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PROGRAM  ȘTIINȚIFIC

JOI, 18 APRILIE 2019

09:00 – 14:00 Înregistrare participanți 
 (Înregistrarea se poate face pe toată durata congresului, la 
 secretariatul congresului)
 Holul Bibliotecii Academiei Române

BIBLIOtEcA AcAdEmIEI ROmânE

SESIunE POStERE: Doctoranzi, Varia

09:00 – 12:00 Afișarea posterelor. 
COORDONATORI: Dr. Simona Carniciu, Dr. Mihnea Găman, Dr. Elena Dobrică şi Dr. Matei Cozma

12:00 – 16:00 Evaluarea posterelor. 

COMISIE EVALUARE POSTERE: Prof. Maria Moța, Prof. Adrian Restian, Prof. Leon Zăgrean, 
CS1 Dr. Simona Dima, Conf. Anca Pantea Stoian, Șef Lucrări Rucsandra Miulescu Dănciulescu, 
CS2 Dr. Octavian Savu
Premiile vor fi anunțate Vineri, 18 Aprilie, după-amiază.

13:30 – 14:00 PRânZ 

13:30 – 14:00 Adunarea Generală a Asociației Medicale Române
 

BiBliotEcA AcAdEmiEi RomânE, AmfitEAtRul HEliAdE RădulEscu
 
14:00 – 16:20 sEsiunEA i: conferințe invitate

PROBLEmE SOcIO-mEdIcALE (SOcIO-mEdIcInA) (I)
PREZIDIU: Acad. C. Ionescu-Tîrgovişte, Prof. Adrian Restian, Prof. Alexandru Vlad Ciurea

14:00 – 14:20 Privind în trecut, predicții pentru viitor
 C. Ionescu-Tîrgoviște
14:20 – 14:40 Probleme privind natalitatea și mortalitatea perinatală în România
 Doina Pleșca
14:40 – 15:00 tuberculoza în România – o epopee fără sfârșit 
 Bogdan Miron
15:00 – 15:20 capacitatea intrinsecă și funcționalitatea vârstnicului
 Gabriel-Ioan Prada
15:20 – 15:40 Probleme ale îngrijirii vârstnicului cu fragilitate cognitivă
 Anna Marie Herghelegiu, Andrei Kozma
15:40 – 16:00 managementul general în boala Alzheimer. traumatismele craniocerebrale minore la 
 pacienții de peste 65 de ani – factor declanșator
 Alexandru Vlad Ciurea
16:00 – 16:20 Aderenta redusă la tratamentul HtA: cauze și mijloace de optimizare
 Maria Dorobanțu
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16:20 – 16:40 Pauză de cafea

16:40 – 19:00 sEsiunEA ii: conferințe invitate

PROBLEmE SOcIO-mEdIcALE (SOcIO-mEdIcInA) (II)
PREZIDIU: Prof. Eduard Apetrei, Prof. Maria Moța, Prof. Gabriela Radulian

16:40 – 17:00 Epidemiologia actuală de diabet, trecut și previziuni
 Maria Moța
17:00 – 17:20 mortalitatea în diabetul zaharat
 Sorin Ioacară
17:20 – 17:40 Actualități în tratamentul dZ tip 2 – consensul AdA/EAsd 2018
 Cristian Guja
17:40 – 18:00 Probleme ale cardiologiei: trecut, prezent și viitor
 Eduard Apetrei
18:00 – 18:20 Patologia societăţii informaţionale
 Adrian Restian
18:20 – 18:40 importanța educației nutriționale în menținerea stării de sănătate
 Gabriela Radulian
18:40 – 19:00 servicii integrate de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu (fundaţia “crucea Alb-Galbenă”)
 Măriuca Ivan

VInERI, 19 APRILIE 2019

AuLA mARE A AcAdEmIEI ROmânE

09:00 – 09:15 ceremonia de deschidere
 Acad. C. Ionescu-Tîrgoviște, Acad. Ioan Dumitrache,  
 Acad. Cătălin Zamfir

09:15 – 11:00 sEsiunEA iii: conferințe invitate. sesiune aniversară 

incuRsiunE În istoRiA mEdicinEi dimitRiE Gusti Și ion PAvEl
PREZIDIU (moderatori): Acad. C. Ionescu-Tîrgovişte, Acad. Cătălin Zamfir, Acad. Ioan Dumitrache

09:15 – 09:45 dimitrie Gusti – creatorul Școlii de sociologie din România 
 Cătălin Zamfir
 ion Pavel – creatorul Școlii de diabet din România
 C. Ionescu-Tîrgoviște
09:45 – 10:00 Asistența socială – spațiu de colaborare socio-medicală
 Elena Zamfir
10:00 – 10:15 muzeul naţional al satului dimitrie Gusti – scurt istoric
 Paula Popoiu
10:15 – 10:30 Primul centru Antidiabetic și Primul Registru de diabet din Europa 
 C. Ionescu-Tîrgoviște
10:30 – 11:00 Prezentarea Programului tElEmEd al AmR, succesorul comPutERiZAt intEliGEnt al 
 primului Registru de diabet din Europa.
 C. Ionescu-Tîrgoviște, Tudor Georgescu
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PREmiilE AnuAlE AlE AsociAţiEi mEdicAlE RomânE
Prezentate de: Acad. c. ionescu-tîrgoviște

  11:00-13:00

• PREmiul PEntRu o sociEtAtE mEdicAlă 
societatea de istorie a medicinei 
Prof. Nicolae Marcu, Prof. Octavian Buda

• PREmiul PEntRu o tEHnoloGiE dE vâRf cu utiliZARE În mEdicină
laserul de mare putere de la măgurele 
Acad. Nicolae Victor Zamfir

• PREmiul PEntRu ȘtiinȚă Și cultuRă
fundația națională pentru Știință și Artă
Acad. Eugen Simion, Acad. Maya Simionescu

• PREmiu PEntRu cARtE mEdicAlă 
ioAn-AuREl PoP: istoRiA. AdEvăRul Și mituRilE
Editura Academiei, 2018
n.c. PAulEscu: stRuctuRA sPlinEi. lAnsARE cARtE 
C. Ionescu-Tîrgoviște, Cătălin Vasilescu 

• PREmiul PEntRu REvistă mEdicAlă
suplimentele medica Academica
Grigore Iuga

• PREmIuL POSt-dOc 
Rolul moleculei EdEm 1 în funcția celulei β-pancreatice. Petruța Alexandru

• PREmiul PEntRu imPlicARE sociAlă În ARiA mEdicAlă
Programele de voluntariat, colaborare între Patriarhia Română și ministerul sănătății
Echipa de voluntari ai Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, reprezentați de  
Părinte Arhimandrit Ciprian Grădinaru, Dănuț Prună, Conf. Dr. Camelia Diaconu, Dr. Simona Carniciu

• PREmIuL OmnIA
Acad. Mihail Șora  

13:00 – 13:30 PRânZ 

13:30 – 16:20 sEsiunEA iv. conferințe invitate

PRoGREsE in mEdicinA modERnă
PREZIDIU: Prof. Alexandru Vlad Ciurea, Prof. Vasile Sebastian Dâncu, Prof. Norina Forna

13:30 – 13:50 măsurarea sociologică si barometrele privind starea sănătatii populației României. indicatori și 
 metode de cercetare aplicate la diabet și bolile de nutriție 
 Vasile Sebastian Dâncu
13:50 – 14:05 un deceniu de cercetări în domeniul diagnozelor stării de sănătate a populației
 Daniel Jurcan (IRES)
14:05 – 14:20 Percepții și reprezentări sociale ale profesiei de medic si cercetarea sociologică a unor 
 comportamente si practici sociale
 Delia Bobârsc (IRES)
14:20 – 14:35 Efectul coandă în anevrismele intracraniene – o ipoteză de lucru
 Alexandru Vlad Ciurea
14:35 – 14:50 impactul medico-social al bolilor neurologice în societatea românească actuală
 Mihai Vasile
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14:50 – 15:05 metode și  tehnici de cercetare calitative privind impactul diabetului (propuneri și   
 câteva studii de caz)
 Antonio Amuza (IRES)
15:05 – 15:20 Particularități ale tratamentului cu statine la femei 
 Camelia Diaconu
15:20 – 15:40 impactul socio-medical al Programelor de voluntariat ”sănătate pentru sate”, ”Educație și  
 prevenție pentru sănătate”, „campania de prevenție și diagnosticare a cancerului de col uterin”  
 și „vino să donezi sânge, salvează o viaţă”, parteneriat între Patriarhia Română și ministerul  
 sănătății. 
 Simona Carniciu, Camelia Diaconu
15:40 – 16:00 interdisciplinaritatea în reabilitarea orală complexă.
 Norina Forna, Doriana Agop-Forna, Andrei Kozma

16:20 – 16:40 Pauză de cafea

16:40 – 17:00 PREmIEREA POStERELOR 

17:00 – 19:00 sEsiunEA v. conferințe invitate

ActuAlităȚi În mEdicină
PREZIDIU: Prof. Gelu Onose, Prof. Adrian Restian, Conf. Camelia Diaconu 

16:50 – 17:10 necesitatea viziunii sistemice în practica medicală 
 Adrian Restian, Dumitru Matei
17:10 – 17:35 Argumente și demersuri pentru înființarea în cadrul fmAm a umf „carol davila” a unui program 
 de master în podologie – pașii următori
 Liliana Pădure, Gelu Onose, Mihaela Mandu, Mihai Băilă, Corina Sporea, Simona Carniciu, 
 Andrada Mirea, Cătălin Moghioroiu, Ioana Andone, Liliana Onose, Florin Drăgan, 
 Cristian Dumitru Badiu, Constantin Ionescu-Tîrgoviște
17:35 – 17:50 chirurgia rinosinusală și a bazei de craniu ghidată imagistic
 Răzvan Hainăroșie
17:50 – 18:10 fericire, sănătate, boală – (pato)gnomonice ale stării societății
 Radu Negoescu, Cristian Bălan, Mirela Bănăteanu, Doina Nițulescu
18:10 – 18:30 lAsER chirurgia corzii vocale
 Viorel Zainea
18:30 – 18:45 Perspectivele balneoterapiei –  Potențialul și beneficiile pentru sănătatea umană într-un 
 context european
 Constantin Munteanu
18:45 – 19:00 medicina complementară în secolul XXi
 Angela Tudor
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sâmBătă, 20 APRiliE 2019

BIBLIOtECA ACADEMIEI ROMÂNE, AMfItEAtRuL HELIADE RăDuLESCu

09:00 – 10:15 sEsiunEA vi: conferințe invitate

PREZIDIU: Prof. Sabina Zurac, Conf. Anca Pantea Stoian

09:00 – 09:15 celulele langerhans din țesutul cutanat
 Sabina Zurac
09:15 – 09:30 studiu preliminar al dermatoglifelor referitor la predispoziția pentru diabet
 Nicoleta Drăgana
09:30 – 09:45 Aderența la tratament a pacienților cu diabet zaharat – o reală problemă de sănătate 
 publică
 Anca Pantea Stoian
09:45 – 10:00 natura ca resursă a medicinei viitorului 
 Viorica Istudor
10:00 – 10:15 o privire spre viitor
 Elena Armenescu

10:15 – 10:30 Pauză de cafea

10:30 – 13:30 sEsiunEA vii: conferințe invitate

EniGmElE PiElii
PREZIDIU: Prof. George-Sorin Țiplica, Conf. Simin-Aysel Florescu

10:30 – 10:50 Enigmele dermatitei atopice 
 George-Sorin Țiplica
10:50 – 11:05 instrumente pentru cuantificarea severității bolii în epidermoliza buloasă 
 Adelina Maria Șendrea, Alina Suru, Sorina Dănescu, Carmen Maria Sălăvăstru
11:05 – 11:20 impactul afecțiunilor dermatologice asupra calității vieții pacienților 
 Laura Nedelcu
11:20 – 11:35 terapiile dermato-oncologice moderne nu sunt fără riscuri...
 Ștefana Cretu
11:35 – 11:55 Bolile eruptive infecțioase în diagnosticul diferențial al leziunilor cutanate  
 Simin-Aysel Florescu, Emanoil Ceaușu, Petre Iacob Calistru
11:55 – 12:10 managementul bulozelor majore
 Ionela Manole, George-Sorin Țiplica
12:10 – 12:25 impactul procedurilor dermato- estetice asupra calității vieții pacienților
 Cristina Cucu, Alexandra-Irina Butacu, Bogdan Dimitrie Niculae
12:25 – 12:40 Hifu – între mit și adevăr
 Romulus Tomescu, Bogdan Dimitrie Niculae
12:40 – 13:00 fillerele dermice în dermatologia corectivă: Efecte adverse, complicaţii și algoritmi aprobaţi în 
 2018 
 Bogdan Dimitrie Niculae, Gabriel Stroescu Balcangiu

13:00 – 13:30  discuții. concluzii
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listă PostERE

DOCtORANZI
• Mihaela Cristina ANDREI, Andreea Grosu-Bularda, Al-Falah Khalid,  

Șerban Arghir Popescu, Ioan Lascăr, Razvan Nicolae Teodoreanu. scorul ABsi versus scorul ABsi modificat 
la pacienţii arși grav.

• Radu Mihai AVRAM, Gelu Onose, Liliana Pădure. studiu pilot privind modalitățile de evaluare și 
kinetoterapie, aparate, avansate, coordonate metodologice, de abordare a tulburărilor de statică și echilibru 
la pacienții cu paralizie cerebrală (Pc) – rezultate preliminare.

• Elena Georgiana BERNEA, Andrada Mihai,  
Constantin Ionescu-Tîrgoviște. Biomarkerii exosomali și valoarea lor predictivă.

• Alexandra BIBIRIȚĂ, Iulia Miculescu, Dan Teleanu, Alexandru Vlad Ciurea. Breaking news în hemoragia 
subarahnoidiană.

• Nicolae BUCUR. muzica ucide?! civilizaţia modernă, un factor morbid?
• Alexandru DAIA, Ionela-Melania Stanciu, Constantin Ionescu-Tîrgoviște. folosirea reţelelor neuronale cu 

autoorganizare pentru analiza parametrilor clinici și bioclinici ai pacienţilor diabetici.
• Nicoleta DRĂGANA, Corneliu Vulpe, Loreta Guja,  

Constantin Ionescu-Tîrgoviște. Preliminary results for dermatogliphic analysis  of type 2 diabetic versus non 
diabetic subjects.

• Ruxandra-Nicoleta HORODINSCHI, Camelia Diaconu. Particularități clinico-evolutive ale pacienților cu 
insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție păstrată și fibrilație atrială.

• Alin LADARU, A.V. Ciurea. 3d Printed implants for cranioplasty a multicenter study poster presentation.
• Ionela MANOLE, George-Sorin Ţiplica. Rolul microbiomului cutanat și intestinal în psoriazis.
• Maria MITROFAN. Avansuri recente în BionlP pentru limba română.
• Oana PLOTOGEA, Mădălina Ilie, Vasile Șandru, Camelia Diaconu. consecinţele cardiovasculare și metabolice 

ale transplantului hepatic.
• Nicoleta-Monica POPA-FOTEA, Miruna Mihaela Micheu, Maria Dorobanţu. Reduced global longitudinal strain 

and the association with ventricular arrhythmias.
• Alina Ioana SCĂRLĂTESCU, Miruna Mihaela Micheu, Monica Stoian, Maria Dorobanțu. correlations between 

left atrial peak systolic strain and left ventricular systolic and diastolic function in young patients presenting 
with acute st elevation myocardial infarction.

• Adelina-Maria ȘENDREA, Carmen-Maria Sălăvăstru. manifestări cutaneo-mucoase în afectarea hepatică 
virală.

• Alina SURU, Carmen Maria Sălăvăstru. Aspecte generale și implicaţiile diagnosticului genetic în 
epidermoliza buloasă.

• Ioana TĂNASE, Gina Costisanu-Bianu, Adriana Costisanu-Savu, Aurel Romilă. Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
pacienţilor cu afecţiuni vertebro-medulare prin intervenţia psihologică în perioada perioperatorie.

• Lidi-Jenica TRUICĂ, Maria Luisa Flonta, Emanuela Dincă, Polixenia Stan. Particularități ale stimulării 
luminoase intermitente la un pacient cu anxietate.

• Ruxandra-Ioana TUDOR, Ana-Maria Calimandruc, Doina Sula, Carmen Sandu. clinical features in a case of 
multiple sclerosis with onset in adolescence.

• Eugen URSU, Ioan Matei, Anton Kulaga, Robi Tăcutu, Toren Dimitri. immune repertoire characterization: tools 
and resources.

StuDENȚI
• Diana Alina CIUBOTARU, Constantin Caruntu, Daniel Boda,  

Carolina Constantin, Monica Neagu. investigarea imagistică neinvazivă a impactului flavonoizilor asupra 
procesului de cicatrizare a pielii.
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VARIA

• Khalid AL-FALAH, Alexandra Gabriela Chivu, Răzvan Teodoreanu,  
Mihaela Cristina Andrei, Nicoleta Ferariu, Ioan Lascăr. midline forehead skin flap in posttraumatic nasal 
pyramid reconstruction.

• Anatolie BACIU, Vasile Fedaș, Simona Carniciu. Promoting of hypoxia tolerance of the motor respiratory 
centre and sensorimotor cortex during repetitive underwater diving by the adaptation to hypobaric hypoxia.

• Victoria BOGDAN, Maria Timoșco. Rolul streptococilor intestinali în sănătatea organismului.
• Alexandra CHIVU, Maria Magdalena Dringa, Andreea Grosu-Bularda, Mihaela Cristina Andrei, Tiberiu Paul 

Neagu, Răzvan Nicolae Teodoreanu, Șerban Arghir Popescu, Ioan Lascăr. clinical features and therapeutic 
options for malignant tumors of the upper limb.

• Teodora COSTEA, Miruna Proca, Cerasela Elena Gird. compoziţia chimică și activitatea antioxidantă a unor 
probe de cătină (Hippophae rhamnoides l.)

• Maria Magdalena DRINGA, Andreea Grosu-Bularda, Alexandra Chivu,  
Luana Lăzărescu, Liviu Cojocaru, Marius Popescu, Cristian Vancea,   
Răzvan Teodoreanu, Șerban Arghir Popescu, Ioan Lascăr. tumorile benigne 
 ale membrului superior – evaluare pe o perioadă de 5 ani.

• Teodor FURDUI, Valentina Ciochină, Valeria Vrabie, Victoria Vudu,  
Zenaida Gheorghiu, Vasile Fedaș. Rolul emoțiilor sano- și disanogene în crearea sănătății psihice.

• Oana Maria GANCIU. Proiect de „optimizare a calităţii  vieţii tinerilor supraponderali și obezi prin activităţi 
corporale și dietă”.

• Oana Maria GANCIU. studiu privind îmbunătățirea indicilor antropometrici la studente supraponderale prin 
programe aerobe de remodelare corporală.

• Gina GHEORGHE, Daniela Opriș, Camelia Diaconu. spondilita anchilozantă – de la diagnostic la tratament.
• Flavia LIȚĂ, Elena Dragu, Bogdan Chioaru. Avansarea bilaterală de lambouri v-Y fasciocutane pentru 

acoperirea defectelor rezultate în urma escarelor sacrate – prezentare de caz.
• Ion MEREUȚĂ, Maria Timoșco, Vasile Fedaș. screeningul precoce al tulburărilor în sănătate.
• Nicoleta MÎNDRESCU, Georgeta Văcaru, Loreta Guja,  

Rucsandra Dănciulescu Miulescu. Association between primary hyperparathyroidism, chronic recurrent 
pancreatitis and diabetes mellitus.

• Cristian Gabriel MORCOV, Maria Veronica Morcov, L. Pădure, M. Bejan, 
• Gelu Onose. studiu comparativ privind posibile diferenţe ale scorului Z între copii și adolescenţi deplasabili 

și nedeplasabili cu paralizie cerebrală.
• Raluca MOTRESCU, Anna Maria Tinu, Loreta Guja,  

Rucsandra Dănciulescu Miulescu. treatment with sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors associated wth 
euglycemic ketoacidosis.

• Andreea MUNTEANU, Camelia Diaconu. Pacientă cu risc mare hemoragic și tromboembolic: o balanță dificilă.
• Ioana NENCU, Lidia Maria Popescu, Ligia Elena Dutu, Teodora Costea, Cerasela Elena Gîrd. chromatographic 

determination of rosmarinic acid content from romanian spices.
• Alexie ORGAN, Ion Mereuță, C. Ionescu-Tîrgoviște, Vasile Fedaș,  

Simona Carniciu. influența simultană a acupuncturii auriculare și corporale asupra procesului de 
acidogeneză la pacienții cu hiperaciditate stomacală.

• Gheorghe POPA, Răzvan Ionițescu, Romică Potorac. metoda de diagnosticare timpurie a sclerodermiei 
sistemice cu ajutorul analizei dermatoglifelor.

• Dana POPESCU SPINENI, Simona Carniciu, Maria Nițescu,  
Anca Magdalena Munteanu. studiu pilot privind corelaţiile dintre scorul de malnutriţie și patologiile asociate 
la vârstnici.

• Ecaterina STATIVĂ, Mihaela Nanu, Călin Popovici, Ioana Nanu,  
Andrei Kozma. Evoluţia utilizării contracepţiei la tineri la prima experienţă sexuală.
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EFECtUL COANDĂ ÎN ANEvRIsmELE 
INtRACRANIENE – O IpOtEzĂ DE LUCRU

Alexandru Vlad Ciurea1,2, Nicolae Dobrin3,  
Andrei Alexandru Marinescu1, Cristian Mihalea4,  
Răzvan Onciul5

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila“, 
București, România
Spitalul Clinic Sanador, București, România
Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iași, 
România
Spitalul Clinic Kremlin-Bicêtre, Paris, France
Spitalul Universitar de Urgență, București, România

Introducere. Efectul Coandă este un fenomen cunos-
cut de inginerii mecanici încă din secolul XIX şi a fost fo-
losit în practică din secolul XX în aviaţie. Efectul Coandă 
poate explică motivele unor sechele postoperatorii ră-
mase în urma ocluziei anevrismelor intracraniene. 

materiale. Pentru ca efectul Coandă să existe în va-
sele sangvine este necesară întâi formarea unui efect de 
jet. Acest lucru se întâmplă când apare o strangulare/
stenoză a unui vas, astfel că sângele va fi propulsat prin 
acest orificiu sub formă de jet. Fenomenul Coandă devi-
ne relevant în patologia cerebrală vasculară când un 
efect de jet se produce înaintea unei bifurcaţii, astfel că 
fluxul sangvin va fi condus doar pe una dintre ramuri. 
Mai mult, prin această deviere a fluxului se produce un 
gradient de presiune în bifurcaţie, iar în ramura afectată 
fluxul sangvin va fi atras înapoi contra curent, cedând 
astfel şi mai mult sânge către cealaltă ramură. 

Această situaţie, înţeleasă cu ajutorul efectului Coan-
dă, poate explica existenţa unor sechele postoperatorii, 
deşi operaţia a decurs perfect şi nu s-a constatat 
prezenţa trombozei. 

Efectul Coandă nu are factor predictiv pentru rupe-
rea anevrismului, dar poate explica evenimente ische-
mice postoperatorii. 

Autorii dezbat implicaţiile efectului Coandă din punct 
de vedere teoretic şi cu suportul datelor obţinute prin 
angio-CT. Deşi nu am adunat încă date clinice, efectul 
Coandă poate explica din punct de vedere teoretic 
frecvenţa complicaţiilor ischemice în ocluziile de ane-
vrisme intracraniene. 

Autorii studiază efectul Coandă pe fiecare anevrism 
ţinând cont de localizare şi mărime; anevrismele fiind 
împărţite în mici, medii, mari şi gigante. Instrumentele 

PREZENTĂRI ORALE 
(în ordinea alfabetică a numelui primului autor)

endovasculare influenţează considerabil curgerea fizio-
logică a sângelui. 

Concluzii. Toate studiile din literatură despre efectul 
Coandă şi mecanica fluidelor încearcă să obţină ocluzia 
perfectă a anevrismelor prin proceduri endo- sau 
exovasculare, cu complicaţii ischemice minime şi păstra-
rea unui flux sangvin normal. Cuvinte cheie: efect Coan-
dă, neurochirurgie, mecanica fluidelor, anevrisme intra-
craniene

Bibliografie selectivă
1. American Society of Mechanical Engineers (1962). Fluid Jet Control 

Devices. Papers presented at the Annual Meeting of the Society, New 
York, 28 November 1962. Edited by F.T. Brown.

2. Hassler 0. Morphological studies on the large cerebral arteries with 
reference to the aetiology of subarachnoid haemorrhage. Acta 
Psychiatrica et Neurologica Scandinavica 1961, Suppl. 154, Volume 
36.

3. Kirschner, J.M. (Ed.) (1966). Fluid Amplifiers. McGraw Hill: New York.
4. Robinson JL, Roberts A Operative treatment of aneurysms and 

Coanda effect: A working hypothesis Journal of Neurology, Neurosur-
gery & Psychiatry 1972;35:804-809.

mANAgEmENtUL gENERAL ÎN BOALA ALzhEImER. 
tRAUmAtIsmELE CRANIOCEREBRALE mINORE 
LA pACIENŢII DE pEstE 65 DE ANI – FACtOR 
DECLANşAtOR

Alexandru Vlad Ciurea1,2, Răzvan Onciul3,  
Andrei Alexandru Marinescu2, Miruna Călinescu2,4, 
Eugenia Paizis2,4

1Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila“, București, România
2Spitalul Clinic Sanador, București, România
3Departamentul de Neurochirurgie, Spitalul Universitar de 
Urgență, București, România
4Departamentul de Neuroradiologie, Spitalul Clinic Sanador, 
București, România

Introducere. Boala Alzheimer (AD) este o tulburare 
neurodegenerativă marcată de afectări cognitive şi com-
portamentale care interferează semnificativ cu 
funcţionarea socială şi ocupaţională. AD este o boală 
incurabilă cu o perioadă preclinică lungă şi evolutie pro-
gresiva. Boala Alzheimer (AD) este cea mai comună for-
mă de demenţă. Numai in Statele Unite, aproximativ 
6,08 milioane de americani au avut fie AD clinic, fie insu-
ficienţă cognitivă uşoară din cauza AD în 2018. Pentru a 
aborda în mod adecvat problema bolii Alzheimer, trebu-
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ie să o atacăm pe mai multe fronturi, la fel ca şi în cazul 
bolilor cardiovasculare, în care dacă o persoană este ex-
pusă riscului de a dezvolta un infarct are foarte multe 
instrumente pentru a împiedica această posibilitate. 
Unul dintre cele mai importante instrumente care a di-
minuat povara bolilor cardiovasculare asupra populaţiei 
a fost introducerea testelor de screening, cum ar fi mar-
kerii biologici ai testului de sânge sau biomarkerii. Boala 
Alzheimer (AD) este năpasta secolului. AD are o etiolo-
gie variată, dihotomizată de contribuţia genetică. Boala 
Alzheimer familială (Familial AD – FAD), cauzată de codi-
ficarea unei mutaţii în 3 gene, este destul de rară şi ca-
racterizată ca o formă mendeliană. Mult mai frecventă 
este boala Alzheimer, cu apariţie tardivă (Late onset AD 
– LOAD), este complexă genetic şi implică, de asemenea, 
factori nongenetici ce contibuie la etiologie. În timp ce 
atât FAD, cât şi LOAD împărtăşesc caracteristicile pato-
genice, neuropatologice şi clinice, este clar că diferiţii 
factori etiologici încurajează comunităţile ştiinţifice şi 
clinice să le considere entităţi conexe, dar distincte. 
Această recunoaştere are implicaţii profunde în cerceta-
re, cum ar fi descoperirea şi dezvoltarea de medicamen-
te şi emergenţa unor terapii pentru viitor ce pot modifi-
ca evoluţia acestei boli. Traumatismele craniocerebrale 
minore până la moderate (TBI) par să sublinieze unele 
forme ulterioare de insuficienţă cognitivă şi demenţă şi 
definesc neuropatologic encefalopatia traumatică croni-
că (CTE). În timp ce atât AD, cât şi CTE au ca elemente 
comune depunerea beta-amiloid şi denaturarea de pro-
teina „tau”, distribuţia anatomică este distinctă. materi-
ale şi metode. Prevalenţa AD creşte odată cu vârsta. 
Boala Alzheimer apare cel mai frecvent la persoanele de 
peste 65 de ani. Unele forme de boală Alzheimer famili-
ală (Alzheimer timpuriu) pot apărea încă din deceniul 
trei. Cazurile familiale constituie mai puţin de 10% din 
AD total. Unele studii au raportat un risc mai mare de 
AD la femei. Însă în alte studii ce au inclus îmbătrânire, 
elementele demografice şi teste de memorie nu s-a 
evidenţiat nicio diferentă de risc între bărbaţi şi femei 
(cu peste 50 de ani de protecţie a estrogenilor). AD şi 
alte demenţe sunt mai frecvenţe la populaţia afro-ame-
ricană decât la cea albă. Potrivit Asociaţiei Alzheimer, în 
populaţia cu vârstă mai mare de 71 de ani, afro-america-
nii sunt aproape de două ori mai susceptibili că populaţia 
albă de a avea AD şi alte demenţe (21,3% dintre afro-
americani vs. 11,2% alb). Alzheimer Europe estimează 
numărul persoanelor cu demenţă din România în anul 
2012 de 270.304. Această reprezintă 1,26% din populaţia 
totală de 21.387.517. Numărul persoanelor cu demenţă 
ca procent din populaţie este oarecum mai mic decât 
media UE, de 1,55%. Există un continuum între patofizi-
ologia îmbătrânirii normale şi cea a AD. Elementele ur-
mătoare au un rol major în fiziopatologie: neurotrans-
misia colinergică, ipoteza amiloidului şi ipoteza proteinei 

Tau. Alte ipoteze implică degenerare granulovacuolară şi 
neuropil threads, stresul oxidativ şi leziunile oxidative, 
clusterina, presenilinele, pierderile de estrogen şi 
reacţiile inflamatorii. Autorii au studiat un grup de 19 
pacienţi, examinaţi consecutiv, cu vârste de 65 sau peste 
65 de ani, care au avut traumatism craniocerebral minor 
(TBI), cu Glasgow Coma Score (GCS) între 15 şi 13, cu 
boală vasculară coronariană şi cerebrală, DZ şi HTA. Peri-
oada de studiu a fost cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi 1 
ianuarie 2019. Toate cazurile au urmat acelaşi protocol 
de examinare: examen clinic general, scanare CT cranio-
cebrală nativă, IRM, contrast şi angioMR. Niciunul dintre 
pacienţi nu a prezentat fenomene clinice de AD la prima 
examinare. Monitorizarea acestor cazuri efectuate în 
acelaşi spital a evidenţiat apariţia fenomenelor AD în 13 
cazuri (68,3%), confirmată în timp de modificările neu-
roimagistice, din cauza modificării zonei hipocampului, 
abiotrofiei cerebrale şi ventriculomegaliei. Concluzii. 
Orice fel de traumă la persoanele cu vârstă de peste 65 
de ani poate provoca sau agrava fenomenul neurodege-
nerativ AD prin trecerea de la faza preclinică la faza clini-
că. În aceste condiţii, considerăm că presupusele legă-
turi dintre traumatismele craniocerebrale minore (TBI) 
şi boala Alzheimer (AD) sunt complet justificate. TBI 
aparţine grupului bolilor etiopatogene ale AD (DZ, HTA, 
ateroscleroză). Sfatul nostru este ca toţi pacienţii cu TBI 
să fie supuşi unei monitorizări atente şi corecte şi să 
iniţieze prevenirea AD din timp. 

Cuvinte cheie: boală Alzheimer, traumatisme cranio-
cerebrale minore, neuroradiologie, boală neurodegene-
rativă

pARtICULARItĂŢI ALE tRAtAmENtULUI CU 
stAtINE LA FEmEI

Conf. Dr. Habil. Camelia Diaconu
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 
București, România
Clinica de Medicină Internă, Spitalul Clinic de Urgență, 
București, România

În ciuda faptului că bolile cardiovasculare sunt frec-
vente în rândul femeilor, acestea sunt o categorie subdi-
agnosticată şi insuficient tratată, ceea ce le expune la un 
risc crescut de morbiditate şi mortalitate de cauză cardi-
ovasculară. Obezitatea, care afectează în special femeile 
mai vârstnice, creşte riscul apariţiei sindromului meta-
bolic şi afecţiunilor cardiovasculare. Femeile au o serie 
de particularităţi în ceea ce priveşte screening-ul, dia-
gnosticul şi tratamentul dislipidemiei, primind mai rar 
indicaţie de tratament cu statine şi în doze mai mici, 
chiar după un infarct miocardic. Datele din viaţa reală 
relevă faptul că femeile se află la risc mai mare pentru 
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nonaderenţă la tratamentul cu statine, comparativ cu 
bărbaţii, şi sunt mai predispuse la a-şi întrerupe trata-
mentul din cauza efectelor secundare. Femeile prezintă 
unele particularităţi ale metabolizării statinelor, din cau-
za ratei mai reduse de filtrare glomerulară, procentului 
mai mare de ţesut adipos, metabolizării mai rapide a 
statinelor comparativ cu bărbaţii. La femeile de vârstă 
fertilă, la iniţierea tratamentului hipolipemiant trebuie 
discutată utilizarea mijloacelor contraceptive, având în 
vedere posibilul efect teratogen. Femeile vârstnice sunt 
mai expuse riscului de polipragmazie şi interacţiuni me-
dicamentoase şi alimentare, medicamentele asociate 
statinelor trebuind atent evaluate. 

pROBLEmE ALE ÎNgRIjIRII vâRstNICULUI CU 
FRAgILItAtE COgNItIvĂ

Dr. Anna Marie Herghelegiu1,2, Dr. Andrei Kozma3

1Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie “Ana Aslan”, 
București, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, 
București, România
3Institutul de Antropologie “Fr. I. Rainer”, Academia Română, 
București, România

Sindromul de fragilitate la vârstnici are mai multe 
componente: fizică, socială şi cognitivă. Fragilitatea fizi-
că este favorizată de o serie de afecţiuni cronice degene-
rative, inclusiv de sindroame locomotorii de tipul artro-
zei, osteoporozei şi sarcopeniei. Fragilitatea socială este 
favorizată de izolarea socială, element frecvent întâlnit 
la vârstnici. Fragilitatea cognitivă îşi are originea în de-
presie şi în tulburările neurocognitive, entităţi morbide 
care, de asemenea, sunt adesea prezente la persoanele 
de peste 65 de ani, prevalenţa lor crescând odată cu în-
aintarea în vârstă. De obicei, toate aceste componente 
coexistă şi se influenţează reciproc. În acest context, fra-
gilitatea socială poate afecta semnificativ fragilitatea fi-
zică si cognitivă, acestea din urmă influenţând negativ 
funcţionalitatea generală care, la rândul ei, va genera 
izolarea socială. Se închide astfel un cerc vicios care însă 
poate avea ca punct de plecare oricare dintre cele trei 
componente ale fragilităţii. De aceea, îngrijirea unei per-
soane vârstnice cu fragilitate cognitivă trebuie concepu-
tă într-un context mai larg care să ţină seama şi de fragi-
litatea socială şi fizică. De asemenea, s-a constatat că 
deficitul neurocognitiv şi sindromul de fragilitate sunt 
corelate atât din punct de vedere al factorilor de risc, 
dar şi al vitezei de evoluţie, ceea ce subliniază din nou 
relaţia lor biunivocă. Factorii de risc ai tulburărilor neu-
rocognitive sunt factori de risc şi pentru sindromul de 
fragilitate: diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, 
inflamaţia cronică, fumatul, nutriţia şi activitatea fizică 
deficitare, precum şi nivelul scăzut de educaţie şcolară. 

Conceptul de fragilitate cognitivă a fost dezvoltat relativ 
recent în contextul necesităţii de a dezvolta metode noi 
de identificare şi stratificare a riscului de morbiditate şi 
mortalitate la vârstnici, dar şi potenţialul lor de reversi-
bilitate. 

NAtURA CA sURsĂ A mEDICINEI vIItORULUI

Prof. Dr. Viorica Istudor
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 
București, România
Coordonator național al atestării medicilor în apiterapie, 
fitoterapie și aromaterapie

Ipoteză. Numeroase medicamente de sinteză deter-
mină apariţia unor reacţii adverse (RA), greu de contro-
lat ori au toxicitate (acută/cronică) remarcabilă. De ace-
ea, mulţi producători s-au reîntors la natură. Oare au 
procedat corect? Cum ne putem reîntoarce la natură, în 
epoca cuceririi Cosmosului şi a perfecţionării tehnicilor 
şi aparaturii de control al calităţii produselor de uz tera-
peutic? 

 Obiective. Ne-am propus să analizăm: posibilitatea 
înlocuirii produselor de sinteză (inductoare de RA), cu 
extracte selective obţinute din produse vegetale (pv); 
standardizarea lor în principii active (p.a.); evaluarea 
potenţialului terapeutic; menţionarea RA; evaluarea pe-
rioadei de valabilitate. 

 material şi metodă. Am evaluat: potenţialul terape-
utic (beneficii-riscuri) al plantelor, respectiv al extracte-
lor vegetale, comparativ cu medicamentele de sinteză, 
care sunt folosite în acelaşi scop, precum şi RA ale ex-
tractelor obţinute din produse vegetale comparativ cu 
medicamentele clasice, de sinteză; am selectat forma 
farmaceutică adecvată (capsule); am stabilit metodolo-
gia de control al calităţii produsului farmaceutic finit 
(capsule). 

 Rezultate şi discuții. Beneficiile industriei de sinteză 
– independenţa de condiţiile pedoclimatice (temperatu-
ră, timp de expunere la lumina, regim hidric, anotimp), 
faţă de cultura plantelor cu proprietăţi terapeutice; pro-
ductivitate mai mare şi preţ de cost mai redus al produ-
selor de sinteză, faţă de costul produselor obţinute prin 
culturi. 

 Dezavantajele produselor de sinteză – Majoritatea 
produşilor de sinteză sunt optic inactivi = racemici (r); 
compuşii naturali sunt optic activi, respectiv levogiri (-) 
sau dextrogiri (+), rareori optic inactivi (r); intensitatea 
de acţiune a izomerilor este diferită; substituirea izome-
rilor optic activi (d, l) cu izomeri optic inactivi (r), prezin-
tă riscul sub- sau supradozarii (hiosciamina = l are 
acţiune dublă faţă de atropină = r); unele substanţe na-
turale nu pot fi reproduse prin sinteză din cauza stereo-
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izomeriei (heterozidele cardiotonice din Digitalis sp., al-
caloizii tropanici din Atropa belladonna, alcaloizii indolici 
din specii de Vinca-vincristina, vinblastina, uleiurile vo-
latile etc). În funcţie de anumiţi parametri (temperatură, 
presiune), reactanţii pot conduce la mai mulţi stereoizo-
meri. Cum putem ieşi din acest cerc vicios? Reîntoarcere 
la natură. 

 În ce condiţii ne putem reîntoarce la natură? Res-
pectând: cerinţele plantei pentru dezvoltare (sol, regim 
termic şi hidric, îngrăşăminte), perioadă de recoltare, 
prelucrare; alegerea solvenţilor şi a metodelor adecvate 
de extracţie, purificare şi concentrare a soluţiilor extrac-
tive; identificarea şi determinarea cantitativă a principi-
ilor active – poliholozide, heterozide (sterolice, flavono-
ide, triterpene), taninuri, alcaloizi, uleiuri volatile etc., 
standardizarea lor; verificarea acţiunii terapeutice pe 
animale de experienţă; stabilirea dozei de administrare 
şi DL50; prepararea formei farmaceutice (produs final); 
menţionarea eventualelor RA; obţinerea avizului de pu-
nere pe piaţă ca produs de uz uman (apiterapeutic, fito-
terapeutic sau aromaterapeutic). 

Concluzii. În plan naţional, se impune separarea le-
gislativă a produselor folosite în scopuri diferite: utiliza-
re api-, fito- şi aromaterapeutică a căror calitate să fie 
exprimată în principii active (g %), cu înregistrare la 
Agenţia Natională a Medicamentului (ANM); utilizare 
alimentară (pentru aport de vitamine, nutrienţi, săruri 
minerale) – la Institutul de Bioresurse Alimentare.

ROLUL mICROBIOmULUI CUtANAt şI INtEstINAL 
ÎN psORIAzIs

Dr. Ionela Manole¹, Prof. Dr. George-Sorin Ţiplica²
¹Nucleu Cercetare Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina, 
București, România
²Clinica II Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina, București, 
România

Psoriazisul este o afecţiune cutanată ce apare ca ur-
mare a interacţiunii dintre factori genetici predispozanţi, 
factori imunologici şi trigeri externi. Studiile efectuate 
au evidenţiat rolul important deţinut de stafilococul au-
riu sau streptococul Pyogenes în inducerea, întreţinerea 
sau exacerbarea leziunilor de psoriazis. Astfel, se consi-
deră că studiul microbiomului cutanat la pacienţii cu 
psoriazis este extrem de important şi complementar 
cercetărilor din domeniul genetic si imunologic. 

Suplimentar, cercetările efectuate sugerează faptul 
că un rol important în apariţia şi întreţinerea leziunilor 
de psoriazis revine şi microbiomului de la nivel intestinal 
prin efectele sistemice exercitate de flora de la acest ni-
vel, inclusiv la nivel cutanat. În cazul afectării barierei 
intestinale, bacterii de la acest nivel, precum şi metabo-

liţi ai acestora pot fi identificaţi în fluxul sanguin, se acu-
mulează preferenţial la nivel cutanat şi afectează proce-
sul de diferenţiere cutanată, precum şi integritatea 
barierei cutanate.

Dezechilibrul florei microbiene (cutanate şi intesti-
nale) poate deveni o nouă ţintă terapeutică la pacienţii 
cu psoriazis. Restabilirea echilibrului de la acest nivel 
poate, de asemenea, creşte eficacitatea tratamentelor 
actuale. Astfel, sunt necesare studii suplimentare pri-
vind modularea in mod selectiv a microflorei de la nivel 
cutanat şi intestinal.

pERspECtIvELE BALNEOtERApIEI – pOtENŢIALUL 
șI BENEFICIILE pENtRU sĂNĂtAtEA UmANĂ  
ÎNtR-UN CONtExt EUROpEAN

Constantin Munteanu
Asociația Română de Balneologie

În introducerea mea, îmi place să subliniez im-
portanţa balneoterapiei într-o paradigmă evoluţionară 
– prin paralela cu primele nouă luni din pântecele ma-
mei noastre în mediul intrauterin, într-un lichid sărat de 
circa 37 de grade Celsius. Cele mai bune tehnici de bal-
neoterapie se fac în apele sărate la aproximativ 37 de 
grade Celsius.

Medicina balneară este un concept cuprinzător. Bal-
neoterapia este o metodă de tratament de stimulare şi 
adaptare aplicată în forme de tratamente de îmbăiere, 
băut şi inhalare efectuate cu factori naturali, care 
acţionează în trei moduri principale: termic, mecanic şi 
chimic. Resursele balneare unice, cum ar fi izvoarele ter-
male, izvoarele minerale, nămolul, mofetele şi bioclima-
tul (sedativ, excitant sau tonic), sunt utilizate cu succes 
în serviciile medicale. Experţii în reabilitare, medicină 
fizică şi balneologie sunt implicaţi în tratarea bolilor spe-
cifice care generează tulburări funcţionale: a) tulburări 
traumatice; b) tulburări musculo-scheletice; c) boli reu-
matice inflamatorii; d) boli cardiovasculare; e) boli respi-
ratorii; f) boli ginecologice; g) boli dermatologice; h) tul-
burări neurologice; i) boli neuropsihomotorii;

Tratamentul bolilor cronice face legătura între balne-
oterapie şi îmbătrânirea activă şi sănătoasă. Prof. Dr. 
Ana Aslan, considerată a fi un pionier al gerontologiei şi 
geriatriei din România, a descoperit efectele antiîmbă-
trânire ale procainei, pe baza medicamentelor Gerovital 
şi Aslavital, pe care le-a dezvoltat. Îmbătrânirea este 
provocarea biomedicală majoră a societăţii noastre, 
considerată ca un set progresiv şi ireversibil de schim-
bări structurale şi funcţionale pentru un organism viu, în 
relaţie atât cu gene, cât şi cu factorii de mediu. Procen-
tul persoanelor în vârstă şi incidenţa bolilor legate de 
vârstă, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul şi bolile 
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neurodegenerative, sunt preocupări principale pentru 
mulţi cercetători.

Studiile clinice pentru testarea eficacităţii terapeuti-
ce a factorilor naturali sunt de o mare importanţă în va-
lidarea balneoterapiei. În contextul imaginii complexe a 
diagnosticului precoce, tratamentului şi prevenirii boli-
lor asociate vârstei, o imagine care conţine multe varia-
bile independente, dificil de analizat, pare a fi necesară 
analiza matematică, modelarea matematică şi simula-
rea relaţiilor bio-medicale ale laboratorului parametrii.

Calitatea factorilor naturali este determinată de 
proprietăţile lor fizico-chimice: pH, temperatură, con-
ductivitate, oxigen dizolvat, turbiditate, elemente în sus-
pensie, compoziţie minerală sau organică, gaze dizolva-
te, particule suspendate, organisme vii. Sunt necesare 
măsurători calitative şi cantitative, din când în când, 
pentru a monitoriza constant calitatea factorilor terape-
utici naturali. Eşantionarea şi analiza apei ar trebui efec-
tuate de laboratoare certificate de ISO. Analiza microbi-
ologică a diferitelor probe se face pentru scop preventiv, 
diagnostic, prognostic sau terapeutic. Biologul care lu-
crează într-un laborator de microbiologie este responsa-
bil pentru eşantionarea corectă, analiza de laborator a 
probelor, validarea rezultatelor şi confruntarea cu date-
le complementare avute la dispoziţie.

Sfârşitul prezentării mele aduce la primul plan câteva 
poze de la Congresul al 41-lea al Societăţii Internaţionale 
de Hidrologie şi Climatologie Medicală, care a avut loc la 
Bucureşti în mai 2016 şi ne ajută să ne amintim 
importanţa balneologiei şi a cooperării internaţionale 
pentru dezvoltarea balneoterapie.

FERICIRE, sĂNĂtAtE, BOALĂ – (pAtO)gNOmONICE 
ALE stĂRII sOCIEtĂŢII

Radu Negoescu, Cristian Bălan, Mirela Bănăteanu, 
Doina Niţulescu
Academia de Ştiințe Medicale și Institutul Național de 
Sănătate Publică

“Die Medizin ist eine soziale Wissesnschaft und die 
Politik is nichts anderes als eine Medizin im Grossen” – 
R. Wirchow (1821-1902)

“[…] Iar sănătatea publică este starea integrității bi-
ologice, deci fizice, mintale și sufletești prezente și vii-
toare, a populațiunei unei țări” - I. Moldovan, I. Stroichi-
ță, P. Râmneanțu — Tratat de Sănătate Publică, Cluj 
1947

 Satisfacția vieții reflectă cel mai bine în româneşte 
ceea ce sursele bibliografice dominante înţeleg prin 
happiness, termen intepretat de-a valma de autorii ro-
mâni drept fericire. Dacă, graţie neurocardiologiei actu-
ale, fenomenul la care înţelepciunea limbii române se 

referă prin expresia “a muri de inimă rea” (“to die from 
broken heart” în altă cultură) începe să fie parţial înţe-
les, modul în care fericirea (vom spune astfel, pentru 
concizie - vide supra) previne îmbolnăvirea şi prelungeş-
te sănătatea sau longevitatea – am spune “a trăi ferice 
de inimă bună” – este încă neclar. 

Semnificativ, indexul dezvoltării umane (HDI, Norve-
gia – locul1, Elveţia - 2, Australia - 3, RO - 52 din 189 ţări 
în statistica 2017) ierarhizează societăţile Terrei după 
criterii dominate de mărci ale fericirii, stării de sănătate 
sau speranţei de viaţă la naştere.

 Conform sondajului IRES din 2016, răspunsul româ-
nului mijlociu la întrebarea deschisă “Ce înțelegeți dvs. 
într-un cuvânt prin a fi fericit?” (eşantion reprezentativ 
de 1.141 de subiecţi > 18 ani, eroare +/- 3%) pune în 
capul listei sănătatea – 19%; apoi bunăstarea (resursele 
materiale) 13%; familia – 9%; traiul decent – 8%; a nu 
duce lipsă de nimic – 6%; a avea un loc de muncă – 5%; 
destul de surprinzător, libertatea, a avea copii, a crede în 
Dumnezeu – se găsesc la coadă cu doar 1%. Aceste date 
sugerează deplasări dureroase faţă de opinia comună 
pâna recent, pe care referendumul din 2018 privind de-
finirea familiei nu face decât să le confirme.

Distribuţia satisfacţiei vieţii în UE, conform unui stu-
diu britanic din 2014, atribuie în 2011 Danemarcei cel 
mai înalt scor (91,0% din 100 puncte procentuale), ur-
mată de Finlanda (89,8%), în timp ce bulgarii declarau 
cel mai mic scor mediu (38,3%). România prezenta sco-
rul 62%, ceva mai scăzut decât media UE 27+Croaţia de 
69,3%. 

Poziţia RO rezonează cu datele oferite de David in 
2016 conform cărora 6 din 10 români cred că sunt mai 
“nefericiţi” decât alţii precum englezii, nemţii sau sue-
dezii, dar sunt mai bine decât moldovenii, bulgarii sau 
ruşii.

Mortalitatea BCV rămane la noi şi la alţi est-europeni 
indicatorul critic în privinţa stării de boală/sănătate a 
societăţilor. În tabel am comparat satisfacţia vieţii în 2 
grupe de ţări europene cu punctaje mari respectiv mijlo-
cii conform Worls Happiness Report din 2016, cu morta-
litatea standardizată BCV, mortalitatea prematură BCV 
(între 30 şi 70 ani) şi nivelul unor factori de risc (FR) pen-
tru BCV - conform statisticilor OMS din 2014. 

Satisfacţia vieţii se corelează negativ convingător cu 
mortalitatea BCV şi cu prevalenţa unor factori de risc 
major – stil de viaţă ce pot fi consideraţi puternice pa-
tognomonice sociale. Scorurile de satisfacţie semnifica-
tiv mai ridicate în eurogrupul nord-vest asociază morta-
lităţi BCV totale şi premature mai mici, precum şi niveluri 
semnificativ mai scăzute pentru alcool şi HTA; prevalen-
ţa fumatului tinde la rândul său către niveluri mai scăzu-
te. Aceste rezultate sunt compatibile cu opinia multor 
analişti privind corelarea insatisfacţiei vieţii cu fumatul, 
alcoolul, HTA sau chiar cu obezitatea; dimpotrivă, satis-
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facţia vieţii s-ar corela cu nivelul activităţii fizice. 
Putem conchide că starea de fericire/happiness, ori-

ce ar însemna aceasta între ingredientele unui concept 
multifaţetă, este un factor de sanogeneză de o impor-
tanţă covârşitoare - legat de starea societăţii. Nu întâm-
plător, românii solicitaţi să definească fericirea într-un 
singur cuvânt optează în proporţie dominantă pentru 
sănătate. 

Din perspectivă etică, faptul că nu avem întotdeauna 
mijloace să fim înşine fericiţi n-ar trebui să ne reţină de 
a dărui aproapelui, după putinţă, o picătură de fericire 
ce îi poate spori sănătatea şi calitatea vieţii; prin reflec-
ţie, aceasta poate însemna pentru persoana generoasă 
o contribuţie la propria fericire si un aport individual la o 
stare mai bună a societăţii unde vieţuieşte. 

ARgUmENtE șI DEmERsURI pENtRU ÎNFIINŢAREA 
ÎN CADRUL FmAm A UmF „CAROL DAvILA“ A UNUI 
pROgRAm DE mAstER ÎN pODOLOgIE – pAșII 
URmĂtORI

Liliana Pădure1,2, Gelu Onose1,3, Mihaela Mandu3,  
Mihai Băilă3, Corina Sporea2, Simona Carniciu4,  
Andrada Mirea1,2, Cătălin Moghioroiu2, Ioana Andone3, 
Liliana Onose5, Florin Drăgan1,2,  
Cristian Dumitru Badiu1,3,  
Constantin Ionescu-Tîrgovişte6,7,
1Universitatea de Medicină și Farmacie „UMF Carol Davila”, 
București, România
2Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie 
Copii „N. Robănescu”, București, România
3Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, București, 
România
4Centrul de Cercetare, Diagnostic și Tratament în Diabet și 
Boli de Nutriție, „Corposana”, București, România
5Metrorex S.A. – Serviciul Medical, București, România
6Academia Română, București, România 
7Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice  
„N. Paulescu”, București, România

Aşa cum am arătat în prima lucrare dedicată prezen-
tării demersului nostru destinat înfiinţării în cadrul 
FMAM a UMF „Carol Davila” (UMFCD), din Bucureşti a 

unui program de master în podologie, acest domeniu de 
activitate – deşi deopotrivă necesar şi recunoscut în ţări 
europene dezvoltate precum Germania, Spania, Portu-
galia, Italia, Belgia, Anglia dar şi în SUA – este la noi într-
un stadiu incipient de dezvoltare şi încă nereglementat 
juridic. 

Astfel, încă de la începutul anului 2017, am propus 
conducerii (UMFCD) înfiinţarea, în această instituţie, în 
cadrul Colegiului de Balneo-Fizio-Kineto-Terapie (BFKT) 
din cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală 
(FMAM) a UMFCD, a unui program de master în podologie. 

După cum, de asemenea, am arătat în prima lucrare 
dedicată prezentării acestui demers al nostru, am optat 
ca programul de master pe care intenţionăm să îl iniţiem 
să se numească ”Program de studii universitare de mas-
ter – Podologie”, iar medicii care vor absolvi acest pro-
gram ar urma să dobândească competenţă în podiatrie. 
Acest program este conceput cu o durată a studiilor de 
doi ani (120 credite ECTS); forma de învăţământ: cursuri 
de zi.

Răspunsul – favorabil, de principiu – al conducerii 
UMFCD a condiţionat introducerea în planul de 
învăţământ a acestui program de master, de includere a 
profesiei de podolog / podiatru în Codul Ocupaţiilor din 
România (COR). Ca atare, am iniţiat paşii procedurali 
prevăzuţi de reglementările în vigoare pentru un astfel 
de demers, trimiţând adrese de solicitare, în acest sens 
(aşa cum, de asemenea, am arătat în prima lucrare afe-
rentă), către Ministerul Sănătăţii (MS) şi Ministerul 
Muncii şi Jutiţiei Sociale (MMJS), încă din luna august 
2018 şi am primit, din partea MMSJ în luna noiembrie 
2018 un răspuns favorabil, dar consemnând denumirea 
profesională de ”podiatru” – conform opţiunii exprima-
te de MS.

În prezent, suntem în corespondenţă cu MS pentru a 
nuanţa necesarele diferenţe dintre denumirile profesio-
nale de podolog şi podiatru şi sperăm ca după depăşirea 
şi a acestei etape, să poată fi introdus programul de 
master menţionat în planul de învăţământ al UMFCD.  

tABELUL 1. Satisfacţia vieţii, mortalitatea standardizată BCV, mortalitatea prematură BCV (între 30 şi 70 ani) şi nivelul 
unor FR BCV în 2 grupe de ţări europene cu punctaje mari respectiv mijlocii privind satisfacţia vieţii 

Ţara 

punctajul 
satisfacției vieții 

în 2013-2015 

mortalitatea 
standardizată BCv 

in 2012

mortalitatea 
prematură BCv (%)

(între 30-70 ani) 
prevalența 

fumatului (%)

Consum anual 
alcool 

(echiv. etilic pur, L) 
prevalența htA

(%) 
Danemarca 7,526 110 13% 29% 11,4 25,25,6% % 
Elveţia 7,509 100 9% 26% 10,7 24,5% 
Norvegia 7,498 112,5 11% 27% 7,7 33,0% 

………………………………………………………………………………………………..
Belarus 5,802 510 26% 29% 17,5 41,8% 
Letonia 5,560 387,5 24% 32% 12,3 44,0% 
România 5,528 375 23% 28% 14,4 40,4% 
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CApACItAtEA INtRINsECĂ șI FUNCŢIONALItAtEA 
vâRstNICULUI

Prof. Dr. Gabriel-Ioan Prada1,2, Dr. Andrei Kozma3,  
Dr. Anna Marie Herghelegiu1,2

1Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie “Ana Aslan”, 
București, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, 
București, România
3Institutul de Antropologie “Fr.I. Rainer” al Academiei 
Române, București, România

Capacitatea intrinsecă a vârstnicului este un concept 
relativ nou care face legătura între sindromul de fragili-
tate şi capacitatea de refacere a persoanelor de peste 65 
de ani. Obiectivul cel mai important al îngrijirii pacienţilor 
vârstnici este menţinerea funcţionalităţii lor şi mai puţin 
eliminarea completă a unor afecţiuni. Rezultatele evalu-
ărilor complexe adresate capacităţii funcţionale a per-
soanelor de peste 65 de ani constituie predictori mult 
mai importanţi în ceea ce priveşte supravieţuirea, dar şi 
evoluţiile ulterioare ale acestei categorii de pacienţi, 
comparativ cu oricare afecţiune considerată atât indivi-
dual, cât şi în asociere cu alte entităţi morbide. Se esti-
mează că între 15% şi 30% dintre persoanele cu vârste 
de peste 75 de ani din Europa necesită o anumită formă 
de asistenţă în îndeplinirea atât a activităţilor cotidiene 
bazale, cât şi a celor complexe. Scalele de evaluare a 
acestor tipuri de activităţi reprezintă măsuri ale 
funcţionalităţii. Fragilitatea este un sindrom descris rela-
tiv recent la persoanele în vârstă şi se referă la o reduce-
re progresivă a funcţionalităţii sistemelor fiziologice, in-
stalată odată cu înaintarea în vârstă şi având drept 
consecinţă principală o vulnerabilitate crescută la fac-
tori de risc în comparaţie cu alte persoane având aceeaşi 
vârstă cronologică. În general, vârstnicii cu sindrom de 
fragilitate prezintă o probabilitate mai mare de a fi 
internaţi în spital, de a răspunde mai greu la intervenţiile 
terapeutice, de a dezvolta dependenţă şi de a avea o 
evoluţie nefavorabilă în cursul unor afecţiuni acute sau 
cronice acutizate. Persoanele vârstnice având nivel eco-
nomic şi educaţional scăzut sunt la un risc mai mare de 
a dezvolta sindrom de fragilitate. 

 

pAtOLOgIA sOCIEtĂŢII INFORmAŢIONALE

Prof. Dr. Adrian Restian
UMF Carol Davila, București, România

După cum se ştie, în funcţie de condiţiile de viaţă şi 
de muncă, fiecare societate umană, din tulburătoarea 
istorie a omenirii, a avut patologia ei. De aceea, şi socie-
tatea actuală are patologia ei, caracterizată de creşterea 
vertiginoasă a bolilor cronice, care afectează mai mult 

de jumătate din omenire, iar, pe de altă parte, de apari-
ţia unor tulburări noi determinate de explozia informaţi-
onală pe care o trăim. Pentru că, după apariţia limbaju-
lui articulat, după apariţia scrisului şi a tiparului, noi 
trăim astăzi cea mai mare explozie informaţională din 
toate timpurile, reprezentată de creşterea exponenţială 
a producţiei de informaţii şi a mijlocelor de comunicare 
în masă. Deşi informaţia este absolut necesară pentru 
desfăşurarea unor activităţi umane eficiente, totuşi, 
atunci când depăşeşte un anumit nivel, informaţia poa-
te deveni ea însăşi un factor patogen, ducând la apariţia 
unor tulburări, aşa cum sunt sindromul de agresiune in-
formaţională sau stresul informaţional. La apariţia stre-
sului informaţional se poate ajunge nu numai din cauza 
creşterii producţiei de informaţii, ci şi din cauza tendin-
ţei organismului de a recepţiona cât mai multe informa-
ţii, ceea ce duce la dependenţa de internet, de televizor 
şi chiar de telefonul mobil, care au devenit adevărate 
droguri digitale. Dar informaţia poate deveni un factor 
patogen nu numai prin cantitatea, ci şi prin calitatea ei, 
aşa cum se întâmplă în bolile psihice, în bolile psihoso-
matice şi chiar în bolile somatice. De aceea, noi am ară-
tat că, aşa cum se vorbeşte de o patologie infecţioasă 
sau de o patologie metabolică, se poate vorbi şi de o 
patologie informaţională, caracteristică societăţii infor-
maţionale în care trăim. 

INstRUmENtE pENtRU CUANtIFICAREA 
sEvERItĂŢII BOLII ÎN EpIDERmOLIzA BULOAsĂ

Adelina-Maria Sendrea1,2, Alina Suru3,  
Sorina Dănescu2,4, Carmen Maria Sălăvăstru2

1Nucleu Cercetare Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina, 
București, România
2Disciplina Dermatologie Copii, UMF „Carol Davila”, 
București, România
3UMF „Iuliu Hațieganu“, Cluj Napoca, România
4Compatimentul Dermatologie Copii, Spitalul Clinic Colentina, 
București, România

Introducere. Epidermoliza buloasă reprezintă un 
grup heterogen de afecţiuni congenitale caracterizate 
prin fragilitate cutaneo-mucoasă, ce determină formare 
de bule dureroase şi eroziuni determinate de traumatis-
me minime locale, asociată cu multiple complicaţii de la 
suprainfecţii locale până la sepsis, stenoze esofagiene, 
uretrale şi/sau anale, tulburări psihologice sau chiar de-
ces. Astfel, calitatea vieţii pacienţilor este semnificativ 
afectată, fiind în strânsă legătură cu severitatea 
afecţiunii, fiind posibil a fi cuantificată atât din punctul 
de vedere al pacientului, cât şi al medicului curant. 

material şi metodă. S-a efectuat un studiu de tip co-
hortă, observaţional, analitic, prospectiv, transversal pe 
50 pacienţi din două spitale universitare din Bucureşti şi 
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Cluj Napoca cu diagnosticul de epidermoliză buloasă 
stabilit pe bază examenului clinic şi histopatologic şi, la 
anumiţi pacienţi, cu ajutorul imunofluorescenţei şi ana-
lizelor moleculare.  

Pacienţii au fost împărţiţi în două categorii în funcţie 
de diagnostic: cei cu epidermoliză buloasă distrofică şi 
cei cu alte tipuri de epidermoliză buloasă.  

Datele colectate au fost demografice (vârstă, sex, 
mediu de provenienţă) şi tipul de epidermoliză buloasă. 
Severitatea afecţiunii a fost evaluată de către medici cu 
ajutorul scorului EBDASI (Epidermolysis Bullosa Disease 
Activity and Scarring Index), iar calitatea vieţii la aceşti 
pacienţi a fost determinată cu ajutorul chestionarului 
specific epidermolizei buloase (QOLEB), dar şi al chesti-
onarelor nespecifice (DLQI pentru adulţi şi, respectiv, 
copii). 

Rezultate. Din totalul de 50 pacienţi, 21 au fost adulţi 
şi 29 copii, având vârstele cuprinse între 3 şi 60 ani. 24 
pacienţi au fost de sexul masculin, iar restul de 26 – sex 
feminin. În ceea ce priveşte mediul de provenienţă, 27 
pacienţi au fost din mediul urban şi 23 din mediul rural. 
42 de pacienţi au avut diagnosticul de epidermoliză bu-
loasă distrofică, iar în grupul alcătuit din pacienţi cu alte 
tipuri de epidermoliză buloasă s-au regăsit 6 pacienţi cu 
epidermoliză buloasă formă simplex, 1 pacient cu sin-
drom Kindler şi 1 pacient cu epidermoliză buloasă 
joncţională.  

 Valoare mediană a scorului EBDASI a fost 124,5; me-
diana scorului specific de afectarea a calităţii vieţii (QO-
LEB) a fost 19, iar a celui nespecific (DLQI) a fost 13,5.  

 Discuții. Scorurile de activitate a bolii au fost strâns 
corelate cu scorurile de afectare a calităţii vieţii. Pacienţii 
cu epidermoliză buloasă formă distrofică au înregistrat 
scoruri mai mari atât ale severităţii, cât şi de afectare a 
calităţii vieţii. Nu s-au înregistrat diferenţe în ceea ce 
priveşte valorile scorurilor între pacienţii de sex mascu-
lin şi, respectiv, sex feminin. Toate scorurile au înregis-
trat valori mai mari la pacienţii din zonele rurale, ceea ce 
sugerează faptul că în zonele rurale condiţiile de trăit 
sunt mai precare comparativ cu cele din zonele urbane, 
aspect ce se reflectă mai ales în ceea ce priveşte îngriji-
rea leziunilor şi nivelul de educaţie al pacienţilor şi fami-
liilor acestora. Chestionarul în limbă română QOLEB a 
demonstrat o consistenţă crescută (Cronbach α = 0,932), 
ceea ce confirmă şi reproductibilitatea acestei versiuni 
în limba română.  

Concluzii. Epidermoliza buloasă este o afecţiune cu 
impact global asupra tuturor aspectelor din viaţa unui 
pacient – fizice, mentale şi sociale – şi, cu cât severitatea 
afecţiunii este mai mare, cu atât calitatea vieţii 
pacienţilor este mai afectată. Scorurile de severitate cli-
nică şi calitate a vieţii sunt utile pentru a estima necesi-
tatea resurselor financiare necesare managementului 
acestei afecţiuni, dar îşi regăsesc utilitatea atât în activi-

tatea de cercetare, cât şi în stabilirea patogenezei şi de-
terminarea eficienţei unor noi modalităţi terapeutice.  

  

AspECtE gENERALE șI ImpLICAŢIILE 
DIAgNOstICULUI gENEtIC ÎN EpIDERmOLIzA 
BULOAsĂ

Alina Suru1,3, Carmen Sălăvăstru2,3

1Nucleu Cercetare Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina, 
București, România
2Compartiment Clinic Dermatologie Copii, Spitalul Clinic 
Colentina, București, România
3Disciplina Dermatologie Copii, UMF „Carol Davila“, 
București, România

Introducere. Termenul de epidermoliză buloasă re-
prezintă un grup heterogen de afecţiuni congenitale ca-
racterizate de fragilitate cutanată şi mucoasă, cu forma-
re de bule şi eroziuni după traumatisme minore. Există 
patru tipuri principale de EB şi mai mult de 30 de subti-
puri, iar boala este asociată cu un spectru larg de mani-
festări clinice. Chiar dacă modificările clinice sunt pre-
zente la naştere, nu este posibil un diagnostic corect şi 
complet numai pe baza aspectului clinic. Abordările dia-
gnostice noi, utilizând secvenţierea genică, sunt de o 
importanţă deosebită în gestionarea acestor pacienţi şi 
în determinarea prognosticului. Stabilirea mutaţiilor ge-
netice exacte este esenţială pentru pacienţii cu epider-
moliză buloasă şi familiile lor. Un aspect este reprezen-
tat de consilierea genetică şi posibilitatea de a efectua 
teste genetice prenatale sau diagnostic genetic preim-
plantare. În plus, analiza mutaţiei serveşte ca bază pen-
tru dezvoltarea unor tratamente noi pentru pacienţii cu 
epidermoliză buloasă.

Identificarea mutaţiei se bazează pe izolarea ADN-
ului genomic din sângele periferic, amplificarea PCR şi 
secvenţierea ADN-ului. Mutaţiile întâlnite sunt specifice 
subtipului de boală. Epidermoliza buloasă simplex impli-
că mutaţii în genele care codifică keratina 5 sau 14, plec-
tina, desmoplakina, placofilina-1. Forma joncţională im-
plică mutaţii în cel puţin 6 gene care codifică lami - 
nina-332, colagenul XVII, integrina α6β4.

În cadrul formei distrofice, există mai mult de 1.500 
de mutaţii raportate la nivelul genei COL7A1 care codifi-
că colagenul VII, iar în sindromul Kindler, o genoderma-
toză autozomal recesivă rară, mutaţiile de tip missense 
apar la nivelul genei FERMT1 (KIND1).

Obiective. Proiectul propus urmăreşte aplicarea cer-
cetării genomice în validarea corelaţiilor fenotip-geno-
tip în populaţia de pacienţi cu epidermoliză buloasă din 
România. Cercetarea doctorală urmăreşte descrierea 
populaţiei de studiu din punct de vedere epidemiologic, 
al calităţii vieţii, fenotipic şi genotipic. În această lucrare 
sunt prezentate rezultatele parţiale ale cercetării.
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material şi metodă. Grupul de studiu este reprezen-
tat de pacienţii aflaţi în evidenţa Compartimentului Cli-
nic Dermatologie Copiii şi a Clinicii Dermatologie II a Spi-
talului Clinic Colentina şi cuprinşi în Programul Naţional 
pentru tratamentul bolilor rare şi pacienţii înscrişi în 
asociaţia MiniDebra.

Rezultate de etapă. În cadrul studiului epidemiolo-
gic, am iniţiat realizarea unui registru al epidermolizei 
buloase în care sunt incluşi 34 de pacienţi, 21 de copii şi 
13 adulţi. 

În cadrul grupului de lucru al Academiei Europene de 
Dermatologie şi Venerologie, Quality of Life Task Force, 
am participat la elaborarea unui scor EB-specific pentru 
sugari şi copii mici, InToDermQoL questionnaire; din 
această colaborare au rezultat două articole publicate în 
Jurnalul Academiei Europene de Dermatologie şi Vene-
rologie. 

În cadrul studiului fenotipic am realizat descrierea 
grupului studiat; datele obţinute au fost utilizate pentru 
comunicări orale sau poster în cadrul conferinţelor naţi-
onale şi internaţionale.

Pentru obţinerea de fonduri în scopul realizării descri-
erii genotipice, am participat la mai multe aplicaţii de pro-
iecte în calitate de centru coordonator sau partener.

În concordanţă cu eforturile actuale pe plan 
internaţional pentru testarea de noi metode de trata-
ment orientate spre etiopatogeneza bolii, terapia geni-
că, terapia cu proteine şi terapiile celulare, intenţionăm 
să studiem terapiile care utilizează molecule mici (ami-
noglicozide şi terapii antifibrotice), aceste terapii ce sunt 
din nou în atenţia cercetătorilor datorită costurilor mici 
şi utilizării facile. În cadrul unui nou proiect de cercetare 
în consorţiu, vom încerca să identificăm mutaţiile gene-
tice în populaţia de studiu şi să determinăm dacă ami-
noglicozidele ar putea să inducă modificări de tipul co-
don de terminaţie prematură şi să creeze proteine noi în 
pielea pacienţilor cu EB.

mEDICINA COmpLEmENtARĂ LA RĂsCRUCE

Dr. Angela Tudor, Dr. Reghina Pătru

Am alcătuit această lucrare în scopul definirii corecte 
şi plasării la locul ce i se cuvine în sistemul medical al 
tuturor disciplinelor ce alcătuiesc domeniul medicinei 
complementare moderne.

Necesitatea unui astfel de demers a apărut după un 
şir de evenimente care au plasat într-o situaţie anorma-
lă un număr foarte mare de medici care, de-a lungul tim-
pului, au obţinut certificate de atestat după ce au par-
curs programe de studii aflate în oferta de competenţe a 
Ministerului Sănătăţii. Aceşti medici s-au găsit brusc 
aproape excluşi din sistemul medical în urma Deciziei 
Nr.12/2018, decizie emisă de Colegiul Medicilor din Ro-
mânia.

În timp ce la nivel mondial se preconizează valorifica-
rea medicinelor tradiţionale, numite complementare şi 
alternative, care şi-au dovedit eficacitatea completând 
cu succes medicina convenţională, în România nu mai 
este recunoscută nevoia unor medici de a se perfecţiona 
şi de a practica aceste ramuri ale medicinei.

Decizia Nr.12/2018 a CMR nu ar fi existat dacă aceia 
care au gândit-o, au scris-o şi au semnat-o ar fi avut 
cunoştinţă de lista de codificări ale diagnosticelor ICD–
11 a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în care un capitol 
întreg de coduri de diagnostic este dedicat medicinei 
complementare şi alternative.

Prevalându-se de o lege fără norme de aplicare, Le-
gea 118/2011, factorii de decizie din CMR au stabilit că 
toate asociaţiile medicilor care practică o medicină com-
plementară nu mai pot fi acreditate ca organizatori de 
manifestări ştiinţifice, negând astfel dreptul a mii de me-
dici membri ai CMR şi care au obţinut o diplomă recu-
noscută de Ministerul Sănătăţii din România de a se 
perfecţiona în domeniul lor. 

Comparaţia cu ceea ce se întâmplă pe plan inter-
naţional am socotit-o a fi cea mai bună cale de a demon-
stra că o decizie pripită merită reconsiderată.

Cuvinte cheie: medicină complementară, răscruce, 
decizie CMR pripită
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(în ordinea alfabetică a numelui primului autor)

LAmBOUL FRONtAL pARAmEDIAN ÎN 3 tImpI 
FOLOsIt ÎN RECONstRUCŢIA pOsttRAUmAtICĂ A 
pIRAmIDEI NAzALE

Khalid Al-Falah1, Alexandra Gabriela Chivu1,  
Răzvan Teodoreanu1,2, Mihaela Cristina Andrei1, 
Nicoleta Ferariu1, Ioan Lascăr1,2

1Clinica de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie 
Reconstructivă, Spitalul Clinic de Urgență, București, 
România
2UMF „Carol Davila“, București, România

Introducere. Leziunile posttraumatice ale piramidei 
nazale reprezintă o provocare chirurgicală, ce au deter-
minat de-a lungul timpului practicarea şi perfecţionarea 
a numeroase tehnici ce utilizează lambouri frontale. 
Dintre toate metodele reconstructive practicate, lambo-
ul frontal în 3 timpi rămâne tehnica preferată de către 
chirurgii plasticieni, considerându-se a avea atât o 
rezistenţă superioară celorlaltor procedee reconstructi-
ve, cât şi un aspect estetic şi funcţional favorabil.

materiale şi metode. Am realizat o prezentare a me-
todei terapeutice utilizate pentru acoperirea unui defect 
al piramidei nazale în cazul unei paciente din secţia de 
Chirurgie Plastică a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti. 
Tratamentul chirurgical a constat în utilizarea unui lam-
bou frontal paramedian în 3 timpi. Aceasta tehnică are 
la bază un lambou musculocutanat ce cuprinde în struc-
tura sa fibre musculare frontale şi glabelare, vascu-
larizaţia fiind asigurată de pachetul vascular supra-
trohlear. Prima etapă constă în croirea lamboului 
mus culocutan,acoperirea defectului nazal si sutura zo-
nei donoare. A 2-a etapă cuprinde modelarea, subţierea 
lamboului şi refacerea componentei cartilaginoase na-
zale utilizând autogrefe recoltate de la nivel auricular şi 
sept nazal. A 3-a etapă implică secţionarea pediculului 
vascular ce asigură perfuzia lamboului după integrarea 
acestuia.

Rezultate şi discuții. Regiunea frontală este o zonă 
donoare ideală pentru acoperirea defectelor piramidei 
nazale ce nu pot fi închise prin metode de sutură directă 
sau lambouri locale. Lamboul frontal paramedian este 
utilizat în acoperirea unor defecte mai mari de 1,5 cm, 
profunde, ce necesită refacerea structurii cartilaginoase 
subiacente.Tehnica este utilă în cazul reconstrucţiilor 
nazale începând cu leziuni ale cartilajelor alare până la 
defecte nazale complete.

Avantajele lamboului frontal paramedian în 3 timpi 
sunt reprezentate de: rezultatul estetic, obţinerea unor 
căi aeriene patente bilateral, cicatrice frontală minimă 
ce poate fi ascunsă cu uşurinţă, coloraţia şi textura tegu-
mentului fiind similare cu cele ale regiunii donoare.

Concluzii. Alegerea unei strategii terapeutice adec-
vate este esenţială în cazul acoperirii unor defecte ale 
piramidei nazale, ţinându-se cont de asigurarea 
funcţionalităţii şi de aspectul estetic al celui mai impor-
tant reper facial, lamboul frontal midaxial în 3 timpi ră-
mânând „gold standard-ul“ şi metoda reconstructivă 
preferată în acest tip de traumatism.

sCORUL ABsI vERsUs sCORUL ABsI mODIFICAt LA 
pACIENŢII ARşI gRAv

Mihaela Cristina Andrei1, Andreea Grosu-Bularda1, 
Al-Falah Khalid1,2, Şerban Arghir Popescu1,2,  
Ioan Lascăr1,2, Răzvan Nicolae Teodoreanu1,2

1Clinica de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie 
Reconstructivă, Spitalul Clinic de Urgență, București, 
România
2UMF „Carol Davila“, București, România

 
Introducere. În practica clinică a pacientului ars, sunt 

utilizate două categorii de scoruri predictive: cele speci-
al destinate pacienţilor arşi, considerând particularităţi-
le specifice ale acestora, şi cele care sunt utilizate în ge-
neral pentru pacienţii de terapie intensivă, ABSI 
(Abbreviated Burn Severity Index) fiind unul dintre cele 
mai frecvent utilizate, constatându-se relevanţa sa pen-
tru pacienţii arşi.

material şi metodă. Am efectuat un studiu pe o du-
rată de doi ani pe pacienţii cu arsuri internaţi în instituţia 
noastră. Au fost internţi în total de 355 de pacienţi arşi 
în această perioadă, 210 (59%) dintre aceştia fiind 
admişi în sectorul critic. O analiză detaliată a fost efectu-
ată pe cei 210 pacienţi critici pentru a determina para-
metrii care agravează prognosticul leziunilor arse, prin-
tre multiplele date care au fost reţinute, a fost calculat 
scorul ABSI şi ABSI modificat pentru a evalua riscul de 
mortalitate.

Rezultate. Dincolo de diferenţele semnificative între 
mediile scorurilor calculate pentru pacienţii supravieţu-
itori şi pentru cazurile de exitus, s-a observat că, în me-
die, pacienţii transferaţi de la alte unităţi medicale au 
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avut scoruri care indicau o rată mai mare a mortalităţii 
estimate prin comparaţie cu mediile scorurilor calculate 
pentru cei internaţi direct în UIAG. De asemenea, sco-
ruri medii semnificativ mai mari au fost observate în ca-
zurile de autoagresiune şi la pacienţii care s-au prezen-
tat cu arsuri circumferenţiale. 

Concluzii. Scorul la care s-a observat cea mai semni-
ficativă corelaţie atât între scorul calculat şi mortalitatea 
observată, cât şi între mortalitatea estimată şi cea ob-
servată a fost ABSI modificat.

stUDIU pILOt pRIvIND mODALItĂŢILE DE 
EvALUARE șI kINEtOtERApIE, ApARAtE, 
AvANsAtE, COORDONAtE mEtODOLOgICE, DE 
ABORDARE A tULBURĂRILOR DE stAtICĂ șI 
EChILIBRU LA pACIENŢII CU pARALIzIE CEREBRALĂ 
(pC) - REzULtAtE pRELImINARE

Radu Mihai Avram1, Gelu Onose2, Liliana Padure1,2

1Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie pentru 
Copii „Dr. Nicolae Robănescu“ (CNCRNC)
2UMF „Carol Davila“, Bucuresti

Introducere. Paralizia cerebrală – Incapacitatea de a 
menţine poziţia ortostatică stabilă cu mişcări imprecise 
/ dezorganizate şi o permanentă senzaţie de cădere, cu 
risc de accidentare (1).

Actul terapeutic aferent este unul complex, cuprin-
zând metode şi tehnici de lucru variate, de la cele clasice 
(Bobath, 1980) spre instrumente moderne de evaluare 
şi tratament implicând stimularea multisenzorială (2) 
din cadrul realităţii virtuale (RV), augmentate şi/sau 
imersive, precum şi modalităţi aparatuale avansate de 
provocare a reacţiilor senzorial-propioceptive de sprijin, 
control postural şi redresare (3). 

Ipoteză de lucru. S-au făcut evaluări comparative fă-
când testul T pe perechi:

1) Comparaţia dintre media elipsei dinainte de trata-
ment şi cea tabelară / standardizată 

2) Diferenţă dintre media după tratament şi media 
elipsei standard tabelară (există sau nu diferenţă statis-
tică) 

3) Precum şi mediile globale radicaliilor între de-
viaţiile AP şi ML, respectiv viteza mediei globale de de-
plasare în sens de abatere de la centru de presiune. 

material şi metodă. Prezentul face parte din studiul 
conex părţii speciale / de contribuţie personală a tezei 
de doctorat, care se desfăşoară în prezent în cadrul Cen-
trului Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie 
pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu“ din Bucureşti, şi 
vizează copii şi adolescenţii cu PC, în vederea abordării 
recuperatorii a tulburărilor de echilibru cu dobândirea 
posturii corecte, propunându-ne să aducem ca mijloc 

terapeutic un instrument/cheie RV, dar şi obţinerea 
unor rezultate îmbunătăţite ale parametrilor spaţio-
temporali prin intermediul dispozitivului stabilometric 
de ultimă generaţie. 

Pentru cuantificarea statusului funcţional, se vor 
efectua măsurători standardizate – de tip posturografic 
– 1) aria elipsei 2) deviaţia standard antero-posterioară 
3) deviaţia standard medio-laterală 4) raportul lor ochi 
deschişi-ochi închişi. 

tehnici de testare. Pacienţii au fost instuiti timp de 5 
minute cu privire la efectuarea testului “Indice Rom-
berg” aparatual – poziţia de testare standardizată din 
ortostatism, cu picioarele pe platformă, prevăzută cu o 
placă de forţă cu 4 celule, care măsoară şi urmăreşte ac-
tivitatea COP generată de mişcările corpului, fiecare 
proces a durat 60 de secunde (30' cu ochii deschişi şi 30' 
ochii închişi), iar datele din platforma de forţă au fost 
esantionate la o frecvenţă de 100 Hgz (5). 

Rezultate şi discuții. 1) Testul T pereche ataşează o 
valoare P de 0,0324 afirmaţiei „la externare, raportul 
ariilor obţinute pentru ochi închişi vs. ochi deschişi este 
mai mic decât acelaşi raport la internare“. Această va-
loare este mai mică decât pragul de 0,05, prin urmare 
afirmaţia poate fi considerată ca semnificativă statistic 

Concluzii 
1) Faptul că aria elipsei după tratament la proba cu 

ochii deschişi nu s-a redus semnificativ statistic şi, în 
schimb, această reducere este semnificativă la proba 
ochi închişi, poate fi interpretat ca beneficiu / eficacitate 
de atribuit programului kinetoterapeutic. 

2) Întrucât pacienţii analizaţi nu au mai putut benefi-
cia de inputul senzorial vizual, rezultând astfel că ameli-
orarea funcţiei de echilibru, obiectivată prin reducerea 
ariei elipsei, s-a făcut pe seama îmbunătăţirii ansamblu-
lui propiocepţie-reactivitate reflexă de control postural 
– ţinte terapeutice abordate kinetologic, în vreme ce 
capacităţile vizuale ale respectivilor pacienţi nu au con-
stituit obiect şi subiect terapeutic în cadrul acestui stu-
diu. 

 
pROmOtINg OF hypOxIA tOLERANCE OF 
thE mOtOR REspIRAtORy CENtRE AND 
sENsORImOtOR CORtEx DURINg REpEtItIvE 
UNDERwAtER DIvINg By thE ADAptAtION tO 
hypOBARIC hypOxIA

Anatolie Baciu1,2, Vasile Fedaş1, Simona Carniciu3

1Institute of Physiology and Sanocreatology
2Faculty of Natural Sciences and Geography, T.G. Shevchenko 
Trans-Dniester State University, Republic of Moldova 
3“N. Paulescu” Center of Diabetes and Nutritiology, 
Bucharest, Romania

Prin scufundare experimentală a animalelor de labo-
rator (şobolani) în clopot scufundător şi inducerea răs-
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punsului la submersiune a fost demonstrat că adaptarea 
la hipoxie hipobarică prealabilă duce la promovarea to-
leranţei la hipoxie a neuronilor din centrul trunchiular 
respirator motric (nucleus tractus solitarius) şi celor din 
aria senzorimotorie a scoarţei cerebrale. Aceasta a fost 
dobândit prin evidenţiere a micşorării procentajului ne-
uronilor HIF-1-alfa-imunopozitivi şi densităţii optice a 
factorului inducibil al hipoxiei în neuroni din complexul 
dorsal respirator, precum şi celor din aria senzorimoto-
rie a scoarţei cerebrale după submersiune a animalelor 
adaptaţi la hipoxie. Rezultatele obţinute sugerează ide-
ea că adaptarea la hipoxie poate promova toleranţă la 
hipoxie şi preveni vătămarea creierului în rezultatul scu-
fundărilor subacvatice repetate. 

BIOmARkERII ExOsOmALI şI vALOAREA LOR 
pREDICtIvĂ

Elena Georgiana Bernea, Andrada Mihai,  
Constantin Ionescu-Tîrgovişte

 

ROLUL stREptOCOCILOR INtEstINALI ÎN 
sĂNĂtAtEA ORgANIsmULUI

Bogdan Victoria, Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al MCEC din 
Republica Moldova, Chișinău

Actualmente cunoaştem că tubul digestiv uman şi 
animal serveşte în calitate de nişă ecologică pentru mi-
croorganismele ce nimeresc în el. Ultimele, în majorita-
te, sunt reprezentate de bacterii în diverse forme (de 
bacili, coci etc.) şi caracterizate ca parte componentă a 
bacteriocenozei specifice acestei econişe. Dacă rolul 
bacteriilor în formă de bacili este bine determinat, al ce-
lor în formă de coci – foarte limitat. În asemenea lucrări, 
se atenţionează numai că streptococii ce se izolează din 
tubul digestiv îndeplinesc un rol semnificativ în activita-
tea vitală a organismului gazdă, pentru că aceştia au un 
potenţial sanocreatogen esenţial. Asemenea concluzie 
se bazează pe proprietăţile lor utile, cum ar fi activitatea 
antagonistă în combaterea bacteriilor patogene (condi-
ţionat sau propriu-zis din genurile Escherichia, Proteus, 
Salmonella ş.a.), fiind cauza maladiilor intestinale infec-
ţioase; capacitatea adezivă de aderare la celulele epite-
liale ale tubului digestiv şi protejarea organismului de 
acţiunea dăunătoare a agenţilor patogeni intestinali ce 
contribuie la dereglarea sănătăţii organismului; capaci-
tatea de a sintetiza unele substanţe biologic active, cum 
ar fi bacteriocinele, enzimele, vitaminele ş.a.

Cele relatate au argumentat pe deplin scopul prezen-
telor cercetări ştiinţifice care au prevăzut explorarea ro-
lului streptococilor intestinali în sănătatea organismului.

Scopul trasat a fost realizat în câteva etape. Iniţial, 
din conţinutul intestinal (rectal) uman şi animal s-au izo-
lat monotulpini de microorganisme în formă de strepto-
coci care au fost identificate până la gen, apoi s-a studiat 
incidenţa lor cu consideraţia stării bacteriocenozei intes-
tinale şi acţiunii factorilor nefavorabili ai mediului ambi-
ant.

În rezultat s-a constatat că streptococii ce colonizea-
ză tubul digestiv uman şi animal, în majoritate aparţin 
următoarelor genuri: Streptococcus, Lactococcus și En-
terococcus. Dacă primele două sunt incluse în familia 
Streptococcaceae, apoi ultimul este partea componentă 
a familiei Enterococcaceae. Concomitent, trebuie menţi-
onat că streptococii intestinali ai genului Lactococcus se 
depistau într-o cantitate mai mare la copiii cu vârsta 
până de 3 ani şi animale mamifere tinere până la 35 zile 
după naştere. În continuare, s-a constatat diminuarea 
valorii lor numerice, iar la adulţi şi animale mature 
aceştia nu s-au depistat. Concomitent, s-a observat că la 
copii după 5 ani de viaţă într-o cantitate mai mare se 
înregistrau streptococii genului Enterococcus. Cota pro-
centuală a acestora a continuat să crească şi s-a conside-
rat pentru subiecţii umani şi animali ca dominantă, com-
parativ cu cea a streptococilor din genul Streptococcus. 
Ultimii s-au evidenţiat într-o cantitate mai mică entero-
cocii, dar constantă pe parcursul întregului proces inves-
tigaţional. 

Aşadar, în mod experimental a fost stabilit că rezulta-
tele obţinute pot sta la baza concluziei că starea bacteri-
ocenozei intestinală poate fi atât sanogenă (optimă), cât 
şi patologică, iar ultima în două faze (intermediară sau 
de dismicrobism şi finală sau de disfuncţii diareice). 
Dacă pe prima am considerat-o ca o consecinţă negativă 
a acţiunii excesive a factorilor nefavorabili ai mediului 
ambiant, pe cea finală – drept o consecinţă negativă a 
duratei prelungite de existenţă a primei stări patologice. 
Important este faptul că s-a dovedit că la persoanele să-
nătoase în componenţa streptococică a tubului digestiv 
prevala specia Enterococcus faecium, iar la cele cu stare 
patologică a sănătăţii – specia E. fecalis. Prin urmare, strep-
tococii cu proprietăţi utile erau caracteristici organismului 
cu stare sanogenă a sănătăţii, iar cei de categorie condiţio-
nat patogenă – organismului cu stare patologică. 

BREAkINg NEws ÎN hEmORAgIA 
sUBARAhNOIDIANĂ

Alexandra Bibiriţă, Iulia Miculescu, Dan Teleanu, 
Alexandru Vlad Ciurea
Spitalul Universitar de Urgență, București, România

Introducere. Hemoragia subarahnoidiană (HSA) re-
prezintă 3% dintre accidentele vasculare şi 5% din mor-
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talitatea prin accident vascular cerebral. Pe parcursul 
internării pentru HSA, între 30 şi 70% dintre pacienţi su-
feră o resângerare, iar dintre resângerări aproximativ 
90% decedează indiferent de tratamentul aplicat. După 
OMS, 15-20% dintre cei ce suferă o hemoragie subarah-
noidiană decedează înainte de a intra în contact cu ser-
vicii medicale de orice fel, iar 40% dintre supravieţuitori 
vor avea deficite neurologice permanente. 

materiale şi metodă. HSA se prezintă cu cefalee 
atroce brutal instalată deseori însoţită de crize comiţiale 
+/- deficite neurologice. Starea neurologică variază de la 
conştient şi cooperant la comatos. 

Metoda primară de diagnostic este tomografia com-
puterizată, care relevă prezenţa sângelui în spaţiul suba-
rahnoidian. Alte investigaţii utile în unele cazuri sunt 
(angio)RMN-ul cerebral, angiografia cu substracţie digi-
tală, care pot oferi informaţii asupra etiologiei (anevrism 
cerebral sau malformaţie arterio-venoasă). 

Grupul de subiecţi va fi selectat din pacienţii internaţi 
şi trataţi pentru HSA în clinica noastră. 

Se aşteaptă un număr de aproximativ 80 de pacienţi 
în studiul retrospectiv şi prospectiv. Ţintă este obţinerea 
unei populaţii homogene în care ne vom axa pe HSA 
anevrismală şi angio-CT-uri cerebrale. 

Rezultate şi discuții. Este documentat că atât bariera 
hemato-encefalică, care suferă o disrupţie, cât şi ede-
mul cerebral sunt manifestări patologice importante ale 
prognosticului slab în HSA anevrismală. Multe molecule 
sunt implicate, acţionând simultan sau în diferite etape 
în timpul disrupţiei barierei hemato-encefalice, unele 
dintre acestea fiind studiate actualmente. 

Angiografia prin tomografie computerizată (CTA) 
este astăzi metoda primară de detecţie a anevrismelor 
intracraniene. CTA este foarte sensibilă şi specifică pen-
tru detecţia unui anevrism sau a unei MAV în produce-
rea unei HSA. În plus, este o metodă rezonabilă de luat 
în calcul la selecţia pacienţilor suspecţi de HSA cu rezul-
tat CT nativ negativ. 

În ciuda faptului că nu este investigaţia standard 
pentru diagnosticul HSA în primele 24-48h, CTA este ex-
celentă la 305 zile de la debut, relevând anevrismul sau 
MAV şi localizarea şi morfologia acestora, orientând în 
acest mod către tratamentul fiecărui caz. 

Concluzii. Hemoragia subarahnoidiană prin ruptură 
de anevrism cerebral sau MAV rămâne cea mai devasta-
toare boală cerebro-vasculară. 

Având în vedere creştere incidenţei factorilor de risc 
ambientali pentru HSA, este de aşteptat că aceasta va 
afecta tot mai mulţi indivizi în viitor. 

CT-ul cerebral nativ este metodă primară de diagnos-
tic, iar în cazuri selecţionate CTA orientează către etiolo-
gie şi tratamentele specifice. 

În timp ce scalele uzuale permit aprecierea prognos-
ticului şi ghidarea terapiei, markeri noi şi promiţători 

sunt luaţi în considerare în studii de bună calitate cu re-
zultate satisfăcătoare. 

 

mUzICA UCIDE?! CIvILIzAŢIA mODERNĂ,  
UN FACtOR mORBID?

Nicolae Bucur, Slobozia

Prin măsurătorile proprii, la spectacole sau nunţi, am 
ajuns la concluzia că boxele instalaţiilor de sonorizare 
pot genera infrasunete şi sunete joase, periculoase. 
Pentru că intuiam că aceste sunete fac rău corpului 
uman – şi sunt la curent cu creşterea puterilor staţiilor 
de amplificare –, am cercetat îndeaproape cântăreţii, lă-
utarii, instrumentiştii. Am găsit o situaţie deosebit de 
gravă. Speranţa de viaţă a acestor categorii de artişti 
este alarmant de mică. Trăiesc, în medie, 39, 45, 50 sau 
57 de ani. Dacă, în lume, riscul de dobândire a canceru-
lui, până la vârstă de 75 de ani, este, conform GCO IARC, 
de 10,6%, în cazul cântăreţilor şi al instrumenstistilor 
este de 23%, până la vârsta medie de 45-50 de ani. De la 
10,6% (la 75 de ani) la 23% (la 50 de ani), pur şi simplu 
mă înspăimântă. Mai mult, procentajul de suicid este cel 
puţin dublu la artişti, faţă de populaţia generală. 

Bolile parcă urmăresc zgomotele ca un contur. Unde 
găsim zgomot găsim şi boală. Dacă se generează zgomot 
mulţi ani, undeva, în apropiere, trebuie să existe şi 
suferinţă şi boală. Parcă sunt legate între ele. Indiferent 
unde se generează zgomot, acolo apare boala. Nu ime-
diat, ci după decenii sau ani. În pădure, pe aeroport, în 
industrie, în trafic, în ţările bogate şi puternic industria-
lizate. Unde este linişte, nu avem un anumit tip de boli. 
La eschimoşi, la sălbaticii din Africa, la sălbaticii din pă-
durea amazoniană, la sălbaticii din Papua Guinee sau 
zona Indoneziei, în Tibet sau în ţări sărace, fără indus-
trie, cu puţine maşini, cu puţine avioane, cu puţine va-
poare şi ambarcaţiuni, mă aştept ca morbiditatea să sca-
dă. După cum observăm, civilizaţia îmbolnăveşte, iar 
izolarea şi sărăcia ţin la distanţă o categorie de boli, mul-
te dintre ele foarte grave, care ameninţă viaţa. Cancerul, 
demenţa, DZ1, scleroza multiplă, leucemia şi alte boli 
cronice sunt cele mai grave probleme pe care le are par-
tea bogată a lumii. 

Fiecare frecvenţă produce alte efecte, alt tip de rău, 
dar mai există ceva: unda de şoc de la explozii, care cir-
culă cu viteza sunetului de aproximativ 1.200 km/oră 
sau 344 m/s, cred eu, degradează AND-ul, rupând legă-
turile componentele. Din acest moment, tot felul de 
aberaţii cromozomiale, malformaţii, cancer, boli. Frec-
venţa sunetului, vibraţiile au efecte extraordinar de 
complexe asupra celulelor lanţurilor de ADN, iar unele 
ţesuturi răspund necontrolat.
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AspECtE CLINICE șI OpŢIUNI tERApEUtICE ÎN 
CAzUL tUmORILOR mALIgNE ALE mEmBRULUI 
sUpERIOR

Alexandra Chivu1, Maria Magdalena Dringa1,  
Andreea Grosu-Bularda, Mihaela Cristina Andrei1, 
Tiberiu Paul Neagu1,2, Răzvan Nicolae Teodoreanu1,2, 
Şerban Arghir Popescu1,2, Ioan Lascăr1,2

1Clinica de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie 
Reconstructivă, Spitalul Clinic de Urgență, București, 
România
2UMF „Carol Davila“, București, România

Introducere. Managementul tumorilor maligne ale 
membrului superior este în prezent o provocare, având 
alternative salvarea membrului afectat sau amputaţia 
acestuia în caz contrar. Ca urmare a evoluţiei terapeuti-
ce recente, amputaţia membrului este evitată, per-
miţând păstrarea segmentului afectat. Menţinerea 
funcţionalităţii membrului superior este o condiţie obli-
gatorie pentru a asigura o calitate adecvată a vieţii paci-
entului şi reintegrarea sa socială.

materiale şi metode. Am realizat un studiu retros-
pectiv pe o perioadă de 5 ani în cadrul Clinicii de Chirur-
gie Plastică a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, cu 
scopul de a caracteriza tumorile maligne ale membrului 
superior întâlnite in cazul pacienţilor clinicii, subliniind 
strategiile terapeutice aplicate, prognosticul funcţional 
al fiecărui caz, cât şi evaluarea pacienţilor pe termen 
lung.

Rezultate şi discuții. Strategiile terapeutice în cazul 
tumorilor maligne ale membrului superior includ 
rezecţia chirurgicală adecvată, alături de tratamentul 
oncologic (radio- şi chimioterapie) aplicate în funcţie de 
stadializarea oncologică a formaţiunilor tumorale studi-
ate (bazate pe rezultatul examenului histopatologic). 
Cea mai mare parte a pacienţilor au beneficiat de trata-
ment chirurgical cu viză oncologică. Un număr redus de 
cazuri, reprezentănd formaţiuni tumorale în stadii avan-
sate de evoluţie, ce contraindică tratamentul chirurgi-
cal, au fost îndrumate către centre oncologice de speci-
alitate.

Examenul histopatologic extemporaneu este reco-
mandat în timpul intervenţiei chirurgicale pentru a per-
mite chirurgului excizia cu limite de siguranţă oncologi-
că. Amputaţia versus terapia de salvare a membrului 
intră în discuţie, însă decizia terapeutică este adaptată 
fiecarui caz.

Concluzii. Este obligatorie menţinerea echilibrului 
între deciziile terapeutice stabilite în cazul tumorilor 
maligne ale membrului superior pentru a asigura rezul-
tatul funcţional optim şi a minimiza rata mortalităţii în 
cazul tumorilor agresive (prognosticul vital fiind priori-
tar în orice situatie).

INvEstIgAREA ImAgIstICĂ NEINvAzIvĂ 
A ImpACtULUI FLAvONOIzILOR AsUpRA 
pROCEsULUI DE CICAtRIzARE A pIELII

Diana Alina Ciubotaru1, Constantin Caruntu1,2,  
Daniel Boda1,2, Carolina Constantin3, Monica Neagu3

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, 
București, România
2INDNBM „Prof. N.C. Paulescu“, Departamentul de 
Dermatologie, București, România
3INCD „Victor Babeș”, București, România

Introducere. Leziunile cutanate se asociază cu 
iniţierea unor complexe mecanisme de regenerare şi re-
modelare, esenţiale în cadrul procesului de cicatrizare. 
Evaluarea acestor mecanisme are importanţă deosebită 
atât pentru cercetarea fundamentală, cât şi pentru acti-
vitatea clinică. Studiul nostru a investigat impactul 
administrării topice de flavonoizi asupra regenerării şi 
remodelării cutanate, utilizând metode imagistice nein-
vazive. 

material şi metode. Studiul a utilizat două loturi de 
şoareci BALB/c cărora li s-au realizat incizii cutanate 
standard. Procesul de cicatrizare a fost investigat după 
aplicarea unui tratament topic cu şi respectiv fără flavo-
noizi, utilizînd dermatoscopia, microscopia confocală de 
reflectanţă in vivo, precum şi imaginile clinice.

Rezultate. Metodele de evaluare utilizate au arătat o 
evoluţie diferită a procesului de cicatrizare între cele 
două loturi de studiu. Leziunile tratate cu substanţe fla-
vonoide au avut o evoluţie favorabilă, recăpătând mai 
rapid aspectul normal al întregului complex dermo-epi-
dermic. 

Concluzii. Mecanismele de regenerare şi remodelare 
declanşate în urma unor incizii cutanate standard sunt 
potenţate prin aplicarea topică de substanţe flvonoide, 
iar investigarea procesului de cicatrizare cutanată poate 
fi realizată cu succes utilizând tehnici imagistice nein-
vazive, precum microscopia confocală de reflectanţă in 
vivo şi dermatoscopia. 

 
COmpOzIŢIA ChImICĂ şI ACtIvItAtEA 
ANtIOxIDANtĂ A UNOR pROBE DE CĂtINĂ 
(hIppOphAE RhAmNOIDEs L.) 

Teodora Costea1, Cerasela Elena Gîrd1, Miruna Proca1

Facultatea de Farmacie, Disciplina de Farmacognozie, 
Fitochimie și Fitoterapie, UMF “Carol Davila”, București, 
România

Introducere. Fructele de cătină prezintă o valoare 
nutritivă deosebită prin aportul de vitamine (vitamină C, 
complexul de vitamine B), carotenoide, elemente mine-
rale şi polifenoli (flavone, acizi fenolcarboxilici, proanto-
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ciani). Scopul lucrării a constat în screening-ul fitochimic 
şi evaluarea activităţii antioxidante ale unor probe de 
cătină de provenienţă indigenă. material şi metode. Ca 
material s-au utilizat şase probe de cătină – fructe proas-
pete recoltate dintr-o zonă montană (CMP), fructe 
proaspete de cultură (CCP), fructe de cătină menţionate 
anterior, congelate timp de şase luni (CCPC, CMPC), 
fructe de cătină deshidratate (CS) şi fructe de cătină us-
cate natural (CU). Evaluarea calităţii s-a realizat pe baza 
examenului chimic calitativ, utilizând solvenţi de polari-
tăţi diferite (eter etilic, etanol, apă), şi a determinărilor 
cantitative pentru constituenţii fenolici. Cercetările au 
vizat evaluarea conţinutului de polifenoli totali (expri-
maţi în echivalenţi de acid tanic), acizi fenolcarboxilici 
(exprimaţi în echivalenţi de acid cafeic) şi flavone (expri-
maţi în echivalenţi de rutozidă), prin metode spectrofo-
tometrice. Activitatea antioxidantă a fost determinată 
pe baza capacităţii de reducere a fierului şi exprimată în 
EC50 (mg/ml). Rezultate şi discuții. Analiza chimică cali-
tativă a evidenţiat prezenţa în toate probele analizate a 
agliconilor flavonici, sterolilor liberi, carotenoidelor (în 
soluţia eterică); a flavonozidelor, acizilor fenolcarboxi-
lici, taninurilor şi proantocianilor (în soluţiile alcoolice şi 
apoase). Cel mai mare conţinut de polifenoli totali (68,9 
mg%) şi flavone (27,1 mg%) s-a obţinut pentru proba 
CU. Activitatea antioxidantă scade în ordinea CCPC > CU 
> CCP > CMP > CMPC > CS. Concluzii. Fructele de cătină 
sunt o sursă de constituenţi biochimic activi. Modalita-
tea de prelucrare reprezintă un factor cheie, care influ-
enţează semnificativ calitatea materiei prime vegetale şi 
profilul antioxidant.

FOLOsIREA REŢELELOR NEURONALE CU 
AUtOORgANIzARE pENtRU ANALIzA 
pARAmEtRILOR CLINICI şI BIOCLINICI AI 
pACIENŢILOR DIABEtICI

Alexandru Daia, Ionela-Melania Stanciu,  
Constantin Ionescu-Tîrgovişte
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
Economică, București, România 

Introducere. Acest articol descrie rezultatele experi-
mentale care utilizează hărţi de autoorganizare (SOM), 
numite şi reţele neuronale Kohonen, pentru analizarea 
hipertensiunii arteriale sistolice utilizând parametrii cli-
nici şi bioclinici. Am efectuat experimente utilizând bibli-
oteca Sompy disponibilă ca sursă deschisă în Python la 
900 de pacienţi cu diabet zaharat şi am ajuns la conclu-
zia că acest tip particular de reţele neurale artificiale ar 
putea învăţa modele privind corelarea hipertensiunii ar-
teriale sistolice cu alte valori clinice sau biologice clinice 
diferite pe care le considerăm surprinzătoare. Biblioteca 

Sompy este disponibilă la următoarea pagină: https://
github.com/sevamoo/SOMPY. Datele noastre prelimi-
nare arată că între diferiţi parametri biochimici la 
pacienţii cu diabet zaharat nou descoperit există 
asociaţii interesante prin clusterizare care pot indica un 
mecanism patogen şi unele indicii pentru prevenirea şi 
tratament.

Concluzii. Datele noastre arată că folosirea unei noi 
metode de predicţie, bazată pe hărţi de autoorganizare 
(SOM), numite şi reţelele neuronale Kohonen, poate in-
dica eventualele complicaţii potenţiale la pacienţii dia-
betici recent descoperiţi, utilizând parametrii biochimici 
actuali.

tUmORILE BENIgNE ALE mEmBRULUI sUpERIOR – 
EvALUARE pE O pERIOADĂ DE 5 ANI

Maria Magdalena Dringa1, Andreea Grosu-Bularda1, 
Alexandra Chivu1, Luana Lăzărescu1, Liviu Cojocaru1, 
Marius Popescu1, Cristian Vancea1,  
Răzvan Teodoreanu1,2, Şerban Arghir Popescu1,2,  
Ioan Lascăr1,2

1Clinica de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie 
Reconstructivă, Spitalul Clinic de Urgență, București, 
România
2UMF „Carol Davila“, București, România

Introducere. Majoritatea tumorilor întâlnite în cazul 
membrului superior sunt benigne, iar în cazul diagnosti-
cării timpurii şi intervenţiei chirurgicale au un rezultat 
favorabil pe termen lung. Evaluarea clinică şi paraclinică 
trebuie efectuate pentru a stabili strategia terapeutică; 
diagnosticul final şi planul terapeutic complet depind de 
rezultatul examenului histopatologic.

materiale şi metode. Prezentăm un studiu clinic re-
trospectiv efectuat pe o perioada de 5 ani în cadrul Cli-
nicii de Chirurgie Plastică a Spitalului Clinic de Urgenţă 
Bucureşti urmărind toate cazurile de tumori benigne ale 
membrului superior internate în această unitate. Am 
analizat caracteristici ale pacienţilor, distribuţia tumori-
lor, tratamentul chirurgical aplicat şi evoluţia terapeuti-
că.

Rezultate şi discuții. Tumorile membrului superior 
sunt majoritatea benigne şi nedureroase. Chisturile si-
noviale sunt cele mai întâlnite tumori. De asemenea, o 
paletă largă de tumori predominant cutanate şi ale 
ţesuturilor moi a fost identificată şi caracterizată. Tumo-
rile osoase au o frecvenţă mult mai redusă. Tumorile 
benigne cu creştere lentă pot comprima structurile ner-
voase, mimând manifestări clinice ale neuropatiilor 
compresive.

După evaluări clinice şi paraclinice (examene de la-
borator şi imagistice), strategia terapeutică este planifi-

https://github.com/sevamoo/SOMPY
https://github.com/sevamoo/SOMPY
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cată (tratamentul chirurgical fiind de elecţie). Tumorile 
sunt excizate şi numeroase metode terapeutice sunt 
aplicate de la sutura directă până la lambouri locale sau 
la distanţă, un număr redus de cazuri necesitând 
amputaţia.

Concluzii. În cazul diagnosticului corect, îndepărta-
rea chirurgicală a formaţiunilor tumorale este conside-
rată curativă şi pacientul se poate reîntoarce la activita-
tea anterioară, însă este importantă urmărirea pe 
termen lung. Există riscul ca tumora să reapară, de ace-
ea se recomandă evaluarea clinică şi imagistică pentru a 
preveni recurenţa.

ROLUL EmOŢIILOR sANO- șI DIssANOgENE ÎN 
CREAREA sĂNĂtĂŢII psIhICE

Furdui F., Ciochină V., Vrabie V., Vudu V., Gheorghiu Z., 
Fedaş V.
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al MECC, Chișinău, 
Republica Moldova

Emoţiile îl însoţesc pe Om de-a lungul întregii sale 
vieţi, iată de ce la elaborarea bazelor ştiinţifice ale psi-
hosanocreatologiei a fost necesară soluţionarea între-
bării despre rolul lor în formarea şi menţinerea sănătăţii 
psihice. Cu toate că despre emoţii există mai multe teo-
rii, totuşi până în prezent nu au fost găsite răspunsuri la 
mai multe întrebări care se referă la esenţa, evoluţia şi 
rolul lor în stabilirea sănătăţii şi a vitalităţii.

Pentru soluţionarea acestor probleme, ca şi a altora, 
noi ne-am bazat pe următoarele:

1. o parte dintre emoţii, care genetic se transmit prin 
ereditate, au apărut în filogeneză ca nişte reacţii biologic 
utile; 

2. emoţiile apreciază şi reflectă psihic semnificaţia 
obiectelor şi fenomenelor prin coraportul lor cu 
necesităţile omului şi semnalizează despre ”utilitatea” 
sau ”prejudiciul” fenomenelor respective sau ale obiec-
telor, circumstanţelor, formând în conştient nu imaginea 
lor, ci retrăirile;

3. emoţiile nu numai mobilizează organismul pentru 
înlăturarea acţiunilor nefaste, dar pot fi şi cauzele dissa-
no- şi patogeniilor;

4. acţiunea sano- şi dissanogenă a emoţiilor este de-
terminată de importanţa valorică a factorului de impact, 
de durata şi intensitatea funcţiilor suprasolicitate ale or-
ganelor şi sistemelor provocate de ele.

De pe aceste poziţii au fost elaborate concepţiile re-
feritoare la influenţa sano- şi dissanogenă a emoţiilor 
asupra formării şi menţinerii sănătăţii psihice, conform 
cărora efectul sanogen emotiv este determinat de apre-
cierea subiectivă adecvată a importanţei diferiţilor fac-
tor reali, a fenomenelor, situaţiilor (circumstanţelor), 

evenimentelor, stării endogene a organismului, previziu-
nea urmărilor, mobilizarea sincronică de acţiune a dife-
ritelor reacţii de comportament, cognitive, comunicati-
ve şi fiziologice, care asigură înlăturarea acţiunilor 
nefaste şi atingerea sau realizarea dorinţelor, însoţite de 
stări de satisfacţie, care menţin sanogenitatea organis-
mului, a mediului social benefic şi fără a aduce prejudicii 
altora; influenţa dissanogenă este determinată de o 
evaluare eronată a valorii şi/sau a unei previziuni erona-
te a urmărilor influenţei factorilor psihogeni şi/sau 
imposibilităţii de a evita sau a le înlătura, acţiunea lor 
fiind de lungă durată şi/sau mobilizarea neadecvată a 
organismului, neîmplinirea dorinţelor, care provoacă 
nelinişti însoţite de frustrări.

În raport vor fi demonstraţi psihoindicatorii repre-
zentativi de determinare a emoţiilor sano- şi dissanoge-
ne, datele despre similitudinea fenomenologiei 
emoţiilor şi a stresului psihogen şi rolul primordial al lor 
în formarea sau deteriorarea sănătăţii.

stUDIU pRIvIND ÎmBUNĂtĂŢIREA 
INDICILOR ANtROpOmEtRICI LA stUDENtE 
sUpRApONDERALE, pRIN pROgRAmE AEROBE DE 
REmODELARE CORpORALĂ

Oana Maria Ganciu
 
Introducere. Sănătatea fizică şi psihică a populaţiei 

reprezintă o activitate de interes naţional, având o im-
portantă capitală pentru viitorul naţiunii. Cercetările 
efectuate atestă că România se situează pe primul loc 
din Europa cu cea mai scăzută speranţă de viaţă, iar sta-
tisticile arată, de asemenea, că suntem ţara cu cei mai 
puţini practicanţi ai sportului pentru sănătate. Excesul 
ponderal reprezintă o gravă problemă de sănătate la ni-
vel mondial, cu un enorm impact economic.

scopul cercetării. Acest studiu şi-a propus să evalue-
ze în ce măsură activităţile fizice de tip aerob, efectuate 
cu regularitate de studente supraponderale, influenţează 
dezvoltarea lor somatică.

metode de cercetare. Documentarea bibliografică; 
Metodă experimentală. Metodă testării. S-au efectuat 
următoarele măsurători antropometrice: talia, greuta-
tea, iar pe baza acestor parametri s-a calculat indicele 
de masă corporală (IMC). S-a măsurat şi perimetrul ab-
dominal. Metoda statistico-matematică – Metoda re-
prezentării grafice.

Cercetarea a fost efectuată la Departamenul de Edu-
caţie Fizică şi Sport din Universitatea Bucureşti, pe un 
eşantion de 60 studente din anul I şi a plecat de la urmă-
toarea ipoteză: angajarea subiecţilor într-un program 
regulat de activităţi sportive, în concordanţă cu particu-
larităţile individuale ale acestora, are un rol benefic asu-
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pra sănătăţii organismului, evidenţiat prin efecte la nivel 
morfologic.

Rezultatele cercetării. Analiză comparativă a indici-
lor somatici ai studentelor supraponderale şi obeze 
(grupa experimentală – grupa de control), testarea fina-
lă indică o diferenţă semnificativă statistic între mediile 
celor două grupe. Referitor la indicele mediu de masă 
corporală, media grupei de experiment este mai mică cu 
8,2%. La perimetrul abdominal, la testarea finală a celor 
două grupe s-a constatat că media grupei de experiment 
este mai mică cu 5,1%. Se acceptă ipoteza cercetării. 

Concluzii. Strategiile de intervenţie au avut o con-
tribuţie importantă în scăderea în greutate şi îmbunată-
ţirea indicelui de masă corporală. Programele de exerciţii 
fizice experimentate au reprezentat un mijloc de realiza-
re a unui important obiectiv: remodelarea corporală a 
studentelor supraponderale.

Cuvinte cheie: indici antropometrici, studente su-
praponderale, programe aerobe, remodelare corporală
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pROIECt DE „OptImIzARE A CALItĂŢII vIEŢII 
tINERILOR sUpRApONDERALI șI OBEzI pRIN 
ACtIvItĂŢI CORpORALE șI DIEtĂ“

Oana Maria Ganciu

Introducere. Literatura de specialitate confirmă lo-
cul şi rolul exerciţiului fizic ca factor important în acţiu-
nea complexă sanogenetică.

Proiectul de „optimizare a calităţii vieţii prin activi-
tăţi corporale şi dietă“, conceput în funcţie de obiective-
le educaţionale majore, prezintă o structură ce include 
diverse forme de activităţi corporale şi strategii motiva-
ţionale care vor conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii 
tinerilor supraponderali şi obezi.

Aplicarea unor structuri operaţionale, însoţită de 
precizarea elementelor ce vizează dozarea efortului, nu-
mărul de repetări, precum şi modalităţile concrete de 
exersare, va asigura îmbunătăţirea indicilor morfologici, 
funcţionali şi motrici la acest eşalon de subiecţi.

scopul cercetării. Scopul cercetării experimentale 
constă în evidenţierea eficienţei practicării activităţilor 
corporale de către studenţii Universităţii din Bucureşti 
asupra calităţii vieţii. Prin acest demers s-a urmărit iden-
tificarea efectelor obţinute în urmă aplicării programe-

lor de instruire şi a structurilor operaţionale propuse în 
cercetare, destinate în mod special optimizării calităţii 
vieţii, efectele fiind raportate la cantitatea şi calitatea mo-
dificărilor de ordin somatic, funcţional, motric şi psihic.

Cercetarea va evidenţia şi valoarea programului re-
cuperator în cadrul complex al terapiei prin mişcare şi va 
urmări anumiţi parametri ai calităţii vieţii ce pot fi influ-
enţaţi ca urmare a implementării programelor de lucru, 
constituind un important mijloc de kinetoprofilaxie se-
cundare.

Obiectivele cercetării. Construirea unei strategii mo-
tivaţionale de atragere a tinerilor supraponderali şi 
obezi spre activităţi sportive, prin adaptarea programe-
lor în funcţie de vârstă, sex, nivel de pregătire şi stare de 
sănătate.

Formarea unui set de competenţe care să permite 
tinerilor supraponderali şi obezi să practice indepen-
dent activităţi motrice, să desfăşoare cu succes activită-
ţile specifice profesiei pe care şi-au ales-o sau să se inte-
greze activ în societate.

Conştientizarea studenţilor cu tendinţe supraponde-
rale asupra riscurilor la care se expun şi a contribuţiilor 
programelor de tip aerob în ameliorarea surplusului de 
greutate şi stimularea parametrilor somatici şi funcţio-
nali, precum şi abordarea unui stil de viaţă sănătos.

Conceperea şi aplicarea unor programe de exerciţii 
fizice, asociate cu dietă, în vederea optimizării calităţii 
vieţii.

Ne propunem să evaluăm aproximativ 500 studenţi 
ai Universităţii din Bucureşti, înscrişi la cursul de educa-
ţie fizică, la diverse discipline sportive.

precizări. Proiectul pe care îl prezentăm dorim să-l 
dezvoltăm în colaborare cu Naţional Institute of Diabe-
tes, Nutrition and Metabolic Diseases „N. Paulescu” şi să 
ne aducem contribuţia la cunoaşterea şi îmbunătăţirea 
stării de sănătate a studenţilor prin formarea unui mod 
de viaţă echilibrat din care să nu lipsească activităţile 
corporale practicate în mod regulat.

Articolul reprezintă şi o invitaţie şi pentru toţi cei care 
doresc să participe la acest proiect. Mai multe informaţii 
despre proiect le puteţi află de la lector univ. dr. Ganciu 
Oana Maria, prin e-mail la ganciuoana@yahoo.com.

Cuvinte cheie: calitatea vieții, tineri supraponderali, 
activități corporale, dietă
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spONDILItA ANChILOzANtĂ – DE LA DIAgNOstIC 
LA tRAtAmENt

Gina Gheorghe1, Daniela Opriş2, Camelia Diaconu1,2

1Spitalul Clinic de Urgență, București, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
București, România

Introducere. Spondilita anchilozantă are un vârf al 
incidenţei între 20 şi 40 ani, fiind de trei ori mai frecven-
tă la bărbaţi.

prezentarea cazului. Pacient în vârstă de 66 ani, cu-
noscut cu spondilită anchilozantă, se prezintă în februa-
rie 2017 acuzând cervicalgie cu iradiere la nivelul umeri-
lor şi gonalgii bilaterale cu caracter mixt. Istoricul bolii 
debutează în anul 1996, când pacientul dezvoltă lombal-
gie cu caracter inflamator, durere fesieră alternantă şi 
sciatică în basculă, pentru care se iniţiază tratament cu 
indometacin şi sulfasalazină, pe care pacientul îl întreru-
pe din proprie iniţiativă după 3 luni. Ca antecedente he-
rodecolaterale menţionăm diagnosticarea fiului, la vâr-
sta de 29 ani, cu spondilită anchilozantă, iar ca an - 
te cedente personale patologice: spondilită anchilozantă 
HLA B27 pozitivă, fibrilaţie atrială permanentă, hiper-
tensiune arterială, boală cardiacă ischemică, diabet za-
harat tip II, boală renală cronică stadiul 3 A. La examenul 
clinic: limitarea marcată a mobilităţii coloanei cervicale 
şi lombare, cu indice occiput-perete 29 cm, indice tra-
gus-acromion 17 cm, indice menton-stern 10 cm, indice 
deget-sol 37 cm, test Schober 1 cm, torace cifotic, ex-
pansiune toracică 1 cm, zgomote cardiace aritmice. Exa-
menul radiologic evidenţiază sacroileită bilaterală. Din 
punctul de vedere al evoluţiei sindromului inflamator, 
dacă în iunie 2014, valoarea VSH era de 40 mm/h, după 
tratament cu diclofenac şi sulfasalazină ajunge la 46 
mm/h în august 2014, iar după tratament cu infliximab 
şi sulfasalazină la 18 mm/h în februarie 2015, pentru a 
creşte din nou la 26 mm/h sub tratament cu adalimu-
mab în februarie 2017. În acest moment, se decide con-
tinuarea tratamentului cu adalimumab şi sulfalazină, cu 
monitorizare atentă a posibilelor reacţii adverse. 

Concluzii. Particularitatea cazului constă în afectarea 
familială (tată şi fiu), evoluţia şi progresia rapidă a bolii 
la întreruperea tratamentului cu sulfasalazină în 2012 
(în ciuda gonalgiilor cu caracter predominant mecanic, 
întreruperea sulfasalazinei exacerbează afectarea arti-
culară; contraindicaţii-AINS), dezvoltarea rapidă a anti-
corpilor anti-infliximab (non-responder secundar) cu 
switch pe adalimumab.

pARtICULARItĂŢI CLINICO-EvOLUtIvE ALE 
pACIENŢILOR CU INsUFICIENŢĂ CARDIACĂ CU 
FRACŢIE DE EjECŢIE pĂstRAtĂ șI FIBRILAŢIE 
AtRIALĂ

Ruxandra-Nicoleta Horodinschi, Camelia Diaconu
Spitalul Clinic de Urgență, București, România
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
București, România

Introducere. Insuficienţa cardiacă şi fibrilaţia atrială 
reprezintă două dintre cele mai frecvente patologii car-
diace, prevalenţa acestora fiind în continuă creştere. 
Fibrilaţia atrială reprezintă cauza a aproximativ o treime 
dintre spitalizările pentru tulburări de ritm cardiac, fiind 
astfel aritmia cea mai des întâlnită în practica clinică. 
Aceasta necesită tratament pe termen lung din cauza 
morbidităţii şi mortalităţii crescute. Insuficienţa cardia-
că şi fibrilaţia atrială coexistă frecvent. Pacienţii cu 
insuficienţă cardiacă au un risc de 3 ori mai mare de a 
dezvolta fibrilaţie atrială. Fibrilaţia atrială se asociază 
mai frecvent cu insuficienţa cardiacă cu fracţie de ejecţie 
păstrată decât cu insuficienţa cardiacă cu fracţie de 
ejecţie redusă.

Obiectivul studiului constă în identificarea 
particularităţilor clinice, paraclinice şi prognostice ale 
pacienţilor cu fibrilaţie atrială şi insuficienţă cardiacă cu 
fracţie de ejecţie păstrată, care sunt diferite de cele ale 
pacienţilor cu insuficienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie 
redusă. Astfel, aceşti pacienţi ar putea beneficia de un 
diagnostic mai precoce şi de un tratament individualizat. 
Studiul ce constituie tema tezei de doctorat va fi analitic 
observaţional de tip caz-martor, prospectiv.

material şi metodă. Studiul va include pacienţi cu 
insuficienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie păstrată (> 
50%). Aceştia vor fi împărţiţi în două grupuri, grupul A 
va include pacienţi cu fibrilaţie atrială, iar grupul B 
pacienţi în ritm sinusal. Aceştia vor fi evaluaţi iniţial ast-
fel: clinic, ecocardiografic, monitorizare Holter ECG timp 
de 24-72 de ore, dozare BNP, NT-proBNP. Planul terape-
utic va fi individualizat. Pacienţii în ritm sinusal vor primi 
tratament în vederea ameliorării simptomelor de 
insuficienţă cardiacă. În cazul pacienţilor cu fibrilaţie 
atrială, se va opta fie pentru conversia la ritm sinusal, fie 
pentru controlul alurii ventriculare. Datele vor fi prelu-
crate statistic.

Rezultate. Rezultatele studiului vor fi reprezentate 
de evaluările la 3 luni, la 6 luni şi la 1 an ale pacienţilor şi 
monitorizarea evoluţiei clinice şi paraclinice a acestora. 
Evoluţia va fi evaluată comparativ între cele 2 grupuri de 
studiu. 

Concluzii. Concluziile vor fi bazate pe evoluţia şi pro-
gnosticul pacienţilor la 1 an, comparativ pentru cele 2 
grupuri. 
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ImpLANtURI pRINtAtE 3D pENtRU 
CRANIOpLAstIE – UN stUDIU mULtICENtRIC

Alin Ladaru1, Prof. A.V. Ciurea2

1Enlife Solutions, București, România
2Departamentul de Neurochirurgie, Spitalul Clinic Sanador, 
București, România

Introducere. Cranioplastia reprezintă intervenţia 
chirurgicală efectuată în scopul reparării unor defecte 
craniene ca urmare a unei traume, a unei decompresii 
chirurgicale, a ablaţiei unei tumori, a anomaliilor conge-
nitale sau a fracturilor craniene progresive. Implicaţiile 
cranioplastiilor sunt psihologice, estetice şi funcţionale. 
Istoria cranioplastiei începe cu aproximativ 7.000 de ani 
înaintea erei noastre, existând dovezi arheologice care 
susţin folosirea de materiale organice şi anorganice. 
Deşi în literatură sunt descrise multiple tehnici de reali-
zare a cranioplastiilor, există consens limitat cu privire la 
soluţia optimă în astfel de cazuri.  

materiale şi metode. Autorii au efectuat un studiu 
multicentric de tip cohortă pe 40 de pacienţi cu defecte 
craniene de etiologii multiple (traumă, decompresie, 
chirurgia tumorilor craniene etc.) operaţi în 10 spitale. 
În cazul tuturor pacienţilor, echipele neurochirurgicale 
au reparat defecte craniene folosind implanturi printate 
3D de la 2 producători de renume mondial, realizate la 
comandă pe baza datelor medicale ale pacienţilor (exa-
men computer tomograf cu reconstrucţie 3D). Perioada 
maximă de urmărire este de 6 ani.  

Rezultate. Într-un număr limitat de cazuri, s-au re-
marcat complicaţii minore legate de producţia implan-
tului (implant nesatisfăcător preoperator – ulterior co-
rectat), complicaţii legate de scalp şi de trauma iniţială şi 
două cazuri în care s-au remarcat infecţii – unul ca urma-
re a unei suturi nesatisfăcătoare a scalpului şi unul ca 
urmare a contaminării plăgii chirurgicale. Nu au existat 
fatalităţii sau complicaţii pe termen lung. 

Concluzii. Implanturile printate 3D pentru re-
construcţia craniană sunt o soluţie sigură şi viabilă care 
este disponibilă de ceva timp. Studiul nostru demon-
strează că această metodă poate fi implementată în 
siguranţă chiar şi în centre neurochirurgicale fără 
experienţă cu implantele 3D iar curba de învăţare a teh-
nicii este una blândă. Rezultate estetice superioare şi 
rezultate funcţionale bune pot fi atinse cu implanturi 
printate 3D chiar şi acolo unde alte tehnici dau greş. Cu 
toate acestea însă, aspectul financiar al utilizării acestor 
implanturi influenţează negativ adresabilitatea tehnicii 
către publicul general.

AvANsAREA BILAtERALĂ DE LAmBOURI v-y 
FAsCIOCUtANE pENtRU ACOpERIREA DEFECtELOR 
REzULtAtE ÎN URmA EsCARELOR sACRAtE – 
pREzENtARE DE CAz

Flavia Liţă, Elena Dragu, Bogdan Chioaru 
Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă,  
Spitalul Clinic de Urgență, București, România

Introducere. Ulcerele de decubit sunt definite ca le-
ziuni de etiologie ischemică la nivelul pielii şi ţesutului 
subcutanat. Aceste leziuni au la bază diferite mecanisme 
patogenice precum factori presionali externi, imobiliza-
rea prelungită, afectarea stării de conştienţă sau 
incontinenţă urinară şi fecală. Regiunea sacrată este una 
dintre cele mai frecvente zone în care se pot dezvolta 
ulcerele de decubit, iar lambourile locale în regiunea 
gluteală sunt de multe ori preferate ca tehnică chirurgi-
cală pentru acoperirea acestor leziuni. Printre alternati-
vele de tratament cele mai populare pentru escarele de 
decubit se regăsesc lambourile fasciocutane şi musculo-
cutane folosind muşchiul gluteus maximus. 

materiale şi metode. Vă prezentăm cazul unei paci-
ente de 29 de ani, cunoscută cu sindrom bipolar, victimă 
a unei tentative de suicid prin aruncare de la înălţime. 
Iniţial, pacienta a urmat tratament de specialitate în ca-
drul secţiei de Ortopedie pentru multiplele fracturi sufe-
rite. Ulterior, s-a solicitat consult interdisciplinar de chi-
rurgie plastică în vederea evaluării escarei sacrate de 
decubit în curs de formare. Pentru acest caz, am propus 
o tehnică de avansare a două lambouri V-Y care s-a rea-
lizat după o debridare excizională a plăgii. Pentru reali-
zarea lambourilor s-au trasat incizii latero-superioare şi 
latero-inferioare care converg în V. Această tehnică ne 
ajută să închidem defectele circulare prin avansarea 
unor lambouri triunghiulare cu pedicul subcutanat. Ul-
terior, acestea sunt mobilizate spre medial şi închise pe 
linia mediană. Zona donoare este închisă într-o manieră 
tip V-Y. 

Rezultate. Avansarea de lambouri gluteale fasciocu-
tane este o metodă de încredere pentru acoperirea ul-
cerelor de decubit. În cazul nostru, această avansare tip 
V-Y bilateral a acoperit cu succes un defect de 10 cm. Nu 
am întâmpinat complicaţii postoperatorii. 

Discuții. În mod clasic, lambourile miocutane erau 
folosite ca metode de acoperire pentru ulcerele de de-
cubit grad III şi IV. Implicarea muşchiului gluteus maxi-
mus în aceste procedee dă, de cele mai multe ori, deficit 
funcţional nedorit. Pentru a preveni acest inconvenient 
ne-am propus cq obiectiv folosirea unei tehnici care să 
asigure o acoperire adecvată, cu evitarea producerii de-
ficitelor funcţionale. Printre numeroasele avantaje ale 
lambourilor fasciocutane putem menţiona versatilitatea 
designului, închiderea facilă a zonei donoare, păstrarea 



Revista Medicală RoMână – VoluMul lXVI, Supliment, An 201932

muşchiului subiacent, modelarea anatomică peste proe-
minenţele osoase şi reducerea duratei spitalizării. 

Concluzii. Putem concluziona că succesul procedurii 
de acoperire a ulcerelor de decubit depinde nu numai 
de tehnicq chirurgicală folosită, cât şi de complianţq pa-
cientului sau de patologiile asociate. Lambourile de 
avansare V-Y fasciocutane în regiunea gluteală oferă o 
alternativă de încredere pentru acoperirea escarelor sa-
crate, rezultând o morbiditate neglijabilă la nivelul zonei 
donoare, rată minimă de complicaţii şi posibilitatea păs-
trării unor surse reconstructive pentru eventuale proce-
dee ulterioare.

sCREENINg-UL pRECOCE AL tULBURĂRILOR ÎN 
sĂNĂtAtE

I Mereuţă, M. Timoşco, V. Fedaş
Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie al Ministerului CEC 
din Republica Moldova

Actualmente este cunoscut că tulburările sănătăţii 
umane au o răspândire largă, însă procesul de diagnos-
ticare a acestora este de lungă durată.

Din asemenea considerente, scopul prezentelor cer-
cetări a prevăzut evidenţierea testului informativ a scree-
ningului precoce a tulburărilor în sănătatea organismului.

Atingerea scopului a fost realizată în două serii de ex-
perimente. În prima au fost utilizate animale model 
(porcine) la vârsta de 30, 45, 75, 105 şi 135 zile, iar în a 
doua – copii de 4, 6, 8, 10, 12 şi 14 ani. Procesul investi-
gaţional a inclus două etape importante. Iniţial, s-a elu-
cidat testul informativ al prezenţei sau lipsei tulburărilor 
în sănătate, apoi acest test a fost utilizat pentru aprecie-
rea stării microbiocenozei intestinale pe fondalul 
consecinţelor acţiunii asupra organismului diverşilor 
factori nefavorabili ai mediului ambiant. S-au studiat in-
dicii cantitativi ai unor reprezentanţi ai microflorei intes-
tinale (din genurile Bifidobacterium, Lactobacillus, Es-
cherichia, Enteroccocus, Bacteroides, Proteus, Staphylo - 
coccus, Clostridium şi Candida)

În rezultat au fost obţinute date ce au servit pentru 
determinarea stării sănătăţii organismului cu următoa-
rea denumire: sanogenă şi patologică, iar ultima fiind 
direct proporţională stării bateriocenozei intestinale, 
având simptome preventive (de dismicrobism intestinal) 
şi finale (de disfuncţii diareice). Deci s-a constatat că 
aprecierea stării sănătăţii se poate realiza prin utilizarea 
indicilor cantitativi ai reprezentanţilor microbieni intes-
tinali determinaţi, însă pentru aceasta se cer multiple 
medii nutritive elective şi condiţii specifice de cultivare 
pentru fiecare gen de bacterii în parte, inclusiv de anae-
robioză, care în laboratoarele bacteriologice rurale sunt 
neaccesibile.

Prin urmare, în baza datelor obţinute s-a ajuns la 
concluzia ca screening-ul precoce al tulburărilor în sănă-
tate poate fi realizat numai prin determinarea indicilor 
cantitativi ai unui reprezentant, şi anume al bacteriilor 
din genul Lactobacillus. Astfel de măsură este confirma-
tă de faptul posibilităţii evidenţierii rapide a schimbării 
diferenţei valorii lor numerice, comparativ cu martorul 
(starea sanogenă a sănătăţii) în dinamica de vărstă care 
era esenţială. Aceasta în cazul stării patologice preventi-
ve la animalele model ascăzut cu: 36,40; 33,84; 19,80; 
14,42 şi 10,59%, iar in cazul stării patologice finale – cu 
60,99; -59,01; -58,59; -57,58 şi 54,33%, respectiv vârste-
lor de 30, 45, 75, 105 şi 135 zile.

Asemenea reducere s-a observat şi la copii. Diferen-
ţa procentuală a lactobacillor a fost cu: 27,19; 26,14; 
-25,00; -17,30;16,38 şi -15,67 % în primul caz de patolo-
gie, iar în al doilea cu: 56,44; 54,06; 53,66; 49,70; 41,50 
şi 37,93 %, respectiv vârstelor de 4, 6, 8, 10, 12 şi 14 ani. 

Aşadar, datele obţinute au stat la baza unor reco-
mandaţii metodice destinate laboratoarelor bacteriolo-
gice rurale. Numai după acest screening pacienţi eluci-
daţi cu patologii în sănătate pot fi supuşi unui controlul 
medical final propriu-zis, care, cu durată necesară, poa-
te fi realizat numai în condiţiile laboratoarelor bacterio-
logice performante.

AssOCIAtION BEtwEEN pRImARy 
hypERpARAthyROIDIsm, ChRONIC RECURRENt 
pANCREAtItIs AND DIABEtEs mELLItUs

Nicoleta Mîndrescu1, Georgeta Văcaru2, Loreta Guja3, 
Rucsandra Dănciulescu Miulescu3,4

1Nicodiab Private Practice, Bucharest, Romania
2EasyDiet Private Practice, Bucharest, Romania
3“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest, Romania
4”N.C.Paulescu” National Institute of Diabetes, Nutrition and 
Metabolic Diseases, Bucharest, Romania

Introduction. The relationship between primary hy-
perparathyroidism and acute or chronic recurrent pan-
creatitis is not fully elucidated. Previous studies have 
highlighted that hypercalcemia which is characteristic 
for hyperparathyroidism can induce pancreatic injury. 

Case report. A 52-year old man was diagnosed with 
chronic recurrent pancreatitis in 2007. The first episode 
of acute pancreatitis occurred in 2002. In November 
2004, endoscopic retrograde cholangiopancreatogra-
phy was performed, followed in 2005 by laparoscopic 
cholecystectomy. In 2007, the patient presented 3 epi-
sodes of acute pancreatitis. The imaging investigations 
(computerized tomography and nuclear magnetic reso-
nance) have highlighted the presence of multiple intra-
ductal calculi and for this reason it was intervened with 
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the extraction of calculi, papillotomy and stenting. Addi-
tional investigations on the etiology of recurrent chronic 
pancreatitis, initially diagnosed as idiopathic, revealed 
elevated values of plasma calcium, parathyroid hor-
mone and the presence of a parathyroid adenoma (evi-
denced by ultrasound and subsequent scintigraphy). In 
2007, parathyroidectomy was performed, with a favora-
ble evolution on the acute pancreatitis episodes. The 
patient does not have a family history of diabetes; in 
2017 he was diagnosed with diabetes.

Discussions. There have been several hypotheses re-
garding the implication of hypercalcemia in the occur-
rence of pancreatitis: high extracellular calcium gener-
ates the elevations in the cytosolic calcium signals; a 
greater rise in cytosolic calcium activates calcineurin, 
induces the pathologic intra-acinar activation of pancre-
atic proteases (trypsin) and can generate nuclear factor 
kappa-light-chain-enhancer of activated B cells . Diabe-
tes is associated with chronic pancreatitis; the preva-
lence of diabetes in association with pancreatitis was 
estimated according to the different studies at 25-80%. 
In chronic pancreatitis the median age of onset of diabe-
tes mellitus is between 10-53 years. 

Conclusions. It is important to determine serum 
calcemia and parathyroid hormone in cases of pancrea-
titis. Metabolic evaluation is recommended to be per-
formed because the risk of developing diabetes in pa-
tients with pancreatitis is high.

Keywords: primary hyperparathyroidism, recurrent 
pancreatitis, diabetes mellitus

 
AvANsURI RECENtE ÎN BIONLp pENtRU LImBA 
ROmâNĂ

Maria Mitrofan1, Constantin Ionescu-Tîrgovişte2

1Romanian Academy Research Institute for Artificial 
Intelligence “Mihai Drăgănescu” (ICIA), București, România
2INDNBM „Prof. N.C. Paulescu“, Departamentul de 
Dermatologie, București, România

Domeniul medical oferă o mare cantitate de resurse 
lingvistice utilizabile pentru extragerea de informaţii din 
textele medicale. În timp ce cea mai mare parte a cerce-
tării şi a resurselor utilizate în domeniul procesării lim-
bajului natural (NLP) sunt disponibile pentru limba en-
gleză, pentru alte limbi, inclusiv pentru limba română, 
accesul la resursele lingvistice nu este facil. În acestă lu-
crare, prezentăm progresele recente făcute în această 
direcţie: dezvoltarea unui corpus medical al limbii româ-
ne, care este o resursă lingvistică valoroasă pentru ex-
tragerea de informaţii din textele medicale şi un sistem 
de identificare a diferitelor tipuri de termeni medicali.

materiale şi metode. Pentru a putea extrage în mod 
automat informaţii din textele medicale sunt necesare 

resurse de calitate: corpusuri (colecţii de texte), lexicoa-
ne, terminologii etc. Pentru a dezvolta un corpus pentru 
un domeniu specializat, în acest caz pentru domeniul 
medical, există mai mulţi paşi care trebuie urmaţi: defi-
nirea structurii şi acoperirea lingvistică a corpusului, co-
lectarea textelor după structura stabilită, abordarea 
problemelor drepturilor de autor, prelucrarea corpusu-
lui cu tehnologiile NLP disponibile (segmentare, tokeni-
zare, lemmatizare, etichetare etc.) şi stabilirea dis-
ponibilităţii datelor. 

În scopul creşterii disponibilităţii resurselor pentru 
limba română, a fost creat corpusul BioRo, care conţine, 
excluzând semnele de punctuaţie, 9.864.707 de cuvinte 
extrase din texte specifice diferitelor subdomenii medi-
cale, cum ar fi: diabet, endocrinologie, cardiologie, on-
cologie, neurologie etc. 

După ce această resursă a fost disponibilă pentru 
cercetare, am folosit-o pentru a antrena o reţea neurală 
care are ca scop recunoaşterea numelor entităţilor 
(NER) din texte şi clasificarea lor. 

Detectarea NER este o sarcină dificilă de NLP care 
constă în găsirea de secvenţe izolate de cuvinte care for-
mează termeni specifici domeniului numiţi entităţi. 

Sistemul are o acurateţe de 81,4%. Există patru tipuri 
de entităţi care pot fi identificate într-un text: boli şi tul-
burări (DISO), părţi anatomice (ANAT), substanţe chimi-
ce şi medicamente (CHEM) şi proceduri medicale 
(PROC). Sistemul poate fi testat la adresa http:// 
89.38.230.23/teprolin/index.php?path=teprolin/cus-
tom, iar pentru recunoaşterea entităţilor medicale tre-
buie să fie bifată caseta “biomedical-named-entity-re-
cognition”.

Concluzii. Această lucrare prezintă progrese impor-
tante realizate în BioNLP pentru limba română, având ca 
scop principal dezvoltarea cercetărilor în acest dome-
niu, iar în final contribuirea la facilitarea actului medical 
şi crearea de sisteme suport.

stUDIU COmpARAtIv pRIvIND pOsIBILE 
DIFERENŢE ALE sCORULUI z ÎNtRE COpII şI 
ADOLEsCENŢI DEpLAsABILI şI NEDEpLAsABILI  
CU pARALIzIE CEREBRALĂ

C.G. Morcov1, M.V. Morcov1, L. Pădure1,2, M. Bejan1,  
G. Onose2,3

1Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie 
Copii “Dr. Nicolae Robănescu”, București, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, 
București, România
3Spitalul Clinic de Urgență “Bagdasar-Arseni”, București, 
România

Introducere. Aprofundarea problematicii paraliziei 
cerebrale (PC) la copii şi adolescenţi prin prisma posibi-

http://89.38.230.23/teprolin/index.php?path=teprolin/custom
http://89.38.230.23/teprolin/index.php?path=teprolin/custom
http://89.38.230.23/teprolin/index.php?path=teprolin/custom
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lelor consecinţe ale acesteia – în special legate de dis-
funcţiile de mobilitate şi interferenţele acestora cu me-
tabolismul osos/ statusul scheletal – considerăm că 
poate contribui la găsirea unor soluţii noi de diagnostic 
şi tratament-recuperator, având ca scop îmbunătăţirea 
calităţii vieţii acestora şi familiilor lor.

material şi metodă. Studiu s-a derulat la Centrul Na-
ţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii 
“Dr. Nicolae Robănescu” pe două grupuri ţintă care in-
clud copii şi adolescenţi cu PC.

• Primul grup cu vârsta cuprinsă între 4 şi 11 ani 
include 95 pacienţi cu PC împărţiţi în două 
subgrupuri: 48 PC deplasabili (PC D) şi 47 PC ne-
deplasabili (PC ND).

• Al doilea grup cu vârsta cuprinsă între 11 şi 18 ani 
include 62 pacienţi cu PC împărţiţi în două 
subgrupuri: 39 PC D şi 23 PC ND.

Pacienţii au fost evaluaţi cu ajutorul osteodensito-
metriei (DXA întreg corp şi DXA coloană). 

Cercetarea a urmărit dacă se conturează vreo dife-
renţă statistică din punctul de vedere al scorului Z BMD 
între: 

• PC D din cele două grupuri ţintă,
• PC ND din cele două grupuri ţintă.
Pentru analiza statistică au fost utilizate: Levene’s 

Test for Equality of Variances şi testul t, SPSS v. 24.
Rezultate. Interpretarea statistică a datelor celor 

două grupuri (4-11 ani / 11-18 ani) arată că:
1) Pentru pacienţii cu PC D, diferenţa între mediile 

valorilor scorurilor Z DXA atât coloană cât şi întreg corp 
este înalt semnificativă (p < 0,001) în favoarea celor din 
grupul 4-11 ani.

2) Pentru pacienţii cu PC ND, diferenţa între mediile 
valorilor scorurilor Z DXA atât coloană, cât şi întreg corp 
este înalt semnificativă (p < 0,001) în favoarea celor din 
grupul 4-11 ani.

Concluzii. În studiul nostru, se constată că în copilă-
rie densitatea minerală osoasă are un scor mai bun de-
cât în adolescenţă. Sub influenţa disfuncţiilor de mobili-
tate ce interferă cu metabolismul osos/ statusul sche letal, 
odată cu înaintarea în vârstă şi a posibilelor influenţe ale 
hormonilor sexuali (ce necesită clarificări pe viitor), apar 
valori ale scorului Z ≤ -2 pentru DXA coloană şi DXA în-
treg corp.

tREAtmENt wIth sODIUm-gLUCOsE 
COtRANspORtER-2 INhIBItORs AssOCIAtED wth 
EUgLyCEmIC kEtOACIDOsIs

Raluca Motrescu1, Anna Maria Tinu1, Loreta Guja2, 
Rucsandra Dănciulescu Miulescu1,2

1”N.C.Paulescu” National Institute of Diabetes, Nutrition and 
Metabolic Diseases Bucharest, Romania
2“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest, Romania

Introduction. Sodium-glucose cotransporter-2 
(SLGT-2) inhibitors are a relatively recent class of oral an-
ti-diabetic drugs represented mainly by canagliflozin, 
dapagliflozin and empagliflozin. Only dapagliflozin and 
empagliflozin are currently reimbursed and prescribed 
in Romania. There is strong emerging evidence suggest-
ing that the class of SGLT-2 inhibitors have major cardio-
protective effects. Treatment with SLGT-2 inhibitors 
shows benefits in improving glycemic control as well but 
can generate adverse effects including increased risk of 
ketoacidosis.

Case report. A 44-year old women without family 
history of diabetes is admitted in the National Institute 
of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, Bucha-
rest in the following context: diagnosed with type 2 dia-
betes (T2DM) in November 2018 for which he received 
treatment with SLGT-2 inhibitors 10 mg/day;

Three months after starting treatment (January 
2019), she was diagnosed with severe euglycemic ke-
toacidosis (pH = 6.9, glucose levels = 240 mg/dl) and ad-
mitted to the hospital in United Kingdom. She was diag-
nosed with type 1 diabetes (T1DM) and received basal 
bolus insulin therapy.

At admission, patient presented important chronic 
glycemic imbalance (glycemia = 317 mg/dl, glycated he-
moglobin-HbA1c = 9.3%,) hypercholesterolemia (total 
cholesterol = 266 mg/dl, low-density lipoproteins-cho-
lesterol = 185 mg/dl), alteration of thyroid function (thy-
roid–stimulating hormone-TSH = 0.005 µIU/ml and an-
ti-thyroid peroxidase-ATPO=293UI/ml) and 
autoantibodies to glutamate acid decarboxylase-GAD = 
5 IE/ml. Measures for lifestyle optimization, continued 
basal bolus insulin therapy, hyperlipidemia treatment 
and endocrine evaluation for the initiation of synthetic 
antithyroids were recommended. 

Discussions. On May 2015, the Food and Drug Ad-
ministration Adverse Event Reporting System contained 
259 reports of acidosis (including 192 reports of ketoac-
idosis) for SGLT2 inhibitors. Biological mechanisms for 
the increased risk of ketoacidosis generated by SGLT2 
inhibitors include: increased glucagon levels, negative 
glucose balance. Precipitating factor such as infection or 
the acute medical conditions including hyperthyroidism, 
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surgery can trigger acidosis in patients treated with 
SGLT-2 inhibitors.

Conclusion. Prospective studies developed over a 
long period of time are necessary to establish the clear 
relationship between ketoacidosis and treatment with 
SGLT-2 inhibitors. It is important to identify precipitating 
factors and adapt therapy in order to reduce the risk of 
ketoacidosis. 

Keywords: diabetes mellitus, sodium-glucose co-
transporter-2 inhibitors, euglycemic ketoacidosis

pACIENtĂ CU RIsC mARE hEmORAgIC șI 
tROmBOEmBOLIC: O BALANŢĂ DIFICILĂ

Andreea Munteanu1, Camelia Diaconu1,2

1Spitalul Clinic de Urgență, București, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, 
București, România

Introducere. Telangiectazia hemoragică ereditară 
sau boala Rendu-Osler este o afecţiune rară cu transmi-
tere autozomal dominantă, care determină tendinţă la 
sângerare. Pacienţii prezintă telangiectazii cutaneo-mu-
coase şi malformaţii arterio-venoase, care pot determi-
na morbiditate şi mortalitate crescute. 

prezentarea cazului. Prezentăm cazul unei paciente 
în vârstă de 67 de ani, cunoscută cu fibrilaţie atrială cro-
nică, hipertensiune arterială primară, tiroidectomizată, 
care a suferit o intervenţie chirurgicală recentă pentru 
boală valvulară aortică şi mitrală, cu dublă proteză val-
vulară metalică aortică şi mitrală, în tratament anticoa-
gulant oral cu acenocumarol, care se internează pentru 
epistaxisuri recidivante, dispnee la eforturi mici, fatiga-
bilitate. Valorile INR, repetate, au fost în intervalul tera-
peutic 2,5-3,5. Cu toate acestea, pacienta repetă epista-
xisul, dezvoltând anemie hipocromă microcitară în urma 
sângerarilor nazale repetate. Se decide efectuarea con-
sultului ORL, care stabileşte diagnosticul de boală Ren-
du-Osler. Se efectuează cauterizări nazale repetate. Pa-
cienta a primit transfuzii cu masă eritrocitară, tratament 
cu fier intravenos, ulterior cu fier oral pe termen lung, 
cu monitorizarea atentă a valorilor INR şi hemogramei. 

Concluzii. Particularitatea acestui caz constă în 
coexistenţa unei boli care implică risc mare de sângerare 
(boala Rendu-Osler) cu comorbidităţi cardiace care im-
pun administrarea tratamentului anticoagulant (fibri-
laţie atrială, proteze valvulare mitrale şi aortice). Balanţa 
beneficiu-risc a tratamentului anticoagulant în această 
situaţie poate fi dificil de menţinut. 

INFLUENŢA sImULtANĂ A ACUpUNCtURII 
AURICULARE șI CORpORALE AsUpRA pROCEsULUI 
DE ACIDOgENEzĂ LA pACIENŢII  
CU hIpERACIDItAtE stOmACALĂ

A. Organ1, I. Mereuţă1, C. Ionescu-Tîrgovişte2, V. Fedaş1, 
Simona Carniciu2 
1Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Chișinău, 
Republica Moldova
2Centrul de Diabet ”N. Paulescu”, București, România 

scopul. Anterior, a fost arătat că inhibarea procesului 
de acidogeneză are loc sub influenţa acupuncturii auri-
culare şi corporale efectuate separat. Reieşind din aces-
tea scopul prezentei lucrări, care a constat în studierea 
influenţei simultane a acupuncturii corporale (S. 36 Zu-
sanli) şi auriculare (51, 55, 87) asupra procesului acido-
poietic al stomacului.

materiale şi metode. Au fost investigaţi 28 bolnavi 
cu hiperaciditate stomacală (duodenită, gastrită, ulcer 
duodenal etc.). În toate cazurile, pH-ul bazal al corpului 
gastric era de 1,4-2,0, la vârste cuprinse între 21 şi 57 
ani, dintre care femei 16 şi bărbaţi 12; pH-metria s-a fă-
cut dimineaţa à jeun, cu ajutorul acidogastrometrului 
AGM – 10 - 0,1 cu sonde biolivare, care au permis deter-
minarea intensităţii acidogenezei în corpul gastric şi a 
efectului alcalinizant al antrumului. S-au folosit ace acu-
puncturiste inox de diferite mărimi, cu timpul de acţiune 
de 30 minute.

Rezultate şi discuții. Sub acţiunea simultană a refle-
xoterapiei auriculare şi corporale, s-a observat tendinţa 
de creştere a pH-ului în corpul gastric. Această tendinţă 
este caracteristică atât pentru corpul gastric, cât şi pen-
tru antrum. În min. 20 după înlăturarea acelor, creşte în 
mod cert pH-ul în corpul gastric de la 1,24 ± 0,13 până la 
1,68 ± 0,20, P < 0,01. În antrum, după cum s-a spus mai 
sus, s-a observat o tendinţă de creştere a pH-ului de la 
5,21 ± 0,33 până la 5,58 ± 0,29, P > 0,05.

Concluzii. Procesul de acidogeneză în corpul stoma-
cului sub acţiunea acupuncturii corporale şi auriculare 
simultane este însoţită de o creştere certă a pH-ului în 
corpul stomacal. În antrum are loc o ameliorare a 
funcţiei alcalinizante. Acţiunea mixtă şi simultană a acu-
puncturii auriculare-corporale induce o creştere a bloca-
jului acidogenezei în corpul stomacului mult mai accen-
tuată decât folosirea lor separată. Această metodă se 
recomandă a fi inclusă în tratamentul complex al 
pacienţilor cu hiperaciditate stomacală. 
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CONsECINŢELE CARDIOvAsCULARE şI mEtABOLICE 
ALE tRANspLANtULUI hEpAtIC

Oana Plotogea1,2, Mădălina Ilie1,2, Vasile Şandru2, 
Camelia Diaconu1,2

1 Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest, Romania
2 Clinical Emergency Hospital, Bucharest, Romania

Introducere. Transplantul hepatic reprezintă, în ca-
zuri selecţionate, singurul tratament curativ al pacienţi-
lor cu boală hepatică în stadiu avansat, ireversibil. Prin-
tre complicaţiile posttransplant, literatura de specialitate 
menţionează bolile cardiovasculare şi insuficienţa rena-
lă ca fiind principalele cauze de morbimortalitate, atât 
pe termen scurt, cât şi la distanţă de transplant. Întrucât 
numărul donatorilor este mult mai mic decât este nece-
sar, evaluarea riscului cardiovascular şi metabolic pre-
transplant se impune pentru a putea identifica pacienţii 
cu boli cardiovasculare severe ce contraindică trans-
plantul.

Obiectivul studiului constă în evaluarea riscului car-
diovascular şi al celui metabolic pre- şi posttransplant 
hepatic. De asemenea, ne-am propus identificarea cau-
zelor de morbimortalitate cardiovasculară şi metabolică 
la aceşti pacienţi, precum şi stabilirea unei relaţii între 
statusul cardiovascular şi metabolic al pacientului înain-
te de transplant şi apariţia complicaţiilor posttransplant. 
În plus, ne dorim să analizăm prin intermediul chestio-
narelor calitatea vieţii pacienţilor cu transplant hepatic 
(chestionar SF-36).

material şi metode. Ne propunem realizarea unui 
studiu prospectiv, observaţional, analitic, multicentric, 
care să includă pacienţi cu vârsta între 18 şi 65 ani, care 
au beneficiat de transplant hepatic, oricare ar fi fost in-
dicaţia de transplant. Criteriile de excludere se referă la 
pacienţii care nu au respectat protocolul de urmărire ori 
planul de tratament pre- şi posttransplant (date insufici-
ente), pacienţii care au decedat în primele 24 ore post-
transplant, pacienţii cu rejet de grefă sau care au necesi-
tat retransplantare. 

Rezultate. Pacienţii incluşi în studiu vor fi analizaţi 
pretransplant şi apoi monitorizaţi periodic în prima lună 
posttransplant, la 3 luni, 6 luni şi 12 luni posttransplant. 
Planul de cercetare va urmări variabile de tipul: sex, vâr-
stă, fumat, indicaţia pentru transplant, riscul cardiovas-
cular şi riscul metabolic înainte de transplant, cuantifi-
cat prin scoruri, tipul tratamentului imunosupresor 
pre- şi posttransplant, LDL şi HDL colesterol, trigliceride, 
glicemie, hemoglobina glicozilată, tensiunea arterială 
sistolică şi diastolică, indicele de masă corporală, acidul 
uric, măsurători ecocardiografice etc.

Concluzii. Cu toate că rata de succes tehnic a trans-
plantului hepatic în România este ridicată, impactul car-

diovascular şi metabolic asupra supravieţuirii pe termen 
scurt şi lung şi asupra calităţii vieţii acestor pacienţi este 
determinant. Prin elaborarea acestui studiu putem 
identifica cauzele determinante ale morbimortalităţii 
posttransplant hepatic, cu scopul de a îmbunătăţi mana-
gementul pacienţilor, de a creşte supravieţuirea şi calita-
tea vieţii.

mEtODA DE DIAgNOstICARE tImpURIE A 
sCLERODERmIEI sIstEmICE CU AjUtORUL 
ANALIzEI DERmAtOgLIFELOR

Gheorghe Popa, Răzvan Ionitescu, Romica Potorac

Sclerodemia sistemică (SSc) este o boală de ţesut 
conjunctiv caracterizată prin interrelaţia a trei mecanis-
me: vascular, a cărui fundaţie este celula endotelială, 
autoimun, reprezentat de anticorpi specifici (antitopoi-
zomeraza I, anticentromer), şi fibrotic, definit de fibro-
blastul sclerodermic. 

Obiectivul actual al EUSTAR (Grupul European de 
Studiu al SSc) este decelarea timpurie a parametrilor ce 
pot defini „very early systemic sclerosis”. 

Principalele elemente ale diagnosticului de SSc tim-
purie, propuse de experţii în SSc, sunt: sindromul 
Raynaud, pattern capilaroscopic caracteristic, prezenţa 
anticorpilor antinucleari (ANA), a autoanticorpilor speci-
fici şi scleredemul („puffy fingers”). 

 Pentru stabilirea unei metode de diagnosticare tim-
purie a sclerodermiei sistemice cu ajutorul analizei der-
matoglifelor, s-au studiat comparativ, la intervale de 
timp (2 respectiv 6 luni), dermatoglifele prelevate de la 
persoanele sclerodermice versus persoanele sănătoase, 
urmărindu-se:  

• grosimea crestelor papilare şi lăţimea şanţurilor, 
forma, densitatea şi dispunerea porilor pe creste-
le papilare; 

• dozarea cantităţii de materie biologică existentă 
în amprente; 

• numărul, mărimea şi dispunerea celulelor epiteli-
ale; 

• dozarea cantităţii de ADN existent în dermatogli-
fele digitale; 

• degradarea ADN-ului.  
În vederea realizării studiului, s-au folosit următoa-

rele metode: scanarea dermatoglifelor, prelevarea pe 
lamele de sticlă şi fotografierea acestora la mărime na-
turală şi apoi dozarea ADN din structura celulelor epite-
liale prin cuantificare cu instrumental Fast Real Time 
PCR (Applieb Biosystems USA) utilizând kitul Tq ManFast 
Univ P. 

Cu ocazia examinărilor efectuate, s-au constatat ur-
mătoarele: 
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• crestele papilare sunt uşor aplatizate, iar şanţurile 
sunt mai înguste la persoanele sclerodermice 
versus persoanele sănătoase; 

• densitatea porilor este mai mică sau absentă la 
dermatoglifele persoanelor sclerodermice versus 
persoanele sănătoase; 

• la majoritatea pacienţilor cu sclerodermie siste-
mică reamprentate la 2 luni respectiv 6 luni se 
constată o degradare a dermatoglifelor versus 
prima amprentare, sub aspect morfologic; 

• în dermatoglifele persoanelor sclerodermice se 
constată o cantitate mai mare de materie biologi-
că decât la persoanele sănătoase; 

• celulele epiteliale din dermatoglifele persoanelor 
sclerodermice au formă neregulată şi tendinţa de 
dispunere în grupuri, iar la persoanele sănătoase 
au aspect omogen; 

• cuantificarea ADN-ului arată un nivel mai mare la 
dermatoglifele persoanelor sclerodermice versus 
persoanele sănătoase; 

• degradarea mult mai rapidă a ADN-ului la pacienţi 
sclerodermici versus persoanele sănătoase. 

 În concluzie, putem afirma, fără teama de a greşi, că 
evaluarea dermatoglifelor papilare reprezintă o metodă 
observaţională simplă, noninvazivă, cu sensibilitate 
mare în investigarea subiectului predispus să dezvolte 
sclerodermie sistemică.

REDUCEREA stRAIN-ULUI LONgItUDINAL gLOBAL 
șI RIsCUL DE ARItmII vENtRICULARE

Nicoleta-Monica Popa-Fotea1,  
Miruna Mihaela Micheu1, Maria Dorobantu1,2

1Spitalul Clinic de Urgență, București, România
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, 
București, România

Introducere. Strain-ul global longitudinal este un 
marker sensibil pentru predicţia evenimentele cardio-
vasculare majore utilizat pe diferite populaţii de pacienţi 
cu boli cardiace, dar rolul său predictiv în cardiomiopa-
tia hipertrofică (CMH) este mai puţin studiat.

material şi metodă. S-a analizat retrospectiv o bază 
de date cu 15 pacienţi diagnosticaţi cu cardiomiopatie 
hipertrofică, bază de date care a conţinut date demogra-
fice şi caracteristici generale, parametri de ecocardio-
grafie 2D şi 3D, precum şi istoricul aritmiilor ventricula-
re. Analiza strain-ului global longitudinal a fost efectuată 
offline prin analizarea unor imagini standard bidimensi-
onale în 2, 3 şi 4 camere. Valoarea de referinţă conside-
rată ca fiind anormală pentru strain-ul global longitudi-
nal mediu a fost cea mai mică de -15%. Alte caracteristici 
relevante luate în ecuaţie au fost: antecedentele de 

moarte subită cardiacă, gradientul în tractul de ejecţie al 
ventriculului stâng (VS) > 30 mmHG în repaus sau în tim-
pul manevrei Valsalva, dimensiunea atriului stâng > 45 
mm, antecedente de fibrilaţie atrială, grosimea maximă 
a peretelui ventriculului stâng >30 mm.

Rezultate. 60% dintre pacienţi au fost bărbaţi cu o 
vârstă medie de 42,6 ± 19,16 ani la includere. Valoarea 
medie a fracţiei de ejecţie a VS a fost de 57 ± 3,91 în 
ecocardiografia 2D şi de 53,2 ± 4,66 în ecocardiografie 
3D. 26,6% au avut o valoare redusă a strain-ului global 
longitudinal mediu. Dintre cei cu strain longitudinal re-
dus, 75% au prezentat aritmii ventriculare. Într-o analiză 
univariată, singurul parametru care a avut valoare pre-
dictivă pentru aritmiile ventriculare a fost scăderea stra-
in-ului global longitudinal (p = 0,036).

Discuții. În ciuda faptului că diferiţi parametri sunt 
incluşi în calcularea riscului de moarte subită în CMH, 
niciunul dintre aceştia nu s-a dovedit a se corela cu arit-
miile ventriculare. Singurul parametru care a avut valoa-
re predictivă a aritmiilor a fost o valoare a strain-ului 
global longitudinal mediu sub -15%.

Concluzii. O scădere a strain-ului global longitudinal 
este un parametru predictiv în evaluarea riscului global 
de moarte cardiacă subită la pacienţii cu CMH.

CORRELAtIONs BEtwEEN LEFt AtRIAL pEAk 
systOLIC stRAIN AND LEFt vENtRICULAR 
systOLIC AND DIAstOLIC FUNCtION IN yOUNg 
pAtIENts pREsENtINg wIth ACUtE st ELEvAtION 
myOCARDIAL INFARCtION

Alina Ioana Scărlătescu1, Miruna Mihaela Micheu1, 
Monica Stoian1, Maria Dorobanţu1,2

1Department of Cardiology, Clinical Emergency Hospital, 
Bucharest, Romania
2Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest, Romania

Background. Previous studies demonstrated the role 
of left atrial (LA) deformation parameters evaluated by 
two-dimensional speckle tracking imaging in characteri-
sation of left ventricular (LV) diastolic dysfunction. In 
this study we investigated the correlation between left 
atrial peak systolic strain and conventional systolic and 
diastolic dysfunction parameters in young patients with 
acute ST elevation myocardial infarction (STEMI).

material and methods. 25 pacients were enrolled in 
this study: 17 STEMI patients treated with primary PCI, 
under 50 years old, and 8 healthy matched controls. All 
patients had standard echocardiographic examination. 
In addition to conventional echocardiographic parame-
ters, LA strain curves were obtained for each patient 
using two-dimensional speckle tracking imaging with 
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measurement of average peak LA strain values during 
left ventricular systole. 

Results. LV ejection fraction, LV global strain and 
peak LA systolic strain were significantly reduced in 
STEMI patients compared to controls. LA peak systolic 
strain had significant correlation with 2D LVEF, LV strain 
also significant inverse correlations with mean E/e’.

Peak LA sistolic strain was higher in control group 
than in STEMI group ( 34.6 vs 20.4, p<0.05). LA systolic 
strain values progressively decreased with worsening of 
LV diastolic dysfunction showing significant differences 
between all diastolic dysfunction grades. Using ROC (re-
ceiver operating characteristics) analysis we identified a 
cut off value of 25.9 (sensibility 88%, specificity 74%, 
AUC 0.94, CI 95%, p < 0.05) to discriminate between di-
astolic dysfunction and normal diastolic function.

Moreover, LA peak strain value was significantly di-
fferent in patients with normal vs high LV filling pressu-
res. Using ROC analysis we determined a cut off value of 
14.5 for LA peak systolic strain to discriminate between 
the two subgroups, with excellent discrimination power, 
AUC 0.935, CI 95%, p = 0.045, sensibility 100%, specifi-
city 91%. Therefore LA peak systolic strain could be con-
sidered a surrogate estimate of LV filling pressures.

Conclusions. LA peak systolic strain value correlated 
significantly with LV systolic and diastolic function in yo-
ung patients with acute myocardial infarction treated 
with primary PCI. Peak LA strain may be helpful as a 
complementary method to evaluate diastolic dysfuncti-
on in this patient population and also may improve the 
detection of elevated LV filling pressures. 

mANIFEstĂRILE CUtANEO-mUCOAsE ÎN 
AFECtAREA hEpAtICĂ vIRALĂ

Adelina-Maria Sendrea, Carmen Maria Sălăvăstru
Disciplina Dermatologie Copii, Spitalul Clinic Colentina, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
București, România

Introducere. Hepatitele virale reprezintă una dintre 
problemele majore de sănătate publică la nivel mondial, 
fiind afecţiuni cu răsunet sistemic, asociate cu multiple 
manifestări extrahepatice. Hepatita cronică C este cel 
mai frevent asociată cu manifestări extrahepatice – 74% 
dintre pacienţi prezintă cel puţin o manifestare extrahe-
patică şi 17% cel puţin o afecţiune cutanată de-a lungul 
evoluţiei. 

Manifestările cutaneo-mucoase în hepatitele virale 
sunt polimorfe şi pot fi determinate de trei cauze princi-
pale: prezenţa agentului patogen în organism (crioglo-
bulinemia, porfiria cutanea tarda), fenomenele autoi-
mune determinate de prezenţa virusului în organism 

(lichenul plan, poliarterita nodoasă) şi reacţii postmedi-
camentoase la terapia antivirală (erupţii polimorfe loca-
lizate/generalizate, unele cu potenţial vital). 

material şi metodă. În urma recrutării pacienţilor pe 
baza criteriilor de includere, se va efectua un studiu de-
scriptiv, observaţional pe un lot de 100 pacienţi cu hepa-
tite acute şi 100 pacienţi cu hepatite cronice, cu o peri-
oadă de monitorizare de minimum 2 ani. Se vor exclude 
pacienţii cu alte etiologii ale hepatitelor acute/cronice 
decât cele virale şi cei care asociază tratamente medica-
mentoase cu profil de reacţii adverse cutanate similare 
terapiei antivirale. 

Se vor colecta date demografice, date clinice legate 
de diagnostic (tip de hepatită, agent etiologic, prezenţa/
nu a afecţiunilor cu aceeaşi cale de transmitere), 
prezenţa leziunilor cutanate (de tip manifestare extra-
hepatică sau reacţie adversă postmedicamentoasă), 
prezenţa altor manifestări extrahepatice, date legate de 
tratament (agent etiologic, doză, durată, eficacitate) şi 
date paraclinice (hemogramă, biochimie, AgHbs, Ac anti 
Hbs, AgHBe, Ac anti HBc, Ac anti VHC, viremie, grad de 
fibroză hepatică). 

Rezultate. Rezultatele aşteptate includ determinarea 
procentului de pacienţi cu hepatită virală acută, respec-
tiv cronică ce dezvoltă manifestări extrahepatice de tip 
cutanat şi stabilirea procentului acestora din totalul ma-
nifestărilor extrahepatice, determinarea procentului de 
pacienţi cu hepatită virală acută, respectiv cronică care 
au ca posibilă primă manifestare clinică afectarea cuta-
neo-mucoasă, dar şi identificarea tipului de afectare cu-
tanată ce se dezvoltă predominant în hepatita virală 
acută, respectiv cronică determinată de fiecare agent 
etiologic în parte. 

De asemenea, ne propunem identificarea unor even-
tuale asocieri între prezenţa manifestărilor cutanate şi 
prognosticul bolii de bază, respectiv tipul de răspuns la 
tratamentul antiviral, dar şi conturarea unui profil clini-
co-epidemiologic al pacienţilor aflaţi sub tratament an-
tiviral care sunt susceptibili la dezvoltarea unor reacţii 
adverse de tip cutanat. 

Concluzii. Afectarea dermatologică în cadrul hepati-
telor virale este des trecută cu vederea sau subdiagnos-
ticată, fiind posibil chiar subraportată, deşi în anumite 
cazuri poate reprezenta singurul indiciu diagnostic al 
afectării virale la debut sau chiar un factor de prognostic 
în ceea ce priveşte evoluţia clinică şi răspunsul la trata-
ment. 

Toţi pacienţii cu afecţiuni cutanate cunoscute cu 
potenţial de asociere în hepatitele virale trebuie să fie 
investigaţi paraclinic pentru aceste afecţiuni sistemice.
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EvOLUŢIA UtILIzĂRII CONtRACEpŢIEI LA tINERI  
LA pRImA ExpERIENŢĂ sExUALĂ

Ecaterina Stativă, Mihaela Nanu, Călin Popovici,  
Ioana Nanu, Andrei Kozma

ÎmBUNĂtĂŢIREA CALItĂŢII vIEŢII pACIENŢILOR 
CU AFECŢIUNI vERtEBRO-mEDULARE pRIN 
INtERvENŢIA psIhOLOgICĂ ÎN pERIOADA 
pERIOpERAtORIE

Ioana Tanase, Gina Costisanu-Bianu,  
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Introducere. Creşterea calitătii vieţii pacienţilor cu 
afecţiuni vertebro-medulare, prin scăderea anxietăţii, 
stresului şi depresiei, precum şi a durerii este datorată şi 
susţinerii din punct de vedere psihologic. De asemenea, 
calitatea vieţii pacienţilor cu afecţiuni vertebro-medula-
re este în mod benefic influenţată de sporirea încrederii 
în echipa medicală şi, implicit, intărirea credinţei în suc-
cesul intervenţiei chirurgicale, având drept rezultat 
ameliorarea sau vindecarea simptomatologiei bolii.  

Susţinerea psihologică prin evaluare şi intervenţie 
suportivă psihoterapeutică asigură calitatea şi 
complianţa pe rezultatele abordării din punct de vedere 
medical.  

material şi metodă. Alegerea loturilor proband şi de 
control face ca studiul să întărească veridicitatea benefi-
ciului pacienţilor care au fost consiliaţi psihologic pe 
parcursul spitalizării. Evaluarea psihologică, prin apreci-
erea diferitelor studii, a scorurilor obţinute în urma 
chestionarelor psihologice, clarifică diferenţele dintre 
lotul proband şi cel de control. 

Rezultate. Evaluarea diferenţelor scorurilor în dina-
mica lor, preoperator şi postoperator, cât şi modificările 
durerii, anxietăţii după muzicoterapie face ca interpre-
tarea statistică a corelaţiei dintre variabilele psihologice 
să fie raportate la scorul scalei. Întrucât lotul ales pentru 
studiu aparţine sindroamelor dureroase, reprezentat de 
afecţiunile vertebro-medulare, ne-am propus analiza in-
dicilor calitătii vieţii, utilizând Chestionarul MOS-SF36 
într-o formă actualizată, spre a putea încerca, pe baza 
concluziilor obţinute, să îmbunătăţim calitatea vieţii 
bolnavilor internaţi pe toată perioada perioperatorie. 

Discuții şi concluzii. Pornind de la premisa că 
intervenţia psihologului în plan psihodiagnostic, dar şi 
psihoterapeutic poate contribui la accelerarea evoluţiei 
benefice postoperator, putem spune că actul medical 
este completat într-un mod real şi benefic de către 
intervenţia psihologică, astfel ca recuperarea pacienţilor 
să fie cât mai mare, într-un timp redus.
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În această lucrare sunt prezentate aspecte particula-
re legate de activitatea electrică cerebrală provocată 
prin stimularea luminoasă intermitentă (SLI). Frecvenţa 
de stimulare a fost de 3-15 flash-uri/secundă, cu durata 
de 10 secunde, în serii de 3,6,9,12,15 stimuli. Stimularea 
se face cu ochii închişi şi deschişi. Rezultatele obţinute în 
urma investigaţiei de tip electroencefalogramă (EEG) 
computerizată standard şi EEG cu activări au fost coro-
borate integrative cu examinarea psihologică, neurolo-
gică şi geriatrică.
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Introducere. Scleroza multiplă este o boală inflama-
torie cronică, imun mediată, care afectează teaca de mi-
elină a axonilor neuronali, provocând distrugerea aces-
tora în grade variate, cu localizări multiple, diseminate 
în timp, la o persoană cu predispoziţie genetică pentru 
boală, determinând invalidităţi majore, fizice şi psihice. 
Deşi prezentarea clinică a sclerozei multiple la copii poa-
te părea asemănătoare cu cea a adultului, diagnosticul 
bolii este adeseori dificil, necesitând o coroborare aten-
tă între evaluarea clinică, evaluarea imagistică şi analize-
le de laborator. Crizele epileptice, simptomele determi-
nate de afectarea cerebeloasă şi medulară par să fie mai 
frecvente la pacienţii de vârstă pediatrică. Este posibil că 
evoluţia sclerozei multiple la copii să fie mai indolentă 
decât cea a adulţilor, dar boala conduce în timp la 
dizabilităţi importante dacă debutează la o vârstă mai 
mică. 

scopul lucrării. Aducerea în atenţie a sclerozei multi-
ple cu debut la adolescenţă, trecând în revistă factorii de 
risc, modalităţile de debut, tabloul clinic, metodele ac-
tuale de diagnostic clinic, paraclinic, precum şi posi-
bilităţile de tratament.

materiale şi metodă. Se prezintă un caz clinic de 
scleroză multiplă apărută la un adolescent de sex mas-
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culin în vârstă de 15 ani, cu manifestări clinice de debut 
nespecifice bolii (cefalee, crize epileptice, parestezii di-
fuz repatizate, vărsături). Diagnosticul este confirmat 
imagistic, cu îndeplinirea criteriilor de diseminare în 
timp şi spaţiu, şi susţinut de determinarea benzilor oli-
goclonale în LCR. Vor fi prezentate tabloul clinic de de-
but, evaluările paraclinice şi evoluţia pacientului sub 
tratamentul instituit. De asemenea, se vor pune în 
discuţie diferenţele dintre caracteristicile tipice ale scle-
rozei multiple şi cele existente la cazul expus. 

Concluzii. Deşi diagnosticul de scleroză multiplă poa-
te fi adeseori dificil la copii, monitorizarea atentă, evalu-
area corectă a pacienţilor şi cunoaşterea criteriilor actu-
ale de diagnostic permit un diagnostic precoce. Recu - 
noaşterea precoce a semnelor de debut în scleroza mul-
tiplă la copil sau adolescent conduce la instituirea unui 
tratament adecvat, cu scopul de a reduce dizabilitatea 
pe termen lung.

Cuvinte cheie: scleroză multiplă, adolescent, tablou 
clinic
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Eugen Ursu, Ioan Matei, Anton Kulaga, Robi Tăcutu, 
Dimitri Toren
Computational Biology of Aging Group, Institute of 
Biochemistry of the Romanian Academy

Introduction. Deep sequencing technologies have 
lead to significant advances in all areas of biomedical 
science. These tools could be useful for immunology re-
search as well, especially for characterizing the immune 
system of an organism. Antibodies (Abs) and T cell re-
ceptors (TCRs) are adaptive immunity components re-
sponsible for identifying antigens, with the immune rep-
ertoire of an organism including the collection of all 
sequences of Abs and TCRs. Assaying this repertoire can 
offer a systemic perspective of adaptive immunity with 
a wide range of applications such as antigen exposure 
history, vaccination status assessment, autoimmunity, 

and identification of targets for gene-editing therapy. 
Various techniques of immune repertoire sequencing 
have been developed and will be discussed here. We 
aim to identify, describe and evaluate available bioinfor-
matics data resources and tools for analyzing immune 
repertoires with next-generation sequencing technolo-
gies, as well as to define the main parameters that char-
acterize the immune repertoire of an individual.

materials and methods. The available scientific liter-
ature and the specialized engine omictools.com were 
queried to identify databases and tools. Individual se-
quences were obtained from the IMGT (imgt.org) and 
analyzed with IgBLAST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
igblast/). Samples of sequencing data were obtained 
from SRA (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra), Anti-
bodyMap, Pan Immune Repertoire Database (PIRD) and 
analyzed with MiXCR, VDJtools and custom R scripts.

Results. Several deep sequencing techniques, nota-
ble databases (IMGT, PIRD, AntibodyMap) and tools 
(MiXCR, IMonitor, pRESTO, VDJtools) have been identi-
fied in our analysis. These are useful to either create bi-
oinformatics workflows for analyzing existing data or 
design new experiments. The output includes high-level 
descriptors of immune repertoires such as spectratypes, 
VDJ segment usage, immune diversity, CDR3 annota-
tions, etc.

Discussion. The currently available tools for immune 
repertoire sequencing allow an extensive analysis of 
features of the adaptive immune response in healthy 
and disease states. By using well annotated databases 
and the right tools, one can see how deep sequencing 
can help to survey the immune state of an organism, 
serving therefore in both fundamental research and 
clinical medicine (biomarkers, diagnostic tests, risk and 
prognostic factors).

Conclusions. Fundamental research of the immune 
repertoire has great theoretical and practical potential 
impact. The techniques described here can be used to 
characterize both a single immune repertoire or com-
pare repertoire features across samples.
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Abstract

Heated tobacco products (HTPs) are new tech devices that release nicotine and other volatile compounds into
an inhalable aerosol by heating the tobacco. At their operating temperatures, tobacco combustion is unlikely.
The aim of this randomized cross-over study was to measure the exposure levels of the combustion marker,
carbon monoxide in the exhaled breath (eCO) of subjects after use of two HTPs and to compare these levels
with participants’ own brand of cigarettes.
A total of 12 healthy smokers who reported smoking ≥10 conventional cigarettes per day for at least 5 years
took part in the study. Product administration consisted of a first round of 10 puffs, which was followed by an identical
second round after a 5 min pause in between rounds. After obtaining a baseline eCO value, this measure was recorded
at 5, 10, 15, 30, and 45 min after the first puff of the first round. In contrast to combustible cigarettes, no eCO elevations
were observed in the exhaled breath after use of the HTPs under investigation in any of the study participants.

Keywords: Heated tobacco products, Tobacco-heating products, Combustion, Exhaled breath carbon monoxide

Introduction
The health risks associated with cigarette smoking are
well established [1]. The harmful effects of smoking re-
sult from chronic exposure to thousands of toxic chemi-
cals and carcinogens in cigarette smoke following the
combustion of tobacco in the cigarette.
In conventional cigarettes, tobacco combustion is

known to release nicotine together with a multitude of
harmful and potentially harmful chemical constituents
(HPHCs) including carbon monoxide (CO) [2]. Con-
versely, products that do not require combustion to de-
liver nicotine (e.g. nicotine replacement therapies - NRTs,
smokeless tobacco, electronic cigarettes) are less likely to
release much HPHCs, including CO. For this reason,
non-combustible nicotine sources have been proposed for
smoking harm reduction [3].

Heated tobacco products (HTPs) - the newest addition
to the smoking harm reduction approaches - are an
emerging class of nicotine delivery devices that do not
burn tobacco. HTPs generally consist of a holder (a bat-
tery and an electronically controlled heating element)
and a rod (containing processed tobacco, glycerine, and
other additives). Newer generation HTPs release nico-
tine and other volatile compounds by heating the to-
bacco rod at temperatures not exceeding 350 °C. At
these temperatures, tobacco combustion is unlikely and
as a consequence far fewer chemical toxicants (including
CO) are formed [4]. However, earlier generation HTPs
that were marketed as less harmful alternatives to com-
bustible tobacco still produced high levels of carcinogens
and more CO than conventional cigarettes [5]. This is in
contrast to electronic cigarettes (ECs), which heat a
tobacco-free nicotine solution and do not elevate CO
levels [6–8].
Studies of subjects who have switched from smoking

to the newest generation of HTPs show substantial ex-
posure reductions to a wide range of smoke chemicals
[9–12]. However, surprisingly, in two of these studies,
when exposure to CO was evaluated by measurement in
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exhaled breath, a significant elevation was detected
[13, 14]. It is possible that combustion can still take
place in some HTPs designs.
The aim of this randomized cross-over study was to

measure the exposure levels to the combustion marker,
carbon monoxide in the exhaled breath (eCO) of sub-
jects after use of two HTPs and to compare these levels
with participants’ own brand cigarettes. Smokers will be
able to make better choices if they are guided by findings
of independent studies focused on the relative reduction
in exposure risk after switching to HTPs.

Methods
A total of 12 healthy smokers (6 Males, 6 Females; mean
age of 28.6 yrs), smoking ≥10 conventional cigarettes per
day (cig/day) for at least 5 years took part in this random-
ized cross-over trial. At screening participants provided a
baseline eCO ≥ 10 ppm (ppm) and were provided training
for at least 30 min. The training focused on use of both
HTPs as per manufacturers’ recommendations.
Participants were randomized to use either iQOS

(iQos device with Marlboro Heets, Philip Morris
International), or GLO (Glo device with Kent Neostik,
British American Tobacco), or their own brand con-
ventional cigarettes on three separate study days (sep-
arated by at least 48 h). The randomization sequence
was computer-generated.
Subjects were asked to refrain from smoking for at

least 12 h prior to each study visit. As per eligibility

criteria, smoking abstinence was verified upon arrival by
eCO measurements ≤ 10 ppm obtained from a single ex-
piratory breath using a hand-held eCO meter (Micro
CO; Micro Medical Ltd., UK) according to the manufac-
turer’s recommendations. Product administration was
like that described by Vansickel et al. [6] and consisted
of a first round of 10 puffs with a 30-s interpuff interval
(puff number and interpuff interval were monitored by
study staff ) followed by an identical second round after
a 5 min pause in between rounds. Fully charged HTPs
were used during study sessions. After obtaining a base-
line value, eCO was recorded at 5, 10, 15, 30, and
45 min after the first puff of the first round.

Results
Figure 1 illustrates time trends of eCO levels, separately
for each product. Baseline eCO levels were similar among
study days and all were below 5 ppm. As expected, large
significant within-subject effect (i.e. time, P < 0.0001) was
found for changes in eCO following participants’ use of
their own brand of traditional cigarettes as compared to
either HTP. No significant changes in eCO levels were ob-
served after using the two HTPs under investigation; their
median eCO level (95%CI) reaching a max peak at 45 min
for GLO with 4.5 (3.9;5.2) ppm and at 15 min for iQOS,
with 4.9 (4.1;5.6) ppm, respectively. Repeated-measures
ANOVA post-hoc comparisons showed significant differ-
ences between-product effect (iQOS/GLO vs own brand
cigarette; P < 0.0001; iQOS vs GLO; P =NS) (Table 1).
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Fig. 1 Time trends of eCO levels, separately for each tobacco product use. Time-trends (means ±95% confidence intervals) of exhaled carbon
monoxide (eCO) measured at baseline (BL), and at 5, 10, 15, 30 and 45 min after using iQOS (X), GLO (+), and own brand cigarettes (open circle). The
model used to produce the repeated measures ANOVA had product and time-point as main effects and it was adjusted by age, sex and baseline
measurements. The within-product effect was significant only for own brand cigarette (p < 0.0001). The between-product effect was significantly
different for both HTPs compared to own brand cigarette (p < 0.0001), but no different when iQOS was compared to GLO. Shaded area delineates
commonly accepted eCO reference ranges for non smokers
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Discussion
This is the first independent study investigating eCO
levels after use of two recently marketed HTPs. We ob-
served no eCO elevations during inhalational testing with
HTPs under investigation in any of the study participants.
Our findings concur with findings from e-cigarette studies
[6–8] as well as from manufacturer and independent data
on HTPs. Findings from tobacco industry reports indicate
negligible CO emission (0,436 mg/stick and 0,223 mg/stick
for iQOS and GLO, respectively; compared to 30.2 mg/to-
bacco cigarette, that is 69,3 and 135,4 times less) [13, 14].
Independent analytical chemistry data confirms substantial
CO level reductions [15, 16] in HTP aerosol emissions
compared to combustible cigarettes. Very large reductions
were also reported for other tobacco combustible toxicants
including TSNAs, PAHs and aldehydes [15, 16]. In another
recent independent report, the yields of the carbonyl com-
pounds formaldehyde, acetaldehyde, acrolein, and croto-
naldehyde were 80–96% lower compared to combustible
cigarettes [17]. Similarly, the emissions of the volatile and
semi-volatile compounds benzene, 1,3-butadiene, isoprene,
styrene, and toluene were reduced by 97–99%. It should be
noted that smoking machine protocols are standardized
methods aimed to assess emissions, but not human expos-
ure. In our study we investigated human CO exposure, by
measuring and comparing CO levels in the exhaled breath
from smokers puffing their own brand, IQOS and GLO.
Dissimilarity in absolute CO values reflects different meth-
odologies used for analysis of emissions and assessment of
exposures [18]. Nonetheless, the very large reductions re-
ported in CO emissions [13–17] are fully consistent with
our findings in human exhaled breath. Interestingly, in a
recent paper about GLO aerosol emission [19] when the
tobacco stick was ignited and smoked as a conventional
cigarette a sharp increase in CO, NO and CO2 was ob-
served, thereby confirming that it is the burning (and not
the heating) of the tobacco that results in combustion. We
conclude that there is no combustion in iQOS and GLO.
Nonetheless, we cannot exclude the presence of toxins
generated through pyrolysis in the aerosol of these HTPs.
When interpreting the study findings, many factors

need to be considered. First, findings from a small study
should be interpreted with caution. Yet reassuring, a
power analysis of the collected data indicated that 12
subjects were sufficient to detect differences of 3 ppm or
larger, with a power of 80%. Therefore, our randomized
crossover trial was more than adequately powered to

detect eCO differences between combustible and non-
combustible tobacco products. Moreover, eCO eleva-
tions larger than 3 ppm were never reported in any of
the 12 subjects during HTP use, and most of the eCO
changes measured were within the margin of error of
the CO monitoring device. Nonetheless, residual com-
bustion (of no clinical significance) cannot be discounted
when human exposure studies with low sensitivity mea-
surements are used. Second, the results of the study are
product specific under acute laboratory condition of use
and cannot be extended to other HTPs or to the same
products under investigation after prolonged use. Third,
our results appear to support tobacco industry data and
may therefore be considered with reluctance. It is im-
portant that data reported by the industry is independ-
ently verified, as with this investigation.
In relation to the wider implications of this study, it is

our opinion that non-combustible nicotine sources -
that are significantly less harmful than conventional cig-
arettes - can be a viable solution for those who, for what-
ever reason, cannot or do not want to give up nicotine, or
who want to cut back on smoking or quit altogether.
Therefore, switching to combustion-free products has the
potential to act as a gateway out of smoking. The personal
preference for a particular product (e.g. e-cigarette vs
HTP vs smokeless tobacco products) can play a critical
role in increasing the likelihood of successfully abstaining
from cigarette smoking. In any case, former smokers
already using and smokers intending to use HTPs should
receive correct information about their risk-benefit ratio.
As for e-cigarettes, health professionals should consider
all the options available to a smoking patient and opt for
the ones that provide the greatest probability of quitting
for good, including HTPs. For many smokers, one possible
outcome may be switching to combustion-free products
use for the long-term, while tolerating the small residual
risk in return for a higher likelihood of success for smok-
ing cessation and tobacco harm reduction.
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