçàèìîîòíîøåíèÿõ äèâåðòèêóëà ñ ïðîäîëüíîé ñêëàäêîé è áîëüøèì äóîäåíàëüíûì ñîñêîì, îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè.
Äëÿ äåòàëüíîãî îñìîòðà ÄÏÎ è îïðåäåëåíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ïðîäîëüíîé ñêëàäêè è ÁÄÑ áûëè èñïîëüçîâàíû ôèêñèðîâàííûå â 10% ðàñòâîðå ôîðìàëèíà 134 ïðåïàðàòa ïàíêðåàòîäóîäåíàëüíîé çîíû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèâåðòèêóë, áîëüøîé äóîäåíàëüíûé ñîñî÷åê, ñòðèêòóðû

Introducere
Diverticulele duodenale constituie aproximativ 10% din
toate diverticulele tractului gastrointestinal, 70% din aceste
diverticule sunt juxtapuse sau interpuse, cel mai frecvent în
limitele D2 (defileu duodenal) [3].
Diverticulele sunt formaþiuni dobândite, peretele lor fiind
alcãtuit din toate straturile peretelui duodenal sau numai din
mucoasã, care herniazã prin punctele slabe ale pereþilor
duodenali în rezultatul acþiunii mecanice a hipertensiei
intraluminale (micile dehiscenþe ale fibrelor musculare sau
rupturi, în locul de trecere a vaselor prin pereþii duodenului,
discontinuitatea anatomicã creatã de coledoc la nivelul D2 [1].
Argumentele în favoarea diverticulelor dobândite, la fel,
ºi-au gãsit confirmare concludentã. Astfel, pulsiunea, care
determinã formarea unui diverticul, necesitã presiuni
endoluminale crescute, constante, odatã cu existenþa acelor
puncte de minimã rezistenþã prin care sã hernieze peretele.
Examinãrile repetate, la intervale de timp variabile, nu au arãtat
creºteri de volum [1].
Diverticulele care îºi schimbã capacitatea sunt cele, la care
pediculul îngust le jeneazã evacuarea. Stagnarea, cu timpul,
produce destinderea pereþilor în mod pasiv, la care se mai adaugã
modificãrile iritative produse de digestie [1].
Diverticulele solitare sunt cele mai frecvente ºi raportul
lor cu cele multiple constituie 6:1 [4, 9]. În majoritatea cazurilor
se observã amplasarea suprapapilarã a diverticulului duodenal

Sediile de elecþiune sunt în D2 ºi D3, numãrul lor scade în
D1 ºi D4.
Radiologic, se depisteazã opacitãþi rotunde sau ovale, cu
contur regulat, având sau nu aer în porþiunea lor superioarã (în
ortostatism). Prin pedicul, care poate fi mai lung sau mai scurt,
se observã pãtrunderea pliurilor mucoasei duodenale în
diverticul. Musculatura din structura pereþilor sãi reduce
diametrul la intrarea în diverticul, menþinându-se posibilitatea
de evacuare a conþinutului în duoden [1].
Incidenþa diverticulului juxtapapilar în examinãrile
radiologice este de 1-3%, iar în cele anatomopatologice  de
10-11% [1, 2].
Au fost propuse multiple variante de clasificare a
diverticulelor juxtapapilare, care pot fi grupate în trei sau patru
tipuri (fig. 1, 2) [4, 9].
_Primul tip. Papila duodenalã mare este amplasatã imediat
pe fundul diverticulului.
_ Tipul doi. Papilla Vateri este amplasatã în regiunea
semicircumferinþei inferioare a diverticulului, iar plica
longitudinalã este orientatã radial în raport cu peretele
diverticulului.
_Tipul trei. Papila duodenalã mare se aflã la intrarea în
diverticul, dar plica duodenalã longitudinalã nu trece pe
peretele diverticulului.
_ Tipul patru. Sunt prezente douã diverticule cu sediu
proximal ºi bilateral de papilla Vateri.
!'
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Fig. 1. Clasificarea diverticulelor duodenale (dupã Â. A. Maðèéêo ºi coaut., 1990).
1  primul tip; 2, 3, 4  tipul doi; 5, 6, 7  variantele tipului trei; 8  tipul patru.

intestin, ºi îndreaptã aceºti pacienþi în clinici de gastroenterologie
[5, 9]. În afarã de aceasta, frecvenþa înaltã a nereuºitelor CPGRE
în diverticulele de fereastrã duodenalã, genereazã impedimente
obiective în efectuarea acestor manipulaþii cauzate de schimbarea
anatomiei regiunii papilare; de asemenea, subaprecierea rolului
diverticulului în dezvoltarea stenozelor de papilã, a stricturilor
terminale de coledoc ºi Wirsung. Toate acestea pun la îndoialã
raþionalitatea efectuãrii intervenþiilor endoscopice [6, 7, 8].
Aºadar, aspectul anatomoclinic al acestei probleme, în
literatura de domeniu, este elucidat insuficient, iar pânã în prezent
nu existã o pãrere unicã referitor la tactica de tratament în stricturile
porþiunilor terminale ale confluenþei biliopancreatice diagnosticate
în asociere cu diverticulul duodenal.

Fig. 2. Clasificarea endoscopicã a diverticulelor juxtapapilare ºi
raportul lor cu papila mare duodenalã (J. Boix, et al., 2006).
Tipul unu  papila localizatã în diverticul (a, b, c, d  cadranele de localizare).
Tipul doi  papila localizatã pe marginea diverticulului.
Tipul trei  papila în apropierea diverticulului.

Scopul studiului
Scopul studiului constã în stabilirea incidenþei
diverticulului juxtapapilar postmortem, a morfologiei lui, ºi
formularea unor argumente anatomoclinice importante în
declanºarea patologiilor sistemului biliopancreatic.

Diverticulele regiunii papilare, în 65-85% din cazuri, se
asociazã cu diferite patologii ale organelor regiunii
biliopancreatice, uneori cu repercusiuni dramatice [1, 2, 3]. Mai
frecvent ele se depisteazã la pacienþii cu: colecistitã calculoasã 
6,7-20%, coledocolitiazã  60,3%, icter tranzitor  33%, stricturi
de coledoc  15%, pancreatitã cronicã  25,9% din cazuri [6, 7,
8, 9].
Depistarea diverticulului juxtapus sau interpus evident
influenþeazã tactica de tratament în patologii însoþite de
hipertensia biliarã ºi wirsungianã. Mulþi autori considerã
imposibilã, ºi chiar contraindicatã, efectuarea
colangiopancreatografiei retrograde endoscopice (CPGRE) ºi
a papilosfincterotomiei; unii autori recomandã acesti pacienþi
pentru intervenþii deschise [3, 4]. Alþi autori refuzã manipulaþiile
endoscopice, considerând corecþia endoscopicã extrem de
periculoasã ºi neargumentatã fiind soldatã cu perforaþii de

Material ºi metode
Studiul anatomoclinic s-a axat pe analiza materialului
cadaveric - 134 de preparate, fixate în soluþie de formol de 10%,
timp de 15 zile, colectate în Centrul de Medicinã Legalã, de la
persoane decedate din cauza diferitelor patologii (cu excepþia
tractului digestiv) sau traumatisme, cu vârsta cuprinsã între 18
ºi 85 de ani. În mod special s-a colectat organocomplexul
bilioduodenopancreatic în primele 12 ore de la deces.
Au fost folosite urmãtoarele metode: disecþia anatomicã,
morfometria diverticulelor, mãsurarea unghiului
coledocoduodenal care s-a efectuat þinând cont de axul mare al
D2 ºi traiectul coledocului; a fost determinatã incidenþa
canalului pancreatic al cãii biliare principale.
"
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Fig. 3. Tipurile de diverticule depistate (schemã).
Tipul unu  papila localizatã în diverticulul juxtapapilar (1, 2, 3, 4).
Tipul doi  papila localizatã pe marginea diverticului juxtapapilar (5, 6, 7, 8).
Tipul trei  papila duodenalã în apropierea diverticului duodenal (9, 10, 11, 12).

Rezultatele studiului
Rezultatele analizei preparatelor - 134 de cazuri,
demonstreazã urmãtoarele: în 11,16% din piesele examinate sau depistat diverticule juxtapapilare (fig. 3).
Rata diverticulului interpus a constituit 67%, iar a celui
juxtapus  33% din numãrul total de diverticule (fig. 3).
Reieºind din particularitãþile anatomoclinice, riscul
afectãrii coledocului prin inflamaþii pericoledociene provocate
de diverticulite creºte ºi datoritã faptului dacã este sau nu
amplasat coledocul în canalul pancreatic. Cu siguranþã,
porþiunea pancreaticã a cãii biliare este protejatã prin contactul
total sau parþial al parenchimului glandular în cazurile
inflamaþiilor cronice ale diverticulului (fig. 4).
Persistenþa canalului pancreatic am stabilit-o, la fel, în
acest lot de piese; rezultatele obþinute sunt reprezentate
schematic (fig. 4).
Iniþial, în traiectul sãu retropancreatic, coledocul coboarã
întru-un ºanþ format din þesut glandular care, pe ultimii 2 cm, se
transformã adesea într-un vizibil canal, a cãrui frecvenþã este
de 30% (fig. 4 C). Acest canal poate, de altfel, sã nu existe
decât în porþiunea terminalã a cãii biliare. Dar când nu existã
decãt un simplu ºanþ, lãsând liberã faþa posterioarã a coledocului,
acesta este aproape constant închis de ganglioni limfatici,
numeroºi în aceastã regiune, ºi deseori confundaþi cu þesutul
pancreatic (fig. 4 A, D). Þinând cont de acest fapt, canalul
pancreatic are 7-4 mm în lungime. El este format prin surparea
þesutului pancreatic de o parte ºi de alta a conductului biliar ºi
prin contactul celor douã margini parenchimatoase cu coledocul.
La acest nivel existã un plan conjunctiv care poate fi secþionat
fãrã a leza þesutul pancreatic. Dupã secþionare coledocul se
deschide cu uºurinþã, pornind de la extrema superioarã a
canalului, fãcând posibil în mod chirurgical accesul la segmentul
pancreatic al cãii biliare, încruciºat înapoi de arcada pancreaticoduodenalã posterioarã sau de ramurile transversale destinate

Fig. 4. Relaþiile celei de-a treia pãrþi a ductului biliar comun cu
pancreasul. Schemã.
A ºi B  ductul biliar este parþial acoperit de un limb de þesut
pancreatic, incidenþa  48% din cazuri;
C  coledoc transpancreatic, incidenþa  35% din cazuri;
D  coledoc neacoperit de þesut pancreatic, incidenþa  6% din cazuri;
E  persistenþa a doi limbi (superior ºi inferior) în pars pancreatica
a coledocului, incidenþa  11% din totalitatea cazurilor studiate.

duodenului. Se poate pune în evidenþa ºi segmentul distal al
Wirsungului, care se alãturã coledocului sau coboarã sub
marginea lui inferioarã.
În procesul de afectare a elementelor joncþiunii
biliopancreatice prin inflamarea diverticulului conteazã ºi
coraportul (unghiul) coledocoduodenal. Cu cât este mai mare
unghiul format de duoden ºi coledoc, cu atât este mai lungã
pars pancreatica a cãii biliare (fig. 4).
Preponderent, coledocul conflueazã cu duodenul sub un unghi
de 20-45 de grade - în 75% din cazuri, variaþii extreme se insereazã
"
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Fig.5. Unghiurile de confluere a coledocului cu duodenul. Schemã.
A  limitele cuprinse între 20-90 de grade;
B  limitele cuprinse între 20-45 de grade, frecvenþa  75% din cazuri;
C  limitele cuprinse între 45-90 de grade, frecvenþa  25% din cazuri;
D  diversitatea totalã a unghiurilor stabilite.

între 20-90 de grade (fig. 5). În ansamblu, diferenþele de diametru
între porþiunile coledocului: supraduodenal, retroduodenal,
pancreatic ºi cea intraramuralã sunt de cca 1-3 mm.
În mod clasic, locul de deshidere a coledocului se aflã în
treimea medie a porþiunii descendente a duodenului, la unirea
feþei dosale cu cea medialã. Orice altã modalitate sau sediu de
vãrsare a coledocului, reprezintã o variabilitate individualã.
Coledocul penetreazã duodenul, traversând oblic peretele
duodenal, pentru a se uni cu canalul Wirsung, care se gãseºte
dedesubtul lui ºi se deschide la nivelul papilei mari, în grosimea
cãreia se aflã ampulla Vateri.
Figura 6 reprezintã cadranele de localizare a diverticulelor
de fereastrã duodenalã. Orizontala trece prin papilla Vateri, iar
verticala coincide cu axul mare al D2. Diverticulele din cadranul
postero-superior, care au constituit 25% din cazuri, prezintã un
interes separat, deoarece acestea aderã la coledocul
retropancreatic (fig. 4 A, B, D).

a stricturilor distale biliopancreatice, în fond, îi aparþine
diverticulului inflamat complicat cu peridiverticulitã care în
majoritatea cazurilor evolueazã fãrã manifestãri clinice.
2. Un rol important în apariþia stricturilor biliare îl au
urmãtorii factori:
_lunjimea stricturii este direct proporþionalã cu lungimea
diverticulului;
_raportul axului diverticulului faþã de duoden ºi coledocul
distal;
_diametrul diverticulului;
_diametrul gurii de vãrsare a diverticulului este mai mic
ca sacul diverticular.
3. Analiza observaþiilor clinicoanatomice demonstreazã
cã diverticulele juxtapuse ºi interpuse afecteazã evacuarea din
sistemul biliopancreatic prin compresiunea porþiunilor terminale
ale acestuia. În aºa mod apar condiþii de formare a stricturilor;
staza biliarã ºi wirsungianã poate fi litogenã ºi, drept urmare, se
va instala icterul mecanic, colangita, pancreatita cronicã etc.
4. Greºelile de tacticã operatorie, în tratamentul
bolnavilor cu colecistitã calculoasã ºi cu diverticul, constituie
una dintre cauzele importante în apariþia sindromului biliarilor

Concluzii
1. Sumând indicii anatomici, inclusiv morfometrici
obþinuþi, se poate afirma cã inducerea mecanismului de formare

Fig. 6. Sediul diverticulelor duodenale. Schemã.
A  cadranele de localizare a diverticulului juxtapapilar pe peretele medial al duodenului.
B  sintopia diverticulului cu elementele adiacente: D2  duoden, APDPI (a. pancreatoduodenalis posterior inferior; P  pancreas; C 
coledoc; d  diverticul (preparat în semicorozie).
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10. Impact of Periampullary Duodenal Diverticula at Endoscopic Retrograde
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R. Morillas, M. Gassull. Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech., August
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operaþi. Diverticulele nediagnosticate sau ignorate pot deveni
cauza colangitelor, stricrturilor etc. Persoanele cu aceastã
patologie pentru o perioadã îndelungatã devin pacienþi ai
instituþiilor de profil gastroenterologic, cu o probabilitate sporitã
de dezvoltare a complicaþiilor, care duc la invaliditate ºi care
prezintã pericol ºi pentru viaþã.
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Influenþa ozonului asupra componenþei gazoase a sângelui ºi asupra
stresului oxidativ la pacienþii cu bronhopneumopatie obstructivã
I. Butorov, S. Butorov, N. Bodrug, I. Vasilachi, E. Tofan
Catedra Medicinã Internã nr. 6, USMF Nicolae Testemiþanu
Influence of Ozone on Blood Composition and Oxidative Stress on Patients with Obstructive Bronhopneumopathy
The inclusion of a physiological solution charged with ozone in the treatment and reabilitation of patients with chronic obstructive
bronhopneumopathy contributes to the improvement of all indices of cellular and humoral immunity links and also to the normalisation of the
patients immunoregulatory indices. Simultaneously, ozone-added physiological solution positively influences the peroxidation of lipids and the
antioxidative protection system. Research justifies the expediency of including this solution in the treatment and rehabilitation theray of patients
with bronhopneumopathy.
Key words: ozonotherapy, bronhopneumopathy
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çâåíüåâ èììóíèòåòà, ÷òî áëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì ñêàçûâàåòñÿ íà òå÷åíèè çàáîëåâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâíàÿ áîëåçíü ëåãêèõ, îçîíîòåðàïèÿ

Actualitatea
Bronhopneumopatia cronicã obstructivã (BPCO) reprezintã
o cauzã frecventã ce provoacã pierderea precoce a capacitãþii de
muncã ºi a mortalitãþii în þãrile industrial dezvoltate, ceea ce
releveazã importanþã atât medicalã, cât ºi social-economicã a
patologiei date [1, 2, 3]. În concepþia contemporanã a patogeniei

BPCO, unul dintre mecanismele principale îl constituie inflamaþia,
însã procesul inflamator se manifestã clinic doar parþial prin
simptome de boalã sau dereglãri ale funcþiei pulmonare. Ineficienþa
farmacoterapiei BPCO în mare mãsurã este determinatã de acþiunea
antiinflamatorie insuficientã a preparatelor tradiþionale: antibiotice,
bronholitice, mucoreglatoare ºi mucolitice [2, 4].
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Tratamentul ºi reabilitarea bolnavilor cu BPCO trebuie sã
se bazeze pe principii de sistem; în legãturã cu aceasta, în programul
mãsurilor curative ºi de reabilitare este necesarã utilizarea
metodelor ºi a remediilor cu acþiune sistemicã multifuncþionalã.
Eficacitatea mãsurilor curative de stopare a progresãrii BPCO
depinde în mare mãsurã de posibilitatea tratamentului inflamaþiei
cronice, care reprezintã o verigã principalã în patogenia BPCO.
Totodatã, numeroase date de literaturã indicã persistenþa
dereglãrilor respiratorii, ale tabloului citologic, ale conþinutului
bronºic ºi ale modificãrilor statutului imun dupã tratamentul
exacerbãrilor BPCO în staþionar. În pofida ameliorãrii evoluþiei
clinice, procesul inflamator la majoritatea bolnavilor are o evoluþie
trenantã [5, 6]. În ultimii ani o direcþie de perspectivã este ºi
elaborarea metodelor de activare a mecanismelor de sanogenezã,
majoritatea bazate pe utilizarea factorilor naturali. Dintre factorii
naturali, folosiþi pe larg în practica clinicã, un interes mare suscitã
ozonoterapia, care posedã efect terapeutic marcat în tratamentul
unui ºir larg de afecþinui [5, 6, 7]. Având o utilizare largã în
tratamentul diverselor afecþiuni, la moment aceste metode au o
întrebuinþare mai restrânsã în pulmonologie.
Scopul cercetãrii  studierea influenþei soluþiei fiziologice
ozonate asupra indicilor statusului imunologic, asupra spectrului
lipidic (lipidogramei) ºi a sistemului POL-SAO.

Starea funcþionalã a imunitãþii celulare a fost apreciatã prin
determinarea cantitãþii totale de T-limfocite (CD3+), a
subpopulaþiilor: T-helperi/inductori (CD4+), T-supresori/killeri
(CD8+), a cantitãþii de B-limfocite (CD22+). Starea funcþionalã a
imunitãþii umorale s-a apreciat prin determinarea claselor de bazã
a imunoglobulinelor serice: A, M, G.
Intensitatea activitãþii proceselor de peroxidare lipidicã ºi a
sistemului de protecþie antioxidant (SAO) a fost evaluatã prin
stabilirea urmãtorilor parametri: conjugatele dienice (CD),
chetodienele (ChD), conjugatele trienice (CT), activitatea
superoxidismutazei (SOD) ºi a catalazei.
Prelucrarea statisticã a rezultatelor s-a efectuat în
conformitate cu legitãþile statisticii variaþionale cu utilizarea
pachetului informatic Statistica 5,0 for Windows. Au fost calculaþi
indicatorii intensivi, extensivi, indicatorii valorilor medii. S-au
utilizat, de asemenea, analiza de corelaþie, de varianþã ºi coeficienþii
de corelaþii neparametrici ai rangurilor Spirmen. Veridicitatea
diferenþei valorilor medii corespunzãtoare parametrilor diferitelor
grupuri de bolnavi a fost estimatã dupã criteriul t-Student, statistic
concludente au fost considerate diferenþele p < 0,05.
Rezultate ºi discuþii
La finele curei tratamentului de reabilitare, simptomele
subiective ale BPCO (tusea, expectoraþia, slãbiciunea generalã,
dispnee) au regresat în ambele loturi, dar în lotul bolnavilor supuºi
ozonoterapiei eficacitatea clinicã a fost mai pronunþatã, comparativ
cu lotul de referinþã.
Pe fundalul curei de tratament cu ozonoterapie, cãtre ziua a
15-a de supraveghere medicalã, tusea s-a micºorat de 1,4 ori; dupã
30 de zile de supraveghere  de 4,5 ori; cantitatea de sputã
expectoratã s-a micºorat dupã 15 zile de supraveghere de 1,2 ori,
iar dupã 30 zile de tratament de reabilitare  de 4,1 ori. În lotul de
referinþã aceste ameliorãri ale indicilor analizaþi, deºi prezente, au
fost neesenþiale. Astfel, tusea cãtre ziua a 15-a de tratament s-a
micºorat de 1,1 ori, cãtre ziua a 30-a  de 1,5 ori; cantitatea de
sputã expectoratã s-a micºorat cãtre ziua a 15-a de tratament de
1,2 ori, dupã 30 de zile de tratament  de 1,5 ori. La 56 (61,5%) de
pacienþi din lotul de bazã, dupã 15 zile de tratament, s-a constatat
o dinamicã pozitivã a principalilor indici care caracterizeazã funcþia
de drenaj a bronhiilor, dar devierile statistice dintre valorile acestor
indici precurativi ºi postcurativi au fost neconcludente. Suma

Material ºi metode
În studiu au fost incluºi 183 de bolnavi cu BPCO în perioada
de regresare a exacerbãrii maladiei, cu vârsta cuprinsã între 20 ºi
60 de ani (vârsta medie  51±2,5); durata medie a maladiei a
constituit 12±1,5 ani.
Diagnosticul BPCO a fost stabilit dupã criteriile GOLD 2003,
pe baza datelor clinico-funcþionale, radiologice ºi de laborator.
Conform recomandaþiilor Societãþii Europene Respiratorii,
bolnavii incluºi în studiu au fost divizaþi în funcþie de gravitatea
afecþiunii în pacienþi cu BPCO, gravitate uºoarã (VEMS > 70%
din valorile normei), apreciatã la 106 (57,9%) bolnavi, ºi gravitate
medie (VEMS a constituit la aceºti bolnavi 50-69% din valorile
normei)  77 (42,1%) de pacienþi.
În programul de tratament complex al bolnavilor lotului de
bazã (99 de cazuri) a fost inclusã ozonoterapia; lotul de referinþã a
fost format din 92 de bolnavi care au fãcut un tratament standard
complex, asociat cu metode fizioterapeutice (aeroterapie,
spelioterapie, gimnasticã curativã, masaj al regiunii toracice).

Tabelul 1

Indicii funcþiei de transport a gazelor sangvine

Notã: * p < 0,05 , ** p < 0,01*** , p < 0,001; devierile statistic autentice dintre valorile iniþiale ºi dupã 30 de zile de tratament.
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Tabelul 2
Modificãrile indicilor de bazã care caracterizeazã statutul imun la bolnavii cu BPCO,
în perioada de aplicare a tratamentului de reabilitare

Notã: * p < 0,05, ** p < 0,01,*** p < 0,001, devierile statistic autentice dintre valorile iniþiale ºi cele înregistrate dupã 30 de zile de tratament.

punctajului, care apreciazã statutul clinic al bolnavilor cu BPCO
din lotul de bazã, cãtre finele curei de tratament s-a micºorat de la
10,6+0,18 pânã la 2,83+0,11 puncte, sau de 3,7 ori (p < 0,001); la
bolnavii din lotul de referinþã  de la 10,7+0,16 la 7,2+0,17 puncte,
sau de 1,5 ori în raport cu valorile iniþiale. Includerea ozonoterapiei
în programul complex de tratament al bolnavilor cu BPCO a
contribuit la dispariþia în termene mai reduse a semnelor clinice ºi
la normalizarea datelor de laborator. Dupã primele 3-4 ºedinþe de
ozonoterapie bolnavii au menþionat ameliorarea stãrii generale,
diminuarea slãbiciunii generale.
În baza anchetãrii pacienþilor a fost alcãtuit tabelul de
evaluare subiectivã a rezultatelor tratamentului de reabilitare.
Menþionãm cã pacienþii din ambele loturi au remarcat ameliorarea
evoluþiei clinice a maladiei pe parcursul tratamentului de reabilitare
aplicat. Cu rezultate pozitive ale tratamentului aplicat au fost
externaþi 85 (93,4%) de pacienþi din lotul de bazã, fãrã efect curativ
au fost externaþi 6 (6,6%) pacienþi; în lotul de referinþã, cu efect
curativ au fost externaþi 79 (85,9%) de pacienþi, fãrã efect curativ
 13 (14,1%) pacienþi. Analiza dinamicii simptomelor ºi a
sindroamelor clinice la bolnavii din lotul de bazã, cãtre finele curei
de tratament, a demonstrat obþinerea efectului clinic bun în 81,3%
din cazuri, a efectului clinic satisfãcãtor  la 12,1% dintre pacienþi;
la bolnavii din lotul de referinþã, un efect clinic bun a fost remarcat
în 59,8% din cazuri, efect clinic satisfãcãtor  la 26,1% dintre
pacienþi. Efect clinic postcurativ nu s-a obþinut în 6,6% din cazuri
în lotul de bazã ºi în 14,1% din cazuri  în lotul de referinþã.
Includerea ozonoterapiei în programul complex de reabilitare
a pacienþilor cu BPCO a influenþat benefic funcþia sângelui de
transport a gazelor, datele obþinute sunt prezentate în tabelul 1.

Statistica prezentatã în tabelul 1 nu relevã modificãri evidente
a concentraþiei 2,3  DFG ºi a nivelului P50, pe fundalul
tratamentului profilactic tradiþional; pre- ºi postcurativ s-a observat
tendinþã de scãdere a eritrocitelor ºi a hemoglobinei, dar devierile
pre- ºi postcurative au fost statistic neconcludente. În lotul
bolnavilor supuºi ozonoterapiei, la finele curei de reabilitare s-a
observat scãderea statistic autenticã a concentraþiei de 2,3  DFG
(cu 13,2%, p < 0,01) ºi a nivelului P50 (cu 64,4%; p < 0,05), ceea
ce demonstreazã normalizarea sau ameliorarea metabolismului
gazos pe fundalul ozonoterapiei. De asemenea, la pacienþii din
lotul de bazã s-a constat micºorarea, statistic veridicã, a numãrului
de eritrocite ºi a concentraþiei de hemoglobinã.
Pe fundalul tratamentului de reabilitare, aplicat la bolnavii
examinaþi, s-a observat o dinamicã pozitivã a indicilor imunitãþii
umorale ºi celulare, dar rezultatele au fost statistic neconcludente
(tab. 2).
Ozonoterapia, inclusã în programul de reabilitare a bolnavilor
cu BPCO, a activizat imunitatea celularã ºi cea umoralã, fapt care
a influenþat evoluþia favorabilã a maladiei, iar în lotul de referinþã
aceste modificãri au fost neînsemnate. În lotul de bazã cantitatea
de limfocite CD3 s-a majorat cu 35,8%, iar în lotul de referinþã 
cu 3,4%; numãrul limfocitelor CD4+ s-a majorat cu 31,1% în lotul
de bazã ºi cu 14,4%  în lotul de referinþã; numãrul de limfocite
CD22+ s-a micºorat cu 9,2% ºi 6,6%, respectiv. În perioada efectuãrii
mãsurilor de reabilitare cu implicarea ozonoterapiei s-au înregistrat
ºi modificãri pozitive ale imunoglobulinelor, datele obþinute sunt
prezentate în tabelul 3. Din datele prezentate în tabelul 3 se relevã
o scãdere a: IgM  de la 1,49+0,09 g/l pânã la 1,30+0,08 g/l

Tabelul 3
Modificãrile imunoglobulinelor claselor A, G, M la bolnavii cu BPCO, în procesul efectuãrii tratamentului de reabilitare

Notã: * p < 0,05, ** p < 0,01,*** p < 0,001, devierile statistic autentice dintre valorile iniþiale ºi cele dupã 30 de zile de tratament.
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Tabelul 4
Dinamica spectrului lipidic în procesul de efectuare a tratamentului de reabilitare (M±m)

Notã: * p < 0,05, ** p < 0,01,*** p < 0,001, devierile statistic autentice dintre valorile iniþiale ºi cele obþinute dupã 30 de zile de tratament.

(p < 0,01); Ig G  de la 16,91+0,09 g/l pânã la 11,34+0,21 g/l
(p < 0,01); IgA a diminuat de la 1,66+0,12 g/l pânã la 1,48+0,14
g/l (p < 0,001). La pacienþii din lotul de referinþã, deºi s-a atestat,
de asemenea, ameliorarea valorilor imunoglobulinelor, clasele A,
G, M, dar rezultatele obþinute nu au fost statistic autentice.
Dinamica spectrului lipidic, pe fundalul procesului de
reabilitare, este prezentatã în tabelul 4.
Conform datelor prezentate în tabelul 4, ozonoterapia a
influenþat statistic autentic indicii spectrului lipidic care la finele
curei de tratament s-au apropiat de valorile normei, spre deosebire
de lotul de referinþã. S-a observat scãderea nivelului colesterolului
(Col) cu 22%, a trigliceridelor (cu 42%), paralel s-a constatat
creºterea LDH (lipoproteide cu densitate înaltã) cu 85%, care au o
funcþie protectivã asupra endoteliului vascular ºi exclud efectul
distructiv al LDL (lipoproteide cu densitate joasã) asupra
endoteliului ºi asigurã funcþia de protecþie antioxidativã. Cura de
ozonoterapie a determinat scãderea â-lipoproteidelor cu 25%. În
lotul de referinþã colesterolul general, β-lipoproteidele ºi
trigliceridele s-au micºorat numai cu 2,1%, 6,9% ºi 11,2%,
respectiv. Analiza lipidogramelor pacienþilor supuºi ozonoterapiei
a demonstrat scãderea, statistic autenticã, a fracþiilor aterogene de
colesterol ºi creºterea fracþiilor antiaterogene; la ei coeficientul de

aterogenitate s-a micºorat de la 5,69+0,41 pânã la 3,58 + 0,39
(p < 0,05), în lotul de referinþã  de la 5,90+0,49 pânã la 4,72+0,31
(p < 0,05).
Din datele tabelului 5 deducem cã mãsurile de reabilitare
efectuate au influenþat benefic indicii POLSAO. La bolnavii din
lotul de bazã modificãri esenþiale ale proceselor POLSAO, cãtre
finele mãsurilor de reabilitare efectuate, nu s-au constatat, deºi sa observat o tendinþã de ameliorarea a acestora. La bolnavii din
lotul de bazã, pe fundalul mãsurilor de reabilitare, s-au ameliorat
indicii proceselor POLSAO care s-au normalizat dupã 30 zile de
tratament. Concomitent nivelul SOD s-a majorat practic de 2 ori 
de la 2,17+0,16 pânã la 4,50+0,22 un.perf. (p < 0,01), catalaza sa majorat de la 8,10+0,60 pânã la 15,98+0,56 mmol/H2O2 (p <
0,001).
Mãsurile de reabilitare efectuate au influenþat benefic
proprietãþile funcþionale ale trombocitelor, dar numai bolnavii
trataþi cu ozon au prezentat modificãri pozitive marcante, statistic
autentice, ale parametrilor studiaþi (tabelul 6).
Datele prezentate în tabelul 6 relevã cert cã, dupã efectuarea
mãsurilor de reabilitare, la bolnavii din lotul de bazã s-a normalizat
funcþia de agregare a trombocitelor.
Tabelul 5

Dinamica proceselor POL ºi a sistemului antioxidativ în decursul tratamentului de reabilitare (M±m)

Notã: * p < 0,05, ** p < 0,01,*** p < 0,001, devierile statistic autentice dintre valorile iniþiale ºi cele obþinute dupã 30 de zile de tratament.
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Tabelul 6
Caracteristica comparativã a agregãrii trombocitare la bolnavii din lotul de bazã ºi din lotul de referinþã,
pânã ºi dupã efectuarea tratamentului de reabilitare

Notã: * p < 0,05, *** p < 0,001, devierile statistic autentice dintre valorile iniþiale ºi dupã 30 de zile de tratament.

Gradul de agregare trombocitarã, iniþial majorat, s-a micºorat
de la 78+8,6 pânã la 56,8+6,9 (p < 0,01), ceea ce corespunde
normei; în lotul de referinþã gradul de agregare trombocitarã preºi postcurativ nu s-a modificat ºi a constituit 57,6+7,2% ºi
72,9+3,1%, respectiv (p > 0,1). Viteza de agregare s-a redus,
statistic veridic, în ambele loturi, dar numai în lotul de bazã a atins
valorile normale; iniþial acest parametru a constituit 45,4+3,8%/
min; postcurativ  12,5+3,0% /min (p < 0,01), în lotul de referinþã
 39,8+1,6% ºi 21,46+1,7% /min, respectiv (p < 0,01). Datele
obþinute, pe de o parte, confirmã caracterul secundar al disfuncþiei
trombocitare, deoarece s-a constatat o dinamicã pozitivã a evoluþiei
maladiei prin efectul tratamentului de reabilitare, pe de altã parte,
s-a confirmat efectul pozitiv al ozonoterapiei asupra dezechilibrului
în sistemul PACK, restabilindu-se funcþia de agregare trombocitarã.
O altã disfuncþie a agregãrii trombocitelor o constituie
hipoagregarea, care poate fi corijatã prin ozonoterapie. Gradul de
agregare trombocitarã, diminuat iniþial (în lotul de bazã, 23+4,8%
ºi 19+6,7%, în lotul de referinþã) s-a normalizat dupã efectuarea
tratamentului de reabilitare doar la bolnavii din lotul de bazã ºi a
constituit 54,6+6,25% (p < 0,01). În lotul de referinþã s-a constatat
gradul de hipoagregare a trombocitelor  32,9+130% (p > 0,05).
Indicele sumar de agregare a trombocitelor (ISAT), care reflectã
starea funcþionalã a trombocitelor, s-a normalizat în lotul de bazã
ºi a constituit: precurativ  15,2+0,08% ºi postcurativ  8,1+0,09%
(p < 0,01), dar s-a menþinut scãzut în lotul de referinþã (4,9+0,08%
ºi 6,3+0,3% respectiv; p > 0,05 ). Astfel, ozonoterapia a determinat
corijarea disfuncþiei agregãrii trombocitelor. La pacienþii cu funcþie
de agregare trombocitarã intactã iniþial nu s-au înregistrat modificãri
ale gradului de agregare a trombocitelor în procesul de reabilitare.
În acest caz funcþia de agregare a trombocitelor fiind pãstratã,
sistemul de reglare a stãrii de agregare a sângelui (SRAS) fiind
echilibrat, ozonoterapia nu are punct de aplicaþie. S-a constatat cã
dozele mici de ozon posedã un efect de hipocoagulare: la pacienþii
examinaþi s-a observat micºorarea, statistic veridicã, a

fibrinogenului de la 4,45+0,11 pânã la 3,31+0,09 g/l (p < 0,001);
majorarea timpului trombinic  de la 36,81+0,98 pânã la
41,36+0,93 sec (p < 0,001); timpul de recalificare cu caolin  de
la 71,98+1,12 pânã la 75,47+1,14 sec (p < 0,001).
Tratamentul administrat a influenþat pozitiv starea
microcirculaþiei la bolnavii din ambele loturi. Astfel, la 79,1%
dintre bolnavi din lotul de bazã ºi la 47,8% dintre bolnavi din lotul
de referinþã s-a normalizat microcirculaþia. Microcirculaþia de tip
spastic s-a redus de la 70% pânã la 20% în lotul de bazã ºi de
74% pânã la 50% în lotul de referinþã; tipul spastic-stazic de
microcirculaþie s-a micºorat de la 30% pânã la 10% ºi de la 29%
pânã la 16%, respectiv. Sub influenþa ozonoterapiei, indicele
microcirculaþiei s-a majorat, statistic autentic, de la 4,30+0,37 pânã
la 5,48+0,29 un. perif. (p > 0,1); în lotul de referinþã indexul
microcirculaþiei s-a majorat de la 4,31±0,31 pânã la 4,72±0,33
un. perif. (p > 0,1). Dupã ozonoterapie, la efectuarea probei
ocluzive, s-a înregistrat creºterea afluxului sangvin în perioada de
hiperemie cu 55,2% ºi micºorarea rezervei sangvine capilare, ceea
ce se explicã prin creºterea afluxului de sânge în patul
microcirculator din contul creºterii numãrului de capilare
funcþionale sub influenþa ozonului. În lotul de referinþã afluxul de
sânge a constituit 12,4% ºi, practic, nu s-a modificat rezerva
circulaþiei capilare.
Ozonoterapia a influenþat benefic ºi evoluþia clinicã a BPCO
prin scãderea frecvenþei exacerbãrilor ºi scurtarea termenelor de
tratament (tabelul 7).
Din datele prezentate în tabelul 7 se observã cã 80,2+4,3%
din cazuri din lotul de bazã, la o supraveghere de 12 luni, nu au
prezentat exacerbãri ale maladiei; în lotul de referinþã acest indice
a fost de 66,3+4,1%, ceea ce constituie de 1,2 ori mai puþin,
comparativ cu lotul de bazã. Durata medie a exacerbãrilor în lotul
de bazã a constituit 12,5+0,6 zile, pe când în lotul de referinþã 
19,4+0,7 zile (p < 0,05).
Tabelul 7

Influenþa terapiei de reabilitare în apariþia exacerbãrilor

Notã: *** p < 0,001, devierile statistic autentice dintre loturile incluse în studiu.
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Tabelul 8
Modificarea calitãþii de viaþã a pacienþilor în loturile incluse în studiu (SF-36)

Notã: * p < 0,05, ** p < 0,01  devierile statistic autentice dintre loturile de studiu.

Folosirea soluþiei fiziologice cu ozon, în programul de
tratament tradiþional al bolnavilor cu BPCO, a activat sistemul de
protecþie antioxidativã, confirmat prin creºterea activitãþii
antioxidative (AAO) în serul sangvin de la 4,18+0,22 pânã la
6,56+0,27, pe când în lotul de referinþã aceste modificãri au fost
neînsemnate ºi statistic neconcludente (4,22+0,29 pânã la 4,98+0,3;
p > 0,1).
Modificarea indicilor de calitate a vieþii pacienþilor sub
influenþa tratamentului de reabilitare este prezentatã în tabelul 8.
S-a stabilit cã în momentul externãrii din sanatoriu, conform
criteriilor fizice, calitatea vieþii a crescut cu 23,0+1,9%, iar criteriul
general al calitãþii vieþii s-a ameliorat cu 7,0+0,41%. În lotul de
referinþã modificãri esenþiale ale indicilor de calitate a vieþii nu sau înregistrat, cu toate cã s-a atestat o tendinþã de ameliorare a
acestora.

pacienþii cu BPCO, pe când la pacienþii trataþi prin metode
tradiþionale nu se determinã modificãri esenþiale ale indicilor POLSAO.
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Concluzii
1. Perfuziile intravenoase cu soluþie fiziologicã ozonatã
posedã un efect de corijare a sistemului imun celular ºi al celui
umoral, confirmat prin creºterea indexului imunoreglator, prin
scãderea, statistic autenticã, a concentraþiei imunoglobulinelor M,
G, A ºi CIC. În lotul de bolnavi trataþi prin terapie standard,
modificãri pozitive ai parametrilor statutului imun nu s-au constatat,
ceea ce indicã lipsa efectului imunomodulator al acestor metode
de reabilitare.
2. Includerea în programul de reabilitare complex al
pacienþilor cu BPCO a soluþiei fiziologice ozonate contribuie la
ameliorarea proceselor metabolismului lipidic, POL-SAO la
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Venlafaxin. Eficacitate clinicã, caracteristici comparative
A. Nacu, G. Cãrãuºu
Catedra Psihiatrie, Narcologie ºi Psihologie Medicalã, USMF Nicolae Testemiþanu
Venlafaxin. Clinical Efficacy, Comparative Characteristics
The study presents the results of an investigation of the efficacy and tolerance of Venlafaxine on 36 patients with severe depressive disorders
with both moderate and severe episodes. The evolution period of the disease varied between 6 months and 10 years. The therapy with
Venlafaxine showed an amelioration of the patients condition beginning with the 7th treatment. Venlafaxine revealed a high response rate in the
treatment of many categories of depression with diverse symptoms, both as monotherapy and in combination with other medication. Research
established the efficacy of Venlafaxine in treating cases of severe depression, with good tolerance. The best results were obtained in patients
with recurrent depression and bipolar affective disorders.
Key words: Venlaxor efficacy
Venlafaxin. Êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè
Íà 36 ïàöèåíòàõ, ñòðàäàþùèõ äåïðåññèåé ðàçëè÷íîé ñòåïåíè âûðàæåíîñòè, áûëà èçó÷åíà ýôôåêòèâíîñòü âåíëàôàêñèíà
(Venlafaxin). Ó èññëåäîâàííûõ áîëüíûõ äëèòåëüíîñòü çàáîëåâàíèÿ âàðüèðîâàëà îò 6 ìåñÿöåâ äî 10 ëåò. Àíàëèç ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ ïîêàçàë, ÷òî Venlafaxin ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ ñîñòàÿíèÿ áîëüíûõ ñ 7-ãî äíÿ ëå÷åíèÿ; îí îêàçàëñÿ ýôôåêòèâíûì
ïðè äåïðåññèè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåññòè, îñîáåííî ïðè òÿæåëîé ôîðìå äåïðåññè è å¸ ðåöèäèâàõ, êàê â ìîíîòåðàïèè, òàê è â
ñî÷åòàíèè ñ äðóãèìè ìåäèêàìåíòîçíûìè ñðåäñòâàìè. Âåíëàôàêñèí (ñèíîíèì Venlaxor) ñðàâíèòåëüíî ëåãêî ïåðåíîñèòñÿ áîëüíûìè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Venlafaxin, äåïðåññèÿ

Actualitatea temei
Actualmente, depresia este privitã din punct de
vedere etiopatogenic ca rezultat al acþiunii conjugate a
mai multor factori (biologico-genetici, psihologici,
cognitivi, sociali) pe un teren predispus, vulnerabil.
Antidepresivele sunt capabile sã normalizeze dispoziþia
depresivã, acþionând asupra ideaþiei depresive de
vinovãþie, subestimare, inutilitate ºi autolizã, dar ºi la
simptomatologia asociatã, de ex. inhibiþia psihomotorie,
anxietatea, insomnia, astfel devenind una dintre cele mai
chinuitoare suferinþe umane. Aceste trãiri îl fac pe bolnav
sã se urascã pe sine ºi, nu rareori, sã caute o ieºire din
aceastã stare printr-o tentativã suicidarã. Depresia
beneficiazã de o terapie complexã, ce îmbinã metodele
biologice cu cele psihoterapeutice, dar poziþia centralã
este ocupatã de medicaþia antidepresivã, extrem de
complexã ºi diversificatã. În ciuda acestei diversificãri,
se observã o accentuare rezistentã la medicaþie.
Venlafaxina (alias Venlaxar) reprezintã capul de serie al

unei noi clase de medicamente antidepresive  inhibitori
ai recaptãrii serotoninei ºi a noradrenalinei (SNaRI).
Scopul studiului
De a stabili eficienþa terapeuticã a Venlafaxinei ºi
toleranþa ei de cãtre pacienþii cu stãri depresive.
Material ºi metode
Designul studiului
Prospectiv, cu durata de 4 sãptãmâni.
Dupã o sãptãmânã de pauzã (wash-out), pacienþii
au administrat doze flexibile de Venlafaxinã (75-225 mg/
zi).
Evaluare sãptãmânalã.
Pentru evaluare au fost utilizate scala PANSS
(Positive and Negative Sindrome Scale), scala Beck cu
21 itemi, scalele Hamilton, cu 17 itemi, ºi Taylor, cu 50
de itemi. Evaluãrile s-au fãcut la iniþierea studiului, dupã
2 sãptãmâni ºi la sfârºitul tratamentului.
Tabelul 1

Caracteristicile clinico-psihofarmacologice ale Venlafaxinei

"'

Nr.6 (300), 2007
Tabelul 2
Acþiunea selectivã a moleculelor de Venlafaxinã asupra neurotransmiþãtorilor

Legendã: ++++  înaltã; +++  moderatã; ++  slabã; +  foarte slabã; 0  nulã

Tabelul 3
Caracteristicile farmacokinetice ale Venlafaxinei

Unele caracteristici ale remediului investigat sunt
prezentate în tabelele 1-3.
Forma de livrare a Venlafaxinei  tablete 25, 50,
75, 100, 150 mg.
Doza mg/zi  75-225, 375.
Criterii de includere:
Includerea bolnavilor în studiu s-a fãcut pe baza
criteriilor CIM-10, diagnostic de tulburare depresivã
majorã, episoade moderate ºi severe.
Durata de evoluþie a bolii a variat între 6 luni ºi 10
ani. Peste 70% dintre pacienþi au prezentat mai mult de
5 episoade în antecedente.
Consimþãmântul pacientului  în scris.
Mod de dozare
Tatonarea dozei se fãcea pânã la 225 de mg
Venlafaxinã, din ziua 1 pânã în ziua a 5-a, urmatã de
ajustarea sãptãmânalã, flexibilã ºi individualizatã a
dozei pe parcursul primelor 4 sãptãmâni, dozã stabilitã
de clinician pentru fiecare caz în parte.
Parametrii de siguranþã ai tratamentului au cuprins:
monitorizarea reacþiilor adverse, semnele vitale
(tensiunea arterialã ºi pulsul), examene paraclinice.
Date despre pacienþi:
Vârsta  18-64 de ani;
36 de pacienþi studiaþi: femei  20, bãrbaþi  16.

Distribuþia pacienþilor în funcþie de severitatea
afecþiunii:
24 de pacienþi prezentau la internare tulburãri de
dispoziþie de tip depresiv, de intensitate severã.
12 pacienþi prezentau tulburãri de dispoziþie de tip
depresiv, de intensitate medie.
Rezultate
Printre factorii favorizanþi, defavorizanþi ai
complianþei terapeutice pot fi indicaþi: multitudinea de
remedii terapeutice utilizate în tratamentul bolilor
psihice, administrate cu sau fãrã prescripþii medicale,
cu sau fãrã control medical. Automedicaþia bolnavilor
depresivi se prezintã ca un pericol; perceperea ºi
mediatizarea în populaþie a tulburãrilor depresive ca
fiind probleme existenþiale, fãrã implicaþii de asistenþã
psihiatricã; dificultãþile obiective în stabilirea
diagnosticelor psihiatrice, mai ales pacienþilor din
mediul rural, iar birocratizarea actului medical face ca
multe persoane sã evite asistenþa; comorbiditatea
somaticã la numeroºi pacienþi depresivi; lipsa unei
echipe terapeutice complexe; costurile extrem de ridicate
ale tratamentelor corecte; perceperea eronatã a efectelor
secundare ale medicamentelor atât de cãtre bolnavi, cât
ºi de persoanele din anturajul lor. Cu toate cã prevalenþa
depresiei monopolare este mai mare la femei, bãrbaþii

Fig. 1. Eficacitatea terapeuticã a Venlafaxinei.
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sunt expuºi unui risc mai mare de a dezvolta forme
severe de depresie cu simptome psihotice ºi, respectiv,
unui risc suicidar mai înalt. Primul episod depresiv a
necesitat o diagnosticare ºi o instituire promptã a
tratamentului antidepresiv, deoarece durata ºi severitatea
acestuia sunt importante în evoluþia ulterioarã a
tulburãrii depresive. Impactul tulburãrii depresive
recurente asupra existenþei individului este diferenþiat,
cu o prezervare relativ bunã a funcþionalitãþii familiale,
dar cu efecte devastatoare asupra funcþionalitãþii
profesionale. S-a dovedit cã riscul suicidar este mai înalt
la persoanele cu un nivel instructiv mai înalt. O realã
problemã este comorbiditatea somaticã, care devine, dea dreptul, dramaticã dupã mai mulþi ani de evoluþie a
depresiei monopolare.
Responsivitatea la tratamentul cu Venlafaxinã este
rapid observabilã deja din primele 2-3 zile de
administrare, printr-o senzaþie de confort, semnalatã de
pacienþi, ºi de o bunã toleranþã. Modificãri importante
ale scorului la scale se observau la a 2-a sãptãmânã. În
schizofrenie debutul efectului terapeutic, evaluat prin
scorul PANSS, este observat din a 2-a sãptãmânã de la
începutul tratamentului cu Venlafaxinã.

Siguranþã ºi toleranþã
Eficacitatea nu este unica preocupare în terapia
pacienþilor depresivi. Toleranþa constituie, de asemenea,
o problemã de o importanþã majorã. Preparatul are
urmãtoarele avantaje:
_ toxicitate redusã în caz de supradozaj;
_ nu provoacã dependenþã;
_ nu afecteazã activitatea cardiacã;
_nu produce sedare;
_ este indicat vârstnicilor;
_ dispune de un potenþial redus de interacþiune cu
medicamentele uzuale;
_ nu afecteazã memoria.
Efecte adverse
Rezultatele studiului au demonstrat cã 45% dintre
pacienþi nu au prezentat nici un efect advers; 50% dintre
pacienþi aveau o toleranþã satisfãcãtoare la Venlafaxina.
ªi numai la 5 la sutã dintre bolnavi s-au atestat unele
efecte adverse (fig. 2):
Cele mai frecvente efecte adverse (la doze peste
150 mg/zi) au fost: insomnia (65%), uscãciunea gurii,
inapetenþa, disconfort gastric, cefalee, irascibilitate,
tremor interior, creºteri pasagere ale tensiunii arteriale,
observate la 5% dintre pacienþi.

Eficienþa
Eficacitatea terapeuticã s-a obþinut în condiþii de
sedare limitatã.
Terapia cu Venlafaxinã a evidenþiat o ameliorare
din ziua a 7-a de tratament în urmãtoarele proporþii (fig.
1):
_pentru tulburãrile de dispoziþie de tip depresiv de
intensitate medie:
_excelentã  80%, bunã  15%, moderatã  5% din
cazuri;
_pentru tulburãrile de dispoziþie de tip depresiv de
intensitate severã, inclusiv rezistentã: excelentã
 75%, bunã  18%, moderatã  7% din totalitatea
observaþiilor.
În trei sãptãmâni de administrare nu s-a înregistrat
nici un efect al tratamentului la 3 pacienþi (2  cu
hipocondrie, 1  cu schizofrenie), dar nici unul dintre ei
n-a abandonat tratamentul. Pe lângã Venlafaxinã, aceºti
pacienþi au administrat ºi un alt preparat  în combinaþie.

Discuþii
Efectul medicamentelor nu depinde numai de
compoziþia lor, ci ºi de profesionalismul medicului care
le prescrie. Venlafaxina a arãtat în studiul nostru o ratã
înaltã de responsivitate. Spre deosebire de alte studii,
în care efectul advers comun a fost senzaþia de vomã,
studiul nostru evidenþiazã insomnia ca fiind cea mai
frecventã acuzã.
Concluzii
Venlafaxina este un preparat antidepresiv care
acþioneazã favorabil în multiple tipuri de depresii; din
punct de vedere simptomatologic, remediul vizat poate
fi administrat atât separat, cât ºi în combinaþie cu alte
preparate.
Am remarcat o bunã eficienþã a preparatului în
depresii severe pe fundalul unei toleranþe suficiente a
lui.
Cele mai bune rezultatele ale tratamentului cu
Venlafaxinã au fost atestate la bolnavii cu depresii
recurente ºi cu tulburãri afective bipolare.
Efectele adverse au dispãrut treptat fãrã a se reduce
doza Venlafaxinei.
Compararea scorurilor Hamilton, PANSS, Taylor,
Beck, dupã trei sãptãmâni de tratament, evidenþiazã o
scãdere globalã importantã la toþii itemii înregistraþi.
S-a observat o modificare semnificativã a calitãþii
vieþii pacienþilor în 90 la sutã din cazuri, manifestatã
prin creºterea motivaþiei, creºterea elanului vital.
Observaþiile noastre vor continua în perioadele de
tratament ºi de supraveghere de mai multe luni, fiind
necesare în evitarea riscului de recãdere.

Fig. 2. Toleranþa în cazurile administrãrii Venlafaxinei.

#

Nr.6 (300), 2007
7. Gutierrez M.A., Stimmel G.L., Aiso J.Y. Venlafaxine: a 2003
update. Clin. Ther., 2003; 25 (8): 2138-54.
8. Gonul A.S., Akdeniz F., Donat O., Vahip S. Selective serotonin
reuptake inhibitors combined with venlafaxine in depressed patients
who had partial response to venlafaxine: four cases. Prog.
Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 2003; 27 (5): 889-91.
9. Whyte I.M., Dawson A.H., Buckley N.A. Relative toxicity of
venlafaxine and selective serotonin reuptake inhibitors in overdose
compared to tricyclic antidepressants, Q.J.M., 2003; 96 (5): 36974.
10. Samuelian J.C., Hackett D. A randomized, double-blind, parallelgroup comparison of venlafaxine and clomipramine in outpatients
with major depression. J. Psychopharmacol., 1998; 12 (3): 273-8.

Bibliografie
1. Corya S.A., Williamson D., Sanger T.M., Briggs S.D. et. al. A
randomized,double-blind comparison of olanzapine/fluoxetine
combination, olanzapine, fluoxetine, and venlafaxine in treatmentresistant depression. Depress Anxiety, 2006; 23 (6): 364-72.
2. Sir A., DSouza R.F., Uguz S., George T. et. al. Randomized trial
of sertraline versus venlafaxine XR in major depression: efficacy
and discontinuation symptoms. J. Clin. Psychiatry, 2005; 66 (10):
1312-20.
3. Montgomery S.A., Huusom A.K., Bothmer J. A randomised study
comparing escitalopram with venlafaxine XR in primary care
patients with major depressive disorder. Neuropsychobiology, 2004;
50 (1): 57-64.
4. Montgomery S.A., Entsuah R., Hackett D. et.al. Venlafaxine
versus placebo in the preventive treatment of recurrent major
depression., J. Clin. Psychiatry, 2004; 65 (3): 328-36.
5. Olver J.S., Burrows G.D., Norman T.R. The treatment of
depression with different formulations of venlafaxine: a comparative
analysis. Hum. Psychopharmacol., 2004; 19 (1): 9-16.
6. Simon J.S., Aguiar L.M., Kunz N.R., et. al. Extended-release
venlafaxine in relapse prevention for patients with major depressive
disorder, J. Psychiatr. Res., 2004; 38 (3): 249-57.

Anatol Nacu, dr. h., profesor
Catedra Psihiatrie, Narcologie ºi Psihologie Medicalã
USMF Nicolae Testemiþanu
Tel.: 794573
E-mail: drnacu@moldova.md
Recepþionat 29.11.2007

S Ã N Ã TAT E P U B L I C Ã ª I M A N A G E M E N T

Aprecierea igienicã comparativã a muncii operatorilor de calculatoare
A. Tihon
Catedra Igiena Generalã, USMF Nicolae Testemiþanu
Health Risks of Workers in Computer Centers and Information Services
The article reports on the health risks associated with workers at computer centers and those which provide informational services. The
author attempted to integrate research on the influence of several factors of slight intensity to which the workers are subjected through their
different modes of labor activity. The research compared the hygienic parameters with the physiological effects of their daily work. The author
suggests measures to prevent or diminish health risks to workers in this environment.
Key words: works hygiene, occupation physiology, video terminals
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÷òî, â êîíå÷íîì èòîãå, ìîæåò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé. Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíàÿ
îöåíêà ôèçèîëîãî-ãèãèåíè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ó îðåðàòîðîâ óêàçàííûõ âûøå îðãàíèçàöèé, à òàêæå èçó÷åíà ñðàâíèòåëüíàÿ
ñòðóêòóðà çàáîëåâàåìîñòè ó ýòîãî êîíòèíãåíòà ðàáîòàþùèõ, ïðåäëîæåíû äèôôåðåíöèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ïðåäóïðåæäàþòâîçíèêíîâåíèå çàáîëåâàíèé ó ðàáîòíèêîâ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì.
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Introducere
Potenþialul tehnic al þãrii noastre indiscutabil este apt
sã majoreze indicele prosperãrii omeneºti. Se ºtie cã secolul
XX a constituit o epocã decisivã, în care în majoritatea

covârºitoare a ramurilor economiei naþionale au început
sã fie implementate tehnologii computerizate.
Implementarea noilor tehnologii, concomitent cu faptul cã
a sporit sensibil productivitatea muncii, a generat condiþii
#

SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
indirecte de producere, care nu întotdeauna au exercitat
un efect favorabil sãnãtãþii operatorilor, care lucreazã cu
aceastã extrem de nouã tehnicã  computerele.
De aceea, concomitent cu aspectele benefice ale
muncii cu tehnica computerialã, pot sã aparã interrelaþii
noi în tandemul operator-computer. Din moment ce
lucrurile stau aºa, interrelaþiile complicate de care vorbeam
mai sus pot sã influenþeze malefic sãnãtatea operatorilor.
Operatorii care manipuleazã tehnica computerialã sunt
expuºi unui ºir de factori nocivi. Unele aspecte ale muncii
la computere încã n-au fost studiate. În opinia noastrã,
necesitã o investigaþie ºtiinþificã posibilitatea influenþei
undelor electromagnetice ale maºinilor electronice de
calcul asupra organismului uman, dacã þinem cont de rolul
pe care-l au aceste unde de frecvenþã joasã în universul
biologic. În prezent, în ecologia electromagneticã,
procesele informaþionale, în interacþiune a undelor
electromagnetice ºi organismele vii se impun pe primul
plan, deplasând problemele energetice pe plan secundar.
Nu sunt deocamdatã studiate problemele privind influenþa
asigurãrii programatice asupra statutului neuropsihic al
beneficiarilor de calculatoare. Aflarea operatorului întrun mediu ambiant, ocupaþional, informaþional inadecvat
poate sã se soldeze cu grave dereglãri nevrotice, inclusiv
cu dereglãri psihice. De aceea, este necesarã studierea
influenþei maºinilor electronice de calcul (MEC) asupra
sistemului nervos central al omului.

Printre factorii mediului ocupaþional, care influenþeazã
asupra sãnãtãþii operatorilor, deosebit de esenþiali sunt
factorii fizici. La aceºtia se referã temperatura, umiditatea,
viteza miºcãrii aerului, electricitatea din atmosferã etc.
În cadrul investigaþiilor efectuate de noi, temperatura
aerului în 70 la sutã din cazuri, a constituit 21-23°C.
Umiditatea relativã  44-50%. Uscãciunea evidentã a
aerului constituie o lacunã esenþialã a sãlilor în care sunt
instalate computerele. În cazul menþinerii îndelungate a
unor cantitãþi mici de umiditate, este mare pericolul
acumulãrii în aer a microparticulelor, cu o înaltã încãrcãturã
electricã, apte sã absoarbã particulele de praf, devenind
alergogene.
Elementele ce determinã gradul termic al mediului
ocupaþional pot sã se afle în cele mai diferite combinaþii.
Unele dintre aceste combinaþii provoacã o stare de
disconfort ºi pot sã condiþioneze apariþia unor maladii. De
aceea, evaluarea acþiunii termice sumare asupra
organismului operatorilor, stabilirea limitelor de influenþã
pozitivã ºi negativã a acestor factori constituie probleme
igienice importante. În scopul evaluãrii influenþei
complexului de factori fizici asupra sãnãtãþii operatorilor,
se recurge la un ºir de metode. Metoda cea mai rãspânditã
ºi mai accesibilã este metoda temperaturilor efective [1,
4, 5].
Starea termicã a organismului operatorilor CC a fost
caracterizatã drept confortabilã. O analizã analogicã am
efectuat la SI ºi rãspunsul operatorilor instituþiei acestea a
fost, de asemenea, similar celui prezentat - confortabilã.
În consecinþã, cei mai importanþi indici fizici, cum ar fi
temperatura, umiditatea ºi viteza de miºcare a aerului, nu
au constituit un obstacol în desfãºurarea muncii ºi nu au
servit ca fundal negativ în apariþia tensionãrii aparatului
termoregulator al operatorilor de la CC ºi de la SI.
Alþi factori fizici sunt iluminarea, nivelul zgomotului,
tensiunea electrostaticã, electromagneticã, aeroionizarea
ºi radioactivitatea comparativã inofensivã. Am considerat
un element important sã formulãm evaluarea igienicã
comparativã a factorilor indicaþi la instituþiile studiate de
noi. Dintre factori chimici, o nocivitate sporitã o are
dioxidul de carbon.
Efectuând investigarea igienicã a încãperilor, în care
este instalatã tehnica electronicã de calcul, atenþia se
concentreazã ºi asupra saturaþiei aerului cu polimeri,
materiale sintetice, lacuri ºi vopseli. Duºumelile sunt
pardosite cu linoleum ori vorsanit, pereþii sunt daþi cu
vopsea în ulei, mobilierul este acoperit cu materiale din
polimeri. Faptul se poate solda cu o impurificare ºi cu o
contaminare suplimentarã a aerului din încãperi cu
substanþe chimice nocive, mai ales când se ridicã
temperatura ºi se produc modificãri ale umiditãþii aerului
 factori fizici condiþionaþi de funcþionarea computerelor.
În modul acesta, asupra organismului operatorilor se
exercitã o influenþã, deºi de micã intensitate, preponderent
a factorilor fizici ºi chimici.
Concomitent, în prezent este examinatã intens
problema referitoare la factorul microbiologic la locurile

Material ºi metode de cercetare
Obiectele principale de studu, în cercetarea noastrã,
le-au constituit operatorii SI, operatorii CC, sistemul de
organizare a activitãþii lor, procesul tehnologic, condiþiile
de muncã. Algoritmul ºi setul de metode, procedeele
folosite în actuala lucrare sunt determinate de scopul ºi de
obiectivele programului de studiu.
S-a utilizat o metodologie de cercetare complexã,
efectuându-se: analiza ºi cercetarea în dinamicã a
modificãrilor fiziologice ºi a stãrii de sãnãtate, þinându-se
cont de factorii mediului ocupaþional, studil se bazeazã pe
acumularea, examinarea ºi prelucrarea volumului de
informaþii din perioada ultimilor 5 ani: caracteristica
condiþiilor de muncã în sfera ocupaþionalã (microclimatul,
undele electromagnetice, nivelul excitaþiilor acustice,
iluminarea etc.); indicii profesiografici; indicii morbiditãþii
operatorilor, argumentaþi prin investigaþiile paraclinice;
indicii de producþie care caracterizeazã productivitatea
muncii operatorilor; indicii care reliefeazã modificãrile
fiziologice ale sistemelor nervos central, cardiovascular,
neuromuscular; indicii ergonomici privind poziþia corectã
în timpul muncii; anchetarea operatorilor în scopul de a
aprecia subiectiv starea sãnãtãþii lor în diverse etape de
activitate.
Rezultatele obþinute, discuþii
Factorii primordiali ai mediului ocupaþional din
încãperile CC ºi, ale SI, dupã cum au demonstrat
investigaþiile noastre, pot fi caracterizaþi în modul urmãtor.
#!

Nr.6 (300), 2007
de muncã unde funcþioneazã computerele. Faptul acesta
ne denotã investigaþiile efectuate de savanþii americani
(Academia Naþionalã de ªtiinþe a SUA).
Din cele expuse putem concluziona cã, în sãlile în
care lucreazã operatorii obiectelor CC ºi SI, factorul
microbiologic poate sã exercite o influenþã nefastã, nocivã
asupra organismului acestora. De aceea, eforturile
medicului-igienist trebuie sã fie orientate în anticiparea
sau în devansarea multiplicãrii microbilor ºi a fungilor în
zona de activitate a operatorilor CC ºi ai SI. Studierea
complexã a condiþiilor de muncã ale operatorilor, în
interconexiune cu investigaþiile fiziologice, trebuie sã
contribuie la depistarea precoce a stãrilor premorbide ale
operatorilor.
ªi, în sfârºit, studiind detaliat factorii mediului de
producere, am determinat principalii factorii de producþie
de micã intensitate, care, acþionând asupra organismului
operatorilor un segment de timp foarte îndelungat, pot sã
contribuie la dezvoltarea stãrilor premorbide ºi, în ultimã
instanþã, la dezvoltarea stãrilor patologice ale operatorilor,
fapt care este necesar sã fie luat în calcul în cadrul
supravegherii sanitare curente la întreprinderile
nominalizate.
Astfel, deºi la serviciile studiate operatorii activeazã
în sistemul ommaºinãmediu ocupaþional, structura
procesului de muncã totuºi, aºa cum s-a menþionat, în
profesiograme existã particularitãþi specifice, condiþionate,
în primul rând, de particularitãþile, de etapele procesului
de muncã ºi de intensitatea diferitã a aceloraºi factori de
producere. Toate acestea trebuie luate în considerare în
evaluarea diferenþiatã a sãnãtãþii operatorilor, care lucreazã,
s-ar pãrea la prima vedere, în condiþii identice de producere.
Dupã componenþa bacteriologicã, aerul din încãperi
este, de regulã, practic curat. Numãrul total al microbilor
nu depãºeºte valorile admisibile.
O atenþie deosebitã necesitã acþiunea combinatã a
tuturor factorilor de joasã intensitate, ale cãror consecinþe
nu se pot încadra în limitele recunoscute de influenþã în
doze neînsemnate. O importanþã primordialã o au undele
electromagnetice cu spectru larg. Anume asupra acestui
factor trebuie sã fie concentratã atenþia igieniºtilor în
timpul efectuãrii supravegherii sanitare curente.
Aºadar, în prezent, este examinatã intens problema
factorului microbiologic la obiectele unde se efectueazã
munca la computere. Despre lucrul acesta a vorbit
E. Malîºev în programul televizat Sãnãtate  2005. Fireºte,
noi am efectuat investigaþiile la instituþiile studiate, apelând
la metodele microbiologice bine cunoscute în literatura de
specialitate. Analiza datelor obþinute în cadrul
investigaþiilor microbiologice a demonstrat cã au fost
depistate preponderent urmãtoarele microorganisme, cum
ar fi: St. Aureus, St. Epidermidis, Candida Albicans ºi
Genul Mucar. Aceºti microbi ºi aceste ciuperci se aflau pe
claviaturele computerelor, pe mâinile operatorilor (inclusiv
în spaþiile interdigitale), pe mânerele uºilor din sãlile de
computere, pe mânerele uºilor de la viceu. Cea mai mare
cantitate de St. Aureus a fost depistatã pe claviatura

computerului, iar cea mai micã  în spaþiile dintre degetele
mâinilor (CC). În instituþia SI, în 94-100% cazuri, o
cantitate mai mare de microbi s-a depistat pe claviatura
computerului ºi pe mânerul de la uºa viceului. St.
Epidermidis a fost depistat pe claviatura computerilor
obiectului CC în 7 din 31 de probe. Candida Albicans a
fost depistatã mai mult pe palmele operatorilor CC ºi în
spaþiile dintre degetele mâinilor.
Cea mai micã cantitate de microbi a fost înregistratã
pe mânerul uºii de la sala cu computere a CC. La instituþia
SI cea mai mare cantitate de Candida Albicans a fost
depistatã, de asemenea, pe palmele operatorilor ºi în
spaþiile interdigitale. Cei mai puþini microbi au fost
depistaþi pe mânerul uºii de la sala cu computere. Ciuperci
au fost decelate doar la obiectul CC  pe claviatura
computerului ºi cele mai puþine  pe mânerul uºii de la
viceu.
Aceiaºi indici au fost studiaþi ºi la SI: pe claviatura
computerului ºi în spaþiile interdigitale ale mâinilor
operatorilor au fost izolate ciuperci de Igrasie, iar cele mai
puþine au fost identificate pe mânerul uºii de la viceu.
St. Aureus provoacã maladii: ale cãilor respiratorii
superioare, genereazã pneumonie, bronhopneumonie,
pleuritã, maladii ale sistemului cardiovascular, inclusiv
pericardite, endocardite, flebite, afecteazã pielea ºi
membranele mucoase, cauzeazã peritonite. St. Epidermidis
provoacã infecþii intestinale, în special colienterite, maladii
ale cãilor respiratorii superioare, amigdalite, bronºite,
pneumonii º. a. Candida Albicans genereazã candidoze
superficiale ale membranelor mucoase, pielii, unghiilor.
În sfârºit, ciuperca Igrasioasã provoacã alergioza pielii ºi
a mucoaselor, de asemenea, otomicoza, afectând aparatul
auditiv. În modul acesta, factorul microbian poate clarifica,
pe de o parte, esenþa etiologicã a unor maladii la operatorii
care lucreazã la calculatoare, pe de altã parte, se impune
necesitatea de a efectua acþiuni profilactice cu þinta bine
definitã, orientate spre prevenirea prepatologiei, iar în alte
cazuri  lichidarea patologiei.
Activitatea de muncã, studiatã de pe poziþiile igienii,
poate fi clasatã în lucrãri care necesitã contracþii musculare
slabe, însã asociate cu un control riguros din partea
analizatorilor, în special optic ºi acustic. Având în vedere
derularea diferitã a procesului de muncã la operatorii de
la obiectele SI ºi CC, gradul de tensionare, prin urmare, ºi
controlul din partea analizatorilor, în cadrul executãrii
procesului de muncã poate exercita o influenþã diferitã
asupra operatorilor. În ansamblu, prezintã interes nu numai
compararea suprasolicitarii organismului operatorilor, dar
ºi pãstrarea sãnãtãþii, pãstrarea rezervei forþelor de muncã,
necesare în dezvoltarea acestei ramuri în þara noastrã.
Din punctul nostru de vedere, evaluarea rezervelor
de muncã poate fi efectuatã pe baza rezultatelor obþinute
la studierea productivitãþii muncii, a excitaþiilor
fiziologice, la studierea morbiditãþii cu incapacitate
temporarã de muncã. În vederea susþinerii tezei mai sus
enunþate, putem oferi argumente examinând datele
comparative ale ultimei mãsurãtori la sfârºitul zilei de
#"
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CC au fost satisfãcuþi de structura ciclului de muncã,
iar operatorii de la SI au avut sentimentul cã de
fiecare datã, începând ciclul de muncã, ei se încadrau
într-o nouã structurã;
d) dupã criteriul eficienþei economice cea mai bunã
s-a dovedit a fi structura ciclului de muncã la CC.
Am analizat rezultatele investigãrii cronometrice a
dinamicii ritmului ºi a intensitãþii zilei de muncã; altfel
zis, am studiat indicii stãrii funcþionale a stereotipului
dinamic cortical în actul de muncã, privit în ansamblu 
analizatorii participanþi ºi dinamica funcþiilor sistemului
cardiovascular. În continuare ne vom referi la rezultatele
pe care le-am obþinut în cadrul investigãrii separate a stãrii
funcþionale a fiecãruia dintre analizatorii care se includeau
în componenþa acestui stereotip (vizual, auditiv, activitatea
motricã ºi indicii sistemului cardiovascular).
În cazul unei structuri diferite a ciclului de muncã,
au loc modificãri funcþionale ale stãrii analizatorilor,
calitativ identice ºi legice. La începutul muncii sunt fixate
oscilaþii nesemnificative din partea funcþiilor analizatorilor
vizual ºi auditiv. La sfârºitul muncii diminueazã controlul
vizual, auditiv ºi motric, în timp ce indicii sistemului
cardiovascular nu suportã nici un fel de modificãri. Acestea
sunt legitãþile generale, remarcate de noi la operatorii SI
ºi ai CC. La o studiere mai detaliatã se observã o anumitã
diferenþã în structura ciclurilor de muncã. Aceastã diferenþã
rezidã în faptul cã, în prima zi de muncã a ciclului,
operatorii CC încep lucrul cu o mai înaltã labilitate a
analizatorului vizual. Aceast efort sporit a controlului
analizatorilor poate fi o confirmare a faptului cã operatorii
de la SI au obþinut indici mai mici, deoarece ziua de odihnã
în acest ciclu de muncã nu oferã o odihnã suficientã, ºi
deregleazã dinamica stereotipurilor. Aceastã concluzie se
confirmã în investigaþiile ºtiinþifice efectuate de
Gh.V. Ostrofeþ, care a expus în mod detaliat în cercetãrile
sale [2, 3] cauzele care au determinat starea funcþionalã a
operatorilor, care lucrau într-un ciclu de muncã închis.
Formarea stabilã a stereotipului dinamic a fost, de
asemenea, dificilã, deoarece operatorii au dupã fiecare
dintre cicluri o nouã zi a sãptãmânii pentru reluarea muncii.
Rolul analizatorilor, participanþi la stereotipul actului
de muncã, rezidã în asigurarea, prin controlul miºcãrilor
musculare, a calitãþii muncii executate. Din aceastã cauzã
controlul analizatorilor se menþine la operatori în limitele
posibilitãþilor, la nivelul necesar, indiferent de structura
ciclului de muncã, deoarece esenþa însãºi a muncii rezidã
în judiciozitatea sa. Altfel spus, structurile (etapele)
ciclurilor de muncã pot sã se materializeze în ritmul ºi în
intensitatea zilei de muncã (cele favorabile  în accelerarea
ritmului ºi un mai bun spirit organizatoric al muncii, cele
nefavorabile  în direcþie opusã). Acest control al
analizatorilor, în oricare structurã a actului de muncã,
trebuie sã asigure calitatea muncii executate. De asemenea,
trebuie sã luãm în considerare cã instituþiile studiate de
noi (SI ºi CC) aparþin categoriei modalitãþilor fiziologice
uºoare de muncã, în cadrul cãrora schimbarea structurii
proceselor de producere se reflectã, în primul rând, asupra

muncã a operatorilor SI ºi a celor de la CC. Sunt fixate
datele caracteristice pentru operatorii de la SI ºi CC. Aceste
date demonstreazã cã mai tensionatã este munca
operatorilor de la SI, fapt confirmat de ritmul mediu de
lucru care, la sfârºit de sãptãmânã este relativ redus,
diminuat.
Aceastã situaþie e condiþionatã de semnalele
suplimentare ale abonaþilor, recepþionate prin intermediul
garniturii telefonice de cãtre operatorii ce lucreazã la SI;
influenþa negativã se explicã prin semnalul auxiliar asupra
analizatorului auditiv ºi, prin urmare, diferenþa dintre
impulsurile indicilor de producere la operatorii de la CC
ºi la cei de la SI se realizeazã pe cãi diferite. Astfel, la
operatorii CC se menþine un ritm mai înalt, dar nu atât de
ferm, consecvent în ultimele ore ale ciclului de muncã.
Structura ciclului de muncã, în care se pãstreazã
instabilitatea ritmului, creeazã condiþii mai puþin favorabile
pentru funcþionarea stereotipului dinamic cortical al actului
de muncã (CC).
Efectuând analiza intensitãþii zilei de muncã, am
stabilit cã durata sumarã a pauzelor practicate a fost, de
asemenea, diferitã la obiectele de studiu. Astfel, la SI ea a
constituit 4,9%, iar la CC  4,4%. Durata sumarã a acestor
pauze, altfel spus, durata odihnei, de care au nevoie
operatorii între perioadele de lucru, este evident mai micã
în cazul pauzelor dese, în raport cu pauze mai rare.
Necesitatea repausurilor frecvente, pentru care pierderea
de timp e minimã, are loc între pauze mai rare decât o datã
într-o orã ºi jumãtate. Astfel, la operatorii de la SI numãrul
pauzelor a fost 9, iar durata fiecãreia dintre ele a fost între
10,6200,8 secunde. În timp ce la operatorii de la CC
numãrul întreruperilor a fost 7, iar durata lor a constituit
12,3 363, 8 secunde.
Un alt indice în evaluarea structurilor examinate la
SI ºi CC este eficienþa lor economicã. La mijlocul ciclului
de muncã, la SI, productivitatea muncii a sporit pânã la
106,0% în comparaþie cu nivelul iniþial, iar la sfârºitul
ciclului de lucru productivitatea a scãzut pânã la 103%.
Apreciind productivitatea muncii operatorilor de la
serviciul CC, constatãm cã aceasta, la mijlocul ciclului de
muncã constituie 110,0%, ceea ce indicã o productivitate
mai înaltã cu 4,0% decât productivitatea muncii
operatorilor de la Serviciul de informaþii. La sfârºitul
ciclului, productivitatea muncii operatorilor CC a fost
practic identicã cu cea a operatorilor SI, ºi a constituit
103,5%.
În evaluarea finalã a ciclurilor de muncã la instituþiile
investigate dispunem de urmãtoarele date:
a) dupã criteriul ritmului de muncã cei mai buni indici
au demonstrat operatorii CC;
b) dupã criteriul intensitãþii zilei de muncã cei mai
buni indici au înregistrat operatorii activând în
structura ciclului de muncã de la CC. O structurã
mai puþin favorabilã ºi mai tensionatã pentru
operatori este cea de la SI;
c) dupã criteriul evaluãrii subiective a înºiºi
operatorilor de la ambele servicii: operatorii de la
##
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ritmului ºi doar puþin influenþeazã starea funcþionalã a
analizatorilor cointeresaþi.
Studierea separatã a analizatorilor optic ºi acustic ºi
a sistemului cardiovascular, a indicatorilor biochimici
(cantitatea adrenalinei ºi noradrenalinei) ne-a permis sã
urmãrim gradul de participare a fiecãrui dintre ei la
controlarea actului de muncã la diferite etape ale zilelor ºi
ale ciclurilor de muncã. S-a constatat cã la începutul zilei
de lucru principala solicitare o aveau analizatorul vizual
ºi reacþiile motrice (tremorul); în corespundere cu acest
fenomen, în prima jumãtate a perioadei de dinainte de prânz
avea loc o adaptare evidentã a indicilor sistemului
cardiovascular. Între timp, analizatorii vizual ºi auditiv, în
comparaþie cu indicii sistemului cardiovascular, nu
dezvãluie un asemenea grad exprimat de adaptare, ci
dimpotrivã, manifestã un grad regresiv de adaptare în
procesul muncii. Aceastã diminuare coincide în timp cu
intensificarea exactitãþii rãspunsurilor date de operatorii
SI ºi CC în cadrul examinãrii materialului de serviciu expus
pe hãrþi (cartele), fapt ce poate fi considerat drept majorare
a gradului de participare a acestei funcþii la controlul
actului de muncã. Prin aceasta, într-o anumitã mãsurã, se
compenseazã diminuarea participãrii analizatorilor vizual
ºi auditiv  componente ale acestui control, fapt prezent
mai mult la operatorii de la SI în legãturã cu
suprasolicitarea acestora, condiþionatã de semnalele
garniturii telefonice de la abonenþi.
La mijlocul zilei de muncã, în perioada de dupã prânz,
se înregistreazã încã o modificare a cotei de participare a
diferitor analizatori ºi indicatori ai sistemului
cardiovascular în controlul actului de muncã: exactitatea
sumarã a indicilor studiaþi continuã sã diminueze, în timp
ce labilitatea indicilor studiaþi începe sã sporeascã, iar
exactitatea reacþiilor vizualmotore ºi auditivmotore se
menþine la nivelul respectiv anterior. Astfel, spre sfârºitul
zilei de lucru gradul de participare a diferitor analizatori
la controlul actului de muncã se deosebeºte de cel de la
începutul schimbului de lucru: analizatorii vizual ºi auditiv
deþin în acest control un rol mult mai important, în
comparaþie cu reacþiile motrii. S-a pus în evidenþã o
anumitã legitate a acestei dinamici pe parcursul ciclului
de lucru, identicã atât la operatorii de la SI, cât ºi la cei de
la CC. Aceastã legitate constã în faptul cã gradul maxim
de adaptare a indicilor sistemului cardiovascular treptat
diminueazã pe parcursul sãptãmânii. Acelaºi fenomen se
observã în ceea ce priveºte analizatorii vizual ºi auditiv,
mai ales la operatorii SI, fapt manifestat prin sporirea
duratei perioadei latente ºi considerat ca obosealã, epuizare
deosebit de accentuatã a capacitãþii de muncã.
Etaparea acestor modificãri ne permite sã
concluzionãm cã funcþiile analizatorilor studiaþi sunt
fazice, a cãror dinamicã este condiþionatã de rezistenþa
stereotipului ºi, prin urmare, ºi de posibilitãþile instalãrii
stãrilor prepatologice care pot evolua mai rapid la
operatorii SI. Deci medicii-igieniºtri, în elaborarea ºi în
analiza structurii morbiditãþii cu incapacitate temporarã de
muncã, în formularea propunerilor de prevenþie, trebuie

sã analizeze structura aceleiaºi morbiditãþi ca sã ofere
modalitãþi profilactice privind anticiparea, preîntâmpinarea
apariþiei stãrilor prepatologice din partea analizatorilor
vizual, auditiv, activitãþii motrii ºi, de asemenea, din partea
sistemului cardiovascular. Importanþa interconexiunii
analizatorilor în cadrul diferitelor structuri ale actului de
muncã constã, probabil, în faptul cã frecvenþa de
redistribuire a suprasolicitãrii în limitele stereotipului
cortical de la unii analizatori la alþii preîntâmpinã epuizarea
lor ºi susþine prin aceasta, pe de o parte, nivelul necesar al
capacitãþii de muncã, pe de altã parte, contribuie la
pãstrarea sãnãtãþii operatorilor care lucreazã la computere.
Studierea dinamicii stãrii funcþionale a analizatorilor
ºi a productivitãþii muncii ne-a permis sã depistãm
diferenþele în structura serviciilor prestate de operatorii
SI ºi ai CC. Acest aspect s-a dovedit a fi sarcina principalã
a investigaþiilor noastre, care trebuie sã fie folosite de
medicii-igieniºti la o investigare aprofundatã a obiectelor
vizate cu diferite structuri ale procesului de muncã. În acest
scop, în opinia noastrã, este judicios ºi raþional sã fie
instruiþi specialiºti care sã efectueze investigaþii
aprofundate la aceste instituþii. Studierea dinamicii stãrii
funcþionale a analizatorilor de bazã ne-a permis sã depistãm
anumite deosebiri dintre structura SI ºi CC. Prima dintre
aceste deosebiri constã în suprasolicitarea diferitã a
analizatorilor vizual, auditiv a funcþiei muºchilor striaþi ºi
a indicilor sistemului cardiovascular, care s-au manifestat
în mod diferit în procesul adaptãrii lor. A doua deosebire
rezidã în adaptarea de dinainte de prânz a indicilor
sistemului cardiovascular ºi într-o blocare sau o frânare
mai intensã a analizatorilor care participã la formarea
stereotipului dinamic cortical al actului de muncã. Cauza
acestei deosebiri constã în faptul cã la operatorii de la CC
gradul de automatizare este mai scãzut comparativ cu cel
al operatorilor de la SI. Cei din urmã au fost nevoiþi sã
urmãreascã foarte atent semnalele recepþionate de la
abonaþi pentru a nu greºi în cãutarea rãspunsurilor. Cu
fiecare semnal, operatorul este nevoit sã execute miºcãri
tot mai precaute, deoarece lipsa de atenþie ºi de precauþie
în acest moment responsabil al muncii genereazã erori în
rãspunsurile date abonaþilor. Astfel, operatorii de la CC
nu apeleazã la o amploare uniformã de miºcãri fixate în
stereotipul dinamic cortical. Aceastã amploare de fiecare
datã este determinatã în mod conºtient; cu alte cuvinte,
rolul principal îi revine celui de al doilea sistem de
semnalizare. Nu întâmplãtor munca operatorilor de la SI
este mai responsabilã în raport cu cea a operatorilor de la
CC. La cei din urmã stereotipul actului de muncã este mai
simplu nu doar de atâta cã este format din mai puþine verigi,
dar prin faptul cã aceste verigi se caracterizeazã printr-o
consecvenþã ºi o permanenþã relativ mai mare. Durata ºi
amploarea miºcãrilor la aceºtia modificã trecerea de la o
categorie de muncã la alta, dar în limitele uneia ºi aceleiaºi
categorii miºcãrile efectuate se repetã practic fãrã
modificãri; de aici rezultã un mai înalt grad de automatizare
a actului de muncã ºi, în acelaºi timp, o necesitate mai
micã de tensionare a atenþiei.
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În aºa mod, ajungem la concluzia cã investigarea
dinamicii stãrii funcþionale a analizatorilor ne permite sã
comparãm varietãþile asemãnãtoare, dar nu identice ale
muncii de producere ºi, într-o mãsurã anumitã, ne permite
sã ne pronunþãm, în ce mãsurã fiecare dintre structurile
studiate ale actului de muncã se preteazã automatizãrii sau,
dimpotrivã, solicitã implicarea atenþiei în permanenþã.
Dacã observãrile noastre anterioare se vor confirma
în alte ramuri de producere, vom putea examina gradul de
frânare la care sunt supuse în timpul muncii sistemele
funcþionale ale organismului ºi analizatorii care nu
participã în controlul actului de muncã; alias vom identifica
dificultãþile sau uºurinþa unei sau altei structuri în procesul
de muncã. În prezent, în legãturã cu faptul cã are loc tot
mai intens computerizarea producerii, rolul operatorilor
în calitate de coparticipanþi ai sistemului mediu
ocupaþional  computer  operator, sporeºte, iar
investigarea criteriilor calitative ale dificultãþii muncii
executate devin tot mai actuale.
Se cere sã revenim asupra unor consecinþe aparte ale
procesului de muncã, care necesitã o mai intensã tensionare
a controlului analizatorilor. În legãturã cu faptul acesta, sa constatat cã morbiditatea, cu incapacitate temporarã de
muncã, este mai înaltã la SI decât la CC. De aici rezultã cã
evaluarea influenþei varietãþilor muncii productive, studiate
de noi, asupra sãnãtãþii operatorilor nu poate sã fie fondatã
doar pe datele cronometrajului ºi ale stãrii funcþionale a
sistemului cardiovascular ºi ale analizatorilor, în special
optic ºi acustic.
Pentru confirmarea acestei teze, am efectuat
investigaþii comparative ale nivelului adrenalinei ºi
noradrenalinei la operatorii de la SI ºi la cei de la CC în
scopul depistãrii unei interrelaþii între indicii enumeraþi
mai sus ºi stimulii biochimici. Rezultatele determinãrii
catecolaminelor din urina operatorilor CC, în comparaþie
cu cele obþinute la operatorii de la SI, au demonstrat cã: la
începutul zilei de muncã adrenalina a constituit 41,8 mmol/
l (100,0%), la sfârºitul zilei de muncã  52,0 mmol/l, ceea
ce echivaleazã cu 129% coraport la începutul zilei de
muncã  100%; noradrenalina a constituit 115,8 mmol/l
(100,0%)ºi respectiv 148,6 mmol/l sau 128,0%. La
operatorii de la SI, la începutul zilei de muncã adrenalina
a fost de 29,4 mmol/l (100%), la sfârºitul zilei de muncã 
58,7 mmol/l (178,0%); conþinutul de noradrenalinã
constituia 89,8 mmol/l (100%)  la începutul zilei de muncã
ºi 125,9 mmol/l sau 140,0%  la sfârºitul zilei de muncã.
Din materialul faptic la care ne referim, rezultã cã la
operatorii CC în decursul zilei de muncã sporeºte în mod
legic spre sfârºitul zilei nivelul adrenalinei pânã la 129,0%,
iar a noradrenalinei  pânã la 128,3%. La operatorii
Serviciului de informaþii s-a constatat, de asemenea, un
grad semnificativ de sporire a adrenalinei  pânã la 178,0%
ºi noradrenalinei  pânã la 140,0% cãtre finele schimbului.
Astfel, între datele invocate existã o corelaþie ce
confirmã cã indicii biochimici au atestat o intensitate
sporitã a muncii la operatorii de la CC ºi la cei de la SI, ea
fiind repercusiune a excitaþiilor fiziologice care au drept

rãspuns indicatori concreþi din partea unui ºir de organe 
parametri care specificã nivelul productivitãþii muncii ºi
starea funcþionalã a organismului.
Þinând cont de suprasolicitarea operatorilor SI ºi ai
CC, atestatã de noi, în analiza morbiditãþii cu incapacitate
temporarã de muncã, atât într-un caz cât ºi în altul, am
depistat la operatorii investigaþi defecte ale vãzului ºi ale
auzului pe mãsura sporirii duratei vechimii în muncã, iar
în scopul prevenþiei sau diminuãrii acestor afecþiuni, am
desfãºurat o investigare aprofundatã a operatorilor la
oftalmolog ºi la otorinolaringolog.
Concluzii
1. Tehnologiile computerizate moderne capãtã o
rãspândire tot mai largã; concomitent creºte ºi nivelul
morbiditãþii printre operatorii care activeazã în acest
domeniu. Ei, în decursul zilei de lucru, sunt supuºi acþiunii
unui complex de factori, fie ºi de joasã intensitate, ca:
câmpul electromagnetic, radiaþii ionizate, zgomotul,
temperatura aerului, umiditatea relativã ºi miºcarea lui,
suprasolicitarea unor analizatori º. a.
Factorii sus-nominalizaþi, de regulã, nu depãºesc
limitele normativelor igienice, însã, dupã cum s-a constatat,
ei influenþeazã negativ asupra sãnãtãþii, uneori
condiþionând instalarea stãrilor patologice.
2. Studiul comparat (la operatorii CC ºi ai SI)
referitor la starea funcþionalã a analizatorilor optic ºi
acustic în decursul activitãþii profesioniste demonstreazã
cã operaþiunile de serviciu ale operatorilor impun o
suprasolicitare a analizatorilor nominalizaþi mai sus, în
spacial sporeºte durata perioadei latente. Conform
rezultatelor obþinute, în condiþii mai puþin favorabile se
aflã operatorii CC în comparaþie cu cei de la SI. Starea
funcþionalã a analizatorilor vizual ºi acustic, a reacþiilor
motorii variazã în decursul sãptãmânii de lucru. Valorile
metrice ale parametrilor respectivi condiþioneazã nivelul
productivitãþii muncii operatorilor de calculatoare.
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Ñòàðåíèå íàñåëåíèÿ è äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ðåãèîíå
Ã. Êðà÷óí
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ «Ãèïïîêðàò»
Ìåäèöèíñêèé ôàêóëüòåò Ïðèäíåñòðîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêî
Geriatric Peculiarities of the Population and Its Influence on Regional Demographcs
The article describes the influence of an aging population on a regions social-economic development based upon the authors use of the
coefficient of the demographic load of pensioners, children, and the elderly. The author discovered that the aging of population of the Transnistrien
Region and in the Republic of Moldova has become a problem in the social-economic conditions in both, jeopardizing development for future
generations. To improve the demographic situation it will be necessary to effect social and economic reforms, including the creation of social
programs for the protection of the elderly. Given the demographics of the regions, the priority for state projects in the immediate future is the
development of healthcare and social programs for the elderly.
Key words: age, geriatric, demography
Îmbãtrânirea populaþiei ºi situaþia demograficã în regiune
În evoluarea situaþiei demografice în raioanele de pe malul stâng al Nistrului, autorul a calculat un ºir de coeficienþi care reflectã starea
social-economicã a populaþiei. S-a constatat cã în regiunea respectivã a Republicii Moldova are loc îmbãtrânirea acceleratã a populaþiei  factor
care agraveazã situaþia social-economicã complicând dezvoltarea viitoarelor generaþii. Pentru ameliorarea situaþiei demografice se cere o reorientare
a reformelor economice, elaborarea mãsurilor de protecþie a persoanelor de vârstã înaintatã. În anii apropiaþi prioritate trebuie sã i se acorde
Proiectutului de Stat Protecþia sãnãtãþii publice ºi dezvoltarea demograficã.
Cuvinte-cheie: vârsta, geriatrie, demografia

Ïðîöåññ ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ Çåìëè íàõîäèòñÿ ïîä
ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé
(ÂÎÇ, ÎÎÍ è äð.), è ïðèçíà¸òñÿ âî âñ¸ì ìèðå ÷àñòüþ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Ïî ìåæäóíàðîäíûì êðèòåðèÿì ÎÎÍ, íàñåëåíèå ñòðàíû ñ÷èòàåòñÿ
ñòàðûì, åñëè äîëÿ ëþäåé â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå ïðåâûøàåò 7%. Òàê, ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ íàñåëåíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äàâíî ìîæíî ñ÷èòàòü òàêîâûì, ïî-

ñêîëüêó êàæäûé ïÿòûé ãðàæäàíèí îòíîñèòñÿ ê óêàçàííîé âûøå âîçðàñòíîé êàòåãîðèè (òàáëèöà 1), à â íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ îáëàñòåé Ðîññèè óäåëüíûé âåñ ïîæèëîãî
íàñåëåíèÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè ïðåâûøàåò 30% [2].
Ïðîãíîçû ÎÎÍ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â ÕÕI
ñòîëåòèè ñòàðåíèå îõâàòèò âåñü ìèð, à ê 2050 ã. äîëÿ ïîæèëûõ ëþäåé ñîñòàâèò îêîëî 1/4 íàñåëåíèÿ ïëàíåòû; â íàèáîëåå ðàçâèòûõ ðåãèîíàõ  äîñòèãíåò áîëåå 1/3 íàñåëåíèÿ.

Õàðàêòåðèñòèêa äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè*

*

Äåìîãðàôè÷åñêèé åæåãîäíèê Ðîññèè, 2005, Ì.: Ðîññòàò, 2006.
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Òàáëèöà 1

SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè åñòåñòâåííîãî äâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ
â Ïðèäíåñòðîâüå

Òàáëèöà 3
Ìèãðàöèîííîå äâèæåíèå â ðåãèîíå Ïðèäíåñòðîâüÿ

Ñòàðåíèå íàñåëåíèÿ  ñëîæíûé ïðîöåññ ðîñòà
óäåëüíîãî âåñà ëèö â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå â îáùåé
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Ïðîöåññ, ñîãëàñíî [5], ôîðìèðóåòñÿ ïîä âëèÿíèåì ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:
_ Ðîæäåíèå, ñìåðòíîñòü, ïåðåäâèæåíèå íàñåëåíèÿ,
îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà ïðîöåññ ñòàðåíèÿ èëè
îìîëîæåíèÿ íàñåëåíèÿ (òàáëèöà 2,3).
_ Â ìàñøòàáàõ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ ðåøàþùèì
ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ ðîæäàåìîñòü, å¸ óâåëè÷åíèå
âåä¸ò ê îìîëîæåíèþ îáùåñòâà, ñîêðàùåíèå  ê
ðàçâèòèþ ïðîöåññà ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ.
_ Âëèÿíèå ñìåðòíîñòè íåîäíîçíà÷íî, óâåëè÷åíèå
ñìåðòíîñòè äåòåé âåä¸ò ê ðàçâèòèþ ïðîöåññà ñòàðåíèÿ, ðîñò ñìåðòíîñòè ñòàðûõ ëþäåé âåä¸ò ê åãî
òîðìîæåíèþ.
Äëÿ îöåíêè âëèÿíèÿ âîçðàñòíîãî ñîñòàâà íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðàññ÷èòûâàþò êîýôôèöèåíòû
äåìîãðàôè÷åñêîé íàãðóçêè: êîýôôèöèåíò íàãðóçêè äåòüìè; êîýôôèöèåíò íàãðóçêè ñòàðèêàìè; êîýôôèöèåíò íàãðóçêè ïåíñèîíåðàìè; êîýôôèöèåíò îáùåé íàãðóçêè.
Â òàáëèöå 4 ïðåäñòàâëåíû êîýôôèöèåíòû íàãðóçêè ïåíñèîíåðàìè â Ïðèäíåñòðîâüå, âû÷èñëåííûå êàê
îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè ïåíñèîíåðîâ ê ñðåäíåãîäîâîé
÷èñëåííîñòè òðóäîâîãî íàñåëåíèÿ (çà ïîñëåäíèå ãîäû
ïîäîáíûå äàííûå îòñóòñòâóþò â ïå÷àòè).
Êàê ñëåäóåò èç âûøåïðèâåäåííîé òàáëèöû, ðîñò
âåëè÷èíû êîýôôèöèåíòà íàãðóçêè ïåíñèîíåðàìè ñâèäåòåëüñòâóåò î ñòàðåíèè íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå Ïðèäíåñòðîâüÿ, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ ñóùåñòâåííûìè ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè:
1. Â äåìîãðàôè÷åñêîì àñïåêòå ðîñò äîëè ïîæèëûõ
ëþäåé îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà õàðàêòåð

Òàáëèöà 4
Êîýôôèöèåíò íàãðóçêè ïåíñèîíåðàìè è äèíàìèêà èõ
÷èñëåííîñòè *

*
Ðàññ÷èòàíî ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ñòàòèñòèêå
Ïðèäíåñòðîâüÿ.

âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ, óõóäøàåò ïîëîâîçðàñòíóþ
ñòðóêòóðó, îáóñëîâëèâàåò ñíèæåíèå ðîæäàåìîñòè è ðîñò
îáùåé ñìåðòíîñòè.
2. Â ýêîíîìè÷åñêîì àñïåêòå ïðîèñõîäèò ðîñò íàãðóçêè ïîæèëûìè ëþäüìè íà òðóäîñïîñîáíîå íàñåëåíèå
è óìåíüøåíèå åñòåñòâåííîãî ïîïîëíåíèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ. Òàêæå ïðîèñõîäèò ðîñò íåïðîèçâîäèòåëüíûõ çàòðàò
îáùåñòâà íà ñîäåðæàíèå è îáñëóæèâàíèå ïåíñèîíåðîâ.
3. Â ñîöèàëüíîì àñïåêòå ñòàðåíèå íàñåëåíèÿ âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü äîïîëíèòåëüíîé çàáîòû î ñòàðûõ
ëþäÿõ è ðîñò ñïðîñà íà ñïåöèôè÷åñêèå óñëóãè, îáóñëîâëåííûå ãåðîíòîëîãè÷åñêèì ôàêòîðîì.
Îáùèé êîýôôèöèåíò äåìîãðàôè÷åñêîé íàãðóçêè â
ðåãèîíå Ïðèäíåñòðîâüÿ, ðàññ÷èòàííûé êàê îòíîøåíèå
÷èñëåííîñòè èæäèâåíöåâ ê îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ,
ïðèîáð¸ë òåíäåíöèþ ê íåóêëîííîìó ðîñòó, íà÷èíàÿ ñ
1995 ã.  1, 86; 1996 ã.  2, 01; 1997 ã.  2, 01; 1998 ã.  2, 18;
1999 ã.  2, 36 [1].
#'

Nr.6 (300), 2007
Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè è âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ, ëåò *

*

Îò÷¸ò î ìèðîâîì ðàçâèòèè. Êðèçèñ ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ. Âàøèíãòîí, 1994.

Îäíîé èç ïðè÷èí ñòàðåíèÿ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå ðîæäàåìîñòè â ïðîøëûå ãîäû [4], íà
êîòîðóþ ñèëüíîå âëèÿíèå îêàçàëè òàê íàçûâàåìûå äåìîãðàôè÷åñêèå âîëíû, îáóñëîâëåííûå óìåíüøåíèåì
÷èñëà ðîæäåíèé ïî ïîêîëåíèÿì. Ïðè ýòîì â íàèáîëüøåé ñòåïåíè èíòåíñèâíîå ïîñòàðåíèå õàðàêòåðíî äëÿ
êîíòèíãåíòà æåíñêîãî íàñåëåíèÿ.
Îáùåñòâåííîå ïîëîæåíèå ïîæèëîãî ÷åëîâåêà ïîñòîÿííî óõóäøàåòñÿ â îáùåñòâå. Óâàæåíèå ê ñòàðîñòè,
ñ÷èòàâøååñÿ ïðàâèëîì â ïðîøëîì ñòîëåòèè, â íàøå âðåìÿ èñ÷åçàåò, óñòóïàÿ ìåñòî áåçðàçëè÷èþ èëè äàæå âðàæäå. Îòíîøåíèå îáùåñòâà ê ñâîèì ïðåñòàðåëûì ÷ëåíàì â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîðìèðóåò îòíîøåíèå ê ýòîé ïðîáëåìå ó ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Â äîêóìåíòàõ ÂÎÇ óêàçûâàåòñÿ, ÷òî, äîñòîéíûå óñëîâèÿ æèçíè ïîæèëûõ ëþäåé
íåîáõîäèìû íå òîëüêî âî èìÿ ñòàðèêîâ, íî è äëÿ èõ äåòåé.
Â óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî ðåãðåññà ñòàðîñòü ñòàíîâèòñÿ îáåñöåíåííûì ïåðèîäîì æèçíè ëþäåé. Åù¸ îä-

íîé îñîáåííîñòüþ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, îêàçûâàþùåé âëèÿíèå íà ðîñò íåïðèÿçíè ê ïîæèëûì ëþäÿì,
ÿâëÿåòñÿ ïðîèñõîäÿùàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ
â îáëàñòè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Âïåðâûå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà âîçíèêëà ñèòóàöèÿ, êîãäà íîâûå
ïîêîëåíèÿ â èíòåëëåêòóàëüíîì îòíîøåíèè è ïî ñâîåé
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñðåäñòâ îêàçûâàþòñÿ âûøå ïðåæíèõ ïîêîëåíèé.
Íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ïîæèëûõ ëþäåé â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ áîëüøîå âëèÿíèå îêàçûâàþò àäàïòàöèÿ ê
îäèíîêîìó ïðîæèâàíèþ, ñîöèàëüíàÿ è ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, ìàòåðèàëüíàÿ îáåñïå÷åííîñòü, äîñòóïíîñòü
âðà÷åáíîé ïîìîùè.
Ðåâîëþöèîííûå äîñòèæåíèÿ ìåäèöèíû ïîñëåäíåãî ñòîëåòèÿ ïðàêòè÷åñêè íå îòðàçèëèñü íà îæèäàåìîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïðåäñòîÿùåé æèçíè â ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ (65 ëåò è áîëåå). Â òàáëèöå 5 ïðèâåäå-

Âîçðàñòíîé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà Ïðèäíåñòðîâüÿ, %*

*

Òàáëèöà 5

Ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ñòàòèñòèêè Ïðèäíåñòðîâüÿ.

$

Òàáëèöà 6

SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
íû äàííûå î ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè â êîíöå XX âåêà, à òàêæå âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ â ðÿäå
ãîñóäàðñòâ ìèðà.
Ðîñò ÷èñëåííîñòè ëèö ñòàðøèõ âîçðàñòîâ íå òîëüêî óñèëèâàåò íàãðóçêó íà òðóäîñïîñîáíîå íàñåëåíèå â
ðåãèîíå (äèíàìèêà êîòîðîãî ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå 6),
íî è âåä¸ò ê ïîâûøåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà
ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå è
îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Äàëüíåéøåå ïîñòàðåíèå
íàñåëåíèÿ ñòàíîâèòñÿ ïåðâîñòåïåííîé ïðîáëåìîé íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû, ïîñêîëüêó âûñòóïàåò â
êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíîé óãðîçû äëÿ áóäóùåãî ðàçâèòèÿ
ïîêîëåíèé.
Ñîöèàëüíîå ðàññëîåíèå íàñåëåíèÿ, òåíäåíöèÿ ê
óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ åãî çäîðîâüÿ îêàçûâàþò çàìåòíîå âëèÿíèå íà óðîâåíü, ñòðóêòóðó è õàðàêòåð ïîòðåáíîñòè ïîæèëûõ ëþäåé â ìåäèöèíñêîé è ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Èñòîðè÷åñêîå èçìåíåíèå ðîäñòâåííîãî ñîñòàâà
ñåìüè ïðèâåëî ê íàêîïëåíèþ â îáùåñòâå îäèíîêèõ ïðåñòàðåëûõ ëþäåé. Íåäîñòàòî÷íàÿ ñîöèàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì ñòàâèò óêàçàííûé êîíòèíãåíò
íàñåëåíèÿ â çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå.
Â ñëîæèâøåéñÿ ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ñèòóàöèè â
ðåãèîíå Ïðèäíåñòðîâüÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ñîöèàëüíîé çàùèòû ïîæèëûõ ëþäåé. Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè òàêèõ ïðîãðàìì
äîëæíî ñòàòü ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ïîæèëûõ ëþäåé íà îñíîâå ðàçâèòèÿ
ñåòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ îáîðóäîâàíèåì ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ äåéñòâóþùèõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè è áåñïëàòíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
âíåäðåíèÿ íîâûõ ôîðì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ñîäåéñòâèÿ àêòèâíîìó ó÷àñòèþ ïîæèëûõ ëþäåé â æèçíè
îáùåñòâà.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ, óðîâíè æèçíåííîãî ñòàíäàðòà â îáùåñòâå, öåëåíàïðàâëåííî âëèÿþò íà æèçíåäåÿòåëüíîñòü è çäîðîâüå ëþäåé, â òîì ÷èñëå

è íà õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññà âîñïðîèçâîäñòâà íàñåëåíèÿ  ðîæäàåìîñòü, çàáîëåâàåìîñòü, ñìåðòíîñòü è äð.,
÷òî â ñîâîêóïíîñòè ñêàçûâàþòñÿ íà áåçîïàñíîñòè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè â îáùåñòâå.
Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîãî ñîöèóìà íåîáõîäèìû ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå ðÿäà íîâûõ çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí, â ÷àñòíîñòè çäîðîâüÿ ïîæèëûõ ëþäåé, ñ òåì ÷òîáû çäðàâîîõðàíåíèå è
ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ ïîëó÷èëè ðåàëüíîå îáåñïå÷åíèå ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà [3]. Ïðèîðèòåòíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïðîåêòîì íà áëèæàéøèå ãîäû äëÿ ðåãèîíà Ïðèäíåñòðîâüÿ äîëæåí ñòàòü ïðîåêò «Îõðàíà îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ è äåìîãðàôè÷åñêîå ðàçâèòèå».
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Recidivele tuberculozei pulmonare la pacienþii din penitenciare
S. Doltu
Cursul Pneumoftiziologie, Facultatea Perfecþionarea Medicilor, USMF Nicolae Testemiþanu
Pulmonary Tuberculosis Relapse in Persons in Detention
Tuberculosis is a significant problem in penitentiary institutions in Moldova and worldwide. The principle causes the spread of tuberculosis
in places of detention are the increased incidence of concomitant AIDS infection, the spread of drug-resistant forms of tuberculosis, overcrowded
prison cells, inadequate ventilation, and frequent transfers from one penitentiary to another. Felons suffer relapses of tuberculosis through
endogenous reactivation or exogenous super infection. The evolution and results of the treatment of reactivated cases are less favorable than the
results of new cases of the disease. Treatment failure, chronic evolution of the illness and the death generally result. The article also discusses the
recurrence of pulmonary tuberculosis among prisoners and in the civilian population.
Key words: tuberculosis, prisons
Ðåöèäèâû òóáåðêóë¸çà ë¸ãêèõ ó ëèö â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû
Òóáåðêóë¸ç ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì çäðàâîîõðàíåíèÿ â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåñïóáëèêè è íå òîëüêî. Îñóæäåííûå ïîäâåðæåíû âûñîêîìó ðèñêó çàáîëåòü òóáåðêóë¸çîì âñëåäñòâèå ðàñïðîñòðàí¸ííîñòè ñî÷åòàííîé ÂÈ×-èíôåêöèè, ðåçèñòåíòíûõ ôîðì òóáåðêóë¸çà, ñêó÷åííîñòè â êàìåðàõ, íåäîñòàòî÷íîé âåíòèëÿöèè è ÷àñòûõ ïåðåâîäîâ èç îäíîé òþðüìû
â äðóãóþ. Ó ëèö ñ îñòàòî÷íûìè ïîñòòóáåðêóë¸çíûìè èçìåíåíèÿìè, íàõîäÿñü â òþðåìíûõ óñëîâèÿõ, ïóò¸ì ýíäîãåííîé ðåàêòèâàöèè èëè ýêçîãåííîé ñóïåðèíôåêöèè, ÷àñòî âîçíèêàåò ðåöèäèâ òóáåðêóë¸çà. Êëèíèêî-ðàäèîëîãè÷åñêîå òå÷åíèå è ðåçóëüòàòû
ëå÷åíèÿ ïðè ðåöèäèâàõ ìåíåå áëàãîïðèÿòíû, ÷åì ó âíîâü çàáîëåâùèõ, ëå÷åíèå ó íèõ ìåíåå ýôôåêòèâíîå, áîëåçíü ÷àùå ïåðåõîäèò â õðîíè÷åñêóþ ôîðìó, òàêæå ÷àùå íàáëþäàåòñÿ ñìåðòåëüíûé èñõîä. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû äàííûå î ðåöèäèâàõ òóáåðêóë¸çà ó ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû è êîíòàêòèðóþùèõ ñ ãðàæäàíñêèì íàñåëåíèåì.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òóáåðêóë¸ç, ðåöèäèâ òóáåðêóë¸çà

Problema recidivelor de tuberculozã pulmonarã continuã
sã persiste, deoarece în ultimii ani, în pofida aplicãrii schemelor
terapeutice standardizate, se observã o tendinþã de creºtere a
frecvenþei lor ºi a dificultãþilor în tratament. Combaterea
tuberculozei este anevoiasã în situaþia de ignorare a mãsurilor
orientate în depistarea oportunã a recidivelor bolii; acestea fiind
un rezervor important de vehiculare a infecþiei în comunitate.
Recidivele au o evoluþie clinicã nefavorabilã, cu o ratã înaltã de
cazuri masiv bacilifere ºi cu distrucþie pulmonarã. Se semnaleazã
prevalenþa înaltã a bolnavilor cu forme chimiorezistente (51,1% 78,8%) ºi, respectiv, cu rezultate terapeurtice mai puþin
favorabile. Din diferite surse literare, rata recidivelor variazã
considerabil  de la 0,6% pânã la 40% din cazuri. Divergenþele
esenþiale referitor la incidenþa recidivelor tuberculozei sunt
condiþionate de interpretãri contradictorii a noþiunii recidivã.
Mulþi autori utilizeazã termenii exacerbare, acutizare,
reactivare, reieºind din durata perioadei de stabilizare de la
vindecare. Prin exacerbare se presupunea faza de alterare a
sãnãtãþii bolnavului în evoluþia lentã a tuberculozei. Succesiunea
exacerbãrii ºi a stagnãrii evoluþiei clinice se credea inevitabilã
în toate formele clinice ale tuberculozei. Termenul cumulativ
reactivare întruneºte noþiunile de acutizare ºi recidivã.
Majoritatea specialiºtilor în domeniu considerã ca fiind cea mai
importantã perioada primilor 1-2 ani dupã finisarea cu succes a
tratamentului. Reactivarea procesului, indiferent de localizare
ºi de formã, parvenitã în perioada de stabilizare clinicoradiologicã, presupunea acutizarea procesului în involuþie, dar
încã activ. Recidiva se considera o îmbolnãvire nouã depistatã
dupã 1-2 ani de stare clinicã satisfãcãtoare, la un pacient care a
fãcut o curã de tratament antituberculos. În Republica Moldova,

din anul 2001, a fost implementatã strategia DOTS, de aceea,
în definirea cazului de recidivã utilizãm recomandãrile OMS:
cazul se considerã recidivã de tuberculozã pulmonarã, dacã
pacientul a urmat tratamentul antituberculos complet, a fost
estimat de specialist vindecat, însã în prezent are o clinicã de
tuberculozã evolutivã ºi/sau este bacilifer.
Tuberculoza la deþinuþi este de 20-60 de ori mai frecventã
ca în populaþia generalã ºi este condiþionatã de: supraaglomerarea
încãperilor, ventilarea insuficientã, condiþiile sanitaro-igienice
precare, nivelul socio-economic scãzut, alimentarea insuficientã
ºi starea sãnãtãþii generalã nesatisfãcãtoare a plasaþilor în
penitenciare [1]. În instituþiile penitenciare a noilor state
independente (spaþiul postsovietic), în ultimii zece ani se
raporteazã indicatori foarte înalþi ai cazurilor de tuberculozã. Au
fost înregistrate anual câte 20007000 de cazuri la 100 000 de
deþinuþi. Incidenþa globalã a tuberculozei în Europa constituie
232 la 100 000 de deþinuþi. Cea mai înaltã incidenþã s-a notificat
în Kazahstan (17808) ºi în Azerbaigean (3944). În ultimii ani, în
Federaþia Rusã se observã o tendinþã stabilã de scãdere a
morbiditãþii prin tuberculozã la deþinuþi  de la 4000 (anul 1999)
pânã la 1591 (anul 2005). Însã datele prezentate de Î. Á. Íå÷àåâà
(2005) demonstreazã faptul cã, în anul 2003, cazurile de recidivã
în instituþiile penitenciare a regiunii Sverlovsk au fost de 9 ori
mai frecvente în comparaþie cu sectorul civil, recidivele precoce
(primii 3 ani)  de 28 de ori, mortalitatea  de 1,3 ori. Tuberculoza
se depista în 93,0% din cazuri în timpul controlului radiologic
planificat. Studiul efectuat în penitenciarele din regiunea Doneþk,
Ukraina, în perioada aa. 2003- 2005, atenþioneazã asupra creºterii
incidenþei recidivelor de tuberculozã de la 770 pânã la 1430, ºi o
eficacitate terapeuticã de 47,2  55,2% [10].
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pacienþilor cu recidiva tuberculozei a fost depistatã rezistenþa
secundarã în 45,3% din cazuri, dintre care monorezistenþa a
constituit numai 2,0 %, polichimiorezistenþa  15%, iar
multidrogrezistenþa  83% din cazuri. La fiecare al 2-lea pacient
bacilifer din penitenciare s-a depistat tuberculozã
multidrogrezistentã. La fiecare al 5-lea deþinut, care a fãcut
tuberculozã în penitenciar ºi era bacilifer, s-a depistat rezistenþã
primarã (48,0%). Prevalenþa majorã a tuberculozei
multidrogrezistente printre pacienþii din penitenciare complicã
tratarea eficientã ºi contribuie la rãspândirea infecþiei
tuberculoase [12].
Mai mulþi autori menþioneazã cã rata tuberculozei
multidrogrezistente (TB-MDR) la deþinuþi a constituit de cel
puþin 21,3 % din cazurile noi ºi 53,2% din cazuri de recidive
[8]. Frecvenþa TB-MDR a constituit raportul cazuri noi/ recidive
1:2. Aceeaºi dinamicã nefavorabilã se menþioneazã ºi în
penitenciarele din Kazahstan [17], unde rata TB-MDR, în
cazurile noi, a constituit 29,2% ºi în cazuri de recidive  58,7%.
În recidivarea tuberculozei frecvent se menþioneazã
tratamentul anterior insuficient, neregulat, nestandardizat.
Studiul din Kazahstan [17] demonstreazã cã frecvenþa cazurilor
de recidivã, la deþinuþii trataþi anterior prin scheme
nestandardizate, constituie 77,2%, iar la deþinuþii traraþi dupã
scheme standardizate, strict supraveghiaþi (DOTS)  numai
22,8% din cazuri. A fost afectat preponderent grupul de vârstã
de pânã la 40 de ani; bãrbaþi  în 60,1% din cazuri. În ambele
loturi predominã tuberculoza infiltrativã (trataþi conform DOTS 
79,9% dintre pacienþi, trataþi ante-DOTS  58,6%). Cazuri
microscopic pozitive au fost 85,7%, iar testul sensibilitãþii a
depistat multidrogrezistenþã (MDR) la 33,3%, sensibili  numai
8,1%. Comorbiditãþile au fost prezente la 68,7% dintre pacienþi
(mai frecvent: diabetul zaharat  24,8%, boala ulceroasã a
stomacului  10,6%, alcoolismul  6,7%, narcomania  1,4%).
Cauzele recidivãrii dupã tratamentul DOTS au fost depistate
prin prezenþa maladiilor asociate în acutizare ºi de
multidrogrezistenþã; de aceea, tratarea maladiilior asociate a fost
o metodã eficace de stabilizare a rezultatelor terapeutice DOTS
ºi de profilaxie a recidivelor.
O problemã importantã rãmâne a fi coinfecþia HIV/TB,
care afecteazã mai frecvent pãturile social vulnerabile:
narcomani, boschetari, imigranþi ilegali, deþinuþi ºi foºti deþinuþi.
Coinfecþia contribuie la evoluþia nefavorabilã a tuberculozei ºi
în cazurile MDR; decesul poate surveni în primele 5 luni de la
depistare, constituind 37,5% din cazuri [11]. Rata pacienþilor
HIV infectaþi, în perioada aa. 1998-2005, printre pacienþii cu
tuberculozã s-a majorat de 38 de ori. HIV seroprevalenþa între
pacienþii cu TB-MDR a crescut pânã la 5,7% [9].
Conform datelor prezentate de D. Sain (2006), recidiva
bolii s-a depistat la 19,6% din cazuri tratate prin DOTS.
Comiterea abaterilor de la schemele standard genereazã creºterea
posibilitãþii de recidivare a tuberculozei tratate. În 24,5% din
cazuri, cauze ale recidivãrii au fost: complianþa terapeuticã joasã,
sechele posttuberculoase avansate ºi boli cronice debilitante
(76,9%). A fost semnalatã rata înaltã a deceselor prin recidiva
tuberculozei pulmonare, ºi numai 46,9% dintre pacienþi urmau
tratament. Studiul efectuat în municipiul Chiºinãu [2] a constatat
cã prevalenþa bolnavilor baciliferi cu recidiva tuberculozei

Situaþia epidemiologicã din Republica Moldova se
caracterizeazã printr-o creºtere a incidenþei globale a
tuberculozei (anul 2006  130,0/100000), iar o parte
semnificativã de bolnavi sunt depistaþi cu recidiva bolii. În
perioada aa. 1999-2003, numãrul absolut al bolnavilor cu
recidivã a crescut de 2,6 ori (374 ºi 960 respectiv). Din 960 de
cazuri de recidive, declarate în anul 2003, 131 (13,6%) au fost
depistate în instituþiile penitenciare [5]. Studiul efectuat de V.
Degteariov (2003) menþioneazã creºterea numãrului de recidive
la deþinuþi de 3 ori pe parcursul anilor 2000-2002. Fiecare al 2lea bolnav cu recidivã era bacilifer, cu distrucþie pulmonarã. În
structura formelor clinice, la deþinuþi predomina tuberculoza
infiltrativã (80,6-90,6%) cu distrucþie (44,4-56,1%) ºi cu
eliminare masivã de bacili (30,5-51,4%). Cel mai afectat grup
de vârstã prin recidivã printre deþinuþi este cel de 26  45 de
ani. Depistarea recidivelor s-a efectuat prin metoda activã ºi
doar în 27,6% din cazuri  prin examinarea suspecþilor [3]. Rata
succesului terapeutic, în cazurilor noi de tuberculozã la deþinuþi,
a constituit 66,6%, iar a recidivelor  numai 38,3%. Decesele la
bolnavii cu recidivã au fost mai frecvente de 2 ori. Rezistenþa la
drogurile antituberculoase de prima linie a fost înregistratã în
63,5% din cazurile de recidivã, inclusiv tuberculoza
multidrogrezistentã  în 55,3% din cazuri [4].
Metoda principalã de screening în depistarea tuberculozei
la deþinuþi rãmâne a fi radiografia pulmonarã planificatã. Studiul
efectuat în regiunea Krasnoiarsk [14] asupra corelaþiei între
debutul maladiei ºi depistarea prin control radiologic planificat
(97% din cazuri) a evidenþiat o discordanþã dintre situaþia clinicã
ºi radiologicã: debut inaparent au avut numai 9,4% dintre
pacienþi, subacut  84,7%, acut  5,9% dintre depistaþi. Pânã la
suspectarea tuberculozei la controlul radiologic recent, efectuat
o datã în 6 luni, bolnavii cu debut acut ºi subacut prezentau
simptome suspecte de tuberculozã care, ulterior, a fost
confirmatã prin eliminare de bacili prin sputã în 52,4% din
cazuri. Astfel, controlul radiologic planificat  de 2 ori pe an,
nu garanteazã depistarea ºi izolarea oportunã a ½ dintre bolnavii
contagioºi. Se recomandã screening-ul lunar pentru depistarea
semnelor clinice de tuberculozã ºi pentru examinarea sputei
suspecþilor la bacili acido-alcoolorezistenþi (BAAR).
Studiul lui Ý. Äðàíüêîâ ( 2005) invocã recidivarea
tuberculozei pe parcursul primului an de la finisarea
tratamentului la 45,7% dintre deþinuþi, iar la 24,6% dintre afectãri
 pe parcursul a doi ani de la vindecare. Majoritatea (73,9%)
recidivelor precoce au survenit la persoane tinere (24-40 de ani).
Recidivele de tuberculozã au fost depistate la deþinuþii primului
an de ispãºire a pedepsei în 36,2%, în al 2-lea an  26,6%, în al
3-lea an  16,0% dintre pacienþi. Prevalenþa înaltã a recidivelor
precoce de tuberculozã (primii 1-3 ani de la vindecare), la
deþinuþi, necesitã prelungirea termenului de supraveghere a
pacienþilor din grupul activ. Rezistenþa generalã la
medicamentele antituberculoase de I generaþie, în anul 2004, a
constituit 45,3%, inclusiv multidrogrezistenþa (MDR)  la 83,0%
din afectaþi, iar în cazurile noi depistate  respectiv 19,8% (MDR
 48,0%) dintre deþinuþi [13].
Studiul efectuat în instituþiile penitenciare din Belarus
menþioneazã ca factor al situaþiei precare rata înaltã a
tuberculozei multidrogrezistente (48,0%). În categoria
$!
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pulmonare este mai înaltã cu 17,1% faþã de cazurile noi.
Rezultatele tratamentului bolnavilor cu recidive au fost mai
inferioare versus cazurile noi. Eºecul terapeutic a constituit
20,2%, abandonul  28,8%, decesul  11,5%, tratamentul cu
succes  20,2% din cazuri.
Cercetãrile efectuate de diferiþi autori atenþioneazã asupra
stãrii epidemiologice referitor la tuberculozã în instituþiile
penitenciare. Indivizii care au suportat tuberculozã ºi au
administrat tratament în condiþii de penitenciar frecvent fac
recidiva bolii. Incidenþa recidivelor la deþinuþi instantaneu creºte,
fiind aproximativ 1/4 din cazurile declarate anual. Graþie
controlului radiologic planificat de 2 ori pe an a întreg
contingentului (10 000  17 500 de deþinuþi), au fost depistate
aproximativ 80% din toate cazurile (inclusiv recidive, forme
mici ºi abacilare). Însã depistarea recidivelor prin radiofotografie
nu este cea mai efectivã metodã, deoarece cazurile de afecþiuni
extinse constituie 80,6%, tuberculoza distructivã  56,1% ºi
masiv baciliferã  65,7%; tuberculoza rezistentã la drogurile
antituberculoase de prima linie fiind înregistratã în 63,5% din
cazuri. Comorbiditãþile frecvent întâlnite, infecþia HIV (5%),
multidrogrezistenþa, alþi factori defavorizanþi diminueazã
considerabil succesul terapeutic al recidivelor tuberculozei la
deþinuþi. Tratamentul standardizat al recidivelor (DOTS,
categoria II) la deþinuþi este eficient doar în 1/3 din cazuri,
rezultate nefavorabile  în 30,1%, inclusiv deces  la 7,5% dintre
pacienþi. Cazurile de recidivã a tuberculozei pulmonare, fiind
una dintre sursele principale de contaminare a contingentului,
necesitã o studiere mai aprofundatã în condiþiile instituþiilor
penitenciare ale Republicii Moldova cu elaborarea mãsurilor
eficiente de prevenire, depistare precoce ºi tratament adecvat.
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Particularitãþi ale morbiditãþii prin rujeolã în municipiul Chiºinãu
Z. Coroi, I. Jiean, N. Tinta, L. Rîbac, T. Mînãscurtã, Z. Ceban
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã
Measles Morbidity in Chisinau
The aim of this study is to analyse the epidemiological features of measles and immunization coverage in Chishinau in 1980-2006 during the
six epidemiological events/periods between 1980 and 2006. [Is this a proper medical term for periods of disease?]. Morbidity declined over
these years: 505.1 in 1980 and 95.0 in 2002 in populations of 100,000. More school-age children and adults were involved in epidemic
processes in recent years. The prevention of measles depends on immunization anamnesis and vigilance on the part of public health officials.
Key words: measles, epidemiology, immunization coverage
Îñîáåííîñòè çâáîëåâàåìîñòè êîðüþ â ìóíèöèïèè Êèøèíýó
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí àíàëèç çàáîëåâàåìîñòè êîðüþ è îõâàò èììóíèçàöèåé ïðîòèâ íå¸ â ìóíèöèïèè Êèøèíýó â ïåðèîä
1980-2006 ãã.  ïåðèîä ñ ðàçíûìè ýïèäåìè÷åñêèìè ñèòóàöèÿìè. Òàê, óêàçàííûé ïåðèîä íàáëþäàëèñú 6 ýïèäåìè÷åñêèõ ïîäú¸ìîâ çàáîëåâàåìîñòè. Îäíàêî õàðàêòåðíûì â ýïèäåìè÷åñêîì ïðîöåññå ïðè êîðè ÿâëÿåòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ çàáîëåâàåìîñòè: â 1980 - 505,1 ñëó÷àåâ íà 100000 íàñåëåíèÿ, â 2002 - 95,0 ñëó÷àåâ íà 100000 íàñåëåíèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû â ýïèäåìè÷åñêèé
ïðîöåññ ÷àùå âñåãî áûëè âîâëå÷åíû ïîäðîñòêè è âçðîñëûå. Òÿæåñòú êëèíè÷åñêîãî òå÷åíèÿ êîðè çàâèñèò îò êà÷åñòâà ïðîòèâî 
êîðåâîé èììóíèçàöèè çàáîëåâøåãî. Â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìî óäåëÿòú îñîáîå âíèìàíèå ýïèäåìèîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó çà êîðüþ, êà÷åñòâåííîìó îõâàòó èìóíèçàöèåé ïðîòèâ êîðè ïîäëåæàùèõ êîíòèíãåíòîâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîðü, ýïèäåìè÷åñêèé ïðîöåññ, îõâàò èììóíèçàöèåé ïðîòèâ êîðè

Introducere
Realizarea aproape în toate þãrile lumii a programelor de
imunizare a contribuit la o diminuare esenþialã a morbiditãþii prin
rujeolã. Dar ºi în prezent rujeola rãmâne a fi una dintre infecþiile
cu influenþã nocivã asupra sãnãtãþii populaþiei, în special prin
complicaþiile sale postinfecþioase, ºi cea mai importantã cauzã de
deces al copiilor în unele state ale Asiei ºi ale Africii [1, 2, 3].
Nivelul înregistrat de morbiditate este influenþat de factori
multipli, cum ar fi particularitãþile circulaþiei agentului cauzal
ºi cele epidemiologice, starea socio-economicã a þãrii ºi a
serviciilor medicale, plenitudinea realizãrii programelor de
imunizare, intensitatea proceselor de migraþie a populaþiei etc.
[4, 5, 6]. În organizarea supravegherii epidemiologice a rujeolei,
în condiþiile actuale, este necesar de luat în consideraþie:
posibilitatea apariþiei cazurilor de rujeolã ºi în colectivitãþi cu
acoperire vaccinalã înaltã [7, 8]; modificarea tabloului clinic
[9] ºi necesitatea confirmãrii diagnosticului clinic prin metode
de laborator [10, 11, 12]; schimbarea distribuþiei teritoriale ºi
pe grupuri de vârstã în morbiditatea prin rujeolã [13, 14]; cât ºi
particularitãþile locale ale procesului epidemic în maladia datã,
mai ales în urbe cu o migraþie intensivã a populaþiei [15]. Toate
acestea devin ºi mai importante în perioada eliminãrii rujeolei
din spaþiul european pânã în anul 2010 [16]. În lucrarea datã
sunt prezentate rezultatele analizei epidemiologice a morbiditãþii
prin rujeolã în mun. Chiºinãu.

Rezultate obþinute ºi discuþii
Odatã cu aplicarea în þarã a imunizãrilor în masã, din 1964,
iar apoi a celor sistematice a început diminuarea esenþialã a
morbiditãþii prin rujeolã ºi s-a demonstrat eficienþa acestora în
suprimarea procesului epidemic în maladia datã. În ultimii 25
de ani, morbiditãþii prin rujeolã în mun. Chiºinãu are o tendinþã
geneticã de diminuare. Indicatorul de diminuare anualã a
morbiditatea prin rujeolã este egal cu 9,2 0 /0000. În dinamica
multianualã a morbiditãþii se manifestã o tendinþã de diminuare
cu un ritm mediu expresiv. În ultimii 25 de ani morbiditatea
prin rujeolã s-a redus de la 500,1 la 100 000 de populaþie, în
1980, pânã la 0, în 2005. Luând în consideraþie caracterul ciclic
al procesului epidemic în rujeolã, pronosticul pentru 2007 este
urmãtorul: Ipronostic mediu -0,72 0/0000 , I pronostic maxim -14,76 0 /0000, I pronostc
-0,017 0 /0000.
minim
Analiza multianualã a morbiditãþii prin rujeolã denotã cã
în ultimii 25 de ani, în mun. Chiºinãu, au fost înregistrate 6
perioade de creºtere a morbiditãþii cu o duratã de 1-2 ani ºi cu o
intensitate de 3-5 ori mai micã faþã de cea precedentã, cu excepþia
anului 2002, când s-a înregistrat o morbiditate cu ciclitate a
procesului epidemic, ºi mãrirea intervalului dintre cicluri de la
2-3 ani pânã la 7 ani, în 2002 (fig.1).
De asemenea, s-a modificat ºi sezonalitatea, comparativ
celei tipice a rujeolei, cuprinzând lunile de varã. În ultima
perioadã epidemicã (2002), în lunile martie-iulie, au fost
înregistrate 82,3% din cazuri de maladie din morbiditatea anualã.
S-a modificat ºi structura de vârstã a morbiditãþii prin
rujeolã, îndeosebi în ultimii 5 ani. Are loc majorarea nivelului
morbiditãþii în urmãtoarele grupuri de vârstã: 7-17 ani  de la
4,82%000, în 2001, pânã la 21,2 %000, în 2002; la adulþi (>18 ani)
 de la 3,3 %000, în 2001, la 63,3%000, în 2002, ceea ce evidenþiazã
maturizarea rujeolei. Aceastã particularitate a indicat

Material ºi metode
Date despre morbiditatea prin rujeolã în mun. Chiºinãu,
pe parcursul anilor, au fost colectate din surse statistice, inclusiv
ºi din formulare medicale de raportare. La prelucrarea lor au
fost folosite metode de analizã epidemiologicã retrospectivã ºi
operativã, metode statistice tradiþionale.
$#
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Fig.1. Morbilitatea prin rujeolã în anii 1980-2006, în mun. Chiºinãu.
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Concluzie
S-a constatat din materialul prezentat necesitatea de a
fortifica supravegherea epidemiologicã a rujeolei prin: evitarea
erorilor în planificarea ºi efectuarea imunizãrilor, asigurarea
evidenþei totale a copiilor ºi imunizarea acestora împotriva
rujeolei în conformitate cu cerinþele documentelor directive în
vigoare, realizarea mãsurilor operative epidemiologice în
depistarea cazurilor suspecte de rujeolã, informarea ºi instruirea
permanentã a cadrelor medicale ºi a populaþiei.
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Probleme de neologizare a terminologiei medicale
L. Lupu, E. Mincu
Catedra Limbi Moderne ºi Latinã, USMF Nicolae Testemiþanu
Neologisation Problems in Medical Terminology
The present study deals with such matters as neologisation of medical terminology in the romanian language. Certain researches have
proved the fact that the french language is the major source of borrowing formed out of compound GreekLatin elements (97,14% of afixoids
get into Romanian language by means of french language channel). In France there were made attempts of standartization, unification and
internationalization of medical terminology.
Key words: neologization, medical terminology, GreekLatin duplicates, the Romanian language
Ïðîáëåìû íåîëîãèçàöèè ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íåîëîãèçàöèåé ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè â ðóìûíñêîì ÿçûêå. Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ôàêò, ÷òî ìåäèöèíñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ, âîçíèêøàÿ â ðåçóëüòàòå ãðåêîëàòèíñêîãî
ñëèÿíèÿ, ïðîíèêëà â ðóìûíñêèé ÿçûê ãëàâíûì îáðàçîì ÷åðåç ôðàíöóçñêèé ÿçûê. Òàê, 97,14% àôèêñîèäîâ çàèìñòâîâàíû â
ðóìûíñêîì ÿçûêå èç ôðàíöóçñêîãî, ãäå îíè äî òîãî ïîäâåðãàëèñü ðàçëè÷íûì ïðåîáðàçîâàíèÿì. Âî Ôðàíöèè áûëè ñäåëàíû
ïåðâûå ïîïûòêè ñòàíäàðòèçàöèè è ñîçäàíèÿ åäèíîé ìåæäóíàðîäíîé ìåäèöèíñêîé òåðìèíîëîãèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðóìûíñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ, íåîëîãèçàöèÿ, ãðåêîëàòèíñêèå äóáëåòû

Limba în tridimensionalitatea ei (cuvânt Z obiect, cuvânt
Z cuvânt, cuvânt Z ego hic nunc) este o reflectare intelectualã a
spiritului vremii, a realitãþii existente. Actualizarea limbii în diverse
domenii de cunoaºtere suplimentarã (ºtiinþificã) presupune
existenþa limbajului specializat (terminologia). La diverse niveluri
de analizã, stilul ºtiinþific, în general, ºi terminologia, în particular,
se diferenþiazã de limba literarã comunã printr-o serie de
caracteristici:
a) nivel morfologic: prezenþa afixoidelor (unitãþi lexicale de
origine greco-latinã, care iniþial aveau un sens lexical plin,
iar in statu praesenti sunt elemente de constituire a unui
cuvânt compus);
b) nivel lexical: existenþa cuvintelor plurilexeme (formate
prin afixoidare);
c) nivel semantic: polivalenþa semanticã a afixoidelor în
diverse domenii de activitate.
Actualmente suntem martorii unei avalanºe copleºitoare de
termeni neologici în toate domeniile de activitate. Afluxul de
cuvinte (ºi de sensuri) noi, pãtrunse în limbã într-o perioadã extrem
de scurtã, produce modificãri esenþiale în modelele de formare a

cuvintelor (revitalizarea modelului grec de compunere, sporirea
compunerii prin afixoidare versus derivare ºi compunere propriuzisã).
În prezenta investigaþie s-au inventariat din nou afixoidele
cuprinse în Marele Dicþionar de Neologisme [1].
Datele statistice obþinute relevã urmãtoarele:
1. Au fost atestate, în total, 1986 (100%) de afixoide, dintre
care 1401 (70,54%) sunt afixoide-invariante ºi 585 (29,45%) 
afixoide-variante (fig. 1).
2. Conform analizei statistice a afixoidelor-invariante din
1401 (100%): 930 (66,38%) de afixoide sunt de origine greacã;
447 (31,9%)  de origine latinã; 5 (0,12%)  de origine englezã;
14 (0,99%)  de origine francezã; 1 (0,07%)  de origine spaniolã;
2 (0,14%)  de origine italianã; 1 (0,07 %)  de origine arabã; 1
(0,07 %)  de origine germanã (fig. 2).

Fig. 1. Coraportul dintre afixoide-invariante ºi afixoide-variante.

Fig. 2. Limba de origine a afixoidelor.
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Fig. 4. Distribuirea afixoidelor-invariante
conform poziþiei în cuvânt.

oferi noþiunii noi forme lingvistice. Împrumuturile masive confirmã,
o datã în plus, viabilitatea sistemului lexical al limbii române,
caracterul ei deschis. În monografia Încadrarea lingvisticã în
realitãþile europene, academicianul N. Corlãteanu menþioneazã
cã admiterea neologismelor în limba noastrã - ca ºi în oricare altã
limbã  nu se face în mod mecanic sau la întâmplare, din orice
izvor etimologic. Ele se cer a fi adaptate din punct de vedere
noþional, fonetico-fonologic, morfologico-derivativ, sintacticostilistic, lexico-frazeologic la normele limbii debitoare [7].
În terminologie, utilizând unitãþi lexicale (cuvinte)
preexistente unitãþilor terminologice noi, lingviºtii nu le trateazã
pe acestea ca fiind neologisme, punând în evidenþã, astfel, statutul
translexical al acestora, atribuindu-le un statut interlingval ºi
unul terminologic.
Formarea termenilor þine, de fapt, ºi de anumite modele
(sintetice sau analitice ale limbii). Limba românã, de rând cu alte
limbi romanice, este o limbã analiticã, care preferã termeni-îmbinãri
(determinat + determinant). În ultimul timp, în masa vocabularului
se observã un aflux de cuvinte compuse  termeni analitici.
Economia de limbaj stimuleazã modificãri esenþiale în modul de
formare a cuvintelor.
Lingvistul francez A. Rey (1979) face o comparaþie între
sintagma filtre neutre (fr.) ºi cuvântul compus Neutrafilter (germ.)
arãtând structuri semantice analogice, dar mecanisme de formare
diferite. Acest fenomen este important a fi accentuat în prezentul
studiu, având în vedere termenii compuºi în baza elementelor
savante greco-latine. Uneori, echilibrul între principiul de
economie a limbii vine în contradicþie cu principiul motivãrii
termenului periclitat, punând în pericol transparenþa acestuia, atât
de importantã în limbajul specializat:
Diapeuticã <= trunchiere din dia/gnostic + /tera/peuticã (este
un exemplu elocvent de periclitare a transparenþei termenului,
principiu important în constituirea terminologiei).
De fapt, în pofida eforturilor unor savanþi ºi oricât ar pãrea
alogic acest fenomen, terminologia formatã în baza fondului
internaþional (lexeme ºi morfeme sau elemente savante grecolatine), odatã îmbrãcând haina limbii naþionale, se include în
terminologia naþionalã, însuºi termenul rezervându-ºi un statut
internaþional, cãci vorbele strãine trebuie sã se înfãþiºeze în haine
rumîneºti ºi cu masca de rumîn înaintea noastrã (H. Rãdulescu).
Necesitãþile socioeconomice imperative au dezvoltat, pe
lângã posibilitãþile de autocombinare: aloplazie = alo-, gr. allos,
diferit, altul + -plazia, gr. plasis, formare; ºi pe cele de

Fig. 3. Cãile de pãtrundere a afixoidelor-invariante
în limba românã.

3. Din 1401 (100%) de afixoide-invariante, 1361 (97,14%)
de afixoide pãtrund în limba românã prin filiera limbii franceze;
13 (0,92%) afixoide  prin filiera limbii engleze; 5 (0,35%)  prin
filiera limbii germane; 10 (0,71%)  prin cea italianã; 10 (0,71%)
afixoide sunt luate direct din latinã; 2 (0,14%)  din greacã (fig.
3).
4. Din 1401 (100%) afixoide-invariante, 967 (69%) de
afixoide au statut de prefixoid; 285 (20,3%)  statut de afixoid
ambipoziþional; 149 (10,63 %)  statut de sufixoid (fig. 4).
Aceste investigaþii reflectã unele tendinþe specifice
vocabularului limbii române actuale:
_preferinþa pentru termeni analizabili;
_predominarea unitãþilor lexicale terminologice în ansamblul
împrumuturilor lexicale;
_economia lingvisticã obþinutã prin conjuncþia afixoidelor.
Terminologia naþionalã versus terminologia internaþionalã
Crearea termenilor se face la:
a) nivel naþional (terminologia proprie unei limbi, unei culturi).
Un savant propune un termen nou într-un domeniu oarecare, limba
recepteazã imediat aceastã noutate integrând-o în sistemul ei. Unii
cercetãtori considerã cã terminologia autohtonã garanteazã
continuitatea limbii naþionale. Drept o primã reacþie la fenomenul de
globalizare a terminologiei, la sfârºitul secolului XX, la Paris, apar
antologii de texte legislative referitoare la protejarea limbii franceze
Termes technique nouveaux. Termes officiellement recommandes par
le Gouvernement français, 1969  1981, destinate sã favorizeze limba
francezã vizavi de împrumuturile din alte limbi, precum ºi liste de
termeni recomandaþi pentru a substitui împrumuturile [6];
b) nivel internaþional. Împrumuturile constituie o soluþie
adecvatã ºi eficace în mecanismul de formare a termenilor,
deoarece neutralizeazã parþial diferenþele interlingvistice ºi
respectã, de asemenea, originalitatea noþiunii. Împrumutul
denumeºte noþiunea ºi este un indicator al originii acesteia [4].
E vorba despre împrumuturile constituite în baza elementelor
greco-latine care uºor se integreazã în limbile indo-europene, având
statut de internaþionalisme ºi ocupând o poziþie interlingvisticã.
Limba, care recepþioneazã împrumutul, este pusã în situaþia de a
$&
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combinare cu lexeme autonome din vocabularul fundamental al
limbii române: alo- + plasmã; nãmol(o)- + terapie etc.
Terminologia medicalã în retrospectivã. Tendinþe de
internaþionalizare ºi de modernizare a terminologiei de specialitate
sunt omniprezente (terminologia medicalã) deja prin anii 50 ai
sec. al XX-lea.
Multe secole, dupã cãderea Imperiului Roman, limba latinã
a guvernat în întreaga lume. Medicina greacã a migrat la Roma,
mulþi termeni fiind introduºi în terminologia acesteia. Latina ca
limbã a ºtiinþelor se manifestã pânã la începutul sec. XVII, dar
sec. XVI este perioada în care limbile moderne se dezvoltã
vertiginos ºi care anunþã confruntarea terminologie naþionale versus
terminologie latinã. Fenomene de acest tip sunt atestate mai întâi
în Franþa, Anglia, Italia, mai târziu în Germania. În Franþa un anumit
medic Riviére este acuzat de neprofesionalism, deoarece nu posedã
latina. Un eseist francez (sec. XVI) remarca: Limbajul medicinii
este un idiom strãin în limbajul general ºi posedã sunete
discordante [8]. În 1839, medicul german L. Schonlen a decis
sã-ºi þinã cursul inaugural în clinica din Berlin în limba maternã,
limba germanã. Astfel, limba latinã este substituitã ca limbã de
predare, dar ea îºi menþine funcþia nominativã ºi poziþia permanentã
în componentele-cheie ale limbajului terminologic medical. Deci,
în pofida retragerii evidente a latinei din terminologia medicalã,
în sec. XX, actele comunicative profesionale în limbile naþionale
fac uz tot mai mult de termeni latini. Aceastã stare de lucruri are
drept suport avantaje general cunoscute: pe de o parte 
continuitatea terminologicã, din punct de vedere al spaþiului (e o
terminologie rãspânditã, universalã, nelimitatã de anumite bariere
pentru nici o naþiune etc.) ºi, pe de altã parte, din punct de vedere
istoric, termenii au fost utilizaþi într-o formã practic nemodificatã
mai mult de 2000 de ani; latina ºi greaca constituind o rezervã
unicã de extragere a termenilor noi, în caz de necesitate  de creare
a lor [5].
Toate nomenclaturile anatomice produse pânã în prezent au
folosit limba latinã drept bazã. Prima confirmare ºi recunoaºtere
oficialã a nomenclaturii anatomice latine s-a produs graþie
anatomiºtilor germani la congresul Uniunii Anatomiºtilor, Basle,
1895  prima standardizare Basiliensia Nomina Anatomica. La
timpul respectiv acest pas a constituit rezultatul unei necesitãþi
urgente. Sistemul de desemnare, însã, s-a dovedit a fi incomplet ºi
confuz, ceea ce a determinat o a doua standardizare, în 1935, la
Jena  Jenainsia Nomina Anatomica. Eforturile ulterioare din 1950,
coordonate de cãtre Comitetul Internaþional de Nomenclaturã
Anatomicã (IANC), s-au soldat cu o a treia standardizare numitã
Parisiensia Nomina Anatomica. Mai târziu (din 1965), referinduse la Nomina Atomica (NA), au fost publicate ºase ediþii revãzute,
elaborate la solicitãrile IANC, care intenþionau sã acopere cerinþele
terminologice, prin introducerea de noi termeni, omiþând deficienþe
lingvistice ºi de concept ºi recomandându-se ca în baza acesteia
sã se creeze nomenclaturi naþionale. La traducerea lor, însã savanþi
din diferite þãri s-au confruntat cu un ºir de dificultãþi impuse ºi de
specificul limbii: traducerea sau împrumutul de termeni anatomici.
Astfel, savanþii ruºi [2, 3] care au purces iniþial la traducerea
termenilor, aliniindu-se la statutul terminologiei naþionale, ulterior
au pledat pentru împrumutul termenului: de exemplu, pentru adj.
basilaris nu s-a acceptat traducerea îñíîâíîé, deoarece este
sinonim cu ãëàâíûé, fapt care ar crea ambiguitãþi în terminologia

medicalã, de aceea adj. áàçèëÿðíûé a fost recunoscut ca fiind
unicul adecvat.
În explicaþiile oferite de specialiºti sunt ºi unele recomandãri:
1) Calcul terminologic care diminueazã din esenþa
segmentelor anatomice nu poate fi tolerat. Astfel, termenul dorsalis
este acceptat în varianta äîðñàëüíûé, ventralis  în varianta
âåíòðàëüíûé, iar termenul acceptabil în terminologia naþionalã
ìîðñêîé êîí¸ê este înlocuit cu termenul din lexiconul internaþional
ãèïïîêàìï; arãtând cã este acceptabilã utilizarea prin transcriere
a termenilor strãini, dacã aceºtia sunt (rãspândiþi) cunoscuþi de
utilizatori (în medicinã) (tip ãèïïîòàëàìóñ); în cazul acestui
împrumut urmând ca termenii (variantã) sã derive din împrumutulinvariantã (tip: òàëàìóñ / ãèïîòàëàìóñ).
2) În transcrierea termenilor strãini se atenþioneazã asupra
faptului cã normele de formare a cuvintelor în limba respectivã se
cer, în mod obligatoriu, respectate.
3) Atunci când este vorba de sinonime terminologice,
privilegiate sunt împrumuturile tip: ìèîêàðä, ïåðèêàðä etc.
formate în baza elementelor savante greco-latine. ªi toate aceste
modificãri au avut loc în pofida faptului cã o serie de savanþi, din
impuls patriotic de conservare a limbii, insistau asupra excluderii
internaþionalismelor din Nomenclatura Anatomicã, înlocuindu-le
cu î÷åíü íåóäîáíûå è òðóäíî ïðîèçíîñèìûå ðóññêèå [3].
Concluzii
1. Cercetãrile realizate dovedesc primatul limbii franceze
ca influenþã în familia limbilor romanice. În limba francezã se fac
primele încercãri de standardizare ºi de internaþionalizare a
terminologiei medicale. Limba francezã constituie o sursã esenþialã
în procesul de neologizare a limbii române.
2. Limba latinã are rãdãcini adânci în terminologia medicalã,
astfel încât prezenþa ei se considerã a fi un material obiºnuit de
comunicare. Limba latinã îºi asigurã continuitatea sa în
terminologia medicalã (ºi în alte terminologii), deoarece astfel îºi
pãstreazã unicitatea, iar, pe de altã parte, prezenþa limbii latine în
terminologia medicalã naþionalã este un avantaj, deoarece
favorizeazã rãspândirea acceleratã a acesteia.
3. De altfel, actualmente apare un nou fenomen care ameninþã
funcþia terminologicã a latinei. Vizând aceastã problemã,
istoriograful german H. Schipperges menþiona cã greaca ºi latina
au suprimat maiestuos nu doar influenþa arabã în Evul Mediu, ci ºi
pe cea englezã în sec. XX; iar presiunea actualã a limbii engleze
nu este mai mult decât un interludiu istoric [5].
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Evaluarea solidaritãþii sociale în cadrul asigurãrilor obligatorii de
asistenþã medicalã
M. Ciocanu
Centrul ªtiinþifico-Practic Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar al Ministerului Sãnãtãþii
Evaluation of Social Solidarity in the Frame of Mandatory Health Insurance
Using his own methodology of relative coefficient cross subsidy calculation, the author has evaluated cross subsidies [I dont know the
meaning of a cross subsidy, but perhaps the term is common there.] for different population groups covered by mandatory health insurance in
the Republic of Moldova. The greatest consumers of health care services are self-insured persons, people with disabilities, private notaries,
preschool children, and lawyers. These population groups consume between 1.32.4 more health care services than the average member of the
insured population. The author also suggests methods of optimizing the procedures to enroll non-insured persons in the mandatory health
insurance program and adjusting the present cross-subsidy system.
Key words: solidarity, health insurance, mutual subsidy
Îöåíêà ñîöèàëüíîé ñîëèäàðíîñòè â ïëàíå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
Íà îñíîâå ïðåäëîæåííîé àâòîðîì ìåòîäèêå ðàñ÷åòà îòíîñèòåëüíîãî êîýôôèöèåíòà ñóáñèäèðîâàíèÿ, ïðîâåäåíà îöåíêà
âçàèìíîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Ìîëäîâà. Äîêàçàíî, ÷òî ñàìûìè áîëüøèìè ïîòðåáèòåëÿìè ìåäèöèíñêèõ óñëóã ÿâëÿþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ñòðàõóþòñÿ èíäèâèäóàëüíî, èíâàëèäû, ÷àñòíûå íîòàðèóñû, äåòè  äîøêîëüíèêè è àäâîêàòû. Ýòè êàòåãîðèè ëèö ïîòðåáëÿþò îò 1,3 äî 2,4 ðàçà
áîëüøå ìåäèöèíñêèõ óñëóã, ÷åì â ñðåäíåì âåñü êîíòèíãåíò çàñòðàõîâàííûõ. Ïðåäëîæåíû ìåðû ïî óëó÷øåíèþ ïðîöåññà âêëþ÷åíèÿ íàñåëåíèÿ â îáùóþ ñõåìó îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ è âûðàâíèâàíèþ âçàèìíîãî ñóáñèäèðîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîëèäàðíîñòü, ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, âçàèìíîå ñóáñèäèðîâàíèå

Actualitatea studiului
Conceptul solidaritãþii este unul dintre cele mai importante
principii ale sistemelor asigurãrilor sociale de sãnãtate. Evoluþia
istoricã a acestui principiu în Europa s-a desfãºurat în paralel
cu cea a asigurãrilor sociale, începând de la asociaþiile de comerþ
din perioada medievalã târzie, societãþile de sprijin reciproc din
secolul XIX ºi pânã la bunãstarea socialã din þãrile Europei de
Vest de la sfârºitul secolului XX. În pofida transformãrilor
politice din prima jumãtate a secolului XX ºi, în special, dupã
cel de-al II-lea Rãzboi Mondial, solidaritatea se menþine a fi
principiul politic dominant care defineºte elementele-cheie ale
politicii sociale din toate þãrile economic dezvoltate, iar în
prezent ºi a Uniunii Europene. Ca valoare normativã, principiul
solidaritãþii a fost ºi rãmâne principiul de bazã al religiei creºtine
(atât ortodoxe ºi catolice, cât ºi protestante), al sentimentului
naþionalist antic ºi renascentist, al socialismului marxist ºi al
miºcãrii sindicatelor moderne. În viziunea cercetãtorilor ºi
factorilor de decizie, în Europa de Vest este de neconceput faptul
de a discuta conceptul asigurãrilor sociale de sãnãtate fãrã a
include în context conceptul solidaritãþii [13, 1, 2, 7, 9, 11, 14].
Solidaritatea este definitã ca fiind sensul colaborãrii fãrã
rezerve, bazate pe definirea cauzelor comune [11]. Individul
este perceput mai mult în context social decât ca agent
independent ºi, astfel, solidaritatea nu este o caracteristicã a
unor indivizi aparte, ci reflectã un gen de asociaþie specificã.
Acest concept este identic cu semnificaþia filozoficã idealistã,
predominant germanã, a relaþiilor dintre individ ºi societate:
individul obþine libertatea prin grupul social, stabilind relaþii
reciproce ca condiþie prealabilã pentru dezvoltarea individului
ºi libertãþii. În mod similar, gradul de solidaritate în cadrul unui

grup de populaþie poate fi perceput ca o importantã parte
componentã a societãþii civile, a resurselor colective, ce servesc
drept structurã de mediere între stat ºi piaþã, ºi pe care se poate
construi coeziunea socialã [8]. Solidaritatea în sectorul de
sãnãtate este uneori prezentatã ca factor care asigurã
funcþionalitatea echitãþii sociale ori, mai bine zis, ca
materializarea convingerii filozofice abstracte, conform cãreia
toþi indivizii trebuie trataþi în mod egal. Solidaritatea, conform
acestor viziuni, se dezvoltã organic din necesitãþile ºi
comportamentul natural al comunitãþilor. Aceasta nu este o
construcþie artificialã impusã de un factor extern prin decret
asupra individului sau comunitãþii. Acest fapt stã la baza
modului de viaþã adoptat de societate ºi, implicit, a
conceptualizãrii sociale a sistemelor asigurãrilor sociale de
sãnãtate.
Asociaþiile bazate pe solidaritate, de regulã, adoptã
modelul ce începe de la mediul individului ºi dezvoltã gradul în
exterior, trecând de la caracterul personal la cel comunitar,
ocupaþional ºi, în final, naþional [11]. Iniþial, solidaritatea s-a
extins de la familie la grupuri locale mici constituite pe relaþii ºi
pe interacþiuni directe, comunitãþi religioase ºi, mai târziu 
sindicate ºi miºcãri politice. Spre sfârºitul secolului XIX,
necesitatea unei finanþãri durabile a demarat o reorientare
fundamentalã de la participarea voluntarã ºi localã la cea
obligatorie ºi naþionalã, sub patronajul statului. Chiar dacã
aceastã reorientare reprezenta o schimbare majorã în aspectul
organizatoric, aceasta a fost perceputã de majoritatea cetãþenilor
ca un mod elementar de realizare a aceloraºi obiective, dar prin
diferite mijloace [11]. Acest fapt a fost dovedit de mãsura în
care, din perspectiva asigurãrilor de sãnãtate, noile entitãþi de
%
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stat pentru asigurarea bunãstãrii cetãþenilor au menþinut atât
instituþiile cât ºi procedurile fostului model construit în bazã de
voluntariat. Totuºi, în practicã, aceastã schimbare a implicat o
reorientare fundamentalã a modului de finanþare a asistenþei
medicale. Acesta a fost reorientat de la contextul de recunoaºtere
reciprocã în cadrul grupurilor locale spre un drept general
garantat ºi finanþat de puterea autoritarã a statului [11]. Aceastã
evoluþie explicã reorientarea structuralã esenþialã prin care
solidaritatea urmeazã a fi absorbitã de instituþiile de stat ce
asigurã bunãstarea cetãþenilor. Desigur, solidaritatea sub forma
bunãstãrii asigurate de stat existã, de asemenea, ºi în þãrile în
care asistenþa medicalã este finanþatã direct din impozitele
colectate public (Marea Britanie, Norvegia, Suedia).
Identificarea dimensiunilor solidaritãþii a demonstrat cã
ea, de-a lungul perioadelor istorice ºi în contextul diferitelor
þãri, poate lua diferite forme (ajutor reciproc, susþinerea
nevoiaºilor, coeziune socialã, altruism, frãþie, obligaþiuni
colective ale cetãþenilor, asociaþii universale). În acest context,
solidaritatea poate fi perceputã ca o valoare complexã ºi foarte
importantã nu numai a asigurãrilor de sãnãtate, dar ºi a
organizãrii sociale [2].
Cercetãrile întreprinse în a identifica în ce mãsurã
conceptul solidaritãþii a fost aplicat în mod special în sectoarele
de sãnãtate au demonstrat o variaþie semnificativã atât din punct
de vedere cultural, cât ºi filozofic ºi politic [6]. În Olanda
solidaritatea începe de la o predispoziþie culturalã ºi continuã
pânã la o raþionalizarea pragmaticã, compusã din trei elemente
relevante: interes propriu, preocupãri politice ºi altruism veridic.
Într-un mod total diferit sunt interpretate valorilor solidaritãþii
în Franþa, unde predominã noþiunile filozofice ale fraternitãþii
ºi ale egalitãþii declarate de Revoluþia Francezã ºi adoptate de
toate republicile franceze declarate ulterior. O altã interpretare
a solidaritãþii se atestã în Belgia, þarã în care ea reflectã, în mod
special, principiile catolice de obligativitate, pe când conceptul
solidaritãþii din Elveþia reflectã relaþiile interpersonale la scarã
micã în funcþie de locul geografic (canton). În mod firesc, agentul
principal care propagã ºi susþine solidaritatea în cadrul sectorului
de sãnãtate, de asemenea, diferã de la þarã la þarã. În Franþa,
Germania ºi Luxemburg, companiile/casele spitaliceºti care sunt
abilitate cu organizarea asigurãrilor sociale de sãnãtate sunt
definite în mare parte în baza caracteristicilor profesionale (de
ocupaþie). In Belgia, casele spitaliceºti sunt constituite conform
afilierilor religioase ºi ideologice. În Olanda, casele spitaliceºti
ºi-au pierdut aspectul iniþial, bazat pe afilierile religioase ºi
ideologice, pentru a fi înlocuit cu organe imparþiale regionale,
iar în prezent  naþionale. În Austria, acestea sunt organizate
conform grupurilor ocupaþionale sau conform regiunilor. În
Elveþia, casele spitaliceºti sunt organizate pe o combinaþie
complexã a unitãþilor religioase ºi geografice (locale ºi
naþionale). În final, în Israel cele patru case spitaliceºti reflectã
o combinaþie a aspectelor ideologice ºi de imparþialitate.
Analizele efectuate au demonstrat cã impactul diversificat
al convingerilor religioase ºi ideologice asupra administrãrii
interne a caselor spitaliceºti se menþine pânã în prezent. În unele
þãri, unele case spitaliceºti menþin convingerile religioase (de
ex., catolice în Belgia) sau ideologice (de ex., socialiste de tip
Bernsteinian în Germania) pe care au fost iniþial fondate. Acestea

se reflectã pânã ºi în politicile caselor spitaliceºti ºi chiar în
abordarea rezervatã ºi dezinteresatã a administratorilor de
fonduri [14].
Având în vedere aceste diferenþe, nu este surprinzãtor
faptul cã organizarea practicã ºi cadrul structural adoptat variazã
ºi ele. În Germania, aspectul de autoreglementare a caselor
spitaliceºti ºi a prestatorilor este reglementat cu rigurozitate în
Codul Social V al federaþiei [3]. În Olanda existã un ºir de Colegii
de conducere colectivã a ministerelor sau Colegii de persoane
egale în funcþie care includ ca membri majoritatea actorilorcheie din fiecare subsector relevant al sãnãtãþii ºi care, în limitele
competenþelor stabilite, pot lua decizii relevante în sectorul
sãnãtãþii [5]. În Franþa, administrarea ºi luarea deciziilor pentru
companiile de asigurãri de sãnãtate ºi, de asemenea, pentru
spitalele mari este exercitatã de agenþiile de stat, care sunt
împuternicite sã promoveze politica Guvernului în acest
domeniu.
Complexitatea solidaritãþii evidenþiazã ºi caracterul sãu
organic. Acest concept este adânc înrãdãcinat în sistemul social
a cel puþin ºase þãri din Europa de Vest. Solidaritatea stabileºte
limitele în care se încadreazã viziunile cetãþenilor asupra
preocupãrilor pentru sãnãtatea ºi securitatea socialã, ºi stã la
baza deciziilor politice în domeniul analizat. Ar fi nepotrivit de
a percepe solidaritatea ca un motor care genereazã structura
administrativã pluralistã a sistemelor asigurãrilor sociale de
sãnãtate. Solidaritatea, perceputã conform configurãrii sale în
Belgia, Franþa, Germania, Luxemburg ºi Olanda, este nu numai
un set de subvenþionãri financiare încruciºate, ci elementul
principal în transformarea administrãrii tehnice a sistemelor de
asigurãri de sãnãtate într-un mod de viaþã. Este rezonabil de a
conclude cã durabilitatea solidaritãþii este un factor major ce
explicã longevitatea stabilitãþii obþinute de sistemele asigurãrilor
sociale de sãnãtate.
Un aspect important al înþelegerii în profunzime a sistemelor
asigurãrilor sociale de sãnãtate este faptul cã, în esenþa lor
structuralã, acestea sunt foarte diferite de asigurãrile private de
sãnãtate. Însã sistemele de asigurãri sociale de sãnãtate sunt
structurate, în primul rând, ca parte a reglementãrilor politice de
redistribuire a veniturilor în fondurile sociale [8]. Acestea deci
sunt intenþionat elaborate astfel încât sã realizeze un ºir de
obiective sociale ale comunitãþilor, prin intermediul unei
subvenþionãri încruciºate  nu numai de la sãnãtos la bolnav, dar
ºi de la bogat la sãrac, de la tineri la bãtrâni ºi de la individ la
familie. Anume accentul pus pe redistribuirea riscurilor distinge
asigurãrile sociale de sãnãtate de ceea ce în mod normal se înþelege
prin asigurare  un mecanism actuarial prin care fiecare individ
cautã sã-ºi protejeze interesele proprii [13]. Astfel, în þãrile cu
sisteme de asigurãri sociale de sãnãtate, acest concept nu se
înþelege ca o asigurare ca atare, ci mai degrabã exact contrariul.
În loc de a împuternici orice individ sã se axeze pe interesele
personale, asigurãrile sociale de sãnãtate prin structura sa de
redistribuire financiarã solicitã individului sã contribuie la
realizarea optimã a intereselor populaþiei în general. Anume
aceastã înþelegere sau interpretare a asigurãrilor sociale de sãnãtate
determinã cetãþenii sã o asocieze cu noþiunea de solidaritate.
Privind spre viitor, cercetãtorii afirmã cã un aspect critic
al perspectivelor asigurãrilor sociale de sãnãtate va fi mãsura în
%
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care noþiunile tradiþionale de solidaritate vor putea fi menþinute
într-o perioadã economic instabilã. Presiunile determinate de
decãderea culturii în societatea consumatorilor împreunã cu
eroziunea gradualã a solidaritãþii salariale ºi a pensiilor colective
pun în pericol supraveþuirea solidaritãþii ºi, implicit, a asigurãrilor
sociale de sãnãtate. Presiunile pentru evidenþierea individului
separat, faþã de aspectul social colectiv al relaþiilor dintre
cetãþeni, pune în pericol valorile ce stau la baza solidaritãþii
sociale în toate formele sale ºi, în special, a asigurãrilor sociale
de sãnãtate bazate pe subvenþionarea încruciºatã ºi echitatea
socialã. Cu certitudine, declinul economic evidenþiazã
potenþialele pericole generate de scãderea devotamentului
propriu al cetãþenilor pentru instituþiile colective ce funcþioneazã
în baza solidaritãþii. În plus, unii cercetãtori sugereazã ideea cã
conceptul tradiþional al solidaritãþii poate fi reconstituit astfel
încât sã-ºi menþinã locul rezervat într-o lume postindividualizatã
[11].
Studiile recent efectuate încearcã sã identifice
contrargumentele necesare la critica privind faptul cã
solidaritatea ºi astfel, în mod implicit, sistemele asigurãrilor
sociale de sãnãtate au fost menite pentru etapele istorice
anterioare ºi etapele iniþiale de dezvoltare economicã. Asemenea
concepte precum democratizarea prin dialog [8] ºi
solidaritatea reflexivã [4] încearcã sã demitã aceste afirmaþii
ºi sã se axeze pe sprijinul social reciproc ºi caracteristicile
relaþionale ale solidaritãþii sociale, reînviind rolul central
organizatoric în aranjamentele instituþionale existente ºi de viitor.
Una dintre principalele preocupãri ale factorilor de decizie din
þãrile cu sisteme de asigurãri sociale de sãnãtate este faptul cum
poate fi menþinut echilibrul esenþial între presiunile sociale ºi
economice într-o erã de regionalizare ºi de globalizare
economicã [11].
În Republica Moldova sistemul asigurãrilor obligatorii de
asistenþã medicalã este unul social. Solidaritatea reprezintã ºi
ea caracteristica de bazã a actualului sistem de asigurãri medicale
obligatorii. Problema constã însã în aplicarea lui corectã în
practicã ºi în gradul de percepere a solidaritãþii de cãtre
populaþie, angajatori, miºcãri sindicale ºi politice, precum ºi de
cãtre politicieni în parte. Procesul de conºtientizare a importanþei
acestui principiu este la început de cale ºi studierea acestui
fenomen este de o actualitate majorã, deoarece în societate existã
opinii diferite asupra modalitãþilor de aplicare a solidaritãþii în
practica asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã.
Redistribuirea riscurilor între persoanele asigurate trebuie sã
fie echitabilã ºi sã excludã consumurile excesive premeditate
de servicii medicale.
Scopul lucrãrii a fost de a identifica în ce mãsurã
conceptul solidaritãþii a fost aplicat din punct de vedere al
redistribuirii riscurilor ºi subvenþionãrii încruciºate în sistemul
de asigurãri obligatorii de asistenþã medicalã în Republica
Moldova.

categoriilor de persoane asigurate ºi neasigurate (Formular Nr.
1-14/r din 27.12.2004). Iniþiativa de instituire a procedurii de
colectare a datelor referitor la volumul de servicii medicale
acordat persoanelor asigurate în funcþie de categorii, aparþine
specialiºtilor Ministerului Finanþelor din Republica Moldova,
interesaþi de informaþia cum sunt utilizate resursele financiare
alocate din bugetul de stat pentru asigurarea persoanelor care
nu au venituri provenite din activitãþi de muncã: pensionari,
ºomeri înregistraþi, invalizi, gravide, copii preºcolari, elevi ai
ºcolilor generale ºi din licee, elevi ai colegiilor, elevi din
învãþãmântul secundar profesional, studenþi, copii neîncadraþi
în câmpul muncii pânã la vârsta de 18 ani. În conformitate cu
Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenþã medicalã
Nr.1585-XIII din 27.02.1998 ºi cu Legea cu privire la mãrimea,
modul ºi termenele de achitare a primelor de asigurare
obligatorie de asistenþã medicalã Nr.1593-XV din 26.12.2002,
aceste categorii de persoane sunt subvenþionate pentru asigurarea
obligatorie de asistenþã medicalã din bugetul de stat. Celelalte
categorii de populaþie, care au venituri provenite din activitãþi
de muncã, se asigurã prin efectul legilor sus-menþionate, achitând
primele de asigurare în mãrime procentualã plãtite de angajatori
ºi angajaþi (în anul 2005 ºi 2006  2% din fondul de salarizare
al angajatorului ºi 2% din salariul angajatului) ºi în sumã fixã
pentru persoane cu liberã practicã. Aceste persoane, în
conformitate cu legislaþia, se asigurã în mod individual.
Intensitatea consumului de servicii medicale în cadrul
asigurãrilor obligatorii a fost calculat prin metoda obiºnuitã,
utilizând formula:

P = S / N x 1000,

unde:
P  intensitatea consumului de servicii;
S  numãrul absolut de servicii consumate în funcþie de tipul
asistenþei medicale;
N  numãrul de persoane asigurate în funcþie de categorie.

Eroarea medie a indicatorului intensitãþii consumului de
servicii s-a calculat dupã formula:

m =  P x q / N,

unde:
m  eroarea medie a indicatorului;
P  intensitatea consumului de servicii;
q  ( 1000  P );
N  numãrul de persoane asigurate în funcþie de categorie.

Coeficientul relativ al subvenþionãrii încruciºate, în
funcþie de categoria persoanelor asigurate ºi intensitatea
consumului de servicii, a fost dedus dupã formula propusã de
cãtre noi:

Cr = Px x P t / Nt x 1000,

unde:
Cr  coeficientul relativ al subvenþionãrii încruciºate;
Px  intensitatea consumului de servicii pe categirii de persoane
asigurate;
Pt  intensitatea medie a consumului de servicii pentru totalul
persoanelor asigurate;
Nt  numarul total al persoanelor asigurate.

Material ºi metode
Analiza consumului de servicii medicale în cadrul
asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã din Republica
Moldova a fost efectuatã în baza datelor colectate prin rapoartele
statistice de evidenþã a volumului asistenþei medicale acordate

Pentru a diminua variaþiile numãrului de persoane asigurate
ºi a volumului de servicii consumate pe parcursul anilor 2005 ºi
%
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2006, indicatorii de intensitate ai consumului de servicii au fost
calculaþi în baza valorilor medii ale acestor variabile pentru doi
ani. Coeficientul relativ al subvenþionãrii încruciºate a fost
calculat în funcþie de tipul asistenþei medicale incluse în
Programul Unic al asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã
ºi contingentele de populaþie asiguratã, inclusiv subtotalul
categoriilor asigurate de bugetul de stat ºi totalul populaþiei
asigurate. Estimarea categoriilor de populaþie care, în cadrul
schemei de asigurare existente în Republica Moldova, sunt
subvenþionate de cãtre alte contingente, s-a realizat prin
calcularea raportului simplu între coeficientul relativ al
subvenþionãrii încruciºate pe contingente de populaþie ºi
coeficientul relativ calculat pentru totalul populaþiei asigurate.

raportului simplu este mai micã decât o unitate demonstreazã
cã aceste contingente participã la subvenþionarea altor categorii
de populaþie. O valoare cât mai micã, atât a coeficientului relativ
de subvenþionare, cât ºi a raportului simplu demonstreazã cã
aceste contingente sunt cele care consumã cele mai puþine
servicii medicale ºi, totodatã, contribuie cu cote mai mari la
subvenþionarea încruciºatã a altor contingente. ªi invers,
persoanele care au cei mai înalþi coeficienþi relativi ºi cele mai
mari valori ale raportului simplu sunt cei care beneficiazã cel
mai mult de subvenþionarea încruciºatã din parte altor
contingente. Mãsurarea gradului de legãturã între consumul de
servicii pe contingentele de persoane asigurate ºi coeficientul
relativ al subvenþionãrii încruciºate s-a fãcut prin determinare
coeficientului de corelaþie Spermen ( p), calculat în conformitate
cu metodologia cunoscutã.
Rezultate ºi discuþii
Rezultatele studiului, prezentate în tabelele 1 ºi 2, au
demonstrat cã în cadrul asistenþei medicale de urgenþã la etapa
prespitaliceascã cei mai mari consumãtori de servicii sunt invalizii,
persoanele active care se asigurã în mod individual ºi gravidele,
urmaþi de pensionari ºi copiii de vârstã preºcolarã. De exemplu,
invalizii ºi persoanele active care se asigurã în mod individual

unde:
Rs  raportul simplu.
O valoare a raportului simplu mai mare decât o unitate
vorbeºte cã aceste contingente asigurate sunt subvenþionate
încruciºat de alte categorii de populaþie, iar situaþia când valoarea

Tabelul 1
Coeficientul relativ al subvenþionãrii încruciºate în cadrul asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã din Republica
Moldova, în funcþie de contingentele de populaþie asiguratã ºi de tipurile de beneficii consumate, media anilor 2005-2006
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consumã de 2,0 ºi, respectiv, de 1,9 ori mai multe servicii de urgenþã,
în comparaþie cu totalul populaþiei asigurate, ºi de 3,4 ºi, respectiv,
de 3,1 ori mai mult decât persoanele angajate, care sunt cei mai
valoroºi contribuabili ai fondurilor asigurãrilor obligatorii de
asistenþã medicalã. Cele mai mari cote de subvenþionare din sursele
proprii în cadrul acestui tip de asistenþã medicalã le au rezidenþii,
copiii neîncadraþi în câmpul muncii pânã la vârsta de 18 ani, ºomerii
înregistraþi ºi elevii din învãþãmântul secundar profesional. Cote
semnificative de resurse financiare pentru subvenþionarea celor mai
mari consumatori de servicii de urgenþã vin ºi de la elevii colegiilor,
studenþi ºi persoane angajate. Coeficientul de corelaþie Spermen a
demonstrat o legãturã directã deplinã (p = +1) între consumul de
servicii pe contingente de persoane asigurate ºi coeficientul relativ
al subvenþionãrii încruciºate.
În cadrul asistenþei medicale primare contingentele de
persoane care sunt subvenþionate de alte categorii sunt gravidele,
copiii preºcolari, invalizii ºi elevii ºcolilor generale ºi ai liceelor.
Faþã de populaþia generalã asiguratã, aceste contingente consumã
de la1,1 pânã la 2,1 ori mai multe servicii. Este nevoie însã de
menþionat cã pentru acest tip de asistenþã medicalã
subvenþionarea se face pentru un numãr mai mic de contingente
asigurate ºi cu cote financiare relativ mici, fapt care
demonstreazã cã serviciile asistenþei primare sunt consumate
într-o mãsurã mai uniformã de toate categoriile de populaþie
asiguratã, în comparaþie cu toate celelalte tipuri de asistenþã
medicalã studiate. Cei mai importanþi donatori pentru
subvenþionarea încruciºatã în cadrul asistenþei medicale primare
sunt copiii neîncadraþi în câmpul muncii pânã la vârsta de 18
ani, rezidenþii, studenþii, notarii privaþi, ºomerii, avocaþii, elevii
colegiilor, elevii din învãþãmântul secundar profesional ºi,
surprinzãtor, persoanele asigurate în mod individual care, pentru
celelalte tipuri de servicii medicale, cu mult mai costisitoare, se
regãsesc printre lideri în ceea ce priveºte consumul.

Asistenþa medicalã specializatã de ambulatoriu, în ordine
descrescândã, este cel mai frecvent solicitatã de gravide, invalizi,
persoane asigurate în mod individual, copii preºcolari, elevi ai
ºcolilor generale ºi notari privaþi. În comparaþie cu media pentru
toatã populaþia asiguratã, coeficientul relativ al subvenþionãrii
încruciºate pentru aceste categorii variazã de la 2,6, printre
gravide, pânã la 1,1, printre notarii privaþi. Subvenþionãrile cele
mai consistente vin din partea rezidenþilor, a copiilor neîncadraþi
pânã la 18 ani, studenþi, elevii colegiilor ºi pensionari (p = +1).
Serviciile de înaltã performanþã sunt consumate într-o
proporþie mai mare faþã de medie de cãtre avocaþi, gravide,
persoane care se asigurã în mod individual, invalizi, notari
privaþi, persoane angajate, ºomeri ºi elevi din învãþãmântul
secundar. Intensitatea consumului de astfel de servicii printre
aceste categorii este de 3,4 ori mai mare printre avocaþi, de 3,3
 printre gravide ºi de 2,3 ori mai mare printre persoanele care
se asigurã în mod individual. Cele mai mari cote de
subvenþionare, în cazul serviciilor performante, vin din partea
copiilor neîncadraþi pânã la vârsta de 18 ani, elevii ºcolilor
generale, elevii învãþãmântului secundar ºi studenþi (p = +0,98).
Importante ºi relevante în luarea deciziilor sunt rezultatele
obþinute în analiza subvenþionãrii încruciºate din cadrul asistenþei
medicale spitaliceºti, pentru care se alocã peste jumãtate din
resursele financiare ale fondului destinat achitãrii serviciilor
medicale curente. Pe baza analizei comparative a datelor
obþinute, s-a constatat cã cele mai multe consumuri de servicii
spitaliceºti le revin notarilor privaþi (Cr este de 6,7 ori mai mare
decât media pentru toatã populaþia), gravidelor (Cr de 5,5 ori
mai mare), persoanelor asigurate în mod individual (Cr de 5,1
ori mai mare), invalizilor (Cr de 2,6 ori mai mare) ºi copiilor
preºcolari (Cr de 1,4 ori mai mare). Situaþia este înþeleasã în
cazul gravidelor, dat fiind faptul cã spitalizarea este obligatorie
la naºtere sau în cazul pericolului eminent al avortului. Cât
Tabelul 2

Repartiþia persoanelor asigurate, în funcþie de poziþia ocupatã în cadrul subvenþionãrii încruciºate
ºi de tipul asistenþei medicale
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priveºte intensitatea foarte mare a consumului de servicii
spitaliceºti din partea persoanelor care se asigurã în mod
individual ºi a notarilor privaþi, atunci aceastã situaþie, în caz de
extindere a gradului de acoperire a persoanelor cu liberã practicã
în aceleaºi condiþii care existã la momentul actual, poate sã
afecteze solvabilitatea fondurilor asigurãrilor obligatorii de
asistenþã medicalã. Contingentele nominalizate solicitã de
aproape 5 ºi, respectiv, 7 ori mai multe servicii spitaliceºti, în
comparaþie cu media pentru toate persoanele asigurate, ºi de 7
ºi 9 ori mai multe servicii decât cel mai important grup de
contribuabili al fondurilor de asigurãri  persoanele angajate.
Situaþia creatã se datoreazã faptului cã, în conformitate cu
legislaþia în vigoare, persoanele care se asigurã în mod individual
pot procura poliþe de asigurare cu o sumã fixã pe parcursul
întregului an ºi aproape în jumãtate din cazuri fac acest lucru la
momentul când intervine boala. Aceastã prevedere legalã
contravine principiului de redistribuire a riscurilor de
îmbolnãvire acceptat în majoritatea sistemelor sociale de
asigurãri de sãnãtate. Revenirea la normalitate constã în
modificarea legislaþiei, prin impunerea aceloraºi reglementãri a
termenelor de procurare a poliþelor de asigurare obligatorie care
sunt prevãzute pentru toate categoriile de asiguraþi  10 ianuarie
al anului.
Deosebit de mari sunt consumurile de servicii spitaliceºti
ºi din partea invalizilor. În comparaþie cu alte categorii de
persoane asigurate din sursele bugetului de stat invalizii consumã
de la 2,8 ori mai mult, în comparaþie cu pensionarii, ºi de 9,9 ori
mai mult, faþã de copiii neîncadraþi în muncã pânã la vârsta de
18 ani. Iatã de ce fragmentarea continuã a fondurilor de asigurãri
obligatorii de asistenþã medicalã, prin introducerea noilor
contingente de persoane asigurate de bugetul de stat, fãrã
majorarea alocãrilor financiare suplimentare, poate sã conducã
la deteriorarea soliditãþii asigurãrilor obligatorii de asistenþã
medicalã din þarã. Subvenþionarea încruciºatã pentru spitalizarea
persoanelor enunþate vine din partea elevilor, studenþilor,
rezidenþilor, persoanelor angajate ºi, paradoxal, din partea
pensionarilor care, de regulã, sunt purtãtori ai celor mai multe
boli (p = +1).
În concluzie, în baza valorilor medii ale coeficientului
relativ al subvenþionãrii încruciºate, se poate constata cã cei
mai mari consumatori ai tuturor tipurilor de servicii medicale în
cadrul sistemului de asigurãri obligatorii de asistenþã medicalã
din Republica Moldova, cu excepþia gravidelor, sunt persoanele
care se asigurã în mod individual (media Cr = 0,925, faþã de
media pentru toate contingentele a Cr = 0,402), invalizii (media
Cr = 0,860), notarii privaþi (media Cr = 0,827), copiii de vârstã
preºcolarã (media Cr = 0,535) ºi avocaþii (media Cr = 0,502).
Pe fundal de consum neuniform al serviciilor medicale, în
cadrul contingentelor de persoane asigurate din sursele bugetului
de stat, s-a constatat cã, în linii generale, resursele care se alocã
sunt aproape suficiente pentru realizarea subvenþionãrii
încruciºate (media Cr = 0,411, faþã de media pentru totalul
contingentelor Cr = 0,402). Cota neesenþialã în subvenþionarea
acestor categorii de persoane vine doar din partea persoanelor
angajate (media Cr = 0,411). Acest aspect necesitã o
monitorizare continuã pentru a urmãri, dacã resursele alocate
de bugetul de stat sunt suficiente pentru subvenþionarea

încruciºatã a persoanelor asigurate de Guvernul Republicii
Moldova.
Grupurile de persoane care contribuie cu cele mai mari
cote de resurse financiare la subvenþionarea încruciºatã a lor
sunt copiii neîncadraþi pânã la vârsta de 18 ani (media Cr =
0,077), rezidenþii (media Cr = 0,135), studenþii (media Cr =
0,165), elevii colegiilor (media Cr = 0,205), elevii din
învãþãmântul secundar profesional (media Cr = 0,271), ºomerii
înregistraþi (media Cr = 0,272), elevii ºcolilor generale ºi ai
liceelor (media Cr = 0,293), persoanele angajate (media Cr =
0,357) ºi pensionarii (media Cr = 0,373). În acest context se
impune sporirea atenþiei factorilor de decizie asupra
reglementãrilor existente în utilizare serviciilor medicale de cãtre
persoanele asigurate ºi a modului de încadrare a lor în schema
de asigurare.
Concluzii
1. Coeficientul relativ al subvenþionãrii încruciºate poate
servi în calitate de instrument important în mãsurarea intensitãþii
consumului de servicii medicale în funcþie de categoria
persoanelor asigurate.
2. În cadrul asistenþei medicale de urgenþã la etapa
prespitaliceascã, cei mai mari consumãtori de servicii sunt
invalizii, persoanele active care se asigurã în mod individual,
gravidele, pensionarii ºi copiii de vârstã preºcolarã cu consumuri
de douã ori mai mari, în comparaþie cu totalul populaþiei
asigurate.
3. Asistenþa medicalã primarã este subvenþionatã pentru
un numãr mai mic de contingente asigurate ºi cu cote financiare
relativ mici, fapt care demonstreazã cã acest tip de servicii este
prestat într-o mãsurã mai uniformã pentru toate categoriile de
populaþie asiguratã, în comparaþie cu celelalte tipuri de asistenþã
medicalã luate împreunã. Totodatã, studiul efectuat denotã cã
persoanele care se asigurã în mod individual, avocaþii ºi notarii
privaþi  mari consumãtori de servicii medicale de performanþã
ºi spitaliceºti, apeleazã doar ocazional la serviciile medicului
de familie.
4. Asistenþa medicalã specializatã de ambulatoriu este cel
mai frecvent solicitatã de gravide, invalizi, persoane asigurate
în mod individual, copii preºcolari, elevi ai ºcolilor generale ºi
notari privaþi.
5. Avocaþii, gravidele, persoanele care se asigurã în mod
individual, invalizii, notarii privaþi, persoanele angajate ºi
ºomerii sunt cei mai mari consumatori de servicii medicale de
înaltã performanþã.
6. Cele mai multe consumuri de servicii spitaliceºti le
revin notarilor privaþi (Cr este de 6,7 ori mai mare decât media
pentru populaþie), gravidelor (Cr de 5,5 ori mai mare),
persoanelor asigurate în mod individual (Cr de 5,1 ori mai mare),
invalizilor (Cr de 2,6 ori mai mare) ºi copiilor preºcolari (Cr de
1,4 ori mai mare).
7. În cadrul sistemului de asigurãri obligatorii de asistenþã
medicalã din Republica Moldova, cei mai mari consumatori de
servicii medicale, cu excepþia gravidelor, sunt persoanele care
se asigurã în mod individual (media Cr = 0,925 faþã de media
pentru toate contingentele  Cr = 0,402), invalizii (media Cr =
0,860), notarii privaþi (media Cr = 0,827), copiii de vârstã
preºcolarã (media Cr = 0,535) ºi avocaþii (media Cr = 0,502).
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8. Resursele care se alocã din bugetul de stat pentru
asigurarea persoanelor care nu au venituri provenite din activitãþi
de muncã sunt aproape suficiente pentru realizarea subvenþionãrii
încruciºate (media Cr = 0,411, faþã de media pentru totalul
contingentelor Cr = 0,402). Cota neesenþialã de resurse financiare
pentru subvenþionarea acestor categorii de populaþie vine doar
din partea persoanelor angajate (media Cr = 0,411).
9. Consumul foarte mare de servicii medicale din partea
persoanelor care se asigurã în mod individual, în condiþiile existente
de încadrare în schema de asigurare, poate sã afecteze solvabilitatea
fondurilor asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã.
10. Este necesarã revizuirea legislaþiei în vigoare prin
impunerea aceloraºi reglementãri ale termenelor ºi costurilor
de procurare a poliþelor de asigurare pentru toate categoriile de
persoane asigurate.
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Cardiomiopatia tireotoxicã
C. Gherman, A. Grosu
Institutul de Cardiologie, Chiºinãu
Thyrotoxic Cardiomiopathy
The article describes the favourable evolution of the treatment of a woman, 49 years old, suffering from thyrotoxic cardiomiopathy expressed
by persistent atrial fibrillation (AF) and heart failure (HF). Confirmation of the thyrotoxic origin of the cardiomiopathy was made by hormonal
determination  Tiroxin (T4), Tri-iodotironin (T3) and Thyroid Stimulating Hormone. Clinical data, ECG and ECOCG, confirmed the AF and
HF. The first stage treatment consisted of the elimination of hyperthyroidism, the reduced heart rate, HF compensation, and the preparation for
the electrical cardioversion. Once the euthyroidal state was obtained, the sinusal rhytm (SR) was regulated by electrical shock. Repeated
examinations show satisfactory improvement of the patients general condition, the absence of clinically observed symptoms, sustained SR,
normothyroidal state, reformation of the dimensions of the heart cavities, and normalisation of the ejection fraction.
Key words: thyreotoxic cardiomiopathy, atrial fibrillation, heart failure
Òèðåîòîêñè÷åñêàÿ êàðäèîìèîïàòèÿ
Ïðåäñòàâëåí êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé æåíùèíû 49 ëåò ñ áëàãîïðèÿòíûì èñõîäîì òèðåîòîêñè÷åñêîé êàðäèîìèîïàòèè, ïðîòåêàâøåé ñ ïåðñèñòåíòíîé ìåðöàòåëüíîé àðèòìèåé è âûðàæåííîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ. Òèðåîòîêñè÷åñêèé ãåíåç êàðäèîìèîïàòèè áûë ïîäòâåðæäåí ãîðìîíàëüíûìè èññëåäîâàíèÿìè ùèòîâèäíîé æåëåçû  òèðîêñèíà (Ò4), òðèéîäòèðîíèíà (Ò3) è
òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà (ÒÒÃ). Ìåðöàòåëüíàÿ àðèòìèÿ è ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü áûëè âûÿâëåíû, îñíîâûâàÿñü íà êëèíè÷åñêèå, ýëåêòðîêàðäèîãðàôè÷åñêèå è ýõîêàðäèîãðàôè÷åñêèå äàííûå. Ïåðâûé ýòàï ëå÷åíèÿ âêëþ÷àë óñòðàíåíèå òèðåîòîêñèêîçà, óìåíüøåíèå ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé, êîìïåíñàöèþ ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè è ïîäãîòîâêó ê êàðäèîâåðñèè. Ïîñëå äîñòèæåíèÿ ýóòèðîèäíîãî ñòàòóñà, áûë âîññòàíîâëåí ñèíóñîâûé ðèòì, èñïîëüçóÿ ýëåêòðîøîê. Ñïóñòÿ ìåñÿö, ïðè ïîâòîðíîì îñìîòðå áûëî óñòàíîâëåíî ÿâíîå óëó÷øåíèå îáùåãî ñîñòîÿíèÿ, îòñóòñòâèå êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé, ñîõðàíåíèå ñèíóñîâîãî ðèòìà è íîðìîòèðîèäíîãî ñòàòóñà, âîññòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ ïîëîñòåé ñåðäöà è íîðìàëèçàöèÿ ôðàêöèè âûáðîñà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òèðåîòîêñè÷åñêàÿ êàðäèîìèîïàòèÿ, ìåðöàòåëüíàÿ àðèòìèÿ, ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
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diagnosticul: Guºã difuzã toxicã, gr. III. Tireotoxicozã, forma
gravã. Cardiotireozã. Fibrilaþie atrialã persistentã. IC  III
(NYHA). Oftalmopatie endocrinã gr. II ºi a fost iniþiat tratamentul
cu antitiroidiene de sintezã (ATS), â-adrenoblocante (â-AB),
glucocorticosteroizi, cardiotonice, diuretice, sedative. În pofida
administrãrii sistematice a preparatelor recomandate ºi
normalizãrii valorilor HT, starea pacientei rãmânea gravã prin
persistarea FA cu alurã ventricularã înaltã (~140-160/min) ºi cu
progresarea simptomelor de IC (dispnee de repaus, hidrotorax
bilateral). Au urmat 4 internãri (1  în spitalul raional, 1  în CC
ºi 2  în secþia Endocrinologie a SCR) cu intervale de 1 lunã. În
mai 2007 pacienta a fost invitatã pentru examinare în CC, datele
ei fiind obþinute prin selectarea fiºelor bolnavilor cu hipertiroidie
ºi FA din arhiva SCR. În urma examinãrii s-a, recomandat
continuarea tratamentului cu ATS, â-AB, cardiotonice, diuretice,
sedative, iniþierea tratamentului anticoagulant ºi internarea în
CC pentru examen paraclinic complet ºi pentru selectarea
tratamentului. Pe 2 iulie 2007 pacienta, cu acuze ºi date obiective
prezentate mai jos, a fost spitalizatã programat în CC.
Examenul clinic relevã stare generalã gravã, atitudine
activã, tip constituþional astenic, nutriþie normalã  indicele masei
corporale (IMC)  19,5. Tegumente  calde, umede, catifelate.
Edeme periferice  absente. Sisteme osteoarticular ºi muscular
 bine dezvoltate, dureri surde la palparea muºchilor. Examenul
clinic pulmonar constatã respiraþie vezicularã diminuatã, raluri
subcrepitante bazal bilateral. Examinarea sistemului
cardiovascular relevã deplasarea limitelor matitãþii relative ale
cordului spre dreapta ºi stânga, zgomote cardiace aritmice cu
FC ~ 140/min, tensiunea arterialã (TA)  120/70 mm Hg. Se
constatã o hepatomegalie moderatã. Glanda tiroidã se palpeazã
difuz, mãritã gr. II, fermã, elasticã, indolorã, mobilã. Ochii 
sclipitori, privire fixã, semnul Graefe pozitiv, exoftalmie
moderatã.
Evaluãri paraclinice. Date biologice (hemograma, sumarul
urinei, glicemia, testarea biochimicã, lipidograma) au fost în limite
normale. Prezenþa rezultatelor investigaþiilor precedende permite
demonstrarea evoluþiei lor în dinamicã. Ultima testãre hormonalã
prezintã o majorare a funcþiei tiroidiene, iar dinamica rezultatelor
HT este prezentatã în tabelul 1.
Evaluarea ultrasonograficã repetatã relevã glanda uºor
mãritã în dimensiuni, structurã neomogenã difuz, hipoecogenã.

Introducere
Influenþa secreþiei excesive de hormoni tiroidieni (HT)
asupra funcþiei cardiovasculare a fost atestatã mai mult de 200
de ani în urmã. În 1785, clinicianul britanic C. Parry a menþionat
pentru prima datã o asociere între majorarea dimensiunilor
glandei tiroide ºi frecvenþa cardiacã (FC) [1]. Manifestãrile
comune cardiovasculare din tireotoxicozã alcãtuiesc sindromul
hiperkinetic, complicaþiile majore datorate suferinþei directe a
inimii ca urmare a excesului de HT realizeazã cardiotireoza
sau cardiopatia tireotoxicã, iar afectarea cordului, urmatã de
dilatarea cavitãþilor ºi de scãderea funcþiei de contracþie sistolicã
ventricularã, reprezintã cardiomiopatiatia tireotoxicã. Efectele
HT se manifestã prin modificarea FC, debitului cardiac ºi
rezistenþei vasculare periferice [2]. Modificarea caracteristicilor
electrofiziologice ale atriilor în hipertiroidie duce la apariþia
disritmiilor. Tulburãrile de ritm, în special fibrilaþia atrialã (FA),
reprezintã complicaþia cea mai frecventã a tireotoxicozei. Ea se
determinã la 2-20% dintre pacienþii cu hipertiroidie, mai frecvent
fiind prezentatã prin forma sa paroxisticã sau persistentã [3].
Complicaþiile cardiovasculare severe ale FA din hipertiroidie
se manifestã prin dezvoltarea insuficienþåi cardiacå (IC)
congestive ºi prin apariþia evenimentelor trombembolice [4].
Observaþie
Pacienta M., în vârstã de 49 de ani, a fost invitatã ºi
examinatã în IMSP Clinica de Cardiologie (CC), pe 16.05.07,
în scopul evidenþierii evoluþiei clinice a FA. În momentul
examenului clinic pacienta prezenta dispnee la efort fizic mic ºi
accese de dispnee în repaus, palpitaþii permanente cu accent la
efort, fatigabilitate, astenie generalã marcatã, tremor al
extremitãþilor, transpiraþii, pierdere ponderalã (7 kg în 6 luni),
scaune frecvente (4-5 ori/zi), greþuri, xerostomie, sete,
iritabilitate, labilitate emoþionalã, insomnie, fotofobie,
hiperlacrimaþie.
Istoric. Debutul bolii a devenit remarcabil în primãvara a
2006 prin edeme palpebrale, palpitaþii periodice, nervozitate,
hiperemotivitate. În august starea s-a agravat prin dispnee de
efort, astenie generalã progresivã, palpitaþii persistente, scãdere
ponderalã  ceea ce a servit motiv de adresare la medic ºi
internare ulterioarã în secþia Endocrinologie a Spitalului Clinic
Republican (SCR) (septembrie 2006). Acolo a fost primar stabilit

Tabelul 1
Dinamica conþinutului hormonilor tiroidieni
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Tabelul 2
Dinamica ecocardiograficã

Legendã: Ao asc.  aorta ascendentã; AS  atriul stâng; DTDVS  diametrul telediastolic al ventriculului stâng; SIV  septul inerventricular;
FE  fracþia de ejecþie; PPVS  peretele posterior al ventriculului stâng; VD  ventriculul drept; AD  atriul drept; HTP  hipertensiunea
pulmonarã; PSAP  presiunea sistolicã în artera pulmonarã; VM  valva mitralã; VAo  valva aorticã; VTr  valva tricuspidã; VP  valva
pulmonarã.

Pe traseele electrocardiografice (ECG) înregistrate,
periodic, din august 2006, se determinã: fibrilaþie atrialã cu
FC~140-160/min, axa electricã a cordului  intermediarã, lipsa
dereglãrilor de conducere ºi de repolarizare). Radiografia
toracicã prezintã desen bronhopulmonar accentuat bazal,
aderenþe pleuro-diafragmale pe dreapta, cord dilatat transversal,
cu talia nivelatã.
Cercetãrile ecocardiografice (ECOCG) seriate relevã:
dilatare moderatã a tuturor cavitãþilor cordului; funcþie de
contracþie a miocardului ventriculului stâng (VS)  difuz scãzutã;
insuficienþã a valvei mitrale (VM)  gr. III-IV, a valvei aortale
(VAo)  gr. I-II, a valvei tricuspide (VTr)  gr. II-III;
hipertensiune pulmonarã (HTP) moderat-severã (tabelul 2).
Datele ECG, ECOCG, împreunã cu cele clinice, relevã
prezenþa cardiomiopatiei, iar nivelelul hormonal, datele
ultrasonografiei glandei tiroide ºi excluderea altor cauze
confirmã originea ei tireotoxicã. Þinând cont de datele clinice
ºi de investigaþiile paraclinice, a fost stabilit diagnosticul: Guºã
difuzã toxicã, gr. II. Tireotoxicozã, forma gravã. Cardiomiopatie
tireotoxicã. Fibrilaþie atrialã persistentã. IC  III (NYHA).
Accese de astm cardiac. Oftalmopatie endocrinã bilateralã, gr.
I (OH). A fost continuat tratamentul tireostatic (ATS), antiaritmic
(Carvedilol, Digoxinã), anticoagulant (Trombostop) ºi diuretic
(Veroºpiron, Furosemidã). Pacienta a fost externatã cu o
ameliorare moderatã a stãrii generale. S-a recomandat
continuarea tratamentului indicat ºi reinternare în Clinica de
Cardiologie peste 1 lunã, pentru restabilirea ritmului sinuzal
prin cardioversie electricã.
Evoluþia clinicã La spitalizarea repetatã, din iulie 2007,
s-a constatat o stare de eutiroidie (T4  122 nmol/l; T3  2,0
nmol/l; TSH  0,4 mU/ml) cu ameliorarea simptomelor pe fundal
de tratament. Dupã pregãtire cu anticoagulante indirecte,
obþinerea indicelui protrombinei (IP)  41% (International

Normalised Ratio (INR)  3,12) a fost aplicat ºocul electric cu
restabilirea ritmului sinuzal. ECOCG efectuatã dupã cardioversie
nu a relevat schimbãri semnificative, cu excepþia ameliorãrii
moderate a funcþiei de contracþie globalã a VS (FE  40%).
În august 2007 (peste 1 lunã), la examen repetat s-a
constatat o stare generalã satisfãcãtoare a pacientei, lipsa
acuzelor, dispariþia dispneii ºi a palpitaþiilor, zgomote cardiace
ritmice cu FC  60/min, pe ECG  ritm sinuzal (RS), la ECOCG
 cavitãþile cordului nedilatate (AS38 mm, DTDVS51 mm,
VD24 mm, AD37 mm), lipsa afectãrii funcþiei de pompã a
miocardului VS (FE  50%), insuficient VM, gr. I-II, insuficient
VTr, gr. I-II. S-a recomandat continuarea tratamentului tireostatic
cu ATS în doze de susþinere cu monitorizarea statutului hormonal
ºi cu examinare cardiologicã repetatã.
Discuþii
Cazul prezintã interes din punct de vedere clinic prin
rezolvarea sa pozitivã în urma aplicãrii tratamentului combinat
antitiroidian ºi antiaritmic. Datele clinice ale pacientei sunt
specifice ºi în complexitate sugereazã prezenþa cardiomiopatiei
de origine tireotoxicã. Examenele electrocardiografic, radiologic
ºi ecografic au demonstrat prezenþa cardiomiopatiei, iar
examenul funcþiei tiroidiene ºi ultrasonografia tiroidianã au
susþinut originea ei tireotoxicã.
Influenþa HT asupra sistemului cardiovascular se manifestã
prin creºterea FC, a tensiunii sistolice, a contractilitãþii
ventriculare, prin hipertrofie cardiacã, prin reducerea rezistenþei
vasculare periferice ºi prin majorarea debitului cardiac [5, 6].
HT pot induce paroxismul de FA prin creºterea activitãþii trigger
sau a automatismului miocitelor din zona venelelor pulmonare.
Complicaþiile cardiovasculare severe ale FA din hipertiroidie
se manifestã prin dezvoltarea IC congestive ºi prin apariþia
evenimentelor trombembolice. FA ºi IC sunt patologii care
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coexistã frecvent ºi fiecare dintre aceste condiþii clinice poate
induce în mod direct apariþia celeilalte [7]. În hipertiroidie funcþia
contractilã a cordului este majoratã ºi apariþia IC este neaºteptatã
indicând dezvoltarea cardiomiopatiei tireotoxice. Mai frecvent
ea apare în hipertiroidie cu tahicardie severã sau asociatã cu
FA, ºi se dezvoltã drept rezultat al frecvenþei cardiace mari (aºanumita rate-related).
Particularitãþile cazului descris sunt prezentate prin
incidenþa destul de micã a IC tireotoxice rapid progresive la o
persoanã de vârstã medie, la care hipertiroidia ºi FA sunt de
scurtã duratã ºi lipseºte patologie cardiacã asociatã. Datele
literaturii constatã instalarea sau progresarea IC mai frecvent la
vârstnicii cu tireotoxicozã ºi FA cu o evoluþie de lungã duratã la
suferinzii de o patologie cardiacã organicã, mai ales la cei cu
forme severe [8, 9]. La aceºtia se determinã o contractilitate
cardiacã scãzutã, debit cardiac scãzut, iar în tabloul clinic
predominã semnele ºi simptomele IC. Principiul de tratament
al pacienþilor cu FA de origine tireotoxicã constã în restabilirea
normotiroidiei prin utilizarea preparatelor ATS sau a iodului
radioactiv. Strumectomia subtotalã poate fi aplicatã doar dupã
obþinerea eutiroidiei. Tratamentul hipertiroidiei duce la
restabilirea ritmului sinuzal în mai mult de 2/3 din cazuri, în
medie peste 8-10 sãptãmâni dupã obþinerea normotiroidiei. Rata
revenirii în RS este micã la bãtrâni, la cei cu FA de lungã duratã
ºi cu patologie cardiacã structuralã. Tratamentul IC tireotoxice
include: âAB pentru controlul FC în IC indusã de tahicardie,
diuretice, digitalice  în caz de prezenþã a afectãrii cardiace
structurale ºi pentru controlul frecvenþei în FA, anticoagulante
 pentru prevenirea evenimentelor trombembolice în cazul FA
cronice ºi în cazul prezenþei patologiei cardiace structurale [10,
11]. Prognosticul bolii, de obicei, este favorabil, cu tendinþã de
menþinere a RS dupã restabilirea lui, cu condiþia persistãrii
normotiroidiei.
Aºadar, este prezentat cazul unei femei de vârstã medie
(49 de ani), suferindã de cardiomiopatie tireotoxicã, la care

tratamentele antitiroidian ºi antiaritmic aplicate la timp a condus
la dispariþia simptomelor clinice cu revenirea la limite normale
a cavitãþilor cordului ºi funcþiei contractile a VS ºi a
preîntâmpinat trecerea FA persistente în forma cronicã.
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