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CRONICÃ

Discuþii privind
Codul cadru de eticã al lucrãtorului medical ºi farmaceutic
Proiectul Codul cadru de eticã al lucrãtorului medical ºi
farmaceutic a fost pus în discuþie de grupul de experþi privind
elaborarea Codului, în cadrul unei ºedinþe desfãºurate ieri, 5
septembrie, la Ministerul Sãnãtãþii (MS). Acest Cod va fi un
document de bazã, la care vor fi raliate codurile specializate în
domeniul medicinii.
Elaborarea Codului respectiv face parte dintr-un ºir de
activitãþi care au drept scop prevenirea ºi combaterea corupþiei în
domeniul ocrotirii sãnãtãþii, incluse în Planul Preliminar de Þarã
al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA Provocãrile
Mileniului.

Din grupul de experþi pentru elaborarea Codului cadru de
eticã fac parte reprezentanþi ai MS ºi ai instituþiilor subordonate,
ai Ministerului Justiþiei, Companiei Naþionale de Asigurãri în
Medicinã, ai instituþiilor de învãþãmînt medical mediu, superior ºi
postuniversitar, ai organizaþiilor neguvernamentale, Sindicatelor,
Consiliului Naþional de Evaluare ºi Acreditare, ai Comitetului de
eticã din Republica Moldova, precum ºi reprezentantul Moldovei
în Comitetul European de Bioeticã.
Proiectul Codului cadru de eticã va fi amplasat pe pagina
web a MS (www.ms.gov.md) pentru dezbateri publice.
Ulterior, proiectul Codul cadru de eticã al lucrãtorului
medical ºi farmaceutic va fi aprobat de Ministerul Sãnãtãþii.

A 13-a ediþie a Expoziþiei Internaþionale Specializate
MoldMEDIZIN & MoldDENT
Peste 100 de participanþi  firme producãtoare de tehnicã
medicalã ºi de laborator, produse farmaceutice ºi instrumentariu
stomatologic din 15 þãri  au participat în cadrul ediþiei a 13-a a
Expoziþiei Internaþionale Specializate MoldMEDIZIN &
MoldDENT, care s-a desfãºurat la Chiºinãu în perioada 11-14
septembrie curent, la Centrul Internaþional de Expoziþii
MoldExpo.
În cadrul ediþiei curente a expoziþiei ºi-au expus produsele
firme din Bulgaria, Belarus, China, Suedia, Franþa, Germania,
India, Lituania, Republica Moldova, România, Rusia, Slovacia,
SUA, Ucraina, Ungaria, Vietnam.
La expoziþie au participat ºi instituþii de profil din
republicã: Spitalul Clinic Republican, Institutul de Cardiologie,
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc, Centrul
Republican de Diagnosticare Medicalã, Institutul de Cercetãri
ªtiinþifice în domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului,
Institutul Oncologic, Centrul de Chirurgie a Inimii, Institutul de
Neurologie ºi Neurochirurgie, precum ºi Centrul Naþional
ªtiinþifico-Practic de Medicinã de Urgenþã, Universitatea de Stat
de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testemiþanu, Centrul
Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã, Centrul
Naþional de Transfuzie a Sângelui, Centrul Naþional de Sãnãtate
a Reproducerii ºi Geneticã Medicalã, SA Tehoptimed, SA
Sanfarm-Prim, Policlinica Stomatologicã a Ministerului
Sãnãtãþii.
În cadrul forului anual al medicinii ºi farmaceuticii au fost
organizate conferinþele ºtiinþifico-practice Medicamentul ºi

viaþa, Actualitãþi în stomatologie, Actualitãþi în diagnosticul ºi
tratamentul alergiei ºi formaþiunilor maligne, Suportul vital
avansat, Probleme actuale ale medicinii de laborator,
Certificarea proceselor de efectuare a investigaþiilor de
laborator. În cadrul Expoziþiei s-a desfãºurat Simpozionul
internaþional Noile orizonturi ale neuroendoscopiei ºi
neuronavigaþiei ºi un workshop în neuroendoscopie.
Totodatã, în decursul ediþiei curente a Expoziþiei s-a
desfãºurat Conferinþa a XII-a de Ftiziopneumologie din
Republica Moldova, cu genericul Actualitãþi în etiologia,
patogenia, profilaxia, diagnosticul ºi tratamentul tuberculozei
ºi al afecþiunilor pulmonare nespecifice ºi ºedinþa a VI-a de
lucru a clubului Naþional de parteneriat ªtiinþã ºi Business, cu
tema Medicamente ºi produse farmaceutice din materie primã
autohtonã.
Expoziþia este organizatã sub egida Ministerului Sãnãtãþii,
cu susþinerea asociaþiilor medicale profesionale din Republica
Moldova.
Mihaela Cibotaru
Serviciul de Presã al Ministerului Sãnãtãþii
Chiºinãu, MD-2009, str. V. Alecsandri, 2
Tel: 735879
E-mail: mcibotaru@mednet.md
Recepþionat 17.09.2007
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Aspecte biomecanice ale alogrefelor osoase corticale
ºi corticospongioase diferit preparate
T. S. Diaconescu, S. Diaconescu, A. Barbilian, A. Moldovan, V. Craiu
Universitatea de Medicinã ºi Farmacie Carol Davila, Bucureºti, România
Biomechanical Aspects of Compact and Compact/Cancellous Bone Allografts after Different Preparations
Bone grafts are stuctures that, depending on the preparation parameters (sterilization, depositing, utilization, etc.), have variable resistance
to mechanical strain. The use of electrical tensiometry appears to be the most objective, repeatable and comparable method. The test device
made by INCDMF in Bucharest has allowed charge and traction up to 50 kg/f. The tests have been made on six sterilised probes using ethylene
oxide, formaldehyde and autoclaving. The first ones were preserved at -60 C. The diagram for å deformation, related to the applied force and
regular tension, presents variable aspects for solicitations in compression or traction. Sterilisation in ethylene oxide, formaldehyde and refrigerator
preservation (-60 C) reduces the mechanical resistance of the studied pieces when compared with the other two modalities. Yet, this reduction
is not so important in value and is not represented in diagrams at least at this first stage of the experimental tests.
Key words: bone allograft, biomechanics
Áèîìåõàíè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàçëè÷íî èçãîòîâëåííûõ êîðòèêàëüíûõ è êîðòèêî-ïîíãèîçíûõ êîñòíûõ
òðàíñïëàíòàòîâ
Â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé èçãîòîâëåíèÿ (ñòåðèëèçàöèÿ, õðàíåíèå, èñïîëüçîâàíèå è äð.) êîñòíûå òðàíñïëàíòàòû ðàñïîëàãàþò âàðüèðóþùåé óñòîé÷èâîñòüþ ê ìåõàíè÷åñêèì íàãðóçêàì. Ýëåêòðîòåíçîìåòðèÿ  ýòî îáúåêòèâíûé, âîñïðîèçâîäèìûé è ñðàâíèìûé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ. Àïïàðàòóðà äëÿ òåñòèðîâàíèÿ (INC DMF, Áóõàðåñò) ïîçâîëÿåò íàãðóæåíèå è ðàñòÿæåíèå èññëåäóåìûõ îáðàçöîâ äî 50 êã/ñ. Òåñòèðîâàíèþ áûëè ïîäâåðãíóòû 6 ïðîá, ñòåðèëèçîâàííûõ â ýòèëåíîêñèä ôîðìàëüäåãèäà è àóòîêëàâèðîâàíèåì. Ìàòåðèàë õðàíèëñÿ ïðè - 60° Ñ. Îñîáåííîñòè äåôîðìàöèè ïðîá  Å, â çàâèñèìîñòè îò ïðèëîãàåìîé
ñèëû è ïðè íîðìàëüíîì íàòÿæåíèè, âàðüèðóþò ïðè ñæàòèè è ðàñòÿæåíèè èññëåäóåìîãî ìàòåðèàëà. Ñòåðèëèçàöèÿ â ýòèëåíîêñèä ôîðìàëüäåãèäà è õðàíåíèå ìàòåðèàëà ïðè t° - 60°C ñíèæàþò ìåõàíè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü òðàíñïëàíòàòîâ â ñðàâíåíèè ñ îñòàëüíûìè äâóìÿ ìåòîäàìè; îäíàêî, ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì òåñòèðîâàíèÿ, ýòî ñíèæåíèå íåçíà÷èòåëüíî  ïî êðàéíåé ìåðå íà
ïåðâîì ýòàïå íàñòîÿùåãî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîñòíûå òðàíñïëàíòàòû, èçãîòîâëåíèå, õðàíåíèå, áèîìåõàíè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Introducere
Suportul biomecanic al grefelor osoase preparate reprezintã
unul dintre parametrii importanþi pentru alegerea tehnicii operatorii,
pentru supravegherea integrãrii transplantului, pentru conducerea
recuperãrii funcþionale etc.
Tensometria electricã este o metodã de mãsurare in vitro
(de regulã) a mãrimilor neelectrice, prin intermediul unor
traductoare. Orice corp, ca ºi alogrefele preparate, poate sã fie
supus unor deformãri ca urmare a solicitãrilor biodinamice
controlate [1, 2]. Oasele sunt frecvent solicitate la întindere ºi
compresiune, ºi, uneori, la torsiune [4]. Modificãrile de pe corticala
osoasã pot sã sugereze ceea ce se întâmplã în piesa osoasã,
impunând alegerea plasãrii mãrcilor tensometrice pe suprafaþa
corticalã. Deformãrile percepute de acestea se transformã în semnal
electric prin modificarea rezistenþei; semnalul electric este transmis
la un bloc (aparat) electronic care îl va prelucra ºi îl va expune
printr-un sistem digital din cadrul aparatului.
Testãrile au fost efectuate pe o instalaþie de laborator, aflatã
în lucru, în cadrul Institutului Naþional de Cercetare ºi Dezvoltare

pentru Mecanicã Finã (INCDMF) din Bucureºti; limita maximã
de încãrcare fiind 50 kg/f.
Rezultatele au fost introduse în calculator ºi prelucrate cu
ajutorul unui soft de rezistenþã preexistent în acesta. Solicitarea
oaselor s-a efectuat pânã la limita de rupere [4].

Fig. 1. Montajul mãrcilor
tensometrice
în puncte Wheatstone.
Fig. 2. Traductor tensometric
de tip grilã.
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Fig. 3. Cu materialul osos
aºezat în montajul
intermediar ºi direcþia
ulterioarã a forþelor.

Fig. 4. Deformarea piesei
osoase în timpul aplicaþiei
forþei de tracþiune ºi
deplasarea mãrcilor
tensometrice (ca urmare a
deformãrilor osoase).

Material ºi metode
Metoda folositã în experiment constã în aplicarea principiului
de mãsurare tensorezistivã prin utilizarea mãrcilor tensometrice,
lipite pe piesele osoase, anterior prelucrate, ºi care au fost ulterior
folosite la solicitãri în compresiune ºi în întindere [6, 8, 12].
Realizarea în scop cât mai exact a mãsurãtorilor a fost
efectuatã datoritã montajului mãrcilor tensometrice în punte
Wheatstone (fig. 1).
Traductoarele tensometrice au fost conectate în punte
completã. S-au preferat traductoare tensometrice rezistive de tip
grilã (fig. 2), FRI 12-3-350.
Caracteristicile acestui montaj sunt:
- materialul grilei este constant;
- materialul suportului este rãºina epoxidicã;
- factorul K al mãrcii este egal cu 2,24;
- rezistenþa mãrcii tensometrice  RMT  este de 350 Ù.
Materialul folosit pentru lipirea pe corticala osoasã a mãrcii
tensometrice a fost de tip M-BOND 200; lipirea fãcându-se rapid
ºi la rece. Pentru fiecare montaj am folosit patru traductoare.
Puntea Wheatstone are factorul N = 2,6, iar sensibilitatea
punþii este egalã cu
UA/UB *103 (mV/V).
Mãsurãtorile s-au efectuat cu ajutorul unui compensator de
tip DK 3820, având clasã de precizie de 0,025, iar semnalul de
ieºire este mãsurat în mV/V.
Conlucrarea medici  ingineri a fãcut posibilã stabilirea celor
mai sensibile zone pentru deformãrile care urmau sã le efectuãm,
alegând astfel locurile de plasare a mãrcilor tensometrice [10, 13,
17, 18, 19].
Solicitarea de întindere a fost efectuatã prin adãugarea la
aparat a douã dispozitive intermediare de fixare a capetelor osoase,
pe care sã aplicãm forþele (fig. 3 ºi 4).
Compresiunea am obþinut-o prin crearea unor piese

Fig. 5. Montajul pentru
compresiune, cu fiºele
tensometrice lipite, inainte
de a începe compresiunea.

intermediare pentru ambele suprafeþe ale alogrefei osoase
(fig. 5, 6).
Solicitarea pentru compresiune ºi extensie s-a efectuat treptat
prin încãrcãri succesive, dar care nu au depãºit 45 kg/f. Pentru
fiecare treapta valoricã de solicitare s-a înregistrat dezechilibrul
punþii cu ajutorul compensatorului. Semnalul înregistrat a fost
sensibilitatea punþii: UA/UB *103, exprimatã în mV/V, cu ajutorul
cãreia s-au putut determina deformaþia ºi tensiunile normale. Toate
probele au fost solicitate cu aceleaºi valori de forþã.
S-a calculat deformaþia specificã dupã formula:
å = 2000*S/N
în care:
å = deformaþia specificã a osului la nivelul secþiunii unde a
fost aplicatã marca tensometrica ( ìm/m);
S = sensibilitatea punþii (mV/V) care se citeºte pe afiºajul
compensatorului;
N = factorul punþii în cazul prezentat, N = 2,6.

Fig. 7. Piesele pentru testare cu fisele tensometrice aplicate.
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Fig. 8. Test de compresiune,
femur distal.

Fig. 9. Test de compresiune,
diafizara.

Fig. 10. Test de compresiune,
treimea superioarã a tibiei.

- proba P1: Peroneu  sterilizat în formaldehidã;
- proba P2: Treimea proximalã a tibiei +  sterilizatã cu
etilen oxid; platou tibial;
- proba P3: Diafiza tibiei  sterilizatã în etilen oxid;
- proba P4: Peroneu  sterilizat prin autoclavare la
temperatura de 1200 C;
- proba P5: Treimea distalã a femurului  sterilizatã în
formaldehidã;
- proba P6: Peroneu  sterilizat prin etilen oxid ºi pãstrat
la -600C.
Pregãtirea pieselor în scopul efectuãrii testelor s-a realizat
astfel:

Calculul tensiunilor normale l-am fãcut dupa formula:
ó = E* å*10-3
în care:
ó = tensiunea normalã în secþiunea unde s-a aplicat marca
tensometricã, în N/mm2;
E = modulul de elasticitate pentru strucura osoasã în N/mm2,
ca modul de elasticitate s-a luat valoarea de 2,5*103 N/mm2
[Antonescu D., Buga M.].
Sterilizarea pieselor osoase s-a efectuat astfel (fig. 7):

Fig. 12. Încercarea la întindere a probei nr. 5.

Fig. 11. Test de tracþiune, treimea superioarã a tibiei.

Fig. 13. Încercarea la întindere a probei nr. 6.
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Tabelul 1
Rezultatele încercãrii la compresiune a probei nr. 5

Fig. 14. Încercarea la compresiune a probei nr. 5.

- au fost curãþate de pãrþile moi ºi uscate în etuvã, timp de
douã ore, la temperatura de 450C;
- capetele osoase au fost prelucrate, dupã caz, pentru
obþinerea a douã suprafeþe plane ºi paralele, care se adapteazã
bine pieselor intermediare pentru compresiune;
- s-au executat ºi au fost montate pe capetele oaselor
dispozitive necesare efectuãrii testelor la solicitarea de întindere.
Etapa fixãrii prin lipire a mãrcilor tensometrice s-a desfãºurat
astfel:
- pentru toate probele s-au lipit 4 mãrci tensometrice pe aria
corticalã;
- pentru probele 2 ºi 5 s-au lipit cele 4 mãrci tensometrice pe
corticalã ºi alte 4 mãrci tensometrice  în zonele spongioase ale
acestor piese.
Cablajele de legaturã s-au facut pentru toate nivelurile de
captare a informaþiilor de deformare (fisele tensometrice lipite).
Probele 5 ºi 6 au fost supuse la încercari de întindere prin
încãrcare treaptã cu treaptã (fig. 8, 2, 10 ºi 11).
Rezultatele au fost înscrise în tabelele 1 ºi 3. Au fost
construite diagrame pentru:
- deformaþia å în funcþie de F (forþa aplicatã);
- deformaþia å în funcþie de ó (tensiunea normalã).
Pentru proba nr. 5 cele doua diagrame sunt prezentate în fig.
12, iar pentru proba nr. 6  în fig. 13.
Încercãrile de compresiune au fost executate pentru proba
5. Rezultatele sunt cuprinse în tabelul 2.
Diagramele la compresiune:
å = f(F)si å = f(ó) sunt cuprinse în figura 10.
Pentru probele 5 ºi 6 s-au efectuat diagrame comparative
între deformaþia å = f(F)  la solicitarea de întindere ºi tensiunea
normalã å = f(ó)  la solicitarea de întindere.
Rezultatele sunt cuprinse în figurile 15 ºi respectiv 16.

Fig. 15. Diagrama comparativã a deformaþiilor la întindere
pentru probele 5, 6.

Discuþii
Solicitãrile osoase in vivo sunt complexe, fiind combinaþii
ale compresiunii, extensiuni, flexiunii, torsiunii [15, 16, 20] etc.
Studiul ºi-a propus sã determine deformãrile apãrute în grefe
umane osoase sterilizate prin formolare, etilen oxid, autoclavare ºi
pastrate prin congelare la -600C. Piesele au fost preparate din
extremitatea distala a femurului, proximala a tibiei ºi din peroneu.

Fig. 16. Diagrama comparativã a eforturilor la întindere
pentru probele 5, 6.

Deformarea la compresiune ºi torsiune este perceputã de
mãrcile tensometrice ºi transformatã în semnal electric prin
modificarea rezistenþei. Datele sunt apoi prelucrate în blocul
%
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electronic al aparatului ºi exteriorizate datoritã sistemului de afiºare
digitalã. Datele preluate au fost prelucrate pe calculator rezultând
valori înscrise în tabele ºi construcþii grafice în functie de modul
de solicitare (compresiune, tracþiune) de valoare F(N); ó (10-3 N/
mm2) ºi å (ìm/m).
Plasarea fiselor tensometrice diferit pe corticalã ºi chiar pe
spongioasã, ne semnaleazã ariile de maximã solicitare (la cele douã
variante prezentate) oferind informaþii asupra viitorului loc de
fracturã.
Metoda în sine, se poate dezvolta ºi la alte solicitãri ca ºi la
alte modalitãþi de sterilizare ºi conservare [7, 9, 16].
Analiza datelor obþinute, dar ºi a diagramelor, aratã cã:
deformaþiile obþinute la încãrcarea folositã nu au depãºit limita
domeniului de elasticitate, cã deformaþia probei 6 a fost mai mare
decât a probei 5; în a doua jumatate a domeniului de încãrcare
creºterea deformaþiei este aproape exponenþialã. Deformaþia probei
6 este de douã ori mai mare decât a probei 5.
Aspecte conclusive
- Deformarea alogrefelor sterilizate poate sã fie bine
determinatã prin aplicarea în anumite zone a unor fise tensometrice,
legate prin cablaje la un aparat de transformare a nivelului de
deformaþie în semnal electric prelucrat ºi afiºat digital.
- Sterilizarea în etilen oxid ºi pãstrarea la congelator (-600C)
se pare cã reduce rezistenþa la deformare a pieselor, în comparaþie
cu sterilizarea ºi pãstrarea prin formolare.
- Diagramele de deformaþie au aspecte asemãnãtoare spaþiale,
însa deformaþia este mult mai mare la varianta primã decât la a
doua modalitate.
- Reconstrucþia va þine cont de defectele spaþiale, de
solicitãrile biodinamice ºi operatorul va trebui, printre alte criterii,
sã foloseascã ºi criteriul rezistenþei în funcþie de sterilizarea ºi,
eventual, de modul de depozitare a alogrefei.
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Ðàñòðåñêèâàíèå äåíòèíà ïðè ïðåïàðèðîâàíèè ïîëîñòåé àëìàçíûìè
áîðàìè ðàçëè÷íîé çåðíèñòîñòè
Â. Ì. Ãðèãîðèåâ
Êàôåäðà ÷åëþñòíîëèöåâîé õèðóðãèè, ÃÓÌèÔ èì. Í.À. Òåñòåìèöàíó
Bursting of the Dentine when Preparing a Cavity with the Different Grain of Diamond Dental Borer
For this research 6 recently extracted teeth were extracted for orthodontic purposes. Cavities were prepared in these teeth with an
average depth but different grains of diamond borer. These cavities were obdurate with composite material respecting all the rules.
Microslides were then prepared and were examined with an Electronic Scanning and Light Microscope. It was discovered that when
preparing dental tissue with diamond dental borer with a coarse grain micro cracks appear more frequently.
Key words: diamond dental borer, micro cracks
Fisurarea dentinei la prepararea cavitãþilor cu freze din diamant cu diferit grad de granulozitate
Pentru studiu au fost aleºi 6 dinþi proaspãt extraºi, înlãturaþi în scop ortodontic. În aceºti dinþi au fost preparate cavitãþi cu adâncime medie
folosind freze diamantinate cu mãrime diferitã a cristalelor. Toate cavitãþile au fost obturate cu material compozit, respectând regulile necesare.
Dupã obturare, din dinþii studiaþi s-au confecþionat micropreparate, studiate apoi la nivel optic ºi electronomicroscopic. S-a stabilit cã la prepararea
þesuturilor dentare cu freze diamantinate cu mãrime mare a cristalelor microfisuri apar deseori.
Cuvinte - cheie: freze din diamant, microfisuri ale dentinei

Ââåäåíèå
Äî ñèõ ïîð â ñòîìàòîëîãèè îñíîâíîé îáú¸ì îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ ïðèõîäèòñÿ íà ïðåïàðèðîâàíèå
òâ¸ðäûõ òêàíåé çóáîâ. Ýòà ìàíèïóëÿöèÿ èñïîëüçóåòñÿ
âî âñåõ îòðàñëÿõ ñòîìàòîëîãèè ñ ðàçëè÷íûìè öåëÿìè è
â ðàçíûõ îáú¸ìàõ. Â ýòîé ñòàòüå ìû õîòåëè áû îñòàíîâèòüñÿ íà ïðèìåíåíèè äàííîé ïðîöåäóðû â òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè. Â ïðîöåññå àáðàçèâíîé îáðàáîòêè êàðèîçíûõ èëè äðóãèõ ïîëîñòåé, à òàêæå ïðè ïîäãîòîâêå òâ¸ðäûõ òêàíåé çóáà ê ïðÿìîìó âèäó ðåñòàâðàöèé,
âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â èññå÷åíèè íåæèçíåñïîñîáíûõ, ïîâðåæä¸ííûõ èëè ìåøàþùèõ ëå÷åíèþ òâ¸ðäûõ
òêàíåé çóáà [1].
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ïðè ïëîìáèðîâàíèè çóáîâ
ïðèìåíÿëàñü òåõíèêà ïðåïàðèðîâàíèÿ, ïðåäëîæåííàÿ
Áëýêîì áîëåå 100 ëåò íàçàä. Îñíîâíûì å¸ ïðèíöèïîì
ÿâëÿëîñü ñîçäàíèå ïîëîñòè ÿùèêîîáðàçíîé ôîðìû è
çà÷àñòóþ (äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñöåïëåíèÿ) óâåëè÷èâàëàñü åå
ïëîùàäü çà ñ÷¸ò ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ðåòåíöèîííûõ ïîëîñòåé. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïëîìáèðîâàíèÿ
ïðîâîäèëîñü ñîãëàñíî ïðèíöèïàì: 1. Ïðîôèëàêòè÷åñêîå ðàñøèðåíèå  èññå÷åíèå òâ¸ðäûõ òêàíåé çóáà äî

èììóííûõ çîí. 2. Ùàäÿùåå ïðåïàðèðîâàíèå  èññå÷åíèå ýìàëè è äåíòèíà â ïðåäåëàõ çäîðîâûõ òêàíåé [2, 3,
4, 5, 6]. Ïîäõîäû Áëýêà îòîáðàæàþò óðîâåíü çíàíèé è
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ òîãî âðåìåíè. Ñ
ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ïåðâîé àäãåçèâíîé ñèñòåìû â ïðîøëîì âåêå (Áîóíîêîð, 1956) èçìåíèëñÿ è âçãëÿä íà òåõíèêó è ìåòîäèêó ïðåïàðèðîâàíèÿ ïîëîñòåé, ïîýòîìó
ïîäõîäû Áëýêà ïîòåðÿëè ñâîþ àêòóàëüíîñòü è óøëè â
èñòîðèþ. Àäãåçèâíûå ñèñòåìû ïîñòîÿííî ñîâåðøàþòñÿ, îíè áîëåå óäîáíû â ïðèìåíåíèè, ïîçâîëÿþò äîñòèãàòü âûñîêîé ñèëû ñöåïëåíèÿ ñ òâ¸ðäûìè òêàíÿìè çóáà
(äî 20 è áîëåå Ìïà), ÷òî ïîçâîëÿåò âçãëÿíóòü íà ðåñòàâðàöèþ ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó.
Ñîâðåìåííàÿ ïðÿìàÿ ðåñòàâðàöèÿ ïåðåñòàëà áûòü
îïèðàþùåéñÿ íà îïîðíûå òêàíè, íàïðîòèâ, âîññòàíàâëèâàÿ óòåðÿííûå ñòðóêòóðû çóáà, îíà ñïîñîáíà óäåðæèâàòü è óêðåïëÿòü îñòàâøèåñÿ òêàíè. Êîìïîçèòíûå ìàòåðèàëû è àäãåçèâíûå ñèñòåìû ïîñëåäíèõ ïîêîëåíèé (â
íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ 7) ïîçâîëÿþò îòêàçàòüñÿ îò êëàññè÷åñêèõ ìåòîäîâ ïðåïàðèðîâàíèÿ ïîëîñòåé è äîïîëíèòåëüíûõ ðåòåíöèîííûõ ýëåìåíòîâ (ïàðàïóëüïàðíûå è îïîðíûå øòèôòû, âêëàäêè è êîðîíîê).

Òàáëèöà 1
Ïðèìåð ìàðêèðîâêè è ðàçìåðû øëèôîâàëüíîãî çåðíà àëìàçíûõ áîðîâ ôèðì ÍÒÈ è ÌÀÍÈ (îáúÿñíåíèÿ â òåêñòå)
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Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå áîëüøèíñòâî àâòîðîâ óêàçûâàåò íà îðèåíòèðîâàíèå ïðåïàðèðîâàíèÿ ïîëîñòåé
íà äåôåêò. Òàêîé ïðèíöèï ïðåäóñìàòðèâàåò èññå÷åíèå
òîëüêî ïîâðåæä¸ííûõ òêàíåé çóáà. Çäîðîâûå òêàíè èññåêàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ñîçäàíèÿ äîñòóïà ê î÷àãó ïîðàæåíèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïîÿâèëèñü íîâûå ôîðìû ïðåïàðèðîâàíèÿ ïîëîñòåé: «Áýò-êåéâ», «Òîíåëüíàÿ», «Ùåëåâèäíàÿ», «Ãåðìåòèçèðóþùàÿ» è ïð. [7, 8,
9, 10]. Òàêæå èçó÷àþòñÿ íîâûå ñïîñîáû ïðåïàðèðîâàíèÿ ïîëîñòåé. Ñ ýòîé öåëüþ ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âîçäóøíî-àáðàçèâíîãî âîçäåéñòâèÿ, óëüòðàçâóêà,
ëàçåðà è ò.ä. [10].
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì íà äàííîì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ áîðîâ ðàçëè÷íîé
ôîðìû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå áîðû, â çàâèñèìîñòè îò
ñòðóêòóðû ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè, ïðèìåíÿþùèåñÿ äëÿ
îáðàáîòêè çóáíûõ òêàíåé, ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:
- Àëìàçíûå  óäàëåíèå òâ¸ðäûõ òêàíåé çóáà ïðîèñõîäèò çà ñ÷¸ò ïîñòåïåííîãî ñîøëèôîâûâàíèÿ.
- Òâ¸ðäîñïëàâíûå  îáëàäàþò ðåæóùåé ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòüþ, èññå÷åíèå òêàíåé ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå ïîñëîéíîãî èõ ñðåçàíèÿ.
Ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü èíñòðóìåíòà, äåéñòâóþùåãî
ïî ïðèíöèïó «ïîñëîéíîãî ñðåçàíèÿ», ñîñòîèò èç íàïðàâëåííûõ ïî îñè âðàùåíèÿ ãðàíåé  íîæåé. Îíè èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè è èìåþò îïðåäåë¸ííóþ çàòî÷êó ðåæóùèõ ïîâåðõíîñòåé, ÷òî îïðåäåëÿåò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû áîðà. Ïðè
âûáîðå òâ¸ðäîñïëàâíûõ áîðîâ òàêæå íàäî îáðàùàòü
âíèìàíèå íà êîëè÷åñòâî ãðàíåé, óãîë âðàùåíèÿ ëåçâèÿ
îòíîñèòåëüíî îñè áîðà, øàã (ðàññòîÿíèå) ìåæäó íîæàìè. Ó÷èòûâàÿ âñå âûøåîïèñàííûå õàðàêòåðèñòèêè, ìîæíî áåçîøèáî÷íî âûáðàòü íåîáõîäèìûé äëÿ âûïîëíåíèÿ
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è èíñòðóìåíò [2, 11].
Ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü àáðàçèâíîãî áîðà ñîñòîèò èç
ç¸ðåí ìèíåðàëîâ âûñîêîé òâ¸ðäîñòè. Èçãîòàâëèâàåòñÿ
òàêàÿ ïîâåðõíîñòü â îñíîâíîì ìåòîäîì ïðåññîâàíèÿ
êðèñòàëëîâ èñêóññòâåííîãî ìèíåðàëà è ìåòàëëè÷åñêîé
ñâÿçêè. Èññå÷åíèå òâ¸ðäûõ òêàíåé çóáà âûïîëíÿåò øëèôîâàëüíîå çåðíî. Ðàáî÷èå ñâîéñòâà àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà îïðåäåëÿþòñÿ åãî òèïîì, ðàçìåðîì ãîëîâêè,
êîëè÷åñòâîì è ðàçìåðîì çåðíà, âèäîì ìèíåðàëà, ïðî÷íîñòüþ ñöåïëåíèÿ êðèñòàëëîâ â ñâÿçêå, îðèåíòàöèåé
ãðàíåé ïî îòíîøåíèþ ê îñè âðàùåíèÿ áîðà. Âðåìÿ ñëóæáû òàêèõ áîðîâ çàâèñèò âî ìíîãîì îò ðåæèìà ïðåïàðèðîâàíèÿ è ïðî÷íîñòè ñöåïëåíèÿ ç¸ðåí ìåæäó ñîáîé è
ïîäëåæàùåé îñíîâîé [2, 12].
Ïðè âûáîðå àëìàçíîãî áîðà äëÿ ïðåïàðèðîâàíèÿ
ïîëîñòåé ïðàêòèêóþùèå âðà÷è ïðåæäå âñåãî îáðàùàþò
âíèìàíèå íà åãî ôîðìó è ðàçìåð íàñûïêè, êîòîðàÿ îáîçíà÷àåòñÿ ñ ïîìîùüþ öâåòîâîé ìàðêèðîâêè. Òàêîå îáîçíà÷åíèå óïðîùàåò è óñêîðÿåò âûáîð íåîáõîäèìîãî
èíñòðóìåíòà. Íî íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî íå âñå ôèðìû  ïðîèçâîäèòåëè ïðèäåðæèâàþòñÿ îäíîé è òîé æå
ìàðêèðîâêè è êîäèðîâàíèþ òàêèì îáðàçîì ðàçìåðîâ
÷àñòèö (òàáëèöà 1).

Êàê âèäíî èç òàáëèöû, ïðè âûáîðå àáðàçèâíîñòè áîðà
ëó÷øå âñåãî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ãèäîì ìàðêèðîâîê, ïðèëàãàåìûì êàæäûì ïðîèçâîäèòåëåì, òàê êàê íå âñå öâåòà èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè, äà è ðàçìåðû
÷àñòèö ìîãóò ðàçíèòüñÿ ïðè îäíîé è òîé æå ìàðêèðîâêå.
Ìíîãèå àâòîðû îòìå÷àþò, ÷òî àáðàçèâû ñ ÷¸ðíîé,
çåë¸íîé, ñèíåé ìàðêèðîâêîé èëè áåç íå¸ ñëóæàò äëÿ
ïðåïàðèðîâàíèÿ, à ñ êðàñíîé, æ¸ëòîé è áåëîé  èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ôèíèøíîé îòäåëêè ïëîìá. Íà íàø âçãëÿä,
ýòî óòâåðæäåíèå âåðíî, ïîòîìó ÷òî èìåííî ïåðâûå ÷åòûðå âèäà áîðîâ îáåñïå÷èâàþò áûñòðîå è ýôôåêòèâíîå
èññå÷åíèå òâ¸ðäûõ òêàíåé çóáà, ïîñëåäíèå òðè ïðîèçâîäÿò ùàäÿùåå ñîøëèôîâûâàíèå ïîâåðõíîñòåé ïîëîñòè.
Â ìîìåíò ñîøëèôîâûâàíèÿ òêàíåé çóáà ïðîèñõîäèò îáðàçîâàíèå ìèêðîáîðîçä íà ïîâåðõíîñòè ïîëîñòè. Ïðè÷¸ì, ÷åì êðóïíåå íàñûïêà áîðà, òåì îíè âûðàæåííåå. Ìèêðîðåëüåô, ôîðìèðóåìûé âî âðåìÿ ñîøëèôîâûâàíèÿ, çàâèñèò è îò ðåæèìà ïðåïàðèðîâàíèÿ (âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìàíèïóëÿöèè, äàâëåíèå íà èíñòðóìåíò,
ñêîðîñòü âðàùåíèÿ àáðàçèâà è àäåêâàòíîñòü îõëàæäåíèÿ òêàíåé). Èññëåäîâàíèå Í. Ï. Ñïèöèíîé (1996) ïîêàçàëî, ÷òî íàèìåíüøàÿ ãëóáèíà ìèêðîáîðîçä è ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî è âåëè÷èíà ñêîëîâ íà ìèêðîðåëüåôå ïîëó÷àåòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè áîðîâ ñ ìåëêîé íàñûïêîé, ïðè íåáîëüøîì äàâëåíèè è ìàëûõ ñêîðîñòÿõ
âðàùåíèÿ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïîâðåæäåíèé ïðåïàðèðóåìûõ òêàíåé îòìå÷åíî ïðè èíòåíñèâíîì ðåæèìå
âîçäåéñòâèÿ, ïðè âûñîêèõ îáîðîòàõ è ïðè èñïîëüçîâàíèè êðóïíîçåðíèñòûõ àáðàçèâîâ [13]. Îòñþäà ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî êðóïíîçåðíèñòûå áîðû è âûñîêèå
ñêîðîñòè âðàùåíèÿ ïîçâîëÿþò âûïîëíÿòü áûñòðåå çàïëàíèðîâàííóþ ðàáîòó, íî ïðè ýòîì îíè íàíîñÿò çíà÷èòåëüíî áîëüøå âðåäà òêàíÿì çóáà è ïàðîäîíòà.
Â ðàáîòàõ Â. Í. ×èëèêèíà (2005), Ñ. Ðàäëèíñêîãî
(2004) ìû íàõîäèì ðåêîìåíäàöèè îá èñïîëüçîâàíèè
áîðîâ ñ ìåëêîé çåðíèñòîñòüþ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ôàëüöà, àðãóìåíòèðóÿ ýòî òåì, ÷òî äàííûå áîðû äåëàþò åãî
ïîâåðõíîñòü áîëåå îäíîðîäíîé, áåç ñêîëîâ è òðåùèí.
Ïðåïàðèðîâàíèå äåíòèíà, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ
îñíîâíûì ìîìåíòîì â ôîðìèðîâàíèè ïîëîñòè, òàê êàê
åãî ïëîùàäü çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò òàêîâóþ ýìàëè. Â
áîëüøèíñòâå èçó÷åííûõ íàìè ðàáîò âîïðîñ îäîíòîïðåïàðèðîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ îðòîïåäè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè. Íåñîìíåííî, ÷òî íàêîïëåííûå
çíàíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè è èñïîëüçîâàíû â òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè. Â äîñòóïíîé íàì ëèòåðàòóðå ìû íå îáíàðóæèëè îáîñíîâàííûõ
ðåêîìåíäàöèé ïî âûáîðó áîðîâ äëÿ ïðåïàðèðîâàíèÿ
êàðèîçíûõ ïîëîñòåé è â äðóãèõ ñëó÷àÿõ òåðàïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ çóáîâ.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Îïðåäåëèòü âîçìîæíûå ìèêðîïîâðåæäåíèÿ òâ¸ðäûõ òêàíåé çóáîâ, âîçíèêàþùèå ïðè ïðåïàðèðîâàíèè
àëìàçíûìè áîðàìè ðàçëè÷íîé äèñïåðñíîñòè. Âûðàáîòêà ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ.


STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà áàçå íàó÷íîé ëàáîðàòîðèè êàôåäðû ÷åëþñòíîëèöåâîé õèðóðãèèè è ãèñòîëîãèè è ýìáðèîëîãèè ÊÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè Êèøèí¸âñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà è «Clinica Stomatologicã a prof.D. ªcerbatiuc», SRL.
Äëÿ èññëåäîâàíèÿ íàìè áûëè âçÿòû 6 ñâåæåóäàë¸ííûõ, ñ îðòîäîíòè÷åñêîé öåëüþ, çäîðîâûõ çóáîâ (âåðõíèå ïðåìîëÿðû). Â êàæäîì èç íèõ íà âåñòèáóëÿðíîé ïîâåðõíîñòè áûëà îòïðåïàðèðîâàíà ïîëîñòü ñðåäíåé ãëóáèíû ñ ñîçäàíèåì ñêîñà íà óðîâíå ýìàëè ïîä óãëîì 4045 ãðàäóñîâ. Ïðåïàðèðîâàíèå ïðîâîäèëîñü íîâûìè áîðàìè ñ ðàçëè÷íîé ìàðêèðîâêîé. Êàæäàÿ ïîëîñòü ôîðìèðîâàëàñü èñêëþ÷èòåëüíî àáðàçèâàìè ñ îäèíàêîâûì
ðàçìåðîì øëèôîâàëüíîãî çåðíà. Äëÿ ñîøëèôîâûâàíèÿ
òâ¸ðäûõ òêàíåé áûëè âçÿòû áîðû ñî ñëåäóþùèìè ðàçìåðàìè êðèñòàëëîâ:
ñóïåðêðóïíûå  181 ìêì;
êðóïíûå  125-159 ìêì;
ñðåäíèå  106-125 ìêì;
ìåëêèå  53-63 ìêì;
ñóïåðìåëêèå  20-30 ìêì;
óëüòðàìåëêèå  15 ìêì;
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííûìè ïîðÿäêîâûìè íîìåðàìè áîðîâ áûëè ïðîíóìåðîâàíû ïðåïàðàòû çóáîâ.
Èç-çà íèçêîé àáðàçèâíîñòè áîðîâ ïîä ¹ 5 è 6 ïîëîñòè
â ñîîòâåòñòâóþùèõ çóáàõ áûëè ñíà÷àëà îòïðåïàðèðîâàíû áîðîì ñî ñðåäíèì ðàçìåðîì íàñûïêè, à çàòåì äîâåäåíû äî îêîí÷àòåëüíûõ ðàçìåðîâ àáðàçèâàìè ñ ñóïåðìåëêèì è óëüòðàìåëêèì ðàçìåðîì ÷àñòèö. Ôàëü â ýòèõ
ïîëîñòÿõ ôîðìèðîâàëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî áîðàìè ñ æ¸ëòîé è áåëîé ìàðêèðîâêîé ñîîòâåòñòâåííî (áåç ïðåäâàðèòåëüíîé îáðàáîòêè áîëåå ãðóáûì èíñòðóìåíòîì).
Ïðåïàðèðîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïîä âîäÿíûì îõëàæäåíèåì, ñ ïîäà÷åé èç 1 ñîïëà, ñî ñêîðîñòüþ ñòðóè íå ìåíåå 50 ìë/ìèí. Çàòåì ïðîâîäèëîñü òîòàëüíîå ïðîòðàâëèâàíèå äåíòèíà (15 ñåê) è ýìàëè (30 ñåê). Ïðîìûâàíèå ïîëîñòè ñòðó¸é èç âîäÿíîãî ïèñòîëåòà ïðîâîäèëîñü â òå÷åíèå 30 ñåêóíä. Ïîñëå ýòîãî ïîëîñòü ïîäñóøèâàëàñü (íå
äî ïîëíîãî âûñûõàíèÿ) è â íå¸ âíîñèëè óíèâåðñàëüíûé
áîíäèíã Te-Econom (Ivoclar Vivadent) ñ ïîìîùüþ ìèêðîàïïëèêàòîðîâ. Àäãåçèâíóþ ñèñòåìó âíîñèëè ñ èçëèøêîì
è âòèðàëè â ñòåíêè ïîëîñòè ë¸ãêèìè äâèæåíèÿìè íà ïðîòÿæåíèè 20-30 ñåêóíä. Ñëàáîé ñòðó¸é âîçäóõà îáðàáàòûâàëè ïîëîñòü ñ öåëüþ âûâåäåíèÿ èçëèøêà è åãî ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïî äíó è ñòåíêàì ïîëîñòè. Ïîëèìåðèçèðîâàëè 20 ñåêóíä. Âíåñåíèå ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿëè ñîãëàñíî èíñòðóêöèè, ïðèëàãàåìîé ê èñïîëüçîâàííîìó ìàòåðèàëó Te-Econom (Ivoclar Vivadent).
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïëîìáèðîâêè èç çóáîâ ïðèãîòîâëÿëèñü ìèêðîïðåïàðàòû. Âíà÷àëå ìû ïîëó÷àëè øëèôû
òîëùèíîé 2-3 ìì äëÿ èññëåäîâàíèÿ èõ â ýëåêòðîííî-ñêàíèðóþùåì ìèêðîñêîïå, à çàòåì îíè îêðàøèâàëèñü 2 %
ðàñòâîðîì îñìèåâîé êèñëîòû è äîâîäèëèñü äî òîëùèíû 0,1-0,2 ìì äëÿ èçó÷åíèÿ â ñâåòîâîì ìèêðîñêîïå.
Øëèôû ãîòîâèëèñü ñ ïîìîùüþ àáðàçèâíûõ êàìíåé è

Ðèñ. 1. ÝÑÌ ìèêðîïðåïàðàòà çóáà
ñ çàïëîìáèðîâàííîé ïîëîñòüþ, (õ 1640).

1 - ïëîìáèðîâî÷íûé ìàòåðèàë; 2 - äåíòèí; 3 - ìèêðîòðåùèíû,
âîçíèêøèå ïîñëå ïðåïàðèðîâàíèÿ êðóïíîçåðíèñòûì áîðîì
(çåë¸íàÿ ìàðêèðîâêà).

Ðèñ. 2À. ÝÑÌ ìèêðîïðåïàðàòà çóáà
ñ çàïëîìáèðîâàííîé ïîëîñòüþ, õ 1570.

1- ïëîìáèðîâî÷íûé ìàòåðèàë; 2-äåíòèí; 3-ìèêðîòðåùèíà,
âîçíèêøàÿ ïîñëå ïðåïàðèðîâàíèÿ êðóïíîçåðíèñòûì áîðîì
ñ ÷¸ðíîé ìàðêèðîâêîé (íà÷àëüíûé îòäåë).

Ðèñ. 2Á. Òîò æå ìèêðîïðåïàðàò â ñâåòîâîì ìèêðîñêîïå,
õ 60. Â öåíòðå èçîáðàæåíèÿ ÷¸òêî âèäíà ìèêðîòðåùèíà
ñòåíêè ïîëîñòè.



Nr.5 (299), 2007
íàæäà÷íîé áóìàãè ðàçëè÷íîé çåðíèñòîñòè, ïîä ïîñòîÿííûì îõëàæäåíèåì âîäîé.
Â êà÷åñòâå ìåòîäèêè èññëåäîâàíèÿ áûëà âûáðàíà
ýëåêòðîííî-ñêàíèðóþùàÿ ìèêðîñêîïèÿ (ÝÑÌ), êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ áîëüøîãî óâåëè÷åíèÿ è âûñîêîãî
êà÷åñòâà èçîáðàæåíèÿ èçó÷àåìîãî ïðåïàðàòà. Â íàøåì
ñëó÷àå ìû èñïîëüçîâàëè TESCAN, Scaning Electron
Microscope VEGA TS 5130 ìì. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ äàííîãî îáîðóäîâàíèÿ îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèè íåêîòîðûõ ýôôåêòîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè îáëó÷åíèè ïîâåðõíîñòè îáúåêòîâ òîíêî ñôîêóñèðîâàííûì ïó÷êîì ýëåêòðîíîâ  çîíäîì. Â ðåçóëüòàòå âçàèìîäåéñòâèÿ çîíäà ñ îáðàçöîì (ïðåïàðàòîì) ãåíåðèðóþòñÿ ðàçëè÷íûå ñèãíàëû.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èçîáðàæåíèÿ ïîâåðõíîñòè îáðàçöà èñïîëüçóþòñÿ âòîðè÷íûå, îòðàæ¸ííûå è ïîãëîù¸ííûå
ýëåêòðîíû. Îñòàëüíûå ìåòîäû èçëó÷åíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ
êàê äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè.
Ñâåòîâàÿ ìèêðîñêîïèÿ áûëà èñïîëüçîâàíà êàê äîïîëíèòåëüíûé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ, òàê êàê íå âñå ñòðóêòóðû îòîáðàæàþòñÿ â ýëåêòðîííî-ñêàíèðóþùåì ìèêðîñêîïå, ÷òî óâåëè÷èâàåò âåðîÿòíîñòü ïîãðåøíîñòè â ðåçóëüòàòàõ ýêñïåðèìåíòà.
Ñòåíêè è äíî êàæäîé ïîëîñòè áûëè èçó÷åíû íà
âñ¸ì ïðîòÿæåíèè êîíòàêòà ñ ïëîìáèðîâî÷íûì ìàòåðèàëîì.

Àíàëèçèðóÿ ïîëó÷åííûå äàííûå è ñîïîñòàâëÿÿ èõ
ñ èññëåäîâàíèÿìè äðóãèõ àâòîðîâ, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òîëùèíà ñìàçàííîãî ñëîÿ òàêæå ìîæåò çàâèñåòü îò çåðíèñòîñòè íàñûïêè àëìàçíîãî áîðà è ðåæèìà
ïðåïàðèðîâàíèÿ. ×åì êðóïíåå øëèôóþùåå çåðíî, òåì
òîëùå smear layer. Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ íåò òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè ïðîâåðèòü äàííîå ïðåäëîæåíèå, à â äîñòóïíîé íàì ëèòåðàòóðå ìû íå îáíàðóæèëè äàííûõ, ñîäåðæàùèõ ïîäîáíóþ èíôîðìàöèþ.
Ìèêðîòðåùèíû, âîçíèêàþùèå â äåíòèíå ïðè àáðàçèâíîé îáðàáîòêå ïîëîñòåé, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî ïðèçíàêîì òðàâìû òêàíåé, íî è äîïîëíèòåëüíûìè ìèêðîïîëîñòÿìè, â êîòîðûõ ìîãóò îñòàâàòüñÿ ìèêðîîðãàíèçìû è ÷àñòè÷êè òðàâìèðîâàííûõ
òâ¸ðäûõ òêàíåé. Ïîñëåäíèå, îòîðâàâøèñü îò ñâîåãî ìåñòà, îñòàþòñÿ áåç ïèòàíèÿ è ïîäâåðãàþòñÿ íåêðîçó. Ïðè
ýòîì îíè ìîãóò ñëóæèòü ïèòàòåëüíîé ñðåäîé äëÿ ìèêðîîðãàíèçìîâ, îñòàâøèõñÿ èëè ïîïàâøèõ â ãëóáèíó
òðåùèí, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ìîæåò ïðèâåñòè ê öåëîìó
ðÿäó îñëîæíåíèé (ïóëüïèò, âòîðè÷íûé êàðèåñ è ò.ä.).
Ïðè÷¸ì åñëè ó÷åñòü òîò ôàêò, ÷òî ïðè ïðåïàðèðîâàíèè
ìèêðî÷àñòèöû è ìèêðîîðãàíèçìû ñïîñîáíû ïîïàäàòü
â äåíòèííûå êàíàëüöû íà ãëóáèíó äî 40 ìêì, òî â ìèêðîòðåùèíû, èìåþùèå çíà÷èòåëüíî áîëüøèé äèàìåòð,
ïî íàøåìó ìíåíèþ, îíè ìîãóò ïðîíèêàòü çíà÷èòåëüíî
ãëóáæå, ãäå îíè íàõîäÿòñÿ â íåäîñÿãàåìîñòè äëÿ àíòèñåïòèêîâ.
Íà íàø âçãëÿä, ïîÿâëåíèå ìèêðîòðåùèí íà ïîâåðõíîñòè ñòåíîê ïîëîñòè çóáà ìîæåò óñèëèâàòü ïîñëåîïåðàöèîííóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü íà òåìïåðàòóðíûå ðàçäðàæèòåëè è ïðè íàêóñûâàíèè. Ïðè÷¸ì, ÷åì áîëüøå ìèêðîòðåùèí îáðàçîâàëîñü, òåì âûðàæåííåå áóäåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü. Òàêæå, âåðîÿòíî, îíè ìîãóò ïîñëóæèòü íà÷àëüíûì î÷àãîì âòîðè÷íîãî êàðèåñà â ñèëó âûøåóêàçàííûõ ïðè÷èí.
Íàøè èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî îñíîâíóþ
ìàññó ìèêðîòðåùèí ìîæíî óñòðàíèòü ñîøëèôîâûâàíèåì äîïîëíèòåëüíîãî ñëîÿ òâ¸ðäûõ òêàíåé ìåëêîçåðíèñòûìè áîðàìè; òàêèì ñïîñîáîì è áûëè ïðèãîòîâëåíû
ìèêðîïðåïàðàòû ïîä ¹ 5,6.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåïàðèðîâàíèå òâ¸ðäûõ òêàíåé
çóáà ìîæíî ðàçäåëèòü íà îñíîâíîå è ôèíèøíîå. Ïåðâîå ïîäðàçóìåâàåò ìàêñèìàëüíîå èññå÷åíèå íåæèçíåñïîñîáíûõ èëè ìåøàþùèõ òêàíåé êðóïíîçåðíèñòûìè
àëìàçíûìè áîðàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü äàííóþ
ìàíèïóëÿöèþ áûñòðî è ýôôåêòèâíî. Âòîðîå èìååò öåëü
ìèíèìàëüíîãî èññå÷åíèÿ òêàíåé, íî ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíî óäàëÿþòñÿ ñëîè äåíòèíà, ñîäåðæàùèå ìèêðîòðåùèíû.

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé íàìè
áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå äàííûå. Ïðè ïðåïàðèðîâàíèè ïîëîñòåé áîðàìè ñ çåë¸íîé è ÷¸ðíîé ìàðêèðîâêàìè íàáëþäàþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ìèêðîòðåùèíû äåíòèíà â îáëàñòè ñòåíîê è äíà ïîëîñòè. Îíè ðàñïîëîæåíû
ïîä ðàçëè÷íûìè óãëàìè ê ïîâåðõíîñòè ñòåíêè ïîëîñòè
(ðèñ. 1).
Ïðîòÿæ¸ííîñòü ìèêðîòðåùèí âàðüèðóåò îò 5-10 äî
100 ìêì, à øèðèíà èõ äîñòèãàåò 5 ìêì â íà÷àëüíîì îòðåçêå (ðèñ. 2. À, Á).
Òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷åííûå íàìè äàííûå ïîäòâåðæäàþò ôàêò, ÷òî ïðè ïðåïàðèðîâàíèè êðóïíîçåðíèñòûìè áîðàìè òêàíè çóáà ïîäâåðãàþòñÿ ãðóáîé îáðàáîòêå,
êîòîðàÿ îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà çóá è îêðóæàþùèå åãî òêàíè. Ïðè èññëåäîâàíèè ñòåíîê ïîëîñòåé,
ïîëó÷åííûõ ìåëêîçåðíèñòûìè áîðàìè, ìèêðîòðåùèíû
îáíàðóæèâàëèñü êðàéíå ðåäêî (â ñðåäíåì 1-2 íà ïîëîñòü). Èõ äëèíà íå ïðåâûøàëà 3-4 ìêì, ÷òî óêàçûâàåò
íà áîëåå ùàäÿùåå ñîøëèôîâûâàíèå òâ¸ðäûõ òêàíåé ïðè
ïðèìåíåíèè àáðàçèâîâ ñ êðàñíîé, æ¸ëòîé è áåëîé ìàðêèðîâêàìè.
Èçâåñòíî, ÷òî ïðè ïðåïàðèðîâàíèè äåíòèíà íà åãî
ïîâåðõíîñòè îáðàçóåòñÿ ñìàçàííûé ñëîé (smear layer).Îí
ïîõîæ íà ãåëü, âêëþ÷àþùèé â ñâîé ñîñòàâ êðèñòàëëû
ãèäðîêñèàïàòèòà, ñêðåïë¸ííûå ïðîòåèíàìè, êîòîðûå
âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå äåíàòóðàöèè êîëëàãåíà. Äàííûé ñëîé çàòðóäíÿåò àäãåçèþ, ïðåïÿòñòâóÿ ïðîíèêíîâåíèþ áîíäèíãà â òîëùó äåíòèíà. Òîëùèíà åãî, ïî ìíåíèþ ðàçíûõ àâòîðîâ, âàðüèðóåò îò 0,5 äî 15 ìêì. Òðàâìèðîâàííûå òêàíè òàêæå ïîïàäàþò â êàíàëüöû äåíòèíà íà ãëóáèíó äî 40 ìêì [4, 5, 6].

Âûâîäû
1. Ïðîàíàëèçèðîâàâ äàííûå ëèòåðàòóðû è ðåçóëüòàòû íàøèõ èññëåäîâàíèé, ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
êàðèîçíóþ ïîëîñòü èëè òêàíè çóáà ëó÷øå âñåãî ïðåïàðèðîâàòü áîðàìè ñ ìåëêîé íàñûïêîé, ÷òî óìåíüøèò
êîëè÷åñòâî ìèêðîòðåùèí è ñíèçèò âåðîÿòíîñòü èõ âîçíèêíîâåíèÿ.
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Aspecte macro-micromorfologice ale plexurilor coroide
A. Darii
Catedra Histologie, Citologie ºi Embriologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Macro- and Micromorphological Aspects of Choroid Plexuses
As a result of the macro- and microscopic investigations, new information was obtained about the structure and blood supply of the vascular
plexuses of the ventricles of the human brain. They have a complex and well developed microcirculatory network which forms the background
of the vascular plexuses. Macroscopically, vascular plexuses of the human brain ventricles correspond to ontogenetic developmental periods.
Key words: choroid plexuses, brain ventricles, blood vessels, epithelia
Ìàêðî-ìèêðîìîðôîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ñîñóäèñòûõ ñïëåòåíèé æåëóäî÷êîâ ìîçãà
Â ðåçóëüòàòå ìàêðî-ìèêðîñêîïè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñîñóäèñòûõ ñïëåòåíèé æåëóäî÷êîâ ãîëîâíîãî ìîçãà ÷åëîâåêà ïîëó÷åíû íîâûå äàííûå îá îðãàíèçàöèè, ñòðîåíèè è âàñêóëÿðèçàöèè ýòèõ îáðàçîâàíèé. Îíè îáëàäàþò ñëîæíûì è õîðîøî ðàçâèòûì
ìèêðîöèðêóëÿòîðíûì ðóñëîì, êîòîðîå ñîñòàâëÿåò îñíîâó ñîñóäèñòîãî ñïëåòåíèÿ. Ìàêðîñêîïè÷åñêè ñîñóäèñòûå ñïëåòåíèÿ
æåëóäî÷êîâ ãîëîâíîãî ìîçãà ñîîòâåòñòâóþò îíòîãåíåòè÷åñêèì ïåðèîäàì ðàçâèòèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîñóäèñòûå ñïëåòåíèÿ, æåëóäî÷êè ìîçãà, êðîâåíîñíûå ñîñóäû, ýïèòåëèé, ñïèííîìîçãîâàÿ æèäêîñòü

Dupã aspectele anatomic, funcþional ºi topografic,
plexurile coroide ale ventriculelor encefalului reprezintã un
sistem de organe cu o structurã deosebitã. Conþin stromã, dar
sunt lipsite de parenchim, care este substituit de vasele sangvine.
Sunt lipsite de cavitate, dar tapetate de epiteliu, care serveºte
drept þesut activ al organului. Ca altã structurã activã a
plexurilor coroide menþionãm vasele sangvine. Activitatea

Actualitatea temei
Studiul este consacrat anatomiei plexurilor coroide din
ventriculele creierului. Tema este actualã, deoarece, cu fiecare
etapã de dezvoltare a histologiei ºi a histofiziologiei, apar
probleme legate de necesitatea de a revizui unele concepþii
anterioare referitor la histogeneza, structura ºi funcþiile plexurilor
coroide.
!
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coroide ale ventriculelor creierului (laterale, trei ºi patru).
Creierul extras din cutia cranianã a fost fixat în soluþie de formol,
de o concentraþie crescândã, începând cu o soluþie de 2  3%
pânã la 10%, dupã care a fost realizatã o disecþie finã a plexurilor
coroide, folosind lupa binocularã.

acestui organ e determinatã de interacþiunea vaselor sangvine ºi
a epiteliului.
Lichidul cefalorahidian este produs de plexurile coroide
ale ventriculelor creierului ºi se conþine în sistemul ventricular
al encefalului, în canalul ependimar ºi în spaþiul subarahnoidian,
fiind resorbit în sistemul venos prin vilozitãþile arahnoidiene ºi
granulaþiile Pacchioni. Circulaþia lichidului se realizeazã din
ventriculele laterale, prin gaura interventricularã (foramen
interventriculare Monro), în ventriculul trei, apoi în apeductul
creierului (Sylvius), în ventriculul patru ºi în canalul ependimar.
Comunicarea cu spaþiile subarahnoidiene are loc la nivelul
ventriculului patru prin intermediul celor douã orificii laterale
(apertura lateralis, Luschka) ºi al gãurii mediane (apertura
mediana, Magendie).
Lichidul cefalorahidian are un rol de protecþie a creierului
ºi a mãduvei spinale, participã la menþinerea unei presiuni
intracraniene constante, la elaborarea unui mediu biochimic
molecular, perineural constant, indispensabil desfãºurãrii
activitãþii sistemului nervos central. Acest dializat plasmatic
realizeazã transferul substanþelor nutritive pentru creier, cât ºi
eliminarea metaboliþilor, realizând relaþii permanente între sânge
ºi spaþiul subarahnoidian, între spaþiile perivasculare Virchow
 Robin ºi parenchimul nervos [4].
Dereglarea structurii, funcþiei ºi a inervaþiei plexurilor
coroide poate provoca diferite dereglãri de producere a
licvorului, insuficienþã funcþionalã a barierei dintre licvor ºi
sânge [3], maladii ale SNC ca: hidrocefalia, epilepsia, migrena,
schizofrenia [5], la baza cãrora sunt leziuni ale epiteliului
plexurilor coroide [1, 2] care, în consecinþã, influenþeazã atât
confortul neurologic ºi psihic al persoanei date, cât ºi nivelul ei
de adaptare socialã.

Rezultate obþinute
Plexurile coroide ale ventriculelor creierului reprezintã organe
vasculare deosebite care, macroscopic la nou-nãscuþi ºi copii, au
forma unor cordoane vasculare de culoare surã sau roºie-întunecat.
Imaginea de pe fig. 1 dezvãluie tabloul de ansamblu al
plexurilor coroide ale encefalului. Aici se vizualizeazã clar
reþelele vasculare ale plexurilor nominalizate, distribuite în
ventriculele laterale [1], trei [2] ºi patru [3].
Plexul coroid al ventriculului lateral, care participã la
formarea peretelui inferior al pars centralis ºi al celui medial al
cornu inferius, continuã din partea centralã în cornul inferior,
fãrã a pãtrunde în cornu posterius.
În perioada de pubertate ºi în adolescenþã plexurile
coroide, prin aspectul sãu exterior, aproape cã nu se deosebesc
de cele colectate de la maturi. Macroscopic, ele reprezintã
cordoane vasculare granulate roºii sau de o nuanþã roºie-gãlbuie.
În unele cazuri, la persoanele în perioada de maturitate, în
plexurile coroide ale ventriculelor laterale ºi trei se depisteazã
formaþiuni veziculoase (chisturi) cu un conþinut lichid transparent
sau galben (fig. 2). Pe imaginea prezentatã se vede o astfel de
formaþiune cu dimensiunile 2 x 1 cm, cu un conþinut lichidian
transparent, localizatã la nivelul trigonului ºi al eminenþei
colaterale, acoperind parþial atât porþiunile incipiente ale calcar
avis, cât ºi segmentul posterior al porþiunii centrale a
ventriculului lateral, comprimând ºi deplasând anterolateral
glomul vascular.
În plexul coroid, la persoane trecute de 60 de ani, chisturile
pot fi multiple ºi pot avea forma unor vezicule mici, umplute cu
lichid transparent. În plexul coroid din ventriculul patru chisturi
nu s-au depistat.
Plexurile coroide ale ventriculelor encefalului la om
reprezintã un complex de vase sangvine cu þesut conjunctiv ºi
tapetate de epiteliu. În ele se disting partea neviloasã (fig. 3),

Material ºi metode
Ca material de studiu a servit creierul uman cu plexurile
coroide ale ventriculelor creierului, prelevate de la cadavre în
primele 12 ore dupã deces ºi studiate prin disecþie anatomicã
finã ºi prin metoda histologicã de impregnare cu sãruri de argint
dupã E. I. Rasskazova.
Prin metoda macroscopicã au fost investigate plexurile

Fig. 1. Plexurile coroide ale encefalului. Bãrbat, 62 de ani:

Fig. 2. Chist în plexul coroid din ventriculul lateral drept.
Bãrbat, 53 de ani.

1  plexurile coroide din ventriculele laterale;
2  plexul coroid din ventriculul trei;
3  plexul coroid din ventriculul patru.
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Fig. 3. Porþiunea neviloasã a plexului coroid lateral.
Impregnaþie argenticã dupã E. I. Rasskazova, x 200.

Fig. 4. Porþiunea viloasã a plexului coroid.
Impregnaþie argenticã dupã E. I. Rasskazova, x 200.

unde vasele sangvine se depisteazã clar, cu un traiect rectiliniu
paralel, pe alocuri slab sinuos, de calibru divers; ºi partea viloasã
(fig. 4), care conþine un numãr mare de vilozitãþi de diferit
calibru, tapetate cu un epiteliu unistratificat ºi dispuse solitar
sau în diferite combinaþii. În centrul vilozitãþilor mari sunt
dispuse vase sangvine mai mari ca capilarele, localizate în centrul
vilozitãþii mici. Vilozitãþile de pe suprafaþa plexurilor vasculare
formeazã vilozitãþi adãugãtoare de mai multe tipuri, în funcþie
de lungimea lor, de gradul de formare a cutelor, a arcadelor ºi
de proeminenþa lor în cavitatea ventriculului.
În formarea plexurilor coroide din ventriculele laterale
participã plexul coroid al ventriculului trei, de la care parvine
plexul vascular. Plexul coroid din ventriculul lateral, la nivelul
trecerii din partea centralã în cornul inferior al ventriculului,
prezintã o proeminenþã numitã glomus choroideum. Aici plexul,
prin intermediul epiteliului, se fixeazã de fimbria hippocampi.
Linia de inserþie, cu aspect de fâºie îngustã, poartã numele de
tenia fornicis.
Plexul coroid al ventriculului al treilea reprezintã
prelungirea pia mater, care formeazã baza viloasã ºi reprezintã
peretele superior al ventriculului ºi un plex vascular, tapetat de
o lamã epitelialã (ependimã), care formeazã plexul propriu-zis.
Plexul coroid al ventriculului trei are o formã triunghiularã ºi
comunicã cu plexurile coroide ale ventriculelor laterale.
Tela choroidea din ventriculul patru reprezintã o lamã
triunghiularã cu vârful orientat în jos care, spre ventricul, este
acoperitã de lamina epitelialis ºi conþine plexul coroid al
ventriculului patru. Prin trei orificii (Magendie ºi Luschka) e
asiguratã comunicarea între lichidul sistemului ventricular ºi cel
al spaþiului subarahnoidian, iar prin apeductul lui Sylvius  cu
ventriculul trei ºi canalul ependimar. Plexul coroid al
ventriculului IV (fig. 1), anterior de nodulul cerebelului, se divide
în plexul mediu care, sub aspect de douã cordoane, se orienteazã
spre orificiul median al tavanului, ºi în douã cordoane laterale,
orientate spre recesurile laterale.

Concluzii
Conchidem cã plexurile coroide ale ventriculelor creierului
uman reprezintã o reþea vascularã complicatã, cu o organizare
complexã a patului microcirculator, care constituie elementul
lor principal ºi care practic le determinã funcþia, reflectând
principiul comun de vascularizare a creierului  organ, aflat în
condiþii hemodinamice deosebite.
Aspectul macroscopic al plexurilor coroide coreleazã
direct cu perioadele ontogenetice de dezvoltare.
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Valoarea tomografiei computerizate în diagnosticul hematomului primar
intracerebral
V. Maxian
Institutul de Neurologie ºi Neurochirurgie
The Value of Cerebral Tomography in Diagnosis of Spontaneous Intracerebral Hematomas
Cerebral tomography is the method of choice in the diagnosis of cerebral hemorrhage in the acute period. By means of cerebral tomography
of spontaneous intracerebral hematomas, the location of the hematoma, rupture in the ventricular system, multiple cerebral hemorrhage, the
degree of perifocal edema, distribution of cerebrospinal fluid, and the action of volume of the hematoma on cerebral structure can be established.
CT has a very important value in the diagnosis and neurosurgical treatment of spontaneous intracerebral hematomas. This method of examination
of the patients with spontaneous intracerebral hematomas is current and needs implementation and search in medical practice.
Key words: ñerebral tomography, cerebral hemorrhage in acute period
Çíà÷èìîñòü êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè â äèàãíîñòèêå ïåðâè÷íûõ ãåìàòîì ãîëîâíîãî ìîçãà
Öåðåáðàëüíàÿ êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÊÒ) ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíûì ìåòîäîì â äèàãíîñòèêå îñòðûõ âíóòðèìîçãîâûõ
êðîâîèçëèÿíèé. Ñ ïîìîùþ ÊÒ ãîëîâíîãî ìîçãà îïðåäåëÿåòñÿ ëîêàëèçàöèÿ ãåìàòîìû, ïðîðûâ â æåëóäî÷êîâóþ ñèñòåìó, ìíîæåñòâåííûå êðîâîèçëèÿíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà, ñòåïåíü ïåðèôîêàëüíîãî îò¸êà, íàðóøåíèå ëèêâîðîäèíàìèêè, âîçäåéñòâèå îáú¸ìà ãåìàòîìû íà ìîçãîâûå ñòðóêòóðû. Äàííûå ÊÒ ãîëîâíîãî ìîçãà äàþò âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü ïîêàçàíèÿ ê îïåðàòèâíîìó
ëå÷åíèþ âíóòðèìîçãîâûõ ãåìàòîì è êîíòðîëèðîâàòü ñîñòîÿíèå ãîëîâíîãî ìîçãà â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. Ýòà ìåòîäèêà
îáñëåäîâàíèÿ áîëüíûõ ñ âíóòðèìîçãîâûìè êðîâîèçëèÿíèÿìè â îñòðîì ïåðèîäå ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé è äîëæíà áûòü èñïîëüçîâàíà ó âñåõ áîëüíûõ ñ ïîäîçðåíèåì íà äàííóþ ïàòîëîãèþ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: öåðåáðàëüíàÿ ÊÒ, îñòðûå âíóòðèìîçãîâûå êðîâîèçëèÿíèÿ

În ultimii ani frecvenþa maladiilor cerebrovasculare, cu
accent pe forme grave, treptat este în creºtere. Aceastã maladie
mai des afectezã persoanele cu vârsta de pânã la 50 de ani, deci
este o problemã importantã de sãnãtate publicã ºi constituie una
dintre principalele preocupãri ale practicii medicale ºi ale
cercetãrii ºtiinþifice actuale a patologiei umane din multe þãri.
Aceste preocupãri sunt determinate, pe de o parte, de
morbiditatea ºi de mortalitatea ridicatã pe care le determinã
afecþiunile vasculare cerebrale, ºi pe de altã parte, de dificultaþile
diagnostice, terapeutice ºi recuperatorii.
Necesitatea diagnosticului precoce, a existenþei
hematomului intracerebral primar a fost subliniatã de mulþi
autori. Diagnosticul pozitiv de hematom intracerebral trebuie
sã se bazeze pe corelarea datelor obþinute din analiza
circumstanþelor etiologice, a anamnezei, a examenului clinic
general ºi neurologic, a examenelor paraclinice ºi, în special, a
celor neuroradiologice. Dintre examinãrile paraclinice ale
hematomului primar intracerebral este cunoscutã tomografia
computerizatã (Tomografia computerizatã standard, CT
angiografie, CT spiralã, CT cu xenon, Tomografia cu emisiune
de protoni). În diagnosticul hematomului intracerebral primar
se foloseºte CT standard ºi CT angiografie pentru precizarea
sursei de hemoragie.
Tomografia computerizatã cerebralã (CT) este o metodã
de examinare, introdusã în practica radiologicã a extremitãþii
cefalice în anul 1972 de cãtre G. Hounsfield (inginer) ºi J.
Ambrose (neuroradiolog), dupã studiile lui W. Oldenford (1961)
ºi A. Cormack (1963) asupra variaþiilor de radiodensitate a
structurilor cerebrale. Pentru invenþia CT (metoda de calcule ºi
inventarea), G. Hounsfield (Marea Britanie) ºi A. Cormack

(SUA) au fost decernaþi în anul 1979 cu premiul Nobel în
domeniul medicinii.
Tomografia computerizatã este alcãtuitã dintr-un generator
de raze X, prevãzut cu un cristal de iodurã de sodiu, asociat cu un
fotomultiplicator ºi cu un ordinator care contribuie la reconstrucþia
imaginilor. În explorarea standard a extremitãþii cefalice se
utilizeazã ºase secþiuni tomografice de 8-13 mm pentru care este
necesarã o dozã de 1-2,5 r. Metoda constã în rotarea tubului
radiogen în jurul capului ºi gâtului bolnavului, aceasta fiind în
decubit dorsal. Tubul radiogen impulsioneazã cristalul detector,
care se roteºte odatã cu acesta. Impulsionarea se transmite printrun procesor de fotomultiplicare ºi printr-un convertizor al unui
videomonitor, care le fixeazã pe o bandã magneticã. De aici
informaþiile pot fi fixate pe hârtie fotosensibilã.

Fig. 1. Hematom spontan la nivelul capsulei interne:
A) zona hiperdensã (hematomul spontan intracerebral acut);
B) zona hipodensã ce corespunde edemului.
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În unele cazuri prezenþa lichidului în zona de hotar dintre
cheagul sangvin ºi þesutul cerebral se determinã dupã fenomenul
sedimentãrii ºi dupã nivelul orizontal al lichidului din zona datã.
Densitatea focarului hemoragic cu timpul se schimbã din
cauza evoluþiei hematomului. Primar densitatea cheagului
sangvin este determinatã de concentraþia hemoglobinei,
densitatea omogenã înaltã ce se schimbã în heterogenã, începând
circular de la periferie (fenomenul ,,topirii zãpezii,,), durata
trecerii în stadiul izodens depinde de volumul primar al
hematomului (fig. 2).
În stadiul izodens diagnosticarea hematomului este dificilã,
deoarece în acest timp cheagul sangvin regreseazã, se micºoreazã
edemul cerebral ºi fenomenul de volum al creierului. Eficacitatea
CT în stadiul dat este prin administrarea substanþei de contrast,
care se acumuleazã în jurul cheagului ce se aflã în stadiul de
lizã (fig. 3).
Spre sfârºitul sãptãmânii a 2-a hematomul devine izodens
din cauza înlocuirii cavitaþii hematomului cu methemoglobinã,
dar la sfârºitul primei luni de la debut  hipodens, unde cavitatea
hematomului este prezentatã de un chist lichidian. Hemoliza
cheagurilor ºi dezintegrarea hematiilor în particule din ce în ce
mai mici duce la creºterea concentraþiei moleculare din interiorul
cavitãþii hematice cu, posibil, creºterea în volum a hematomului.
Lichidul din jur trece în cavitatea hematomului pânã la egalarea
echilibrului osmotic. În stadiul dat RMN cerebral permite
determinarea prezenþei hemosiderinei în zona cu schimbãrile
posthemoragice.
Forma hematomului este emisfericã sau elipsoidã.
Hematomul intracerebral primar este cel mai frecvent unic ºi
rar  multiplu. Volumul hematomului este diferit în emisferele
cerebrale  variazã de la 5-10 pânã la 60-80 ml, dar poate ajunge
ºi la 150 ml. În emisferele cerebelare volumul hematomului nu
este mai mare de 10-20 ml, ºi rar atinge volumul mai mare de
30 ml. Volumul hematomului < 50 ml poate sã se manifeste fãrã
dereglãri de conºtiinþã, 50-90 ml  sopor-comã; >90 ml  comã;
> 100-140 ml  deregãri vitale. Volumul letal al hematomului
constituie 8-10% din volumul cavitãþii craniului. Factorii care
determinã prognoza nefavorabilã a evoluþiei bolii sunt volumul

Fig. 2. Dinamica imaginii CT în hematomul intracerebral.
Datele examinãrii 29.12.06 ºi 09.01.07: A) hematom acut;
B) fenomenul ,,topirii zãpezii. Creºterea edemului perifocal,
dislocare cerebralã moderatã spre stânga.

Metoda permite analiza unui anumit numãr de proprietãþi
fizice ale þesutului cerebral sãnãtos ºi patologic în secþiuni
transversale, prin determinarea diferenþelor de absorbþie a razelor
X, care traverseazã þesuturile cerebrale sau alte structuri. În acest
scop se folosesc metode asociate (EMI scaner ºi injectarea unei
substanþe iodate de contrast etc.). Aceste diferenþe de absorbþie
se expun în final în cifre sau grafic (CT sau unitãþi Haunsfield
(H) cu un diapazon de la -1000 pânã la +1000) ºi reproduc o
imagine anatomicã ºi topograficã (în normã, pe imaginea CT,
oasele cerebrale reproduc o densitate de +200-1000 un. H;
substanþa albã  +22-32 un. H; subsanþa cenuºie  +36-46 un.
H; aerul  1000; apa  0). În hemoragii intracerebrale coagularea
sângelui determinã o concentraþie de densitate medie (+28),
comparativ cu densitatea creierului normal.
Hematomul intracerebral acut pe imaginea CT este bine
vizualizat în primele ore, dupã care se formeazã un cheag sangvin
din care are loc retracþia lichidului în jurul sãu. În aceastã
perioadã, pe imginea CT, cheagul sangvin este omogen, cu hotare
bine delimitate, uneori iregulate, de tip hiperdens (55-75 un.
H), în jurul cãruia se formezã o zonã hipodensã ce corespunde
pãrþii lichide  edem [8], (fig. 1).

Fig. 3. CT cerebral în hematomul spontan subacut: A) pânã la introducerea contrastului; B) dupã introducerea contrastului;
C) peste câteva luni. Contrastare tip inelar cu semne pentru hematomul intracerebral subacut; chist posthemoragic,
care nu se deosebeºte de schimbãrile postischemice.
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Fig. 4. Hematom intracerebral acut (focar hemoragic hiperdens).

hematomului suportat - > 50 ml intracerebral ºi > 20 ml 
intraventricular (×. Ï. Âîðëîó è ñîàâò., 1998).
Volumul hematomului la CT cerebral se calculeazã dupã
urmãtoarea formulã propusã de R. Kothari: ABC/2,
unde: A  este cel mai mare diametru al hematomului;
B  diametrul perpendicular axei A;
C  numãrul secþiunilor ale CT cerebral unde se
vizualizeazã hematomul.
ABC/2 egal cu 3 cm corespunde la 20 ml de lichid
hemoragic; ABC/2 egal cu 4,5 cm corespunde la 50 ml de lichid
hemoragic.
În evoluþia hematomului spontan intracerebral [10]
determinã 5 perioade:
- supraacutã (oxihemoglobinã intracelularã, primele 24
de ore);
- acutã (dezoxihemoglobinã intracelularã, 2-3 zile);
- subacutã precoce (dezoxihemoglobinã + methemoglobinã intracelularã, 4-6 zile);
- subacutã tardivã (dezoxihemoglobinã + methemoglobinã extracelularã; > 7-10 zile);
- cronicã (mai mult de 15 zile methemoglobinã +
hemosiderinã).
Primele ore (perioada supraacutã) hematomul este
constituit dintr-un amestec de oxi- ºi dezoxihemoglobinã 
sub formã de suspensie lichidã cu eritrocite intacte. Treptat,
cu coagularea ºi cu resorbþia plasmei, el apare sub formã de
conglomerat de eritrocite intacte. În urmãtoarele câteva zile

(perioada acutã) hematomul conþine preponderent
dezoxihemoglobinã, care se aflã în interiorul eritrocitelor
intacte. Deaceea în perioadele supraacutã ºi acutã hematomul
spontan intracerebral pe imaginea CT este hiperdens (fig. 4).
În perioada subacutã, care începe peste câteva zile,
dezoxihemoglobina se denatureazã ºi formezã methemoglobinã.
În faza timpurie a perioadei date eritrocitele sunt intacte. Peste
o sãptãmânã în faza datã are loc liza eritrocitarã.
Macrofagii se deplaseazã de la periferia hematomului spre
centru, la sfârºitul sãptãmânii a doua se eliberezã fierul din
methemoglobina extracelularã. Acesta este începutul perioadei
cronice, în care fierul se depune sub formã de hemosiderinã la
periferie, iar sub formã de feritinã  în centrul macrofagelor. În
final, zona hemoragicã nu conþine pigmenþi paramagnetici de
tip hematoidinã (fig. 5).
Clasificarea unificatã a hematoamelor, dupã datele CT
cerebral, deocamdatã nu este elaboratã [7]. L. Steiner ºi coaut.
(1975) evidenþiazã hemoragii lobare, în regiunea capsulei interne
ºi externe. A. Colombo ºi coaut. (1978) descriu hemoragii lobare,
striocapsulare ºi talamice. S. Kwak ºi coaut. (1978) clasificã
hemoragiile intracerebrale conform localizãrii anatomice: capul
nucleului caudat, nivelul capsulei interne, radiaþiile corpului
calos ºi coada nucleului caudat, putaminale ºi talamice.
Hematomul poate fi localizat în emisferele cerebrale, mai
rar în cerebel ºi, excepþional, în trunchiul cerebral. Hematomul

Fig. 5. Hematom spontan intracerebral în perioada cronicã.
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Fig. 6. Hematom spontan intracerebral cu erupere în sistemul ventricular: A) hematomul spontan; B) eruperea
hematomului în sistemul ventricular; C ) sistemul ventricular.

în emisferele cerebrale uneori cuprinde doi lobi ºi mai rar  trei
lobi. Pânã la 80% din hematoamele primare sunt cu localizare
supratentorialã ºi 20% - cu localizare subtentorialã. Cele
supratentoriale sunt divizate în:
_Gangliobazale.
_Forme lobare.
În funcþie de capsula internã se determinã hemoragii:
_Mediane  afecteazã capsula internã, talamusul, regiunea
hipotalamicã.
_ Laterale (extern de capsula internã)  regiunea
putamenului, substanþa albã a emisferei.
_Mixte.
Dupã datele altor autori [10], hematoamele se clasificã în:
1. Laterale (putaminale)  55%.
2. Mediale (talamice)  10%.
3. Subcorticale (lobare)  15%.
4. Intracerebelare  10%.
5. Trunchi cerebral  10%.
Analizând sistematizarea hemoragiilor intracerebrale,
propusã de aceºti autori de mai sus, propunem urmãtoarea
variantã de clasificare:
A. Supratentorial:
1. Parenchimatoase:

a) corticale (lobare);
b) laterale (nucleii subcorticali bazali);
c) mediale (talamus, hipotalamus);
d) mixte.
2. Intraventriculare.
3. Parenchimatoase cu erupere în sistemul ventricular.
B. Subtentoriale:
1. Cerebelare (emisfere cerebelare, vermis).
2. Trunculare.
În 60% din cazuri, dupã datele lui A. Constantinovici
(2000), sediul hematoamelor este în nucleii bazali.
Analiza sediului topografic, în cele 100 de cazuri de
hematoame studiate de Obreja T. V., (1980), a evidenþiat
frecvenþa localizãrilor în lobul temporal, parietotemporooccipital, capsular, frontal etc. Dupã datele lui Ëåáåäåâ Â. Â.
(2000), frecvenþa localizãrilor este urmãtoarea: frontal, temporal,
temporofrontal, temporooccipital, cu afectarea preponderent a
emisferei stângi, din motiv cã artera cerebri media stângã este o
continuare a arterei carotide interne. David ºi colab., reieºind
din 163 de cazuri de hematoame operate, publicate în literaturã,
menþioneazã urmãtoarele localizãri în ordinea frecvenþei:
_Temporo-occipitale  109 cazuri.
_Frontale  33 de cazuri.

Fig.7. Dinamica imaginii CT dupã un tratament conservator: 1. debut, 27.12.06; 2. peste 7 zile de la debut, 03.01.07; 3.
peste 42 de zile de la debut, 07.02.07; A) hematom primar intraventricular; B) fenomenul ,,topirii zãpezii;
C) lipsa cheagului sangvin intraventricular dupã un tratament conservator.
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_Occipitale  5 cazuri.
_ Capsulare sau pericapsulare 

16 cazuri.
Eruperea hematomului în
ventriculele cerebrale este determinatã
de efectul sedimentãrii eritrocitelor ºi
de prezenþa nivelului de lichid dintre
LCR ce se aflã superior; iar eritrocitele
mai ,,grele în partea inferioarã a
sistemului ventricular  coarnele
posterioare  în decubit dorsal.
Datoritã sediului ºi volumului
sãu diferit, hematomul poate comunica
uneori cu spaþiul subarahnoidian sau
cu sistemul ventricular (fig. 6).
Edemul cerebral perifocal se
dezvoltã în prima sãptãmânã în
hematom intracerebral ºi poate sã se
menþinã timp de câteva sãptãmâni, din
care motiv efectul de volum în zona
afectãrii, dereglãrile licvorodinamice
se majoreazã; în consecinþã poate
apãrea hidrocefaleia acutã, dacã
hematomul are o localizare în fosa
cranianã posterioarã.
Sunt preþioase datele CT cerebral
în determinarea localizãrii hematomului, a volumului, referitoare la
edemul perifocal, acþiunea de volum în
dislocare cerebralã ºi erupere în
sistemul ventricular cu hidrocefalie
ocluzivã acutã. La pacienþii cu cefalee
permanentã timp de 3 luni se
recomandã de efectuat CT cerebral de
rutinã, iar la bolnavii cu vârsta de pânã
la 40 de ani, la care în anamnezã nu se
determinã boala hipertonicã, se
recomandã de efectuat CT angiografie
pentru a exclude alþi factori etiologici
ai hemoragiei. Importante sunt datele
CT cerebral în evoluþie (fig. 7).
Tratamentul se efectueazã în
urmãtoarele direcþii: combaterea
hipertensiunii intracraniene, profilaxia
Fig. 8. Dinamica imaginii CT pre- (A) ºi postoperatoriu (B, C) a hematomului
complcaþiilor
trombembolice, intracerebral. Sunt indicate datele cercetãrii: B) lipsa recidivei de hemoragie ºi creºterea
intervenþii chirurgicale. Indicaþii edemului cerebral perifocal la o zi dupã operaþie; C) dinamicã pozitivã cu regresiunea
acþiunii de volum a hematomului asupra structurilor cerebrale
absolute pentru operaþie sunt:
în urmãtorele zile postoperatorii.
1. Volumul hematomului lobar
ºi celui lateral  mai mare de 40 ml,
binoculare; 2. aspiraþie stereotacticã prin frezã de trepan
medial  30 ml (8-12% din volumul intracranian).
2. Agravarea stãrii generale a pacientului cu creºterea (puncþionalã); 3. evacuare endoscopicã; 4. drenare deschisã
externã a cornului anterior al ventriculului lateral cu sau fãrã
sindromului de dislocare ºi angajare truncularã.
3. Hemoragii în sistemul ventricular cu hidrocefalie administrarea tromboliticelor intraventricular.
Conduita CT postoperatorie precoce determinã
ocluzivã acutã.
Deosebim urmatoarele tipuri de intervenþii pe craniu, în posibilitatea de resângerare, creºterea edemului perifocal al
evacuarea hematoamelor spontane intracerebrale: 1. trepanaþie creierului, cât ºi a dereglãrilor licvorodinamice (fig. 8).
Explorarea prin RMN este un examen util, dar nu în
decompresivã (deschisã), cu folosirea microscopului ori a lupei
perioada acutã, cedând CT cerebral în perioada datã.
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Aºadar, valoarea imaginii tomografiei computerizate în
perioada acutã a hemoragiei cerebrale este metoda de elecþiune
în diagnosticarea diferitelor localizãri ale hematomului spontan
intracerebral (unde diagnosticul clinic precoce practic este
imposibil), volumul, gradul edemului perifocal, dereglãrile
licvorodinamice, acþiunea de volum a hematomului asupra
structurilor cerebrale, hemoragiile primare intraventriculare,
multiple hemoragii cerebrale mici º.a. Datele examinãrii cu CT
cerebral au o importanþã practicã în precizarea tacticii de
tratament.
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Òåõíèêà ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè ïåðâûõ ìîëÿðîâ
ïðÿìûì ìåòîäîì
À. Ïîñòîëàêè
Êàôåäðà òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè ÃÓÌÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Direct Method in the First Molars Occlusal Surfaces Modeling Tecnique
The work presents the contemporary aspects of restorative therapy of the first molars occlusal surfaces by direct method making use of
composite materials and adhesive systems. It specifies that, under normal conditions, the lateral teeth interocclusal relationship is set up depending
upon the peculiarities of the occlusal relief. A variant technique and an algorithm formodeling the first molars occlusal surfaces according to the
envelope principle are proposed, these ensuring an optimal reconstraction of this structure architecture.
Key words: first molars, restorative therapy, composites
Tehnica de modelare a suprafeþelor ocluzale ale primilor molari prin metodã directã
În lucrare se discutã aspectele contemporane de terapie restaurativã a suprafeþei ocluzale a primilor molari prin metoda directã cu materiale
compozite ºi sisteme adezive. Se menþioneazã, cã în condiþii de normã relaþiile interocluzale între dinþii laterali se instaleazã în dependenþã de
particularitãþile reliefului ocluzal. Se propune o variantã tehnicã ºi un algoritm de modelare a suprafeþei ocluzale a primilor molari dupã
principiul plicului, care asigurã o refacere optimã arhitectonicã a acestei structuri.
Cuvinte-cheie: primii molari, terapie restaurativã, compozite

Ââåäåíèå
Ïîñëåäíèå ïîêîëåíèÿ êîìïîçèòíûõ ðåñòàâðàöèîííûõ ïëîìáèðîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è àäãåçèâíûõ ñèñòåì,
ïîñòîÿííî ïîäòâåðæäàþò ñâîþ âûñîêóþ êëèíè÷åñêóþ
ýôôåêòèâíîñòü â ïðèìåíåíèè ïðè ëþáûõ ïî ïëîùàäè è
êëàññàõ äåôåêòîâ òâåðäûõ òêàíåé çóáîâ. Ñ èõ ïîìîùüþ
âîçìîæíî ïîëíîñòüþ âîññòàíàâëèâàòü è íà äëèòåëüíûé
ñðîê ñîõðàíÿòü ôîðìó, ôóíêöèþ è ýñòåòè÷åñêèå õàðàê-

òåðèñòèêè çóáîâ [1, 2, 3, 4]. Áëàãîäàðÿ ñâîèì óíèêàëüíûì ñâîéñòâàì òàêèå ìàòåðèàëû ñòàëè ðàññìàòðèâàòü,
êàê àëüòåðíàòèâó òðàäèöèîííîìó ïðîòåòè÷åñêîìó ìåòîäó ëå÷åíèÿ [5]. Íî, ÿâëÿÿñü ñåãîäíÿ îäíèì èç ñàìûõ
ìàññîâûõ âèäîâ âîññòàíîâèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè òðóäíîñòÿìè ïðè âîññòàíîâëåíèè ðàçðóøåííûõ
èëè íåêà÷åñòâåííî ïëîìáèðîâàííûõ áîêîâûõ çóáîâ ìà

Nr.5 (299), 2007
òåðèàëàìè íåïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ ïðèìåíåíèÿ ïðè îáøèðíûõ ïîðàæåíèÿõ òâåðäûõ òêàíåé è ó÷àñòêîâ çóáîâ,
èñïûòûâàþùèõ áîëüøèå îêêëþçèîííûå íàãðóçêè, è ïðè
ýòîì ÷àñòî ïðîâîäèòñÿ ëèøü «óñòðàíåíèå» äåôåêòà. Ïî
äàííûì [6], òàêèå ïëîìáû óæå â ðàííèå ñðîêè ñòàíîâÿòñÿ íåïîëíîöåííûìè, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðè êëèíè÷åñêîì îáñëåäîâàíèè  â 49,9% ñëó÷àåâ, à ïðè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîì  â 79,78% ñëó÷àåâ. Âñëåäñòâèå ýòîãî, ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ðàçâèâàåòñÿ ìîðôîëîãè÷åñêàÿ è ôóíêöèîíàëüíàÿ ïàòîëîãèÿ: äåíòîàëüâåîëÿðíîå óäëèíåíèå, íåäîãðóçêà æåâàòåëüíîé ìóñêóëàòóðû, èçìåíåíèå îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè. Â äàëüíåéøåì âîññòàíîâëåíèå
çóáîâ ñ íåïîëíîöåííî âîñïðîèçâåäåííîé èëè äàæå ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþùåé õàðàêòåðíîé äëÿ íèõ ìîðôîëîãèåé ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè.
Â íàó÷íîé ëèòåðàóðå íåäîñòàòî÷íî ïîëíî îñâåùåíû âîïðîñû ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè áîêîâûõ çóáîâ ïðÿìûì ìåòîäîì è íà ïðàêòèêå ÷àñòî
ïðîâîäèòñÿ èíòóèòèâíî, à ïðåäëàãàåìûå ìåòîäû îòëè÷àþòñÿ ñâîèì êëèíè÷åñêèì ïîäõîäîì ê ðåøåíèþ äàííîé ïðîáëåìû è ñâîåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ (Íîâèêîâ
Â., 2001; Ñàëîâà À.Â., Ðåõà÷åâ Â.Ì. 2004; è äð.). Ñ ýòèõ
ïîçèöèé ñîõðàíÿþò ñâîþ àêòóàëüíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ
î ôîðìîîáðàçîâàíèè çóáîâ. Òàêèå èññëåäîâàòåëè, êàê
Êþêåíòàëü (1891) è Ðåçå (1892) ïðåäëîæèëè òàê íàçûâàåìóþ «êîíêðåñöåíòíóþ òåîðèþ» èëè «òåîðèþ ñëèÿíèÿ
çóáíûõ çà÷àòêîâ», â êîòîðîé ðàññìàòðèâàþòñÿ çàêîíîìåðíîñòè ôîðìîîáðàçîâàíèÿ çóáîâ â ïðîöåññå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çóáî÷åëþñòíîé ñèñòåìû æèâûõ ñóùåñòâ. Ðàçâèâàÿ äàííóþ òåîðèþ, Ìàòâååâ Á.Ñ. (1962) âûÿâèë è îõàðàêòåðèçîâàë ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíóþ åäèíèöó
çóáà - îäîíòîìåð, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîìîëîã
ïðîñòîãî êîíè÷åñêîãî çóáà íèçøèõ ïðåäñòàâèòåëåé æèâîòíîãî ìèðà è âêëþ÷àåò êîðîíêó, êîðåíü è ïîëîñòü.
Òèïè÷íûì ñòðóêòóðíûì àíàëîãîì îäîíòîìåðà ÿâëÿåòñÿ êëûê ÷åëîâåêà, è ïðè ñëèÿíèè íåñêîëüêèõ îäîíòîìåðîâ ôîðìèðóþòñÿ ìíîãîáóãîðêîâûå (ìíîãîêîðíåâûå)
çóáû.
Áàòëåð (1939) è Äàëüáåðã (1945) ñ ïîçèöèè ãèïîòåçû î ìîðôîãåíåòè÷åñêèõ ïîëÿõ îáúÿñíÿþò çàêîíîìåðíîñòè ìîðôîëîãèè çóáîâ, à òàêæå ðàçëè÷èÿ â ñòðîåíèè
ìåæäó êëàññàìè çóáîâ è çóáàìè â ïðåäåëàõ êëàññà, ïðèñóùèå çóáî÷åëþñòíîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà. Ñîãëàñíî ãèïîòåçå, âûäåëÿþò ðÿä ïîëåé âîçäåéñòâèÿ ãåíîâ, îáóñëîâëèâàþùèõ ìîðôîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè çóáíîé ñèñòåìû
â öåëîì è îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ çóáîâ îòäåëüíûõ êëàññîâ. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî êëûê ÿâëÿåòñÿ «êëþ÷åâûì» è
äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíûì çâåíîì ñ íàèáîëåå âûñîêèì
óðîâíåì äèôôåðåíöèàöèè â çóáî÷åëþñòíîé ñèñòåìå ÷åëîâåêà, òàê êàê íàõîäèòñÿ íà ãðàíè ðàçëè÷íûõ ôóíêöèîíàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ãðóïï çóáîâ è ñîäåðæèò â
ñåáå ïðèçíàêè êàê ðåçöîâ, òàê è êîðåííûõ çóáîâ. Èñõîäÿ èç ýòèõ òåîðèé, [7] ïðåäëàãàþò ðàññìàòðèâàòü êëûê,
êàê îïðåäåëåííóþ åäèíèöó èçìåðåíèÿ äëÿ ïðèäàíèÿ ñîðàçìåðíîñòè çóáó â öåëîì è åãî ÷àñòÿì. Ïðèìåíÿÿ ðàçëè÷íûå àëãîðèòìû ïîñòðîåíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ôîðìû êëûêà, êàê ìîäóëÿ èëè ÷àñòåé åãî ýëåìåíòîâ, ìîæíî
ïîëó÷àòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå è ñëîæíûå âàðèàöèè

ôîðì çóáîâ, îðèåíòèðîâàííûõ íà áîðîçäó I ïîðÿäêà. Íà
ðÿäó ñ ýòèìè òåîðèÿìè [8] ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà, ïîëó÷èâøàÿ íàçâàíèå «Ýñòåòè÷åñêèå îñíîâû ôîðìîîáðàçîâàíèÿ», êîòîðàÿ îïèðàåòñÿ íà îñíîâíûå çàêîíû áèîíèêè - íàóêè, çàíèìàþùåéñÿ èçó÷åíèåì îñíîâíûõ çàêîíîìåðíîñòåé è ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ æèâûõ è íåæèâûõ
îáüåêòîâ â ïðèðîäå è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àëãîðèòì ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû êîîðäèíàò àíàòîìè÷åñêèõ òî÷åê è
ëèíèé íàïîëíåíèÿ ôîðìû â ïðîïîðöèÿõ «çîëîòîãî ñå÷åíèÿ», ïîçâîëÿþùèõ áîëåå òî÷íî âîññîçäàòü ñòðóêòóðó ïîñòðîåíèÿ çóáîâ â çóáíîì ðÿäó è îáåñïå÷èòü ïðàâèëüíîå îêêëþçèîííîå ñîîòíîøåíèå âåðõíåé è íèæíåé
÷åëþñòåé.
Íåñìîòðÿ íà èìåþùèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ôîðìîîáðàçîâàíèè çóáîâ è ïîÿâëåíèå íîâûõ, îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè ðàçëè÷íûå àñïåêòû ïðÿìîãî ìîäåëèðîâàíèÿ
(ðåñòàâðàöèè) îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè â ñâÿçè ñî
ñëîæíîé ìîðôîëîãèåé ñòðîåíèÿ áîêîâûõ çóáîâ, èõ ðàñïîëîæåíèåì è àíàòîìè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè ñòðîåíèÿ
òêàíåé ïðèðîòîâîé îáëàñòè [9].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Íà îñíîâàíèè îñîáåííîñòåé àíàòîìè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ áîêîâûõ çóáîâ ðàçðàáîòàòü âàðèàíò òåõíèêè è àëãîðèòì ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè ïðÿìûì ìåòîäîì.
Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà
Ìàòåðèàëîì äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè ðåçóëüòàòû êëèíè÷åñêîãî è ïàðàêëèíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ
12 ïàð îòîáðàííûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìîäåëåé, ïîëó÷åííûõ ó ñòóäåíòîâ â âîçðàñòå 18-24 ëåò (I ãðóïïà) ñ èíòàêòíûìè çóáíûìè ðÿäàìè è îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòüþ
â îðòîãíàòè÷åñêîì ïðèêóñå, è 18 (7 ìóæ÷èí è 11 æåíùèí) ïàöèåíòîâ â âîçðàñòå 18-28 ëåò (II ãðóïïà) ñ öåëüíûìè çóáíûìè ðÿäàìè ïðè íîðìàëüíîì ïðèêóñå, ñ íàëè÷èåì êàðèîçíîãî ïîðàæåíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè è / èëè èìåþùèå îáøèðíûå ïëîìáû èëè èñêóññòâåííûå êîðîíêè áåç àðõèòåêòîíèêè, õàðàêòåðíîé äëÿ
áîêîâûõ çóáàõ. Ïàðàêëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå âêëþ÷àëî: ðåíòãåíîëîãè÷åñêèé ìåòîä, ðåãèñòðàöèþ è àíàëèç
îêêëþçèîííûõ êîíòàêòîâ ïðè ïîìîùè îêêëþçèîãðàìì,
àðòèêóëÿöèîííîé áóìàãè Áàóøà, áèîìåòðèþ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìîäåëåé.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ êëèíè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ,
äàííûõ ïîëó÷åííûõ ïðè ïîìîùè îêêëþçèîãðàìì, è
îöåíêà áèîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ äèàãíîñòè÷åñêèõ
ìîäåëåé ó 10 ÷åëîâåê (I ãðóïïà) ïîçâîëèëè óñòàíîâèòü
ðÿä îñîáåííîñòåé ñòðîåíèÿ îêêëþçèîííîãî ðåëüåôà ïåðâûõ ìîëÿðîâ, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, èìåþò ñâîåîáðàçíûé, èíäèâèäóàëüíûé îêêëþçèîííûé ðåëüåô, ïîçâîëÿþùèé âñòóïàòü èì â îïòèìàëüíûé êîíòàêò ñî ñòðóêòóðíûìè ýëåìåíòàìè çóáîâ àíòàãîíèñòîâ.
Ïåðâûé ìîëÿð âåðõíåé ÷åëþñòè
Â îêêëþçèîííîé íîðìå êîðîíêà ïåðâîãî ìîëÿðà
âåðõíåé ÷åëþñòè ïî ôîðìå ïðèáëèæàåòñÿ ê ðîìáîâèä-
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íîé èëè êâàäðàòíîé, â çàâèñèìîñòè îò åå âûñîòû è ðàçìåðà â ìåçèàëüíî-äèñòàëüíîì íàïðàâëåíèè, ñ õîðîøî
âàðàæåííûìè ÷åòûðüìÿ áóãîðêàìè, êîòîðûå ðàçäåëåíû
áîðîçäàìè, õàðàêòåð ðåëüåôà êîòîðûõ âàðüèðóåò. Íàèáîëåå èçìåí÷èâûì áóãîðêîì ÿâëÿåòñÿ íåáíûé äèñòàëüíûé áóãîðîê, ðàñïîëîæåííûé â ôèëîãåíåòè÷åñêè íàèáîëåå ìîëîäîé ÷àñòè êîðîíêè, òàê êàê ìû âñòðå÷àëè
âàðèàíòû çóáà ñ ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé ðåäóêöèåé äàííîãî áóãîðêà, íà ÷òî óêàçûâàþò [10]. Îäíèì èç «êëþ÷åâûõ» ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûé ìîæåò ÿâëÿòüñÿ
îïðåäåëåííûì àíàòîìè÷åñêèì îðèåíòèðîì äëÿ ïðàâèëüíîãî ïîñòðîåíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè êîðîíêè
ìîëÿðà, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ ïîïåðå÷íûé ýìàëåâûé âàëèê (êîñîé ãðåáåøîê), ñòåïåíü âûðàæåííîñòè êîòîðîãî èíäèâèäóàëüíà. Êàê îòìå÷àþò [7], êîñîé
ãðåáåøîê íà÷èíàåòñÿ â îáëàñòè âåðøèíû îñíîâíîãî
ïðîäîëüíîãî ãðåáåøêà âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî
áóãîðêà, ñîåäèíÿÿñü ñ îñíîâíûì ïðîäîëüíûì ãðåáåøêîì ìåçèàëüíîãî íåáíîãî áóãîðêà, íàïîìèíàåò ôèãóðó
«ïåñî÷íûõ ÷àñîâ». Â òî æå âðåìÿ [10] óêàçûâàþò, ÷òî
«êîñîé ãðåáåøîê» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîåäèíåíèå äèñòàëüíûõ òðåóãîëüíûõ ãðåáåøêîâ âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî è íåáíîãî ìåçèàëüíîãî áóãîðêîâ. Èçó÷àÿ äèàãíîñòè÷åñêèå ìîäåëè, ìû óñòàíîâèëè åùå îäèí âàðèàíò òîïîãðàôèè «êîñîãî ãðåáåøêà» - äèñòàëüíûé ãðåáåøîê íåáíîãî ìåçèàëüíîãî áóãîðêà îáðàçóåò ñîåäèíåíèå ñ öåíòðàëüíûì ãðåáåøêîì âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî áóãîðêà. Íà æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè êîðîíêè
ñêàòû áóãîðêîâ ðàñïîëîæåíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî ãðåáåíü îäíîãî ïðîäîëüíîãî âàëèêà êàê áû «âêëèíèâàåòñÿ» ìåæäó äâóìÿ ñîñåäíèìè, ÷òî, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
óâåëè÷èâàåò ïëîùàäü îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè è
îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëüíóþ ïðî÷íîñòü òàêîé áèîêîíñòðóêöèè ïðè äåéñòâèè îêêëþçèîííîé íàãðóçêè. Äàííîå ïðåäïîëîæåíèå ïîäòâåðæäàþò Õìåëåâñêèé Ñ. È.,
×åðíûõ Á. Ò. (1973), êîòîðûå îòìå÷àþò, ÷òî ïîä âëèÿíèåì ýâîëþöèîííîãî ðàçâèòèÿ è äèôôåðåíöèðîâàíèÿ
ôóíêöèé æåâàòåëüíûé àïïàðàò ñòàë áîëüøå âûïîëíÿòü
äâèæåíèÿ íà ñæàòèå; ïîýòîìó â ñòðîåíèè çóáî÷åëþñòíîé ñèñòåìû ñòàëè ïðîÿâëÿòüñÿ ýôôåêòû «êëèíà» è
«àðêè», â ñâÿçè ñ ÷åì æåâàòåëüíàÿ ïîâåðõíîñòü çóáîâ
ñòàëà ïðèîáðåòàòü áóãðèñòóþ ôîðìó, à îñè çóáîâ  öåíòðèðîâàòüñÿ â îäíîé îáëàñòè ãîëîâû.
Ïðè áèîìåòðèè äèàãíîñòè÷åñêèõ ìîäåëåé íàìè
áûëî óñòàíîâëåííî, ÷òî øèðèíà êîñîãî ãðåáåøêà â
ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 3-4 ìì, à â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñóæàåòñÿ ê âåðøèíå ãðåáíÿ. Âûñîòà êîñîãî ãðåáåøêà çàâèñèò îò îêêëþçèîííîãî âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó íèì è
âåñòèáóëÿðíûì äèñòàëüíûì (ñðåäèííûì) è äèñòàëüíûì
(çàäíèì) áóãîðàìè, èõ âûñîòû è ãëóáèíû öåíòðàëüíîé
ÿìêè ìîëÿðà àíòàãîíèñòà. Ìåçèàëüíûé âåñòèáóëÿðíûé
áóãîðîê ðàñïîëàãàåòñÿ â ìåçèàëüíîé âåñòèáóëÿðíîé
ìåæáóãîðêîâîé áîðîçäå ïåðâîãî íèæíåãî ìîëÿðà, äèñòàëüíûé  íàä äèñòàëüíîé âåñòèáóëÿðíîé áîðîçäîé, à
ìåæáóãîðêîâàÿ âåñòèáóëÿðíàÿ áîðîçäà âåðõíåãî ìîëÿðà ïðîåöèðóåòñÿ íà ñåðåäèíó âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî áóãîðêà íèæíåãî ìîëÿðà. Êîñîé ãðåáåøîê è âå-

ñòèáóëÿðíûå äèñòàëüíûå áóãîðêè ìîãóò îáðàçîâàòü òðè
îñíîâíûõ òèïà îêêëþçèîííûõ êîíòàêòîâ: 1) âåñòèáóëÿðíûé äèñòàëüíûé áóãîðîê êîíòàêòèðóåò ñ ïåðåäíåé öåíòðàëüíîé ÿìêîé, à äèñòàëüíûé áóãîðîê  ñ çàäíåé öåíòðàëüíîé ÿìêîé ïåðâîãî âåðõíåãî ìîëÿðà. Êîñîé ãðåáåøîê ïðîåöèðóåòñÿ íà îáëàñòü âåñòèáóëÿðíîé äèñòàëüíîé áîðîçäû ìîëÿðà àíòàãîíèñòà. Êîñîé ãðåáåøîê âûðàæåí â öåíòðàëüíîé ÷àñòè è ÷àùå íå ïðåðûâàåòñÿ ïîïåðå÷íîé áîðîçäîé èëè îíà ñëàáî âûðàæåíà íà
ìåçèàëüíîì ñêàòå ãðåáíÿ. Ñîîòíîøåíèå ìåæáóãîðêîâûõ
áîðîçä ìîëÿðîâ àíòàãîíèñòîâ ñîõðàíÿåòñÿ, êàê óêàçàíî âûøå; 2) âåñòèáóëÿðíûé äèñòàëüíûé áóãîðîê íèæíåãî ìîëÿðà îáðàçóåò îêêëþçèîííûé êîíòàêò â öåíòðàëüíîé ÷àñòè êîñîãî ãðåáåøêà. Êîñîé ãðåáåøîê
íå âûðàæåí â öåíòðàëüíîé ÷àñòè è ìîæåò ïåðåñåêàåòüñÿ
ïîïåðå÷íîé áîðîçäîé èëè îíà ñëàáî âûðàæåíà íà ìåçèàëüíîì ñêàòå ãðåáíÿ. Âåñòèáóëÿðíàÿ ìåæáóãîðêîâàÿ
áîðîçäà âåðõíåãî ìîëÿðà ïðîåöèðóåòñÿ íàä ìåçèàëüíîé
âåñòèáóëÿðíîé áîðîçäîé íèæíåãî; 3) äèñòàëüíûé áóãîðîê íèæíåãî ìîëÿðà îáðàçóåò îêêëþçèîííûé êîíòàêò ñ
öåíòðàëüíîé ÷àñòüþ êîñîãî ãðåáåøêà. Êîñîé ãðåáåøîê ñëàáî âûðàæåí è ÷àùå ìîæåò ïåðåñåêàòüñÿ ïîïåðå÷íîé áîðîçäîé. Âåñòèáóëÿðíàÿ ìåæáóãîðêîâàÿ áîðîçäà âåðõíåãî ìîëÿðà ïðîåöèðóåòñÿ áëèæå ê âåñòèáóëÿðíîé äèñòàëüíîé áîðîçäå íèæíåãî ìîëÿðà. Ïðè âñåõ òðåõ
òèïàõ îêêëþçèîííûõ âçàèìîîòíîøåíèé ïåðâûõ ìîëÿðîâ âî ôðîíòàëüíîì ó÷àñòêå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
íàáëþäàåòñÿ ïåðåêðûòèå íèæíèõ ðåçöîâ âåðõíèìè íà
1/3 âûñîòû êîðîíêè, íî âîçìîæåí êîíòàêò ðåæóùèõ
êðàåâ èëè ìèíèìàëüíîå ïåðåêðûòèå âåðõíèìè ðåçöàìè.
Äàííàÿ çàêîíîìåðíîñòü ó÷èòûâàëàñü íàìè ïðè ìîäåëèðîâàíèè àðõèòåêòîíèêè îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè
óêàçàííûõ çóáîâ.
Ïåðâûé ìîëÿð íèæíåé ÷åëþñòè
Â îêêëþçèîííîé íîðìå êîðîíêà ïåðâîãî ìîëÿðà
íèæíåé ÷åëþñòè ïî ôîðìå áëèçêà ê ïðÿìîóãîëüíîé èëè
ïÿòèóãîëüíîé, îíà çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà è ôîðìû áóãîðêîâ íà æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè ñ ïðåîáëàäàíèåì
ìåçèàëüíî-äèñòàëüíîãî ðàçìåðà íàä âûñîòîé êîðîíêè.
Âåñòèáóëÿðíàÿ ïîâåðõíîñòü êîðîíêè ðåëüåôíà çà ñ÷åò
áîðîçä, âàðüèðóþùèõ ïî ãëóáèíå è äëèíå, è âûïóêëà, ñ
íàêëîíîì ó êðàÿ æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè â îðàëüíóþ
ñòîðîíó, à îðàëüíàÿ ñòîðîíà òàêæå âûïóêëà, íî ìåíüøå
âåñòèáóëÿðíîé. Òèïè÷íûì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïÿòè æåâàòåëüíûõ áóãîðêîâ  òðåõ âåñòèáóëÿðíûõ è äâóõ ÿçû÷íûõ, èç êîòîðûõ íàèáîëåå êðóïíûì è âûñîêèì ÿâëÿåòñÿ
âåñòèáóëÿðíûé ìåçèàëüíûé áóãîðîê è íàèìåíåå âûðàæåííûé  äèñòàëüíûé. Âåëè÷èíà è âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå áóãîðêîâ êîððåëèðóåò ñ ðåëüåôîì áîðîçä, êîòîðûå èëè êðåñòîîáðàçíû èëè íåñêîëüêî íàïîìèíàþò áóêâó «Æ». Ñðåäè íèõ âûäåëÿþò áîðîçäû I-ãî, II-ãî è IIIãî ïîðÿäêîâ. Áîðîçäû I-ãî ïîðÿäêà  ìåæáóãîðêîâûå
(íàèáîëåå ãëóáîêèå). Áîðîçäû II-ãî ïîðÿäêà  ìåíåå ãëóáîêèå, ÷åì I-ãî ïîðÿäêà, ðàçäåëÿþò ãðåáåøêè â ïðåäåëàõ áóãîðêà, à áîðîçäû III-ãî ïîðÿäêà îòäåëÿþò äîïîëíèòåëüíûå áóãîðêè êîðîíêè. Ïðè ýòîì áîðîçäû I-ãî ïîðÿäêà (ìåçèàëüíàÿ, äèñòàëüíàÿ, âåñòèáóëÿðíàÿ è ÿçû÷!

Nr.5 (299), 2007
ñòàëüíûì ñóùåñòâóåò ïðÿìîé, íå ðàçäåëåííûé áîðîçäîé
êîíòàêò. Äìèòðèåíêî Ñ.Â. è ñîàâò. (2001) ïîëàãàþò, ÷òî
âàðèàíòû óçîðîâ áîðîçä íàõîäÿòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò íàèáîëåå âàðèàáåëüíîé äèñòàëüíîé ÷àñòè êîðîíêè, âêëþ÷àþùåé âåñòèáóëÿðíûé äèñòàëüíûé áóãîðîê,
äèñòàëüíûé èëè çàäíèé áóãîðîê è ÿçû÷íûé äèñòàëüíûé
áóãîðîê [10].
Òàêèì îáðàçîì, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî òðè îñíîâíûõ
òèïà òîïîãðàôèè «êîñîãî ãðåáåøêà» ïåðâîãî âåðõíåãî
ìîëÿðà âçàèìîñâÿçàíû ñ òðåìÿ îñíîâíûìè òèïàìè óçîðà îêêëþçèîííîãî ðåëüåôà ïåðâîãî íèæíåãî ìîëÿðà, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò ïðè èõ âçàèìîîòíîøåíèè îïòèìàëüíóþ
îêêëþçèþ.
Ðåñòàâðàöèÿ ïðÿìûì ìåòîäîì îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè ïåðâûõ ìîëÿðîâ ïðè ïîëíîì èõ ðàçðóøåíèè áûëà
ïðîâåäåíà ó 11 ïàöèåíòîâ (5 ìîëÿðîâ íà âåðõíåé ÷åëþñòè è 7 ìîëÿðîâ íà íèæíåé ÷åëþñòè). Ýòàïû ìîäåëèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà ñõåìàõ (ðèñ. 1, 2, 4) è êëèíè÷åñêèìè
ñëó÷àÿìè (ðèñ. 3, 5) è ïðè ñîõðàíåíèè âûñîòû õîòÿ áû
îäíîãî áóãîðêà íà ìîëÿðå - ó 9 ïàöèåíòîâ (4 ìîëÿðà íà
âåðõíåé ÷åëþñòè è 5 ìîëÿðîâ íà íèæíåé ÷åëþñòè).
Ïðè ðåñòàâðàöèÿõ ïðèìåíÿëèñü ñâåòîîòâåðæäàåìûå êîìïîçèòû Filtek P-60, Filtek Z-250 è Filtek
flow (3M ESPE) ñ ñîáëþäåíèåì èíñòðóêöèè ïî èõ ïðèìåíåíèþ.

íàÿ) ìîãóò ôîðìèðîâàòü óçîðû ðàçëè÷íîé ôîðìû, èç
êîòîðûõ íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ òðè òèïà óçîðîâ
áîðîçä â âèäå «+» (ïëþñà), «Y» (èãðåêà) èëè «Õ» (èêñà):
1)ïëþñ «+»-óçîð ôîðìèðóåòñÿ ïðè ïåðåñå÷åíèè ìåçèàëüíî-äèñòàëüíîé è âåñòèáóëÿðíî-ÿçû÷íîé áîðîçä ñ
îáðàçîâàíèåì îäíîé öåíòðàëüíîé ÿìêè èëè îáùåé òî÷êè êîíòàêòà ìåæäó áóãîðêàìè. Ïðè èçó÷åíèè äèàãíîñòè÷åñêèõ ìîäåëåé ìû îáíàðóæèëè, ÷òî ïðè òàêîì òèïå
óçîðà ìåçèàëüíûé è äèñòàëüíûé âåñòèáóëÿðíûå áóãîðêè ïðèìåðíî îäèíàêîâûõ ðàçìåðîâ, à äèñòàëüíûé èëè
çàäíèé, áóãîðîê ðàñïîëàãàåòñÿ áëèæå ê öåíòðàëüíîé áîðîçäå; 2) èãðåê «Y»-óçîð ôîðìèðóåòñÿ ïðè ïåðåñå÷åíèè ìåçèàëüíîé è âåñòèáóëÿðíîé áîðîçä, ñ îáðàçîâàíèåì ïåðåäíåé öåíòðàëüíîé ÿìêè, îò êîòîðîé áåðåò ñâîå
íà÷àëî áîðîçäà è èäåò ê òî÷êå ïåðåñå÷åíèÿ äèñòàëüíîé
è ÿçû÷íîé áîðîçäû - çàäíÿÿ öåíòðàëüíàÿ ÿìêà. Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, òàêîé óçîð îáðàçóåòñÿ òîãäà, êîãäà
íà ÿçû÷íîì ìåçèàëüíîì áóãîðêå èìååòñÿ äîâîëüíî âûðàæåííûé ýìàëåâûé âàëèê, êîòîðûé ñîåäèíÿåòñÿ ÷åðåç
êîðîòêóþ áîðîçäó ñ âåñòèáóëÿðíûì äèñòàëüíûì áóãîðêîì ; 3) èêñ «Õ»-óçîð ôîðìèðóåòñÿ ïðè ïåðåñå÷åíèè
ìåçèàëüíîé è ÿçû÷íîé áîðîçä ñ îáðàçîâàíèåì ïåðåäíåé
öåíòðàëüíîé ÿìêè, à ïðè ñîåäèíåíèè âåñòèáóëÿðíîé è
äèñòàëüíîé áîðîçäû - çàäíåé öåíòðàëüíîé ÿìêè. Ìåæäó âåñòèáóëÿðíûì ìåçèàëüíûì áóãîðêîì è ÿçû÷íûì äè-

Ðèñ. 1. Ýòàïû ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè êîðîíêè 26 çóáà ïðè ïîëíîì ðàçðóøåíèè âûñîòû áóãîðêîâ (ñõåìà): à)
ìîäåëèðîâàíèå ìåçèàëüíîãî âåñòèáóëÿðíîãî áóãîðêà; á) ìîäåëèðîâàíèå äèñòàëüíîãî âåñòèáóëÿðíîãî áóãîðêà; â) ìîäåëèðîâàíèå ìåçèàëüíîãî íåáíîãî áóãîðêà è ôîðìèðîâàíèå «êîñîãî ãðåáåøêà»; ã) ìîäåëèðîâàíèå îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè
ìåçèàëüíîãî âåñòèáóëÿðíîãî, äèñòàëüíîãî íåáíîãî áóãîðêîâ, äîïîëíèòåëüíûõ áóãîðêîâ è òðèàíãóëÿðíûõ ÿìîê.

Ðèñ. 2. Ýòàïû ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè 26 çóáà ïðè ñîõðàíåíèè (÷àñòè÷íîì èëè ïîëíîì) âûñîòû áóãîðêîâ
(ñõåìà): à) ðàçðóøåíèå öåíòðàëüíîé ÷àñòè îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè êîðîíêè; á) ìîäåëèðîâàíèå ìåçèàëüíîãî íåáíîãî
áóãîðêà è ôîðìèðîâàíèå «êîñîãî ãðåáåøêà»; â) ìîäåëèðîâàíèå îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè ìåçèàëüíîãî âåñòèáóëÿðíîãî è
äèñòàëüíîãî íåáíîãî áóãîðêîâ; ã) ìîäåëèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ áóãîðêîâ è òðèàíãóëÿðíûõ ÿìîê.

"
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Ðèñ. 3. Êëèíè÷åñêèé ïðèìåð âîññòàíîâëåíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè 16 çóáà ïðè ñîõðàíåíèè âûñîòû áóãîðêîâ: à) ðåãèñòðàöèÿ îêêëþçèîííûõ êîíòàêòîâ íà áîêîâûõ çóáàõ ïåðåä íà÷àëîì ïðåïàðèðîâàíèÿ; á) ñôîðìèðîâàííàÿ ïîëîñòü; â) ôîðìèðîâàíèå «êîñîãî ãðåáåøêà»; ã) ôîðìèðîâàíèå îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè ìåçèàëüíîãî âåñòèáóëÿðíîãî áóãîðêà; ä) ôîðìèðîâàíèå îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè äèñòàëüíîãî íåáíîãî áóãîðêà.

Ýòàïû òåõíèêè ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé
ïîâåðõíîñòè ïåðâîãî âåðõíåãî ìîëÿðà
ïðè ïîëíîì åå ðàçðóøåíèè
1) Èçó÷åíèå ìåæîêêëþçèîííûõ âçàèìîîòíîøåíèé,
ðåëüåôà è îñîáåííîñòåé ñòðóêòóðû «êîñîãî ãðåáåøêà».
Ïåðåä íà÷àëîì ðåñòàâðàöèè, äëÿ áîëåå äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ îêêëþçèîííûõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó çóáíûìè ðÿäàìè è â ÷àñòíîñòè ìåæäó çóáîì ñ ðàçðóøåííîé
îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòüþ è àíòàãîíèñòàìè, öåëåñîîáðàçíî ïîëó÷èòü îòòèñêè è èçãîòîâèòü äèàãíîñòè÷åñêèå ìîäåëè èç âûñîêîïðî÷íîãî ãèïñà äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçìîæíîãî èñòèðàíèÿ îòäåëüíûõ äåòàëåé îêêëþçèîííîãî ðåëüåôà â ïðîöåññå èçó÷åíèÿ ìîäåëåé. Íà äèàãíîñòè÷åñêèõ ìîäåëÿõ îïðåäåëÿþò èíäèâèäóàëüíûå
îñîáåííîñòè îðòîãíàòè÷åñêîãî ïðèêóñà, ìåæîêêëþçèîííûå âçàèìîîòíîøåíèÿ â îáëàñòè áîêîâûõ è ôðîíòàëüíûõ çóáîâ, ñòåïåíü ïåðåêðûòèÿ íèæíèõ ôðîíòàëüíûõ
çóáîâ âåðõíèìè, à òàêæå òîïîãðàôèþ îêêëþçèîííûõ
êîíòàêòîâ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ èçó÷åíèþ îêêëþçèîííîãî ðåëüåôà è ñòðîåíèþ «êîñîãî ãðåáåøêà».
Ïðè îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè èçãîòîâëåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìîäåëåé, óêàçàííûå âûøå êðèòåðèè öåëåñîîáðàçíî îïðåäåëèòü â óñëîâèÿõ ïîëîñòè ðòà. Òîïîãðàôèþ
îêêëþçèîííûõ êîíòàêòîâ îïðåäåëÿþò ïðè ïîìîùè àðòèêóëÿöèîííîé áóìàãè Bausch íà íå ðàöèîíàëüíî âîññòàíîâëåííîé îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè, à òàêæå
íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå âåðòèêàëüíîé ìèãðàöèè çóáîâ.
Ïðè ïîëíîì ðàçðóøåíèè îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè
íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ïðîåêöèþ âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî (ñðåäèííîãî) áóãîðêà ïåðâîãî íèæíåãî ìîëÿðà ïî îòíîøåíèþ ê ðàçðóøåííîé ïîâåðõíîñòè çóáààíòàãîíèñòà. Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèîíàëüíûõ òåñòîâ ñëåäóåò èçó÷èòü ñòåïåíü äèçîêêëþçèè ïðè âûäâèæåíèè
íèæíåé ÷åëþñòè â ñàãèòòàëüíîé è òðàíñâåðçàëüíîé
ïëîñêîñòè, êàê îðèåíòèð îïðåäåëåííîé âçàèìîñâÿçè
ìåæäó ãëóáèíîé ïåðåêðûòèÿ çóáîâ âî ôðîíòàëüíîì ó÷àñòêå, âûñîòîé áóãîðêîâ áîêîâûõ çóáîâ è îêêëþçèîííûõ
êðèâûõ. ×åì áîëüøå âûðàæåíî ôðîíòàëüíîå ïåðåêðûòèå çóáîâ, òåì áîëüøå âûðàæåíà âûñîòà áóãîðêîâ áîêîâûõ çóáîâ è òåì ðåç÷å âûðàæåíû îêêëþçèîííûå êðèâûå. Ïðè îáíàðóæåíèè íå ôóíêöèîíàëüíûõ îêêëþçèîííûõ êîíòàêòîâ, ïåðåä íà÷àëîì ëå÷åíèÿ ñëåäóåò ïðîâîäèòü èõ óñòðàíåíèå ïóòåì èçáèðàòåëüíîé ïðèøëèôîâêè. 2) Îïðåäåëåíèå öâåòà ðåñòàâðàöèè ñ ïîìîùüþ øêà-

ëû öâåòîâûõ îòòåíêîâ äàííîãî êîìïîçèòíîãî ìàòåðèàëà. 3) Ïðè íàëè÷èè äåôåêòà çóáà, êîòîðûé íå óêëàäûâàåòñÿ íè â îäèí èç êëàññîâ ïî Áëýêó, ìû ñëåäîâàëè ïî
ïðèíöèïó, ïðåäëîæåííîìó Ðàäëèíñêèì Ñ. Â. (1996, 1999,
2000), ñóòü êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòðîåíèè îïîðíûõ ÷àñòåé êîðîíêè îòäåëüíûìè ïîðöèÿìè ðåñòàâðàöèîííîãî ìàòåðèàëà, íàçâàííûõ «ìàðêàìè». Áëàãîäàðÿ
ïîñòðîåíèþ «ìàðîê», ìû òàêæå ïîñëåäîâàòåëüíî ïåðåâîäèì ïðîèçâîëüíûé äåôåêò êîðîíêè â äåôåêò ÌÎÄ 
ìåçèàëüíî-îêêëþçèîííî-äèñòàëüíûé. «Ìàðêàìè», ñëåäîâàòåëüíî, áóäóò ÿâëÿòüñÿ âåñòèáóëÿðíàÿ è îðàëüíàÿ
ïîâåðõíîñòü áîêîâûõ çóáîâ. Çàòåì äåôåêò êîðîíêè èç
ÌÎÄ ïåðåõîäèò â äåôåêò ÌÎ  ìåçèàëüíî-îêêëþçèîííûé, ñ ïîñòðîåíèåì ïðîêñèìàëüíîãî äèñòàëüíîãî êîíòàêòà, òàê êàê ÷åðåç ñâîáîäíîå öåíòðàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, íåçàïîëíåííîå ïëîìáèðîâî÷íûì ìàòåðèàëîì, ñâåò
ïîëèìåðèçàöèîííîé ëàìïû ëåã÷å ïðîõîäèò, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ëó÷øóþ ïîëèìåðèçàöèþ ïðîêñèìàëüíûõ ÷àñòåé ðåñòàâðàöèè. Äàëåå âûïîëíÿåòñÿ ìåäèàëüíûé êîíòàêòíûé ïóíêò ñ ïåðåâîäîì äåôåêòà â Î  îêêëþçèîííûé. 4) Ìîäåëèðîâàíèå ìåçèàëüíîãî âåñòèáóëÿðíîãî
áóãîðêà ñ ïðåäâàðèòåëüíûì îïðåäåëåíèåì åãî âûñîòû
ïî çóáó ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû çóáíîé äóãè èëè
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà âûñîòó êîðîíêè âòîðîãî ïðåìîëÿðà íà äàííîé ñòîðîíå. Ïðè îòñóòñòâèè ñîõðàíåííîé
âûñîòû áóãîðêîâ ñ îáåèõ ñòîðîí âîññòàíîâëåíèå ïðîâîäèòñÿ ïî ñðåäíèì çíà÷åíèÿì âûñîòû îäîíòîìåðà. Òàê
êàê âåñòèáóëÿðíàÿ ïîâåðõíîñòü ìåçèàëüíîãî áóãîðêà
áîëåå âûïóêëà, ÷åì äèñòàëüíàÿ, åå ôîðìèðóåì äâóìÿ
îòäåëüíûìè ïîðöèÿìè ìàòåðèàëà. Ïîñëå ïåðâîãî ñëîÿ
íàìå÷àåì ïðîäîëüíûé âàëèê è åãî ñêàòû íà îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè, à çàòåì çàâåðøàåì â îñíîâíîì ìîäåëèðîâàíèå âåñòèáóëÿðíîé ïîâåðõíîñòè áóãîðêà. Ìîäåëèðîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì òðåõ îñíîâíûõ ëèíèé
 äëÿ ïðàâèëüíîãî ïðîñòðàíñòâåííîãî îðèåíòèðîâàíèÿ
ïðè ïîñòðîåíèè áóãîðêîâ, êàê ïðåäëàãàåò Âåò÷èíêèí À.
Â. (2001): ëèíèÿ, ñîåäèíÿþùàÿ âåðõóøêè âåñòèáóëÿðíûõ
áóãîðêîâ, ëèíèÿ öåíòðàëüíîé áîðîçäû îêêëþçèîííîé
ïîâåðõíîñòè è ëèíèÿ, ñîåäèíÿþùàÿ âåðõóøêè îðàëüíûõ
áóãîðêîâ. 5) Ìîäåëèðîâàíèå âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî áóãîðêà è ôîðìèðîâàíèå âåñòèáóëÿðíîé áîðîçäû
(ãðàíèöû îäîíòîìåðîâ) ñ ïåðåâîäîì åå íà îêêëþçèîííóþ ïîâåðõíîñòü ê öåíòðó êîðîíêè. Å¸ ãëóáèíà è ïðîòÿæåííîñòü âàðüèðóþò â øèðîêèõ ïðåäåëàõ. 6) Ìîäå#

Nr.5 (299), 2007

Ðèñ. 4. Ýòàïû ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè 46 çóáà ïðè ïîëíîì ðàçðóøåíèè îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè ñ ôîðìèðîâàíèåì èãðåê «Y» - óçîðà (ñõåìà).

òàëüíîãî áóãîðêà è ôîðìèðîâàíèå çàäíåé öåíòðàëüíîé
(òðèàíãóëÿðíîé) ÿìêè ñ äèñòàëüíî-íåáíîé áîðîçäîé.
9) Îïðåäåëåíèå õàðàêòåðà ñìûêàíèÿ âîññòàíîâëåííîãî
çóáà ñ çóáàìè-àíòàãîíèñòàìè è òîïîãðàôèè îêêëþçèîííûõ êîíòàêòîâ ïðè ïîìîùè àðòèêóëÿöèîííîé áóìàãè Bausch. Èõ êîððåêöèÿ â öåíòðàëüíîé è ôóíêöèîíàëüíîé îêêëþçèè. 10) Ôèíèøíàÿ îáðàáîòêà ðåñòàâðàöèè.

ëèðîâàíèå ìåçèàëüíîãî íåáíîãî áóãîðêà è ïîïåðå÷íîãî ýìàëåâîãî âàëèêà - «êîñîãî ãðåáåøêà». Îòäåëüíîé
ïîðöèåé ìàòåðèàëà ôîðìèðóåì íåáíóþ ïîâåðõíîñòü
áóãîðêà è íàìå÷àåì åãî áóäóùþþ âåðõóøêó òàê, ÷òîáû
îíà íàõîäèëàñü íà îäíîé ëèíèè ñ âåðõóøêîé âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî áóãîðêà. Ìåäèàëüíûé ãðåáåíü
ïëàâíî ïåðåâîäèì â äîñòàòî÷íî âûðàæåííûé ìåäèàëüíûé êðàåâîé ãðåáåíü, à äèñòàëüíûé  ñîåäèíÿåòñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè ñ ãðåáíåì
ïðîäîëüíîãî âàëèêà âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî áóãîðêà. Òàêèì îáðàçîì, ñôîðìèðîâàíà äèñòàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü «êðàåâîãî ãðåáåøêà», êîòîðàÿ ðàçäåëÿåò îêêëþçèîííóþ ïîâåðõíîñòü êîðîíêè íà äâå íåðàâíûå ïîëîâèíû. Äàëåå ìîäåëèðóåì îò âåðõóøêè áóãîðêà ê öåíòðó
æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè ãðåáåíü ïðîäîëüíîãî âàëèêà,
ìåäèàëüíûé è äèñòàëüíûé ñêàò. Â ìåñòå ñîåäèíåíèÿ ñ
ãðåáíåì ïðîäîëüíîãî âàëèêà ìåçèàëüíîãî âåñòèáóëÿðíîãî áóãîðêà ôîðìèðóåòñÿ öåíòðàëüíàÿ áîðîçäà. Äèñòàëüíûé ñêàò äàííîãî áóãîðêà ÷åðåç îáðàçîâàâøóþñÿ
ïîïåðå÷íóþ áîðîçäó, ñîâïàäàþùóþ ñ ëèíèåé íàèáîëüøåé äèàãîíàëè îò âåñòèáóëÿðíî-ìåçèàëüíîãî êðàÿ äî
äèñòàëüíî-íåáíîãî, ñîåäèíÿåòñÿ ñ ìåäèàëüíûì ñêàòîì
âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî áóãîðêà. Ïðè çíà÷èòåëüíîì ðàçðóøåíèè íåáíîé ïîâåðõíîñòè êîðîíêè áóãîðîê
Êàðàáåëëè ðåñòàâðèðóåòñÿ îòäåëüíîé ïîðöèåé ìàòåðèàëà. 7) Ìîäåëèðîâàíèå ìåäèàëüíîãî äîïîëíèòåëüíîãî
áóãîðêà è ôîðìèðîâàíèå ïåðåäíåé öåíòðàëüíîé (òðèàíãóëÿðíîé) ÿìêè. 8) Ìîäåëèðîâàíèå ñàìîãî íèçêîãî
äèñòàëüíîãî íåáíîãî áóãîðêà, äîïîëíèòåëüíîãî äèñ-

Ýòàïû òåõíèêè ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé
ïîâåðõíîñòè ïåðâîãî âåðõíåãî ìîëÿðà
ïðè ñîõðàíåíèè âûñîòû áóãîðêîâ
Ïðèíöèïû è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîäåëèðîâàíèÿ â
òàêèõ êëèíè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ ïðîâîäÿòñÿ ïî òåì æå ïðàâèëàì, êàê óêàçûâàëîñü âûøå, ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâà ñîõðàíèâøèõñÿ áóãîðêîâ è óçîðà îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè, õàðàêòåðíîãî äëÿ äàííîãî çóáà (ðèñ. 1). Êëèíè÷åñêèé ïðèìåð âîññòàíîâëåíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè
16 çóáà ïðè ñîõðàíåíèè âûñîòû áóãîðêîâ (ðèñ. 2).
Ýòàïû òåõíèêè ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé
ïîâåðõíîñòè, ñ ó÷åòîì òèïà óçîðà, ïåðâîãî íèæíåãî
ìîëÿðà ïðè ïîëíîì åå ðàçðóøåíèè
1) Èçó÷åíèå ìåæîêêëþçèîííûõ âçàèìîîòíîøåíèé,
ðåëüåôà è îïðåäåëåíèå òèïà óçîðà íà ïåðâûõ íèæíèõ
ìîëÿðàõ. Ïåðåä íà÷àëîì ðåñòàâðàöèè íåîáõîäèìî èçó÷èòü îêêëþçèîííûå âçàèìîîòãîøåíèÿ ìåæäó çóáíûìè
ðÿäàìè è â ÷àñòíîñòè ìåæäó ïåðâûìè ìîëÿðàìè íà ñòîðîíå ïîðàæåííîãî çóáà (ñì. âûøå). Ïðè ðàçðóøåííîé,
íå ðàöèîíàëüíî âîññòàíîâëåííîé îêêëþçèîííîé ïîâåð$

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
õíîñòè ñèììåòðè÷íîãî çóáà èëè åãî îòñóòñòâèè, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîåêöèè îêêëþçèîííîãî
êîíòàêòà ìåçèàëüíîãî íåáíîãî áóãîðêà âåðõíåãî ìîëÿðà àíòàãîíèñòà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ìû ðåêîìåíäóåì ïðîâîäèòü ðåêîíñòðóêöèþ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè çóáà
ïëþñ «+» - óçîðîì, êàê íàèáîëåå ïðîñòîãî. Â íîðìå
ïðè ïëþñ «+» - óçîðå õàðàêòåðíî íàëè÷èå îäíîé öåíòðàëüíîé ÿìêè, ñ êîòîðîé â ïîëîæåíèè öåíòðàëüíîé
îêêëþçèè, ìåçèàëüíûé ÿçû÷íûé áóãîðîê âåðõíåãî ìîëÿðà-àíòàãîíèñòà îáðàçóåò îêêëþçèîííûé êîíòàêò. Ïðè
èãðåê «Y» - óçîðå è èêñ «Õ» - óçîðå õàðàêòåðíî íàëè÷èå ìåçèàëüíîé è äèñòàëüíîé öåíòðàëüíîé ÿìêè.
Ìåçèàëüíûé ÿçû÷íûé áóãîðîê îáðàçóåò ïðè ýòèõ òèïàõ
óçîðà îêêëþçèîííûé êîíòàêò â îáëàñòè äèñòàëüíîé
öåíòðàëüíîé ÿìêè. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ìåñòîïîëîæåíèå îêêëþçèîííîãî êîíòàêòà, îáðàçîâàííîãî ìåçèàëüíûì ÿçû÷íûì áóãîðêîì, ìîæåò ñëóæèòü îðèåíòèðîì äëÿ
áîëåå îïòèìàëüíîãî âîññòàíîâëåíèÿ ðàçðóøåííîé æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè ïåðâîãî íèæíåãî ìîëÿðà, êîòîðàÿ ìîãëà áûòü äî åå ðàçðóøåíèÿ. Ýòî ïîçâîëèò ñîçäàòü
áîëåå òî÷íûå ìåæáóãîðêîâûå îêêëþçèîííûå âçàèìîîò-

íîøåíèÿ, è â êàæäîì êëèíè÷åñêîì ñëó÷àå âûáðàòü èíäèâèäóàëüíûé ïëàí âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ. Òàêèì
îáðàçîì, â çàâèñèìîñòè îò òèïà óçîðà ìû áóäåì ó÷èòûâàòü èõ õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè ïðè ìîäåëèðîâàíèè.
Ïðè áèîìåòðèè ìîäåëåé òàêæå îïðåäåëÿëè íàëè÷èå èëè
îòñóòñòâèå ìèãðàöèè çóáîâ è õàðàêòåð ïåðåêðûòèÿ íèæíèõ çóáîâ âåðõíèìè âî ôðîíòàëüíîì ó÷àñòêå. 2) Îïðåäåëåíèå öâåòà áóäóùåé ðåñòàâðàöèè ïðè èñïîëüçîâàíèè
øêàëû öâåòîâûõ îòòåíêîâ VITA. 3) Ïîñòðîåíèå îïîðíûõ ÷àñòåé êîðîíêè îòäåëüíûìè ïîðöèÿìè ðåñòàâðàöèîííîãî ìàòåðèàëà è ïåðåâîä äåôåêòà â ÌÎÄ - äåôåêò
(ìåçèàëüíî-îêêëþçèîííî-äèñòàëüíûé). 4) Ïåðåâîä â
äåôåêò - ÌÎ (ìåçèàëüíî-îêêëþçèîííûé). Óñòàíîâêà
ñåêöèîííîé ìàòðèöû è êëèíûøêà ñ ïîñòðîåíèåì ïðîêñèìàëüíîãî äèñòàëüíîãî êîíòàêòà. Êîíòàêòíûå ïóíêòû íà áîêîâûõ çóáàõ ðàñïîëîæåíû áëèæå ê âåñòèáóëÿðíîé ïîâåðõíîñòè, à ÿçû÷íûå ïðîêñèìàëüíûå ïîâåðõíîñòè ðàçâåðíóòû â îðàëüíóþ ñòîðîíó. Äëÿ ïðàâèëüíîãî
ïîñòðîåíèÿ êîíòàêòíîãî ïóíêòà êëèíûøåê íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü ñ ÿçû÷íîé ñòîðîíû. 5) Ïåðåâîä â äåôåêò - Î (îêêëþçèîííûé). Óñòàíîâêà ñåêöèîííîé ìàò-

Ðèñ. 5. Êëèíè÷åñêèé ïðèìåð âîññòàíîâëåíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè 35, 36, 37 46 47 çóáîâ ïðè ïîëíîì ðàçðóøåíèè êîðîíîê
35, 36 çóáîâ è ïðè ÷àñòè÷íîì ñîõðàíåíèè âûñîòû âåñòèáóëÿðíûõ áóãîðêîâ êîðîíêè 46 çóáà.

%

Nr.5 (299), 2007
ðèöû è êëèíûøêà ñ ïîñòðîåíèåì ïðîêñèìàëüíîãî ìåçèàëüíîãî êîíòàêòà. 6) Íà äàííîì ýòàïå, íåçàâèñèìî îò
òèïà óçîðà, ìû, íà îñíîâå ïðèíöèïîâ ôîðìîîáðàçîâàíèÿ êîðîíîê çóáîâ èç ìîäóëåé-îäîíòîìåðîâ, ïðåäëàãàåìîé Ëîìèàøâèëè Ë. Ì, Àþïîâîé Ë. Ã. (2004), íà÷èíàåì ìîäåëèðîâàíèå ñ âåñòèáóëÿðíîãî äèñòàëüíîãî áóãîðêà, êîòîðûé çàíèìàåò öåíòðàëüíîå ïîëîæåíèå âåñòèáóëÿðíîé ÷àñòè ìîëÿðà, ñ ïðåäâàðèòåëüíûì îïðåäåëåíèåì âûñîòû êîðîíêè ïî ñèììåòðè÷íî ðàñïîëîæåííîìó
çóáó. Ïðè îòñóòñòâèè ñîõðàíåííîé âûñîòû áóãîðêîâ ñ
îáåèõ ñòîðîí âîññòàíîâëåíèå ïðîâîäèòñÿ ïî ñðåäíèì
çíà÷åíèÿì âûñîòû îäîíòîìåðà. Ôîðìèðîâàíèå ìåçèàëüíîé ãðàíèöû âåñòèáóëÿðíîé ïîâåðõíîñòè áóãîðêà ñëåäóåò ïðîâîäèòü íà ðàññòîÿíèè â ñðåäíåì îêîëî 5 ìì îò
ìåçèàëüíîãî óãëà êîðîíêè ñ íàêëîíîì â ÿçû÷íóþ ñòîðîíó, îñòàâëÿÿ ìåñòî äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ìåçèàëüíîãî
âåñòèáóëÿðíîãî áóãîðêà. Äèñòàëüíóþ ãðàíèöó áóãîðêà
ôîðìèðóåì íà ðàññòîÿíèè îêîëî 4 ìì, îñòàâëÿÿ 2 ìì
äëÿ äèñòàëüíîãî áóãîðêà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíèì
çíà÷åíèÿì ìåçèîäèñòàëüíîãî ðàçìåðà êîðîíêè ïî äàííûì îäîíòîìåòðèè ïîñòîÿííîãî ïåðâîãî ìîëÿðà íèæíåé ÷åëþñòè. Òàêèì îáðàçîì, ìû îäíîâðåìåííî óñòàíàâëèâàåì ãðàíèöû òðåõ âåñòèáóëÿðíûõ áóãîðêîâ è äâóõ
áîðîçä, èç êîòîðûõ ìåçèàëüíàÿ âåñòèáóëÿðíàÿ áîðîçäà
íåñêîëüêî äëèíåå è áîëåå âûðàæåíà, ÷åì äèñòàëüíàÿ
âåñòèáóëÿðíàÿ. 7) Â çàâèñèìîñòè îò òèïà óçîðà ïðè
ïëþñ «+» - óçîðå ïðèñòóïàåì ê ìîäåëèðîâàíèþ ÿçû÷íîãî äèñòàëüíîãî áóãîðêà. Ýòîò áóãîðîê ðåñòàâðèðóåòñÿ âûøå è îñòðåå äèñòàëüíîãî (çàäíåãî). Ìåçèàëüíàÿ
ãðàíèöà äàííîãî áóãîðêà (ÿçû÷íàÿ áîðîçäà) ôîðìèðóåòñÿ íà óðîâíå ìåçèàëüíîé âåñòèáóëÿðíîé áîðîçäû ñ
ôîðìèðîâàíèåì â öåíðàëüíîé ÷àñòè êîðîíêè îäíîé öåíòðàëüíîé ÿìêè èëè îáùåé òî÷êè êîíòàêòà ìåæäó áóãîðêàìè. Äàëåå ïðîâîäèì ïîñëåäîâàòåëüíî, îòäåëüíûìè
ïîðöèÿìè ìàòåðèàëà, ìîäåëèðîâàíèå âåñòèáóëÿðíîãî
ìåçèàëüíîãî áóãîêà. Åãî ìîäåëèðîâàíèå, êàê áîëåå ìàññèâíîãî, ïðîâîäèì óæå ïî èìåþùèìñÿ äîïîëíèòåëüíûì
àíàòîìè÷åñêèì îðèåíòèðàì  âåñòèáóëÿðíîìó äèñòàëüíîìó è ìåçèàëüíîìó ÿçû÷íîìó áóãîðêó. Ìåæäó ìåçèàëüíûì âåñòèáóëÿðíûì è ìåçèàëüíûì ÿçû÷íûì áóãîðêîì ÷àñòî ðàñïîëîæåí äîïîëíèòåëüíûé áóãîðîê; ïðè
èêñ «Õ» - óçîðå ïðîâîäèòñÿ ìîäåëèðîâàíèå ÿçû÷íîãî
äèñòàëüíîãî áóãîðêà, òàêèì îáðàçîì ÷òîáû ïðîäîëüíûé âàëèê äàííîãî áóãîðêà ïåðåñåêàë ïî äèàãîíàëè
öåíòðàëüíóþ ÷àñòü êîðîíêè â íàïðàâëåíèè âåñòèáóëîìåçèàëüíîãî áóãîðêà, ãäå ìåæäó íèì è ÿçû÷íûì äèñòàëüíûì äîëæåí áûòü ñôîðìèðîâàí ïðÿìîé, íå ðàçäåëåííûé áîðîçäîé, êîíòàêò. Äàëåå ïðîâîäèì ïîñëåäîâàòåëüíî îòäåëüíûìè ïîðöèÿìè ìàòåðèàëà ìîäåëèðîâàíèå âåñòèáóëÿðíîãî è ÿçû÷íîãî ìåçèàëüíîãî áóãîêà; ïðè
èãðåê «Y»-óçîðå ïðîâîäèòñÿ ìîäåëèðîâàíèå ìåçèàëüíîãî ÿçû÷íîãî áóãîðêà, êîòîðûé ñâîèì âûðàæåííûì
ïðîäîëüíûì âàëèêîì ñîåäèíÿåòñÿ ÷åðåç êîðîòêóþ áîðîçäó â öåíòðàëüíîé ÷àñòè êîðîíêè ñ âåñòèáóëÿðíûì
äèñòàëüíûì áóãîðêîì, ðàçäåëÿÿ îêêëþçèîííóþ ïîâåðõíîñòü íà äâå ÷àñòè. Äàëåå ïðîâîäèì ïîñëåäîâàòåëüíî
ïîñòðîåíèå îòäåëüíûìè ïîðöèÿìè ìàòåðèàëà ÿçû÷íî-

ãî äèñòàëüíîãî è âåñòèáóëÿðíîãî ìåçèàëüíîãî áóãîðêà. Ïîñëå ýòîãî ïðîâîäèì ìîäåëèðîâàíèå ÿçû÷íîãî ìåçèàëüíîãî áóãîðêà. ßçû÷íûé ìåçèàëüíûé áóãîðîê íåñêîëüêî âûøå è êðóïíåå ÿçû÷íîãî äèñòàëüíîãî, à òàêæå âûøå è îñòðåå ìåçèàëüíîãî âåñòèáóëÿðíîãî. Óãîë,
îáðàçîâàííûé ñêàòàìè áóãîðêîâ, îáðàùåííûìè äðóã ê
äðóãó, áëèçîê ê ïðÿìîìó. Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ÿçû÷íîãî ìåçèàëüíîãî áóãîðêà äîïîëíèòåëüíûì îðèåíòèðîì
äëÿ ïðàâèëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ åãî ìåäèàëüíîé ãðàíèöû, ïî íàøåìó íàáëþäåíèþ, ìîæåò ñëóæèòü âîîáðàæàåìàÿ ëèíèÿ, ïðîâåäåííàÿ îò âåðõóøêè ÿçû÷íîãî áóãîðêà âòîðîãî ïðåìîëÿðà ê ìåçèàëüíîé öåíòðàëüíîé ÿìêå
ïåðâîãî íèæíåãî ìîëÿðà. Ìîäåëèðîâàíèå äîïîëíèòåëüíîãî ìåçèàëüíîãî áóãîðêà. 8) Ìîäåëèðîâàíèå äèñòàëüíîãî áóãîðêà ÿâëÿåòñÿ ôèíèøíûì ýòàïîì â ìîäåëèðîâàíèè îêêëþçèîííîðé ïîâåðõíîñòè ïåðâîãî íèæíåãî
ìîëÿðà äëÿ âñåõ òðåõ îñíîâíûõ òèïîâ óçîðà. 9) Îïðåäåëåíèå õàðàêòåðà ñìûêàíèÿ âîññòàíîâëåííîãî çóáà ñ çóáàìè-àíòàãîíèñòàìè, òîïîãðàôèè îêêëþçèîííûõ êîíòàêòîâ ïðè ïîìîùè àðòèêóëÿöèîííîé áóìàãè Bausch,
èõ êîððåêöèÿ â öåíòðàëüíîé è ôóíêöèîíàëüíîé îêêëþçèè. 10) Ôèíèøíàÿ îáðàáîòêà ðåñòàâðàöèè (ðèñ. 3).
Ýòàïû òåõíèêè ìîäåëèðîâàíèÿ îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè ïðè ñîõðàíåíèè (÷àñòè÷íîì èëè ïîëíîì) âûñîòû
áóãîðêîâ, ñ ó÷åòîì òèïà óçîðà ïåðâîãî íèæíåãî ìîëÿðà
Â òàêèõ êëèíè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ äåôåêò êîðîíêè
çóáà ìîæíî îïèñàòü, êàê ÌÎÄ  äåôåêò èëè ÌÎ, èëè
ÎÄ  äåôåêò, êîòîðûé íåîáõîäèìî ïåðåâåñòè â Î - äåôåêò. Â äàëüíåéøåì îñíîâíûå ïðèíöèïû è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî òåì æå ïðàâèëàì, êàê óêàçûâàëîñü âûøå, ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâà ñîõðàíèâøèõñÿ áóãîðêîâ è óçîðà îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè õàðàêòåðíîãî äëÿ äàííîãî çóáà.
Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ
Àíàòîìè÷åñêàÿ ôîðìà ïåðâûõ ìîëÿðîâ ïî ñâîåìó
ñòðîåíèþ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ñëîæíûõ â çóáî÷åëþñòíîé ñèñòåìå è íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèì ìåòîäîì
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ âîññòàíîâëåíèå äåôåêòà êîðîíêîâîé
÷àñòè çóáà, êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ ìîäåëèðîâàíèå ðåëüåôà îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè. Äëÿ êàæäîé
ñòðóêòóðíîé åäèíèöû ïðèðîäîé ïðåäíàçíà÷åíà ñâîÿ
ôóíêöèîíàëüíàÿ ðîëü, à îñîáåííîñòè èõ ìîðôîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ îïðåäåëÿþò ðàñïîëîæåíèå îêêëþçèîííûõ
êîíòàêòîâ, óäåðæèâàþùèõ âûñîòó ïðèêóñà. Áëàãîäàðÿ
òàêîé òîíêîé äèôôåðåíöèàöèè çíà÷èòåëüíûì îáðàçîì
óâåëè÷èâàåòñÿ ðàáî÷àÿ ïëîùàäü æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè çóáîâ, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì îïòèìàëüíîå âûïîëíåíèå ïðåäíàçíà÷åííîé èì ôóíêöèè. Íà îñíîâàíèè
ýòîãî áûë ðàçðàáîòàí âàðèàíò òåõíèêè ìîäåëèðîâàíèÿ
ðåëüåôà îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè ïåðâûõ ìîëÿðîâ ïî
ïðèíöèïó «êîíâåðòà», êîãäà ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîâîäèòüñÿ ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì âîññòàíîâëåíèåì ïðîòèâîëåæàùèõ áóãîðêîâ. Êàê óêàçûâàåò [3], êàæäûé áóãîðîê æåâàòåëüíîé ïîâåðõíîñòè ïî ôîðìå íàïîìèíàåò ÷åòûðåõãðàííóþ ïèðàìèäó, îñíîâàíèå êîòîðîé èìååò ôîðìó
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Áèáëèîãðàôèÿ

íåïðàâèëüíîãî ÷åòûðåõóãîëüíèêà è íàõîäèòñÿ âíóòðè
çóáíîé êîðîíêè, à òðåóãîëüíûå ãðàíè îáðàçóþò ÷åòûðå
ðåáðà. Îäíî èç íèõ ðàñïîëîæåííî íà îêêëþçèîííîé
ïîâåðõíîñòè êîðîíêè è ñ òî÷êè çðåíèÿ æåâàòåëüíîé
ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âàæíûì, òàê êàê íà ðàññòîÿííèè 1-2 ìì îò âåðøèíû áóãîðêîâ íà íèõ íàõîäÿòñÿ îêêëþçèîííûå êîíòàêòíûå òî÷êè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ äðîáèòåëÿìè ïèùè, à ãðàíè ïèðàìèäû îáåñïå÷èâàþò
óñòîé÷èâîñòü áèîêîíñòðóêöèè âî âðåìÿ ôóíêöèè. Âåðîÿòíî, òàêàÿ ôîðìà áóãîðêîâ îáåñïå÷èâàåò íå òîëüêî
ôóíêöèþ äðîáëåíèÿ è æåâàíèÿ ïèùè, íî è ïîçâîëÿåò
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿòü îêêëþçèîííîå äàâëåíèå ïî
ðåáðàì áóãîðêîâ ê îñíîâàíèþ ïèðàìèäû, óðîâåíü êîòîðîé ðàñïîëîæåí â îáëàñòè ýêâàòîðà è ÿâëÿþòñÿ ïðè
ýòîì íå òîëüêî äðîáèòåëÿìè ïèùè, íî è «äðîáèòåëÿìè»
æåâàòåëüíîãî äàâëåíèÿ, ïðåäîòâðàùàÿ òåì ñàìûì ïåðåãðóçêó îïîðíûõ òêàíåé ïàðîäîíòà ïî äëèííîé îñè çóáà.
Ýòî ïðåäïîëîæåíèå ïîäòâåðæäàþò èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå ïðîâåëè Áîÿíîâ Á., Ðàé÷åâ Ë. (1981), ÷òî ïðè íàãðóçêå íà çóá íàïðÿæåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âäîëü ïðîäîëüíûõ îñåé èëè òàíãåíöèàëüíî - â êîíòàêòíûõ òî÷êàõ ìåæäó çóáàìè - àíòàãîíèñòàìè. Çíàíèå òîïîãðàôèè,
àíàòîìèè îêêëþçèîííîé ïîâåðõíîñòè è áèîìåõàíèêè
áîêîâûõ çóáîâ ïîìîæåò îðèåíòèðîâàòüñÿ â îñîáåííîñòÿõ èõ àðõèòåêòîíèêè ïðè ðåñòàâðèðîâàíèè, òàê êàê
íåðàöèîíàëüíîå ïëîìáèðîâàíèå, êàê è ïðîòåçèðîâàíèå,
êîòîðîå íàðóøàåò ìàêñèìàëüíûé ìåæáóãîðêîâûé êîíòàêò, ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé â òêàíÿõ ïàðîäîíòà, âûçâàòü õðîíè÷åñêîå íàðóøåíèå àêòèâíîñòè æåâàòåëüíûõ ìûøö è ïðèâåñòè ê
äèñôóíêöèè âèñî÷íî-íèæíå÷åëþñòíûõ ñóñòàâîâ (áîëü,
ùåëêàíüå, õðóñò è ò. ä.).
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Noi abordãri în combaterea infecþiei nosocomiale
în serviciul Reanimare ºi Terapie Intensivã Neonatalã
P. Stratulat, A. Curteanu, M. Stratulat, A. Mecineanu
Catedra Neonatalogie, USMF Nicolae Testemiþanu
Nosocomial Infection in the Neonatal Intensive Care Unit
The object of this research was to test a complex control method of nosocomial infections Neonatal Intensive Care Units. The study
consisted of two parts: of 150 of 200 newborns (75%) in the maternity hospital of the Institute of Scientific Research in the Field of Medical
Care of Mother and Child, and 50 of 200 newborns (25%) in the premature infant care unit. A complex intervention package was developed for
both, consisting of: (a) a protocol for hand washing (b) the substitution of Hospisept for conventional antiseptics, and (c) a protocol for
phlebotomy. The etiologic agents of nosocomial bacteremia, identified in 75% of the blood cultures in newborns were S. epidermidis and S.
saprophyticus. The rate of sterile blood cultures in premature infants was 1.4 times greater and the bacterial growth was 5.7 times less.
Key words: nosocomial infection, neonatal unit
Áîðüáà ñ âíóòðèáîëüíè÷íîé èíôåêöèåé â îòäåëåíèÿõ ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè íîâîðîæäåííûõ
Öåëü ýòîãî èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ïðîâåðèòü êîìïëåêñíûé ìåòîä ïðîôèëàêòèêè âíóòðèáîëüíè÷íîé èíôåêöèè â îòäåëåíèÿõ èíòåíñèâíîé òåðàïèè è ðåàíèìàöèè äëÿ íîâîðîæäåííûõ. Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â äâà ýòàïà, íà 2 ãðóïïàõ  150 (75%) è 50 (25%)  íîâîðîæäåííûõ, â îòäåëåíèÿõ èíòåíñèâíîé òåðàïèè è ðåàíèìàöèè íîâîðîæäåííûõ Èíñòèòóòà
îõðàíû çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðåáåíêà. Êîìïëåêñíîå èññëåäîâàíèå âêëþ÷àëî: à) ïðîòîêîë ðó÷íîãî ìûòüÿ, b) çàìåíó îáû÷íûõ
àíòèñåïòèêîâ íà Hospisept è c) ïðîòîêîë çàáîðà êðîâè. Ó äåòåé I-é ãðóïïû â ãåìîêóëüòóðàõ ÷àùå îáíîðóæèâàëèñü S.epidermidis
è S.saprophyticus - â 75% ñëó÷àåâ. Âî II-é ãðóïïå íîâîðîæäåííûõ ñòåðèëüíûõ ãåìîêóëüòóð áûëî â 1,4 ðàçà áîëüøå, à áàêòåðèàëüíûé ðîñò áûë â 5,7 ðàçà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ I-é ãðóïïîé (p <0,0001).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âíóòðèáîëüíè÷íàÿ èíôåêöèÿ, îòäåëåíèå èíòåíñèâíîé òåðàïèè è ðåàíèìàöèè íîâîðîæäåííûõ

septicemie. Infecþia nosocomialã la nou-nãscut rezultã în pierderi
economice, legate de costurile de îngrijiri, de investigaþii de
laborator, de proceduri ºi de tratament, asociate cu durata
spitalizãrii; ºi umane, legate de disabilitãþi produse de aceastã
maladie. În þãrile economic dezvoltate datoritã IN decedeazã
anual circa 10.000 de pacienþi. Actualitatea abordãrii acestei
probleme este dictatã de pronosticul sever în lipsa tratamentului.

Introducere
Cauzele de deces neonatal precoce se clasificã în
conformitate cu Clasificaþia Internaþionalã a Maladiilor de
revizia X ºi conform clasificãrii propuse de Comisia
Internaþionalã pe Decesele Perinatale ºi Infantile, ºi se grupeazã
în: a) stãri condiþionate de asfixie; b) infecþii; c) stãri
condiþionate de imaturitate; d) malformaþii congenitale. Cele
trei cauze majore de deces neonatal în anul 2000 în lume au
fost: a) infecþia severã (36%), b) prematuritatea (28%) ºi c)
complicaþiile asfixiei (23%). În anul 2004 OMS a estimat cã
cauzele de deces neonatal, în þãrile în curs de dezvoltare ºi cele
ce se aflã la etapa de tranziþie, sunt prezentate de: asfixia la
naºtere (29%), infecþie ºi complicaþiile prematuritãþii, ambele
în 24% din cazuri.
Infecþia rãmâne o problemã stringentã pentru sãnãtatea
copilului în republicã ºi o preocupare serioasã pentru mediciiobstetricieni ºi neonatologi. Printre cauzele de deces perinatal, în
perioada 2003  2005, infecþia s-a plasat stabil pe locul doi: (3,1,
2,2 ºi 2,6 respectiv). Infecþia, drept cauzã de bazã în decesul
neonatal precoce, a fost înregistratã în anii 1999  2001 (2,1,
1,9 ºi 1,6), ulterior  în anii 2003 - 1,7 ºi în 2005 - 1,8.
Infecþia nosocomialã (IN) este maladia iatrogenã nr. 1 în
lume ºi, conform rezultatelor unui studiu efectuat de OMS,
alcãtuieºte 8,7%. Procesele infecþioase intraspitaliceºti se
dezvoltã la 1-3% dintre nou-nãscuþii ce se aflã în maternitãþi ºi
la 20-25% dintre nou-nãscuþii spitalizaþi în secþiile reanimare ºi
terapie intensivã (unde letalitatea din cauza infecþiei nosocomiale
constituie pânã la 25%). Aproximativ la 1 din 10 nou-nãscuþi
procesele inflamator-purulente evolueazã sub formã de

Scopul lucrãrii
Scopul lucrãrii a constat în testarea unei metode complexe
în combaterea infecþiei nosocomiale în serviciul reanimare ºi
terapie intensivã neonatalã. Tehnicile de management au fost
direcþionate în 3 domenii: asigurarea unei igieni corespunzãtoare
a mâinilor, prelevarea corectã a probelor sangvine ºi utilizarea
unui nou antiseptic, ca urmare a conceptelor perimate de
antisepsie, ºi au avut drept obiectiv reducerea ratei
hemoculturilor contaminate. Aceastã nouã abordare a combaterii
infecþiei nosocomiale reiese dintr-o simplã regulã: infecþia
nosocomialã se poate transmite nou-nãscutului prin cãi diferite,
deºi principala cale o constituie mâinile personalului medical.
Materiale ºi metode
Studiul a fost efectuat pe 2 loturi de nou-nãscuþi, în douã
etape, în cadrul secþiilor Reanimare ºi Terapie Intensivã
Neonatalã ale ICªDOSMºiC: din maternitate ºi din secþia
Îngrijire a nou-nãscuþilor prematuri ºi cu stãri grave, transportaþi
din republicã (etapa II). Lotul I de studiu a fost alcãtuit din 150
(75%) nou-nãscuþi, iar lotul II de studiu  din 50 (25%) nounãscuþi. Etapele în desfãºurarea prezentului studiu au fost
!
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delimitate de implementarea pachetului complex de intervenþii:
a) protocolul de spãlare pe mâini; b) înlocuirea antisepticelor
convenþionale cu Hospisept ºi c) protocolul de prelevare a
probelor sangvine. În continuare urmeazã o descriere sumarã a
acestor intervenþii.
A. Protocolul de spãlare pe mâini. Scopurile spãlãrii pe
mâini constau în înlãturarea mecanicã ºi chimicã a
microorganismelor. Durata spãlãrii pe mâini. Spãlarea iniþialã
pe mâini a avut o duratã de 15-60 de secunde, s-a efectuat pânã
la intrare în serviciu, mâinile au fost spãlate pânã la coate cu
sãpun lichid ºi cu substanþe antiseptice, având ca scop înlãturarea
mecanicã ºi chimicã a microorganismelor. Periile nu s-au folosit,
fiind doveditã dauna lor. Spãlarea repetatã, comparativ cu
spãlarea iniþialã pe mâini, a reprezentat potenþialul de
ameliorare pentru aceastã practicã, durata fiind de 10-15
secunde. Tehnica spãlãrii pe mâini (Eiliff et al., Lorens),
implementatã în ambele servicii, a constat în câteva etape bine
definite: spãlarea palmã pe palmã, apoi cu palma dreaptã pe
porþiunea dorsalã a mâinii stângi ºi, invers, spãlarea suprafeþelor
interne ale degetelor prin miºcãri de sus în jos, spãlarea cu
porþiunea dorsalã a degetelor pe cealaltã parte a mâinii, spãlarea
degetelor ºi, ulterior, spãlarea pe rând a palmelor prin miºcãri
circulare. Fiecare miºcare a fost repetatã nu mai puþin de 5 ori.
B. Înlocuirea antisepticelor convenþionale cu Hospisept.
Substanþele chimice pentru spãlarea pe mâini reprezintã remedii
suplimentare importante în procesul de igienã a mâinilor.
Antisepticul utilizat în cadrul studiului  Hospiseptul  prezintã
un spectru larg antimicrobian. Are acþiune bactericidã, inclusiv
anti BK, fungicidã, neutralizeazã virusurile hepatitei B ºi HIV;
este bine tolerat de piele, chiar ºi la aplicarea frecventã.
Preparatul se indicã pentru uz extern, nediluat pentru dezinfecþia
igienicã ºi preoperatorie a mâinilor, a câmpului operatoriu ºi a
pielii înainte de injecþii i/m sau i/v. Hospiseptul conþine agenþi
de protecþie ºi de întreþinere a pielii, previne deshidratarea; nu
produce reacþii adverse.
C. Protocolul de prelevare a probelor sangvine. Sângele
pentru hemoculturã s-a prelevat la patul bolnavului, cu respectarea
regulilor antisepsiei. Prelevarea probei de sânge ºi însãmânþarea
lui au fost efectuate de cãtre 2 persoane. O persoanã a prelucrat
locul ºi a efectuat venepuncþia, a doua persoanã, prin flambare, a
deschis dopul flaconului cu mediul de culturã ºi l-a amplasat la
locul de scurgere a sângelui, fãrã a contacta cu pielea sau cu
sistemul de puncþie ºi, prin flambare, a închis flaconul.
În cadrul studiului au fost utilizate urmãtoarele metode:
a) metoda clinico-anamnesticã; b) metode paraclinice: analiza
generalã de sânge, formula desfãºuratã a sângelui alb, raportul
nesegmentate/segmentate, proteina C reactivã; c) metode
bacteriologice clasice. Pentru investigaþiile microbiologice a fost
utilizat sângele (metoda hemoculturii), care era însãmânþat pe
mediul dublu ºi tioglicolic, cu însãmânþare ulterioarã pe mediul
Endo, Sabouraud, gelozã salinã cu gãlbenuº de ou ºi cu gelozãsânge. Investigaþiile erau efectuate la internare ºi peste 48 h
dupã internare. Rezultatele conþineau agentul infecþios ºi arãtau
sensibilitatea lui la cele mai rãspândite antibiotice.

incluºi în studiu. Astfel, riscul de realizare a infecþiei neonatale
era mai mare la nou-nãscuþii lotului II de studiu comparativ cu
cei din lotul I, din cauza frecvenþei de 3 ori mai înalte a infecþiei
urogenitale materne ºi polihidroamniosului, precum ºi de 2 ori
mai înalte a chorioamnionitei. Naºterea s-a complicat cu ruperea
precoce a pungii amniotice ºi perioadã alichidianã îndelungatã
(circa 12 ore) de 4 ori mai frecvent la parturientele lotului II de
studiu (tabelul 1).
Prin evaluarea loturilor conform termenului de gestaþie,
am constatat cã mai mult de jumãtate, 69,3% lot I ºi 82% lot II,
dintre nou-nãscuþi erau prematuri, ceea ce creºte de 5 ori riscul
IN. Analiza greutãþii la naºtere indicã cã 69 (46%) de nou-nãscuþi
din lotul I ºi 82% dintre nou-nãscuþii din lotul II au avut o greutate
intermediarã la naºtere (1500-2500) ºi respectiv au necesitat
îngrijiri speciale, inclusiv proceduri invazive (tabelul 1).
Tabelul 1
Particularitãþile evoluþiei sarcinii ºi ale naºterii
în loturile de studiu

S-au nãscut per vias naturalis 142 (95%) ºi 45 (90%) de
copii din loturile I ºi II; respectiv prin cezarianã au fost extraºi
8 (5%), respectiv 5 (10%) copii. Analiza cauzelor de bazã a
morbiditãþii nou-nãscuþilor din loturile I ºi II indicã asupra
frecvenþei mai mari a astfel de maladii: infecþia intrauterinã  în
43,3% ºi respectiv în 82% din cazuri. În structura morbiditãþii
lotului I ar mai fi de menþionat: encefalopatia hipoxico-ischemicã
(54%), traumatismul obstetrical (21%) ºi sindromul de detresã
respiratorie (19%). În structura morbiditãþii lotului II, ponderea
cea mai mare o deþine, de asemenea, infecþia intrauterinã (82%),
fiind urmatã de pneumonii fãrã precizare de microorganisme
(80%), hemoragia intracranianã  consecinþã a traumatismului
obstetrical (14%). Din totalul de 150 de nou-nãscuþi, incluºi în
lotul I de studiu, au decedat 11 copii în intervalul 5-15 zile de
viaþã. În lotul II, în perioada desfãºurãrii studiului nu au fost
înregistrate decese.
Din cele expuse mai sus (tabelul 2) reiese cã nou-nãscuþii
din lotul II de studiu au fost expuºi într-o mãsurã mai mare
procedeelor invazive realizând valori numeric mai înalte,

Rezultate
Studiul evoluþiei sarcinii a scos în evidenþã un ºir de
complicaþii asociate cu risc infecþios major la mamele copiilor
!
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Tabelul 2
Incidenþa manevrelor diagnostice ºi curative la nou-nãscuþi

Compararea rezultatelor însãmânþãrii hemoculturii în
loturile de studii a stabilit cã, la nou-nãscuþii din lotul II,
hemoculturile erau sterile de 1,4 ori mai mult ºi au dat creºtere
de 5,7 ori mai puþin (tabelul 3). Riscul relativ (95% din CI) de
contaminare a hemoculturii, în cazul utilizãrii metodei complexe,
era de 5,78 [1,89; 17,69] ori mai jos decât în cazul metodei
tradiþionale cu utilizarea antisepticelor vechi, Odds ratio sau
raportul ºanselor (95% din CI)  8,31 [2,47; 28,01], p< 0,0001.
La nou-nãscuþii din lotul I, din cele 52 (34,7%) de
hemoculturi pozitive 75% au fot pe contul stafilococilor
coagulazo-negativi, mai rar s-au înregistrat K. pneumoniae
(5,8%), Enterococcus spp. ºi S. hominis (câte 3,8%).
Cea mai înaltã sensibilitate la germenii patogeni depistaþi
în hemoculturã, la nou-nãscuþii din lotul I, am determinat la:
Ciprofloxacinã, Gentamicinã, Macropen ºi Cefotaxim. O altã
constatare a fost cã sensibilitatea la Ampicilinã, frecvent folositã
în tratamentul infecþiei la nou-nãscut, în calitate de preparat de
prima linie era joasã (17,2%). Analizând rezultatele obþinute
din lotul I, am stabilit cea mai înaltã sensibilitate (24,1%) la
Ciprofloxacinã la internare ºi la 48 h dupã internare: Bacillus
spp. (50%), moderatã a S. epidermidis (39,4%), S. aureus
(33,3%), mai redusã a Enterococcus spp. (12,5%) ºi S.
saprophyticus (10,4%). 11% din tulpinile detectate au fost
sensibile la Cefotaxim. Astfel, sensibilitate la Cefotaxim am
determinat: la 3,5%  tulpini S. saprophyticus, 18,2%  tulpini
S. epidermidis ºi 25%  tulpini Enterococcus spp. Peste 48 de
ore sensibilitatea la Cefotaxim practic a rãmas la acelaºi nivel
ºi a alcãtuit 10,3%, iar în unele cazuri particulare a crescut
sensibilitatea S. epidermidis ºi S. hominis la acest antibiotic.
Sensibilitatea germenilor detectaþi la preparatele antimicrobiene
din grupul macrolidelor: Eritromicinã  12,1%, sensibilitatea
la Gentamicinã era de 13,7%: înaltã  pentru Corynebacterium
spp., moderatã  pentru Bacillus spp., mai joasã  pentru flora
cocicã gram-pozitivã.
Rezultatele antibioticogramei, în lotul II de studiu, au fost
reprezentate de sensibilitatea P. aeruginosa ºi Bacillus spp. la
Ciprofloxacinã ºi de Gentamicinã, iar a S. Epidermidis  la
Gentamicinã ºi Lincomicinã. Respectiv germenii bacterieni
depistaþi au fost rezistenþi la Doxiciclina, Cefotaxim (P.
aeruginosa), Ampicilinã ºi Penicilinã (S. epidermidis).
Însãmânþarea sângelui, dupã 48 h, de la nou-nãscuþii, la care la
prima hemoculturã a fost sterilã, nu a dus la creºterea germenilor
microbieni.
În perioada desfãºurãrii studiului am stabilit 2 cazuri de
infecþie nosocomialã, în lotul I, ºi nici un caz de infecþie
intraspitaliceascã, în lotul II.

comparativ cu nou-nãscuþii din lotul I. Aceasta teoretic ar trebui
sã creascã riscul susceptibilitãþii nou-nãscuþilor lotului respectiv
la infecþia nosocomialã. Riscul apariþiei infecþiei nosocomiale
la nou-nãscuþii lotului I se menþine din motiv cã atât subiecþii
lotului I, cât ºi cei din lotul II, prezintã un fundal susceptibil
determinat de gradul sporit de contaminare intrauterinã, cu riscul
invaziei bacteriene masive ºi cu prematuritatea asociatã cu GMN,
ponderea ei atingând > 70% pentru ambele loturi.
Tabloul clinic la copiii examinaþi a inclus unul sau mai
multe semne clinice sugestive ale infecþiei: apnee  30%,
bradicardie sau tahicardie  45%, instabilitate termicã  28%,
intoleranþã alimentarã  42% etc., ºi una sau câteva constatãri
de laborator: leucopenie 5000/mm3, leucocitozã   20000/
mm3, trombocitopenie  sub 50000/mm3, raportul formelor
imature la formele mature ale leucocitelor  > 0,2, raportul
formelor imature la totalul de neutrofile  > 0,16, proteina C
reactivã  > 6 mcg/ml.
Tabelul 3
Rezultatele însãmânþãrii hemoculturilor în loturile de studiu

Discuþii
Abordarea ºi analiza rezultatelor obþinute din ambele loturi
ar trebui efectuatã prin prisma celor 3 linii de management
implementate: igiena mâinilor, colectarea corectã a hemoculturii,
asigurarea unei antisepsii adecvate. Igiena mâinilor este
consideratã ca fiind cea mai importantã mãsurã în prevenirea
IN [5]. Importanþa practicilor optime de igienã a mâinilor în
serviciul REA ºi TI nu poate fi pusã în exces ºi totuºi, potrivit
multor studii efectuate în respectivele unitãþi, lucrãtorii medicali
nu s-au spãlat pe mâini în mai mult de jumãtate de cazurile
recomandate sau procedura a fost efectuatã incorect. Studiile

Notã: p, semnificaþia statisticã între loturi: *<0,05, **<0,0001.
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cu privire la faptul de ce cadrele medicale nu se spalã pe mâini
(Wharton K. N., Karlowicz M.G., 1998) au scos în evidenþã
urmãtoarele motive invocate de personal: spãlatul pe mâini ia
prea mult timp, lipsã (insuficienþã) de sãpun (54%) ºi de prosoape
(65%), o singurã spãlare este suficientã pe parcursul zilei întregi
de lucru, folosirea mãnuºilor poate înlocui spãlarea pe mâini
(25%), spãlarea pe mâini nu este obligatorie, dacã copilului i se
administreazã antibiotice. Spãlarea pe mâini numai cu sãpun ºi
cu apã este insuficientã în stoparea transmiterii IN. Din acest
motiv, pentru o mai înaltã eficienþã a igienii mâinilor, este
necesarã utilizarea substanþelor, ce corespund anumitor cerinþe:
activitate antimicrobianã înaltã, probabilitate micã de a dezvolta
rezistenþã, acþiune antibacterianã îndelungatã [3]. 6 studii din 7
demonstreazã cã o spãlare pe mâini mai minuþioasã cu siguranþã
reduce incidenþa IN. Periile, în spãlatul mâinilor, se folosesc
numai în cazuri excepþionale. Larson E., Hart (1994) relateazã
cã în grupurile, în care s-au folosit periile în procesul de spãlare
a mâinilor de 2 ori ºi mai mult, la însãmânþare s-a constatat
colonii S. hominis, S. aureus, bastonaºe gram(-), Candida spp.
Tehnicile curente în managementul perinatal au dus la creºterea
supravieþuirii copiilor cu greutate micã la naºtere, cu patologii
ale perioadei antenatale ºi ale travaliului (asfixie, traumatism
natal). Totuºi, aceºti nou-nãscuþi reprezintã grupul de risc în
maladii severe asociate cu prematuritatea. Este demonstrat faptul
cã IN, în special septicemia intraspitaliceascã se întâlneºte mai
frecvent la prematuri [6]. Contaminarea nou-nãscuþilor are loc
prin folosirea metodelor invazive: intubarea endotrahealã ºi
ventilaþia artificialã pulmonarã (VAP), nivelul de contaminare
bacterianã fiind direct proporþional cu numãrul de insuflãri ale
reanimatologului; tubele nazogastrale, care provoacã IN în 26%
din cazuri; cateterizarea vaselor; alimentaþia parenteralã,
administrarea intravenoasã a emulsiilor lipide prezintã un factor
de risc major independent în apariþia bacteriemiei cu stafilococi
coagulazo-negativi; transfuziile de sânge.
Problema asigurãrii unei antisepsii adecvate devine
imperioasã datoritã faptului cã substanþele dezinfectante, utilizate
în serviciul de REA ºi TI neonatal din Republica Moldova, nu-ºi
mai au actualitatea: au o gamã redusã de indicaþii pentru aplicare,
un spectru redus de acþiune ºi multiple efecte secundare nocive
pentru vârsta neonatalã. Ponderea substanþelor dezinfectante
folosite în unitãþile de terapie intensivã o au alcoolul etilic,
clorhexidina ºi iodul, soluþie 6% de apã oxigenatã (pentru
aparatajul medical). Reieºind din farmacodinamia substanþelor
dezinfectante sus-menþionate, putem conchide cã sunt indicate
numai pentru dezinfectarea pielii ºi a plãgii ombilicale, nu au
acþiune asupra sporilor ºi au o acþiune slabã asupra bacteriilor
gram-negative (clorhexidina), se absorb prin pielea nounãscutului, fiind posibile arsuri. Ca urmare eficacitatea lor este
joasã, iar utilizarea nu ne dã rezultatul scontat.
Rezultatele lotului I corespund parþial datelor statistice
cu privire la structura etiologicã a infecþiei nosocomiale. Atenþia
a fost focalizatã asupra bacteriemiei cauzate de stafilococii
coagulazo-negativi (SCON). Agenþii etiologici ai acestei
bacteriemii nosocomiale, depistaþi cel mai frecvent în
hemoculturã, sunt reprezentaþi de S. epidermidis ºi S.
saprophyticus în 75% din cazuri. În cazul dat ar fi foarte dificil
a deosebi septicemia nosocomialã de bacteriemia tranzitorie

(hemoculturi contaminate), în special, când microorganismul
identificat este o parte a microflorei tegumentare. Singura
concluzie pe care o putem face din cele relatate anterior este
nerespectarea mãsurilor de antisepsie în timpul prelevãrii
probelor de sânge. Drept dovadã servesc rezultatele obþinute în
lotul I de studiu  incidenþa înaltã a bacteriemiei SCON 
hemoculturi fals-pozitive  în lipsa semnelor clinice ºi
paraclinice.
Venepuncþia, puncþia arterialã asigurã oportunitãþi pentru
flora colonizatoare tegumentarã sã pãtrundã în circulaþia
sangvinã. Prin urmare reducerea numãrului de puncþii ar trebui
sã reducã aceste oportunitãþi. Un studiu retrospectiv
demonstreazã legãtura directã între 5 puncþii ºi mai mult, într-o
perioadã de 48 h, cu creºterea incidenþei bacteriemiei
nosocomiale.
Deoarece în practica de colectare a sângelui ºi cea de
interpretare clinicã a semnificaþiei hemoculturii pozitive existã
variaþii considerabile, mãsurarea ratelor bacteriemiei SCON
poate include atât SCON infecþia adevãratã, cât ºi cea falspozitivã (hemocultura contaminatã). Interpretarea de fals-negativ
se poate întâmpla când se obþine o monstrã inadecvatã de sânge.
Pentru a defini precis infecþia veritabilã, se insistã asupra unor
practici potenþial mai bune ca: locul pentru colectare ºi numãrul
de hemoculturi, pregãtirea cãtre colectarea hemoculturii,
instruirea personalului în luarea analizei, întreruperea
administrãrii antibioticelor, testele biologice ce indicã prezenþa
infecþiei (proteina C-reactivã, numãrul absolut de neutrofile,
raportul între formele imature la numãrul total de neutrofile)[7].
Hemoculturile trebuie sã fe obþinute prin douã puncþii
periferice ale pielii sau printr-o puncþie perifericã a tegumentelor
ºi alta din cateterul central. Aceastã concluzie este susþinutã în
articolele publicate despre utilizarea de rutinã a hemoculturilor
multiple ºi contaminarea hemoculturilor la adulþi. Hemoculturile
contaminate sunt adesea diagnosticate când numai una sau douã
culturi sunt pozitive, deºi creºterea inconsecventã poate, de
asemenea, reprezenta bacteriemia cu o concentraþie joasã a
microorganismelor. Utilizarea hemoculturii din cateterul central
este utilã pentru a evita puncþia pielii [6, 7].
Studiile retrospective conchid cã în 88% din cazuri, IN a
fost asociatã cu cateterizarea venei ombilicale sau a unei alte
vene centrale ºi în 56% din aceste infecþii, agentul etiologic era
SCON. Însãmânþãrile luate de pe cateterul ombilical la nounãscuþii din lotul I au indicat cã SCON s-a depistat la 22% dintre
copii. Aceasta este confirmatã de studiile epidemiologice care
demonstreazã cã IN neonatale ºi, în particular cele cauzate de
SCON, sunt adesea asociate cu cateterele nesterile. Este cunoscut
faptul cã cateterele sunt factori ce scad calitãþile antiinfecþioase
ale barierelor naturale. Materialul din care sunt confecþionate
cateterele predispune la colonizarea bacterianã dupã
introducerea cateterului în venã. Adesea, în ciuda precauþiilor
maxime, bacteriile ce colonizeazã suprafaþa tegumentelor pot
uºor cauza infecþia. Acest lucru mai este datorat ºi
particularitãþilor biologice ale cateterelor in vivo. Infecþia de pe
cateter are loc adesea prin proliferarea bacteriilor de pe
tegumente în þesutul subcutanat adiacent ºi prin contaminarea
locului de inserþie. Însã, este posibilã introducerea directã a
bacteriilor prin manipulaþii.
!!
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Totodatã, riscul apariþiei bacteriemiei nosocomiale poate
fi redus prin instituirea managementului liniei vasculare.
Organismele care colonizeazã lumenul cateterului sunt adesea
similare celora care se izoleazã de pe vârful cateterului sau
sângele nou-nãscutului. Managementul liniei vasculare include,
de asemenea: spãlarea pe mâini a operatorului, pregãtirea
câmpului steril, badijonarea cu antiseptic a locurilor de joncþiune
a cateterului. Unii autori, în scop de a reduce bacteriemia
nosocomialã, sugereazã revizuirea intervalelor de administrare
i/v a sol. de aminoacizi, la fiecare 72 h, iar cele ce conþin lipide
 la fiecare 24 h.
Bacteriemia cauzatã de SCON a devenit un subiect de
studiu pentru lotul II, deoarece aceste microorganisme au fost
cauza cea mai frecventã de hemoculturi contaminate, 75% din
cazuri  în lotul I de studiu, la etapa I. Dupã implementarea
respectivelor protocoale ºi a Hospiseptului, în lotul II toate
manipulãrile au fost efectuate cu maxime precauþii privind
prelucrarea cu antiseptice a locului de inserare a cateterului,
utilizarea exclusivã a materialului steril, durata minimã de aflare
a cateterului. În 1 (2%) caz, în lotul II s-a depistat P. aeruginosa.
Studiile recente demonstreazã asocirea izbucnirii ratei
hemoculturilor contaminate cu Pseudomonas spp. în serviciul
de REA ºi TI cu unghiile lungi sau artificiale ale personalului
medical.
Conform datelor din literaturã (J. Raimond, 1994), este
stabilitã o incidenþã joasã a rezistenþei tulpinilor bacteriene la
fluorochinolone (foarte joasã pentru E. coli, mai înaltã pentru
E. cloacae, K. pneumoniae, S. marcescens). Conform datelor
noastre E. coli, K. pneumoniae, E. aerogenes, Corynebacterium
spp., S. hominis nu erau sensibile la Ciprofloxacinã. Totuºi
sensibilitatea înaltã la Ciprofloxacinã a Bacillus (50%),
sensebilitatea moderatã a S. epidermidis (39,4%), a S. aureus
(33,3%), sensebilitatea mai redusã a Enterococcus spp. (12,5%)
ºi a S. saprophyticus (10,4%) poate fi explicatã de lipsa utilizãrii
în prezent în serviciul reanimare ºi terapie intensivã neonatalã a
acestui antibiotic ºi, respectiv o înaltã sensibilitate a majoritãþii
tulpinilor detectate. Din pãcate, nici un fluorochinolon nu este
autorizat în practicile medicale neonatalã ºi pediatricã în
Republica Moldova datoritã toxicitãþii osteoarticulare,
dereglãrilor echilibrului acidobazic, convulsiilor, HIC,
insuficienþii renale. Cu toate acestea, datele mai multor triale
clinice[1, 2] justificã utilizarea fluorochinolonelor conform unor
indicaþii stricte: 1) infecþie achiziþionatã la o vârstã postnatalã
de 4-82 de zile; 2) infecþii severe  septicemii, meningite; 3)
germeni multirezistenþi (Klebsiella spp., E. coli, Salmonella spp.,
Pseudomonas spp., Staphylococcus spp.); 4) antibioticoterapia
iniþialã ineficace.

2. Rezultatele calitative ºi cantitative din loturile de studiu
demonstreazã cã manevrele invazive reprezintã o condiþie
favorizantã pentru infectarea nou-nãscuþilor pe parcursul
spitalizãrii.
3. Tulpinile bacteriene, depistate în hemoculturã la nounãscuþii din secþia Reanimare ºi Terapie Intensivã etapa II de
îngrijire a prematurilor (S. epidermidis, S. aureus, E. aerogenes),
sunt sensibile preponderent la fluorochinolonele de generaþia II
(Ciprofloxacinã) ºi la cefalosporinele de generaþia III
(Cefotaxim).
4. Metoda complexã de profilaxie a IN va limita
considerabil administrarea inutilã a antibioticelor în tratamentul
hemoculturilor contaminate ºi va contribui la scãderea rezistenþei
tulpinilor bacteriene.
5. Schemele de terapie antibacterianã, în perioada
neonatalã, utilizate în serviciul Reanimare ºi Terapie Intensivã
trebuie revãzute în corespundere cu sensibilitatea culturilor
bacteriene depistate în substratul biologic.
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Concluzii
1. Rezultatele studiului demonstreazã cã implementarea
pachetului profilactic complex de intervenþii în combaterea
infecþiei nosocomiale: protocolul de spãlare pe mâini, protocolul
de prelevare corectã a probelor sangvine ºi utilizarea
Hospiseptului a dus la micºorarea incidenþei bacteriemiei
nosocomiale în serviciul REA ºi TI neonatalã. Rata culturilor
contaminate s-a redus de 5 ori: 34,7%, în lotul I, comparat cu
6%, în lotul II.
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Angiografia arterei mamare interne în revascularizarea miocardului
la pacienþii cu cardiopatie ischemicã
O. Calenici 1, A. Carauº 1, T. Batâraliev 2, I. Popovici 1 , A. Batrînac 3, A. Samco 4, V. Perºucov 4
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Angiography of the Internal Thoracic Artery for Revascularization of the Heart in Patients with Ischemic Cardiomyopathy
An investigation was conducted of 365 angiograms of the internal mammary artery. It was demonstrated, that angiogram studies of this
artery did not increase the duration of investigation nor was the investigation influenced statistically by the duration of X-ray ionization (35±2
sec. and 58±2.4 sec., accordingly). Taking into account the importance and perspective of coronary circulation bypass with an internal mammary
artery graft, the need for an angiography of the internal mammary can be determined by the individual physician-interventionist based on the
particulars of that case at the time of investigation. Decisive factors include the procedure to be followed with consideration given to future
intervention irrespective of the cost of the medical procedures.
Key words: angiography, revascularization of heart
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êîðîíàðîãðàôèè áûëà ïðîâåäåíà àíãèîãðàôèÿ âíóòðåííåé ëåâîé ãðóäíîé àðòåðèè.
Ó÷èòûâàÿ âàæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìàìàðî-êîðîíàðíîãî øóíòà â îïåðàòèâíîì ëå÷åíèè èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà, ïðîäåìîíñòðèðîâàíî, ÷òî àíãèîãðàôèÿ âíóòðåííåé ëåâîé êîðîíàðíîé ãðóäíîé àðòåðèè íåîáõîäèìà â îïðåäåëåíèè ïëàíà îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ äàííîãî çàáîëåâàíèÿ. Óâåëè÷åíèå äîçû ðàäèîàêòèâíîãî îáëó÷åíèÿ ïàöèåíòà è ìåäèöèíñêîãî ïåðñîíàëà è
ýêîíîìè÷åñêèå çàòðàòû ÿâëÿþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýòîé ïðîöåäóðû. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àíãèîãðàôèè
âíóòðåííåé ãðóäíîé àðòåðèè, òàêèì îáðàçîì, äîëæíî áûòü ïðèíÿòî òîëüêî àíãèîãðàôèñòîì âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: àíãèîãðàôèÿ, ðåâàñêóëàðèçàöèÿ ìèîêàðäà

Introducere
În ultimele decenii s-a majorat brusc numãrul procedeelor
invazive curative în cardiopatia ischemicã. În prezent, în Europa
numãrul acestor intervenþii este practic de 3 ori mai mare,
comparativ cu cele cardiochirurgicale (by-pass aortocoronarian)
[1]. Rezultatele cele mai favorabile au fost remarcate la pacienþii
cu leziune ateroscleroticã monovascularã, în special a arterei
coronariene descendente, care aprovizioneazã circa 50% din
suprafaþa miocardului VS [2]. Studiile multicentrice au
demonstrat cã, în pofida succeselor tratamentului invaziv, aceastã
metodã are ºi unele dezavantaje: restenoza dupã angioplastia
coronarianã (10-20%), care duce la reapariþia anginei pectorale
ºi la scãderea calitãþii vieþii [3]. Aceastã problemã a fost triggerul
noilor cercetãri pentru determinarea altor metode de
revascularizare a miocardului la acest lot de pacienþi. Efectuarea
by-pass-ului aortocoronarian prin implantarea grefelor venoase
este costisitoare ºi dificilã din cauza necesitãþii utilizãrii
aparatului cu circulaþie extracorporalã. Pentru evitarea acestor
dificultãþi, a fost propusã metoda by-pass-ului aortocoronarian
cu utilizarea arterei mamare interne stângi în calitate de grefã la
artera descendentã anterioarã coronarianã [4]. Concomitent, a
fost elaboratã metoda efectuãrii acestor operaþii pe cord bãtând.
Supravegherea postoperatorie a acestor pacienþi (timp de 10
ani) a demonstrat cã restenoza grefei mamare apare în 10% din
cazuri [5]. În pofida acestor rezultate finale, efectul economic

este în descreºtere pozitiv, deoarece, pentru determinarea
permeabilitãþii arterei mamare este necesarã efectuarea
mamarografiei în timpul coronaroangiogafiei. Concomitent,
apare problema de iradiere suplimentarã cu X-raze a pacientului
ºi a personalului medical. Cu regret, s-a depistat cã, din cauza
aterosclerozei generalizate, nu la toþi pacienþi artera mamarã
internã este permeabilã ºi poate fi vizualizatã în timpul
coronaroangiografiei [6].
Luând în consideraþie cele expuse, scopul studiului este
aprecierea indicaþiilor efectuãrii mamarografiei la pacienþi cu
cardiopatie ischemicã.
Material ºi metode
În studiu au fost incluºi 365 de pacienþi (292 bãrbaþi ºi 73
femei, vârsta medie fiind de 67±4,2 ani) la care, în timpul
coronaroangiografiei, a fost efectuatã angiografia arterei mamare
interne stângi. Mamarografia a fost efectuatã la finele
coronaroangiografiei cu utilizarea sondei mamare sau a
coronarei drepte, cu injectarea contrastului (Sol. Ultravist  370)
intraluminal selectiv ºi nonselectiv. Cateterizarea arterei se
efectua cu acces prin artera femuralã dreaptã sau stânga. Cu
scopul minimalizãrii riscului tromboembolic, se injecta
intravenos 2000-5000UA heparinã sulfat. Investigaþia invazivã
se efectua cu suportul angiografului Coroscop, (Siemens,
Germania). Vizualizarea vaselor se efectua prin monitor cu
!#
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Fig. 1. Artera mamarã internã stângã permeabilã, cu pãstrarea
fluxului sangvin complet (sãgeþi).

înregistrare suplimentarã în sistemul de arhivare Acom ºi cu
analiza cantitativã ulterioarã a imaginilor. În timpul
mamarografiei se cronometra timpul de cãutare a arterei mamare,
de contrastare a ei, ºi cantitatea contrastului utilizat.

Fig. 2. Artera mamarã internã stângã, cu prezenþa leziunii
aterosclerotice 25-30%.

Rezultate ºi discuþii
În rezultatul investigaþiilor s-a stabilit cã la 99,2% dintre
pacienþi artera mamarã internã stânga era permeabilã, cu
pãstrarea fluxului sangvin complet  92% (fig. 1); sau cu
prezenþa stenozelor aterosclerotice nesemnificative (<15%) 
8% (fig. 2). La 0,8% dintre pacienþi (3 cazuri) artera mamarã nu
a fost depistatã (fig. 3). Topografia vasului în majoritatea

cazurilor coincidea cu tabloul anatomic standard; originea arterei
mamare interne stângi avea loc în partea proximalã a arterei
subclavie stângi. În 8,8% din cazuri artera mamarã avea originea
comunã cu alt vas de calibru mare (trunchiul tireocervical, artera
vertebralã etc.) (fig. 4); în 3,8% artera mamarã internã avea
traiect sinusios (fig. 5) ºi în 0,4%  originea plasatã în partea
medie a a. subclavia.
Cronometria timpului a demonstrat cã durata depistãrii
arterei mamare interne stângi prin metoda neselectivã versus
metoda selectivã este mai scurtã (35±2 sec ºi 58±2,4 sec

Fig. 3. Lipsa arterei mamare interne din stânga cu prezenþa a.
subclavia nemodificatã (sãgeþi).

Fig. 4. Artera mamarã internã din stânga cu origine comunã.

!$

STUDII CLINICO-ªTIINÞIFICE
vizualizatã în 99% din cazuri, ceea ce necesitã aplicarea
metodelor selective ºi neselective de contrastare vascularã.
Anomalii vasculare la pacienþii investigaþi în Institutul de
Cardiologie au fost depistate mai rar (13% vs 30%). În ambele
studii nu s-au constatat complicaþii.
Astfel, luând în consideraþie importanþa aplicãrii grefonului
mamar în tratamentul operatoriu al cardiopatiei ischemice,
mamarografia este metodã strict necesarã în determinarea
planului ºi a strategiei operatorii. Creºterea dozei de iradiere ºi
pierderile economice nesemnificative, nu pot fi cauza refuzului
de efectuare a acestei proceduri. Decizia justã privind efectuarea
angiografiei arterei mamare internã poate fi luatã numai de cãtre
medicul-intervenþionist în timpul procedurii. Mamarografia
poate sã nu fie efectuatã numai în cazul înrãutãþirii stãrii de
sãnãtate a pacientului în timpul coronarografiei, lipsa stenozelor
aterosclerotice care pot fi graftate prin artera mamarã ºi lipsa
experienþei cardiochirurgicale de vascularizare a miocardului
cu utilizarea conduitei mamare.
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Fig. 5. Artera mamarã internã cu traiect sinuos.
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respectiv). Aceastã deviere a mãrit cu 4% doza de iradiere a
pacientului ºi a personalului, ceea ce e nesemnificativ comparativ
cu durata coronaroangiografiei. Dar în timpul cateterizãrii
neselective versus metoda selectivã, volumul contrastului utilizat
era cu 8 ml mai mare.
În aºa mod, efectuarea mamarografiei, în pofida
cheltuielilor suplimentare, mãreºte posibilitãþile
cardiochirurgului în selectarea tacticii optime a tratamentului
operatoriu al pacienþilor cu cardiopatie ischemicã.
Primele date experimentale despre posibilitatea utilizãrii
arterei mamare interne în tratamentul operatoriu au fost
prezentate de Spenser în 1964. În 1964 Kolesov a efectuat pe
cord uman prima operaþie de by-pass aortocoronarian cu
utilizarea arterei mamare interne, dar la acel moment ea nu a
fost apreciatã ca metodã modernã de tratament operatoriu.
Numai în 1968, Green ºi coautorii au implementat din nou
aceastã metodã în practica cardiochirurgicalã [7].
Din anii 80 90 ai secolului trecut acest procedeu este
utilizat mai frecvent, deoarece a apãrut posibilitatea de a analiza
prin metoda angiograficã permeabilitatea vascularã la etapa
preoperatorie ºi, concomitent, a fost implementatã metoda de
vascularizare pe cord bãtând. Mamarografia utilizatã pe larg a
demonstrat cã, nu la toþi pacienþii care necesitã tratament
cardiochirurgical, artera mamarã internã poate fi vizualizatã. În
studiul angiografic efectuat în Universitatea Zurich vizualizarea
satisfãcãtoare a arterei mamare interne a fost demonstratã numai
în 86% din cazuri. Este interesant faptul cã artera mamarã internã
din stânga era vizualizatã mai des comparativ cu cea din dreapta
(97% vs 75%, respectiv) (8). Rezultatele obþinute de noi
demonstreazã cã artera mamarã internã stângã poate fi

Oleg Calenici, dr.h., cercetãtor ºtiinþific superior
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Metode contemporane de tratament în hemoroizi
E. Guþu, Gh. Cristalov, I. Mihãilã
Catedra Chirurgie Generalã ºi Semiologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Contemporary Methods of Treatment for Hemorrhoids
The submucosal hemorrhoidectomy consists of the excision of the hemorrhoids and sewing the vascular peduncles to absorbable materials,
and the implantation of the vascular peduncles in the wound through cross sewing and complete reconstruction of anus mucosal. 470 patients
were surgically treated with good early and ulterior postoperative results. No postoperative complications such as anal mucosa deformation,
bleeding, or the appearance of submucosal inflammatory processes were observed.
Key words: hemorrhoids, surgical treatment.
Ñîâðåìåííûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ãåìîððîèäàëüíîé áîëåçíè
Ïðåäëàãàåìàÿ ïîäñëèçèñòàÿ ãåìîððîèäåêòîìèÿ ñîñòîèò â èññå÷åíèè ãåìîððîèäàëüíûõ óçëîâ ñ óøèâàíèåì ñîñóäèñòîãî ïó÷êà
ñèíòåòè÷åñêèì ðåàáñîðáèðóþùèìñÿ ìàòåðèàëîì è â èìïëàòàöèè ñîñóäèñòîé íîæêè â ðàíó ïåðåêðåùèâàþùèìèñÿ øâàìè ñ
çàêðûòèåì ïîñëåîïåðàöèîííîé ðàíû íàãëóõî.
Ïðîîïåðèðîâàíî 470 áîëüíûõ ñ õîðîøèìè ðàííèìè è ïîçäíûìè ïîñëåîïåðàöèîíûìè ðåçëüòàòàìè. Ïîñëåîïåðàöèîííûå
îñëîæíåíèÿ: äåôîðìàöèÿ ñëèçèñòîé àíóñà, êðîâîòå÷åíèå, ïîäñëèçèñòûå âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû, ñòåíîç àíàëüíîãî êàíàëà
íå íàáëþäàëèñü íè â îäíîì ñëó÷èå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåìîððîèäàëüíàÿ áîëåçíü, ìåòîäû ëå÷åíèÿ

Introducere
Hemoroizii reprezintã o patologie des întâlnitã de care
suferã atât bãrbaþii cât ºi femeile cu vârste între 30-45 de ani,
incidenþa este de 120-150 de pacienþi la 1000 de persoane, ceea
ce constitue 34-41% din patologiile coloproctologice.
Se cunosc mai multe monografii despre aceastã patologie:
Kapuler, Rivchin, 1976; Melman, 1986; Mohieli, 1995; F.
Stelsner, 1963; Thompson, 1976; Haas, 1984, au descris
patogeneza hemoroizilor, la baza cãreia stã formarea de noduli
cavernoºi în þesutul submucos al anusului  segmentul terminal
al rectului.
În baza datelor din literaturã din ultimul timp ºi la o analizã
a datelor clinice, s-a ajuns la o concluzie cã în patogeneza
hemoroizilor au loc schimbãri hemodinamice ºi modificãri
musculo-distrofice, în primul caz, în 70-80 la sutã apar spasmul
vascular cu dereglãri de funcþie, tromboza acestora; insuficienþa
venoasã ºi arterialã a regiunii anale ºi perianale cu dezvoltarea
insuficienþei de nutriþie a mucoasei ºi a submucoasei; dereglãri
de funcþie a sfincterului anal.

cu consecinþele sus-numite. Ca factori musculari-distrofici în
dezvoltarea hemoroizilor putem sublinia: traumatismul
segmentului anal, procesele inflamatoare ale rectului (proctita,
criptita, paraproctita).
Tabloul clinic
Simptomele clinice sunt reprezentate prin: hemoragie (5060%), edem ºi noduli cavernoºi, durere la defecaþie (20-25%),
prurit anal (10-15%).
Acest tip de simptome sunt prezente ºi în polipi, cancer al
rectului. De aceea în scop de diagnosticare, de regulã, se
efectuiazã tuºeul rectal, anoscopia, rectoscopia, irigografia.
Tratament
Conservativ: local se administreazã Ultraproct,
Proctoglivenol, Aurobin, Proctosedil, Levosin, Levomicol,
Beriplast, Tahicomb, Spongostan.
Chirurgical se intervine, de regulã, în perioada acutã a
bolii ºi în formele cronice ce decurg cu urmãtoarele complicaþii:
hemoragie, sindrom algic, dereglãri de defecaþie.
Metodele miniinvazive sunt des folosite în condiþii de
ambulatoriu: scleroterapia, fotocoagularea infraroºie a nodulilor
hemoroidali, ligaturarea cu inele de latex, electrocoagularea º.a.
Contraindicaþii în operaþiile miniinvazive sunt:
_ Tromboza anorectalã.
_ Fistula analã completã ºi cea incompletã.
_ Fisura analã acutã ºi cronicã.
Toate aceste metode miniinvazive nu întotdeauna dau
rezultatele scontate. Termenul de restabilire a mucoasei anale
rãmâne îndelungat ºi, de multe ori, cu formarea valului fibros
accentuat ce strictureaza anusul ºi îngreuneazã eliminarea
maselor fecale.
Tratamentul chirurgical este îndreptat spre excizia
nodulilor trombaþi ºi plastia adecvatã conform patogenezei

Etiopatogenia
Din cauza dereglãrilor hemodinamice, în lumenul
glomerulelor venoase apare edemul stratului mucos ºi al celui
submucos cu formarea trombului de sânge în venele superioare,
medii, inferioare.
Diametrul trombului depinde de calibrul vasului. Sub
acþiunea tratamentului conservativ trombul într-un caz se
reorganizeazã cu formarea de þesut conjunctiv, în al doilea caz
 cu formarea de tromb flotant, care se localizeazã în stratul
submucos pe traiectul vaselor, mai sus de linia anorectalã. Aceºti
pacienþi formeazã grupul de risc care în diferite condiþii: efort
fizic, constipaþii, nerespectarea regulilor de igienã, abuz
alimentar  produse picante, fãinoase, duce la apariþia recidivei
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maladiei. În prezent se recurge des la operaþia Milligan-Morgans,
1934 în modificarea Institutului de Proctologie din Moscova.
În þãrile din Occident, America, Asia se folosesc trei tipuri de
intervenþii chirurgicale:
1. Hemoroidectomia închisã cu restabilirea mucoasei
anusului cu catgut.
2. Hemoroidectomia deschisã la care se înlãturã
hemoroizii interni ºi externi într-un conglomerat cu ajutorul
bisturiului electric, cu suturarea pediculului vascular cu catgut,
iar plaga se lasã deschisã.
3. Hemoroidectomia submucoasã, descrisã încã în 1956
de A. Parks.
În ultimii ani au apãrut date privind folosirea de steplere
circulare. Aceastã metodã e rãspânditã în Occident, ºi care constã
din excizia nodulilor hemoroidali cu ajutorul unui fixator ºi a
inelelor de metal  clipsã; cu restabilirea completã a mucoasei
anusului; inelele cad de sine stãtãtor la a 14-21-a zi.

Prioritatea acestei metode constã în:

_Edemul perianal ºi hemoragia postoperatorie se exclud
datoritã ermetismului tisular al plãgii.

_Graþie perioadei postoperatorii scurte cât ºi traumatizãrii

limitate a mucoasei anale, apariþia defecaþiei are loc de
sine stãtãtor  la a 2-a sau la a 3-a zi.
_Se micºoreazã timpul efectuãrii operaþiei.
_Sindromul algic este neînsemnat.
_ Traumatismul intraoperatoriu este limitat cu folosirea
materialului sintetic de suturã (Dexon,Vicryl).
_ Defecaþia nu este însoþitã de hemoregie datoritã
implantãrii pediculului vascular în plagã ºi excluderea
traumatizãrii acestuia.
_Se micºoreazã durata de cicatrizare a plãgii.
_Se reduce numãrul de zile-pat în staþionar.
_ Se exclud complicaþiile postoperatorii (hemoragia
secundarã, stenoza canalului anal, incontinenþa, apariþia
fistulelor submucoase).
Complicaþii postoperatorii precoce ºi tardive nu s-au
depistat în nici un caz clinic.

Material ºi metode
În clinica catedrei Chirurgie Generalã ºi Semiologie a
USMF N.Testemiþanu au fost operaþi 470 de pacienþi cu
diferite forme de hemoroizi, dupã aºa-numita hemoroidectomie
submucoasã modificatã, care constã în excizia hemoroizilor cu
suturarea pediculului vascular cu material sintetic reabsorbabil,
implantarea lui în plagã ºi restabilirea completã a mucoasei
anusului prin sutura încruciºatã (Brevet de invenþie nr. 8455 din
24.08.2006).

Concluzii
Noile metode chirurgicale de tratament al hemoroizilor
sunt îndreptate spre înlãturarea nodulilor hemoroidali prin
suturarea pediculului vascular ºi prin suturarea-plastia completã
a mucoasei anale ce duce la evitarea complicaþiilor precoce ºi
tardive:
_Sindromul algic este diminuat.
_Intervenþia chirurgicalã practic este simplu de efectuat ºi
este de duratã scurtã.

Tehnica operaþiei
Dupã divulsiunea orificiului anal cu ajutorul clemelor
Aliis, se imobilizeazã, pe rând hemoroizii mãriþi în volum la 2,
7, 11, consecutiv se aplicã pensa Luier. La baza fiecãrui nodul
hemoroidal se aplicã pensa Bilroth, îndreptatã radial spre baza
pediculului vascular, imobilizându-l pe tot traiectul. Pe pensã
se excizeazã nodulul hemoroidal pânã la baza lui, care apoi se
sutureazã cu ac atraumatic pe fir de material sintetic resorbabil
nr.3 ºi se ligatureazã lãsând capetele firului libere. La capãtul
pensei se sutureazã al doilea fir, ambele capete ale cãruia se
ligatureazã; dupã ce capãtul primului fir s-a ligaturat, se taie;
pensa se scoate ºi prin fundul plãgii pe tot traiectul se plaseazã
un capãt al firului cu ieºirea acului la marginea plãgii. Asistentul
chirurgului întinde acest capãt liber al firului suturând plaga
strat cu strat printr-o suturã continuã; lateral de plagã se
ligatureazã ambele capete ale firului ca marginile plãgii sã se
contrapunã; în lumenul anusului se introduce tifon cu alifie ºi se
aplicã un pansament aseptic.
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Transmiterea perinatalã a virusului hepatitei B
în rândul copiilor vaccinaþi
A. Vrânceanu-Beneº
Centrul Naþional ªtiinþifico-Practic de Medicinã Preventivã
Perinatal Transmission of Hepatitis B Virus Infection among Vaccinated Infants
The article analyzes 13 cases of acute symptomatic hepatitis B virus infection among vaccinated infants and children, recorded in the
Republic of Moldova between January 2004 and August, 2007. 11 infants and children were born from HBsAg seropositive mothers. Although
all had received one or two doses of hepatitis B vaccine, 9 infants developed the disease during first 2-6 months of life, suggesting perinatal
infection. Infants born from HBsAg seropositive mothers did not receive vaccination following the 0, 1, 2 month schedule, being treated as
infants born from non-infected with hepatitis B virus mothers. Consequently, they missed the opportunity to benefit from the complete protective
potential offered by a 3-dose schedule of hepatitis B vaccine. The author recommends the establishment of a system for screening and monitoring
pregnant women infected with hepatitis B virus to insure the vaccination of their infants following the 3-dose vaccination schedule at 0, 1, and
2 months.
Key words: hepatitis B virus, perinatal transmission, HBsAg seropositive mother.
Ïåðèíàòàëüíàÿ ïåðåäà÷à âèðóñíîãî ãåïàòèòà Â ñðåäè âàêöèíèðîâàííûõ äåòåé
Àíàëèç 13 ñëó÷àåâ îñòðîãî âèðóñíîãî ãåïàòèòà Â ñðåäè âàêöèíèðîâàííûõ äåòåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà ñ 2004 ïî 2007 ãîä, ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî 11 äåòåé áûëè ðîæäåíû îò ìàòåðåé íîñèòåëüíèö ÍÂsÀg. Èç ýòèõ äåòåé 9 çàðàçèëèñü ïåðèíàòàëüíî â âîçðàñòå 2-6 ìåñÿöåâ, ïîëó÷èâ òîëüêî îäíó èëè äâå äîçû âàêöèíû ÍåðÂ.
Äåòè, ðîæäåííûå îò ìàòåðåé íîñèòåëüíèö ÍÂsÀg, íå áûëè âàêöèíèðîâàíû ïî ñõåìå 0, 1, 2 ìåñÿöà, ïîòîìó ÷òî îíè áûëè
ðàññìîòðåíû êàê äåòè, ðîæäåííûå îò ìàòåðåé íåèíôèöèðîâàííûõ âèðóñîì ãåïàòèòà Â. Òàêèì îáðàçîì, â ýòèõ ñëó÷àÿõ íå áûë
èñïîëüçîâàí ïîëíûé çàùèòíûé ïîòåíöèàë âàêöèíû ïðîòèâ ãåïàòèòà Â.
Ðåêîìåíäóåòñÿ âíåäðèòü ñèñòåìó ñêðèíèíãà è ìîíèòîðèíãà áåðåìåííûõ, çàðàæåííûõ âèðóñîì ãåïàòèòà Â, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
âàêöèíàöèè èõ äåòåé ñîãëàñíî òðåõðàçîâîé ñõåìå èììóíèçàöèè  0, 1, 2 ìåñÿöà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âèðóñíûé ãåïàòèò Â, ýíäåìè÷íîñòü, ïåðèíàòàëüíàÿ ïåðåäà÷à, ìàòåðè íîñèòåëüíèöû ÍâsÀg

Transmiterea perinatalã a VHB de la mama infectatã la
copil este una dintre cele mai importante cãi de transmitere a
hepatitei B din acele considerente cã, anume la nou-nãscuþi,
riscul de cronicizare a infecþiei acute este maxim. Din cauza
unui sistem imun imatur, practic în 90% din cazuri boala decurge
asimptomatic cu absenþa indicilor biochimici ai patologiei
hepatice. În acelaºi timp, la circa 90% dintre aceºti copii se
dezvoltã infecþia cronicã cu VHB care se va manifesta, posibil,
peste 10-15 ani. Aceºti purtãtori vor forma o populaþie de indivizi
cu o infecþie persistentã, care, la rândul ei, va servi drept sursa
de infecþie pentru alte persoane, inclusiv ºi pentru copiii lor
(fig. 1).
Prin termenul de transmitere perinatalã se subânþelege
atât infectarea congenitalã sau antenatalã (intrauterinã), cât ºi
infectarea intranatalã, care se realizeazã în timpul actului naºterii
(intranatal). Aproximativ 95-98% din cazurile de infectare
perinatalã au loc intranatal, ºi doar < 2-5% dintre nou-nãscuþi
se infecteazã intrauterin, în cazul unor patologii ale placentei,
care deterioreazã bariera placentarã. Transmiterea perinatalã
poate avea loc în douã cazuri: a) când femeia se îmbolnãveºte
de HVB acutã în timpul graviditãþii, în special în ultimul
trimestru ºi b) când dânsa este purtãtor cronic al VHB (purtãtor
de AgHBs). Varianta a doua este cea mai frecvent întâlnitã ºi
valoroasã din punct de vedere epidemiologic [1, 2].
Dacã femeia face HVB acutã în primul trimestru al
graviditãþii, riscul de infectare pentru copil este minim, cu excepþia

Introducere
Hepatita viralã B (HVB) este prevenibilã prin vaccinare,
dar rãmâne a fi o maladie endemicã pentru multe regiuni ale
lumii, cauzând un nivel înalt de morbiditate ºi mortalitate. În
regiunile endemice, maladia se întâlneºte foarte des în copilãrie
ºi este în particular tragicã, deoarece evolueazã în hepatitã
cronicã sau portaj cronic încã din fragedã copilãrie la 90% dintre
copii infectaþi pânã la vârsta de un an ºi la 25% dintre cei infectaþi
pânã la vârsta de 5 ani [2, 3, 5].
Purtãtorii virusului hepatitei B (VHB) reprezintã o sursã
de infecþie pentru cei din jur, ºi mai mult decât atât, 25% din ei
mor prematur în urma sechelelor infecþiei cronice (cirozã, cancer
primar al ficatului) cu VHB [3].
Actualitatea problemei
Gravitatea acestei maladii este determinatã de evoluþia
naturalã a infecþiei cu VHB, care depinde de vârsta în momentul
infectãrii. Cu cât persoana infectatã este mai tânãrã, cu atât
probabilitatea cronicizãrii maladiei este mai înaltã.
Vârsta la momentul infectãrii variazã în funcþie de gradul
de endemicitate a infecþiei. În regiunile cu endemicitate înaltã
(portajul cronic al AgHBs e 8%) circa 70-80% dintre copiii
infectaþi contracteazã virusul perinatal, iar în regiunile cu
endemicitate joasã (portajul cronic de AgHBs < 2%)
transmisiunea perinatalã are loc la < 40% dintre copiii infectaþi
[2].
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Fig. 1. Evoluþia naturalã a infecþiei cu VHB.

9,7%, dintre ele 35,6% fiind pozitive la AgHBe, ceea ce
reprezenta un risc înalt de transmisie perinatalã [6, 4].

cazurilor când dânsa, în continuare, devine purtãtor al AgHBs. În
al doilea trimestru al sarcinii nivelul riscului constituie circa 6%,
dar creºte considerabil (pânã la 67%), dacã femeia se îmbolnãveºte
în al treilea trimestru. Termenele de îmbolnãvire în timpul
graviditãþii ºi prezenþa marcherilor infectivitãþii înalte (AgHBe)
sunt factori determinanþi în transmiterea perinatalã [1].
Importanþa cãii perinatale de transmitere a VHB variazã
în funcþie de endemicitatea infecþiei în teritoriul dat ºi este direct
proporþionalã cu prevalenþa AgHBe la gravidele-purtãtoare ale
AgHBs.
Republica Moldova face parte în continuare din regiunile
cu endemicitate înaltã, luând în consideraþie cã prevalenþa
AgHBs în populaþia generalã depãºeºte 8%, iar marcherii
infecþiei cu VHB se depisteazã la circa 60% din populaþie.
Portajul AgHBs la gravide, în perioada prevaccinalã, a constituit

Materiale ºi metode
A fost colectatã ºi a fost analizatã informaþia (anchete
epidemiologice ºi anamneza epidemiologicã) în 13 cazuri de
HVB acutã la copii vaccinaþi cu vaccin contra HVB, începând
cu anul 2004 pânã în august 2007. Au fost supuse analizei ºi
evaluãrii datele statistici pentru anii 1989-2007, prezentate în
anualele statistice ale Centrului Naþional ªtiinþifico-Practic de
Medicinã Preventivã.
Rezultatele obþinute
Analiza ºi evaluarea morbiditãþii prin HVB în Republica
Moldova a demonstrat cã rata de incidenþã prin HVB acutã a
fost una dintre cele mai înalte în Europa ºi a constituit în perioada
1980-1989, în medie 61,5 de cazuri la 100 mii de populaþie.

Fig. 2 Incidenþa prin HVB acutã printre copiii din grupurile de
vârstã supuse vaccinãrii (1998-2007).

Fig. 3. Distribuþia dupã vârstã a cazurilor de HVB acutã la copii
vaccinaþi.
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Fig. 4. Factorii de risc la copiii cu hepatitã viralã B acutã.

Cel mai înalt nivel de morbiditate, în ultimii 20, ani a fost
înregistrat in a. 1987, când acest indicator a constituit 76,6 la
100 mii de populaþie. În pofida faptului cã la copiii pânã la doi
ani formele de HVB acutã manifeste se întâlnesc mai rar (10%
dintre cei infectaþi), în perioada prevaccinalã ei constituiau
grupul de vârstã cu rata de incidenþã specificã vârstei prin HVB
acutã cea mai înaltã (140 de cazuri la 100 mii de populaþie),
urmaþi de grupul de vârstã 3-6 ani (70 la 100 mii de populaþie)
ºi 7-14 ani (40 la 100 mii de populaþie). Acest indicator la adulþi
a constituit 58.2 la 100 mii de populaþie [9, 7, 8].
Implementarea în a. 1995 a vaccinãrii universale a nounãscuþilor împotriva hepatitei virale B ºi atingerea unei acoperiri
vaccinale de peste 98% a contribuit la reducerea semnificativã
a morbiditãþii în grupurile de vârstã vaccinate. Astfel, rata de
incidenþã specificã vârstei prin HVB acutã s-a redus în anul
2006, în comparaþie cu perioada prevaccinalã, în rândul copiilor
de vârsta 0-2 ani pânã la 2 cazuri la 100 mii de populaþie, printre
copii de vârsta 3-6 ani  pânã la 0 cazuri, iar în grupul de vârstã
7-14 ani  pânã la 2 la 100 mii de populaþie [9, 7, 8].
Cu toate cã nivelul de acoperire vaccinalã este înalt, în
Republica Moldova anual se înregistreazã cazuri de HVB acutã
printre copii vaccinaþi.
În rezultatul analizei cazurilor de HVB acutã înregistrate
în perioada ianuarie 1998august 2007, se observã cã, pe mãsura
creºterii acoperirii vaccinale împotriva HVB printre copii pânã
la vârsta de 6 ani, numãrul cazurilor de HVB acutã printre copii
de 3-6 ani s-a redus treptat pânã la 0 cazuri în a. 2006. În acelaºi
timp, numãrul cazurilor de HVB, acutã printre copiii de 0-2 ani
a manifestat doar o uºoarã tendinþã de scãdere, anual fiind
înregistrate în medie 2-3 cazuri de îmbolnãvire (fig.2).
În rezultatul cercetãrii anchetelor epidemiologice ºi
datelor din anamnezã a 13 bolnavi de HVB acutã cu vârsta sub
6 ani, înregistraþi în perioada inauarie 2004-august 2007, s-a
constatat cã vârsta la debutul bolii a variat de la 2 luni la 6 ani
(fig. 3). Majoritatea bolnavilor (11) au fost nãscuþi din mame
AgHBs pozitive. În restul cazurilor (2)  mamele nu au fost
identificate ca purtãtoare de AgHBs, dar copiii au fost supuºi
altui factor de risc  intervenþii chirurgicale (fig. 4).
Nouã dintre cei unsprezece copii nãscuþi din mame
AgHBs pozitive s-au îmbolnãvit la vârsta de 2-6 luni, termen
care se încadreazã în limitele perioadei de incubaþie a HVB
(45-180 zile), în cazul infectãrii perinatale (fig. 5).

Fig. 5 Distribuþia dupã vârstã a copiilor cu HVB acutã din
mame AgHBs pozitive.

Toþi 9 copii au fost vaccinaþi cu prima dozã de vaccin
HepB în primele 4 zile de la naºtere, inclusiv 5 copii au fost
vaccinaþi în ziua naºterii, 3 copii  în a doua zi dupã naºtere ºi 1
copil  în a patra zi. Doza a doua de vaccin a fost administratã
numai la 8 dintre cei 9 copii, fiind administratã cu un interval
mai mic de 36 de zile, la 7 copii, ºi cu un interval de 48 de zile,
la un copil. Copilul vaccinat doar cu o singurã dozã de vaccin la
naºtere, s-a îmbolnãvit la vârsta de 2 luni fãrã a lua doza a doua
în termenul stabilit.
Cu excepþia a 3 copii, care s-au îmbolnãvit la vârsta de 2
luni, ceilalþi 6 au fost eligibili conform vârstei, pentru
administrarea dozei a treia de vaccin HepB, care se recomandatã
în asemenea situaþii (conform schemei de vaccinare 0, 1, 2 luni).
Spre regret, aceºti copii au fost trataþi ca ºi cei nãscuþi din mame
neinfectate cu VHB, care sunt vaccinaþi conform schemei de
vaccinare 0, 1, 6 luni, fiind lipsiþi astfel de posibilitatea unei
protecþii mai bune împotriva infecþiei.
Conform datelor OMS, rata rãspunsului imun protector
10UI/L) este de 16-40% la cei vaccinaþi cu o dozã de vaccin
HepB ºi 70-80% - la cei cu douã doze, vis-á-vis de 95% - la cei
vaccinaþi cu trei doze de vaccin [11, 12].
Este evident faptul cã, pentru copiii nãscuþi din mame
AgHBs pozitive, cele douã doze de vaccin HepB administrate
pânã la vârsta de 6 luni nu au fost suficiente în prevenirea infecþiei
cu VHB.
Din cei patru copii care au fãcut VHB la 2-6 ani, doi au
fost în contact cu mama purtãtoare de AgHBs, iar alþi doi au
fost expuºi intervenþiilor chirurgicale. Trei copii au fost vaccinaþi
cu toate trei doze de vaccin HepB, iar unul a fost vaccinat doar
cu prima dozã de vaccin HepB la naºtere, celelalte douã doze
fiind omise din cauza contraindicaþiilor medicale nejustificate.
În total, 8 dintre cei 13 bolnavi cu HVB acutã nu au
beneficiat de potenþialul protectiv deplin al vaccinului HepB
din cauza contraindicaþiilor nejustificate ºi ignorãrii aplicãrii
corecte a schemei de vaccinare 0, 1, 2 luni.
Concluzii
1. În Republica Moldova continuã sã persiste riscul înalt
de transmitere perinatalã a infecþiei, determinat de proporþia
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5. Ìèðîâîé îïûò ïðîôèëàêòèêè ãåïàòèòà Â, SmithKline
Beecham, www.ill.ru
6. Iarovoi P., Isac M., Iarovoi L. Unele rezultate privind testarea
donatorilor de sânge primari la AgHBs ºi anti-HCV. Actualitãþi
în hematologie ºi transfuziologie. Conferinþa Republicanã , 26-27
septembrie 2003,Chiºinãu, p. 157-159.
7. Iarovoi P., Isac M., Rîmiº C., Vrânceanu-Beneº A. Influenþa
vaccinãrii contra HVB asupra procesului epidemic ºi unor
particularitãþi epidemiologice. Curierul medical, 2005, Nr. 4, p. 43.
8. Vrânceanu-Beneº A. Abordarea unor domenii de cercetare în
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înaltã a persoanelor adulte (inclusiv a gravidelor) cu HVB
cronicã, purtãtoare de AgHBs.
2. Majoritatea cazurilor de HVB acutã, printre copii
vaccinaþi, se întâlnesc la copii nãscuþi din mame AgHBs pozitive,
în urma infecþiei perinatale.
3. În cazul copiilor nãscuþi din mame AgHBs pozitive a
fost neglijatã aplicarea schemei de vaccinare 0, 1, 2 luni, nefiind
utilizat deplin potenþialul protectiv al vaccinului HepB.
4. Se recomandã instituirea unui sistem de monitorizare
a gravidelor AgHBs pozitive ºi vaccinarea copiilor lor dupã
schema de vaccinare 0, 1, 2 luni.
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Eficacitatea preparatului Hepaphyl în tratamentul copiilor
cu afectãri virale ºi toxice ale ficatului
I. Mihu
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Efficiency New Hepatoprotector Preparation Hepaphyl in Viral and Toxic Hepatitis at Children
Given study aimed to reveal efficiency new hepatoprotector preparation Hepaphyl: existed 56 children at age 9-18 years beside which was
installed diagnosis chronic viral hepatitis B and toxic hepatitis. The Author was used two ways of the treatment : 28 children were fixed complex
treatment and Hepaphyl 1 capsule 3 times at day for 14 days at toxic hepatitis and 1 capsule 3 times at day for 3 months children with chronic
viral hepatitis B + Reaferon ( 3 mln. 3 times at week during poles of the months). Hepatoprotector preparation Hepaphyl beside children with
diagnosis chronic viral hepatitis B and toxic hepatitis reduces the clinical manifestations. As well as at presence hepatomegaly brings about
improvement biochemical blood test, preparation inherent imunomodulator effect, does not bring about allergic manifestations. In the end,
using the preparation Hepaphyl effectively as in monoterapy at toxic hepatitis either as in complex terapy under chronic viral hepatitis B.
Key words: Hepaphyl, chronic viral hepatitis B, toxic hepatitis, children
Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà Hepaphyl â ëå÷åíèè òîêñè÷åñêîãî è õðîíè÷åñêîãî âèðóñíîãî ãåïàòèòà B ó äåòåé
Äàííîå èññëåäîâàíèå èìåëî öåëüþ âûÿâèòü ýôôåêòèâíîñòü íîâîãî ãåïàòîïðîòåêòîðíîãî ïðåïàðàòà Hepaphyl; íàáëþäàëèñü 56 äåòåé â âîçðàñòå 9-18 ëåò, ó êîòîðûõ áûë óñòàíîâëåí äèàãíîç õðîíè÷åñêèé âèðóñíûé ãåïàòèò B è òîêñè÷åñêèé ãåïàòèò.
Àâòîðîì áûëî èñïîëüçîâàíî äâà ïóòè ëå÷åíèÿ : 28 äåòÿì íàçíà÷àëîñü êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå è Hepaphyl ïî1 êàïñóëå 3 ðàçà â
äåíü â òå÷åíèå 14 äíåé ïðè òîêñè÷åñêîì ãåïàòèòå è ïî1 êàïñóëå 3 ðàçà â äåíü â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ äåòÿì ñ õðîíè÷åñêèì âèðóñíûì
ãåïàòèòîì B + Ðåàôåðîí ( 3 ìëí. 3 ðàçà â íåäåëþ â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ). Ãåïàòîïðîòåêòîðíûé ïðåïàðàò Hepaphyl ó äåòåé ñ
äèàãíîçîì õðîíè÷åñêèé âèðóñíûé ãåïàòèò B è òîêñè÷åñêèé ãåïàòèò óìåíüøàåò êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ. À ïðè íàëè÷èè ãåïàòîìåãàëèè ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ áèîõèìè÷åñêîãî àíàëèçà êðîâè; ïðåïàðàòó ïðèñóù èììóíîìîäóëÿòîðíûé ýôôåêò; îí íå
ïðèâîäèò ê àëëåðãè÷åñêèì ïðîÿâëåíèÿì. Òàêèì îáðàçîì, ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà Hepaphyl ýôôåêòèâíî êàê â ìîíîòåðàïèè ïðè
òîêñè÷åñêîì ãåïàòèòå, òàê è â êîìïëåêñíîé òåðàïèè ïðè õðîíè÷åñêîì âèðóñíîì ãåïàòèòå B.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðåïàðàò Hepaphyl, õðîíè÷åñêèé âèðóñíûé ãåïàòèò B, òîêñè÷åñêèé ãåïàòèò, äåòè
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Tabelul 1

Actualmente în lume exista circa 400 de milioane de
purtãtori de VHB, aproximativ jumãtate de milion dintre aceºtia
decedeazã anual. În acest context monitorizarea eficientã ºi
tratamentul adecvat al afectãrii hepatice cronice reprezintã un
deziderat esenþial pentru serviciul sãnãtãþii publice [1, 2].
În remedierea afectãrilor hepatice virale ºi toxice sunt
elaborate ºi se aplicã mai multe formule terapeutice [3,4], dar
existã numeroase cazuri rebele în tratament, reacþii adverse la
acestea; este tot mai ponderalã afectarea populaþiilor de copii
cu un numãr mare de complicaþii ale acestor nozologii [5]. Aceste
premise impun tactica de apel la remedii ce pot potenþa acþiunea
remediilor antivirale, reduc reacþiile adverse ºi denotã proprietãþi
hepatoprotectoare. Un astfel de remediu se considerã ºi
Hepaphyl  o combinaþie din 2 plante: Phylanthus amarus (200
mg) ºi Curcuma longa (20 mg), ambele cu tropism testat pentru
sistemul hepatobiliar.
Phylanthus amarus este o plantã rãspânditã la tropice, dar
se cultivã aproape peste tot pentru proprietãþile sale
antihepatotoxice, antiinflamatoare, febrifuge, diuretice etc. În
unele þãri, Columbia, de exemplu, aceasta este denumitã sfânta
vinere sau iarbã de leac, ºi se foloseºte de cãtre bãºtinaºi în
stãri grave ca intoxicaþii, frisoane, ascitã etc. [6]. Unii cercetãtori
utilizeazã Bhumiamla (Phylanthus amarus) ca substanþã ce
diminueazã reacþiile toxice care însoþesc procesul de formare a
anticorpilor. Phylanthus amarus mai are proprietatea de a inhiba
ADN-polimeraza ºi, în consecinþã, poate sã reducã replicarea
viralã.
Cercetãrile asupra eficienþei Phylanthus în maladiile
hepatice dateazã cu sfârºitul anilor 20 ai secolului trecut, dar
efectul acesteia asupra ADN-polimerazei a fost demonstrat in
vitro pe la mijlocul anilor 80, anii 90 fiind marcaþi în acest
sens de demonstrarea acestui efect pe ºobolani. În Biblioteca
Naþionalã Medicalã a SUA am accesat 6 studii randomizate,
care abordeazã Phylanthus amarus ca remediu ce poate fi utilizat
în terapia etiopatogenicã complexã a afecþiunilor hepatice, în
special de origine viralã.

Distribuþia lotului pe nozologii asistate

Criteriile de includere în cercetare au prevãzut:
1. Acordul pãrinþilor pentru includerea preparatului
Hepaphyl în protocolul de tratament.
2. Prezenþa Ag-HBs minim 6 luni înainte de tratament.
3. AlAT > de 2 norme, dar  5 norme.
4. ADN  VHB pozitiv.
Cercetãrile s-au eºalonat în trei etape. În prima etapã
copiii au fost testaþi înaintea aplicãrii tratamentului prin:
- metode clinico-anamnestice (sindrom astenovegetativ ºi
dispeptic);
- teste biochimice (AlAT, AsAT, bilirubina totalã, bilirubina
conjugatã ºi cea neconjugatã, fosfataza alcalinã, timpul
trombinic, albuminemia);
- marcheri virali (Ag HBs, Ag HBe, anti-HBe, anti-HBcor
sumar, ADN  VHB);
- ecografie a organelor abdominale;
- scintigrafie hepaticã;
- examinare coproparazitologicã.
În etapa a doua, atât la copiii cu hepatitã viralã cronicã,
cât ºi la copiii cu hepatitã toxicã, dupã 10 zile de tratament, sau realizat teste biochimice pentru aprecierea rãspunsului
biochimic.
La o lunã de la sistarea tratamentului (etapa a treia) copiii
cu hepatitã toxicã au fost reexaminaþi pentru aprecierea
rãspunsului clinic (metode clinico-anamnestice) ºi biochimic,
iar copiii cu hepatitã viralã cronicã  la 3 ºi la 6 luni de terapie
etiopatogenicã, pentru a observa parametrii clinici, biochimici
ºi rãspunsul virusologic.

Scopul cercetãrii
Aprecierea eficienþei curative, observarea rãspunsului
clinic, biochimic ºi virusologic la tratamentul cu Hepaphyl la
copii cu maladii hepatice virale ºi toxice ºi stabilirea eventualelor
reacþii adverse ale terapiei cu Hepaphyl.
Materialul ºi metodele de cercetare
Studiul a cuprins 56 de copii cu hepatitã viralã cronicã cu
virus hepatic B ºi hepatitã toxicã, cu vârste între 9 ºi 18 ani.
Eºantionul de cercetare a fost divizat în 2 loturi: primul a inclus
28 de copii, care au administrat cure completate cu Hepaphyl ºi
al doilea  lotul de control, 28 de copii, ce fãceau tratamente
uzuale din care a fost exclus acest preparat.
Hepaphyl-ul a fost administrat în dozã de 1 capsulã de 3
ori în zi, înainte sau în timpul mesei, timp de 14 zile  în hepatita
toxicã, ºi în doze similare, timp de 3 luni  la copiii cu hepatitã
viralã cronicã B pe fundalul tratamentului cu Reaferon (3 mln
de 3 ori în sãptãmânã).
Repartiþia lotului general de cercetare pe nozologii este
reprezentatã în tabelul 1.

Fig. 1. Raportul bãieþi-fete în studiul realizat.
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Fig. 2.Vârsta medie comparatã a copiilor incluºi în studiu.

Fig.3. Regresiunea comparatã a sindromului asteno-vegetativ ºi
dispeptic, la copiii trataþi cu ºi fãrã Hepaphyl.

Procesarea statisticã
Datele acumulate pe parcurs au fost supuse procesãrii
statistice dupã CDC Atlanta 2000, prin care s-au evaluat indicii
relativi, media, eroarea medie, coeficientul de semnificaþie
statisticã (p), dupã procedeul ANOVA. Indicii nominalizaþi au
fost procesaþi computerizat (Athlon) .
Rezultatele cercetãrilor
În studiu au prevalat fetiþele (32, faþã de 24 de bãieþi),
indicele sex-ratio fiind de 1,33 (p<0,005).
Vârsta medie a copiilor cercetaþi a constituit 13,15±0,2
ani (la fetiþe  13,8±0,2, la bãieþi  12,5±0,4 ani).
În cadrul evaluãrii clinico-anamnestice sindromul astenovegetativ ºi dispeptic s-a atestat la 23 de copii (41%) din totalul
celor 56 de cercetaþi, inclusiv 12 (52,2%) din lotul care a
administrat Hepaphyl ºi 11 (47,8%)  din lotul medicat în altã
formulã. Evoluþia manifestãrilor asteno-vegetative ºi dispeptice
în funcþie de tratamentele administrate sunt redate pe figura 3.
Din cele prezentate putem deduce cã, pe fundalul
tratamentului cu Hepaphyl, manifestãrile asteno-vegetative ºi
dispeptice regreseazã mai clar decât la copii care nu au beneficiat
de tratament cu un astfel de hepatoprotector. Astfel, la a 5-a zi
de tratament cu Hepaphyl semnele clinice nominalizate au cedat
la circa jumãtate din subiecþi, iar dupã 2 sãptãmâni de la sistarea
tratamentului acestea se mai remarcau la cca 15% dintre copii,
comparativ cu cele circa 45% din lotul copiilor care nu au
administrat Hepaphyl.
Hepatomegalia s-a determinat prin palpare ºi
ultrasonografiere la 26 de copii (46,43%), 53,85% dintre care
(n=14) proveneau din grupul cazuri, iar 46,15% (n=12)  din
lotul control. Din totalul copiilor cu hepatomegalie 13
prezentau hepatitã viralã cronicã B (circa 59% din totalul copiilor
cu hepatitã viralã) ºi alþi 13 copii (38,2% din totalul copiilor cu
hepatitã toxicã) aveau diagnosticul de hepatitã toxicã. Dupã
aplicarea diferitelor protocoale de tratament, hepatomegalia a
cedat în funcþie de grup, adicã a fost diferitã la copiii ce au
administrat Hepaphyl în complex ºi la copiii care nu au respectat
acest tip.
Aceastã schemã redã numãrul de copii la care
hepatomegalia a diminuat în raport cu durata tratamentului, dar
este evident cã regresiunea hepatomegaliei la copiii ce au

Fig. 4. Evoluþia comparatã a hepatomegaliei cu afectãri toxice
ale ficatului, la copiii care au fãcut tratamente cu ºi fãrã
Hepaphyl.

Fig. 5. Evoluþia comparativã a hepatomegaliei la copiii cu afectãri
viralã ºi toxicã ale ficatului, pe fundalul tratamentului cu
Hepaphyl.

administrat tratamente cu Hepaphyl este mai favorabilã. Astfel,
la 2 sãptãmâni dupã sistarea tratamentului, printre copiii lotului
de control, hepatomegalia neînsemnatã se mai întâlnea la fiecare
al 3-lea copil.
Regresiunea dimensiunilor ficatului a variat ºi în funcþie
de afectarea viralã sau toxicã a ficatului, în cadrul cãrora s-au
înregistrat diferite curbe de evoluþie.
"#

Nr.5 (299), 2007

Fig. 6. Diminuarea AlAT-ului (mmol/l) pe fundalul
tratamentelor hepatitei virale cronice, cu ºi fãrã Hepaphyl.

Fig. 7. Diminuarea AsAt-ului pe fundalul tratamentului hepatitei
virale cronice, cu ºi fãrã Hepaphyl.

Din cele prezentate rezidã cã hepatomegalia la copiii cu
afectare toxicã, datoritã proprietãþilor antitoxice,
antiinflamatoare ºi hepatoprotectoare ale Phylanthus amurus,
care se conþine în Hepaphyl, a fost mai favorabilã. În cadrul
tratamentului complex al hepatitelor toxice cu Hepaphyl,
dimensiunile ficatului au început sã cedeze deja în a treia zi de
tratament, iar în cadrul afectãrilor virale cronice  cãtre a cincea
zi de tratament, la 10 zile de administrare acest efect era evident
la fiecatre al treilea copil. La mai mult de jumãtate din copiii cu
hepatitã toxicã, dimensiunile ficatului s-au micºorat deja în a 6a zi de tratament, iar începând cu sãptãmâna a doua ficatul
mãrit se putea atesta doar la fiecare al 6-lea copil.
Rãspunsul biochimic, evaluat prin monitorizarea
transaminazelor hepatice (AlAT, AsAT), de asemenea, a evoluat
în funcþie de tratament, dar a variat la copiii cu afectãri virale ºi
toxice.
Deci regresiunea AlAT-ului este mai evidentã la copiii
care au administrat Hepaphyl (p<0,05), comparativ cu copiii
care au administrat pentru HVB doar Reaferon.
ªi pentru AsAT, la copiii cu hepatitã viralã cronicã trataþi
cu Hepaphyl comparativ cu grupul control, s-a atestat o
evoluþie mai favorabilã.

Transaminazele hepatice au manifestat o ameliorare mai
elocventã ºi în hepatite toxice tratate cu Hepaphyl.
Din cele prezentate rezidã cã rãspunsul biochimic în cadrul
tratamentului hepatitelor virale cronice ºi toxice cu Hepaphyl
este mai favorabil atât la finele primei sãptãmîni de tratament,
cât ºi la 1 lunã (în hepatitele toxice), 3 ºi 6 luni (hepatitele virale
cronice) de examinare repetatã.
În ceea priveºte rãspunsul virusologic al copiilor cu
hepatite virale cronice, pe fundalul tratamentului cu Reaferon
ce asociazã ºi Hepaphyl, seroconversia e (Ag HBe/anti-HBe)
s-a obþinut în termene mai restrânse.
Astfel, în lotul copiilor care au administrat timp de 3 luni,
de tratament combinat (Reaferon ºi Hepaphyl), seroconversia
e s-a reuºit la 3 copii, pe când în lotul control, acest fenomen
a fost prezent doar la un singur copil. La 6 luni de evaluare
dupã tratamentul combinat cu Hepaphyl s-a fixat seroconversie
de tip e la încã 4 copii; în grupul control fiind înscriºi doar
3 astfel de cazuri. Deci putem concluziona cã prin terapia
combinatã cu Hepaphyl sporeºte eficienþa curativã a protocolului
de tratament ºi se reduc termenele de instalare a seroconversiei.
De remarcat cã în cadrul tratamentului, datoritã prezenþei
Curcuma longum care posedã inclusiv proprietãþi coleretice, la

Fig. 8. Dinamica AlAt-ului pe fundalul tratamentelor aplicate
în hepatita toxicã, cu ºi fãrã Hepaphyl.

Fig. 9. Diminuarea AsAt-ului pe fundal de tratament al hepatitei
toxice, cu ºi fãrã Hepaphyl.
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3. Graþie componenþei farmacologice echilibrate a
Phylanthus amarus ºi a Curcuma longum, care posedã inclusiv
proprietãþi imunomodulatorii, la administrarea în complex cu
terapia de bazã, Hepaphyl sporeºte eficienþa curativã a
protocolului de tratament ºi accelereazã instalarea seroconversiei
la copiii cu hepatitã viralã cronicã.
4. La copiii cu vârste de peste 10 ani administrarea
Hepaphyl în doze de 1 capsulã de 3 ori în zi timp de 14 zile în
cazul hepatitei toxice ºi timp de 3 luni, în hepatitã viralã cronicã
cu virus B, nu este însoþitã de reacþii adverse de tipul celor
alergice sau de incompatibilitate medicamentoasã.
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Fig. 10. Termenele de instalare a seroconversiei e la copiii
trataþi cu ºi fãrã Hepaphyl.

2 copii s-a înregistrat o diaree timp de 2 zile. Acest efect a fost
tranzitoriu ºi nu a necesitat sistarea preparatului. La alþi 3 copii
din cei 26, care au administrat tratament cu Hepaphyl, s-a
înregistrat o creºtere neesenþialã a bilirubinei, cu circa 2,4±0,8
mmoli/l care, cãtre finele primei sãptãmâni de tratament, a
regresat pânã la valori fiziologic admisibile. Reacþii adverse de
tipul celor alergice sau de incompatibilitate nu au fost înegistrate.
Concluzii
1. Suplimentarea curelor de tratament cu Hepaphyl la
copiii suferinzi de hepatitã viralã cronicã B ºi de hepatitã toxicã
reduce durata manifestãrilor clinice ºi amelioreazã tabloul clinic
al bolii.
2. Datoritã proprietãþilor antitoxice, antiinflamatoare ºi
hepatoprotectoare ale Phylanthus amarus ºi ale Curcuma
longum, Hepaphyl determinã regresiunea mai eficientã ºi în
termene comparativ restrânse a transaminazelor hepatice, atât
la copiii cu hepatitã viralã cronicã cu virus hepatic B, cât ºi la
cei cu hepatitã toxicã, induce un rãspuns biochimic favorabil.
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Unele aspecte de Tratament chirurgical în complicaþiile traumatismelor
oaselor carpiene
D. Buzu
Catedra Traumatologie, Ortopedie ºi Chirurgie în Campanie, USMF Nicolae Testemiþanu
Some Aspects of the Surgical Treatment of Carpel Fractures
The author studied 34 patients who have undergone surgical treatment for scaphoid pseudoarthroses. Selective arthrodesis of 4 carpal bones
was performed on. 28 patients (82.4%), scaphoid distal fragment excision for 3 (8.8%), styloidectomy for 2 (5.9%), and proximal line carpectomy
for 1 (2.9%). A crosswise metal plate was also used for the first time with four patients in the fixation of 4 carpal bones. K-wires and tension
loops were also used in 4 patients. Functional and radiological follow-up results (34.8 ± 3.8 months in average) were analyzed in 29 patients.
Using the H. Krimmer score 26 cases (89%) show/display positive results of the surgery.
Key words: carpal bones fractures, scaphoid pseudoarthroses
Íåêîòîðûå àñïåêòû õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïîñëåäñòâèé ïåðåëîìîâ êîñòåé çàïÿñòüÿ
Íåëå÷¸ííûå ëîæíûå ñóñòàâû ëàäüåâèäíîé êîñòè îáóñëîâëèâàþò êîëëàïñ çàïÿñòüÿ è ðàçâèòèå äåôîðìèðóþùåãî àðòðîçà
êèñòåâîãî ñóñòàâà. Ïîä íàøèì íàáëþäåíèåì ( ñ 2000-ãî ïî 2006-é ãîä ) íàõîäèëîñü 34 áîëüíûõ ñ îñëîæí¸ííûìè ëîæíûìè
ñóñòàâàìè ëàäüåâèäíîé êîñòè, êîòîðûì ïðîâîäèëîñü óäàëåíèå äèñòàëüíîãî ôðàãìåíòà ñîîòâåòñòâóþùåé êîñòè (3 áîëüíûì ),
ñòèëîèäýêòîìèÿ ëó÷åâîé êîñòè (2 áîëüíûì), óäàëåíèå ïðîêñèìàëüíîãî ðÿäà çàïÿñòüÿ (1 áîëüíîìó) è ìåæçàïÿñòíûé àðòðîäåç
(28 áîëüíûì). Áëèæàéøèå è îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ ïðîñëåæåíû ó 29 áîëüíûõ. Õîðîøèå è óäîâëåòâîðèòåëüíûå àíàòîìî-ôóíêöèîíàëüíûå ðåçóëüòû îòìå÷åíû ó 26 ïàöèåíòîâ (89,7%).
Êëþ÷åâûå ñëîâà : ïîâðåæäåíèå êîñòåé çàïÿñòüÿ, õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå

Actualitatea studiului
Leziunile articulaþiei pumnului constituie 25%35% din
toate traumatismele mâinii [5, 7, 10].
Ele se diagnosticheazã tardiv sau în general nu se
determinã. Greºeli de ordin diagnostic, conform datelor
literaturii, au loc în 31,4%70% din cazuri [10, 11]; cauza
principalã este adresarea târzie a pacienþilor dupã ajutor medical,
iar în unele cazuri neatenþia traumatologilor-ortopezi la aceste
leziuni [10].
Fracturile osului scafoid sunt cele mai frecvente leziuni
ale carpului ºi constituie de la 0,5% pânã la 3,9% din toate
fracturile scheletului sau 60%85% din fracturile oaselor
carpiene [5, 6].
Dereglarea regenerãrii osoase în fracturile osului scafoid
cauzeazã dezvoltarea, în 25%-40% din cazuri, a pseudartrozei,
iar în 15%-30% din cazuri se instaleazã necroza asepticã a
fragmentului proximal [10,11].
Pseudartroza scafoidianã de lungã duratã sau insuficienþa
ligamentului scafolunar poate rezulta un colaps carpian ºi o
artrozã deformantã. Aceste stãri, numite SLAC (scapholunate
advanced collapse ) ºi SNAC (scaphoid nonunion advanced
collapse), sunt cele mai frecvente cauze ale dezvoltãrii artrozei
articulaþiei pumnului [2, 4, 6, 7]. În practica traumatologicã
patologia SNAC a fost constatatã în 60%, iar patologia SLAC 
în 40% din cazuri [7]. Opþiunile de tratament sunt urmãtoarele:
carpectomia rândului proximal ºi artrodeza totalã de pumn. Din
pãcate, fuziunea articularã totalã a pumnului nu întotdeauna duce
la dispariþia durerii ºi poate cauza dizabilitãþi funcþionale
semnificative [1].
În artrozele deformante ale articulaþiei pumnului de gradele
II-III, în cazul în care este afectat total compartimentul

radioscafoidian ºi mediocarpian, dar este pãstratã integritatea
interliniei articulare radiosemilunare, unica intervenþie salvatoare
a mobilitãþii pumnului este excizia scafoidului ºi artrodeza
mediocarpianã a 4 oase [1, 9].
În literatura de specialitate nu sunt elucidate pe deplin
indicaþiile ºi contraindicaþiile, tehnica operatorie de fixare a
oaselor în artrodeza de 4 oase carpiene.
Scopul studiului
A constat în elaborarea unei tactici optime de tratament
chirurgical al consecinþelor traumatismelor oaselor carpiene, în
perfecþionarea fixatorilor pentru artrodeza selectivã a 4 oase carpiene
pentru a spori gradul de stabilitate a fixãrii, cu implementarea în
clinicã a metodelor noi de artrodezã intracarpianã ºi în elaborarea
indicaþiilor ºi a modalitãþii de tratament funcþional postoperatoriu.
Material ºi metode
În secþia Chirurgia Mâinii a SCTO, în perioada anilor
2000-2006, s-au aflat la tratament 34 de pacienþi cu pseudartroze
complicate ale osului scafoid  33 (97,1%) de bãrbaþi ºi 1 (2,9%)
femeie. Vârsta medie a pacienþilor cu pseudartroze complicate
ale osului scafoid constituia 42,9±1,6 ani (de la 26 la 62 de
ani); 4 (11,8%) pacienþi erau în vârstã de 21-30 de ani, 7 (20,6%)
 în vârstã de 31- 40 de ani, 16 (47,1%)  în vârstã de 41-50 de
ani ºi 7 (20,6%)  în vârstã de 51 de ani sau mai mult.
În medie pacienþii cu pseudartroze complicate ale osului
scafoid au fost spitalizaþi pentru 8,2±0,5 zile (de la 3 pânã la 16
zile), iar perioada de la traumatism pânã la spitalizare a constituit
147,1±16,5 luni (de la 15 pânã la 360 de luni).
La pacienþii cu pseudartroze complicate ale osului scafoid
mai frecvent este afectatã mâna dreaptã  în 18 (52,9%) din
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folosit-o în tratamentul artrozei avansate a carpului cu alterarea
interliniilor capito-semilunare ºi scafo-lunare la 28 (82,4%) de
pacienþi cu pseudartroze complicate ale osului scafoid. Scopul
acestei intervenþii este obþinerea unui pumn nedureros, încercând
în acelaºi timp pãstrarea unei moblitãþi în sectoarele utile.

cazuri. Mâna stângã era afectatã la 16 (47,1%) dintre pacienþi.
Sediul leziunii mai des este localizat în treimea medie  la 20
(58,8%) de pacienþi, urmat de sediul leziunii în treimea
proximalã  la 14 (41,2%) pacienþi. Sediul leziunii în treimea
distalã nu s-a constatat nici la un pacient cu pseudartroze
complicate ale osului scafoid.
În toate cazurile de pseudartroze complicate ale osului
scafoid mecanismul fracturilor a fost indirect. Traiectul fracturii
în acest grup de studiu a fost orientat transveral la 18 (52,9%)
pacienþi, oblic-orizontal  la 13 (38,2%) pacienþi ºi oblic-vertical
 la 3 (8,8%) pacienþi. Instabilitatea carpianã dorsalã s-a
constatat la 16 pacienþi ºi instabilitatea carpianã volarã  la 1
pacient.
La 28 (82,4%) de pacienþi cu pseudartroze complicate ale
osului scafoid s-a efectuat artrodezã selectivã, la 3 (8,8%) 
excizia fragmentului distal, la 2 (5,9%)  stiloidectomie ºi la 1
(2,9%) pacient  carpectomia rândului proximal. Intervenþia
chirurgicalã s-a efectuat cu utilizarea abordului dorsal în 31
(91,2%) de cazuri ºi prin abord volar  în 3 (8,8%) cazuri.
Înlãturarea fragmentului distal al osului scafoid a fost
propusã ca o alternativã în artrozele deformante precoce ale
pumnului. Au fost operaþi prin acest procedeu 3 pacienþi. Toþi
pacienþii au fost bãrbaþi, cu o medie de vârstã de 37 de ani (3148 de ani). La toþi pacienþii a fost afectatã mâna stângã. Sediul
fracturii osului scafoid la doi pacienþi era în treimea medie, iar
la un pacient  în treimea proximalã. Direcþia traiectului de
fracturã faþã de axul antebraþului a fost transversalã  la doi
pacienþi, ºi oblic-orizontalã  la un pacient. Intervalul de timp
de la traumatism pânã la spitalizare a fost în medie 10,6 ani (514 ani). La aceºti trei pacienþi s-a atestat un proces artrozic de
gradul II. Instabilitatea carpianã dorsalã a fost diagnosticatã,
radiologic, la toþi cei trei pacienþi .
Rezecþia apofizei stiloide a osului radial, graþie simplitãþii
sale ºi efectului imediat obþinut, a fost larg rãspânditã în secolul
trecut, având o popularitate mare printre chirurgi. Aceastã
operaþie a fost efectuatã în studiul nostru la 2 pacienþi în scop
de lichidare a unei cauze în patogeneza pseudartrozei  contactul
permanent dintre apofiza stiloidã a osului radial ºi fragmentul
distal al osului scafoid. Analiza rezultatelor la distanþã a
stiloidectomiei, a discreditat-o ca intervenþie de sine stãtãtor în
pseudartrozele complicate ale scafoidului carpian din cauza
progresãrii instabilitãþii carpiene propriu-zise ºi a procesului
artrozic, în pofida faptului cã rezultatele funcþionale la distanþã
sunt bune  scorul Krimmer constituie 70 ºi 75 de puncte.
Rezecþia primului rând de oase carpiene am efectuat-o la
un pacient cu pseudartrozã complicatã a osului scafoid în stadiul
II (conform clasificãrii H. Waston, 1999), la care interlinia
capitosemilunarã a fost pãstratã, iar cartilajul articular al capului
osului capitat se prezenta satisfãcãtor. Rezultatul la distanþã a
demonstrat o micºorare vãditã a durerii, pãstrarea mobilitãþii ºi
a forþei de strângere, date care au fost comparate cu acele obþinute
în artrodeza mediocarpianã. În opinia noastrã, rezecþia rândului
proximal de oase carpiene se poate indica, dacã capul capitatului
nu este implicat în procesul degenerativ-distrofic (stadiile I ºi
II, dupã H. Watson).
Artrodeza celor patru oase ale carpului, sau capitosemiluno-hamato-piramidalã cu ablaþiunea scafoidului, am

Tehnica operatorie
Pentru artrodeza celor 4 oase ale carpului folosim incizie
sinusoidalã pe faþa dorsalã a articulaþiei pumnului, cu baza
lamboului pe partea radialã; þesutul subcutanat conþine ramul
superficial al nervului radial, care se eleveazã de pe retinaculul
extensorilor. Se deschide canalul 3 extensorian, extensorul lung
al policelui se deplaseazã radial. Compartimentele 2 ºi 4 ale
extensorilor sunt ridicate, nedeschise, de pe radius.
Articulaþia pumnului se deschide, folosind incizia capsulei
prin ligamentele dorsale intercarpiene ºi ligamentul radiocarpal
dorsal, cu formarea unui lambou triunghiular cu baza îndreptatã
lateral. Cartilajele de pe suprafeþele articulare adiacente ale
oaselor capitat, lunat, hamat ºi piramidal sunt complet excizate
cu osteotomul. Fragmentele scafoidului se extirpeazã în scop
de a salva ligamentele radiocarpale volare.
O broºã Kirshner cu diametrul 1,5 mm este introdusã prin
capitat, din distal spre proximal, pânã când perforeazã capul
capitatului. Osul semilunar se fixeazã ca sã refacã aliniamentul
normal capito-lunar pentru reducerea dezaxãrii dorsale ºi
prevenirea alunecãrii primului rând de oase carpiene. Interliniile
celor 4 oase carpiene sunt umplute cu grefoane spongioase
colectate din creasta iliacã ºi se impacteazã cu un instrument
confecþionat de noi (certificat de inovator nr. 3972 din 14.02.03).
Cu multã grijã se face adaptarea marginilor radiale ale lunatului
ºi ale capitatului, ºi ale luno-piramidalului ºi capitato-hamatului.
Broºa din capitat se introduce în osul semilunar, a doua broºã
se introduce paralel cu prima prin hamat-piramidal. Poziþia
corectã a oaselor este verificatã radiografic.
Dupã închiderea capsulei articulare, retinaculul extensor
se sutureazã, lãsând tendonul extensor lung al policelui
subcutanat. Articulaþia pumnului se imobilizeazã prin atelã
ghipsatã, timp de 2-8 sãptãmâni, în funcþie de fixatorii folosiþi.
Pentru fixarea blocului celor patru oase carpiene
artrodezate, am folosit broºe la 16 pacienþi, fixatori patrupezi
confecþionaþi din broºe în timpul intervenþiei chirurgicale  la 2
pacienþi, agrafe cu termomemorie  la 2 pacienþi, placã
cruciformã  la 4 ºi broºe cu hoban  la 4 pacienþi.
Pentru fixarea celor 4 oase carpiene am elaborat un
dispozitiv care este executat ca o placã în cruce din metal (titan
biologic inert) rigid flexibil, cu orificii pentru elementele de
fixare pe sectoarele de capãt liber al traverselor. Forma ºi
dimensiunile plãcii în cauzã sunt condiþionate de dimensiunile
fiziologice medii ale oaselor capitat, semilunar, hamat ºi
piramidal. De asemenea, în dispozitiv lungimea traversei
destinate fixãrii cãtre osul semilunar poate depãºi dimensiunea
transversalã a osului cu 1,5-2,5 cm. În traversã este executat cel
puþin un orificiu la distanþa de 1,5-3,5 cm de la centrul
ramificaþiei în cruce ºi unul pe extrema ei liberã.
În aºa mod, noi am aplicat metoda de artrodezã a 4 oase
carpiene cu placa în cruce ºi excizia fragmentelor osului scafoid
la 4 pacienþi. Metoda asigurã o fixare rigidã a oaselor carpiene,
"'

Nr.5 (299), 2007

A

B

Fig. 1. Radiogramele pacientului P. cu pseudartrozã complicatã a osului scafoid a mâinii stângi:
a) preoperatoriu; b) dupã artrodezã de 4 oase carpiene ºi dupã fixare cu placã cruciformã.

un an ºi 4 (13,8%) pacienþi  în perioada de pânã la un an de la
intervenþia chirurgicalã.
Grupul MAYO a raportat 23 de cazuri de fuziuni
mediocarpiene, examinate la 41 de luni postoperatoriu, ºi au
constatat cã durerea a dispãrut complet la 16 pacienþi,
amplitudinea miºcãrilor de extensiune-flexiune a fost bine
menþinutã (54%), iar forþa de prehensiune a fost restabilitã la
78% dintre pacienþi [6].
Iniþial, în grupul de pacienþi din studiul nostru s-au
constatat dureri severe în 52,9% din cazuri, dureri în repaus 
în 44,1% din cazuri ºi dureri la efort fizic  în 2,9% din cazuri.
Postoperatoriu, durerile absentau la 20,7% dintre pacienþi, dureri
severe nu acuza niciun pacient, dureri în repaus prezentau 13,8%
dintre pacienþi ºi dureri la efort fizic  65,5% dintre pacienþi.
Astfel s-a obþinut o atenuare semnificativã a durerii.
Rezultatele noastre sunt comparabile cu alte studii [6, 7],
cu dispariþia durerilor în 20,7% din cazuri. Rezultatele depind
de gradul de atingere artrozicã preoperatoriu.
Volumul miºcãrilor de flexiune-extensiune are o tendinþã
de majorare, de la 62,8±5,5° pânã la 65,5±4,8° (p>0,05); iar
devierea radial-ulnarã creºte semnificativ, de la 23,3±1,7° pânã
la 34,7±1,9° (p<0,01). Mobilitatea flexiune-extensiune, la
examinare, era în limite funcþional suficiente  65,5±4,8°
(p>0,05), chiar dacã nu a fost statistic veridicã, ºi aceasta cu

în orice miºcãri în articulaþia pumnului placa fixeazã ferm oasele,
fãrã a le permite sã se deplaseze. Metoda datã este puþin
traumatizantã ºi asigurã restabilirea rapidã a funcþiei articulare
(fig. 1).
La 4 pacienþi cu pseudartroze complicate ale scafoidului
carpian ºi la un pacient cu fracturã-luxaþie perilunarã
transnavicularã învechitã, am folosit un procedeu nou de
artrodezã de 4 oase carpiene cu excizia scafoidului. Metoda
constã în aceea cã, dupã deschiderea articulaþiei pumnului ºi
excizia scafoidului, se formeazã un canal transversal prin centrul
oaselor semilunar ºi piramidal ºi se introduce prin el un fir
metalic din material flexibil, inert din punct de vedere biologic.
Apoi se fixeazã capitatul cu semilunarul ºi hamatul cu
piramidalul cu 2 broºe paralele, între capetele lor libere se trece
firul metalic în formã de 8 ºi capetele se rotesc pânã la
compresiunea maximã a oaselor fixate, dupã care capetele distale
ale broºelor se curbeazã ºi se fixeazã pe os (fig. 2).
Rezultate ºi discuþii
Am analizat rezultatele funcþionale ºi radiografice la 29
(85,3%) de pacienþi cu pseudartroze complicate ale scafoidului
în medie dupã 34,8±3,8 de luni (de la 4 pânã la 84 de luni) în
scop de a aprecia eficienþa tratamentului chirurgical. Majoritatea
pacienþilor (25%86,2%) au fost examinaþi în perioada de peste
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Fig. 2. Radiograma articulaþiei pumnului pacientului D. cu pseudartroza osului scafoid, mâna dreaptã:
a) preoperatoriu; b) dupã excizia scafoidului ºi artrodezã de 4 oase carpiene, fixare cu broºã ºi hoban.
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asociatã cu artroza avansatã a articulaþiei pumnului. Aprecierea
mobilitãþii, la examinarea repetetã, a corelat cu durata de
imobilizare ºi prelucrarea precoce a miºcãrilor. Durata medie
de imobilizare  5-6 sãptãmâni s-a soldat cu rezultate mai bune
ale mobilitãþii flexiune-extensiune ºi de deviere radial-ulnarã.

atât mai mult cu cât tratamentul a început mai devreme.
Aprecierea mobilitãþii, în examenul repetat, a corelat cu durata
de imobilizare ºi cu prelucrarea precoce a miºcãrilor. Durata
medie de imobilizare  5-6 sãptãmâni  a fost urmatã de rezultate
mai bune în flexiune-extensiune ºi în devierea radial-ulnarã.
Dinamometria a constatat o creºtere nesemnificativã a
forþei la mâna afectatã, de la 14,3±0,8 kg pânã la 15,9±1,5 kg
(p>0,05), ºi a ratei de creºtere a forþei comparativ cu mâna
intactã, de la 46,5±1,8% pânã la 49,1±3,6% (p>0,05).
Rezultatele prezintã totuºi o mare variaþie în funcþie de pacienþi:
din 29 de cazuri, 17 pacienþi remarcau o ameliorare în raport cu
situaþia preoperatorie, 5 pacienþi prezentau o diminuare a forþei
de prehensiune, iar 7 pacienþi nu aveau nicio modificare.
Unghiul capitato-semilunar, de asemenea, a crescut veridic
 de la 6,1±0,6° pânã la 11,9±0,7°;(p<0,001); deoarece acest
unghi reflectã gradul de reducere a semilunarului, existã deci o
dezaxare carpianã dorsalã pe ansamblul de cazuri. Totuºi numai
pacienþii cu un unghi capitato-lunar mai mare de 15°, în
examinarea de control au avut rezultate nesatisfãcãtoare .
Eminenþa carpianã nu a suportat modificãri semnificative
(0,47±0,008 ºi 0,45±0,007; p>0,05).
Iniþial, incapacitatea severã a funcþiei mãinii s-a constatat
la 14 (41,2%) pacienþi, incapacitatea moderatã  la 19 (55,9%)
pacienþi ºi limitãrile în activitatea mâinii în unele situaþii  la 1
(2,9%) pacient. Postoperatoriu, funcþia mâinii nu s-a normalizat
nici la un pacient, incapacitatea severã a funcþiei mâinii s-a redus
la 1 (3,4%) pacient, incapacitatea moderatã  la 10 (34,5%)
pacienþi, iar limitarea funcþiei în unele situaþii s-a majorat la 18
(62,1%) pacienþi.
J. E. Imbriglia ºi coautorii (2000) au notat cã curbura
radialã a capului capitatului este de aproximativ 60% în raport
cu fosa lunatã a radiusului în plan frontal ºi sagital, ºi au propus
carpectomia rândului proximal. M. M. Tomaino et al. (1994) au
raportat rezultate satisfãcãtoare pentru ambele procedee
chirurgicale ºi au recomandat carpectomia rândului proximal 
în stadiul II  ºi artrodeza mediocarpianã  în stadiul III de
artrozã deformantã a pumnului.
În opinia noastrã, carpectomia rândului proximal se poate
indica numai în situaþia în care capul capitatului nu este implicat
în procesul degenerativdistrofic (SNAC, stadiile I ºi II).
Artrodeza s-a consolidat în 24 (82,7%) de cazuri în medie
dupã 8,8 sãptãmâni (de la 5 pânã la 13 sãptãmâni), iar în 5
(17,3%) cazuri fuziunea osoasã nu a survenit. Toþi aceºti 5
pacienþi au refuzat intervenþii repetate de artrodezare
mediocarpianã sau artrodezã totalã de pumn.
Radiologic, devierea radialã a blocului osos carpian s-a
depistat în 9 (31%) cazuri, însã fãrã dereglãri funcþionale în
decursul activitãþilor curente. Scorul Krimmer a crescut statistic
veridic de la 35,3±2,5 puncte preoperatoriu la 57,9±2,7 puncte
postoperatoriu (p<0,001).
Conform scorului Krimmer, în majoritatea cazurilor (26%
89,7% dintre pacienþi) rezultatele au fost apreciate pozitiv:
rezultate excelente nu s-au obþinut nici la un pacient; rezultate
bune s-au constatat la 19 (35,5%) pacienþi; rezultate moderate 
la 7 (24,1%) ºi rezultate nesatisfãcãtoare  la 3 (10,3%) pacienþi.
Rezultatul final este cu atât mai deplorabil cu cât
mobilitatea pumnului este mai scãzutã preoperatoriu ºi este

Concluzii
1. Artrodeza a 4 oase carpiene cu excizia fragmentelor osului
scafoid are locul sãu bine stabilit în tratamentul pumnului artrozic.
2. În stadiul II de artrozã a pumnului, în care interlinia
capito-lunarã este încã pãstratã, alegerea intervenþiei se face între
artrodeza selectivã ºi rezecþia primului rând al oaselor carpiene,
prioritate oferindu-se primului procedeu.
3. Aplicarea modificãrilor propuse de noi în artrodeza de
4 oase carpiene la 8 pacienþi a demonstrat cã dispozitivul ºi
procedeele elaborate de noi asigurã obþinerea rezultatelor
anatomice ºi funcþionale bune ºi moderate în circa 89,8% din
cazuri.
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Îñîáåííîñòè ïàòîãåíåçà àòåðîñêëåðîçà.
Ðîëü Ñèìâàëèìèòà â ëå÷åíèè äèñëèïèäåìèé
Â. Ðåâåíêî, Ê. Äóìàíñêè, À. Ãðîññó
Êàôåäðà êàðäèîëîãèè ôàêóëüòåòà ðåçèäåíòóðû è êëèíè÷åñêîé îðäèíàòóðû ÃÓÌèÔ èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó
Pathogenesis of Atherosclerosis and the Role of Simvalimit in the Treatment of Dyslipidemia
The article focuses on the pathogenesis of atherosclerosis. The initial stage of endothelial dysfunction eventually leads to a cascade of
reactions that result in formation of foam cells. Rich in lipids, they contribute to the development of atherosclerotic plaque. The research
examined the effects of Simvalimit (Simvastatin) on the lipid profiles in patients with dyslipidemias, and showed that the use of Simvalimit 20
mg for 1 month resulted in a 29% reduction of total cholesterol and a 34% reduction in LDL cholesterol. No statistically significant change was
observed in the levels of HDL, TGs, CPK and LFTs, nor did patients using Simvalimit show any adverse effects resulting from the medication.
Key words: atherosclerosis, endothelial dysfunction, Simvalimit
Particularitãþile patogeniei arteriosclerozei. Simvalimitul în medicaþia dislipidemiilor
Se comunicã despre particularitãþile patogeniei aterosclerozei. Prima etapã a evoluþiei aterosclerozei are la bazã disfuncþia endoteliului
vascular. Ea constã într-un ºir de modificãri din care rezultã apariþia celulelor xantomatoase cu un conþinut bogat de lipide; în aºa mod se
formeazã placardele aterosclerotice. Sunt prezentate date proprii referitor la influenþa Simvalimitului (Simvastatinului, S.A. Grindex) asupra
indicilor profilului lipidic la pacienþi cu dislipidemii. Administrarea Simvalimitului în dozã nictemeralã 20 mg în decurs de o lunã a condus la
scãderea nivelului total al colesterinei cu 29% (p<0,01) ºi a colesterinei LPDJ cu 34% (p<0,01). Nu s-a modificat (statistic veridic) nivelurile
trigliceridelor, total al creatininfosfatazei, al trasanimazelor ºi al colesterinei LPDÎ. Administrarea Simvalimitului nu a provocat fenomene
adverse.
Cuvinte-cheie: ateroscleroza, disfuncþia endoteleului, Simvalimit

Ñîâðåìåííàÿ êîíöåïöèÿ ïàòîãåíåçà àòåðîñêëåðîçà îïèñûâàåò íåñêîëüêî îñíîâíûõ àñïåêòîâ, à èìåííî:
1) ðîëü îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ðèñêà â àòåðîãåíåçå; 2) ýíäîòåëèàëüíóþ äèñôóíêöèþ; 3) ìåõàíèçìû ïðîëèôåðàöèè ãëàäêîìûøå÷íûõ êëåòîê; 4) íàëè÷èå ëèïèäîâ â
áîëüøèíñòâå ïîâðåæäåíèé è èõ ëîêàëèçàöèÿ â èíòèìå
[1].
Ýíäîòåëèàëüíûì êëåòêàì èíòèìû ïðèïèñûâàåòñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôóíêöèé. Ñèíòåçèðóÿ è âûäåëÿÿ
ðàçëè÷íûå õèìè÷åñêèå ìåäèàòîðû, ñîõðàíÿÿ îñíîâíûå
ìåìáðàíû è èçìåíÿÿ ëèïîïðîòåèäû ïðè èõ ïðîõîæäåíèè ÷åðåç àðòåðèàëüíóþ ñòåíêó, ýíäîòåëèîöèòû îáåñïå÷èâàþò ôîðìèðîâàíèå íåòðîìáîòè÷åñêîé, àíòèàäãåçèâíîé ïîâåðõíîñòè ïîëóïðîíèöàåìîé ìåìáðàíû [2].
Îòâå÷àÿ íà ðàçëè÷íûå ìåñòíûå è îáùèå ðàçäðàæèòåëè, ñîêðàùàÿñü è ðàññëàáëÿÿñü, ãëàäêîìûøå÷íûå êëåòêè ñðåäíåé ñîñóäèñòûé îáîëî÷êè èçìåíÿþò äèàìåòð
ïðîñâåòà ñîñóäà. Òàêèì îáðàçîì ðåãóëèðóåòñÿ ñîñóäèñòûé òîíóñ, êðîâîòîê è êðîâÿíîå äàâëåíèå. Âñ¸ ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ áëàãîäàðÿ âûðàáîòêå íåêîòîðûõ âàçîàêòèâíûõ âåùåñòâ: ïðîñòàãëàíäèíîâ, ýíäîòåëèíà, îêñèäà àçîòà è ò. ä. [3].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ïàòîãåíåçå àòåðîñêëåðîçà íà íà÷àëüíîì ýòàïå ïðîèñõîäèò ïîðàæåíèå
ýíäîòåëèÿ. Êàê ñëåäñòâèå âîçíèêàåò ýíäîòåëèàëüíàÿ
äèñôóíêöèÿ. Áîëåå òîãî, èçâåñòíû ôàêòîðû å¸ ðèñêà,
ñðåäè êîòîðûõ ïðèâëåêàåò âíèìàíèå àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, âûçûâàþùàÿ ïàðèåòàëüíûé ñòðåññ; èìååò
çíà÷åíèå è ïîâûøåííàÿ âûðàáîòêà áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ (öèòîêèíîâ), êóðåíèå, «àòåðîãåííàÿ» äèå-

òà, ïîâûøåííûé óðîâåíü îñíîâíîé ãëèêåìèè è îêèñëåííîãî õîëåñòåðèíà ËÏÍÏ [4].
Êàê çàùèòíûé îòâåò íà ìåñòíîå ïîðàæåíèå ýíäîòåëèÿ, ïðîèñõîäèò ñèíòåç ðàçëè÷íûõ âåùåñòâ, èìåþùèõ
àäãåçèâíûå ñâîéñòâà: öèòîêèíû (IL-1, TNF-a), õåìîêèíû (ìîíîöèòû, ìîíîöèòàðíûé õåìîòàêñè÷åñêèé ôàêòîð-1, IL-8) è òàê íàçûâàåìûå ôàêòîðû ðîñòà (PDGF,
ôàêòîð ðîñòà òðîìáîöèòîâ, ôàêòîð ðîñòà ôèáðîáëàñòîâ  FGF) [5]. Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêàåò àäãåçèâíàÿ
ïîâåðõíîñòü, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò ïðèñîåäèíåíèþ ê
ýíäîòåëèàëüíîé ïîâåðõíîñòè íåêîòîðûõ âîñïàëèòåëüíûõ êëåòîê (ìîíîöèòû è Ò-ëèìôîöèòû) (òàáë.1). Îäíàæäû ïðèñîåäèíèâøèåñÿ, ìîíîöèòû è Ò-ëèìôîöèòû ïîñòåïåííî ìèãðèðóþò ÷åðåç íåïîâðåæäåííûé ýíäîòåëèé
â ïîäýíäîòåëèàëüíûé ñëîé. Áîëüøàÿ ÷àñòü ìîíîöèòîâ
äèôôåðåíöèèðóåòñÿ â ìàêðîôàãè è ïðèòÿãèâàþò îêèñëåííûé õîëåñòåðèí ËÏÍÏ, ÿâëÿþùèéñÿ áîëåå àòåðîãåííûì, ÷åì îáû÷íûé õîëåñòåðèí ËÏÍÏ. Ýòè ìàêðîôàãè
âïîñëåäñòâèè ñòàíîâÿòñÿ ïåíèñòûìè êëåòêàìè. Îêèñëåííûé õîëåñòåðèí ËÏÍÏ ñïîñîáñòâóåò ãèáåëè ýíäîòåëèàëüíûõ êëåòîê è âîñïàëèòåëüíîìó îòâåòó, ÷òî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ íîðìàëüíîé ôóíêöèè ýíäîòåëèÿ. Âñå
ýòè ïðîöåññû òàêæå èçìåíÿþò è îòâåò àíãèîòåíçèíà II,
âñëåäñòâèå ÷åãî ïðîèñõîäèò íàðóøåíèå ôóíêöèè âàçîäèëàòàöèè. Îäíîâðåìåííî ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïðîòðîìáîòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ óâåëè÷åíèåì óðîâíÿ àêòèâàòîðà èíãèáèòîðà-1 òðîìáîöèòîâ (PAL-1), ôàêòîðà òêàíåâîé ýêñïðåññèè, àêòèâàöèåé
òêàíåâîãî ïóòè ñâ¸ðòûâàíèÿ êðîâè è âûäåëåíèÿ PDGF
[6].
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ñóäèñòîé ïàòîëîãèè (ïåðåìåæàþùàÿñÿ õðîìîòà, ãàíãðåíà). Ñìåðòü, èíôàðêò ìèîêàðäà è öåðåáðîâàñêóëÿðíûå
ïîñëåäñòâèÿ àòåðîñêëåðîçà ÷àñòî ïðîèñõîäÿò âíåçàïíî,
âñëåäñòâèå ÷åãî ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü íå îêàçûâàåòñÿ
èëè îíà ïàëëèàòèâíà [10].
×àñòîòà ñåðäå÷íûõ çàáîëåâàíèé òåñíî ñâÿçàíà ñ
îáðàçîì æèçíè è èçìåí÷èâûìè ôèçèîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè. Áûëî íåîñïîðèìî äîêàçàíî, ÷òî óñòðàíåíèå
ôàêòîðîâ ðèñêà ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ ñìåðòíîñòè è çàáîëåâàåìîñòè, îñîáåííî ó áîëüíûõ ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèåé (äèàãíîñöèðîâàííîé èëè íåäèàãíîñöèðîâàííîé).
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ ñâÿçàíû ñ ïîâûøåíèåì óðîâíÿ îáùåãî õîëåñòåðèíà. Ñâÿçü ìåæäó âûñîêèì óðîâíåì õîëåñòåðèíà è ïîâûøåííîé ÷àñòîòîé
êîðîíàðíîé ïàòîëîãèè áûëà îòìå÷åíà âî ìíîãèõ êðóïíûõ êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Â ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèÿõ îïðåäåëåíèå îáùåãî õîëåñòåðèíà ïðîâîäèëîñü ðóòèííî. Áûëî ïîêàçàíî, ÷òî îòíîøåíèå ìåæäó
óðîâíåì õîëåñòåðèíà è ÷àñòîòîé êîðîíàðíîé ïàòîëîãèè ïî÷òè ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò õîëåñòåðèíà ñ íèçêîé
ïëîòíîñòüþ  îñíîâíîãî âåñòíèêà õîëåñòåðèíà,  ÿâëÿþùåãîñÿ ôàêòè÷åñêè ãëàâíûì àòåðîãåííûì ëèïîïðîòåèíîì [11].
Ðåçóëüòàòû íåêîòîðûõ èññëåäîâàíèé ïîêàçàëè, ÷òî
ñíèæåíèå îáùåãî õîëåñòåðèíà è õîëåñòåðèíà ëèïîïðîòåèäîâ íèçêîé ïëîòíîñòè ïðèâîäèò ê äîñòîâåðíîìó ñíèæåíèþ ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ÈÁÑ [12]. Äëÿ äîñòèæåíèÿ
ýòîé öåëè áûë ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ òåðàïåâòè÷åñêèõ ìåð,
îñíîâàííûé íà äâóõ ãëàâíûõ íàïðàâëåíèÿõ: íåìåäèêàìåíòîçíîì ëå÷åíèè (ãèïîëèïèäåìè÷åñêàÿ äèåòà, êîíòðîëü ìàññû òåëà, ñìåíà îáðàçà æèçíè) è ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ [13]. Ïðè ìåäèêàìåíòîçíîì ëå÷åíèè áûëè
èñïîëüçîâàíû ìíîãèå ãðóïïû ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íî
ñðàâíèòåëüíûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ÷åòêî ïîêàçûâàëè ïðåâîñõîäñòâî èíãèáèòîðîâ ÃÌÃÊîÀ ðåäóêòàçû (ñòàòèíîâ). Îñíîâíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ýòîé ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ: Ñèìâàñòàòèí, Ëîâàñòàòèí, Ïðàâàñòàòèí,
Ôëþâàñòàòèí, Àòîðâàñòàòèí, Ðîçóâàñòàòèí. Ïåðâûì ïðå-

Òàêèì îáðàçîì, îòâåò ýíäîòåëèÿ íà ïîâðåæäåíèå
âûçûâàåò ñåðèþ çàùèòíûõ ðåàêöèé, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ìîãóò ïðèâåñòè ê ôîðìèðîâàíèþ ôèáðîòè÷åñêèõ
è ôèáðî-æèðîâûõ ïîâðåæäåíèé, àòåðîñêëåðîòè÷åñêèõ
áëÿøåê, êîòîðûì ïðåäøåñòâóåò âîñïàëåíèå, ñîõðàíÿþùååñÿ è ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêèõ áëÿùåê.
Ëèïèäíûå íàðîñòû ÿâëÿþòñÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêèìè ïîâðåæäåíèÿìè, âûçâàííûìè àãðåãàöèåé âíóòðè
èíòèìû êñàíòîìíûõ êëåòîê, áîãàòûõ ëèïèäàìè è ïðîèñõîäÿùèõ èç ìàêðîôàãîâ è Ò-ëèìôîöèòîâ. Äàëüíåéøèå ïîâðåæäåíèÿ âêëþ÷àþò ìèãðàöèþ ãëàäêîìûøå÷íûõ êëåòîê â ýíäîòåëèé. Ïðîèñõîäèò ñåðèÿ ïîýòàïíûõ
èçìåíåíèé, êîòîðûå âêëþ÷àþò ìèãðàöèþ êëåòîê ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû, àêòèâàöèþ Ò-êëåòîê, ôîðìèðîâàíèå
êñàíòîìíûõ êëåòîê, àäãåçèþ è àãðåãàöèþ òðîìáîöèòîâ.
Ëèïèäíûå íàðîñòû ÿâëÿþòñÿ ïåðâûì âèäèìûì ïðîÿâëåíèåì àòåðîñêëåðîçà, îíè ìîãóò óâåëè÷èâàòüñÿ â ðàçìåðå, íî ìîãóò îñòàâàòüñÿ íåèçìåíåííûìè èëè äàæå èñ÷åçíóòü [7].
Â àòåðîñêëåðîòè÷åñêîì ïðîöåññå àòåðîñêëåðîòè÷åñêàÿ áëÿøêà óêàçûâàåò íà óæå ïðîäâèíóòóþ ñòàäèþ,
÷òî ïðèâîäèò, â ëèïèäíûõ íàðîñòàõ, ê ãèáåëè è ðàçðûâó êëåòîê, íàãðóæåííûõ ëèïèäàìè. Ìèãðàöèÿ ãëàäêîìûøå÷íûõ êëåòîê ê èíòèìå è íàêîïëåíèå êîëëàãåíîâûõ
âîëîêîí âåäóò ê îáðàçîâàíèþ çàùèòíûõ ôèáðîçíûõ
ñêîïëåíèé íàä ïîâåðõíîñòüþ ëèïèäíîé ñåðäöåâèíû.
Ôèáðîçíàÿ ñòðóêòóðà  âàæíåéøèé êîìïîíåíò çðåëîé
àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî îíà îòäåëÿåò ëèïèäíóþ ñåðäöåâèíó. Ñòàáèëüíàÿ àòåðîñêëåðîòè÷åñêàÿ áëÿøêà õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðèñóòñòâèåì íåêðîòè÷åñêîãî ëèïèäíîãî öåíòðà, ïîêðûòîãî òîëñòûì ñëîåì ãëàäêîìûøå÷íûõ êëåòîê è ôèáðîçíûìè
îáðàçîâàíèÿìè [8].
Óâåëè÷èâàÿñü â ðàçìåðàõ, àòåðîñêëåðîòè÷åñêàÿ
áëÿøêà ìîæåò ñóçèòü ïðîñâåò ñîñóäà è óìåíüøèòü äèàìåòð ïðîñâåòà è êðîâîòîê; îíà èìååò òåíäåíöèþ ê ðàçðûâó èëè ýðîçèè. Ôàêòîðàìè, êîòîðûå ìîãóò âëèÿòü íà
«ðàíèìîñòü» àòåðîñêëåðîòè÷åñêîé áëÿøêè, ÿâëÿþòñÿ:
ïîâûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, âûñîêàÿ òóðáóëåíòíîñòü êðîâîòîêà, óâåëè÷åíèå ÷èñëà âîñïàëèòåëüíûõ
êëåòîê, ñåðäöåâèíà áëÿøêè, áîãàòàÿ ëèïèäàìè, è òîíêèé ôèáðîçíûé êàðêàñ ñ ìàëûì êîëè÷åñòâîì ãëàäêîìûøå÷íûõ êëåòîê èëè êîëëàãåíîâûõ âîëîêîí [9].
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ  îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè ó áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ, îíè ÿâëÿþòñÿ âàæíîé ïðè÷èíîé èíâàëèäíîñòè, ÷òî
ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ðàñõîäîâ íà ñîõðàíåíèå çäîðîâüÿ. Êàê áûëî îòìå÷åíî ðàíåå, àòåðîñêëåðîç  ýòî ïàòîëîãèÿ, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â îñíîâå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ
çàáîëåâàíèé. Îíà ïðîòåêàåò ìåäëåííî, â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò è, êàê ïðàâèëî, ïðîÿâëåíèå åå ñèìïòîìîâ ñâèäåòåëüñòâóåò î òÿæåëîé ôîðìå. Àòåðîñêëåðîç â ïîñëåäñòâèè âåäåò ê êîðîíàðíîé ïàòîëîãèè (ñòåíîêàðäèÿ, èíôàðêò ìèîêàðäà è âíåçàïíàÿ ñìåðòü), ê öåðåáðîâàñêóëÿðíîé ïàòîëîãèè (òðàíçèòîðíûé èøåìè÷åñêèé èíñóëüò, ãåìîððàãè÷åñêèé èíñóëüò), ê ïåðèôåðè÷åñêîé ñî-
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ïàðàòîì, ïîëó÷åííûì ãðóïïîé ÿïîíñêèõ èññëåäîâàòåëåé
èç Penicillium citrinum â 1976 ãîäó, áûë Êîìïàêòèí. Îäíàêî êîìïàêòèí íà ïðàêòèêå íå ïðèìåíÿëñÿ. Â 1980 ãîäó
èç ãðèáîâ Aspergillus tereus áûë ñèíòåçèðîâàí Ëîâàñòàòèí, ââåäåíûé â êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó ñ 1987 ãîäà. Ñèìâàñòàòèí ÿâëÿåòñÿ ïîëóñèíòåòè÷åñêèì àíàëîãîì Ëîâàñòàòèíà, îí ïîëó÷àåòñÿ çàìåíîé îäíîé èç õèìè÷åñêèõ
ãðóïï ìîëåêóëû ïîñëåäíåãî. Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííûì
â ïîñëåäíåå âðåìÿ äâîéíûì ñëåïûì ðàíäîìèçèðîâàííûì
èññëåäîâàíèÿì, ïðè íàçíà÷åíèè Ñèìâàñòàòèíà â ôèêñèðîâàííîé äîçå 40 ìã â äåíü íå ìåíåå 12 íåäåëü ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå óðîâíÿ îáùåãî õîëåñòåðèíà íà 25%, à ñîîòâåòñòâåííî ËÏÍÏ - õîëåñòåðèíà  áîëåå ÷åì íà 30%. Â
òî æå âðåìÿ, áîëåå íèçêèå äîçû ñòàòèíîâ âûçûâàþò, êàê
ïðàâèëî, ñíèæåíèå óðîâíÿ õîëåñòåðèíà, èìåþùåå ìåíüøåå çíà÷åíèå. Â íåêîòîðûõ èññëåäîâàíèÿõ îòìå÷àåòñÿ ñíèæåíèå íà 42 % êîðîíàðíîé ñìåðòíîñòè è íà 47 % ÷àñòîòû
îñòðîãî èíôàðêòà ìèîêàðäà [14].
Ðàíäîìèçèðîâàííîå èññëåäîâàíèå Heart Protection
Study âêëþ÷èëî ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ
 20536. Ïîìèìî áîëüíûõ ÈÁÑ â èññëåäîâàíèå áûëè
âêëþ÷åíû ïàöèåíòû ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì è îêêëþçèâíîé ïàòîëîãèåé ïåðèôåðè÷åñêèõ ñîñóäîâ. Îáùàÿ ñìåðòíîñòü ñíèçèëàñü íà 12,9%, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ñìåðòíîñòü  íà 18%, ïðîèçîøëî è çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå
óðîâíÿ ïåðâîãî öåðåáðàëüíîãî ñîñóäèñòîãî ñîáûòèÿ (25
% vs. ïëàöåáî). Ñíèæåíèå áûëî çíà÷èòåëüíûì ê êîíöó
âòîðîãî ãîäà ëå÷åíèÿ.
Ñíèæåíèå óðîâíÿ èøåìè÷åñêèõ àòàê íàáëþäàëîñü
äàæå ó ëèö áåç ïîâûøåííîãî óðîâíÿ îáùåãî õîëåñòåðèíà. Â òîì æå èññëåäîâàíèè áûëî ïîêàçàíî ñíèæåíèå
óðîâíÿ èíñóëüòîâ ïðèáëèçèòåëüíî íà ÷åòâåðòü ñðåäè ëèö
ñ ÈÁÑ èëè ñàõàðûì äèàáåòîì, à òàêæå ó ëèö ñ ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè ÀÄ. Òàêèì îáðàçîì, Ñèìâàñòàòèí ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðîôèëàêòèêè êàê ÈÁÑ, òàê è
èíñóëüòîâ [15].
Êàôåäðà êàðäèîëîãèè ôàêóëüòåòà ðåçèäåíòóðû è
êëèíè÷åñêîé îðäèíàòóðû Ãîñóäàðñòâåííîãî Óíèâåðñèòåòà Ìåäèöèíû è Ôàðìàöèè èì. Í. À. Òåñòåìèöàíó Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà íà÷àëà èññëåäîâàíèå ñ öåëüþ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè Ñèìâàëèìèòà (Cèìâàñòàòèí ïðîèçâîäñòâà À.Î. «Ãðèíäåêñ») ó ïàöèåíòîâ ñ äèñëèïèäåìèÿìè.
Íèæå ìû ïðèâîäèì ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ íà 31 ïàöèåíòå (ñðåäíèé âîçðàñò 55,2±4,2 ëåò).
Êðèòåðèåì âêëþ÷åíèÿ â ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ãðóïïó
áûëà äèñëèïèäåìèÿ, äèàãíîñöèðîâàííàÿ ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì Åâðîïåéñêîé Àññîöèàöèè Êàðäèîëîãèè
(2003). Âñëåäñòâèå îöåíêè êëèíè÷åñêèõ è ïàðàêëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèé ó 16-òè ïàöèåíòîâ áûëà êîíñòàòèðîâàíà èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà, ó 9-òè  àðòåðèàëüíàÿ
ãèïåðòåíçèÿ è ó 6-òè ïàöèåíòîâ  ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì. Âñå ïàöèåíòû ñîáëþäàëè â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà
ãèïîëèïèäåìè÷åñêóþ äèåòó. Äàëåå ïàöèåíòû ïðèíèìàëè Ñèìâàëèìèò ïî 20 ìã â äåíü.
×åðåç 1 ìåñÿö ïàöèåíòû áûëè ïðèãëàøåíû íà ïîâòîðíîå èññëåäîâàíèå. ßâèëèñü 22 ïàöèåíòà. Áûëè îöåíåíû ãåìîäèíàìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (àðòåðèàëüíîå äàâ-

ëåíèå è ÷àñòîòà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé), ýëåêòðîêàðäèîãðàììà, ëèïèäíûé ïðîôèëü (îáùèé õîëåñòåðèí, õîëåñòåðèí ËÏÍÏ, õîëåñòåðèí ËÏÂÏ, òðèãëèöåðèäû),
òðàíñàìèíàçû è îáùàÿ ÊÔÊ [òàáë. 2].
Ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè, ÷òî Ñèìâàëèìèò ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ãèïîëèïèäåìè÷åñêèì
ïðåïàðàòîì ñ ìèíèìàëüíûìè ïîáî÷íûìè ÿâëåíèÿìè.
Òàê, Ñèìâàëèìèò çíà÷èòåëüíî ñíèçèë óðîâåíü îáùåãî
õîëåñòåðèíà - íà 29% (ð<0,001), è ËÏÍÏ-õîëåñòåíèíà 
íà 34% (p<0,001) [ðèñ.1]. Ñèìâàëèìèò íå ïîâëèÿë çíà÷èòåëüíî íà óðîâåíü òðèãëèöåðèäîâ, êîòîðûé ñíèçèëñÿ
íà 9,9% (p>0,05). Ïàðàäîêñàëüíî, íî óðîâåíü õîëåñòåðèíà ËÏÂÏ òàêæå èìåë òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ  íà
7,5%, îäíàêî ýòî èçìåíåíèå íå áûëî ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûì (p>0,05).
Â íàøåì èññëåäîâàíèè íå áûëî âûÿâëåíî ïîáî÷íûõ ÿâëåíèé â ïåðèîä ëå÷åíèÿ Ñèìâàëèìèòîì. Ýòîò
ôàêò ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ ïîëîæèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè
Ñèìâàëèìèòà è, âîçìîæíî, ñ ìàëûì êîëè÷åñòâîì âêëþ÷åííûõ â èññëåäîâàíèå ïàöèåíòîâ è êîðîòêèì ïåðèîäîì èõ ëå÷åíèÿ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ îáùåé ÊÔÊ è ïå÷åíî÷íûõ
òðàíñàìèíàç.
Îòíîñèòåëüíî ïîáî÷íûõ ÿâëåíèé, îïèñàííûõ â
äðóãèõ èññëåäîâàíèÿõ,  îíè õàðàêòåðíû äëÿ âñåé ãðóïïû ñòàòèíîâ (ýòî  ìèîïàòèÿ, òðåâîãà, áåññîíèöà, äåïðåññèÿ, äèñôóíêöèÿ ÆÊÒ, àëëîïåöèÿ, ðàáäîìèîëèç, ïîìóòíåíèå õðóñòàëèêà è äð.). Òàêèå ÿâëåíèÿ ïîòðåáîâàëè ïðåêðàùåíèÿ ëå÷åíèÿ ó 1,4% èç 2423 ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ ëå÷åíèå â òå÷åíèå 18 ìåñÿöåâ [18,19]. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðè ëå÷åíèè ñòàòèíàìè 1 ðàç â 3-4
íåäåëè ðåêîìåíäóåòñÿ îöåíêà ïîêàçàòåëåé ïå÷åíî÷íûõ
òðàíñàìèíàç è êðåàòèíôîñôîêèíàçû. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîäîëæàòü ëå÷åíèå â ñëó÷àå, åñëè ïëàçìàòè÷åñêèå
òðàíñàìèíàçû ïîâûøàþòñÿ áîëåå ÷åì â 2-3 ðàçà â ñðàâíåíèè ñ íîðìàëüíûì óðîâíåì, à ÊÔÊ - â 3-10 ðàç [20,21].
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü íåêîòîðûå âûâîäû. Ñèìâàëèìèò èìååò ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò â ëå#"
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Ðèñ. 1. Âëèÿíèå Ñèìâàëèìèòà íà ïîêàçàòåëè ëèïèäíîãî
ïðîôèëÿ ó ïàöèåíòîâ ñ äèñëèïèäåìèÿìè.

÷åíèè äèñëèïèäåìèé, çíà÷èòåëüíî (íà 29%) ñíèæàÿ óðîâåíü îáùåãî õîëåñòåðèíà è, ÷òî î÷åíü âàæíî,  íà 34%
óðîâåíü àãðåññèâíîé àòåðîãåííîé ôðàêöèè õîëåñòåðèíà ËÏÍÏ.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò
î òîì, ÷òî ëå÷åíèå àòåðîñêëåðîçà ñòàòèíàìè ïðîâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíî ðåäêî. 29% ïàöèåíòîâ íå ÿâèëèñü íà ïîâòîðíîå èññëåäîâàíèå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ñèìâàëèìèò
èì ïðåäîñòàâëÿëñÿ áåñïëàòíî; òàêæå áåñïëàòíûìè áûëè
âñå ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè ñëåäîâàòü ëå÷åíèþ, íåîáõîäèìî âûðàáîòàòü êîìïëåêñ ìåð, îñíîâàííûõ íà óáåäèòåëüíîé ïîëüçå ëå÷åíèÿ
ñòàòèíàìè.
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Expertiza calitãþii asistenþei medicale spitaliceºti prestate persoanelor
asigurate
M. Ciocanu
Centrul ªtiinþifico-Practic Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar
Quality Expertise of In-patient Health Care Services for Insured Patients
An evaluation of a representative amount of medical records of hospitalized patients shows that the greatest number of referrals for
hospitalization was made by Emergency Health Care Service (69.5%) followed by Primary Health Care (22.8%). 20.9% of the patients admitted
did not have indications of problems requiring hospitalization and 27.3% have received treatment that did not correspond to their recorded
medical conditio
Key words: quality of in-patient health care services, insured persons
Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà êà÷åñòâà ñòàöèîíàðíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè çàñòðàõîâàííûì ëèöàì
Â ðåçóëüòàòå ýêñïåðòèçû ðåïðåçåíòàòèâíîé ñîâîêóïíîñòè ìåäèöèíñêèõ êàðò ñòàöèîíàðíûõ áîëüíûõ óñòàíîâëåíî, ÷òî ÷àùå
âñåãî íà ãîñïèòàëèçàöèþ íàïðàâëÿëè ñëóæáà ñêîðîé è íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (69,5%) è ñåìåéíûå âðà÷è (22,8%).
Äîêàçàíî, ÷òî 20,9% áîëüíûõ íå èìåëè ïîêàçàíèé ê ãîñïèòàëèçàöèè â ðàéîííûõ áîëüíèöàõ, à â 27,3% ñëó÷àÿõ íàçíà÷åííîå
ëå÷åíèå íå ñîîòâåòñòâîâàëî ñòàíäàðòàì, ðàçðàáîòàííûì íà îñíîâå äîêàçàòåëüíîé ìåäèöèíû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êà÷åñòâî ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè, çàñòðàõîâàííûå ëèöà

impact favorabil asupra morbiditãþii, invaliditãþii ºi mortalitãþii
populaþiei.
Studiile de opinie, realizate în perioada de dupã
implementarea asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã,
demonstreazã cã calitatea serviciilor medicale mai prezintã încã
o problemã pentru sistemul de sãnãtate din Republica Moldova,
iar cauzele principale ale acestei situaþii nu de fiecare datã þin
de insuficienþa resurselor financiare sau a tehnologiilor medicale
avansate [1, 2]. Managementul calitãþii unei instituþii medicale
este, de obicei, centrat pe calitate, bazat pe participarea tuturor
membrilor sãi, prin care se urmãreºte asigurarea succesului pe
termen lung, prin satisfacerea pacientului ºi obþinerea de avantaje
pentru toþi membrii organizaþiei ºi pentru societate. Deoarece
informaþiile suplimentare despre aceste probleme în mare parte
pot fi obþinute doar prin procedura de expertizã a proceselor
importante ale asistenþei medicale, s-a decis efectuarea acestui
studiu.

Actualitatea temei
Implementarea strategiilor de gestionare continuã a calitãþii
serviciilor medicale constituie o componentã distinctã a proceselor
de consolidare a sistemului de sãnãtate. Asigurãrile obligatorii
de asistenþã medicalã au produs schimbãri esenþiale în activitatea
instituþiilor medico-sanitare publice ºi private, inclusiv a spitalelor.
În vederea realizãrii prevederilor contractuale ºi a reglementãrilor
privind utilizarea eficientã a fondurilor asigurãrilor obligatorii de
asistenþã medicalã, în noile condiþii spitalele sunt obligate sã-ºi
organizeze structuri de gestionare a calitãþii, de prevenire a
riscurilor medicale ºi de ajustare a practicilor curente la
standardele bazate pe dovezi, în vederea îndeplinirii cât mai
complete a reglementãrilor cu privire la organizarea
corespunzãtoare a asistenþei medicale persoanelor asigurate [1].
Pentru o instituþie medicalã, care doreºte sã se impunã ºi
sã se menþinã pe piaþã, singura soluþie este adoptarea
managementului calitãþii totale [5]. Calitatea este cea mai bunã
soluþie de a menþine fidelitatea populaþiei faþã de unitãþile
medicale, cea mai eficace protecþie împotriva concurenþei, care
de altfel existã deja între instituþiile medicale, ºi singura cale de
obþinere a profiturilor. Standardul ISO 8402 Terminologia
calitãþii defineºte calitatea ca reprezentând ansamblul trãsãturilor
ºi caracteristicilor unui produs sau serviciu, care constã în
capacitatea acestora de a satisface necesitãþile ºi aºteptãrile
exprimate sau implicite ale consumatorului. În domeniul sãnãtãþii
prin calitate se înþelege realizarea corespunzãtoare a
intervenþiilor care sunt cunoscute de ºtiinþa medicalã ca fiind
lipsite de riscuri, pe care societatea le poate acoperi din punct
de vedere al costurilor ºi care au capacitatea de a produce un

Scopul ºi obiectivele lucrãrii
Evaluarea calitãþii asistenþei medicale de staþionar în cadrul
asigurãrilor obligatorii de asistenþã medicalã în vederea
perfecþionãrii programelor de furnizarea a serviciilor la nivel
de instituþii medico-sanitare publice raionale.
Obiectivele studiului au fost urmãtoarele:
1) Expertiza medicalã a calitãþii ºi corectitudinii
proceselor de internare, de investigare, de consultare, de
diagnosticare, de tratament ºi de externare a pacienþilor asiguraþi.
2) Identificarea problemelor de bazã în organizarea
asistenþei medicale de staþionar ºi elaborarea recomandãrilor
#$

SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
Tabelul 1
Stratificarea eºantionului studiat

Pentru a calcula mãrimea eºantionului fiecãrui strat inclus
în studiul cantitativ, a fost utilizatã formula:

practice pentru perfecþionarea reglementãrilor existente în
materie de referinþã a pacienþilor ºi prestare a serviciilor medicale
integrate.

 2,
N = t2 x p x ( 100-p ) /

Material ºi metode
În fincþie de structura pacienþilor internaþi ºi profilurile
medicale incluse în contractele de acordare a asistenþei
spitaliceºti, în studiu au fost incluse urmãtoarele grupuri-þintã
de pacienþi: persoane asigurate internate în secþiile Terapie,
Pediatrie, Boli Infecþioase, Chirurgie ºi Ginecologie profil
chirurgical. Expertiza calitãþii asistenþei spitaliceºti a fost
realizatã în baza inscripþiilor din fiºele medicale ale bolnavilor
de staþionar din nouã spitale raionale (AneniiNoi, Cahul,
Comrat, Edineþ, Floreºti, Glodeni, Hânceºti, ªtefan-Vodã,
Teleneºti), care reprezintã toate zonele geografice ale þãrii. La
selectarea instituþiilor medicale s-a þinut cont ºi de faptul ca
indicatorii de activitate a spitalelor menþionate sã se încadrezã
în valorile medii pe þarã. În lucrul de expertizã a calitãþii asistenþei
spitaliceºti au fost antrenaþi medici experi selectaþi în
conformitate cu urmãtoarele criterii de bazã: a) categorie
superioar de calificare în specialitate (doctor sau doctor habilitat
în medicinã); b) experienþã în muncã nu mai puþin de 15 ani,
inclusiv ultimii 5 ani într-o instituþie medicalã terþiarã; c)
cunoaºterea bunã sau foarte bunã a proceselor de organizare a
asistenþei spitaliceºti în cadrul asigurãrilor obligatorii de asistenþã
medicalã (autoevaluarea: cunoastere foarte bunã, bunã,
satisfãcãtoare, nesatisfãcãtoare).
În calitate de instrument pentru colectarea informaþiilor
primare a servit Chestionarul de evaluare a calitãþii asistenþei
medicale de staþionar în cadrul asigurãrilor obligatorii de
asistenþã medicalã, care a cuprins:
_Date generale despre pacient.
_Modalitatea de referire a pacientului ºi scopul spitalizãrii.
_Expertiza procesului de internare.
_ Expertiza calitãþii investigaþiilor, consultaþiilor,
diagnosticului ºi a tratamentului.
_Calitatea externãrii ºi a transferãrii pacienþilor.
Eºantionul cercetat a fost construit pentru a oferi obþinerea
la nivel naþional a indicatorilor cu o marjã de eroare mai micã de
5%. Pentru studiul de expertizã a calitãþii asistenþei spitaliceºti a
fost aplicatã eºantionarea în clastere, stratificatã pe profilul
secþiilor din instituþiile medicale. În calitate de claster a servit o
secþie de profil de marime medie. Având în vedere necesitatea
obþinerii unor indicatori separaþi pentru diferite grupuri de pacienþi
în funcþie de intensitatea spitalizãrilor pe diferite profiluri de
specialitate, s-a aplicat eºantionarea stratificatã (tab.1).

unde:
t  1,96 (factorul pentru atingerea nivelului de confidenþã
de 95%);
p  intensitatea spitalizãrilor;
  limita erorii acceptate.
Calculul final al eºantionului pentru fiecare strat a constituit
25 de cazuri de spitalizare. Luând în vedere cele douãzeci de
straturi, volumul general al eºantionului a constituit 500 de cazuri
spitalizate, inclusiv 150  terapeutice, 100  pediatrice, 100 
boli infecþioase, 150  spitalizãri de chirurgie ºi de ginecologie,
profil chirurgical.
Mãrimea unui claster s-a estimat a fi marimea unei secþii
de profil, valoare calculatã în baza numãrului mediu de paturi
spitaliceºti în secþiile din spitalele raionale. Numãrul total de
clastere a fost calculat luând în consideraþie intensitatea
internãrilor pe parcursul anului 2006 ºi numãrul mediu de zilepat exploatate în an. Pentru extragere din arhivele spitalelor a
numãrului necesar de fiºe medicale, a fost utilizatã metoda
aleatorie de selectare dupã prima literã a numelui pacientului,
începând cu litera A a alfabetului latin. Eºantionul este
reprezentativ pentru pacienþii spitalizaþi în spitalele raionale în
ceea ce priveºte: aderenþa la sistemul asigurãrilor obligatorii,
vârsta, sexul ºi profilul secþiei spitaliceºti. Expertiza fiºelor
medicale s-a realizat în instituþiile medicale specializate de nivel
terþiar din municipiul Chiºinãu.

Tabelul 2
Caracteristica sociodemograficã a pacienþilor spitalizaþi
în spitalele raionale, supuºi expertizei, a. 2006

#%
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Fig. 1. Repartiþia persoanelor asigurate în funcþie de modul de
referire pentru spitalizare (%), a. 2006.
Fig.2. Starea de sãnãtate a persoanelor asigurate în momentul
internãrii (%), a.2006.

Rezultate ºi discuþii
În total au fost supuse expertizei 521 de fiºe medicale ale
bolnavilor de staþionar care dispuneau de poliþe de asigurare
sau erau asiguraþi prin efectul legii. Caracteristica sociodemograficã a pacienþilor supuºi expertizei este prezentatã în
tabelul 2.
Din totalul spitalizãrilor, 59,3% le revin femeilor ºi 40,7%
 bãrbaþilor. În funcþie de vârstã, eºantionul cercetat s-a repartizat
dupã cum urmeazã: persoane pensionate (57 de ani ºi mai mult
 femei; 62 de ani ºi mai mult  bãrbaþi)  56,4%; grupul de
vârstã 26-57 de ani  62% femei ºi, corespunzãtor, bãrbaþi 
22,1%, 18-25 de ani  5,2%, 15-17 ani  8,4% ºi 0-14 ani 
7,9%. Locuitorii din mediul urban, în totalul pacienþilor asiguraþi
spitalizaþi, constituie 67,2%, iar cei din mediul rural  32,8%.
În rezultatul cercetãrii s-a demonstrat cã cele mai frecvente
referiri pentru spitalizarea persoanelor asigurate (fig.1) le
realizeazã serviciul de asistenþã medicalã urgentã (69,5%), urmat
de medicul de familie (22,8%) ºi medicul specialist din secþiile
consultative (5,0%).
Cea mai înaltã cotã a persoanelor spitalizate de serviciul
de asistenþã medicalã urgentã se înregistreazã în grupurile de
vârstã 0-14 ani (78,1%) ºi printre pensionari (75,2%). În structura
pacienþilor spitalizaþi, la trimiterea medicului de familie,
predominã grupurile de vârstã 18-25 de ani (37,0%) ºi 15-17
ani (31,8%).
În cele mai dese cazuri spitalizarea pacienþilor asiguraþi
se face în scopul tratamentului (74,4%) ºi acordãrii îngrijirilor
medicale (12,5%). Spitalizãrile cu scopul stabilirii diagnosticului
clinic constituie 7,9%, iar în 5,2% dintre cazuri scopul spitalizãrii
nu a fost indicat. Prezintã interes cota mare a persoanelor
internate în spitalele raionale în vederea acordãrii îngrijirilor
medicale. Printre pensionari acestea constituie 18,4%, iar printre
copii, de regulã pânã la 5 ani  9,7%. Acest lucru indicã
necesitatea dezvoltãrii în viitor a instituþiilor medico-sociale
pentru îngrijiri de lungã duratã. În instituþiile de îngrijiri

medicale, dupã cum demonstreazã practica þãrilor Europei de
est, costurile de întreþinere a pacienþilor sunt aproximativ de
trei ori mai mici [3, 6].
Starea de sãnãtate a pacienþilor în momentul internãrii (fig.
2) de cele mai dese ori a fost apreciatã ca fiind de gravitate
medie (30,1%); urmeazã de pacienþi cu starea de sãnãtate
satisfãcãtoare (29,0%), gravã (22,0%), foarte gravã (13,6%) ºi
stare terminalã (4,0).
Peste douã treimi dintre persoanele în vârsta de 15-17 ani
ºi peste o jumãtate din pacienþii din grupul 18-25 de ani sunt
spitalizaþi cu o stare de sãnãtate satisfãcãtoare. De cele mai multe
ori, aceste persoane sunt spitalizate la indicaþia comisiilor
medico-militare de pe lângã organele administrativ-militare în

Fig.3. Repartiþia persoanelor asigurate internate în spitalele
raionale, în funcþie de existenþa indicaþiilor pentru spitalizare la
acest nivel (%), a. 2006.
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SÃNÃTATE PUBLICÃ ªI MANAGEMENT
Dacã la nivelul spitalelor raionale consultaþiile care se impuneau
au avut loc în 90,3% dintre cazuri, atunci la nivelul instituþiilor
medicale specializate consultaþiile au avut loc doar în 53,0%
dintre cazuri, dintre care în 15,7% dintre cazuri  cu mari
întârzieri.
Este nevoie de menþionat cã în majoritatea cazurilor
(83,3%) diagnosticul clinic a fost stabilit în termen optim din
momentul internãrii, iar corectitudinea lui a fost confirmatã în
88,9% dintre cazuri. Cele mai dese sunt întârzierile în secþiile
Chirurgie (21,5%) ºi în secþiile Boli Infecþioase (20,4%). Studiul
a evidenþiat ºi faptul cã doar în 68,7% cazuri diagnosticul clinic
a corespuns cu cel al instituþiei care a recomandat pacientul
pentru spitalizare, în 12,1% divergenþa a fost parþialã, iar în
19,2% dintre cazuri diagnosticul clinic nu a corespuns celui de
trimitere (fig. 4). Cel mai frecvent divergenþele de diagnostic sau stabilit în cazul pacienþilor chirurgicali (24,1%) ºi al celor cu
boli interne (21,4%), urmaþi de cei cu boli infecþioase (15,5% )
ºi internaþi în secþiile pediatrice (11,9%).
Expertiza efectuatã a demonstrat cã, la etapa de pânã la
spitalizare, majoritatea pacienþilor (72,0%) nu au fãcut un
tratament complet prescris de medicul de familie sau de medicul
specialist. Doar în 28,0% dintre cazuri tratamentul de
ambulatoriu a avut loc în mãsurã deplinã, iar în 15,1% dintre
cazuri  doar parþial. Aceste rezultate confirmã ipoteza cã
pacienþii asiguraþi nu urmeazã cu stricteþe indicaþiile de tratament
în condiþii extraspitaliceºti. Motivele acestei situaþi sunt atât de
ordin economic (costuri mari pentru procurarea
medicamentelor), cât ºi de ordin comportamental (neglijenþã
faþã de propria sãnãtate) [4].
Este îngrijorãtor ºi faptul cã tratamentul pacienþilor
spitalizaþi a început la timp doar în 65,8% dintre cazuri, iar în
21,5% - cu o întârziere de timp. Neadmisibilã este situaþia
celorlalþi 12,7% dintre bolnavi, pentru care tratamentul în spital
nu a fost realizat din mai multe motive, inclusiv ºi datoritã
faptului cã pacienþii nu au avut necesitate de tratament în condiþii
de staþionar. Corespunderea medicaþiei administrate standardelor
de tratament a fost pe deplin confirmatã de cãtre experþi în 72,7%
dintre cazuri, iar în restul cazurilor tratamentul nu a corespuns

Fig.4. Necorespunderea diagnosticului clinic ºi cel al instituþiei
care a recomandat pacientul pentru spitalizare în instituþiile
raionale (%), a. 2006.

procesul de recrutare ºi încorporare în forþele armate. De
asemenea, înaltã este ºi cota pensionarilor (26,2%), ºi a copiilor
(17,1%) internaþi în stare satisfãcãtoare. Problema depistatã în
urma acestei analize constã în faptul cã aproape o treime dintre
pacienþii asiguraþi sunt internaþi în spitalele raionale în stare
satisfãcãtoare, fapt care genereazã cheltuieli neargumentate. De
fapt, experþii au stabilit cã gradul de corectitudine în aprecierea
sãnãtãþii pacienþilor spitalizaþi constituie 71,6 %, în 17,3% dintre
cazuri starea sãnãtãþii a fost supraestimatã, iar în 11,1% subestimatã. Cea mai înaltã cotã de pacienþi asiguraþi cu starea
de sãnãtate supraestimatã se gãsesc în secþiile Chirurgie (22,8%)
ºi Boli Infecþioase (17,5%).
Studiul a constatat cã doar 79,1% dintre persoanele
asigurate, internate în spitalele raionale, au avut indicaþii pentru
spitalizare la acest nivel, iar restul (20,9%) urmau sã fie
spitalizate pentru diagnosticare sau pentru tratament în spitalele
republicane sau municipale, unde existã capacitãþile tehnologiile
medicale corespunzãtoare. Cel mai frecvent astfel de cazuri se
înregistreazã (fig. 3) în secþiile Chirurgie (25,9%), Boli Interne
(23,9%) ºi Pediatrie (17,8%).
În rezultatul expertizei s-a constatat cã în 10,9% din cazuri
diagnosticul pacienþilor spitalizaþi nu corespunde profilului
secþiei. Cele mai frecvente cazuri de necorespundere s-au
înregistrat în secþiile Chirurge (19,0%) ºi în Boli Interne (10,1%).
Peste 29% dintre pacienþii internaþi în spitalele raionale dupã
indicaþii medicale, au fost spitalizaþi cu întârziere, iar 33,6% nu
au fost investigaþi suficient pânã la spitalizare. Rezultatele
obþinute în urma analizei confirmã existenþa problemelor de
management a pacienþilor, atât în condiþii de ambulatoriu, cât ºi
în procesul de internare a pacienþilor.
Expertiza efectuatã a demonstrat cã, în 74,9% dintre cazuri,
pacienþii au avut necesitate de consultaþia diverºilor specialiºti
din spitalul raional, iar în 15,9% dintre cazuri  ºi de consultaþia
specialiºtilor din instituþiile medicale specializate de nivel terþiar.

Fig. 5. Nivelul de corespundere a medicaþiei standardelor
aprobate în funcþie de profilul secþiei (%), a. 2006.
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standardelor aprobate de Ministerul Sãnãtãþii (fig. 5). Cele mai
frecvente cazuri de necorespundere s-au înregistrat printre
pacienþii spitalizaþi în secþiile Boli Interne (34,6%), Chirurgie
(32,9%) ºi Boli Infecþioase (19,4%).
S-a stabilit cã în 78,9% dintre cazuri, externarea pacienþilor
a avut loc dupã o perioadã optimã de spitalizare. Precoce au
fost externaþi 8,6% dintre pacienþi, 7,1%  cu întârziere, iar 5,4%
au fost transferaþi în alte instituþii medicale, de regulã, de nivel
terþiar. Atât externãrile tardive, cât ºi cele precoce au consecinþe
medicale ºi economice nefavorabile. În primul caz se admit
cheltuieli suplimentare din cauza extinderii perioadei de
spitalizare, iar în cel de-al doilea caz cheltuielile pentru
tratamentul pacienþilor cresc din cauza internãrilor repetate.
Transferul argumentat al pacienþilor în alte instituþii medicale a
avut loc în 75,0% dintre cazuri. Cele mai frecvente cazuri de
transferãri argumentate ale pacienþilor în instituþiile medicale
specializate de nivel terþiar s-au înregistrat în cazul pacienþilor
cu boli infecþioase ºi cu maladii chirurgicale.

5. O problemã aparte rãmân a fi internãrile frecvente
neargumentate (aproximativ 21%) la nivel de spitale raionale
ale pacienþilor, care au indicaþii de spitalizare în instituþiile
terþiare. Aceastã practicã provoacã cheltuieli suplimentare de
tratament al pacienþilor pe motiv cã, de obicei, dupã internarea
lor în spitalele raionale, ei sunt spitalizaþi ºi în instituþiile terþiare
de profil. De asemenea, studiul a demonstrat cã complicaþiile
de tratament în aceste situaþii sunt semnificativ mai frecvente,
fapt care necesitã îmbunãtãþirea managementului de spitalizare
a pacienþilor la nivel de spital raional.
6. Existã necesitatea de ameliorare a procesului de
planificare a internãrilor în spitalele raionale, deoarece
aproximativ o treime dintre pacienþii asiguraþi sunt spitalizaþi
cu întârziere ºi fãrã investigaþiile necesare în condiþii de
ambulatoriu. Estimãrile demonstreazã cã, dacã aceastã situaþie
ar fi înlãturatã, atunci economiile spitalelor raionale, raportate
la cheltuieli ar constitui 5-7%.
7. Studiul a demonstrat necesitatea îmbunãtãþirii calitãþii
diagnosticului din partea serviciilor care trimit pacienþii pentru
spitalizare, mai cu seamã în cazul maladiilor chirurgicale ºi ale
bolilor interne. Cota mare a pacienþilor care pânã la spitalizare
nu au urmat un tratament medical în condiþii de ambulatiu
(72,0%), indicã necesitatea revizuirii fiºelor de post ale medicilor
specialiºti din secþiile consultative ºi ale medicilor de familie,
precum ºi extinderea listei de medicamente compensate pentru
tratament extraspitalicesc.
8. În cadrul spitalelor raionale existã o cerere mare de
instruire a profesioniºtilor în domeniul utilizãrii metodelor noi de
investigare ºi medicaþie. Elaborarea ºi diseminarea protocoalelor
clinice bazate pe dovezi pentru cele mai frecvente maladii ºi
metode de diagnosticare a pacienþilor, ar putea fi o soluþie pentru
ameliorarea parþialã a calitãþii serviciilor spitaliceºti.

Concluzii
1. Analiza caracteristicilor sociodemografice ale pacienþilor
spitalizaþi, posesori ai poliþelor de asigurare obligatorie de asistenþã
medicalã a stabilit cã, din totalul spitalizãrilor 59,3% le revin
femeilor ºi 40,7% - bãrbaþilor. Peste jumãtate din persoanele
spitalizate (56,4%), o constituie pensionarii. În structura
persoanelor spitalizate locuitorii din localitãþile urbane, care au
un nivel mai înalt de cuprindere cu asigurãri medicale, constituie
67,2%, iar cei din mediul rural  32,8%.
2. Cele mai frecvente referiri pentru spitalizarea
persoanelor asigurate sunt efectuate de serviciul de asistenþã
medicalã urgentã (69,5%), urmat de medicul de familie (22,8%)
ºi de medicul specialist din secþiile consultative (5,0%). Aceastã
situaþie poate fi explicatã prin faptul cã populaþia asiguratã nu
este pe deplin informatã despre modalitãþile de trimitere pentru
spitalizare ºi preferã serviciile asistenþei medicale urgente.
3. Cu toate cã în majoritatea cazurilor spitalizãrile
persoanelor asigurate se fac în scop de tratament ºi de stabilire
a diagnosticului clinic, internãrile pentru acordarea îngrijirilor
medicale sunt deosebit de mari, mai cu seamã printre pensionari
(18,4%). Deoarece costurile de spitalizare în instituþiile medicosociale sunt semnificativ mai mici, se impune dezvoltarea ºi în
Republica Moldova acestor tipuri de instituþii. Asistenþã de
duratã lungã poate fi prestatã persoanelor ce au pierdut
autonomia ºi care necesitã supraveghere medicalã permanentã
ºi tratament de întreþinere. De obicei, pentru aceste tipuri de
paturi durata internãrii este nelimitatã, iar finanþarea lor se face
doar parþial de asigurãrile medicale, fiind preponderent finanþate
de organele de asistenþã socialã. Pentru stabilirea diagnosticului
clinic ºi oferirea unor servicii miniinvazive, în spitalele raionale
pot fi create structuri pentru spitalizãri de o singurã zi.
4. Supraestimarea stãrii de sãnãtate a persoanelor internate
în spitalele raionale rãmâne a fi o problemã. Deoarece fondurile
pentru întreþinerea instituþiilor spitaliceºti sunt deficitare, este
nevoie de revãzut practicile internãrilor recruþilor ºi ale
persoanelor cu starea de sãnãtate bunã ºi satisfãcãtoare. Acest
lucru va permite, pe de o parte, utilizarea eficientã a resurselor,
iar pe de alta  înzestrarea spitalelor cu tehnologii medicale
noi.
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Surditate neurosenzorialã: generalitãþi ºi aspecte actuale de reabilitare
auditivã electro-acusticã
I. Ababii, M. Maniuc, S. Parii, A. Chiaburu, S. Diacova
Catedra Otorinolaringologie, USMF Nicolae Testemiþanu
Centrul de Audiologie, protezare auditivã ºi reabilitare medico-pedagogicã
Sensoryneural Deafness: General and Topical Aspects of Electro-Acoustical Rehabilitation
With over 400 million persons in the world affected by deafness the condition is clearly a medical-social problem. The article discusses the
treatment of Sensoryneural Hearing Loss through modern principles of electro-acoustic recovery. The use of hearing aids is the most
frequently practiced method of hearing rehabilitation. Present technology, especially digital hearing instruments, facilitates communication and
improves the patients social adaptation in over 80% of the cases.
Key words: sensoryneural hearing loss, hearing aids, electro-acoustical recuperation
Ñåíñîíåâðàëüíàÿ òóãîóõîñòü: îáùèå âîïðîñû è àêòóàëüíûå àñïåêòû ýëåêòðî-àêóñòè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè
ñëóõà
Ñåíñîíåâðàëüíàÿ òóãîóõîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âàæíóþ ïðîáëåìó êàê â ìåäèöèíñêîì, òàê è â ñîöèàëüíîì àñïåêòå. Â
ìèðå, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, íàñ÷èòûâàþòñÿ áîëåå 400 ìëí. ÷åëîâåê, ñòðàäàþùèõ òóãîóõîñòüþ. Â ñòàòüå îáñóæäàþòñÿ ñîâðåìåííûå ïðèíöèïû ýëåêòðî-àêóñòè÷åñêîé êîððåêöèè ñëóõà ó áîëüíûõ ñ ñåíñîíåâðàëüíîé ïàòîëîãèåé àêóñòè÷åñêîãî àíàëèçàòîðà. Ñëóõîïðîòåçèðîâàíèå  ýòî ìåòîä, êîòîðûé ÷àùå âñåãî ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ðåàáèëèòàöèè äàííîé êàòåãîðèè áîëüíûõ. Ñîâðåìåííûå öèôðîâûå òåõíîëîãèè ñïîñîáñòâóþò êà÷åñòâåííîìó óëó÷øåíèþ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè íåéðîñåíñîðíûõ áîëüíûõ â
áîëåå ÷åì 80% ñëó÷àåâ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåíñîíåâðàëüíàÿ òóãîóõîñòü, ñëóõîâûå àïïàðàòû, ýëåêòðî-àêóñòè÷åñêàÿ êîððåêöèÿ ñëóõà

Abrevieri
CAE- conductul (meatul) auditiv extern.
PA - protezã auditivã, aparat auditiv, aparat de reabilitare
auditivã.
SN  surditate neurosenzorialã, hioacuzie de percepþie;
termenii surditate ºi hipoacuzie sunt sinonime, lipsa totalã
a auzului se numeºte cofozã.

(zgomote auriculare). Antrenarea în procesul patologic ºi a
fibrelor porþiunii vestibulare a nervului cranian VIII provoacã
apariþia simptomaticii vestibulare de rând cu cea auditivã: vertij
ºi dereglãri de echilibru. La aceastã patologie se afecteazã
procesul de percepere ºi/sau interpretare centralã a sunetelor.
Surditatea de percepþie (SN) atât la copii, cât ºi la maturi,
prin consecinþele sale care deseori se soldeazã cu invaliditate ºi
cu tendinþa de majorare a numãrului de persoane la care se
constatã aceastã patologie, constituie o problemã importantã
sub aspect medico-social. În structura hipoacuziilor la care se
determinã auz social neadecvat, 70-80% îi revine surditãþii
neurosenzoriale [1, 4, 5].
Hipoacuziile neurosenzoriale sunt entitãþi patologice foarte
frecvente, cu gravitate variabilã, de la un grad impreceptibil
pâna la alterarea gravã a funcþiei auditive, cu consecinþe sociale
marcate, dupã cum s-a menþionat anterior. Deoarece debutul
este deseori insidios ºi boala se asociazã frecvent cu strategii
compensatorii subite, hipoacuzia trece uneori neobservatã de
cãtre medic ºi pacient. SN reprezintã o maladie agravantã prin
consecinþele sale: dereglãrile neurosenzoriale sunt cauzele
principale ale surditãþii profunde ºi cofozei, importanþa lor în
invalidizare, în special a copiilor, nu se comparã cu cele a
surditãþii de transmisiune ºi mixte; posibilitãþile recuperãrii
medicamentoase ale afecþiunilor neurosenzoriale sunt destul de

Actualmente în lume sunt peste 400 mln de oameni ce
suferã de surditate ºi acest numãr este în creºtere. Cãtre anul
2010, conform pronosticului OMS, numãrul persoanelor cu
handicap auditiv va depãºi cifra de 700 mln [1, 2].
Analizatorul auditiv reprezintã o structurã morfologicã
complexã ºi depinde de funcþia eficientã a mai multor sisteme:
integritatea anatomicã a urechii medii ºi interne, integritatea
mecanicã ºi celularã a organului Corti, homeostaza mediului
biochimic si bioelectric al urechii interne, integritatea anatomofuncþionalã a cãilor de conducere nervoasã auditivã ºi a nucleilor
centrali subcorticali ºi corticali. Acestea sunt conditionate de
funcþii vasculare, hematologice, metabolice ºi endocrine normale.
Ca urmare, afectarea aproape a oricãrui sistem al organismului
uman poate determina alterarea funcþiei auditive [3].
Surditatea neurosenzorialã reprezintã o afecþiune, ce se
manifestã clinic prin deficienþã auditivã de tip percepþie, acufene
$
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rezervate; ajutorul medical, electroacustic, surdopedagogic la
pacienþii cu surditate de percepþie este costisitor [2, 4, 6, 7].
Deficienþa de auz, mai ales formele severe ºi profunde,
duc la schimbarea poziþiei individului respectiv în societate, la
pierderea capacitãþii de lucru; iar în cazul unei surditãþi apãrute
în copilãria fragedã  la surdomutitate, retard psihic.
Surditatea neurosenzorialã poate fi unilateralã sau
bilateralã; acutã (brusc instalatã) ºi cronicã. În funcþie de
momentul instalãrii se clasificã în: forme ereditare (sindromice
ºi nonsindromice) ºi forme dobândite; în raport cu dezvoltarea
verbalã: prelingvalã, perilingvalã, postlingvalã. Conform
localizãrii sediului leziunii: cohleralã, retrocohlearã, centralã.
Dupã gradul de deficienþã auditivã, surditatea poate fi: uºoarã,
moderatã, moderatã-severã, profundã [4, 7]. Etiologic surditatea
neurosenzorialã poate fi de origine: vascularã, infecþioasã,
tumoralã, ototoxicã, traumaticã (traumatism craniocerebral,
traumatism sonor, barotraumatism ºi fistula perilimfaticã) etc.
Diagnosticul formelor de SN este complex, pluridisciplinar
ºi se bazeazã pe rezultatele investigaþiilor (în funcþie de vârsta
pacientului): examenul statusului ORL, acumetria fonicã,
acumetria instrumentalã, audiometria tonalã, audiometria vocalã,
impedansmetria, otoemisia acusticã, electrocohleografia,
potenþiale evocate auditiv, investigaþii paraclinice generale;
consultaþia specialiºtilor neurolog, terapeut, otoneurolog,
endocrinolog etc. În cazuri particulare se poate recurge la:
radiografia oaselor temporale ºi a porþiunii cervicale a coloanei
vertebrale, la tomografia computerizatã, rezonanþa magnetonuclearã, reoencefalografia vaselor cerebrale, la investigaþiile
biochimice, serologice, genetice etc. [8, 9].
Principiile de bazã ale tratamentului surditãþii
neurosenzoriale:
- înlãturarea factorului etiologic;
- îmbunatãþirea hemodinamicii ºi a funcþiei pereþilor
vasculari a urechii interne;
- terapia de deshidratare labirinticã (la surditatea brusc
instalatã );
- terapie de dezintoxicare ºi hiposensibilizare (surditatea
brusc instalatã);
- ameliorarea metabolismului urechii interne;
- stimularea analizatorului auditiv ºi ameliorarea
transmiterii sinaptice a impulsurilor nervoase;
- micºorarea excitabilitãþii sistemului nervos central ºi a
celui vegetativ.
Grupurile de medicamente utilizate în tratamentul
medicamentos sunt remediile: vasodilatatoare cerebrale,
nootrope, vitamine ºi antioxidante. În funcþie de factorul
etiologic, stadiul ºi evoluþia maladiei se indicã: corticosteroizi,
anticolinesterazice, desensibilizante, diuretice osmotice,
anticoagulante, antibacteriene, tranchilizante. În calitate de
terapie adjuvantã se recomandã: fizioterapie (electoforezã
endaural, cervical etc.), oxibaroterapie, magnetoterapie,
fangoterapie, unii autori recomandã acupunctura [5, 7].
Peste 90% din surditãþi neurosenzoriale, în special formele
cronice, sunt ireversibile, deci nu beneficiazã de tratament
curativ sau preventiv, ci doar de reabilitare electro-acusticã a
auzului [4, 10, 11].
Reabilitarea electro-acusticã a auzului, la bolnavii cu
deficienþe auditive de percepþie, intervine prin urmãtoarele

metode [12, 13]:
a) Proteza auditivã clasicã se utilizeazã în orice tip ºi grad
de surditate, a cãrei conductibilitate aerianã este cuprinsã între
30-100 dB.
b) Proteze acustice de ureche medie (Middle Ear Implant)
sunt indicate în urmãtoarele cazuri: surditãþi neurosenzoriale
moderate-severe bilaterale, care la audiometria vocalã cu protezã
obþin la 65 dB peste 50% inteligibilitate [14, 15]; absenþa patologiei
retroauriculare ori centrale; funcþionarea normalã a urechii medii
confirmatã de teste (microotoscopie, impedansmetrie).
c) Implant cohlear: în formele severe-profunde de surditate
(peste 80 dB, cauzate de afectarea organului Corti) cu pãstrarea
funcþiei nervului cohlear ºi fãrã efect la utilizarea protezei auditive
clasice cel puþin timp de 6 luni. Condiþiile anatomice ºi psihologice
pentru recurgerea la aceastã metodã de reabilitare sunt
urmãtoarele: cohlee permeabilã pentru electrodul de stimulare,
lipsã a infecþiilor urechii medii, nivel intelectual al pacientului
suficient pentru înþelegerea tehnicii ºi a participãrii la reeducare.
d) Implant auditiv de trunchi cerebral. În surditate profundã
bilateralã în care nervul auditiv ºi-a pierdut integritatea între
ganglionul spiral ºi nucleii cohleari (vârsta peste 15 ani,
stãpânirea limbii materne).
Implanturile auditive (cohlear sau de trunchi cerebral) sunt
sisteme tehnologice sofisticate care faciliteazã protezarea auditivã
ºi constau din asocierea chirurgiei implantãrii cu protezarea ºi
reabilitarea logopedicã. Dupã o astfel de intervenþie este
imposibilã orice revenire la stimularea acusticã ori mecanicã, deci
se recurge la implant când nu existã o altã soluþie [12, 14, 15].
Metoda de recuperare auditivã cel mai frecvent utilizatã
este protezarea auditivã. Actualmente, conform diferitelor surse,
în lume sunt peste 25-30 mln de oameni care folosesc ori au
utilizat aparate auditive. În peste 80%85%, protezele auditive
moderne pot real soluþiona problema comunicãrii sociale a
persoanelor hipoacuzice [11, 14].
În þara noastrã în cadrul Laboratorului de audiologie a
Clinicii pediatrice ORL ºi ulterior, în Centrul de audilogie,
protezare auditivã ºi reabilitare medico-pedagogicã al MS RM
din cadrul IMSP SCRC Em. Coþaga, în perioada anilor 19942007 au fost selectate proteze auditive la peste 2000 pacienþi,
în special la copii.
Proteza auditivã (PA) reprezintã un amplificator (electroacustic) care are drept scop restaurarea funcþiei auditive cât mai
aproape de cea normalã.
Primul aparat de corecþie a auzului este cornetul acustic,
utilizat din antichitate (menþionat în Iliada) pânã în sec. XIX.
Istoria reabilitãrii electro-acustice a auzului începe cu anul 1876,
când Graham Bell inventeazã telefonul. În 1878 Verner von
Siemens construieºte receptorul telefonic adaptat pentru
hipoacuzici numit Phonophor. În 1900 Ferdinand Alt de la
Clinica Politzer din Viena utilizeazã primul amplificator electric
comparabil cu modelele de proteze auditive clasice pentru surzi,
care era alcãtuit din: microfon construit din granule de cãrbune,
alimentat cu o pilã electricã ºi legat de un receptor telefonic. În
1910 compania Siemens prima în lume creeazã secþia de
producere în serie a aparatelor auditive. În 1932 Lieber foloseºte
vibratorul mastoid pentru amplificarea sunetelor pe calea osoasã
de transmitere a energiei sonore. Efectul de tranzistor, descoperit
în anul 1947 de cãtre W. Shockley (Premiul Nobel, 1956), stã
$
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Fig. 1. Modele de proteze auditive.

la baza întregii tehnici moderne, inclusiv ºi în schemele
electronice de amplificare a protezelor auditive din anul 1952.
În 1973 Villchur propune utilizarea strategiilor digitale pentru
compensarea deficienþei auditive la bolnavii cu surditate
neurosenzorialã, care pentru prima datã a fost realizatã de
compania Bernafon (în 1988 lanseazã pe piaþã seria primelor
PA numerice Phox). Între timp, aparatele auditive trec de la
proteze cu fir, de buzunar la cele retroauriculare ajungând pânã
la protezele intracanalare (amplasate complet în conductul
auditiv extern).
Se deosebesc proteze auditive cu amplificarea sunetului
prin (Fig. 1):
1. Conductibilitatea aerianã: proteze contur de ureche
(retroauriculare sau retropavilionare), proteze intraaurale
(ITE), proteze intracanalare (ITC), proteze de corp (de
buzunar), proteze ochelari.
2. Conductibilitatea osoasã: proteze ochelari, proteze fixate
arcat (se fixeazã pe pielea regiunii mastoidiene a osului
temporal).
În prezent peste 97% din protezele auditive produse în
lume constituie cele retroauriculare, ITE ºi ITC, alte modele

având o aplicare foarte rezervatã din cauza utilizãrii dificile de
cãtre pacient ºi din cauza nivelului înalt de distorsiuni a sunetelor
amplificate [14, 16].
In general, o protezã auditivã retroauricularã e constituitã
din (Fig. 2):
1. Receptorul (microfonul, bobina telefonicã, intrare audio).
2. Amplificatorul (tranzistorul, procesorul, circuitul
imprimat, controlul automat al amplificãrii-CAA).
3. Regulatoare (de volum, de tonalitate, de limitare).
4. Partea de emisiune (telefonul, cornetul protezei, tubul
acustic ºi oliva auricularã).
5. Partea de alimentaþie (compartimentul amplasãrii
bateriei, bateria sau acumulatorul). Actualmente se
recomandã a folosi în calitate de încãrcãtori pentru PA
bateriile de tipul Zinc-Air.
Oliva auricularã (folositã în cazul PA retroauriculare, de
corp) reprezintã un buºon obturator, dintr-un material inert faþã
de structura conductul auditiv extern (silicon, rãºini acrilice,
farioplex) ºi mulat pe acesta (Fig. 3). Rolul sãu este de a asigura
un canal sonor de la ieºirea protezei auditive la conductul auditiv
extern, rãspunzând cerinþelor morfologice ºi acustice [17].

Fig. 2. Schema de principiu a unui aparat auditiv clasic.
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Dupã mecanismul de amplificare, aparatele auditive pot
fi: analogice, programabile, digitale [1, 4]. Aparatul auditiv
analogic doar amplificã semnalul sonor, care nu este transformat,
el rãmâne semnal natural pânã la emitere. Poate fi reglat manual
prin intermediul trimerilor ºi prin modificarea calitãþilor fizice
ale olivei auriculare.
Semnalul sonor, convertit în semnal electric de cãtre
microfon, este prelucrat electronic în aºa fel încât sã rãspundã
pierderii auditive specifice a fiecãrui pacient, spre a realiza o
inteligibilitate optimã. Principalele funcþii electronice ale unei
proteze analogice sunt: amplificarea, limitarea, controlul automat
al amplificãrii, corecþia de tonalitate, mãsurile pentru evitarea
feed-back-ului acustic, micºorarea zgomotului ºi micºorarea
distorsiunilor. Aparatele numerice realizeazã o serie de funcþii
suplimentare (vezi infra).
Protezele programabile se deosebesc de protezele
analogice clasice prin faptul cã reglarea parametrilor
(amplificare, tonalitate, limitare, compresiune) se face numeric,
prin comutarea electronicã a unor rezistenþe sau condensatoare,
de la o consolã de programare sau de la un calculator, prin
intermediul unei interfeþe, legate de o bornã specialã a protezei.
Trebuie de menþionat cã aceste modele nu realizeazã o prelucrare
matematicã a semnalului, acesta fiind doar filtrat, amplificat ºi
limitat în funcþie de nevoile pacientului.
Aparatul auditiv digital (numeric) realizeazã o prelucrare
matematicã a semnalului, înlãturând zgomotele, fiind reglat prin
calculator. Aici semnalul sonor este transformat în cod binar de
0 ºi 1, prin eºantioane cu ajutorul unor algoritme numerice. Se
prelucreazã informaþia digitalã dupã curba pierderii audiometrice
ºi a mediului acustic înconjurãtor în care se aflã pacientul.
Folosindu-se circuite integrate specializate ºi programe adecvate,
este posibilã o procesare complexã ºi flexibilã. Circuitele
integrate numerice efectueazã operaþii aritmetice, logice, de
numãrare, de memorare, de amplificare, de modulare, de filtrare
etc.; astfel, prin legarea lor în scheme adecvate, se poate realiza
orice funcþie, nu doar o amplificare selectivã. În plus, semnalele
numerice sunt mult mai stabile la perturbaþii ºi nu sunt influenþate
de variaþia de temperaturã sau în timp a caracteristicilor
componentelor. De asemenea, permit o mare flexibilitate, prin
posibilitatea folosirii unor programe diferite, în aceeaºi structurã
hard. Acest lucru înseamnã lãrgirea semnificativã a posibilitãþilor
protezei ºi, în consecinþã, o mult mai bunã adaptare a necesitãþilor
pacientului [10, 11, 14].
Actualmente companiile, lideri mondiali, cum ar fi
Siemens (Germania), Phonak (Elveþia), Bernafon
(Elveþia), Widex (Danemarca), Oticon (Danemarca), GN
Resound (SUA), Starkey (SUA) etc., sunt orientate spre
producerea numai a modelelor numerice de PA. În Statele Unite
ale Americii circa 90% din protezele auditive realizate în anii
2005-2006 au constituit anume cele digitale [1, 2].
Aparatul de reabilitare auditivã (PA) este similarã
dispozitivelor terapeutice. În consecinþã, necesitã prescripþie
medicalã. Fiecare tip de protezã, pentru a fi comercializatã,
trebuie în prealabil omologat ºi sã dispunã de autorizaþie de
punere pe piaþã [11].
Medicul otorinolaringolog-audiolog stabileºte indicaþia de
protezare în cazul epuizãrii procedeelor medicale

(medicamentos, chirurgical, fizioterapeutic) de vindecare a
afecþiunii ºi de recuperare auditivã, care se constatã, cu pãrere
de rãu, în primul rãnd, la surditatea neurosenzorialã.
Pentru obþinerea unui rezultat funcþional maxim este
necesarã o colaborare între medic, ortofonist ºi pacient.
Ansamblul psihologic al hipoacuzicului trebuie evaluat de ORList ºi psiho-neurolog pentru ca aparatul auditiv sã reprezinte un
mijloc de integrare socialã, de creºtere a performanþelor
profesionale ºi nu un motiv de nemulþumire ºi de insatisfacþie
[1, 6, 17].
Indicaþiile protezãrii auditive: o deficienþã de auz la
ambele urechi de peste 25-30 dB la frecvenþele principale ale
zonei vorbirii 500-4000 Hz [1, 12, 18].
Alegerea tipului de aparat auditiv se face în funcþie de:
gradul hipoacuziei; aspectul curbei audiometrice; conformaþia
urechii externe; starea urechii - ureche uscatã/care curge; vârsta
pacientului.
Beneficiile protezãrii auditive:
- creºterea nivelului auditiv;
- creºterea performanþelor profesionale;
- dezvoltarea limbajului vorbit la copii hipoacuzici;
- schimbarea stãrii psihologice a persoanei protezate.
Peste 80% dintre pacienþii hipoacuzici neurosenzoriali au
surditate bilateralã. În astfel de cazuri, pentru obþinerea
rezultatelor sus - numite ale auzului, se recomandã o protezare
auditivã bilateralã deci a urechii drepte ºi a urechii stîngi.
Beneficiile protezãrii auditive bilaterale [16]:
- localizarea sunetelor mult mai precisã;
- înþelegerea mai bunã a conversaþiilor în medii
zgomotoase;
- calitatea deosebitã a sunetelor recepþionate, gradul de
distorsiune fiind foarte mic; - crearea unui echilibru între recepþia
sunetelor la cele douã urechi;
- mascarea acufenelor.

Fig. 3. Protezã auditivã retroauricularã.
1  regulatorul de volum; 2  helixul olivei auriculare;
3  tubul olivei auriculare; 4  corpul olivei auriculare;
5  conha olivei auriculare; 6  întrerupãtorul.
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Dificultãþile protezãrii auditive (se atribuie, în special,
aparatelor auditive analogice ºi celor programabile): acufenele
intense, recruitmentul, surditate profundã (peste 90 dB).
Dupã selectarea protezei auditive se efectueazã acumetria
fonicã, audiometria vocalã în câmp liber sonor în scopul
determinãrii nivelului de inteligibilitate vocalã. În calitate de
criterii de apreciere a eficacitãþii protezãrii auditive servesc:
compensarea satisfãcutã a informaþiei sonore dupã intensitate
ºi dupã frecvenþã; inteligibilitatea adecvatã în diferite situaþii
sonore; perceperea nedistorsionatã a sunetelor (vocea personalã,
conversaþie, muzicã, zgomotul ambiant etc.); localizarea
adecvatã a surselor sonore ºi a sunetelor de alarmã; lipsa efectului
Larsen (fluierãturi ale protezei în timpul utilizãrii). La copii de
vârstã precoce, criterii ale eficacitãþii protezãrii servesc: reacþia
la sunete (audiometria în câmp liber sonor), teste vocale,
observaþiile pãrinþilor, surdopedagogilor.
Factorii individuali ce influenþeazã protezarea auditivã:
vârsta pacientului, capacitatea de adaptare, nivelul de educaþie,
profesia, echilibrul psihic, motivarea bolnavului hipoacuzic.
Inconvenientele protezãrii auditive: adaptarea la aparat
auditiv, dificultatea orientãrii în spaþiu în protezarea
monoauricularã, evitarea mediului zgomotos (preponderent la
PA analogice), apariþia unor afecþiuni inflamatorii ale urechii
externe, renunþarea la aparat auditiv în cazul adaptãrii incorecte
a acestuia la tipul hipoacuziei sau în cazul lipsei de interes al
bolnavului, preþul protezei auditive (în cazul procurãrii
individuale).
Contraindicaþiile în utilizarea protezelor auditive sunt
relative ºi anume:
-afecþiunile inflamatorii acute ale urechii externe ºi celei
medii, pentru o protezare aerianã;
- insuficienþa cardiovascularã severã;
- perioada de pânã la 3 luni dupã infarct miocardic, ictus
cerebral ºi dupã surditate brusc instalatã;
- tumorile cerebrale benigne ºi maligne;
- ateroscleroza cerebralã avansatã;
- bolile neuropsihice grave (intelect la limitã).
Performanþele impunãtoare în domeniul tehnologiilor
digitale a avut ca rezultat o adevãratã revoluþie ºi în protezarea
auditivã. Progresul în domeniul dat este comparabil doar cu
dezvoltarea tehnologiilor calculatoarelor ºi a telefoniei mobile.
Modelele cele mai performante de PA pot fi numite sisteme de
intelect artificial. Aceste dispozitive electronice de sine stãtãtor
conduc cu toþi parametrii sãi de reglare (numãrul cãrora poate
depãºi cifra de 300). Continuu, analizând semnalul de intrare
pe toate canalele de benzi frecvenþiale (în modelele de ultima
generaþie pot fi pânã la 20 de canale), aparatele auditive
momentan, în regim automat, îºi schimbã parametrii conform
mediului acustic încojurãtor. Procesorul  creierul PA digitale
 microschemã miniaturã  cip de dimensiuni în limitele 3x3
mm, exercitã peste 150 mln operaþiuni matematice pe secundã
(ca ºi procesorul Pentium III). Aceste performanþe permit
prelucrarea sunetului de intrare timp de milisecunde  timp mult
mai redus necesar urechii în perceperea ºi în analiza semnalului
sonor [12, 15, 6,]. Dupã prelucrare în procesorul PA, codul binar,
cu o structurã nouã, se transformã în stimul sonor (emis de
telefonul protezei). Practic sunetul este creat de aparatul auditiv

de la început.
Protezele numerice realizeazã toate funcþiile celor
analogice (vezi anterior), dar ºi oferã multe alte facilitãþi,
rezolvând marile probleme ale protezelor clasice (efectul Larsen,
mascarea frecvenþelor înalte etc.), ºi îmbunãtãþesc esenþial
inteligibilitatea în condiþii de zgomot prin majorarea raportului
semnal/zgomot. Prelucrarea în paralel a semnalului, permiþând
efectuarea simultanã a mai multor operaþii ºi o vitezã de calculare
mare (40 MHz), asigurã efectuarea în timp real a funcþiilor
deosebit de complexe ale protezei. Procesorul este astfel
conceput încât permite introducerea unor funcþii suplimentare
prin programe adecvate [11, 14].
Posibilitãþile PA digitale, permit pe larg a satisface cerinþele
bolnavilor hipoacuzici ºi în primul rând a copiilor, incusiv ºi în
formele profunde de surditate cu diferit tip de audiogramã ºi
anume:
1. Utilizarea diferitelor sisteme de filtrare a vocii din
zgomotul ambiant ºi amplificarea ei asigurã un nivel înalt al
inteligibilitãþii vorbirii în diferite situaþii acustice.
2. Diapazonul frecvenþial extins (peste 6000 Hz) permite
auzirea spectrului divers de sunete.
3. Protezele multicanalare (conform benzilor frecvenþiale,
pot fi pânã la 20) asigurã o reglare mult mai precisã conform
rezultatelor audiometrice.
4. Mecanismele sofisticate de compresiune (CAA)
regleazã intensitatea sunetelor puternice ºi asigurã un auz
satisfãcãtor (factor de importanþã majorã în cazul îngustãrii
diapazonului dinamic al auzului care, la hipoacuzici, poate fi
chiar ºi mai puþin de 15 dB ºi se manifestã prin recruitment).
5. Sistemele microfoane direcþionale complementar
îmbunãtãþesc înteligibilitatea vorbirii în timpul conversaþiei.
6. Lipsa practic totalã a distorsiunilor armonice ºi
intermodulare, nivelul redus al zgomotelor interne; folosirea
algoritmelor de micsorare a reþelei acustice inverse practic reduc
total fluierãturile PA ( feed-back-ul acustic).
7. Rezistenþa la distorsiuni care apar la PA la interacþiunea
câmpurilor electromagnetice permite utilizarea tehnicii moderne
 calculatoare, telefoane mobile.
8. Folosirea mai economã a curentului electric: bateriile
la PA digitale servesc un timp mai îndelungat în comparaþie cu
celelalte modele.
Conform datelor audiometrice ale pacientului ºi
caracteristicilor individuale ale urechii externe, programele
speciale calculeazã peste 100 de parametri ce sunt apoi transmiºi
ºi memoraþi în aparatul de corecþie. Pe baza lor se stabilesc
automat caracteristicile optime ale aparatului auditiv. De regulã,
protezele numerice nu necesitã nici un reglaj din partea
pacientului, adaptarea la condiþii diferite de audiþie fãcându-se
automat.
Performanþele aparatelor auditive numerice sunt deosebit
de importante în recuperarea proteticã, în special a copiilor.
Copilul cu deficienþã auditivã, mai ales hipoacuzic de la naºtere,
datoritã PA recapãtã posibilitatea de a percepe sunetele lumii
înconjurãtoare, vocea pãrinþilor etc. Actualmente este
incontestabil faptul: cu cât mai devreme este efectuatã protezarea
auditivã (în cazul surditãþii neurosenzoriale de la 4-6 luni), ºi în
mãsura posibilitãþilor prin aparate auditive digitale, cu atât mai
$#
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mari sunt posibilitãþile de reabilitare. Optim este începutul
recuperãrii electro-acustice dupã stabilirea diagnosticului.
Audiþia normalã la copii nu se poate realiza numai prin
tratament medicamentos, chirurgical sau protetic, astfel putem
deduce importanþa recuperãrii auditiv verbale [4, 19].
Recuperarea surdopedagogicã intrã în discuþie chiar începând
cu formele uºoare de surditate. Reabilitarea logopedicã a
comunicãrii intervine prin: labiolecturã, metodã vibrotactilã,
limbaj dactilemic, limbaj mimicogestual etc. (în imposibilitatea
sau eºecul metodelor anterioare). Importanþa tratamentului
logopedic ºi suportul familial e de necontestat, fãrã acesta orice
intervenþie medicalã sau chirurgicalã având ca scop aducerea
copilului la statutul de auzitor fiind compromisã.
Nivelul ºtiinþific de cunoaºtere ºi experienþa din practica
actualã indicã la faptul cã aproape toþi copiii  chiar ºi cei cu
surditate profundã - pot fi educaþi sã audã ºi, în aºa mod sã
însuºeascã limbajul sonor. Pentru obþinerea acestor rezultate
impunãtoare este necesar de a efectua: depistarea ºi
diagnosticarea precoce a deficienþei de auz (screening-ul
audiologic al nou-nãscutului); protezarea auditivã timpurie;
verificarea criticã permanentã a eficacitãþii aparatelor auditive;
intervenþia pedagogicã imediatã în cazul deficienþei de auz, în
scopul formãrii întregii personalitãþi a copilului; dezvoltarea
auzului ºi formarea comunicãrii verbale [4, 19]. Deci principiul
de bazã în asigurarea calitãþii în cadrul audiologiei, ºi în special
audiologiei pedagogice, îl constituie colaborarea
interdisciplinarã între pãrinþi, medici diagnosticieni, profesori
de educaþie specialã ºi audioproteziºti.
În concluzie generalizãm:
1. Peste 90% dintre hipoacuziile neurosenzoriale sunt
ireversibile. Prevalenþa ºi caracterul potenþial invalidizant al
hipoacuziilor neurosenzoriale justificã orientarea unor eforturi
considerabile în cercetarea fundamentalã ºi clinicã a
posibilitãþilor terapeutice ºi reabilitologice în acest domeniu.
2. Realizarea unei protezãri auditive moderne solicitã
analiza completã a personalitãþii pacientului, a mediului sãu
socio-cultural, a inteligenþei ºi a cerinþelor personale de
informaþii acustice ale hipoacuzicului. Reabilitarea auditivã
electro-acusticã trebuie sã fie nu numai din punct de vedere
tehnic ºi medical performantã, ci ºi din punct de vedere
psihologic ºi social.
3. Performanþele aparatelor auditive numerice sunt
superioare celor clasice. Adaptarea la posibilitãþile auditive ale
subiectului e mult mai precisã. În acelaºi timp, se mãreºte
semnificativ inteligibilitatea. Protezele digitale au o flexibilitate
mult mai mare. Singurul dezavantaj este preþul, dar odatã cu
dezvoltarea rapidã a tehnologiilor numerice, foarte probabil însã
cã acesta va scãdea în viitorul apropiat.
4. Protezele auditive moderne soluþioneazã problema
recuperãrii electro-acustice a auzului ºi a integrãrii adecvate în
societate a persoanelor cu surditate conform surselor mondiale
în peste 80% din cazuri.
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Diabetul zaharat în obstetricã
A. Serbenco
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în Domeniul Ocrotirii Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului
Diabetes in Pregnancy
Until now the levels of perinatal mortality in diabetes remain increased at 20-30% and neonatal complains at 50%. Using a rational
approach to treatment and delivery this level might be reduced to 2-3%. Scientific materials in this article can be used as the basis of
protocols for delivery in diabetic women. This information is of particular use to doctors who practice family medicine, obstetrics and
gynecology, reanimatology etc. This article considers: modern methods of delivery, complications of different forms of diabetes, treatment
methods and optimal terms of childbirth so as not to conflict with the interests of both the mother and the fetus.
Key words: diabetes, pregnancy
Ñaõàðíûé äèàáåò è áåðåìåííîñòü
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïåðèíàòàëüíàÿ ñìåðòíîñòü ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêîé - äî 20-30%, à íåîíàòàëüíàÿ çàáîëåâàåìîñòü  äî 50%. Ïðè ðàöèîíàëüíîì ëå÷åíèè ýòè ïîêàçàòåëè ìîãóò áûòü ñíèæåíû äî 2-3%. Ìàòåðèàë
ïðåäñòàâëåí â âèäå ïðîòîêîëà âåäåíèÿ áåðåìåííîñòè ó æåíùèí ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåìåéíûõ âðà÷åé,
âðà÷åé àêóøåð-ãèíåêîëîãîâ, ðåàíèìàòîëîãîâ è äð. Íà îñíîâàíèè ñîâðåìåííûõ äàííûõ ëèòåðàòóðû â ñòàòüå îñâÿùåíû âîïðîñû îñîáåííîñòåé òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè è îñëîæíåíèÿ ïðè ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ ñàõàðíîãî äèàáåòà, îñîáåííîñòè ëå÷åíèÿ, ïðåäëîæåíû îïòèìàëüíûå ñðîêè è ìåòîäû ðîäîðàçðåøåíèÿ â èíòåðåñàõ ìàòåðè è ïëîäà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàõàðíûé äèàáåò, áåðåìåííîñòü

Actualitatea
Pe parcursul ultimilor decenii funcþia reproductivã la
majoritatea femeilor ce suferã de diabet s-a normalizat. În
prezent pronosticul pentru mamele diabetice s-a îmbunãtãþit
considerabil. Mortalitatea gravidelor ºi a parturientelor bolnave
de diabet care, la începutul secolului atingea 50% ºi mai mult,
în prezent s-a micºorat pânã la 0,2- 0,7%. În consecinþã,
frecvenþa sarcinilor ºi a naºterilor la acest contingent de femei a
crescut considerabil. Astfel, la fiecare 180-200 de naºteri revine
câte o naºtere la bolnavã de diabet. Creºterea numãrului de
sarcini la acest contingent poate fi explicatã ºi prin creºterea
evidentã a morbiditãþii prin diabet.
Se considerã cã, la fiecare 2-3% dintre gravide, se
depisteazã dereglãri ale metabolismului de glucide.
Luând în considerare capacitatea limitatã de lucru la
femeile diabetice, evoluþia complicatã a sarcinii ºi a naºterii ºi
prezenþã factorului genetic de predispunere la aceastã patologie,
se recomandã reducerea funcþiei reproductive a acestor femei
prin administrarea remediilor contraceptive ºi de sterilizare.
Definiþie. Diabetul zaharat este o maladie cronicã
metabolicã cu componentã ereditarã, la baza patogeniei cãreia
se aflã insuficienþa absolutã sau relativã a secreþiei de insulinã
pancreaticã, ceea ce se soldeazã cu dereglãri metabolice ºi
afecþiuni în diverse organe ºi þesuturi.
Insulina este un hormon anabolic, care ajutã procesului
de utilizare a glucozei ºi biosintezei glicogenului, lipidelor ºi a
proteinelor. În cazul deficitului de insulinã, se deregleazã
asimilarea glucozei ºi creºte cantitatea ei, în consecinþã se
instaleazã hiperglicemia  semnul diagnostic al diabetului
zaharat.
Modificãrile metabolismului glucidic în sarcinã:
- scãderea toleranþei faþã de glucozã;

- scãderea sensibilitãþii faþã de insulinã;
- creºterea circulaþiei acizilor graºi liberi în serul sangvin.
Acestea rezultã din activitatea hormonilor placentari 
lactogenului placentar, progesteronului ºi a corticosteroizilor.
Lactogenul placentar sporeºte nivelul acizilor graºi liberi în serul
sangvin, care sunt folosiþi pentru acoperirea cheltuielilor
energetice ale organismului matern, în timp ce glucoza este
rezervatã pentru necesitãþile fãtului.
Modificãrile fiziologice ale metabolismului glucidic în
sarcinã sunt similare cu cele specifice diabetului zaharat, de
aceea gestaþia este consideratã drept un factor diabetogen.
Clasificarea. Este cunoscutã vechea clasificare (din 1965):
diabet potenþial, diabet latent, diabet subclinic, diabet clinic
manifest definitiv.
Conform clasificãrii OMS, la gravide se întâlnesc 3 tipuri
principale de diabet zaharat:
1. Diabetul zaharat de tipul I  dependent de insulinã. La
bazã se aflã distrugerea a mai mult de 90% dintre -celulele
insulare ale pancreasului, ceea ce cauzeazã insulinopenia 
patologie autoimunã. Boala apare de cele mai multe ori în
copilãrie ºi în adolescenþã pe un fundal genetic indus de infecþiile
virale: parotidita epidemicã, rujeola, rubeola, hepatita.
2. Diabetul zaharat de tipul II - independent de insulinã.
Are o predispunere geneticã ereditar - autoimunã dominantã.
Factorii care îi provoacã manifestãrile: hiperalimentaþie, obezitate,
sarcinã, traumã psihicã. Morfologic: sclerozã vascularã, fibrozã,
hialinozã insularã cu pierderea controlului de secreþie a insulinei.
Nivelul insulinei imunoreactive în sânge este normal sau crescut.
3. Diabetul zaharat gestativ (tipul II) care se evidenþiazã
pentru prima datã în sarcinã, se dezvoltã la 3-5% dintre gravide,
mai frecvent este diagnosticat la sfârºitul trimestrului II (la 27-32
de sãptãmâni de gestaþie). Patogenia diabetului gestaþional este
similarã cu cea a diabetului zaharat de tipul II.
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Diabetul zaharat gestaþional este o stare de dereglare a
toleranþei faþã de glucozã cu tendinþa spre regresie dupã naºtere.
Clasificarea clinicã a diabetului gestaþional
I. Diabetul gestaþional manifest clinic:
- gradul 1: nivelul glucozei pe stomacul gol nu depãºeºte
7,7 mmol/l, cetoacidoza nu este atestatã, hiperglicemia se
normalizeazã prin dietã;
- gradul 2: nivelul glucozei pe stomacul gol nu întrece 12,21
mmol/l;
cetoacidozã, angiopatie, retinopatie, nefropatie, acidoza nu
sunt atestate; se normalizeazã prin dietã;
- gradul 3: nivelul glucozei pe stomacul gol este mai mare
de 12,21 mmol/l, existã o tendinþã de dezvoltare a cetoacidozei,
angiopatiei, retinopatiei, nefropatiei.
II. Diabetul gestaþional tranzitoriu. Semnele clinice ale
diabetului zaharat se manifestã numai în timpul sarcinii, dispãrând
dupã naºtere. Aceastã formã include 50% din toate cazurile de
diabet la gravide.
III. Diabetul iminent (potenþial) al gravidelor (grup de risc):
- prezenþa diabetului la pãrinþi sau la rudele apropiate;
- femei cu antecedente de naºteri, cu fetuºi macrosomi de
supra 4500 g sau de 4000 g (repetat);
- femei supraponderale;
- antecedente cu deces subit al fãtului; malformaþii fetale;
- glucozurie (antecedente sau prezentã).
Tabloul clinic al diabetului zaharat la gravide:
xerostomie, polidipsie, polipepsie, poliurie, pierderi de masã
corporalã, slãbiciune generalã, prurit, cu predominanþã în regiunea
genitalã, piurie, furunculozã.
Complicaþiile diabetului zaharat:
- coma diabeticã (cetonemicã);
- coma hipoglicemicã.
Diagnosticul diferenþial al comei hipoglicemice ºi
cetonemice (tabelul 1):
Stãrile de comã în diabetul zaharat. Cea mai
periculoasã complicaþie a diabetului zaharat este coma
hiperglicemicã. Coma hiperglicemicã, sau hipercetonemicã, se
întâlneºte la 1-6% dintre bolnavele cu diabet zaharat,
mortalitatea atinge 0,4%.
Coma diabeticã este precedatã întotdeauna de cetoacidozã.
Coma apare la un diagnostic întârziat al diabetului zaharat, în caz
de asociere a bolilor intercurente; în caz când administrarea
insulinei este întreruptã; în orice stare de stres.

Manifestãri clinice: slãbiciune generalã, polidipsie, poliurie,
greþuri, cefalee, somnolenþã, pierdere ponderalã. Presiunea arterialã
se menþine în limite normale. Hiperglicemia întrece 16,65 mmol/
l, reacþia la acetonã în urinã este pozitivã. Gravitatea acidozei se
determinã nu prin nivelul de corpi cetonici, ci prin dereglarea
metabolismului de grãsimi.
Dacã nu se acordã ajutor urgent, se instaleazã starea
precomatoasã. Apar greþuri, vomã în continuu, deshidratarea
(xerodermia, mucoase uscate), dureri vii abdominale, care
stimuleazã abdomenul acut. Acest sindrom abdominal rezultã
din afectarea toxicã (intoxicaþie) a plexurilor splanhnice, hemoragii
intestinale, lezarea ficatului. Dupã scoaterea bolnavei din starea
de comã, patologia abdominalã dispare.
Precoma se manifestã cu puls frecvent, adinamie (datoritã
afectãrii sistemului nervos central), bolnava este încã conºtientã.
Poliuria se poate micºora (are loc lezarea toxicã a rinichilor cu
dereglarea filtraþiei renale). În cazuri grave se instaleazã anuria.
Nivelul azotului restant poate creºte pânã la 60 mg%, în urinã
apar eritrocite, proteine pânã la 1%, cilindri hialinici din cauza
lezãrii toxice a rinichilor. În sânge: leucocitozã, deviere neutrofilã,
VSH mãritã.
Se dezvoltã hipokaliemia, scade nivelul de kaliu în celule.
Ca urmare, scade tonusul miocardului ºi al arterelor, apar aritmia
cardiacã, atonia gastricã ºi intestinalã, pareze musculare.
Respiraþia devine zgomotoasã ºi profundã (tip Cüssmaul).
Dacã nu se acordã ajutor urgent, se instaleazã coma. Conºtiinþa
este afectatã sau stare inconºtientã, hipotermie, hipotonie, puls
frecvent, slab. În încãpere se simte miros de acetonã. Scade tonusul
globilor oculari, pupilele sunt îngustate, reflexele diminuate,
trãsãturile feþei sunt trase. Tegumentele sunt uscate, musculatura
 flaxã. Activitatea cordului suferã în urma modificãrilor
metabolice ºi de electroliþi: în comã hiperglicemia creºte pânã la
27,75 mmol/l ºi mai mult, apare acetonuria, hipoproteinemia; azotul
rezidual creºte pânã la 60-100 mg% ºi mai mult; cetonemia  pânã
la 100 mg%, pH scade pânã la 7,2 ºi mai jos.
Dacã timp de 6-8 ore nu se acordã ajutorul necesar, bolnava
decedeazã.
Terapia trebuie sã fie urgentã ºi complexã.
Tratamentul cetoacidozei. Insulinã simplã, mãrind
fracþionat doza de 1,5-2 ori, în 4-5 prize: orele 6.00 ( 6-8 Un),
8.00, 12.00,18.00, 22.00 ( 6-8 Un). Dacã în trecut bolnava n-a
primit insulinã, se indicã câte 6-10 Un de 5 ori/zi. Se recomandã
regim alimentar cu excluderea grãsimilor; se adaugã miere  câte
Tabelul 1

Dinamica simptomelor clinice ale diabetului zaharat la gravide
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o linguriþã de 5 ori pe zi; xilit, care accelereazã trecerea glucozei
în celulã  câte o linguriþã de 4-5 ori pe zi; produse lipotrope:
brânzã de vaci degresatã, terci de ovãz, borjomi, hidrocarbonat de
sodiu de 4%. În caz de greþuri: spãlarea stomacului, clisme cu
hidrocarbonat de sodiu de 4%; inhalarea oxigenului, acid
glutaminic, vit. B12, cocarboxilazã, remedii cardiace.
Tratamentul stãrii de precomã ºi comã: Terapia are drept
scop lichidarea deficitului de insulinã, rehidratarea ºi acoperirea
pierderilor de electroliþi.
Terapia iniþialã (în primele 6 ore):
1. Insulinã (cu acþiune scurtã) în regim de doze mici: 16-20
Un i/m, apoi 6-8 Un la fiecare orã i/m sau i/v în picãturi. Dacã
timp de 2 ore zahãrul în sânge nu scade, vom mãri doza pânã la 12
Un/orã.
2. Rehidratare. La o osmolaritate normalã a sângelui (7,78,1 atm.), se administreazã ser fiziologic 0,5- 1l/orã pânã la
dispariþia semnelor de hipohidratare, apoi câte 0,5 l/orã i/v.
La scãderea pH pânã la 7,0, se administreazã hidrocarbonat
de sodiu 100 mg/ecv/orã atâta timp, pânã când pH = 7,0. La fiecare
100 mg/ecv. La hidrocarbonatul de sodiu se adaugã 13-20 mg/
ecv/10-15 ml sol. 10% de chlorid de potasiu ( KCl).
Prevenirea hipokaliemiei: chlorid de kaliu 7 mg/ecv/orã (14
ml, sol. 10%) în cazul în care nivelul K, în serul sangvin este de 5
mg/ecv./l, sau de 13-20 mg/ecv/7-10 ml sol. 10% pe orã), dacã
nivelul lui este mai mic de 5 mg/ecv/l.
Analiza zahãrului în sânge se va repeta la fiecare 2-3 ore.

în cazul diminuãrii lui rapide. La hipoglicemie, în primul rând,
reacþioneazã scoarþa cerebralã. Apare o excitaþie uºoarã, apoi vine
rândul reacþiilor cerebelare ºi diencefalice, creºte excitaþia
sistemului nervos vegetativ.
Stãrile de hipoglicemie se manifestã cu senzaþie de foame,
frisoane, slãbiciune, paloarea tegumentelor. Dacã ficatul nu
funcþioneazã normal, hipoglicemia se accentueazã, în proces se
implicã ºi medula oblongata. Pierderea cunoºtinþei vorbeºte despre
o hipoxie marcatã, apãrând convulsii tonice ºi clonice. Este posibilã
hemoragia intracerebralã.
Tratamentul hipoglicemiei: Simptomele dispar repede
dupã administarea glucidelor uºor asimilabile: puþin zahãr (un
cubuleþ), în absenþa efectului  sol. Glucozã 40%  20-40 ml. În
caz de convulsii, se indicã hidrocortizon 100-200 mg (sporeºte
neoglucogeneza) sau adrenalinã 0,1% - 1 ml.
Alimentarea porþionatã exclude fluctuaþiile marcate ale
zahãrului în sânge. Dacã persistã starea de slãbiciune, se indicã
sol. Glucozã 5%  500 ml. + vitamine. Se administreazã remedii
lipotrope, lipocainã, acid lipoic. În dereglãrile metabolismului de
grãsimi, se indicã atromid, miscleron, vit. A, C, P, E, rutinã, acid
nicotinic ºi vit. B15, pentru a înlãtura manifestãrile hipoxiei,
ameliorarea proceselor metabolice; remedii pentru excluderea
hiperholesterinemiei: litenol, diaspon.
Evoluþia diabetului zaharat în sarcinã, naºtere ºi în
postpartrum. Pot fi întîlnite urmãtoarele situaþii:
1. Întreruperea spontanã a sarcinii ( la 20-28 de sãptãmâni,
ea variazã între 15 ºi 31%).
2. Frecvenþa gestozelor la gravidele cu diabet zaharat este
de 30-59%. În formele grave de gestoze, se înrãutãþeºte considerabil
pronosticul pentru mamã ºi fãt. Mortalitatea perinatalã, în cazul
asocierii diabetului cu gestozele, ajunge la 38-46%. Existã douã
posibilitãþi periculoase:
a) declanºarea gestozei tardive coincide cu decompensarea
diabetului zaharat;
b) creºterea progresivã a severitãþii gestozei ºi posibilitatea
realã a exitusului letal pentru gravidã;
c) dezvoltarea în postpartrum a nefropatiei diabetice.
3. Se observã o tendinþã crescutã pentru infecþiile urinare la
gravidele cu diabet zaharat (16%).
4. S-a evidenþiat o legãturã strânsã între gradul de
compensaþie a diabetului zaharat la gravide ºi hidramniosul (
frecvenþa 20-30%).
Evoluþia travaliului în diabetul zaharat se complicã din cauza
polihidramniosului, gestozei tardive ºi macrosomiei fetale. Printre
complicaþiile mai frecvente este scurgerea prematurã a lichidului
amniotic în absenþa pregãtirii biologice a organismului pentru
naºtere. Insuficienþa forþelor contractile, specificã pentru diabetul
zaharat, ea este indusã de dereglãrile hormonale-metabolice,
hiperdistensia uterului (hidramnios, macrosomia fetalã, situs
incorect ºi prezentaþii anomale). În postpartrum se instaleazã
hipogalactia marcatã.
Influenþa diabetului zaharat asupra fãtului:
- macrosomie fetalã ce nu corespunde vârstei gestaþionale;
- aspect cuºingoid al fãtului din cauza cantitãþii mari de þesut
adipos-subcutanat;
- hipertrofie insularã a pancreasului;
- hipertrofie cardiacã (cord mare);

Terapia în continuare:
1. Urmeazã administrarea insulinei cu acþiune scurtã pânã la
scãderea glicemiei la 13,87 mmol/l.
2. Continuã perfuziile i/v cu ser fiziologic sau sol. hipotonicã
de chlorid de sodiu (sub controlul osmolaritãþii sangvine) 0,5 l/
orã (6-8 l timp de 24 de ore).
3. Continuã perfuzia cu hidrocarbonat de sodiu de 5%, sub
controlul pH al sângelui sau pânã la dispariþia dispneii(tip
Cüssmaul).
4. În caz de hipovolemie, se fac transfuzii de plasmã, sânge
sau dextran. Se admite noradrenalinã 1-2 ml i/v, în picãturi.
5. La indicaþii  remedii cardiace. În caz de anurie, se
administreazã diuretice, iar în absenþa efectului  se indicã hemodez
i/v.
6. Înlãturarea cauzei ce a provocat coma.
Dupã ce coma diabeticã a fost stopatã, timp de 1-2 sãptãmâni
se recomandã insulin fracþionat i/m saui s/c.
În a doua zi de tratament se admite alimentarea peroralã cu
alimente ce conþin glucide uºor asimilabile: terci de ovãsz sucuri
(de lãmâie, de tomate); apã sodatã; produse bogate în Kaliu (curaga,
smochine, dovleac etc.,); proteinele animalice sunt limitate.
Grãsimile sunt interzise timp de 10 zile.
Doza insulinei depinde de nivelul zahãrului în sânge, se
administreazã insulinã simplã. Se indicã lipocain, câte 1-2 pastile
de 3 ori/zi.
Coma hipoglicemicã poate sã aparã în urma supradozãrii
insulinei, folosirea cantitãþilor neadecvate de glucide, pauzã
îndelungatã în alimentaþie, post, alterarea grãsoasã a ficatului,
suprasolicitarea muscularã. La bolnavele cu diabet zaharat, starea
de hipoglicemie poate surveni ºi la valori mai mari ale zahãrului
$'
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- reducerea masei creierului ºi a timusului;
- imaturitate funcþionalã a organelor ºi a sistemelor;
- acidozã metabolicã în asociere cu hipoglicemia;
- dereglãri respiratorii;
- malformaþii (inclusiv sindromul de regres caudal cu
dezvoltarea insuficientã a pãrþii distale a trunchiului ºi a membrelor;
se întâlneºte numai la copiii nãscuþi de mamele cu diabet zaharat).
Indiferent de vârsta gestaþionalã ºi de masa corporalã, aceºti
nou-nãscuþi sunt imaturi ºi necesitã o atenþie deosebitã.
Tratamentul diabetului zaharat pe parcursul sarcinii:
Tactica medicalã în cazul diabetului zaharat la gravide se
bazeazã pe:
1) investigaþie minuþioasã imediat dupã confirmarea sarcinii;
2) compensarea completã a diabetului, prescrierea regimului
alimentar ºi terapia cu insulinã;
3) profilaxia ºi terapia complicaþiilor sarcinii;
4) alegerea raþionalã a vârstei gestaþionale ºi a metodei de
declanºare a travaliului;
5) îngrijirea specialã a nou-nãscutului.
Diabetul este compensat, dacã nivelul de glucozã în sânge,
timp de 24 ore, se menþine în limitele 4,4-8,6 mmol/l (80-140
mg%), în absenþa glucozuriei ºi cetoacidozei.
Gravidele cu diabet zaharat gestaþional, cu o talie medie ºi o
masã corporalã medie, trebuie sã administreze circa 1880-2200
kkal/zi. Pânã la sarcinã femeile supraponderale necesitã o
alimentaþie mai puþin caloricã: 1700-1800 kkal/zi.
În raþion glucidele constituie 45-50%, proteinele  20%,
grãsimile  30-35%. Se vor limita glucidele uºor asimilabile
(zahãrul, strugurii etc.) preferându-se legumele. Sunt obligatorii
vitaminele ºi mineralele, produsele ce conþin calciu (lapte, brînzã
etc.), fier (ficat, carne, ouã, legume de culoare verde-închisã), acid
folic (ficat, legume, fructe). Raþionul alimentar zilnic va fi
porþionatã pentru 5-6 mese.
Dacã dietoterapia rãmâne puþin efectivã, iar nivelul de
glucozã în sânge, pe nemâncate, întrece 5,8 mmol/l, se indicã
insulinã sub controlul indicilor testului de toleranþã la glucozã.
Terapia cu insulinã. Doza insulinei se alege conform
glicemiei ºi glucozuriei. Nu se recomandã de a tinde spre dispariþia
totalã a zahãrului în urinã (existã pericolul comei hipoglicemice).
În diabetul latent, acidozã, hipoglicemie marcatã ºi glucozurie,
compensaþia se obþine prin administrarea insulinei de acþiune scurtã.
În caz de instalare a diabetului renal, glucozuria la gravide nu
întotdeauna este adecvatã glicemiei. Alegerea dozei de insulinã în
acest caz se face dupã indicii de glucozurie sau de glicemie. Dacã
necesitatea de insulinã se stabilizeazã, în absenþa gestozei ºi a altor
complicaþii, se administreazã insulina-prolong combinat cu insulinã
simplã. Doza de insulinã se stabileºte reieºind din calculul 6-8 Un la
fiecare 2,7 mmol/l ( 50mg%) de glicemie supranormal sau 4-8 Un
la fiecare procent de glucozurie, cu corectarea repetatã a dozei pânã
la obþinerea efectului de normalizare.
În cazul glucozuriei, preponderent în orele de searã sau de
noapte, se mãreºte doza insulinei-prolong, iar, dacã aceastã
patologie se manifestã în prima jumãtate a zilei, se indicã insulina
cu acþiune scurtã.
Valoarea glucozei trebuie sã fie menþinutã în limitele 3,5 
7,0 mmol/l. Luând în considerare utilizarea sporitã a glucozei de
cãtre fãt, în a doua jumãtate a sarcinii se recomandã insulinã cu
acþiune scurtã ºi medie (existã pericolul hipoglicemiei fetale).

Acetonuria cu glucozurie, de asemenea, necesitã mãrirea
dozei de insulinã. Dacã acetonuria se asociazã cu o glicemie
normalã, se face corecþia regimului alimentar: se limiteazã
grãsimile, se mãreºte temporar aportul de glucide, se include
fructoza 20,0-40,0 zilnic, ºi o cantitate egalã de miere, repartizate
în câteva prize.
Pe parcursul întregii sarcini este necesar a menþine în
permanenþã normoglicemia, ceea ce protejeazã mama de un progres
rapid al diabetului ºi are o importanþã majorã pentru dezvoltarea
normalã a fãtului.
În insuficienþa feto-placentarã, se indicã cocarboxilazã,
riboflavinã, mononucleotid, piridoxal fosfat, acid lipoic, pantotenat
de calciu, tocoferol acetat.
În alterãri hormonale severe ale complexului feto-placentar,
cu dereglãri circulatorii, se indicã paracetamol, fenobarbital,
preparate vasoactive, reopoliglucin, inhalaþii cu heparinã 400-700
Un/kg/24 ore.
Pentru compensarea metabolicã ºi normalizarea structurii ºi
a funcþiei membranelor celulare, se indicã esenþiale (fosfolipide),
câte 2 capsule de 3 ori/zi, timp de 3 sãptãmâni.
Aceastã terapie complexã a permis a prelungi sarcina, în
cazuri severe de diabet, pânã la termenul de declanºare a travaliului
(36-38 de sãptãmâni). Pentru a accelera maturizarea sistemelor
funcþionale ale fãtului ºi pentru profilaxia detresei, respiratorii, se
recomandã dexametazonã, câte 24 mg timp de 5-6 zile, i/v, esenþiile
ºi nootropil, iar ca antihipoxant  actovegin.
Tactica de conduitã a naºterii la bolnavele cu diabet
zaharat. Finalul naºterii pentru mamã este mai frecvent
nefavorabil, decât în naºterea fiziologicã. În ultimii ani mortalitatea
parturientelor ºi lãuzelor bolnave de diabet variazã în limitele de
0,2-0,7%. Cauza decisivã a decesului este insuficienþa renalã, care
se dezvoltã pe fundalul nefropatiei diabetice, asociatã frecvent cu
pielonefrita. Bolnavele cu diabet zaharat pot face embolia vaselor
pulmonare, mai ales dupã operaþia cezarianã. Mortalitatea
perinatalã în diabetul zaharat este de 30-40%.
Momentul pentru declanºarea naºterii: La finalul sarcinii
creºte severitatea gestozei ºi iminenþa decesului antenatal fetal.
Din cauza imaturitãþii funcþionale, creºte procentul mortalitãþii ºi
al morbiditãþii perinatale. Deci, trebuie sã fim siguri cã fãtul este
suficient de matur. Vârsta de gestaþie optimã se considerã:
a) 38 de sãptãmâni  dacã evoluþia diabetului ºi a sarcinii nu
este agravatã;
b) declanºarea travaliului pânã la 36 de sãptãmâni este justificatã
numai în cazul indicaþiilor serioase din partea mamei ºi fãtului.
Declanºarea naºterii înainte de termen este indicatã în toate
cazurile de complicaþii, care pot pune în pericol viaþa mamei ºi a
fãtului. Mai frecvente sunt gestozele tardive progresive, fãt-macrosom,
diabet de formã severã, mai ales de lungã duratã ºi cu prezenþa
afecþiunilor vasculare; antecedente cu moarte antenatalã a fãtului; Rhimunizare, agravarea stãrii fãtului, polihidroamnios. Termenul optim
de declanºare a travaliului este de 36-37 de sãptãmîni. Pentru inducþia
travaliului se recomandã prostaglandine i/v ( PF ºi PE). Suplimentar:
sol. Sigetin 1%  10-20 ml sau curantil 6-8 ml i/v, în picãturi + 300 ml
ser fiziologic. În prealabil se face amniotomia.
Pentru pregãtirea biologicã a colului uterin pentru naºtere ºi
inducerea contracþiilor se recomandã:
- cerviprost, care în doze mici asigurã dilatarea colului timp
de 8-9 ore;
%
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- prepidil (dinoproston) în cazul unui col rigid, se aplicã
endocervical, câte 0,5 ml;
- prostin E2  pentru stimularea travaliului, câte 0,5 mg
(tabl.1), în continuare câte 0,5 mg la fiecare orã; se admite pânã la
1mg ºi 1,5 mg (tabl.3);
- sintocin (ocitocin sintetic) în insuficienþa primarã ºi
secundarã a contracþiilor ºi atonia uterului.
În absenþa efectului, la 2-3 ore dupã inducþie se recomandã
operaþie cezarianã. Stãrile de precomã, comã sunt absolut
contraindicate pentru inducþia travaliului ºi pentru cezarianã.
Profilaxia dezvoltãrii membranelor hialinice la nou-nãscuþi
se face cu etimizol infuzii i/v cu sol. 1,5%  2ml ( 30mg) + 100 ml
ser fiziologic de NaCl  15-20 picãturi/minut, timp de o sãptãmânã.
Maturizarea surfactantelor pulmonului fetal se mai face ºi cu sigetin,
estrogeni, eufilinã, vit. C.
Particularitãþile evoluþiei ºi conduitei naºterii. Evoluþia
ºi finalul naºterii se aflã în funcþie de: gradul de compensare ºi
tipul diabetului, complicaþiile sarcinii (gestozã tardivã,
polihidramnios, macrosomia fetalã, infecþia urogenitalã, anemia),
patologia asociatã extragenitalã etc.
Cele mai frecvente complicaþii: scurgerea lichidului amniotic
pânã la termen, absenþa pregãtirii biologice a organismului (a
colului) în momentul apariþiei contracþiilor, insuficienþa primarã
ºi secundarã a contracþiilor, agravarea gestozelor tardive. În naºtere
apare disproporþia feto-pelvianã, creºte traumatismul cãilor moi
de naºtere. Din cauza imaturitãþii funcþionale a fãtului, sunt
frecvente hipoxia, iminenþa asfixiei.
În perioada de expulsie apare insuficienþa eforturilor de
screamãt; trecerea dificilã a centurii umerale de dimensiuni mari
duce la creºterea traumatismului fetal: hemoragii extracerebrale,
pareze ale nervilor periferici, fracturi de oase.
Alegerea metodei de naºtere. Operaþia cezarianã trebuie
sã fie, cu predominanþã, planificatã. Frecvenþa operaþiei cezariene
este de 13,9%.
Indicaþii pentru operaþia cezarianã planificatã:
1. Fãt macrosom (disproporþie fãt-bazin).
2. Bazin anatomic îngust.
3. Gestoze tardive severe.
4. Vasculopatie (retinopatie diabeticã, glomerulosclerozã).
5. Diabet latent cu tendinþã spre cetoacidozã.
6. Retinopatie diabeticã, gradul II ºi gradul III.
7. Col necopt, prezenþa cicatricei pe uter, polihidramnios,
anamnezã obstetricalã agravatã, antecedente cu feþi morþi.
8. Hipoxie progresivã fetalã la o sarcinã de cel puþin 36 de
sãptãmâni.
9. Prezentaþie pelvianã a fãtului, prezentaþii distopice.
10. Fetopatie diabeticã.
Pânã la operaþia planificatã, se vor normaliza dereglãrile
metabolice, se va lichida cetonuria ºi hipercetonemia (nivelul
glicemiei nu trebuie sã depãºeascã 8 mmol/l, pe nemîncate ºi 10
mmol/l, timp de 24 de ore.
Nu se recomandã a începe operaþia la diabeticele flãmânde,
adicã peste 24-26 de ore dupã ultima injecþie a insulinei prolongate
ºi dupã 10-12 ore de la ultima masã. În ziua operaþiei gravida
diabeticã nu este hrãnitã, dar nici nu se administreazã insulinã. Cu
o orã înainte de operaþie se determinã nivelul glucozei în sânge,
echilibrul acido-bazic, reacþia urinei la acetonã.

În timpul operaþiei se administreazã sol. 5% Glucozã, 200300 ml. Fiecare 5 ore se determinã glicemia. Corecþia
metabolismului glucidic se face numai cu insulinã simplã sau
suinsulinã. În ziua a 4-5-a, bolnava reia regimul alimentar obiºnuit
(dieta nr. 9) ºi se trece la administrarea insulinei-prolong. În
continuare glicemia se controleazã de 2 ore pe sãptãmânã. De
obicei, la a 8-9-a zi postoperatorie se instaleazã compensaþia
completã a diabetului zaharat.
Conduita naºterii per via naturalis. Asistând naºterea,
trebuie sã nu uitãm de faptul, cã frecvenþa distociilor contractile
(21,8%) ºi asfixiei nou-nãscutului (6,2%) scade ºi este cea minimã
la valoarea glicemiei, între 5,5 mmol/l ºi 8,8 mmol/l.
În naºterea pe cale naturalã, o atenþie deosebitã se va acorda
profilaxiei insuficienþei contracþiilor uterine ºi conduitei în perioada
de expulsie. La primele semne de insuficienþã a scremetelor se va
administra ocitocinã.
Este foarte important sã nu forþãm expulsia capului. În
fetopatia tipicã diabeticã, capul relativ mic va trece uºor, iar centura
umerilor, mãritã mult, va efectua rotaþia internã cu multã dificultate,
ceea ce se soldeazã cu un traumatism grav fetal sau chiar ºi cu
moartea fãtului. De aceea se cere o mare rãbdare: cu cât umerii
coboarã spontan mai jos pânã la naºterea capului, cu atât pronosticul
este mai favorabil. În caz de naºtere dificilã a umerilor, se
recomandã cât mai rapid epiziotomia, extragerea braþului posterior,
chiar cu risc de traumatism. Nici într-un caz nu se admit încercãrile
de a scoate fãtul prin tracþiile de cap. Durata medie a naºterii nu
trebuie sã întreacã 10-12 ore, la primipare, ºi 9 ore, la multipare.
Aceste date vor fi folosite pentru a aprecia ritmul naºterii.
În cazul scurgerii premature a lichidului amniotic, dar ºi la
inducerea travaliului cu amniotomie, începe imediat antibioticoterapia
(ampicilinã i/m s.i.v. 500.000 Un, la fiecare 6 ore).
În mod raþional se vor administra sol. 5% Hidrocarbonat de
sodiu sau 100 mg cocarboxilazã, pînã la indicarea ocitocinei.
Durata infuziei depinde de caracterul activitãþii contractile ºi
reacþiilor materne ºi fetale.
În diabetul zaharat, în perioada de delivrenþã ºi postnatalã
precoce, sunt posibile hemoragii.
La o naºtere patologicã, luând în considerare mortalitatea
intra- ºi postnatalã crescutã a copiilor, apare necesitatea de a lãrgi
indicaþiile pentru operaþia cezarianã la gravidele cu diabet zaharat.
La apariþia spontanã a travaliului, operaþia cezarianã este
indicatã în urmãtoarele situaþii:
- distocii contractile (insuficienþa) ale uterului;
- perioada alichidianã prelungitã (supra 6 ore);
- agravarea gestozei tardive;
- suferinþã progresivã totalã (inclusiv conform datelor KTG);
- simptome ale hipoxiei acute fetale (modificãri ale BCF,
ape meconiale etc);
- fãt macrosom ºi alte complicaþii obstetricale.
În toate cazurile, imediat la naºterea copilului, se va pensa
cordonul ombilical.
Perioada de lãuzie. Dupã naºtere, dar mai frecvent în
postcezarianã, se observã o scãdere marcatã a zahãrului în sânge
ºi urinã, tendinþa spre hipoglicemie, ceea ce ne impune sã micºorãm
brusc doza de insulinã. Ameliorarea stãrii lãuzei se explicã prin
dispariþia placentei. Însã aceastã ameliorare se pãstreazã numai în
primele 6-7 zile.
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Ulterior, valorile zahãrului în sânge ºi necesitatea în insulinã
revin la indicii de pânã la sarcinã.
În postpartrum, bolnavele cu diabet zaharat necesitã
profilaxia tromboemboliei (anticoagulante, oxigenoterapie).
Dupã naºtere ºi în postcezarianã se indicã antibiotice,
imunocorectori, anticoagulante, transfuzii de plasmã proaspãt
congelatã, soluþii de glucozã.
Antibioticele se vor administra i/venos, prin injectarea
intramuscularã (din cauza microangiopatiei generalizate, în zonele
inflamate nu se atinge concentraþia doritã în sânge). Eficacitatea
terapiei antibacteriene la acest contingent depinde de nivelul
glicemiei (care scade eficacitatea ampicilinei, aminoglicozidelor,
lincomicinei etc).
Glicemia nu influenþeazã eficacitatea meticilinei, ceporinei,
tetraciclinei, ristomicinei, rifampicinei ºi a levorinei.
Antibioticoterapia, în diabetul zaharat, poate provoca aprofundarea
insuficienþei renale. Sunt periculoase: neomicina, monomicina,
gentamicina. O toxicitate mai micã posedã meticilina, oxacilina,
cefalosporina, ristomicina.
Din cauza sclerozei pereþilor vasculari ai uterului sau a
infecþiei, în postpartrum sunt posibile hemoragii. Frecvent se
constatã hipogalactia (hiposecreþie de prolactinã, dezvoltarea
insuficientã a glandelor mamare).
Sarcinile la spitalizare
Prima spitalizare (la un termen mic al gestaþiei).
1. Investigare clinicã completã cu stabilirea formei clinice
ºi a stadiului diabetului, evidenþierea complicaþiilor, alegerea
preparatelor adecvate ºi a dozelor de insulinã, tendinþa de a
compensa diabetul zaharat.
2. Evidenþierea ºi tratarea patologiei obstetricale ºi
extragenitale.
3. Se ia decizii referitor la posibilitatea pãstrãrii sarcinii.
4. Dacã sarcina va fi pãstratã: investigarea complexului fetoplacentar (ecografie, dozãri hormonale în urinã H6, estrogeni sumari,
estriol; în sânge  E2, E3, PL, P, TB6, AFP, H6).
5. Consultaþie geneticã, iar, în cazuri necesare, diagnostic
prenatal fetal (biopsia corionului).
6. Tratament profilactic ( vit. E, C, B, remedii lipotrope etc).
A doua spitalizare (la 20-24 de sãptãmâni).
1. Alegerea dozei de insulinã, aprecierea în dinamicã a
evoluþiei diabetului zaharat.
2. Evidenþierea ºi tratamentul patologiei apãrute în sarcinã
(iminenþa de avort tardiv, apariþia gestozelor, hidramnios, infecþii
urogenitale).
3. Determinarea profilului biofizic fetal (ecografia,
excluderea malformaþiilor, volumul apelor fetale, starea placentei).
4. Aprecierea stãrii complexului feto-placentar (ocitocinaza,
fosfataza placentarã LP, E2, E3, AFP etc. estriol în urinã).
5. Cura profilacticã (antioxidanþi, antihipoxanþi, vitamine,
esenþiale etc).
A treia spitalizare (la 30-34 de sãptãmâni).
1. Precizarea dozei necesare de insulinã.
2. Evidenþierea ºi tratarea patologiei obstetricale.
3. Cura profilacticã (vitamine, antioxidanþi, antihipoxanþi,
remedii lipotrope etc.).
4. Aprecierea profilului biofizic fetal (ecografia: fetometria,
apele fetale, mobilitatea fetalã, placentografia, KTG, teste
funcþionale).

5. Investigarea complexului feto-placentar.
6. Dopplerometria (aprecierea vitezei circulaþiei sangvine
în vasele uterine, ombilicale, fetale).
7. Profilaxia dezvoltãrii membranelor hialinice în pulmonii
fetali (etimizol, sigetin, eufilinã, acid ascorbic etc.).
8. Amniocentezã (pentru a aprecia gradul de maturitate
pulmonarã).
9. Pregãtirea pentru naºtere.
10. Alegerea momentului ºi a metodei de declanºare a
naºterii.
Contraindicaþii pentru pãstrarea sarcinii în diabet
zaharat
1. Diabet insulin-dependent în prezenþa patologiei vasculare
progresive, ceea ce se întâlneºte destul de frecvent în diabetul sever
(angiopatia, retinopatia, neuropatia, glomeruloscleroza) ºi
înrãutãþeºte pronosticul matern ºi fetal. Fiecare sarcinã agraveazã
aceste complicaþii.
2. Prezenþa formelor labile (cu tendinþã spre cetoacidozã
sau insulin-rezistente care nu cedeazã tratamentului).
3. Decompensaþie precedentã de duratã cu hepatodistrofie,
procese purulent-inflamatorii.
4. Diabet zaharat la ambii pãrinþi (transmitere ereditarã, creºte
posibilitatea malformaþiilor fetale).
5. Asocierea diabetului zaharat cu Rh- imunizare.
6. Asocierea diabetului cu tuberculozã(acutizare posibilã a TBC).
7. Asocierea diabetului cu o patologie cardiovascularã
(dereglãri circulatorii, reumatism activ).
8. Antecedente cu malformaþii fetale sau copii diabetici.
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Patogenia leziunilor organice ºi tisulare determinate de larva S2 Toxocara canis
S. Þîbuleac
Catedra Boli Infecþioase, Facultatea Perfecþionarea medicilor, USMF Nicolae Testemiþanu
Pathogenesis of Organic and Tissue Lesions Caused by S2 Toxocara canis larvae
S2 Toxocara canis worms cause hemorrhage, necrosis, and eosinophilic granulomas during their migration and stasis in various organs and
tissues where damage leads to the development of evolutionary variants of parasitic infection with varying degrees of severity and a widely
diverse range of clinical manifestations. The increased eosinophilic count and hypergammaglobulinemy are the first signs of visceral toxocaras
(hepatic, pulmonary, neuropsychiatric, cardiovascular etc.). Serologic investigation to detect the antibodies of S2 Toxacara canis is the final
course in determining the presence of parasitic infection.
Key words: larvae S2 Toxocara canis worms
Ïàòîãåíåç ïîðàæåíèé îðãàíîâ è òêàíåé, âûçâàííûõ ëè÷èíêàìè S2 Toxocara canis
Ëè÷èíêè S2 Toxocara canis âî âðåìÿ ìèãðàöèè è îñòàíîâêè â ðàçëè÷íûõ îðãàíàõ è òêàíÿõ ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ êðîâîèçëèÿíèé, íåêðîçîâ è ýîçèíîôèëüíûõ ãðàíóëåì. Ýòè ìîðôîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â îðãàíàõ è òêàíÿõ îïðåäåëÿþò ôîðìû ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ òå÷åíèÿ è òÿæåñòè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè êëèíè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè. Ãèïåðýîçèíîôèëèÿ è/èëè ãèïåðëåéêîöèòîç â ôîðìóëå êðîâè, ãèïåðãëîáóëèíåìèÿ è/èëè ãèïîàëüáóìèíåìèÿ ÿâëÿþòñÿ èñõîäíîé òî÷êîé äëÿ ïîñòàíîâêè
ïðåäâàðèòåëüíîãî äèàãíîçà âèñöåðàëüíîãî òîêñîêàðîçà (ïå÷åíè, ëåãêèõ, íåðâíîé ñèñòåìû è äð.), à ñåðîëîãè÷åñêèé òåñò äëÿ
îïðåäåëåíèÿ àíòèòåë ê ëè÷èíêè S2 T. canis  êîíå÷íûì ýòàïîì äèàãíîñöèðîâàíèÿ èëè èñêëþ÷åíèÿ äàííîãî ëàðâàëüíîãî ïàðàçèòîçà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ëè÷èíêè S2 Toxocara canis

Scopul lucrãrii este de a prezenta sub formã de rezumat
patogenia leziunilor organice ºi tisulare determinate de larvele
S2 Toxocara canis, variantele de evoluþie a parazitozei umane
(fãrã a atinge cele oculare) ºi diagnosticul lor.
Materiale ºi metode. Am adunat ºi am analizat minuþios
rezultatele publicate în decursul anilor 1952  2006 de dverºi
autori (cele mai importante sunt prezente în bibliografie) despre
leziunile patomorfologice în organele ºi în þesuturile umane ºi
variantele de evoluþie a parazitozei determinate de larva S2
Toxocara canis.
Rezultate ºi discuþii. Larva S 2 Toxocara canis în
organismul uman se aflã într-o gazdã nenaturalã (P. Beaver,
1962). Aceastã neadaptare a larvei S2 la gazda umanã, stã la
originea leziunilor organice ºi tisulare, gravitatea ºi variaþia
cãrora depind de intensitatea invaziei, de localizarea larvelor,
de gradul de activitate a lor etc. (À. Ëûñåíêî, 1998). Larvele
S2 Toxocara canis în organismul uman pot fi viabile mulþi ani,
ele dispun de un sistem deosebit în apãrarea de agresiunea
eozinofilelor ºi a anticorpilor specifici, de o capacitate
remarcabilã de a supravieþui ºi de a migra în continuare în
organele ºi în þesuturile gazdei (V. Zang, 2001).
În creier ele se pot aduna progresiv în timp ce ele dispun
din alte þesuturi. De cele mai multe ori, însã, dupã o asemenea
migrare activã, larvele S2 sunt imobilizate ºi înconjurate de o
reþea de þesut conjunctiv, unde se adunã apoi celule epitelioide,
plasmatice, gigante, dar, mai ales, numeroase eozinofide dispuse
în centru.
Dupã încapsulare larvele S2 pot sã trãiascã în stare de
hibernaþie pânã la doi ani (V. Nitzulescu et al., 1986), fãrã a
creºte sau a dezvolta (P. Beaver, 1962, º.a.), ele sunt capabile sã
se reactiveze, sã pãrãseascã granulomul ºi sã continue migrarea.
Când mãrimea larvei depãºeºte diametrul vasului sangvinic, ea

este localizatã la acest nivel ºi, în mod activ, penetreazã peretele
vasului ºi migreazã în þesutul înconjurãtor. În cele din urmã,
larvele S2 mor, sunt dezintegrate ºi resorbite de macrofage sau
se calcificã. Larvele S2 Toxocara canis , în stare de agonie sau
moarte, determinã modificãri þi efecte patologice locale þi
generale mai mari decât cele vii (P. Schantz, 1989).
Pe lîngã formarea granuloamelor în orice organ ºi þesut,
larvele S2 în timpul migrãrii traumeazã mecanic pereþii vaselor
sangvine ºi þesuturile umane, produc hemoragii ºi necroze locale,
exercitã asupra organismului uman o acþiune toxicoalergicã
atât localã, cât ºi generalã; ele pot transporta flora piogenã (sau
virusuri) din intestin, care apoi în granuloame pot contribui la
apariþia abceselor purulente etc.
Granulomul parazitar constituie leziunea histologicã
principalã a parazitozei cauzat de larve S2 Toxocara canis
(P. Beaver, 1962, º.a.). Larvele S2 , care au dimensiuni mici (1
2 mm), produc leziuni ce pot fi vãzute cu ochiul liber, adevãrate
tuneluri în ficat ºi în alte organe ºi þesuturi (P. Beaver, 1962,
º.a.).
Toxocaroza la om este zooantroponozã cu o evoluþie de
la asimptomaticã ( V. Zang, 2001) pânã la severã, de lungã duratã
ºi recidivantã, cu diverse manifestãri clinice (À. Ëûñåíêî, 1998
º.a.). Starea premorbidã a gazdei, precum ºi reinfecþiile ºi
prezenþa altor infestãri parazitare, virale sau bacteriene, cât ºi a
altor suferinþe acute sau cronice, contribuie la nuanþarea tabloului
clinic.
Febra ºi subfebrilitatea exstã în majoritatea cazurilor
uneori luând caracterul unui sindrom febril prelungit. Sunt
prezente, de asemenea, tulburãrile generale, digestive ºi
stagnarea sau scãderea ponderalã. Din partea organelor ºi a
sistemelor se întâlnesc simptome ºi sindroame variate în funcþie
de localizarea parazitului.
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În intestinul subþire, la nivelul duodenului sau al jejunului
superior, larvele S2 ecoleazã din ouã (ingerate accidental prezente
pe sol, legume, zarzavaturi etc.), pãtrund prin peretele intestinal
în noduli limfatici ºi de aici încep migrarea. Asupra peretelui
intestinal larvele S2 acþioneazã mecanic  iritativ, toxicoalergizant ºi inoculator, în consecinþã urmeazã hiperemia
mucoasei, în pereþii intestinului se instaleazã focare inflamatoare
cu eozinofile, limfotice etc. Clinic aceste leziuni se pot manifesta
prin dureri abdominale, anorexie, diaree ºi alte semne
gastrointestinale: sindrom abdominal, abdomen acut, ascitã ( J.
Lambretucci et al., 2001; M. Inan et al., 2006; M. Àëåêñååâà,
1984). În perioada aflãrii (de pânã la 1-2 zile) larvelor S2 în
partea proximalã a intestinului subþire, toxocaroza poate fi
suspendatã numai în baza datelor epidemiologice (geofagie,
contact cu solul etc.).
Din intestinul subþire larvele S2, prin circulaþia portalã,
încep migrarea ºi se vor opri în primul rând în ficat. Ficatul
este cel mai adesea afectat. În infecþiile masive în ficat se
formeazã un numãr mare de noduli granulomatoºi de formã
ovoidã ºi pot fi vãzuþi sub capsula hepaticã de culoare albãcenuºie  pete albicioase pe suprafaþa roºie a ficatului (P.
Beaver, 1962); fiecare nodul are de la 2 mm pânã la 1-2 cm, în
care centrul necrotic este constituit din celule hepatice
necrozate, eozinofile dezintegrate ºi þesut fibrinoid; în unele
sunt prezente larve sau unele structuri ale lor. Þesutul învecinat
este infiltrat masiv cu eozinofile ºi încrustat cu cristale CharcotLeyden, deseori este însoþit de hemoragii ºi de necroze.
Arhitectonica lobulului hepatic este uºor accentuatã, la
microscop spaþiile porte prezintã infiltraþii difuze ºi accentuate
cu eozinofile, uneori însoþite de granuloame. Granuloamele
din ficat nu se fibrozeatã, ele se resorb în decurs de 10-20 de
ani. În ficat aceste larve pot sã rãmânã multã vreme libere ºi
pot migra în interiorul ficatului. Ca consecinþã a invadãrii
ficatului ºi a provocãrii unei reacþii inflamatorii se va produce:
hepatomegalie de lungã duratã, ficat nedureros la palpare, în
50% fiind însoþit de splenomegalie; dereglarea funcþiilor
ficatului; semne clinice caracteristice pentru hepatita cronicã;
abcese purulente unice sau multiple mai frecvent localizate în
câmpul portal; atrezia cãilor biliare cu icter mecanic; suspecþie
de tumoare (primarã sau secundarã) ºi mai rar  alte variante
de hepatopatii (S. Chang et al. 2006). Diagnosticul parazitozei
hepatice este dificil, el fiind sugerat de aºa criterii ca
hipereozinofilie ºi/sau hiperleucocitozã sangvinã, hepato-ºi/
sau splenomegalie, hipergamaglobulinemie ºi/sau
hipoalbuminemie, ºi este confirmat serologic prin decelarea
anticorpilor cãtre larva S2 Toxocara canis.
Aºadar, orice pacient cu orice hepatopatie ºi/sau
splenomegalie de lungã duratã asociatã cu hipereozinofilie ºi/
sau hiperleucocitozã sangvinã în mod obligatoriu trebuie
examinat prin testul ELISA la prezenþa în sânge a anticorpilor
cãtre larva S2 Toxocara canis.
Din ficat, prin v. hepatica, larvele S2 nimerescîn v. cava
inferior, ajung în inima dreaptã, iar de aici în plãmâni prin a.
pulmonaris. Leziunile pulmonare sunt identice cu cele hepatice,
se deosebesc numai prin prezenþa, în centrul necrotic, a celulelor
structurale pulmonare. Ca urmare a invadãrii sistemului
respirator ºi provocãrii reacþiilor inflamatorii (hemoragii,

necroze etc.) larvele S2 exercitã o acþiune toxico-alergicã localã
ºi generalã.
Leziunile destul de polimorfe ale sistemului respirator,
determinete de prezenþa ºi de migrarea larvelor S2, ºi reacþiile
organismului parazitat clinic se manifestã prin dereglãri de
respiraþie de la tuse uscatã pânã la insuficienþã respiratorie acutã
sau cronicã de diferit grad de severitate. Cele mai frecvente
variante clinice sunt: rinita, bronºita, astm bronºic, pneumonie,
bronhopneumonie, procese purulente în plãmâni (abces),
pneurezie (exudativã, fibrinoasã, purulentã, uneori hemoragicã)
ºi alte (M. Seki et al., 2005; S. Kustimur et al., 2007, º.a.)
Diagnosticul parazitozei sistemului respirator este mai
puþin dificil decât cel hepatic, deoarece leziunile pulmonare se
asociazã nu numai cu hipereozinofilie ºi/sau hiperleuocitozã,
cu hipergamaglobulinemie ºi/sau hipoalbuminemie, dar ºi cu
hepato- ºi/sau splenomegalie ºi va fi confirmat serologic.
Cea mai mare parte din larvele S2 sunt refulate de plãmân
ºi de aici se întorc în circulaþia sistematicã, prin care ele pot
migra în tot corpul ºi se pot localiza în orice þesut sau organ,
deseori într-un numãr mare  în creier ºi în alte þesuturi ale
sistemului nervos. În creier larvele S2 în timpul migrãrii produc
adevãrate tuneluri, traumeazã mecanic pereþii vaselor sangvine,
produc hemoragii ºi necroze cu formarea granuloamelor
eozinofilice, numãrul cãrora treptat poate progresa în timp ce
ele dispar din alte organe ºi þesuturi. Numãrul larvelor într-o
unitate de masã a creierului este cea mai mare în cerebel ºi mai
micã  în emisfere ºi în trunchiul cerebral (C. Burren, 1972).
Granuloamele din creier, spre deosebire de cele din ficat, treptat
sunt supuse proceselor de fibrozare. Invadarea creierului ºi a
altor structuri ale sistemului nervos, migrarea larvelor provoacã
reacþii inflamatoare, contribuie la formarea granuloamelor
eozinofilice, la încapsularea larvelor S2. În cele din urmã ele
mor; treptat, în decurs de 10-20 de ani, ele sunt dezintegrate ºi
resorbite. Prezenþa larvelor în creier ºi în alte structuri ale
sistemului nervos contribuie la apariþia variantei de lezare a
sistemului nervos central (V. Zang, 2001, º.a.): dereglãri psihice,
sindrom convulsiv cu crize epileptice ºi cu alte manifestãri
clinice determinate de vasculita cerebralã, encefalomielitã,
meningomielitã, mieloradiculitã, mielitã etc. (L. Glickam et al,
1979; Y. Mitsuhashi et al., 2003; R. Helbok et al., 2007).
Neurotoxocarozul evolueazã de cele mai multe ori de unul singur
în termen diferit de la infectarea cu ouã embrionate T. canis,
uneori se asociazã cu alte variante.
Diagnosticul parazitozei neuropsihiatrice este dificil când
ea evolueazã de una singur. La aºa pacient ea trebuie sugeratã
în cazul în care parazitoza se asociazã cu hipereozinofilie ºi/sau
hiperleucocitozã, cu hipergamaglobulinemie ºi/sau
hipoalbuminemie. Când neurotoxocarozul la pacient se asociazã
cu alte variante (hepatitã, pulmonarã etc.), diagnosticul este mai
simplu, însã, în ambele cazuri maladia va fi confirmatã sau
exclusã prin test serologic.
Larvela S2 T. canis, sunt capabile sã determine diverse
variante patologice de evoluþie ale sistemului cardiovascular.
Este important de menþionat cã prezenþa în inimã sau în alte
structuri ale sistemului cardiovascular chiar a unui numãr mic
de larve, determinã, de regulã, apariþia semnelor de suferinþi
deosebit de severe ca: mio-engo-pericardita reumaticã, esudativã
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cu tamponare cardiacã rapidã  fibroasã sau fibroplasticã 
sindrom Loffler, aneurism coronar sau aortic, vasculita
diseminatã, mediastinita etc. (K. Abe et al., 2002). Sindromul
cardiovascular, determinat de larvele S2 T. canis, se asociazã,
de regulã, cu alte variante de evoluþie a parazitozei, diagnosticul
fiind sugerat în baza manifestãrilor clinice în asociere cu
hiperozinofilie ºi/sau hiperleucocitozã, cu hipergamaglobulinemie ºi/sau hipoalbuminemie, cu hepato- ºi/sau splenomegalie ºi
este confirmat sau exclus prin testul serologic.
În bibliografie mai rar sunt semnalate aºa variante de lezare ca:
a. aparatul locomotor: miozitã, degenerescenþã
muscularã, prezenþa în muºchii striaþi a focare de necrozã
sau a piomiozitelor, fibre musculare dilacedate sau
complet dispãrute, lipsa striaþiei lor etc. (V. Nitzulescu
et al., 1986; J. Lambertucci et al., 2001; Q. Hu et al.,
2006), artritã de lungã duratã, dereglãri articulare (M.
Hamidou et al., 2002);
b. înveliº cutanat: eritem sau edem cutanat difuz, prurit
cutanat, dermatitã toxico-alergicã, urticarie cronicã sau
recidivantã, vasculitã dermicã, echimozã cutanatã,
purpurã Henoch-Schonlein, alopeþie etc. (V.
Wickramasinghe et al., 2001; V. Afifi et al., 2004);
c. rinichi: microhematurie, sindron nefrotic glomerular,
diverse manifestãri renale (P. Zotos et al., 2006);
d. alte variante: endocrinã (pancreatitã, tiroiditã,
insuficienþã suprarenalã etc.); hematopoieticã (anemie,
trombocitopenie); tumoralã (leucemie cu eozinofile,
limfoleucozã, cancer pulmonar etc.); [21] colagenozã
(periarteritã nodoasã, colagenozã diseminatã etc.);
sindrom de boalã contagioasã: bacteriene (tuberculozã,
brucelozã, febrã tifoidã etc.), viralã (mononucleozã
infecþioasã º.a.), parazitarã (scabie, trichinelozã,
amebiazã etc.) [14].
Este important de menþionat cã oricare variantã de
parazitozã visceralã clinic manifestã poate evolua de una singurã
sau se poate asocia cu una sau câteva alte variante ºi de fiecare
datã, de regulã, cu hipereozinofilie ºi/sau hiperleucocitozã
sangvinã, cu hipergamaglobulinemie ºi/sau hipoalbuminemie.
Aºadar, hipereozinofilia ºi/sau hiperleucocitoza,
hipergamaglobulinemia ºi/sau hipoalbuminemiea sunt punctul
de plecare în diagnosticul toxocarozei viscerale (larva migrans
visceralis) hepatice, pulmonare, neuropsihiatrice,
cardiovasculare etc., iar testul serologic  ultimul punct în
confirmarea sau în excluderea acestei parazitoze umane.
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Àóòîäåðìàëüíàÿ ïëàñòèêà ñâîáîäíûì ïîãðóæíûì ëîñêóòîì
À. Áîòåçàòó
Êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà, ã. Òèðàñïîëü
Autodermoplastic Surgery with Submersial Skin Graft
Submersial autodermoplastic surgery using a free skin graft has been in use for more than 90 years. The first reports of this process were
made by Loewe O. (1913) and Rehn F. (1914). This method is not practiced in hernia surgery, although it has certain great advantages, some of
which include: the surgeon always has at their disposal a skin graft which is taken from the operated wound; while operating the skin graft takes
the form of the covered defect; as it is transplanted the skin graft acclimatizes well (via metaplasia) and turns into a firm connective fascia. On
the basis of the scientific literature, data and personal clinical material (practice) there appear to be arguments that support the simplicity of
preparing the autoskin for transplantation (by Ianovs V. method). De-epithelialisation and removal of subcutaneous tissue takes about 3-5
minutes. The method of disinfection (immersion into an antibiotic solution, processing in 96º spirit) is known, but the risk that the deep tissue
could be infected may be increased. It is recommended that fixation of the autodermal transplant is carried out under stretching with the
epidermal surface facing down. This lessens the risk of cyst formation from the skin elements during the post-operative period. The aforementioned
method is particularly acceptable in urgent surgery, where the possibilities of endoprosthesis are limited.
Key words: autodermal transplants, de-epitalisation, desinfection, fixation
Autodermoplastiea cu grefã cutanatã liberã cu înfundare
Autodermoplastia cu grefã cutanatã în chirurgie se practicã mai bine de 90 de ani. Primile comunicãri vin de la O. Loewe (1913) ºi F. Rehn
(1914). Necãtând la o serie de avantage: pielea este totdeauna la dispoziþia chirurgului fiind recoltatã din plaga operatorie, în timpul operaþiei se
modeleazã uºor dupã configuraþia defectului parietal, fiind transplantatã, se integreazã bine în organism, ºi suferind o metaplazie, se transformã
într-un þesut rezistent fascio-tendinos. Cu toate acestea, autodermoplastiea este încã destul de puþin aplicatã în herniologie. În bazã de date
bibliografice ºi a proprii experenþe clinice, sunt expuse argumente convingãtoare cum cã prepararea grefei cutanate (dupã metoda lui V. Ianov)
este simplã. Desepidermizarea ºi degrasarea grefei se efectueazã în doar 3-5 minute. Dezinfecþia, prin irigarea cu soluþie de antibiotice, ºi
prelucrarea de ambele pãrþi cu soluþie de alcool etilic 96% este eficace, iar pericolul implantãrii infecþiei este exagerat. Fixarea transplantelor
autodermice se recomandã de efectuat sub extensie, cu faþa desepidermizatã în exterior, ceea ce diminueazã riscul formãrii tardive a unor chisturi
epidermice. Autodermoplastia este indicatã mai ales în urgenþã, unde posibilitãþile aloplastiei sunt limitate.
Cuvinte-cheie: Transplante autodermice, desepidermizarea, dezinfecþia, fixarea grefelor

ãðûæ; áîëåå òîãî, â ïîñëåäíèå ãîäû îí òåðÿåò ñâîèõ ïðèâåðæåíöåâ.
Îòêàçûâàÿñü îò àóòîäåðìîïëàñòèêè, íåêîòîðûå
õèðóðãè ññûëàþòñÿ íà ÷åòûðå åå íåäîñòàòêà: ñëîæíîñòü
è êðîïîòëèâîñòü â óäàëåíèè ýïèäåðìèñà, ðèñê çàíåñåíèÿ èíôåêöèè â ãëóáîêèå ñëîè ðàíû, ðàçðàñòàíèå êèñòîçíûõ îáðàçîâàíèé èç îñòàâøèõñÿ ýïèäåðìàëüíûõ ýëåìåíòîâ, àóòîäåðìàëüíûå òðàíñïëàíòàòû îáðàçóþò íèçêîêà÷åñòâåííóþ ðóáöîâóþ òêàíü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ÷àñòûõ ðåöèäèâîâ ãðûæ.
Îñòàíîâèìñÿ ïîäðîáíåå íà ýòèõ è äðóãèõ äèñêóòàáåëüíûõ ïðîáëåìàõ ïîãðóæíîé àóòîäåðìàëüíîé ïëàñòèêè ñâîáîäíûì ëîñêóòîì.

Ââåäåíèå
Ïîãðóæíàÿ àóòîäåðìàëüíàÿ ïëàñòèêà ñâîáîäíûì
ëîñêóòîì â õèðóðãèè ïðèìåíÿåòñÿ áîëåå 90 ëåò. Ïåðâûå
ñîîáùåíèÿ î ïðèìåíåíèè àóòîäåðìàëüíîãî òðàíñïëàíòàòà ïðè ãðûæåñå÷åíèè ïîÿâèëèñü â 1913 ãîäó, êîãäà O.
Loewå ïðîäåìîíñòðèðîâàë ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ äâóõ
áîëüíûõ ñ ïàõîâûìè ãðûæàìè, îïåðèðîâàííûõ ñ ïîìîùüþ àóòîäåðìàëüíîé ïëàñòèêè. F. Rehn (1914) â ýêñïåðèìåíòå äîêàçàë, ÷òî äåðìà ïîä âëèÿíèåì íàòÿæåíèÿ
ïðåòåðïåâàåò ìåòàïëàçèþ è ïðåâðàùàåòñÿ â âîëîêíèñòûé òÿæ ïîäîáíûé àïîíåâðîçó, ïðè÷åì, ÷åì áîëüøå
ëîñêóò êîæè ïîäâåðãàåòñÿ íàòÿæåíèþ, òåì áîëüøå êîëè÷åñòâî êîëëàãåííîâûõ âîëîêîí òðàíñïëàíòàòà ïðèíèìàåò îðèåíòàöèþ ñîãëàñíî âåêòîðó íàòÿæåíèÿ. Îí
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî àóòîäåðìàëüíûå òðàíñïëàíòàòû
ÿâëÿþòñÿ ïðåâîñõîäíûì ïëàñòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì.
Àóòîäåðìàëüíàÿ ïëàñòèêà ãðûæåâûõ âîðîò ïðåäñòàâëÿåò êîíöåïöèþ òàê íàçûâàåìîé «áèîëîãè÷åñêîé õèðóðãèè ãðûæ»  àëüòåðíàòèâà àëëîïëàñòè÷åñêîãî ïðîòåçèðîâàíèÿ ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè [3]. Ñîãëàñíî ëèòåðàòóðíûì äàííûì, ÷àñòîòà îñëîæíåíèé è ðåöèäèâîâ
ïîñëå àóòîäåðìîïëàñòèêè ñîïîñòàâèìà ñ ðåçóëüòàòàìè
ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ [4, 5, 6].
Íåñìîòðÿ íà áîëüøèå ïðåèìóùåñòâà, ìåòîä àóòîäåðìîïëàñòèêè íå çàíÿë äîñòîéíîå ìåñòî â õèðóðãèè

Äåýïèòåëèçàöèÿ è îáåçæèðèâàíèå êîæíîãî
ëîñêóòà
Íåêîòîðûå àâòîðû ñ÷èòàþò ýòó ìàíèïóëÿöèþ èçëèøíåé, ïîëàãàÿ, ÷òî óäàëåíèå ýïèäåðìèñà ëèøü óâåëè÷èâàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïåðàöèè. Âñå æå â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëî ïðåîáëàäàòü ìíåíèå î íåîáõîäèìîñòè
óäàëåíèÿ ýïèäåðìèñà (äåýïèòåëèçàöèÿ) è ïîäêîæíîæèðîâîãî ñëîÿ (äåãðàñàöèÿ) [4, 5, 6, 7, 8]. Ïåðå÷èñëåííûå àâòîðû ñîãëàñíû ñ O. Loewå è F. Rehn, êîòîðûå ñ÷èòàëè, ÷òî óäàëåíèå ýïèäåðìàëüíîãî ñëîÿ ïðàêòè÷åñêè
íå ñíèæàåò ïðî÷íîñòü êîæíîãî ëîñêóòà, îíî çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò îïàñíîñòü ðàçâèòèÿ èíôåêöèè â ðàíå è âå%$

ARTICOLE DE PROBLEMÃ, SINTEZÃ ªI PRELEGERI
Óêëàäêà àóòîäåðìàëüíûõ òðàíñïëàíòàòîâ
è ñïîñîáû èõ ôèêñàöèè
G. Mair (1945), ïðè ãðûæåñå÷åíèè ïàõîâûõ ãðûæ,
óêëàäûâàë òðàíñïëàíòàò ýïèäåðìàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ
êíàðóæè. Áîëüøèíñòâî æå àâòîðîâ ïðèäåðæèâàeòñÿ
ìíåíèÿ, ÷òî óêëàäêà àóòîäåðìàëüíîãî òðàíñïëàíòàòà
äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ýïèäåðìàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ
êíóòðè [4, 5, 6, 8, 10, 13]. Â ýòîì îíè âèäÿò îäíó èç íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ ìåð ïðîôèëàêòèêè êèñòîçíûõ ðàçðàñòàíèé èç ýëåìåíòîâ êîæè.
Âûáîð øîâíîãî ìàòåðèëà äëÿ ôèêñàöèè àóòîäåðìàëüíûõ òðàíñïëàíòàòîâ ñóùåñòâåííîãî çíà÷åíèÿ íå
èìååò. ×àùå âñåãî äëÿ ýòèõ öåëåé â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðåêîìåíäóþò íåðàññàñûâàþùèéñÿ øîâíûé ìàòåðèàë (êàïðîí, ìîíîôèëüíûå ïîëèàìèäíûå íèòè).
Ïîä êàêèì íàòÿæåíèåì íóæíî ôèêñèðîâàòü àóòîäåðìàëüíûå òðàíñïëàíòàòû? Áîëüøèíñòâî àâòîðîâ ïðîâîäèò
ôèêñàöèþ ëîñêóòà ïîä íàòÿæåíèåì. Ôèêñèðîâàííûå òàêèì îáðàçîì òðàíñïëàíòàòû äîëæíû âûãëÿäåòü êàê «íàòÿíóòàÿ êîæà áàðàáàíà», ÷òî ñïîñîáñòâóåò ðàñêðûòèþ
òêàíåâûõ ùåëåé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîñóäèñòîãî ïèòàíèÿ
[6, 7, 18]. Êðîìå òîãî, ïîñòîÿííîå íàòÿæåíèå àóòîäåðìàëüíîãî òðàíñïëàíòàòà (ôóíêöèîíàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå)
ïðèâîäèò ê îðèåíòèðîâàíèþ êîëëàãåííîâûõ è ýëàñòè÷åñêèõ âîëîêîí ïî âåêòîðó ñèëîâûõ ëèíèé [2, 19]. Íå âñå, îäíàêî, ðàçäåëÿþò ýòó òî÷êó çðåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, Â. Í. ßíîâ
(1978) ðåêîìåíäóåò ïðîâîäèòü ôèêñàöèþ ïîä óìåðåííûì
è äàæå íåçíà÷èòåëüíûì íàòÿæåíèåì ëîñêóòà.

ðîÿòíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ýïèäåðìàëüíûõ êèñò. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî åñëè äåãðàñàöèÿ âûïîëíÿåòñÿ áûñòðî,
îñòðûìè íîæíèöàìè, òî óäàëåíèå ýïèäåðìèñà  äîâîëüíî òðóäîåìêèé ïðîöåññ, îñîáåííî ïðè îáøèðíûõ ëîñêóòàõ ñ ðóáöàìè. Ýòî ïðåïÿòñòâîâàëî ðàñïðîñòðàíåíèþ
ïîãðóæíîé àóòîäåðìàëüíîé ïëàñòèêè ñâîáîäíûì ëîñêóòîì â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX âåêà. Â ëèòåðàòóðå îïèñàíû ìíîãî÷èñëåííûå ñïîñîáû äåýïèòåëèçàöèè: ñîñêàáëèâàíèå ýïèäåðìèñà ñ ïîìîùüþ ñêàëüïåëÿ èëè îñòðûì
ëåçâèåì [7, 8], óäàëåíèå åãî õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè [9],
ýëåêòðîíîæîì [10], äåðìàòîìîì [11]. Âñå îíè ìàëîâîñòðåáîâàíû íà ïðàêòèêå. Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé ïðîáëåìû
[12], ïîñëå óäàëåíèÿ ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè, ïîãðóæàë
êîæó íà íåñêîëüêî ìèíóò â ãîðÿ÷èé ôèçèîëîãè÷åñêèé
ðàñòâîð NaCl, ïîñëå ÷åãî ýïèäåðìèñ óäàëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíî ëåã÷å. R. Djuvara è M. Condiescu (1967), ïîñëå
îñâîáîæäåíèÿ îò ïîäêîæíîé êëåò÷àòêè, îáêëàäûâàëè
ëîñêóò ñàëôåòêàìè, ñìî÷åííûìè ãîðÿ÷èì ôèçèîëîãè÷åñêèì ðàñòâîðîì, ïîñëå ÷åãî ñîñêàáëèâàëè ýïèäåðìèñ. Îáà
ýòè ñïîñîáà íå ëèøåíû íåäîñòàòêîâ, ïîñêîëüêó âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà îêàçûâàåò íåáëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íå òîëüêî íà ýïèäåðìàëüíûé ñëîé, íî è íà âñå ñëîè
äåðìû, ñíèæàÿ, òàêèì îáðàçîì, åå ïðî÷íîñòü è ïðèæèâàåìîñòü òðàíñïëàíòàòà.
Îáðàáîòêà èññå÷åííûõ àóòîäåðìàëüíûõ ëîñêóòîâ
ãîðÿ÷èì ôèçèîëîãè÷åñêèì ðàñòâîðîì NaCl (94-96 î Ñ) â
òå÷åíèå 3-5 ñåêóíä, ïðåäëîæåííàÿ Â. Í. ßíîâûì (1975),
ïîìîãàåò áûñòðî ðåøèòü çàäà÷ó ïîëíîãî óäàëåíèÿ ýïèäåðìèñà. Äàæå â ñàìûõ òðóäíûõ ñëó÷àÿõ ýòà ïðîöåäóðà
çàíèìàåò 3-5 ìèíóò, ÷òî ïîäòâåðæäåíî ðàáîòàìè äðóãèõ àâòîðîâ [5, 6, 15].

Ïèòàíèå àóòîäåðìàëüíîãî òðàíñïëàíòàòà
Ìíîãèå àâòîðû [13 è äð.] ïîëàãàþò, ÷òî âíà÷àëå
(äîñîñóäèñòûé ïåðèîä) ïèòàíèå êîæíûõ ëîñêóòîâ ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò îêðóæàþùèõ òêàíåé è ëèìôû, ïóòåì
èíáèáèöèè è äèôôóçèè. Êðîìå òîãî, äëÿ ýòèõ öåëåé
òðàíñïëàíòàòû ñîäåðæàò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ãëþêîçû è ôåðìåíòîâ  àìèëàçû è ìàëüòàçû [20]. Âî âòîðîé
ôàçå ôîðìèðóåòñÿ ñîñóäèñòîå ïèòàíèå. Ñ 5 äî 10 äíÿ
ïîñëå îïåðàöèè ïðîèñõîäèò âðàñòàíèå â òðàíñïëàíòàò
íîâîîáðàçîâàííûõ ñîñóäîâ, êîòîðûå â äàëüíåéøåì óñòàíàâëèâàþò ñâÿçü ñ åãî ñîñóäèñòîé ñåòüþ.

Îáåççàðàæèâàíèå àóòîäåðìàëüíîãî ëîñêóòà
Êëèíè÷åñêèå è áàêòåðèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
íà ðàçíûõ ýòàïàõ ïîäãîòîâêè òðàíñïëàíòàòîâ è ñîïîñòàâëåíèå èõ ðåçóëüòàòîâ ñ ïîñëåîïåðàöèîííûì òå÷åíèåì ïîêàçàëè, ÷òî îáû÷íàÿ ïîäãîòîâêà îïåðàöèîííîãî
ïîëÿ, âîçäåéñòâèåì ãîðÿ÷èì ôèçèîëîãè÷åñêèì ðàñòâîðîì NaCl, äåãðàñàöèÿ, è ïîãðóæåíèå â ðàñòâîð àíòèáèîòèêà [15] ïðèâîäèò ê äîâîëüíî íàäåæíîìó åãî îáåççàðàæèâàíèþ. Âìåñòå ñ òåì ïðîáëåìà ñòåðèëüíîñòè òðàíñïëàíòàòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé â ñâÿçè ñ îáíàðóæåíèåì íà ïîâåðõíîñòè ïîãðóæåííîãî ëîñêóòà ìèêðîàáñöåññîâ è âûðàæåííîé ëåéêîöèòàðíîé èíôèëüòðàöèè
â ðàííèå ñðîêè ïîñëå òðàíñïëàíòàöèè [6]. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ñòåðèëüíîcòè òðàíñïëàíòàòà ðåêîìåíäóåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïîãðóæåíèåì äîïîëíèòåëüíî îáðàáàòûâàòü ëîñêóò ñ îáåèõ ñòîðîí ñïèðòîì 96 î (ðåêîìåíäàöèè Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà ãåðíèîëîãîâ  GREPA,
2000 ã.). Ïîãðóæíàÿ àóòîäåðìàëüíàÿ ïëàñòèêà íå ñîçäàåò ïîâûøåííîé îïàñíîñòè ãíîéíîãî îñëîæíåíèÿ ïðè
çàæèâëåíèè ðàí [4, 5, 15]. Óòâåðæäåíèå, ÷òî àóòîäåðìîïëàñòèêà ñïîñîáñòâóåò ðîñòó íàãíîèòåëüíûõ ïðîöåññîâ
â ðàíå [16], íå èìååò ïîä ñîáîé íàó÷íîãî îáîñíîâàíèÿ,
òàê êàê â òêàíè òðàíñïëàíòèðîâàííîãî ëîñêóòà ñîäåðæàòñÿ ôàêòîðû íåñïåöèôè÷åñêîé ãóìîðàëüíîé çàùèòû
(ëèçîöèì, êîìïëåìåíò, -ëèçèí), îáëàäàþùèå ìåñòíûì
àíòèìèêðîáíûì äåéñòâèåì [17].
%%

Òðàíñôîðìàöèÿ àóòîäåðìàëüíîãî ëîñêóòà
Íà÷èíàÿ ñ 3 íåäåëè ïîñëå îïåðàöèè, â àóòîäåðìàëüíîì òðàíñïëàíòàòå îò÷åòëèâî ïðîñëåæèâàþòñÿ íåêðîáèîòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ôîðìåííûõ ýëåìåíòîâ âîëîñÿíûõ ôîëëèêóëîâ, ñàëüíûõ è ïîòîâûõ æåëåç è ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì ëîñêóò îêðóæàåò ãðàíóëÿöèîííàÿ òêàíü, êîòîðàÿ ïðîðàñòàåò åãî, è ïóòåì ìåòàïëàçèè ïîñòåïåííî
ïðåâðàùàåòñÿ â ñîåäèíèòåëüíóþ òêàíü. Ì. Ï. Ðóõëÿäååâà (1952) è Z. Hawranek (1958), íà îñíîâàíèè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé, äîêàçàëè, ÷òî ïîëíîå ñðàñòàíèå àóòîäåðìàëüíûõ òðàíñïëàíòàòîâ ñ îêðóæàþùèìè òêàíÿìè íàñòóïàåò ÷åðåç 3 ìåñÿöà. Ïîä âëèÿíèåì
ôóíêöèîíàëüíîé íàãðóçêè, àóòîäåðìàëüíûé òðàíñïëàíòàò ïðåâðàùàåòñÿ â ñîåäèíèòåëüíîòêàííûå ïëàñòèíêè
ïðî÷íåå ôàñöèè. Ïîãðóæåííûå â òêàíè, àóòîäåðìàëüíûå òðàíñïëàíòàòû äëèòåëüíî å âðåìÿ ñîõðàíÿþò ñâîéñòâà ïðîòåçà è íå ðàññàñûâàþòñÿ ãîäàìè [13, 19].

Nr.5 (299), 2007
Ïðåèìóùåíñòâà àóòîäåðìàëüíûõ
òðàíñïëàíòàòîâ
Àóòîäåðìàëüíûå ëîñêóòû âñåãäà íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè õèðóðãà, ïîñêîëüêó áåðóòñÿ, êàê ïðàâèëî, èç
îáëàñòè îïåðàöèîííîé ðàíû [4, 5, 6, 7, 8, 15]. Ìíåíèÿ
àâòîðîâ îá èñïîëüçîâàíèè ðóáöîâ êîæè, âîëîñèñòîé åå
÷àñòè ïðè ïðîâåäåíèè ïîãðóæíîé àóòîäåðìàëüíîé ïëàñòèêè ðàçëè÷íû. Ìåíüøèíñòâî [7] íå ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàíèå àóòîäåðìàëüíûõ ëîñêóòîâ, ñîäåðæàþùèõ
ïîñëåîïåðàöèîííûå ðóáöû, âîëîñÿíîé ïîêðîâ. Áîëüøèíñòâî æå àâòîðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî íàëè÷èå ðóáöîâ êîæè,
ãóñòîé âîëîñÿíîé ïîêðîâ íå ïðåïÿòñòâóåò èõ èñïîëüçîâàíèþ, à ó÷àñòêè êîæè ñ ðóáöàìè çíà÷èòåëüíî ïðî÷íåå
íåèçìåííîé êîæè, è âæèâàþòñÿ òàêæå õîðîøî, êàê è áåç
ðóáöîâ [4, 6, 12]. Êàêîé-ëèáî ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè äîíîðñêîãî ìåñòà (ãðûæåâîãî âûïÿ÷èâàíèÿ) ïåðåä îïåðàöèåé íå òðåáóåòñÿ, êðîìå, åñòåñòâåííî, îáû÷íîé ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè (äóø ñ áðèòüåì âîëîñ, ïîñëå ÷åãî äîíîðñêîå ìåñòî äåçèíôèöèðóåòñÿ ñïèðòîì) [4, 6].
Àóòîäåðìàëüíûå ëîñêóòû äîñòàòî÷íî ïðî÷íû è îáëàäàþò áîëüøîé ñèëîé íàòÿæåíèÿ, íå ðàçâîëîêíÿÿñü ïðè òðàêöèè. Íàèáîëüøåé ïëîòíîñòüþ è ýëàñòè÷íîñòüþ îáëàäàþò ñëîè
ñîáñòâåííî êîæè  ñîñî÷êîâûé è ñåò÷àòûé, áîãàòûå êîëëàãåíîâûìè è ýëëàñòè÷åñêèìè âîëîêíàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò õîðîøî
ìîäåëèðîâàòü ëîñêóò ïðè ãåðíèîïëàñòèêå [4, 6, 13].
Àóòîäåðìàëüíûå ëîñêóòû õîðîøî ïðèæèâàþòñÿ è
óñòîé÷èâû ê íåáëàãîïðèÿòíûì âðåäíûì âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì. Èõ æèçíåñïîñîáíîñòü ñîõðàíÿåòñÿ äàæå ïðè
íàãíîåíèè ðàíû. Ñëó÷àè îòòîðæåíèÿ òðàíñïëàíòàòîâ
åäèíè÷íû è, êàê ïðàâèëî, îíè ñâÿçàíû ñ íàðóøåíèÿìè
ïîäãîòîâêè, óêëàäêè àóòîäåðìàëüíûõ ëîñêóòîâ è ïðîñòî ñ ãðóáîé îïåðàöèîííîé òåõíèêîé [4, 5, 6, 8].
×òî êàñàåòñÿ âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ êèñòîçíûõ ðàçðàñòàíèé èç ýëåìåíòîâ êîæè, íà ÷òî ññûëàþòñÿ íåêîòîðûå àâòîðû, óòâåðæäåíèå ïðåóâåëè÷åíî. Òàê, Á. À. Áàðêîâ (1958), íà 183 îïåðèðîâàííûõ áîëüíûõ äåýïèòåëèçèðîâàííûì è îáåçæèðåííûì êîæíûì ëîñêóòîì, íå íàáëþäàë îáðàçîâàíèå êèñò. Çà 18 ëåò ïðèìåíåíèÿ àóòîäåðìîïëàñòèêè R. Djuvara è M. Condiescu (1967) íå íàáëþäàëè
êèñòîçíûõ ðàçðàñòàíèé. Â. Í. ßíîâ, Ý. Â. Ïðîñÿíûé, À. Â.
×åòâåðèêîâà, À. À. Áîòåçàòó, 2003, èìåþùèå áîëüøîå ÷èñëî êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèé  4500 îïåðàöèé çà 40-ëåòíèé ïåðèîä ïðèìåíåíèÿ ïîãðóæíîé àóòîäåðìàëüíîé ïëàñòèêè ñâîáîäíûì ëîñêóòîì (ñâîäíàÿ ñòàòèñòèêà), òàêæå
íå íàáëþäàëè îáðàçîâàíèå ýïèòåëèàëüíûõ êèñò.
Òàêèì îáðàçîì, àóòîäåðìàëüíûå òðàíñïëàíòàòû
ÿâëÿþòñÿ ïðåâîñõîäíûì ïëàñòè÷åñêèì ìàòåðèàëîì, ÷òî
ïîçâîëÿåò âî âðåìÿ îïåðàöèè èõ õîðîøî ìîäåëèðîâàòü
ïî ôîðìå çàêðûâàåìîãî äåôåêòà. Ïîäãîòîâêà èõ ê òðàíñïëàíòèðîâàíèþ (ïî ñïîñîáó Â. Í. ßíîâà) ïðîñòà è âûïîëíÿåòñÿ áûñòðî. Áóäó÷è ïîãðóæåííûìè â òêàíè, îíè
íå óâåëè÷èâàþò îïàñíîñòü èíôåêöèîííîãî çàðàæåíèÿ,
òîëåðàíòíû ÷åëîâå÷åñêîìó îðãàíèçìó, õîðîøî ïðèæèâàþòñÿ, äëèòåëüíîå âðåìÿ ñîõðàíÿþò ñâîéñòâà ïðîòåçà
è íå ðàññàñûâàþòñÿ äîëãèå ãîäû.
Êîæà âñåãäà íàõîäèòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îïåðèðóþùåãî õèðóðãà, òàê êàê îíà áåðåòñÿ èç îáëàñòè îïåðàöèîííîé ðàíû, ÷òî îñîáåííî âàæíî â óðãåíòíîé õèðóðãèè,
êîãäà âîçìîæíîñòè ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ îãðàíè÷åíû.
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Rolul ozonoterapiei în recuperarea bolnavilor cu bronhopneumopatie
cronicã obstructivã
I. Butorov, S. Cruºca, A. Bejenari, N. Bodrug, E. Tofan
Catedra Medicinã Internã Nr. 6, USMF Nicolae Testemiþanu
The Role of Ozonotherapy in the Recuperation of Patients with Chronic Obstructive Bronhopneumopathy
Treatment which includes the use of physiological ozon solution in the medical rehabilitation of patients with chronic obstructive
bronhopneumopathy (BPCO) contributes to an earlier minimization of clinical manifestation of the disease and normalization of blood biochemical
indices. Clinical patients using ozonotherapy show a decrease from 10.6±0.18 points to 2.83±0.11, or 3.7 times (p<0.001) the decrease in
patients in the control group whose points decreased from 10.7±0.16 to 7.2±0.17 points, 1.5 times the initial values. Results support the
extensive use of ozonotherapy as an auxiliary rehabilitation method of patients with BPCO.
Key words: ozonotherapy, bronhopneumopathy
Ðîëü îçîíîòåðàïèè â ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ ñ õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíüþ ëåãêèõ
Âêëþ÷åíèå îçîíèðîâàííîãî ôèçèîëîãè÷åñêîãî ðàñòâîðà â êîìïëåêñ ëå÷åáíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé áîëüíûõ
ÕÎÁË ñïîñîáñòâóåò áîëåå ðàííåìó óìåíüøåðèþ êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ áîëåçíè è íîðìàëèçàöèè áèîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé êðîâè. Îáùàÿ ñóììà áàëëîâ îöåíêè êëèíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ (ïî êóìóëåòèâíîìó èíäåêñó) ïðè èñïîëüçîâàíèè îçîíîòåðàïèè óìåíüøèëàñü ñ 10,6±0,18 äî 2,83±0,11 áàëëîâ èëè â 3,7 ðàçà (ð<0,001), ó áîëüíûõ ãðóïïû êîíòðîëÿ  ñ 10,7±0,16 äî 7,2±0,17
áàëëà, èëè â 1,5 ðàçà îò èñõîäíûõ ïîêàçàòåëåé. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû îáîñíîâûâàþò íåîáõàäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îçîíà â
êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíîãî ñðåäñòâà â êîìïëåêñå ëå÷åáíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðè ÕÎÁË.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: îçîíîòåðàïèÿ, áðîíõîïíåâìîíèÿ

Actualitatea
Bonhopneumopatia cronicã obstructivã (BPCO) deþine
locul 4 în structura mortalitãþii în grupul persoanelor cu o vârstã
mai mare de 45 de ani ºi constutuie unica afecþiune a cãrei
mortalitatate se aflã în creºtere. Incidenþa mare a morbidiþãþii
BPCO, evoluþia progresivã cu dezvoltarea insuficienþei
cardiorespiratorii, cu afectarea precoce a capacitãþii de muncã
a persoanelor tinere, modificarea statutului social ºi alterarea
marcatã a calitãþii de viaþã a bolnavilor argumenteazã importanþa
medico-socialã a acestei maladii [1,2,3,4]. Administrarea
frecventã a M-colinoliticelor, simpatomimeticelor,
metilxantinelor ºi a hormonilor corticosteroizi nu rareori
diminueazã receptivitatea organismului uman faþã de aceste
remedii, evoluþia bolii agravându-se, se dezvoltã reacþii adverse
ºi complicaþii care impun necesitatea elaborãrii unor metode
efective de tratament ºi de reabilitare a acestei afecþiuni în
concordanþã cu programele naþionale ºi internaþionale de
tratament al BPCO [5]. 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 medicaþia
inflamaþiei cronice care constituie o verigã principalã în
patogenia BPCO. Totodatã, numeroase date de literaturã indicã
persistenþa dereglãrilor respiratorii, dereglãri în tabloul citologic,
în conþinutul bronhial ºi modificãri în statutul imun dupã
tratamentul exacerbãrilor BPCO în staþionar; în pofida
ameliorãrii în evoluþia clinicã procesul inflamator la majoritatea
bolnavilor evolueazã trenant [4, 5, 6]. Cheltuielele financiare

enorme în tratamentul acestor bolnavi, riscul înalt de dezvoltare
complicaþiilor cauzate de administrarea îndelungatã a
bronhodilatatoarelor ºi a corticosteroizilor explicã necesitatea
elaborãrii unui complex de mãsuri de reabilitare adecvate, ce
sunt necesare pentru 60%-65% dintre pacienþi cu BPCO, în
realitate fiind asiguraþi numai 5% dintre pacienþi [3,6]. 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 un efect terapeutic marcat în tratamentul unui ºir
de afecþinui [1,2,5,6,7]. Având o folosire largã în tratamentul
diverselor afecþiuni, aceastã metodã are o utilizare mai restrânsã
în pulmonologie.
Scopul cercetãrii  de a studia eficacitatea clinicã a
ozonoterapiei în programul complex al mãsurilor de recuperare
aplicate bolnavilor de BPCO.
Materiale ºi metode
Pe un lot de 91 de bolnavi de BPCO (lotul de bazã), în
programul de tratament complex s-a inclus ozonoterapia, a fost
examinatã eficacitatea clinicã. Lotul de referinþã a fost format
din 92 de bolnavi care au administrat un tratament standard
complex asociat cu metode fizioterapeutice (aeroterapie,
spelioterapie, gimnasticã curativã, masaj al regiunii toracice).
Caracteristica clinicã a bolnavilor examinaþi este prezentatã în
tabelul 1.
Conform datelor prezentate în tabelul 1 loturile de bolnavi
au fost comparabile ca structurã de vârstã (52,0+1,4 ºi 53,0+1,5
ani, respectiv; p>0,1), durata afecþiunii (10,5+1,3 ºi 10,5+1,2 ani,
%'
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Tabelul 1
Caracteristica comparativã a bolnavilor cu BPCO

Notã: devierile statistice neautentice între loturile de studiu.

respectiv; p>0,1). Loturile de bolnavi au fost similare ºi dupã
frecvenþa exacerbãrilor pe an (p>0,1). Din lotul de bazã 59 de
bolnavi (64,8%) au suportat BPCO de gravitate uºoarã (VEMS,
> 70% din valorile normei) ºi 61 (66,3%) de bolnavi din lotul de
referinþã  BPCO de gravitate medie; VEMS 50-60% din valoarea
normei a fost stabilit la 32 (35,2%) de bolnavi din lotul de bazã ºi
la 31 (33,7%) de pacienþi din lotul de referinþã.
În determinarea gradului de intensitate al procesului
inflamator ºi în aprecierea gravitãþii stãrii generale a bolnavilor

examinaþi, s-au calculat valorile indexurilor de gravitate clinicã
ºi de laborator; de asemenea, s-a determinat indexul leucocitar
de intoxicaþie (ILI) dupã formula lui V. C. Ostrovski [7].
Conform autorilor, aceºti indici, în lipsa inflamaþiei, au fost
apreciaþi cu 0-0,1 un. conv., gravitatea uºoarã a fost apreciatã
cu 0,21,5 un conv., gravitatea  medie cu 1,6  2,5, gravitatea
mare  cu 2,6  3,5 un. conv.
Funcþia respiraþiei externe s-a determinat prin estimarea
capacitãþii vitale pulmonare (CVP), a ventilaþiei maximale
Tabelul 2

Dinamica principalelor semne clinice ale bolnavilor de BPCO în procesul de reabilitare medicalã

Notã *p < 0,05,** p < 0,01,*** p < 0,001 devierile, statistic autentice, între valorile iniþiale, dupã 15 ºi 30 de zile de tratament.
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pulmonare (VMP), a volumului expirator maxim pe secundã
(VEMS1), a debitului expirator maxim instantaneu la 50%
(VEM50) ºi la 75% (VEM75) din capacitatea vitalã pulmonarã.
Prelucrarea statisticã a rezultatelor s-a efectuat în
conformitate cu legitãþile statisticii variative cu utilizarea
pachetului informatic Statistica 5.0 for Windows. Au fost calculaþi
indicatorii intensivi, extensivi ºi cei ai valorilor medii. S-au utilizat
de asemenea, analiza de corelaþie, de varianþã ºi coeficienþii de
corelaþii neparametrice ai rangurilor Spirmen. Veridicitatea
diferenþei de valori medii corespunzãtoare parametrilor diferitelor
grupuri de bolnavi a fost estimatã dupã criteriul t-Student, statistic
concludente au fost considerate diferenþele p<0,05.

Dupã finisarea mãsurilor de reabilitare intensitatea tusei a
diminuat în ambele loturi. Dar trebuie de menþionat cã, dupã
ozonoterapie, dispariþia tusei a fost menþionatã de majoritatea
bolnavilor (79 cazuri sau 86,8%), ceilalþi pacienþi au menþionat
diminuarea intensitãþii frecvenþei ºi a duratei sindromului de
tuse ºi facilitarea expectorãrii sputei. În lotul de control tusea a
dispãrut la 47 (51,1%) de pacienþi, la ceilalþi a diminuat în
intensitate considerabil. Pe fundalul tratamentului a diminuat ºi
cantitatea de sputã expectoratã de bolnavii din lotul de bazã cu
36,0+2,7%, în lotul de referinþã  cu 200+2,1%; p<0,01. Analiza
de corelaþie a demonstrat cã, pentru metoda de ozonoterapie în
comparaþie cu alte tipuri de tratament, este caracteristicã
diminuarea marcatã a intensitãþii tusei (r=0,41), micºorarea
pronunþatã a relaþiei dispneei de efortul fizic cotidian sau de
efortul fizic minim (r=0,49), micºorarea numãrului de pacienþi
cu raluri pulmonare (r=0,33).
Dupã finisarea curei de 1 lunã de tratament de reabilitare,
toþi bolnavii au menþionat diminuarea dispneei, dar gradul de
diminuare a dispneei a fost mai exprimat la bolnavii trataþi cu
ozon, ºi a constituit 52,4+1,4%; în lotul de referinþã  27,4+2,1%.
La bolnavii din lotul de bazã, cãtre finele curei de tratament de
reabilitare, dispneea la efort fizic s-a micºorat de la 2,6+0,17 la
0,92+0,13 puncte (cu 64,6%; p<0,01), în lotul de referinþã  de
la 2,7+0,18 la 2,1+0,13 baluri (cu 22,2% , p<0,05).
Includerea în programul de reabilitare a bolnavilor cu
BPCO a soluþiei fiziologice ozonate a determinat regresarea
numãrului de raluri pulmonare uscate de la 2,8+0,18% la
0,7+0,09 (cu 75%; p<0,001), în lotul de referinþã acest indice sa micºorat de la 2,7+0,14 pânã la 1,6+0,15 (cu 40,7%; p<0,001).
Cãtre finele unei cure de 1 lunã de ozonoterapie, la bolnavii din
lotul de bazã, a diminuat cantitatea de raluri uscate cu
39,3+4,2%, iar în lotul de referinþã  cu 18,5+2,1%.
Punctajul cere 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 la 2,83+0,11 puncte sau de 3,7 ori

Rezultate ºi discuþii
Dinamica principalelor semne clinice ale bolnavilor cu
BPCO, în procesul de aplicare a tratamentului cu ozon, este
prezentatã în tabelul 2. Din cele reflectate în tabelul 2 deducem
cã, la finele curei tratamentului de reabilitare, simptomele
subiective ale BPCO (tusea, expectoraþia, slãbiciunea generalã)
au regresat în ambele loturi, dar în lotul bolnavilor trataþi cu
ozon eficacitatea clinicã a fost mai pronunþatã, comparativ cu
lotul de referinþã. Pe fundalul curei de tratament cu ozon, 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, dupã 30 de zile de tratament de reabilitare  de 4,1 ori.
În lotul de referinþã aceastã ameliorare a indicilor nominalizaþi,
deºi prezentã, a fost neesenþialã. 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 15a 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
ce caracterizeazã funcþia de drenaj a bronhiilor, dar devierile
statistice între valorile acestor indici precurativi ºi postcurativi
au fost neveridice.

Tabelul 3
Durata principalelor semne clinice ºi indicii de laborator ce caracterizeazã activitatea inflamatorie în perioada tratamentului
de reabilitare (M±m)

Notã * - p < 0.05, ** - p < 0.01, ***- p < 0.001 devierile statistic autentice între loturile studiate
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Tabelul 4
Evaluarea rezultatelor mãsurilor de reabilitare efectuate

(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 normalizarea
precoce a stãrii clinice ºi a datelor de laborator. Dupã primele
3-4 ºedinþe de ozonoterapie, bolnavii au menþionat ameliorarea
stãrii generale, diminuarea slãbiciunii generale º.a. (tabelul 3).
Conform datelor prezentate în tabelul 4, se observã cã
parametrii clinici ºi de laborator ai procesului inflamator la
pacienþii din lotul de bazã, s-au ameliorat de 2-3 ori mai devreme,
comparativ cu pacienþii din lotul de referinþã.
Dupã cura de tratament de reabilitare, la bolnavii din lotul
de bazã, indexul clinic de gravitate a maladiei (ICG) a diminuat
de la 1,62 la 0,38 un. conv., indexul de laborator de gravitate al
maladiei (ILG)  de la 1,08 la 0,16 un. conv., indexul leucocitar
de intoxicaþie (ICI) s-a micºorat de la 0,96 la 0,08 un. conv. În

lotul de referinþã s-a modificat doar ICG, ceea ce a constituit
0,62 contra valorii 1,68, pânã la tratament. Datele obþinute
demonstreazã stabilizarea procesului inflamator cronic sub
influenþa ozonoterapiei, fapt care a fost remarcat la bolnavii din
lotul de referinþã.
În baza anchetãrii pacienþilor a fost alcãtuit tabelul de
evaluare subiectivã a rezultatelor tratamentului efectuat de
reabilitare. Menþionãm cã pacienþii din ambele loturi au remarcat
ameliorarea evoluþiei clinice a maladiei pe parcursul mãsurilor
aplicate de reabilitare. Dar cu rezultate scontate 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. Rezultatele
tratamentului de reabilitare sunt prezentate în tabelul 4.
Tabelul 5

Dinamica parametrilor de bazã ai FRE, a nivelului excreþiei 17-OXI ºi a
rezultatelor probei de cadenþã de 6 minute, pânã ºi dupã efectuarea diverselor metode de reabilitare

Notã * p - < 0,05 , *** p - < 0,001, devierile statistice veridice între valorile iniþiale ºi dupã 30 de zile de tratament.
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Analiza dinamicii simptomelor ºi a sindroamelor clinice
la bolnavii din loturile de bazã ºi de referinþã, 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%, un efect clinic satisfãcãtor  în 26,1%;
un 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.
Ameliorarea statutului clinic al pacienþilor a fost însoþitã de
dinamicã pozitivã a parametrilor FRE. Dinamica parametrilor
de bazã ai FRE, nivelul excreþiei 17 oxicorticosteroizilor ºi
rezultatul probei de marº timp de 6 minute, pânã ºi dupã
efectuarea tratamentului de reabilitare, este prezentat în tabelul
5. Parametrii dinamici ai FRE, care reflectã gradul obstrucþiei
bronºice au crescut, statistic autentic, în ambele loturi.
Menþionãm ameliorarea parametrilor FRE dupã cura de
ozonoterapie: CVP s-a majorat cu 8,7+0,2%; VEMS1  cu
35,8+0,3% de la valorile normei (p<0,05), ceea ce nu a fost
caracteristic pentru pacienþii lotului de referinþã. În efectuarea
probei de cadenþã de 6 minute dupã cura de ozonoterapie, s-a
determinat creºterea, statistic veridicã, a valorilor medii ale
distanþei parcurse ºi ale nivelului de excreþie în urinã a 17
oxicorticosteroizilor. În lotul de referinþã, de asemenea, s-au
remarcat creºterea valorilor medii a distanþei parcurse ºi a
nivelului de excreþie în urina a 17 oxicorticosteroizilor, dar aceºti
parametri au fost statistic neveridici.

Dinamica parametrilor FRE la bolnavii cu BPCO de
diferitã gravitate este prezentatã în tabelul 6. Din datele
prezentate în tabelul 6 se observã cã, la bolnavii cu BPCO de
gravitate uºoarã, trataþi cu ozonoterapie, s-a obþinut ameliorarea
parametrilor FRE ºi practic aceºtia au atins valorile normale.
La bolnavii cu BPCO de gravitate medie, dupã cura de
tratament de reabilitare, parametrii FRE s-au majorat cu 100%
faþã de valorile iniþiale. În lotul de referinþã devieri, statistic
veridice, între valorile parametrilor studiaþi la bolnavii cu
gravitate uºoarã ºi medie, pre- ºi postcurativ, nu s-au înregistrat.
Dupã 6 luni la bolnavii din lotul de bazã parametrii
dinamici ai FRE s-au menþinut la nivelul obþinut dupã cura de
tratament de reabilitare, iar în lotul de referinþã s-a constatat o
dinamicã negativã a parametrilor studiaþi scãderea cu 10%-15%
a valorilor valorile obþinute imediat dupã finisarea curei de
reabilitare. Conform datelor obþinute, putem remarca cã
ozonoterapia posedã un efect marcat bronholitic ºi antiedematos
(ce se explicã prin creºterea parametrilor dinamici ºi de volum
ai FRE), precum ºi un efect antiinflamator (se reduce cantitatea
de sputã purulentã) urmat de stimularea funcþiei stratului cortical
al suprarenalelor (majorarea nivelului de excreþie a 17-OXI).
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
Tabelul 6

Dinamica parametrilor FRE la bolnavii cu BPCO de diferitã gravitate

Notã : * - p < 0,05, ** - p < 0,01, devierile statistic veridice între loturile de studiu.

Tabelul 7
Influenþa terapiei de reabilitare asupra apariþiei exacerbãrilor

Notã: *** p - <0,001, devierile statistic autentice între loturile incluse în studiu.
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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.
Concluzii
1. Includerea în programul complex al mãsurilor de
reabilitare a bolnavilor cu BPCO a soluþiei fiziologice ozonate
a accelerat termenele de regrsiune a simptomelor clinice ale
maladiei de 2,5 ori ºi a determinat normalizarea parametrilor
de laborator ºi biochimici, ceea ce diminueazã de 2,8 ori
frecvenþa exacerbãrilor maladiei ºi reduce perioada de
incapacitate temporarã de muncã de 2,3 ori.
2. Dupã finisarea curei de reabilitare cu utilizarea soluþiei
fiziologice cu ozon, în 81,3% din cazuri s-a observat un efect
clinic bun, în 12,2% efect clinic satisfãcãtor ºi efectul clinic a
lipsit în 6,6% din cazuri. La bolnavii trataþi cu un program
standard de reabilitare, un efect clinic bun s-a înregistrat în 57,6%
din cazuri, satisfãcãtor  în 21,7% din cazuri, efectul clinic nu
s-a obþinut în 20,7% din cazuri.

Stanislav Cruºca, medic-rezident
Catedra Medicinã Internã Nr. 6
USMF Nicolae Testemiþanu
Chiºinãu, str. Puºkin, 51
Tel.: 244534
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JUBILEE
Fãcînd bilanþul activitãþii ºtiinþifice, pânã la ora actualã
profesorul Diug a publicat 142 de lucrãri ºtiinþifice în domeniu,
inclusiv douã manuale originale în limba românã pentru studenþii
facultãþilor Farmacie, douã dicþionare ºi, în calitate de coautor, 14
lucrãri metodice:
_E. Diug, I. Trigubenco. Tehnologia medicamentelor în
farmacie, Chiºinãu, Universitas, 1992, 322 p.
_ I. Barbãroºie, E. Diug, N. Ciobanu. Tehnologia
medicamentelor industriale, Chiºinãu, ªtiinþa, 1993, 683 p.
_ E. Diug, A. Nistreanu, V. Safta. Dicþionar rus-român
pentru farmaciºti, Chiºinãu, ªtiinþa, 1993, 267 p.
_ Coautor la Dicþionar farmaceutic, Bucureºti, Editura
didacticã ºi pedagogicã, 1997, 477 p.
Pe parcursul a celor aproape patru decenii de activitate
ºtiinþificã intensã dânsul a obþinut 15 brevete de invenþie ºi 23 de
certificate de inovator.
A fost, de asemenea, distins cu o serie de diplome ºi cu
distincþii prestigioase, fiind participant la mai multe expoziþii
specializate, desfãºurate atât în Moldova, cât ºi peste hotarele ei.
Printre ele se cer, în deosebi, menþionate:
_Diug O., Diug E., Diplomã de gradul I pentru exponatul
Iodasept ºi procedeul de preparare a lui, Expoziþia
internaþionalã specializatã INFO-INVENT,
3-7 octombrie 2001, Chiºinãu, Republica Moldova.
_ Diug O., Diug E., Medalie de bronz pentru invenþia
Preparat antiseptic ºi procedeu de preparare, Salonul
internaþional al Invenþiilor, Cercetãrii ºi Transferului
Tehnologic, INVENTICA, 2002, Iaºi, România.
_ Rudic Valeriu, Gudumac Valentin, Bulmaga Valentina,
Chiriac Tatiana, Nicolau Gheorghe, Godoroja Pavel, Diug
Eugen, Melnic Sergiu º.a. Premiul mare AGEPI pentru
Tehnologii noi de obþinere a biopreparatelor medicinale
polifuncþionale, Expoziþia internaþionalã specializatã
INFO-INVENT- 2003.
_Rudic Valeriu, Diug Eugen, Crudu Dorin º.a. Medalie de
aur pentru Tehnologii de obþinere ºi utilizare a noilor
biopreparate imunomodulatoare, Expoziþia internaþionalã
specializatã INFO-INVENT, Chiºinãu, 2004.
În contextul dat se cere neapãrat subliniat faptul cã profesorul
Eugen Diug a educat o pleiadã întreagã de discipoli, printre care
ºapte s-au învrednicit de titlul de doctor, iar unul  de doctor
habilitat în farmacie. În prezent este conducãtor ºtiinþific la alþi
trei doctoranzi, aflaþi la etapa de a-ºi susþine tezele.
Domnia Sa este actualmente preºedinte al Comisiei
metodico-ºtiinþifice de profil Farmacie a Ministerului Sãnãtãþii,
Preºedinte al Comisiei metodice de profil farmaceutic, facultatea
Farmacie ºi redactor-ºef la Revista Farmaceuticã a Moldovei.
Domnul Eugen Diug este un ilustru pedagog, cu autoritate
între studenþi ºi corpul profesoral didactic ai facultãþii Farmacie ºi
a întregii universitãþi.
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani din ziua naºterii îi dorim
încã o datã mult stimatului nostru Domn Eugen Diug  savant de
notorietate în lumea farmaciºtilor, cele mai frumoase realizãri pe
viitor atât pe plan profesional, cât ºi pe cel personal.
La mulþi ani ºi la mai mare, stimate coleg!

Aducem la cunoºtinþa opiniei farmaceutice ºi medicale din
republica noastrã cã veºnic tânãrul ºi fericele, vorba poetului,
farmacist Eugen Diug, doctor habilitat în farmacie, profesor
universitar, ºef catedrã Tehnologia Medicamentelor a Universitãþii
de Stat de Medicinã ºi Farmacie Nicolae Testimiþanu rotunjeºte
la începutul lunii lui Brumar a acestui an încã un inel pe rãbojul
vieþii sale. De data aceasta, unul ceva mai neobiºnuit  jubiliar.
Or, exact în ziua de 1 noiembrie Domnia Sa împlineºte
frumoasa vârstã de 60 de ani, prilej care ne face sã-i urãm din
adâncul inimii multã sãnãtate, voie bunã, baftã în toate ºi, mai cu
samã, noi urcuºuri pe piscurile anevoioase, dar poate cele mai
râvnite de homo sapiens  ale ºtiinþei. Ramurã, cãreia sãrbãtoritul,
fãcând pe parcursul anilor ºi o spectaculoasã carierã pedagogicã,
i s-a dedat totalmente. Mãrturie acestui fapt îi sunt succesele
remarcabile în domeniu.
Aºadar, Eugen Diug s-a nãscut la 1 noiembrie 1947 în satul
Pelinia, r-nul Râºcani  una dintre cele mai mari ºi mai pitoreºti
localitãþi de la nordul Moldovei, care a lansat în viaþa mare multe
personalitãþi de vazã, ce-i duc azi faima departe în lume.
ªcoala medie a absolvit-o în 1965 în satul vecin Nicoreni
din raionul Drochia  pe atunci instituþie cu renume ºi cu o bunã
reputaþie prin pãrþile locului. Având deci o pregãtire pe potrivã de
pe bãncile ºcolare, tânãrul abiturient susþinu în acelaºi an cu brio
examenele de admitere la facultatea Farmacie a Institutului de Stat
de Medicinã, pe care o absolveºte în 1970. Fiind pe parcursul
anilor de învãþãmânt un student exemplar, cu vaste ºi temeinice
cunoºtinþe, dar ºi aspiraþii pentru munca ºtiinþificã, fu lãsat la catedrã
 pistã, de unde începe cariera sa triumfalã atât pe tãrâmul
pedagogiei, cât ºi pe cel al ºtiinþei.
Astfel, timp de 37 de ani de muncã asiduã la facultate, a
urcat toate treptele pedagogice ºi ºtiinþifice, obþinând titlurile
respective ºtiinþifico-didactice  de la asistent (1970) la catedra
Farmacie, lector superior, conferenþiar (1986) ºi profesor
universitar (1997) în posturã de ºef catedrã Tehnologia
Medicamentelor.
În noiembrie 1982 susþine teza de doctor în ºtiinþe
farmaceutice în capitala de pe atunci a URSS, oraºul Moscova, cu
tema: Ðàçðàáîòêà ëåêàðñòâåííîé ôîðìû íîâîêàèíàìèäà äëÿ
òåðàïèè áîëüíûõ ñ íèçêîé àêòèâíîñòüþ N
àöåòèëòðàíñôåðàçû, specialitatea 15.00.01  tehnologia
medicamentelor ºi organizarea farmaceuticã.
Treisprezece ani mai târziu, în luna iunie 1995, deja la
Chiºinãu, susþine ºi teza de doctor habilitat în ºtiinþe farmaceutice,
având tema: Optimizarea compoziþiei, elaborarea tehnologiei ºi
cercetarea biofarmaceuticã a unor forme medicamentoase solide
ºi semisolide, la aceeaºi specialitate 15.00.01  tehnologia
medicamentelor ºi organizarea farmaceuticã.

Vasile Procopiºin, dr. h., profesor, membru corespondent al AªM
ªef catedrã Farmacie Socialã
USMF Nicolae Testemiþanu
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MEMORIAM

Nicolae Testemiþanu  patriarhului medicinii autohtone
la 80 de ani de la naºtere
Ulterior, sub influenþa prietenilor de studenþie,
L-au pedepsit aspru ºi cu cruzime,
În legãturã cu ce infarct miocardic a suportat,
Care sãnãtatea evident i-a deteriorat.
ªi totuºi dupã acea puternicã loviturã a reînviat,
Fiind ºtiinþei mai mult consacrat,
Singur urmând postdoctorantura,
Cum se mai proceda atunci cu profesura,

Nu gândit-am, fiind student,
Cã voi ajunge aºa moment,
Sã scriu versuri despre Marele Testemiþanu,
Care astãzi ne glorificã neamul.

Care la timp s-a finisat
Cu gradul de doctor habilitat confirmat.
Ulterior, obþinând titlul de profesor în instituþia superioarã,
A preluat postul de ºef la catedra Medicinã Socialã.

Despre acel ce-a fost Patriarhul medicinii în secolul XX,
Pe care demult nu-l mai gãseºti,
Însã dacã pânã acum el ar fi trãit,
Optzeci de ani ar fi-mplinit.

Pãstrându-ºi demnitatea de Om cu literã mare
ªi devenind un mare specialist în a medicinii organizare,
Pe care Moldova nu l-a mai avut
De-a lungul anilor ce au trecut.

În Ochiul Alb el e nãscut
În 1927, pe întâi august  chiar la-nceput,
Într-o familie de þãrani s-a educat
ªi la studii mai apoi pãrinþii l-au îndrumat.

Pentru eforturile depuse ºi meritele sale
A fost decorat cu multe ordine ºi medalii,
În 1983 i s-a decernat
ªi titlul de Laureat al Premiului de Stat

Dupã ºcoalã primarã, gimnaziu ºi liceu finisate
A fost admis la facultate,
La facultatea Medicinã,
Care sufletul þi-alinã.

Pentru dezvoltarea medicinii de la sat,
Care atunci nu avea alternativã, drãguþã frate,
Iar acum completamente s-a ruinat,
Devenind o povarã grea pentru stat.

În Institutul de Medicinã a fost un bun student,
Un înflãcãrat activist ºi un eminent,
Ulterior, dupã facultate,
A început în medicinã Mãreaþa Sa activitate.

Un singur neajuns sãrmãnelul a avut,
A fost prea credul prietenilor care l-au vândut!
În care prea târziu el s-a decepþionat,
Provocându-i mari suferinþe de cord, ce nu l-au mai lãsat.

A crescut ierarhic neîncetat
De la medic de rând, clinic secundariat
Pânã la director al Spitalului Clinic Republican
ªi rector al institutului medical,

El a fost primul în toate,
Chiar ºi la haina moarte,
Care l-a înhãþat subit
În al ºaizecelea an neîmplinit.

În care a deschis facultãþi mai multe
Pentru ca sãnãtatea þãrii sã ajute,
A mai fost fondatorul ºi ºeful catedrei Traumatologie,
Unde un specialist de frunte ar fi putut sã fie.

Dar ºi atunci Domnul i-a fãcut parte
De cea mai uºoarã moarte,
În dans el, zâmbind, s-a stins ca un ºoiman
De pe timpul lui ªtefan!

A devenit Ministrul Sãnãtãþii din Republica Moldova,
Unde nu a fost numai cu vorba,
A dezvoltat energic medicina de la sate
ªi pe mulþi dintre noi ne-a trimis la carte.

În schimb, de zilele jubileului universitãþii, ce s-au perindat,
O placã comemorativã pe peretele casei s-a inaugurat
Cu inscripþia Aici a trãit ºi a activat
Nicolae Testemiþanu  Laureat al Premiului de Stat.

Pentru a avea în medicinã cadre naþionale calificate,
Nu numai la oraºe, dar ºi la sate,
Pentru ca ºi la sate þãranul
Sã fie mai sãnãtos tot anul.

Sã sperãm cã la-nceput de secol ºi mileniu
Se vor mai naºte mari manageri în acest domeniu,
Sub dirijarea cãrora medicina în Republica Moldova îºi va reveni,
Ba chiar, poate, ºi va înflori!

Însã, pentru cã a îndrãznit primul sã introducã
în institut limba românã,
Imediat i s-a pus o mare frânã:
Demnitarii de atunci i-au pus eticheta naþionalismului,
Care, în viziunea lor, era contra comunismului.

Constantin Andriuþã, dr.h., profesor, Om Emerit
USMF Nicolae Testemiþanu
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IN MEMORIAM
Pe tot parcursul activitãþii sale profesionale, profesorul Boris
Pârgari a acordat o atenþie deosebitã cercetãrilor ºtiinþifice în domeniu.
Este autorul a peste 200 de lucrãri ºtiinþifice, inclusiv 5 monografii,
12 îndrumãri metodice, 13 brevete de invenþie, peste 40 de inovaþii.
Rezultatele investigaþiilor ºtiinþifice de nenumãrate ori au fost
prezentate de autor în cadrul diverselor foruri ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale.
O atenþie deosebitã, profesorul Pârgari a acordat problemei
formãrii ºi creºterii cadrelor ºtiinþifice ºi ºtiinþifico-didactice. Sub
îndrumarea profesorului Pârgari au fost susþinute 17 teze de doctor ºi
una de doctor habilitat, o adevãratã ºcoalã de specialiºti în domeniu.
Graþie calitãþilor Sale organizatorice ºi pur umane, profesorul
Boris Pârgari a reuºit sã uneascã în jurul sãu ºi sã consolideze nu
numai colectivele catedrelor, la cârma cãrora s-a aflat, dar ºi întreaga
comunitate a specialiºtilor din domeniu, care i-au acordat toatã
încrederea, alegându-l preºedinte al Societãþii.
Împreunã cu multregretatul profesor, ºef catedrã, Valeriu
Ghereg, profesorul Boris Pârgari ºi-a adus contribuþia substanþialã la
stabilirea ºi extinderea relaþiilor de colaborare cu specialiºtii de talie
din cele mai prestigioase instituþii ºi centre medicale de profil din
lume, în special în cadrul proiectelor educaþionale Israel-Moldova,
Cluj-Napoca-Moldova ºi proiectului ªcoala internaþionalã pentru
instructori în anestezie  ISIA, susþinut de Federaþia Mondialã a
Societãþilor de Anesteziologie (WFSA).
Impunãtor a fost aportul profesorului Pârgari în organizarea
primului Congres al Anesteziologilor ºi Reanimatologilor din
republicã, care ºi-a finalizat lucrãrile în ultima zi din viaþa Sa, ºi la
care au participat somitãþi din 19 þãri, practic de pe toate continentele.
Aceste relaþii au contribuit la ridicarea nivelului de formare
profesionalã în domeniu, au determinat o nouã direcþie, noi cerinþe în
domeniul respectiv.
Profesorul Pârgari cu multã înþelepciune a continuat tradiþiile,
ideile ºi aspiraþiile, promovate de profesorul Valeriu Ghereg ºi este
obligaþia noastrã, a colegilor ºi discipolilor ca acest lucru sã fie
continuat ºi mai departe, rãmânând un model de imitat pentru alte
clinici universitare.
Este bine cunoscutã ºi înalt apreciatã, de asemenea, activitatea
profesorului Pârgari în calitate de membru al Senatului, Consiliului
ªtiinþific, al Consiliilor ºtiinþifice specializate pentru susþinerea tezelor,
Preºedinte al Comisiei de concurs a universitãþii ºi multe alte obligaþii,
pe care profesorul Boris Pârgari le-a onorat cu maximã responsabilitate
ºi cu mult tact, manifestând competenþã ºi curaj nobil.
Cu trecerea în nefiinþã a profesorului Boris Pârgari, Alma Mater,
întreaga comunitate medicalã a pierdut încã o personalitate marcantã,
un savant cu renume, un specialist aneseziolog-reanimatolog de
categorie superioarã ºi de talie internaþionalã, un pedagog de excepþie,
un experimentat manager al învãþãmântului medical superior ºi al
sistemului de sãnãtate din republicã, un patriot al neamului, un om
cu o inimã mare ºi un suflet blajin.
Astãzi în istoria universitãþii se încheie încã o filã, care va
reflecta pentru generaþiile viitoare de tineri specialiºti medici un
exemplu demn de urmat de slujire cu devotament ºi cu sacrificiu
Alma Mater, Patriei ºi poporului.
Datoria noastrã, a celora care l-am cunoscut ºi am avut fericita
ocazie de a lucra împreunã cu profesorul Boris Pârgari, este de a-i
perpetua cauza pentru care profesorul Boris Pârgari ºi-a consacrat
viaþa, de a-i cinsti ºi de a-i înveºnici memoria.

Boris Pârgari
1950-2007

Profesorul Boris Pârgari s-a nãscut la 20 august, 1950 în satul
Ciuciulea, r-nul Glodeni într-o familie de agricultori. A absolvit ºcoala
de opt ani în satul natal, ulterior, în 1967, ºcoala medie de culturã
generalã nr. 1 din or. Bãlþi. În acelaºi an a luat admiterea la Institutul
de Stat de Medicinã din Chiºinãu, facultatea Medicinã Generalã, pe
care a absolvit-o cu succes în anul 1973.
A debutat în funcþie de medic-anestezist la Spitalul Clinic
Republican pentru Copii din capitalã. În 1978 ºi-a continuat studiile
la doctoratul fãrã frecvenþã în domeniul Anestezie ºi Reanimare la
catedra Chirurgie Pediatricã a Institutului de Medicinã.
În luna martie 1983 a susþinut teza de doctor în medicinã la
Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în domeniul Pediatriei al Academiei
de ªtiinþe Medicale din or. Moscova, Federaþia Rusã.
În perioada anilor 1983-1989 a exercitat funcþia de asistent la
catedrele Chirurgie Infantilã ºi Anesteziologie ºi Reanimatologie a
Institutului de Medicinã din Chiºinãu. Din decembrie 1990 a fost
transferat la Institutul de Cercetãri ªtiinþifice în domeniul Ocrotirii
Sãnãtãþii Mamei ºi Copilului în calitate de colaborator ºtiinþific
superior, iar din 1993 a activat în calitate de ºef al Centrului Republican
de anesteziologie-reanimare ºi terapie intensivã la copii. În luna mai
1992 a susþinut teza de doctor habilitat în medicinã în cadrul
Institutului de Biologie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
În anul 1993 i s-a încredinþat responsabila funcþie de ºef al
Cursului Anesteziologie ºi Reanimatologie, fondat prin ordinul
Ministrului Sãnãtãþii.
În luna iunie 1995 i s-a conferit titlul ºtiinþifico-didactic de
conferenþiar universitar. În acelaºi an a fost ales prin concurs în funcþie
de profesor universitar la catedra Chirurgie Pediatricã.
Un an mai târziu s-a învrednicit de titlul ºtiinþifico-didactic de
profesor universitar. În luna februarie 1998 unanim a fost ales prin
concurs în calitate de ºef al catedrei Anesteziologie ºi Reanimatologie
a FPM.
În anul 2005, prin ordinul rectorului, a fost numit ºef al catedrei
Anesteziologie ºi Reanimatologie, organizatã prin comasarea
catedrelor respective de la facultãþile Rezidenþiat ºi Perfecþionarea
Medicilor, funcþie pe care a onorat-o pânã la ultima suflare.
Concomitent a îndeplinit ºi obligaþiile responsabile de Preºedinte al
Societãþii Anesteziologior ºi Reanimatologilor din republicã.
În toate posturile pe care le-a onorat, profesorul Boris Pârgari
a muncit cinstit, cu dãruire ºi cu sacrificiu; a adus un aport considerabil
în perfecþionarea ºi optimizarea procesului de formare universitarã ºi
postuniversitarã a specialiºtilor medici anesteziologi-reanimatologi
ºi a altor specialiºti în problemele de anestezie ºi terapie intensivã.
Inestimabilã este activitatea curativã a profesorului Pârgari, care
a deservit secþiile clinicilor ºi spitalelor republicane ºi municipale,
iar, la necesitate, ºi ale celor raionale, atât în lucrul curativ, cât ºi cu
participare la anestezii celor mai gravi pacienþi.

Sergiu ªandru, dr., conferenþiar
ªef de studii, catedra Anesteziologie ºi Terapie Intensivã
USMF Nicolae Testemiþanu
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