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VALENğELE PATOLOGICE ALE STEATOZEI HEPATICE
Prof. Dr. Dan L. Dumitraúcu
Universitatea de Medicină úi Farmacie „Iuliu HaĠieganu“, Cluj-Napoca

N

e face plăcere să
recenzăm noua
carte a colegului nostru, doctorul Ilie Lascu,
medic de familie în
judeĠul Sălaj, publicată la Editura Gil, în
anul 2013. Aúa cum
arătam úi în „ViaĠa
Medicală“, autorul este
foarte activ úi participă la numeroase manifestări útiinĠi¿ce de
medicină de familie,
de gastroenterologie,
ecogra¿e, medicină internă, mereu implicat în
aprofundarea cunoútinĠelor profesionale.
Din această pasiune a dr. Lascu de a-úi împlini
realizările vocaĠionale, decurge úi faptul că domnia
sa este unul dintre puĠinii medici de familie care îúi
jertfesc o parte din timpul liber pentru a scrie cărĠi
medicale. Acest nou opus este dedicat unei veritabile epidemii: steatoza hepatică.
Structura lucrării implică două cărĠi, pe modelul
unei teze de doctorat. Păcat că, prins cu rezolvarea
atâtor probleme practice, autorul nu úi-a alcătuit o
teză de doctorat.
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Autorul porneúte în ordine logică, prin prezentarea datelor recente din literatură privind producerea „¿catului gras“ úi insistă asupra etiologiei
induse de alcool úi neinduse de alcool.
Mai vechile sale preocupări din studenĠie îl determină să acorde un îndreptăĠit spaĠiu extensiv
steatozei hepatice din diabetul zaharat úi din tulburările de glicoreglare în general. Volumul continuă cu actualităĠi în terapia steatozei hepatice, demonstrând o foarte bună cunoaútere a ghidurilor
internaĠionale.
Partea a doua a cărĠii este dedicată unor studii
personale ale dr. Lascu privind subiectul abordat.
Ele prezintă modi¿cările cardio-circulatorii din steatoză, modi¿cările metabolice, modi¿cările biochimice ale secreĠiei biliare în steatoză, diabetul úi
steatoza hepatică. Totul este foarte bine elaborat si
prezentat, apelându-se la tabele úi gra¿ce adecvate.
Bibliogra¿a cuprinde aproape 200 de referinĠe,
este adusă la zi úi cuprinzătoare, ceea ce aduce argumente pentru seriozitatea cu care a lucrat autorul.
Cartea este utilă rezidenĠilor, specialiútilor în
specialităĠile medicinei clinice. ùi nu putem încheia
fără a sublinia că asiduitatea autorului reprezintă un
exemplu pentru alĠi colegi ai săi, spre a îi îndemna
să elaboreze úi ei astfel de lucrări.
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