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CINSTE C R II 14
VALEN ELE PATOLOGICE ALE STEATOZEI HEPATICE  

Prof. Dr. Dan L. Dumitra cu 
Universitatea de Medicin  i Farmacie „Iuliu Ha ieganu“, Cluj-Napoca

Ne face pl cere s  
recenz m noua 

car te a colegului nos-
tru, doctorul Ilie Lascu, 
medic de familie în 
jude ul S laj, publi ca-
t  la Editura Gil, în 
anul 2013. A a cum 
ar  tam i în „Via a 
Me  dical “, autorul este 
foarte activ i parti ci-
p  la numeroase ma-
ni fest ri tiin i  ce de 
medicin  de familie, 
de gastroenterologie, 

eco  gra  e, medicin  intern , mereu implicat în 
apro fundarea cuno tin elor profesionale.

Din aceast  pasiune a dr. Lascu de a- i împlini 
realiz rile voca ionale, decurge i faptul c  domnia 
sa este unul dintre pu inii medici de familie care î i 
jertfesc o parte din timpul liber pentru a scrie c r i 
medicale. Acest nou opus este dedicat unei veri-
tabile epidemii: steatoza hepatic .

Structura lucr rii implic  dou  c r i, pe modelul 
unei teze de doctorat. P cat c , prins cu rezolvarea 
atâtor probleme practice, autorul nu i-a alc tuit o 
tez  de doctorat.

Autorul porne te în ordine logic , prin prezen-
tarea datelor recente din literatur  privind pro-
ducerea „  catului gras“ i insist  asupra etiologiei 
induse de alcool i neinduse de alcool. 

Mai vechile sale preocup ri din studen ie îl de-
termin  s  acorde un îndrept it spa iu extensiv 
stea tozei hepatice din diabetul zaharat i din tul-
bur rile de glicoreglare în general. Volumul con-
tinu  cu actualit i în terapia steatozei hepatice, de-
monstrând o foarte bun  cunoa tere a ghidurilor 
in terna ionale.

Partea a doua a c r ii este dedicat  unor studii 
personale ale dr. Lascu privind subiectul abordat. 
Ele prezint  modi  c rile cardio-circulatorii din stea-
toz , modi  c rile metabolice, modi  c rile biochi-
mice ale secre iei biliare în steatoz , diabetul i 
steatoza hepatic . Totul este foarte bine elaborat si 
prezentat, apelându-se la tabele i gra  ce adecvate.

Bibliogra  a cuprinde aproape 200 de referin e, 
este adus  la zi i cuprinz toare, ceea ce aduce ar-
gu mente pentru seriozitatea cu care a lucrat autorul.

Cartea este util  reziden ilor, speciali tilor în 
spe cialit ile medicinei clinice. i nu putem încheia 
f r  a sublinia c  asiduitatea autorului reprezint  un 
exemplu pentru al i colegi ai s i, spre a îi îndemna 
s  elaboreze i ei astfel de lucr ri. 
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