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EDITORIAL

Istoria se scrie greu, cu sânge și efort, cu adversităţi uneori de 
neînţeles și de cele mai multe ori fără sens, întrebându-ne retoric 
de ce unii oameni irosesc atât de multă energie pentru ceva care 
nu le aduce mai nimic sau doar o putere efemeră de a face rău. 

Este greu să fii optimist în faţa “perversităţii inerente a lucrurilor”, 
fiind mai ușor să dai vina pe ceva și impersonal, și atemporal, să 
te păstrezi senin și luminos într-un mediu mai mult sau mai puţin 
confuz, imund, uneori de-a dreptul ostil, și să pășești pas după 
pas pe calea ta, depășind îndoieli și temeri, găsind susţinere și 
recompensă în ceea ce faci și creezi, de multe ori în ceea ce dai și 
risipești cu asupră de măsură fără să primești în schimb mai nimic. 

Nu mai fac demult această contabilitate simplă, pentru că nu-mi 
iese nimic decât lipsă de motivaţie. Pur și simplu mă uit numai 
la rezultate, la partea cu plus, fără să mai contabilizez cât am 
investit, câte ore de muncă, gânduri și frământări, câte obstacole 
și ziduri am depășit rănindu-mă. Nu dau lecţii, nu ofer soluţii, 
doar încerc să risipesc lumină, empatie și concluzii experimentate 
într-o lume care mă doare și se află în profundă suferinţă. 

Este primăvară și natura renaște surprinzător, hrănită de trecutele 
zăpezi. Seminţele pocnesc și din ele cresc iarbă și viitorii copaci, 
parte din istoria care va fi să fie. Scrisă sau nescrisă.  
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a anunţat că va discuta cu presa doar după ce va fi 
sigur că a reușit să-i salveze viaţa fetiţei. 
“Fetiţa a început să sufere din vară, când nu mânca, 
era mai somnolentă, mai avea unele comportamente 
neclare pentru tatăl el”, a afirmat coordonatorul 
de transplant la IMC, Gheorghe Hâncu. 
Operaţia a fost efectuată cu succes, însă medicii nu 
au făcut deocamdată prognoze legat de evoluţia 
ulterioară, depinde de felul în care va reacţiona 
organismul fetiţei la noul organ. 
“Urmează o perioadă lungă de recuperare. Într-
adevăr e un pacient destul de grav, dar sperăm să 
facem faţă și Sabrina să facă faţă acestei perioade 
lungi de recuperare”, a spus șeful echipei de trans-
plant, prof. Adrian Hotineanu. 
În ultimii 30 de ani, în Republica Moldova doar 
trei copii au fost diagnosticaţi cu sindromul Budd-
Chiari. (Prime TV, Republica Moldova)  

Primul transplant pediatric de ficat din Republica Moldova
O echipă de chirurgi de la Institutul Clinic Fundeni 
și de la Spitalul Clinic Republican din Chișinău 
au efectuat în februarie prima operaţie de trans-
plant de ficat la un copil din Republica Moldova, 
o fetiţă de 9 ani, după ce tot în februarie, dar în 
2013, chirurgii români coordonaţi de prof. Irinel 
Popescu, împreună cu cei moldoveni, realizau 
primul transplant de ficat din ţara vecină. 
Sabrina Râu a fost diagnosticată în toamnă cu 
sindromul Budd-Chiari, o boală rară, care afec-
tează ficatul unui om dintr-un milion, insuficienţă 
hepatică incompatibilă cu viaţa. Transplantul era 
singura șansă la viaţă a copilului. 
“Se produce o tromboză, datorită unor dereglări de 
coagulare în organism și drenajul ficatului, ficatul 
în această situaţie suferă și se transformă într-un 
ficat cirotic. La deschiderea cavităţii abdominale 
s-au scos 7 litri, imaginaţi-vă la un copil 7 litri de 
ascită, de apă”, a explicat conf. Vladislav Brașoveanu, 
de la Institutul Clinic Fundeni. 
Donatorul este un voluntar anonim, selectat din 
șase donatori voluntari, care s-au prezentat la 
Agenţia de Transplant după ce povestea Sabrinei 
a fost mediatizată la televiziunea Prime TV de 
mama sa, al cărei ficat s-a dovedit incompatibil 
cu al fetiţei. Rudele au refuzat să-i ofere ajutor, iar 
cel care a avut curajul de a deveni donator este un 
bărbat care a aflat despre acest caz de pe reţelele 
de socializare. Tată a doi copii, de trei și cinci ani, 

Atunci când esteticul este doar “bonusul” 
unui tratament ortodontic

Evaluarea completă a pacientului este esențială și în 
cazul tratamentelor ortodontice care, într-o abordare mai 
recentă, se pot realiza și la vârsta adultă. Doctorii de la 
Centrul de medicină dentară Ortogether au exemplificat, 
în cadrul unui eveniment la care au participat medici 
colaboratori, dar și pacienți, cazuri reprezentative care să 
ilustreze această abordare. Unul din cazurile prezentate 
a fost cel al unei paciente de 65 de ani, cu paradontoză. 
“Am vrut să ieșim din tiparul că ortodonția este un 
tratament doar pentru un zâmbet frumos, pentru că în 
ultimul an am avut multe cazuri de chirurgie ortognată 
care au făcut diferența pentru calitatea vieții pacienților 
noștri”, a spus dr. Oana Laslău, manager Ortogether. 
Un alt caz prezentat a fost cel al unui tânăr de 18 ani, 
pentru care chirurgia ortognată a însemnat trecerea la un 
alt nivel al încrederii în sine și al calității vieții personale. 
Specializată în special în tratamentul ortodontic al 
copiilor, dr. Alexandra Popa a punctat faptul că toți 
copiii ar trebui să beneficieze de consult ortodontic la 
vârsta de 4 ani, pentru că atunci se pot stabili și preveni 

unele dezvoltări ulterior mult mai greu de rezolvat. 
Ea a subliniat și rolul evaluării complete a pacientului la 
începutul tratamentului ortodontic, exemplificând cu 
cazul unei paciente care suferea de ani de zile de dureri 
de cap care nu o lăsau să doarmă, și care s-a prezentat 
la cabinet pentru că i se măcinau dinții. Pacienta 
suferea de o disfuncție temporo-madibulară care, 
diagnosticată și tratată corect, a dus la rezolvarea în două 
săptămâni a unor suferințe care trenau de ani de zile. 
Mai puțin cunoscut este faptul că problemele de somn 
pot fi tratate și la ortodent, o dezvoltare nouă a expertizei 
medicilor de la Ortogether care, alături de reabilitare, a 
apărut în ultimii doi ani de activitate a clinicii, pe baza 
identificării nevoilor pacienților și a evaluării integrate a lor. 
Ortogether este o clinică de medicină dentară creată 
ca urmare a asocierii a două doctorițe, dr. Oana Laslău 
și dr. Alexandra Popa, care spun că, altfel decât ne-am 
obișnuit, beneficiul estetic al tratamentului ortodontic 
este de fapt “un bonus”, primul beneficiu fiind legat 
de asigurarea stării de sănătate. (D.B.) 
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adaugă costul implementării noului sistem, va face 
ca și mai multe medicamente să ajungă cu preţul de 
vânzare sub costul de produţie, ceea ce va genera în 
mod imediat retragerea din producţie sau sistarea 
importului”, precizează Adrian Grecu.  La finalul 
anului trecut, unul din trei bolnavi cronici nu-și găsea 
medicamentele necesare în farmacie, iar acest lucru 
s-a agravat la începutul acestui an. Majoritatea aces-
tor pacienţi nu mai pot avea o schemă de tratament 
completă din cauza lipsei medicamentelor ieftine, 
conform declaraţiilor reprezentanţilor asociaţiilor 
de pacienţi. Medicamentele cu preţul sub 25 de lei, 
folosite de peste 8 milioane de pacienţi și fabricate 
în majoritatea lor în România, sunt primele afec-
tate de nivelul actual al taxei clawback. Asociaţia 
Producătorilor de Medicamente Generice (APMGR) 
a propus autorităţilor o soluţie de calcul diferenţiat 
al taxei clawback în funcţie de preţ, soluţie vali-
dată de simulările CNAS și acceptată de Consiliul 
Concurenţei. (Raluca Băjenaru) 

O treime din prețul medicamentelor ieftine e taxa clawback
Taxa clawback reprezintă 35% din preţul de producă-
tor pentru medicamentele sub 25 de lei, avertizează 
Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice 
(APMGR), care solicită autorităţilor convocarea de 
urgenţă a grupului de lucru pentru taxa clawback 
și luarea unei decizii imediate pentru introducerea 
calculului diferenţiat al acesteia. APMGR subliniază 
că aceasta este singura măsură care poate opri dis-
pariţia medicamentelor ieftine de pe piaţă. “Nivelul 
taxei clawback pe ultimul trimestru al anului 2018, 
de 25,05%, dovedește că ajustarea bugetului Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) cu inflaţia 
nu a fost nici pe departe suficientă”, a declarat Adrian 
Grecu, președintele APMGR. Pe lângă taxa clawback, 
producătorii de medicamente au de acoperit din 
februarie 2019 și costurile implementării Sistemului 
Naţional de Verificare a Medicamentelor, așa-numita 
serializare a medicamentelor, care să reducă riscul 
falsificării acestora. “O taxă clawback care reprezintă 
cel puţin o treime din preţul de producţie, la care se 
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Sprijin din Italia pentru salvarea  
Programului de Transplant din România
Patru asociaţii italiene vor sprijini Asociaţia 
Transplantaţilor de Ficat din România – Livertrans – 
pentru a contribui la susţinerea Programului Naţional 
de Transplant din România, cu ajutorul valoroasei 
experienţe din Peninsulă, unde se realizează anual 
un număr consistent de transplanturi iar populaţia 
conștientizează consecinţele favorabile asupra vieţii 
pacienţilor. Un accord în acest sens a fost semnat 
în februarie la Institutul Clinic Fundeni.  
După o evoluţie spectaculoasă, sistemul de transplant 
din România a înregistrat un regres semnificativ, în 
urma mediatizării unor situaţii care grevau activitatea 
de transplant populaţia nemaiavând încredere și 
acceptând tot mai greu donarea de organe. 
Lipsa de reacţie și de implicare reală a autorităţilor în 
sprijinirea acestui domeniu, ba chiar “demonizarea” 
unora dintre cei implicaţi în Programul Naţional 
de transplant au dus România de la cea mai mare 
creștere a numărului de donatori și de transplanturi 
în 2012-2013, la cea mai spectaculoasă scădere, 
în ultimii ani. Mii de români se află pe listele de 
așteptare, în speranţa unui organ salvator, care 
ajunge, din păcate, tot mai greu, fie din cauza lip-
sei acceptului familiilor potenţialilor donatori, fie 
din insuficienta implicare a medicilor, fie din cauza 
lipsei de finanţare. 
“Este cutremurător să vedem că în 2018, în România 
au fost realizate doar 69 de transplanturi de ficat, în 
timp ce în Italia, în aceeași perioadă, au fost 1.245 
de astfel de intervenţii”, au subliniat reprezentanţii 
Asociaţiei Transplantaţilor de Ficat din România 
– Livertrans, după o întâlnire cu reprezentanţii a 
patru asociaţii italiene cu care au semnat un acord 
de colaborare în luna februarie la Institutul Clinic 
Fundeni. 
Deși Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, declara că 
reorganizarea Agenţiei Naţionale de Transplant 
(ANT) și Legea Transplantului se numără printre 
priorităţile sale în acest mandat, rezultatele se lasă 
așteptate. 
Președintele Livertrans, medicul buzoian Crina 
Ștefănescu, spune că protocolul încheiat cu Asociaţia 
Ritorno Alla Vita, ACCIR – Asociaţia Circolo 
Imprenditori Italiani in Romania, ALB – Asociaţia 
Lucani nei Balcani și ACI – Asociaţia Cuochi Italiani 
are ca scop principal “dezvoltarea unui cadru de 
colaborare propice sensibilizării și conștientizării 
opiniei publice cu privire la importanţa vitală a 
actului de donare de organe în România”. 
Reprezentanţii celor patru asociaţii din Peninsulă 
au subliniat că în Italia există un cadru legislativ 
clar, simplificat, în ceea ce privește donarea de 

organe și transplantul. Sistemul bine pus la punct 
de autorităţile italiene a dus la creșterea încrederii 
populaţiei în actul de donare de organe, dovadă fiind 
și numărul uriaș de transplanturi care se realizează 
anual în peninsulă. “Comparativ cu România, unde 
în 2018 s-au efectuat 69 de transplanturi de ficat, 
în Italia, tot în 2018, au avut loc 1.245 de astfel de 
intervenţii salvatoare de vieţi. De ce? Pentru că 
italienii au înţeles importanţa actului de donare, 
au înţeles că prin gestul lor pot salva oameni de la 
moarte!”, a explicat Enzo Manicone, președintele 
Asociaţiei Ritorno Alla Vita. 
Acordul s-a încheiat la sediul Institutul Clinic Fundeni 
din Capitală, în prezenţa Prof. dr. Irinel Popescu, 
șeful Centrului de Chirurgie Generală și Transplant 
Hepatic “Dan Setlacec” din cadrul Institutului Clinic 
Fundeni, și a chirurgului Doina Hrehoreţ, singura 
femeie din Europa de Est care face transplant hepatic 
și unul dintre cei 4 chirurgi români care efectuează 
asemenea intervenţii complexe. 
Pe 9 martie, la Potenza (Italia), va avea loc un eve-
niment la care atât pacienţi români cât și italieni, 
dar și personalităţi marcante din lumea medicală și 
a transplantului de organe vor vorbi public despre 
actul de donare și despre importanţa acceptării ideii 
de consimţământ în vederea prelevării de orga-
ne de la un donator în moarte cerebrală. “Printre 
cei care vor lua cuvântul se numără și Gheorghe 
Penea, primul caz reușit de transplant de ficat din 
România, pacientul căruia Prof. dr. Irinel Popescu 
i-a redat viaţa acum 19 ani, în aprilie 2000”, a sub-
liniat dr. Crina Ștefănescu, președintele Livertrans. 
Medicul buzoian a subliniat că este foarte important 
să conștientizăm că un singur donator poate salva 
nu una, nu două, ci chiar cinci vieţi! (Nina Neagu, 
Sănătatea Buzoiană) 
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că pot dispărea în continuare medicamente fără 
nicio alternativă terapeutică. Suntem într-o peri-
oadă în care România are președinţia Consiliului 
European, iar în acest context Ministerul Sănătăţii 
are printre priorităţi accesul pacienţilor la me-
dicamente. Însă pacienţii români sunt din ce în 
ce mai departe de standardele europene din 
domeniul sănătăţii la capitolul acces la medi-
camente”, a subliniat Liviu Popescu, Director 
Relaţii Externe al ARPIM. 
ARPIM susţine măsurile luate pentru identifi-
carea unei noi abordări a taxei clawback prin 
implicarea în grupul de lucru inter-ministerial 
înfiinţat anul trecut cu acest scop. De asemenea, 
consideră că soluţia punctuală de a actualiza 
bugetul anual alocat medicamentelor cu rata 
inflaţiei reprezintă un bun pas înainte. (Raluca 
Băjenaru) 

ARPIM: În  4 ani, aproape 
400 de medicamente inovatoare retrase

În ultimii patru ani au fost retrase de pe piaţă 
376 de medicamente inovatoare, dintre care 202 
sunt fără alternativă terapeutică, conform unei 
analize a Asociaţiei Române a Producătorilor 
Internaţionali de Medicamente (ARPIM). Criza 
va continua, 26 de medicamente fiind notifica-
te deja pentru discontinuitate în primele două 
săptămâni ale lunii ianuarie, potrivit unui co-
municat de presă al ARPIM. 
“Numărul din ce în ce mai mare de medicamente 
care dispar de pe piaţă reprezintă o dovadă a 
faptului că soluţionarea celor două cauze majore 
care duc la dispariţia lor de pe piaţă trebuie 
să devină o prioritate pentru toţi cei implicaţi. 
Politica celui mai mic preţ european și taxa 
clawback care înregistrează creșteri trimestriale 
au consecinţe majore asupra pacienţilor. Riscul 
pentru sănătatea lor este din ce în mare pentru 
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Odată cu preluarea de către România a președinției Comisiei Europene, Prof. Anca 
Buzoianu, specialist în farmacologie și decan al Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, este 
vicepreședinte al grupului pentru adoptarea Regulamentului privind Evaluarea tehnologiilor 
medicale (HTA) la nivel european, dosar preluat de la președinția austriacă cu puncte asupra 
cărora se poartă discuții contradictorii și aprofundate. Odată votat de Parlamentul European, 
acest regulament va permite economii substanțiale în sistemele de sănătate, o mai mare 
transparență asupra cheltuirii bugetelor și un acces mai rapid și echitabil al pacienților la 
tratamentele cele mai recomandate pentru o anumită afecțiune. 
“În actualul cadru legislativ este imposibil ca un pacient român să aibă acces la o terapie nouă 
și foarte bună în același an cu un pacient din Franța sau din Anglia. Nu facem altceva decât să 
punem gaz pe focul inegalității considerabile existente între serviciile medicale disponibile unui 
român și cele aflate la dispoziția unui francez”, spune Prof. Anca Buzoianu.

Preluarea președinției Comisiei Europene de 
către România înseamnă abordarea unei agende 
complexe, cu câteva teme bine definite pentru 
perioada următoare, de numai 6 luni – modificarea 
regulamentului privind evaluarea tehnologiilor 
medicale (HTA), rezistența microbiană, accesul 
pacienților la medicamente, mobilitatea pacienților 
în UE și sănătatea digitală. Ce ne puteți spune 
despre aceste teme generale și în ce constă 
implicarea Dvs?
Dintre temele enumerate de dvs., singura temă 
care este dezbătută în Grupul de lucru pentru 
produse farmaceutice și dispozitive medica-
le, al cărei vicepreședinte sunt, este aprobarea 
regulamentului privind evaluarea tehnologii-
lor medicale, restul fiind teme care se discută 
în grupul de lucru pentru sănătate publică și 
în alte grupuri. Sunt implicată în calitate de 
vicepreședinte, alături de colegii de la AN-
MDM, asigurând expertiza tehnică necesară 
pentru echipa noastră. 

Cum apreciați aceste teme, în perspectiva 
experienței pe care o avem noi înșine, în țară, pe 
aceste subiecte? 
Toate temele sunt foarte complexe, mă voi limita 

să discut despre abordarea dosarului privind Re-
gulamentul pentru evaluarea tehnologiilor me-
dicale (Health Technology Assessment - HTA). 
Implementarea conceptului de HTA este deose-
bit de actuală astăzi, nu numai în Europa, dar și 
în restul lumii. Fiecare ţară își construiește acum 
sistemul propriu de HTA, iar elaborarea unui re-
gulament la nivelul UE va face ca procesul să fie 
nu numai mai rapid, dar și mai eficient din toate 
punctele de vedere. 

Putem într-adevăr să ne punem cumva amprenta, 
sau e vorba numai de o chestiune birocratică, 
administrativă? Cum e procedura de lucru în cadrul 
grupului? 
Nu se pune problema să ne punem amprenta, în 
momentul în care am preluat președinţia Con-
siliului UE noi nu mai vorbim în numele Româ-
niei, ci suntem reprezentanţii UE, iar atitudinea 
noastră trebuie să fie cu totul imparţială, repre-
zentând la toate nivelurile interesele generale 
ale UE. Despre procedura de lucru în cadrul gru-
pului, pot să spun că specialiștii Comisiei Euro-
pene fac propunerea de regulament, acesta este 
discutat în detaliu cu experţii și atașaţii pe sănă-
tate din toate statele membre și cu reprezentanţii 
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Comisiei, sunt negociate toate articolele, iar 
când se ajunge la varianta de compromis accep-
tată, acesta se va trimite pentru aprobare Parla-
mentului European. Cam aceasta ar fi  varianta 
simplifi cată în care se desfășoară lucrurile, dacă 
ar fi  să sintetizăm într-o frază munca și efortul 
susţinut ale sutelor de oameni implicaţi în apro-
barea unui regulament European. De aceea, 
complexitatea și totodată amploarea proceselor 
care se desfășoară în instituţiile Europene con-
tinuă să mă impresioneze, iar UE reprezintă o 
construcţie măreaţă în adevăratul sens al cuvân-
tului. Ca să parafrazez inscripţia de pe una din 
statuile din faţa clădirii Lex a Consiliului UE de 
la Bruxelles, un uriaș pas înainte. 

Ca specialist în farmacologie, ce ne puteți spune 
despre reglementările în domeniul HTA? Care este 
situația curentă și ce se dorește a se schimba, cu ce 
rezultate? 
Cea mai recentă și completă defi niţie a HTA 
aparţine societăţii internaţionale de profi l și 
este din 2016: “HTA este un domeniu multidis-
ciplinar care studiază impactul clinic, econo-
mic, organizaţional, social, legal și etic al unei 
tehnologii medicale, luând în considerare atât 
contextul specifi c al sistemului de sănătate în 
care acţionează, cât și alternativele disponibile”. 
Caracterul multidisciplinar al procesului este 
esenţial: pentru a duce la bun sfârșit evaluarea 
unui medicament, ai nevoie de o echipă în care 
să existe un medic, un farmacist, un economist, 
un statistician și un psiholog sau sociolog. 

În acest moment, în România reglementările 
privind evaluarea tehnologiilor medicale (ETM) 
– sau HTA, cum i se spune în mod frecvent – sunt 
în faza iniţială. Există un proiect al MS, Refor-
ma Sectorului Sanitar – Îmbunătăţirea Calităţii 
și Efi cienţei Sectorului Sanitar 8362-RO, în 
cadrul căruia se numără și asistenţa tehnică 
“Construcţia instituţională a structurii de evalu-
are a tehnologiilor medicale, inclusiv de formare 
pentru Agenţia Naţională a Medicamentului și a 
dispozitivelor medicale”. Proiectul este în parte-
neriat cu un consorţiu din care fac parte BIRD, 
Oxford Policy Management (OPM) UK, Impe-
rial College London și Management Sciences 
for Health (US). Acest proiect, afl at în derula-
re, are ca obiectiv de a oferi suport Ministerului 
Să nă tă ţ ii în procesul de dezvoltare a capabilită ţ ii 
de evaluare a tehnologiilor medicale (ETM) 
în România. Se pune accentul pe crearea unui 
cadru instituţ ional efi cient, dezvoltarea ș i apli-
carea unor metodologii ETM corecte, precum 
ș i implementarea unor procese robuste care 
permit aplicarea ETM pentru susţ inerea proce-
sului decizional informat, cu privire la politicile 
din domeniul să nă tă ţ ii. În cadrul acestui proiect 
sunt implicată ca președinte al grupului de lucru 
(Task force) care are ca obiectiv analiza și stabili-
rea politicilor care vor structura procesul de HTA 
în România. Este un proiect la care ţin foarte 
mult și care, dacă va fi  implementat, va repre-
zenta un pas mare înainte pentru ţara noastră. 

Care sunt punctele în discuție, dat fi ind că acest 
dosar a fost preluat de la președinția austriacă? Care 
sunt punctele asupra cărora există divergențe? 
În negocierea regulamentelor europene, toa-
te punctele din text sunt tratate cu foarte mare 
atenţie, din toate punctele de vedere, de la 
implicaţiile juridice și până la cele semantice, in-
clusiv; procesul este foarte amănunţit, dată fi ind 
importanţa rezultatelor acestui proces. Dacă mă 
întrebaţi care sunt punctele la care încă nu s-a 
ajuns la o opinie comună, în principal este vorba 
de evaluările clinice comune, elemente de bază 
în procesul de ETM, evaluări ale căror rezultate 
se dorește să fi e asumate obligatoriu de către sta-
tele membre în propunerea austriacă și care, în 
viziunea altor state membre, ar trebui să rămână 
opţionale și având ca bază participarea volun-
tară. Un alt punct mai sensibil este reprezentat 
de consultările știinţifi ce comune, respectiv de 
asumarea rezultatelor acestor consultări. Proce-
sul este însă în desfășurare, așa încât mă feresc 
să fac afi rmaţii care ulterior pot să fi e modifi cate. 

Cum apreciați experiența în România în HTA? 
Recent, într-un interviu acordat Medica Academica, 
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este unul care nu are nicun studiu clinic serios 
privind eficienţa sa terapeutică în afecţiunile 
pentru care este prescris. Nu dau nume, însă 
exemplul este grăitor pentru faptul că avem ne-
voie de HTA și în România. 

În ceea ce privește politica medicamentului, 
aceasta este în responsabilitatea Ministerului 
Sănătăţii, noi, specialiștii în domeniul medica-
mentului, cum mă consider și eu, suntem doar o 
parte mică a sistemului. 

Ce ar trebui să știe pacientul român? Ce vine către el 
de la Bruxelles ca urmare a președinției României? 
Așa cum am menţionat anterior, nu este vorba 
de pacienţii români, ci de toţi pacienţii euro-
peni, președinţia Consiliului UE nu reprezintă 
interesele României, ci ale întregii comunităţi 
europene. Adoptarea Regulamentului privind 
Evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) la nivel 
european, atunci când se va ajunge la un con-
sens și va fi votat de Parlamentul European, va 
permite economii substanţiale în sistemele de 
sănătate ale statelor membre și în final accesul 
mai rapid și mai echitabil al pacienţilor la trata-
mentele cele mai recomandate pentru anumite 
patologii. 

Cum apreciați până acum această experiență? 
Ce aduce nou pentru dvs / grupul României ca 
experiență administrativă? 
Este o experienţă nu numai foarte onorantă, să 
îţi reprezinţi ţara într-un moment cu adevărat is-
toric este cu adevărat o cinste, dar în același timp 
este și o experienţă foarte interesantă pentru 
mine. Grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii 
Europene au o metodologie de lucru extrem de 
eficientă, sunt analizate foarte minuţios regula-
mentele propuse de specialiștii Comisiei Euro-
pene, profesioniști deosebiţi în fiecare domeniu, 
se negociază fiecare articol sub toate aspectele, 
se ţine cont de observaţiile și sugestiile fiecărui 
stat membru, iar președinţia României trebu-
ie să ţină cont de toate faptele și comentariile, 
să asigure un climat optim pentru negocierea 
regulamentelor, o atmosferă deschisă tuturor 
opţiunilor și, în același timp, să asigure progresul 
dosarului. Am ocazia să lucrez într-o echipă deo-
sebit de competentă, domnul președinte Răzvan 
Prisadă împreună cu domnul președinte al Gru-
pului de lucru pentru Sănătate publică Ștefan 
Staicu, doamna Laura Alexandrescu, precum și 
colegele de la ANMDM și Ministerul Sănătăţii, 
care asigură secretariatul lucrărilor. Sunt foarte 
plăcut impresionată de profesionalismul care 
se vede la toate ședinţele, de faptul că regulile 
sunt clare și excelent respectate. Nu în ultimul 
rând, am cunoscut oameni cu o expertiză pro-

Prof. Dumitru Lupuliasa, președintele Colegiului 
Farmaciștilor, spunea că “nu avem nicio politică 
a medicamentului în România”, referindu-se la o 
perioadă mai lungă de timp. Cum comentați? 
Nu comentez în niciun fel, nu este rolul meu să 
comentez afirmaţiile altor colegi. 

Pot să vă spun că în ţara noastră acum se 
aplică OMS 861/2014 privind HTA, există un 
department de ETM/HTA în cadrul ANMDM, 
care are câţiva specialiști angrenaţi în acest pro-
ces. Avem o procedură de HTA proiectată iniţial 
ca o soluţie pe termen scurt care funcţionează 
deja de peste patru ani și nemulţumește, justifi-
cat, atât pacienţii, cât și pe toţi ceilalţi actori din 
sistemul medical. Nu voi intra în detalii tehnice. 
E sufi cient să spunem că rezultatele HTA în Ro-
mânia depind în mare măsură de evaluările din 
Anglia, Franţa și Germania, deși există diferenţe 
notabile între România și aceste ţări, atât din 
punct de vedere epidemiologic, cât și economi-
co-social. În actualul cadru legislativ este imposi-
bil ca un pacient român să aibă acces la o terapie 
nouă și foarte bună în același an cu un pacient 
din Franţa sau din Anglia. În acest fel, nu facem 
altceva decât să punem gaz pe focul inegalităţii 
considerabile existente între serviciile medicale 
disponibile unui român și cele aflate la dispoziţia 
unui francez. Asta deși ambii sunt membri ai 
aceleiași Uniuni Europene și au aceleași drep-
turi. 

Din păcate, resursele umane în acest dome-
niu sunt limitate, nu sunt cursuri de HTA sau 
vreo formă de pregătire specifică în domeniu, 
astfel încât specialiștii în domeniu sunt puţini 
și majoritaea lucrează în industria farmaceu-
tică, unde salarizarea este mult mai atractivă. 
Este unul dintre motivele care mă determină 
să încerc la Facultatea de Medicină structura-
rea unui masterat în ETM, la care să predea și 
experţi internaţionali, masterat care să ofere 
posibilitatea celor care doresc să se specializeze 
în acest domeniu foarte actual să o facă la niște 
preţuri rezonabile pentru România. Cursurile 
care pregătesc specialiști HTA la nivel European 
sunt foarte costisitoare în străinătate, ceea ce e 
un factor limitativ pentru sistemul românesc de 
sănătate. Beneficiile construirii în România a 
unui mecanism de HTA viguros și adaptat con-
textului local sunt clare pentru toţi cei interesaţi. 
Ministerul Sănătăţii își va putea orienta hotărâ-
rile în funcţie de dovezile știinţifice existente, iar 
pacienţii vor avea acces mai repede și mai echita-
bil la tratamentele existente, banii fiind cheltuiţi 
mai eficient, mai transparent și nu în funcţie de 
marketingul companiilor farmaceutice. Am să 
vă dau un exemplu ilustrativ pentru subiectul 
nostru: în România cel mai vândut medicament 
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și viteza circulaţiei informaţiei se refl ectă indirect 
în larga răspândire a concepţiilor neștiinţifi ce și a 
antivaccinismului, cerc vicios cu care din păcate 
ne confruntăm acum. 

Iar a treia problemă care cred că ar trebui re-
zolvată este restructurarea pregătirii medicilor 
în timpul rezidenţiatului. Aici sunt foarte multe 
aspecte de luat în consideraţie, de la actualiza-
rea bibliografi ei pentru examenul de rezidenţiat 
și până la desfășurarea specializării, dar mă limi-
tez la menţionarea necesităţii schimbărilor de 
formă și de fond necesare. 

Pentru ca sunteți decanul celei mai prestigioase – 
conform unor clasifi cări internaționale – facultăți de 
medicină din România, câți dintre absolvenții UMF 
ai generațiilor recente mai profesează în România? 
Dar din generația Dvs? 
Am făcut un studiu pe care l-am publicat recent 
într-o revistă internaţională de prestigiu privind 
migraţia medicilor și a absolvenţilor Facultăţii de 
Medicină din Cluj. Am putut să realizăm acest 
studiu aplicând chestionare privind intenţia de 
emigrare tuturor absolvenţilor noștri, la exame-
nul de licenţă. Rezultatele au fost îngrijorătoare, 
un procent de 87% dintre absolvenţi au intenţia 
să plece să practice medicina în străinătate. Din-
tre aceștia, majoritatea doresc să se specializeze 
în tehnici medicale moderne și să se întoarcă 
după aceea în România, însă există și 25% din-
tre absolvenţi care își doresc să plece defi nitiv 
din ţară. Este o pierdere imensă pentru sistemul 
medical și pentru România, având în vedere 
investiţia făcută în studiile lor, pe de o parte, și de 
nevoia de medici bine pregătiţi, pe de altă parte. 
Probabil că în viitorul apropiat această tendinţă 
va scădea, datorită creșterii salariilor în sistemul 
medical, însă nu doar veniturile îi determină pe 
absolvenţii noștri să plece. Ca să vă răspund la 
întrebarea legată de colegii mei de generaţie, 
aproximativ 20% dintre aceștia lucrează în lu-
mea largă, fi ecare integrându-se perfect în siste-
mul de sănătate din ţările respective. Sunt mân-
dră că am colegi foarte bine realizaţi profesional, 
atât în România, cât și în lume. Acest lucru arată 
încă o dată calitatea deosebită a Școlii medicale 
clujene, care în acest an va împlini 100 de ani de 
învăţământ medical în limba română, sărbătoa-
re a întregii comunităţi academice clujene. Este, 
de asemenea, o onoare deosebită ca la 100 de 
ani de la primul curs în limba română la Faculta-
tea de medicină din Cluj să fi u decanul facultăţii, 
urmașa lui Iuliu Haţieganu, primul nostru de-
can, onoare pe care o conștientizez împreună cu 
colegii mei și dorim ca prin manifestările pe care 
le vom organiza cu această ocazie să ne ridicăm 
la nivelul ei.   

fesională remarcabilă din toate ţările membre, 
reprezentanţii Comisiei Europene și ai reţelei 
EuNetHTA, care au experienţa cea mai bună și 
mai bogată din Europa în acest moment în HTA. 
Din toate punctele de vedere este o experienţă 
memorabilă, pentru care sunt foarte recunoscă-
toare statului român, care mi-a acordat această 
oportunitate. 

Dacă ar fi  să schimbați ceva în România în domeniul 
sănătății, pentru o funcționare mai efi cientă, care ar 
fi  trei domenii unde ați acționa? 
Îmi puneţi o întrebare la care ar trebui să dau un 
răspuns foarte vast, iar expertiza mea se limitea-
ză la domeniul medicamentului, mai puţin la 
managementul sistemului sanitar. Dar, ca pro-
bleme principale, cred că este foarte importantă 
în acest moment implementarea structurilor și a 
legislaţiei actualizate de Evaluare a Tehnologii-
lor Medicale (HTA), care ar face astfel încât chel-
tuirea banului public din sistemul sanitar să fi e 
făcută nu doar mai efi cient, dar în același timp 
mai transparent, iar accesul pacienţilor la trata-
mente și sănătate să fi e mai bun și mai echitabil. 

O a doua problemă pe care o văd ca foarte im-
portantă este creșterea semnifi cativă a ratei vac-
cinării și educaţia sanitară în acest sens. De fapt, 
consider că legea vaccinării este binevenită în 
acest moment în care ne confruntăm cu asaltul 
teoriilor neștiinţifi ce și cu extinderea refuzului 
de a vaccina copii, din cauza educaţiei precare a 
publicului, a lipsei gândirii critice și a analfabetis-
mului funcţional, de fapt. Precaritatea educaţiei 
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EEste o temă foarte complexă, dacă am 
privi acest subiect prin prisma conexiunii 
segmentului chirurgical cu cele de 
imunologie, genetică, legislaţie, terapie 
intensivă, cercetare fundamentală, 
în general cu progresele în domeniul 
cunoașterii. O a doua problemă s-ar lega 
de clivarea transplantologiei în funcţie de 
ţintele transplantelor, care au împărţit-o în 
“Transplante de organe, ţesuturi și celule”. 
Cronologic, transplantele tisulare au fost 
anterioare celor de organe. Părintele 
transplantelor tisulare se consideră a fi 
Jacques-Louis Reverdin, în anul 1869, care 
a acoperit o plagă postcombustională cu 
grefe epidermice recoltate de la același 
pacient. Prima grefă de ţesuturi în sens 
mai elaborat se consideră a fi transplantul 
de cornee, studiat de Arthur Von Hippel în 
1886, dar executat de Eduard Konrad Zirm 
în 5 decembrie 1905. El a recoltat corneea 
de la un copil de 11 ani cu tumoră oculară, 
împreună cu Karel Brauer, și a grefat-o 
unui pacient cu grave tulburări de vedere. 
Din fericire, transplantele de cornee nu 
pun probleme de histocompatibilitate, 
ceea ce a dus actualmente la peste 
50.000 de transplante anuale. Desigur, 
grefarea corneii nu este un transplant de 
organ în sensul cuplării lui vasculare și 
repunerii în condiţii de refacere a unei 
funcţii compromise, dar sunt mulţi cei 
care consideră că acest doctor austriac 
a deschis era transplantelor, desigur 
cuplând transplantele de organe cu cele 
tisulare. 

Nu vom face o trecere în revistă 
dedicată a istoriei transplantologiei 
plecând de la epoca legendelor și trecând 
prin antichitate.

În acest sens avem în vedere să trecem 
peste aluziile la grefe din textele istorice 
ale antichităţii, peste legendele din 
istoria umanităţii care denotă așteptările 
multimilenare ale transplantelor umane 
(vezi refacerea de către Isus a urechii unui 

soldat mutilat de Petru, sau frumoasa 
frescă a lui Fra Angelico de la Florenţa, 
care îi redă pe Sfinţii Cosma și Damian 
amputând un membru pelvin bolnav 
și înlocuindu-l cu unul “recoltat” de la 
un etiopian decedat. Aceeași temă se 
poate admira la Muzeul El Prado din 
Madrid, într-o lucrare datând din sec.
XVI și avându-l ca autor pe Fernando El 
Ricon. Ei știau cu siguranţă că încă din 
antichitate se grefau ţesuturi pentru 
reconstituirea nasului, sau se grefau dinţi 
în Egiptul sau Grecia antice (Vezi Codul 
lui Ovidius Naso de V. Sârbu, 2017), 
inclusiv de la animale la om, iar în secolul 
al XVIII-lea, John Hunter a transplantat 
dinţi umani, călcând pe urmele colegilor 
din antichitate. Nu putem să nu amintim 
de primul xenotransplant al unui ţesut 
mobil, sângele, efectuat de la doi copii 
Papei Inocenţiu al XVII-lea, în anul 1406, 
desigur fără succes. 

Transplantologia de organe are un 
protopărinte real la Lyon, pe profesorul 
Mathieu Jaboulay (1860-1913), căci 
părintele acestei chirurgii de cea mai mare 
complexitate este considerat a fi Alexis 
Carrel (1873-1944). 

Jaboulay a avut doi studenţi care au 
ajuns celebri, unul în America și altul 
în Europa. Este vorba de Alexis Carrel 
(Prosector la L. Testut) și respectiv de 
Rene Leriche (1879-1955). Primul este 
considerat părintele transplantologiei și 
al chirurgiei vasculare în lume, pentru 
care i s-a și acordat Premiul Nobel în 
1912, iar al doilea a creat în Franţa o 
școală de chirurgie vasculară celebră 
pe plan mondial, unde au strălucit Cid 
Dos Santos, Rene Fontaine, J. Kunlin și 
Michel De Bakey. Din școala lui Leriche 
a făcut parte și profesorul Pius Brânzeu 
(Teza de doctorat despre arterite a 
fost condusă chiar de Rene Leriche) și, 
prin descendenţă, ajungem la urologul 
transplantolog Petre Drăgan, de la 
Timișoara. De la acești doi uriași, mai 
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ales de la Alexis Carrel, se poate ajunge 
fără dificultate și la școala chirurgicală 
românească, de la Thoma Ionescu până 
la Nicolae Hortolomei, apoi la urmașii 
acestuia, profesorii Theodor Burghele, 
Dan Setlacec și Eugen Proca. Deci avem 
motive să ne scoatem pălăria în faţa lui 
Carrel, dar și a contemporanilor noștri, în 
cea mai fascinantă și mai dificilă redută 
a chirurgiei. L-am amintit pe Jaboulay 
pentru că marea chirurgie a transplantelor 
s-a dezvoltat în SUA, dar rădăcinile ei 
sunt europene, profesorul Jaboulay fiind 
autorul primului trasplant uman, un 
xenotransplant renal de la porc la om, în 
1906. Acesta s-a soldat, cum era firesc, cu 
insucces, necunoscându-se atunci cauzele 
rejetelor de organe. Dar din școala de 
la Lyon a strălucit pe tot mapamondul 
celebrul Alexis Carrel, cel care a publicat 
în 1902, în Lyon Madicals, tehnica de 
anastomoză vasculară. În anul 1902 Carrel 
a executat simultan și independent de 
Emerich Ullmann, de la Viena, primele 
transplante renale experimentale. 
Momentul istoric consemnat pentru 
transplantele experimentale renale este 
anul 1902, când Ullmann face primele 
autotransplante renale la câine și prima 
heterotransplantare între câine și capră 
(Sursa: E. Proca, Transplantarea renală, în 
Tratatul de Patologie chirurgicală, 1984). 
Animalele de experienţă nu supravieţuiau, 
cauza deceselor fiind tromboza vasculară 
sau infecţiile. Același lucru s-a întâmplat 
și în experimentele lui Ernst Unger, care 
în 1905 a transplantat un rinichi de la 
un foxterrier la un boxer, raportând 
apoi peste 100 de transplante renale 
experimentale. 

S-a trecut destul de repede la 
transplantele de la animale la om, ceea 
ce a făcut Jaboulay, care a prelevat un 
rinichi de porc și l-a grefat pe vasele 
humerale ale unui om în anul 1906. 
Unger, pe 10 decembrie 1909, a realizat 
un transplant renal de la un copil 
născut mort la un babuin. Acesta nu a 
funcţionat, dar Unger a mai transplantat 
unei tinere cu insuficienţă renală în fază 
terminală un rinichi de maimuţă. Este 
ușor de înţeles că toate aceste încercări 
au eșuat, necunoscându-se fundamentele 
imunologice ale transplantologiei. Acest 
lucru a fost fundamental pentru viitorul 
medicinii și a început cu “TEORIA 
IMUNITĂŢII” din anul 1912, bazată pe 

experimentele lui Paul Erlich, urmate 
de observaţia că transplantele ar trebui 
să ţină cont de GRUPELE SANGHINE 
(1919-SHAWAN). 

Acesta a fost primul DECENIU al 
transplantologiei de organe și s-a întins 
între 1902-1912. Concluzia a fost că se pot 
efectua transplantele din punct de vedere 
tehnic, dar BIOLOGIC ELE NU SUNT 
URMATE DE SUCCES. Cel care a intuit 
succesele în transplantologie a fost tot 
Alexis Carrel, în 1914, când de la tribuna 
Societăţii Internaţionale de Medicină 
a indicat ca studiile să fie direcţionate 
spre măduva osoasă, spre splină, spre 
descoperirile lui J.B.Murphy de la 
Institutul Rockefeler, care deja propunea 
iradierea și unele substanţe (benzolul) 
pentru inducerea TOLERANŢEI IMUNE. 

Perturbată de prima conflagraţie 
mondială, această cucerire a redutei 
imunologice a întârziat, dar s-a produs 
TRANSLATAREA TRANSPLANTOLOGIEI 
DE AVANGARDĂ SPRE CONTINENTUL 
AMERICAN. Din acest spaţiu anglosaxon 
se va hrăni și transplantologia 
românească. Desigur, debutul l-a făcut 
chiar Alexis Carrel, care în 1903 a emigrat 
în Canada, la Montreal, și de aici în SUA, 
la Chicago, apoi din 1906 la Institutul 
de Cercetări Medicale Rockefeller din 
New York. Dar în cele două decenii care 
au urmat după venirea lui Carrel, ca 
instituţie de frunte în domeniu trebuie 
să mai amintim Clinica Mayo, care s-a 
angajat în realizarea imunosupresiei, 
practic în descifrarea IMUNOLOGIEI 
TRANSPLANTELOR. Carrel a făcut atât de 
mult pentru deblocarea transplantologiei 
încât vom reţine ca etalon supravieţuirea 
îndelungată începând din 1908 a unui 
autotransplant renal. Ideea lui că organele 
recoltate trebuie să fie “ajutate” pentru a 
supravieţui până la grefare este valabilă și 
astăzi, iat invenţia unei pompe de perfuzie 
pentru oxigenarea extracorporeală, de 
către Alexis Carrel, denotă dimensiunile 
genialităţii sale. 

Cercetările de peste Ocean erau desigur 
cunoscute în întreaga lume, și pe această 
linie poate sta mărturie Transplantul unui 
rinichi uman, din anul 1933 (după unii 
autori în 1936), executat la Kiev de către 
YURI VORONOY. El a recoltat un rinichi de 
la un bolnav cu traumatism cranio-cerebral, 
în vârstă de 60 de ani, cu grupa sanghină 
B, și l-a grefat pe coapsa unui bolnav cu 
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Eduard Konrad Zirm 
(1887-1944)

Alexis Carrel, părintele 
chirurgiei vasculare, 
al transplantologiei și 
culturilor celulare și 
tisulare (din pălăria lui 
au ieșit toate)

Mathieu Jaboulay
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culminând cu Ciclosporina, extrasă 
din ciupercile Cylindrocarpen lucidum 
și Trichoderma inflatum, după anul 
1972 și intrată în practica curentă după 
1980-1982.

8. S-au legiferat transplantele, 
s-au creat Asociaţii profesionale, 
s-au format centre de pregătire a 
transplantologilor chirurgi sau a 
specialiștilor imunologi, histopatologi, 
specialiști în terapie intensivă etc. De o 
importanţă pe care am numi-o esenţială 
a fost crearea, în anul 1968, a asociaţiei 
EUROTRANSPLANT.

Desigur, toate aceste progrese s-au 
făcut într-o perioadă de multe decenii, 
progresiv, continuând și în zilele noastre, 
în paralel cu acestea efectuându-se 
numeroase transplante, iniţial cu caracter 
de pionierat. Vom cita dintre aceste 
momente absolut cruciale prin efectul lor 
pe termen lung:

- În 1954, PRIMUL TRANSPLANT 
RENAL reușit pe termen lung, executat 
la BOSTON (Peter Bent Brigham 
Hospital de la Harvard Medical School) 
de o echipă condusă de JOSEPH 
MURAY, împreună cu Merill, Hume, 
Harrison și alţii. În aceeași epocă s-au 
făcut asemenea transplante și la Paris, la 
Spitalul Necker.

- 1958, PRIMUL TRANSPLANT 
EXPERIMENTAL DE CORD făcut cu 
succes (la câine), de către NORMAN 
SHUMWAY (A lucrat la Stanford Hospital 
din San Francisco, metoda lui fiind 
cunoscută și aplicată de Cr. Barnard.) A 
făcut al doilea transplant de cord uman în 
SUA.

- 1963, PRIMUL TRANSPLANT 
HEPATIC, operă remarcabilă a lui 
THOMAS STARZL

- 1963, 11 iunie, PRIMA 
GREFĂ PULMONARĂ, operă a 
lui JAMES HARDY, pacientul John 
Russel fiind un condamnat la moarte, 
suferind de cancer pulmonar. (A 
supravieţuit 18 zile.)

- 1963, HENRI BISMUTH lansează 
PROGRAMUL FRANCEZ DE GREFE DE 
FICAT

- 1964, 24 ianuarie, primul transplant 
de cord de la un cimpanzeu la om, James 
Hardy, la Universitatea Mississippi, la 
Medical Center

- 1966, PRIMUL TRANSPLANT DE 
PANCREAS

insuficienţă renală după intoxicaţie cu 
biclorură de mercur. Grefa a funcţionat 24 
de ore, același chirurg repetând până în 
1949 șase astfel de transplante, toate fără 
succes. Desigur, acești bolnavi nu aveau 
nicio șansă nici netransplantaţi, dar în 
disperare se transplantau... Este cunoscut 
cazul unei mame, disperate de perspectiva 
pierderii vieţii fiului său, Marius Renard, 
care a dorit să-i doneze acestuia un rinichi, 
ceea ce s-a și întâmplat în 1952 la Spitalul 
Necker din Paris. Receptorul a supravieţuit 
21 de zile. 

PROGRESE ÎN CERCETAREA 
FUNDAMENTALĂ CARE AU 
PERMIS EFECTUAREA CU 
SUCCES A TRANSPLANTELOR 
DE ORGANE
1. Descoperirea, în anul 1901, a grupelor 
sanghine de către Landsteiner, prin 
descrierea fenomenelor de aglutinare a 
sângelui uman normal și a aloantigenelor, 
ceea ce a dus la identificarea fenomenelor 
de rejet de organe după reguli apropiate 
sau similare, antigenele ABO, antigenele 
de grup sanghin fiind prezente pe toate 
celulele umane, nu numai pe cele ale 
globulelor sanghine. 

2. Descoperirea IMUNITĂŢII 
UMORALE, atribuită lui WOGLOM, în 
anul 1933 

3. Descrierea 
HISTOCOMPATIBILITĂŢII TISULARE 
și a rolului limfocitelor B și T, JEAN 
DAUSSET, JEAN BERNARD, 1952-1965. 
În esenţă, s-a descoperit în final că 
Sistemul MHC (Complexul Major de 
Compatibilitate) este un complex de gene 
situat pe braţul scurt al cromozomului 
6, care codifică Antigenele Majore de 
Histocompatibilitate, numite Ag. HLA, 
fiind determinate pe leucocite (Human 
Leucocyte Antigen) 

4. S-au descris tipurile de REJET DE 
ORGANE și cauza lor: Rejetul Supraacut, 
Accelerat, Acut și Cronic 

5. S-a progresat de la ceea ce se numea 
Coma depășită și s-a definit Moartea 
cerebrală și criteriile de declarare a acesteia

6. S-au creat laboratoare de tipizare 
tisulară a donatorilor vii sau a celor în 
moarte cerebrală, în final prin metode 
genetice (Haplotipurile donatorilor și 
receptorilor) 

7. S-au perfecţionat tehnicile și 
substanţele cu efecte IMUNOSUPRESIVE, 
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- 1967, 3 Decembrie, în Capetown, 
Republica Sud Africană, PRIMUL 
TRANSPLANT DE CORD, CHRISTIAN 
BARNARD

- 1968, Primul transplant de cord în 
Europa (Paris, Prof. Cabrol)

- 1968, prima grefă pulmonară la Grand, 
în Belgia, operă a Prof. FRITZ DEROM

- Dezvoltarea grefelor tisulare de piele, 
tendoane, vene, cornee, osoase

- Dezvoltarea transplantelor de măduvă 
și, în general, a transplantelor celulare 
specializate și a celulelor stem

- Apariţia băncilor tisulare și a băncilor 
de celule stem

TRANSPLANTUL DE ORGANE 
ÎN ȚARA NOASTRĂ 
A parcurs câteva etape importante, pe care 
le-am legat de personalităţile sau școlile 
care au germinat condiţiile abordării 
acestei noi dimensiuni a chirurgiei.

A. Epoca lui C. D. Severeanu și Thoma 
Ionescu
Constantin D. Severeanu nu a efectuat 
transplante de organe, dar a efectuat 
prima dezobstrucţie arterială din lume în 
1885, la Spitalul Colţea, fiind un pionier 
al chirurgiei vasculare pe plan mondial 
(Trombendarteriectomie de arteră 
femurală) și tot el a introdus în lume 
sutura cu fir surjet, care se folosește 
actualmente cvasiunanim în anastomozele 
vasculare din transplante și în chirurgia 
cardiovasculară. Din școala lui a crescut 
printre alţii un pionier al transplantologiei 
noastre experimentale, profesorul Iancu 
Jianu. 

Începând din 1895, Thoma Ionescu a 
revenit în ţară de la Paris, ca Director al 
Institutului de Anatomie Topografică 
și Chirurgie Experimentală. Aici erau 
organizate trei secţii: una de Anatomie 
comparată, alta de Anatomie topografică 
și a treia de Chirurgie experimentală. 
În secţia de Chirurgie experimentală, în 
aceeași perioadă cu Alexis Carrel de la 
Lyon și cu Emerich Ullmann de la Viena, 
Doctorul Nicolae Florescu (1869-
1939), ajutat de doctorul Belașcu, au 
efectuat mai multe transplante renale 
experimentale care erau printre primele 
din lume, la mică distanţă sau simultan 
cu cele amintite de la Lyon și Viena, 
comunicate de Carrel și Ullmann. 
Florescu și Belașcu au observat că grefele se 

compromiteau prin trombozarea vaselor 
sanghine și au crezut că unghiul de 
implantare vasculară nu era favorabil 
fluxului sanghin. Au testat multe locuri de 
poziţionare, fără succes, și au considerat că 
ar fi convenabil transplantul numai în loja 
renală. Cercetările doctorului Florescu au 
fost comunicate în anul 1905, în articolul 
“Recherhes sur la transplantation 
du rein” (Journal de Phisiologie et de 
Pathologie Generale nr. 8/47/1905). 
Florescu era la curent cu experienţele lui 
Carrel, publicând numeroase lucrări în 
Franţa, mai ales din domeniul fiziologiei 
experimentale, și fiind prezent la multe 
manifestări de la Paris, de obicei lângă 
maestrul său T. Ionescu, care era “citoyen 
francais”. Thoma Ionescu a condus teze 
doctorale din domeniul transplantelor 
(“Autoplastia prin metoda italiană 
modificată și grefa dermoepidermică” 
- Ollier-Thiersch în 1897, teza lui Abraham 
Feisilber, “Transplantări de oase și 
articulaţii”, teza lui I. Avramovici, 1913, 
“Transplantări libere de grăsime”, teza 
lui Rudolf Kraus, 1913, “Transplantări 
libere de aponevroze”, teza lui C. 
S. Helier, 1914). Tot Toma Ionescu a 
înfiinţat la Paris revista “Archives des 
Scientes Medicales” împreună cu V. 
Babeș și Kalinderu, și a ţinut conferinţe 
la Academia de Medicină din Paris, la 
Societatea de Chirurgie din Paris sau la 
congrese cum ar fi în 1902, când apăreau 
lucrările lui Carrel și lui Ullmann. Thoma 
Ionescu era la Paris și a fost solicitat de 
profesorul Pozzi să execute înaintea 
congresului operaţia sa pentru cancerul 
de col uterin (două operaţii efectuate la 
Spitalul Broca). În 1903 T. Ionescu a mutat 
Institutul său și chirurgia experimentală 
într-un spaţiu mult mai generos, la 
Facultatea de Medicină, unde experimentele 
au continuat și au păstrat standardele 
epocii sale sau chiar au fost în avangardă, 
cum s-a întâmplat cu ocazia primului 
Congres al Societăţii Internaţionale de 
Medicină de la Bruxelles, din 1905, sau a 
vizitelor și operaţiilor efectuate în Anglia 
(la Londra, în serviciul lui Mc Gavin, sau 
în SUA, la Mont-Sinai Hospital din New 
York, la Philadelphia, la Chicago, Rochester-
Minesota, în clinica fraţilor Mayo). 

B. Epoca interbelică

Va urma   
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AABSTRACT. Placa de aterom, leziunea 
veșnic controversată din punct de vedere 
patogenic și terapeutic, este considerată 
o “rană” care nu se vindecă niciodată, 
persistând și progresând la nivelul vasului 
arterial. Extrem de versatilă, placa de 
aterom pare să prezinte un pattern 
“personalizat”, diferit nu numai de la 
o persoană la alta, dar și de la un nivel 
la altul al patului arterial al aceleiași 
persoane. Leziunile incipiente ale plăcii 
de aterom apar încă din perioada fetală, 
astfel încât recent s-a demonstrat că toţi 
copiii cu vârste de până la 10 ani au leziuni 
incipiente de ateromatoză. Evoluţia plăcii 
de aterom spre placă vulnerabilă este un 
proces lent, progresiv, care de cele mai 
multe ori nu are manifestare clinică. 
Un factor esenţial al destabilizării plăcii 
de aterom îl reprezintă invazia acesteia 
de către vasele sanguine și limfatice. 
Hipoxia indusă de creșterea grosimii 
peretelui arterial iniţiază angiogeneza 
și limfangiogeneza în placa de aterom. 
Hemoragia apărută în interiorul plăcii de 
aterom este determinată de imaturitatea 
vaselor sanguine care invadează leziunea. 
O persistentă controversă rămăne însă 
originea vaselor de neoformaţie care 
invadează placa de aterom: provin 
ele din intima sau din adventice? Sau 
au dublă origine? Mai mult, factorii 
angiogenici care întreţin progresia plăcii 
de aterom sunt incomplet studiaţi și cu 
atât mai puţin vizaţi ca potenţiale ţinte 
terapeutice personalizate. Angiogeneza 
și limfangiogeneza în placa de aterom 
au roluri diferite. Angiogeneza este 
considerată un factor destabilizator al 
plăcii de aterom și este deja inclusă ca 
factor de risc în evaluarea imagistică 
a plăcii carotidiene vulnerabile la 
pacienţii cu ateroslceroză avansată. 
Limfangiogeneza plăcii de aterom este 
un proces dual, ea fiind acceptată ca un 
mecanism compensator de clearance al 
lipidelor, de reducere a edemului din placa 

de aterom dar, în același timp, și ca o cale 
de acces facilă a celulelor inflamatorii spre 
leziunea ateromatoasă. 

De la vasa vasorum la 
vasele de neoformație 
ale plăcii de aterom 
Vasa vasorum este o reţea vasculară 
care reprezintă suportul morfologic și 
funcţional al nutriţiei pereţilor vaselor 
arteriale și venoase de calibru mare și 
mediu, precum și a ramurilor acestora. În 
timp ce treimea internă a vaselor de tip 
arterial și venos este menţinută viabilă prin 
difuziunea factorilor nutritivi din lumen, 
cele două treimi externe sunt dependente 
de existenţa unei reţele microvasculare 
ce constituie vasa vasorum.1,2 Studiată de 
peste un secol, vasa vasorum rămîne un 
subiect controversat legat de variabilitatea 
sa morfologică observată între specii,3 
dar și de heterogenitatea privind originea 
vasa vasorum pentru fiecare regiune 
vasculară la aceeași specie. Vasa vasorum 
apare precoce în timpul dezvoltării 
embriologice, fiind certificată în jurul 
săptămânii a 12-a de gestaţie și continuând 
să se remodeleze pe tot parcursul vieţii 
fetale.4 Originea vasa vasorum este diferită 
pentru diferite regiuni anatomice ale 
patului arterial normal, astfel că vasa 
vasorum în aorta ascendentă provine din 
arterele brahiocefalice și coronare, în timp 
ce vasa vasorum a aortei descendente 
toracice derivă din arterele intercostale; 
vasa vasorum din artera abdominală 
are originea în arterele lombare și 
mezenterice.5 Heterogenitatea originii 
vasa vasorum are un impact major asupra 
implicării acesteia în constituirea și 
progresia plăcii de aterom, cel mai sugestiv 
exemplu fiind progresia plăcii de aterom 
la nivelul arterelor coronare, carotide 
și cerebrale.6 Într-un studiu publicat în 
2010, Gössl și colaboratorii au demonstrat 
heterogenitatea spaţială a reactivităţii vasa 
vasorum dependentă de tipul plăcii de 
aterom, raportând diferenţe semnificative 
între microdensitatea vasculară a vaselor 

Vasele vasului: cea mai scurtă 
cale de la prieten la dușman
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adventiciale ale arterelor coronare de la 
subiecţii normali, cei cu placa de aterom 
necomplicată, și cei cu placă de aterom 
stenotică și calcificată.7 Demeure și echipa 
sa au demonstrat recent că inflamaţia 
și neovascularizaţia sunt două procese 
separate temporal, neovascularizaţia fiind 
un proces precoce în timpul dezvoltării 
plăcii carotidiene, în timp ce inflamaţia 
este legată de destabilizarea plăcii.8 
Neovascularizaţia plăcii de aterom la nivel 
carotidian este deja utilizată ca și criteriu 
imagistic de apreciere a vulnerabilităţii 
plăcii de aterom.9,10 Vasa vasorum de la 
nivelul vaselor intracraniene reprezintă 
o structură aparte, diferită de vasa 
vasorum ale vaselor extracraniene. Vasele 
intracraniene nu prezintă vasa vasorum 
la naștere11,12,13 datorită micromediului 
cerebral particular. Ulterior, vasa vasorum 
din vasele intracraniene se dezvoltă în 
perioada adultă datorită creșterii grosimii 
peretelui vaselor intracraniene. Vasa 
vasorum se dezvoltă doar în porţiunea 
proximală a arterelor intracraniene, în 
condiţii normale.11,14 Connolly a detectat 
imunohistochimic existenţa vasa vasorum 
la pacienţii fără afecţiuni aterosclerotice 
cerebrovasculare, ca fiind constituită din 
structuri vasculare de 10-20 µm delimitate 
de celule endoteliale în porţiunea 
proximală a arterelor intracraniene.15 
Dezvoltarea vasa vasorum ale vaselor 
intracraniene este direct proporţională 
cu iniţierea și progresia plăcii de aterom, 
mai ales cu etapele tardive complicate 
ale leziunii.14 Recent, s-a demonstrat că 
existenţa neovascularizaţiei în peretele 
îngroșat al arterelor intracraniene 
aterosclerotice determină creșterea 
captării de gadolinium cu creșterea 
contrastului în tehnicile de imagistică 
cu rezonanţă magnetică, aspect cu 
rol prognostic în aprecierea gravităţii 
leziunilor aterosclerotice intracraniene 
complicate.16,17 Vasa vasorum dezvoltată 
consecutiv îngroșării peretelui vaselor 
intracraniene este constituită din vase 
imature, fragile, cu perete incomplet 
sau constituit din elemente celulare 
anormale pentru această regiune, cum 
ar fi celule endoteliale fenestrate sau 
pericite anormale sau absente, factori 
celulari ce întreţin hiperpermeabilitatea 
vaselor neoformate, urmate de producerea 
hemoragiei în placa de aterom din vasele 
intracraniene.18, 19, 20 

Mecanismul unanim acceptat în 
iniţierea și progresia angiogenezei din 
placa de aterom este cel legat de hipoxia 
indusă de creșterea grosimii peretelui 
arterial, urmată de supraexpresia 
factorilor angiogenici și activarea celulelor 
endoteliale din structura peretelui arterial. 
Angiogeneza cu punct de plecare vasa 
vasorum de la nivelul adventicei este o 
etapă precoce a remodelării vasculare 
induse de hipoxie. De asemenea, 
angiogeneza apare și în stadiile tardive 
ale dezvoltării plăcii de aterom, fiind 
stimulată de infiltratul inflamator bogat 
de la nivelul plăcii de aterom.21 Apărută 
iniţial ca un factor adaptativ de creștere 
a fluxului sanguin la nivelul peretelui 
vascular îngroșat de progresia plăcii de 
aterom, neovascularizaţia în peretele 
arterial afectat de ateromatoză devine 
un factor negativ de destabilizare a plăcii 
de aterom. Stresul oxidativ și hipoxia 
locală activează factorul indus de hipoxie 
1α (HIF1α), care iniţiază și susţine 
supraexpresia factorului de creștere al 
endoteliului vascular (VEGF), dar și a 
factorului de creștere fibroblastic (FGF), a 
factorului de creștere derivat din plachete 
(PDGF)22, 23, 24 și, mai recent, a factorului 
de creștere derivat din hepatocite (HGF).25 
Iniţial, sub influenţa factorilor angiogenici 
mai sus menţionaţi, iniţierea angiogenezei 
de la nivelul vasa vasorum este susţinută 
de creșterea densităţii și a calibrului 
vaselor dintre adventice și medie, pentru 
ca ulterior vasele sanguine să invadeze 
media și ulterior placa de aterom. 
Celulele endoteliale și perivasculare 
din structura vaselor de neoformaţie 
sunt morfologic și molecular diferite de 
cele de la nivelul vaselor adventiciale. 
Lipsa celulelor perivasculare în vasele 
de neoformaţie din placa de aterom, 
corelată cu prezenţa endoteliului imatur, 
hiperpermeabil prin lipsa moleculelor de 
adeziune interendoteliale și stimularea 
organitelor veziculo vacuolare 
intracitoplasmatice în celulele endoteliale, 
favorizează afluxul și acumularea de 
lipide și celule inflamatorii în placa de 
aterom. Creșterea migrării leucocitare 
prin reţeaua vasculară imatură a plăcii 
de aterom determină influxul masiv de 
macrofage care exprimă la rîndul lor 
VEGF, dar și receptorul 1 pentru VEGF 
(VEGFR1), această asociere fiind urmată 
de creșterea infiltratului inflamator și 
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implicit a citokinelor proinflamatorii 
care întreţin angiogeneza patologică în 
placa de aterom.26 Inflamaţia și vasele de 
neoformaţie hiperpermeabile determină 
edemul lezional în placa de aterom și 
ţesuturile adiacente, aspect puţin tratat 
în literatura de specialitate. Reducerea 
edemului în placa de aterom pare să fie 
susţinută de hiperplazia vaselor limfatice 
din adventicea vasului. 

Angiogeneza, ca țintă 
terapeutică în placa de aterom 
– studii în model experimental 
Stabilizarea vaselor sanguine reprezintă 
principalul mecanism de supresie a 
angiogenezei atât în bolile maligne, 
cât și în angiogeneza din ateroscleroză. 
Două direcţii au fost studiate în ceea 
ce privește terapia ce vizează vasele de 
neoformaţie din placa de aterom: agenţii 
anti angiogenici/antivascalari și blocarea 
factorilor proangiogenici. Endostatinul, cel 
mai puternic inhibitor angiogenic natural 
pentru VEGF și FGF, a fost testat pe model 
experimental pe șoarecii Apo E knock 
out (ApoE KO). Tratamentul prelungit cu 
endstatin a determinat reducerea plăcii 
de aterom.27 Reluarea experimentului 
pe model suin de ateroscleroză precoce 
indusă de dieta hiperlipidică și injurie 
endotelială de către Xu și colaboratorii28 
a demonstrat scăderea aterosclerozei 
prin reducerea neoangiogenezei din 
vasa vasorum și reducerea inflamaţiei. 
Fumagilin, o micotoxină recunoscută ca 
fiind un puternic inhibitor al proliferării 
și migrării endoteliale, a fost de asemenea 
utilizat în terapia experimentală 
antiangiogenică din placa de aterom, 
fiind conjugat cu lipozomi administrat la 
șoarecii ApoE KO și și-a dovedit utilitatea 
prin reducerea neovascularizaţiei în 
placa de aterom la 5 săptămâni de la 
administrare.29 Alte ţinte terapeutice de 
tipul inhibitorilor de angiopoietină 2 și 
bevacizumab au fost testate. Inhibitorii de 
angiopoietină 2 au determinat reducerea 
dezvoltării leziunilor incipiente ale plăcii 
de aterom și scăderea trigiceridelor 
plasmatice,30 în timp ce bevacizumab 
a determinat, paradoxal, accelerarea 
dezvoltării plăcii de aterom.31,32 

Prin analogie cu metabolismul 
endoteliului vaselor tumorale în care 
glicoliza este exacerbată, s-a demonstrat 
un mecanism similar în endoteliul vaselor 

de neoformaţie din placa de aterom. S-au 
identificat câteva ţinte terapeutice de 
tipul tetrahydrobiopterin (BH4), NADPH 
oxidaza 1 (NOX1) și NADPH oxidase 
2 (NOX2) and 6-fosfofructo-2-kinase/
fructose-2,6-bifosfataza 3 (PFKFB3), dar 
momentan nu există inhibitori specifici 
pentru acestea.33 Unele dintre aceste ţinte 
sunt vizate de terapii care se găsesc deja în 
stadiul clinic precoce de implementare. 

Vasele limfatice: gardienii 
vaselor cu placă de aterom
Pe cât de studiate sunt vasele sanguine 
de neoformaţie în iniţierea și progresia 
plăcii de aterom, pe atât de neglijate 
rămân vasele limfatice. Identificate iniţial 
în adventicea arterelor normale, vasele 
limfatice apar precoce, fiind evidente 
în adventicea aortei de făt la 6 luni de 
viaţă intrauterină (Figura 1a). Vasele 
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limfatice sunt distribuite în zona externă 
a adventicei, au lumen bine conturat și de 
obicei sunt dispuse în jurul vasa vasorum 
(Figura 1b).

Hiperplazia vaselor limfatice din 
adventicea vaselor cu ateromatoză a fost 
demonstrată de Lemole34 cu cel puţin trei 
decenii în urmă, pe model experimental. 
S-a demonstrat că vasele limfatice 
reacţionează precoce, încă din stadiile 
incipiente de dezvoltare a plăcii de aterom, 
iar creșterea densităţii vasculare limfatice 
este un mecanism protectiv de reducere 
a edemului din placa de aterom, pe de o 
parte, dar și de clearance al colesterolului 
din placa de aterom, pe de altă parte.35 
Recent, identificarea și caracterizarea 
Pannexin 1 în endoteliul limfatic a 
reprezentat o evidenţă directă între vasele 
limfatice din vasele cu ateromatoză și 
clearance-ul colesterolului. Pannexin 1 
este un marker binecunoscut în inducţia 
inflamasomilor în leziunile inflamatorii 
uzuale, dar și ca un factor important în 
interacţiunea dintre macrofage și vasele 
limfatice în placa de aterom.36 Nu există 
în acest moment date despre proliferarea 
endotelială limfatică, etapa în care 
aceasta apare și nici factorii implicaţi în 
limfangiogeneza din placa de aterom. Date 
disparate au raportat efectele protective ale 
supraexpresiei axului VEGF C/ VEGFR3, 
aceasta inhibând progresia plăcii de 
aterom.37  
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Figura 1. Vase limfatice 
D2-40 pozitive în 
adventicea aortei fetale 
(a). Dsitribuția vaselor 
limfatice în jurul vaselor 
sanguine adventiciale.
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VVitamina D este o componentă importantă 
în dezvoltarea sistemului musculo-scheletal, 
precum și în întreţinerea și funcţionarea 
acestuia.

Un nivel adecvat de vitamina D se corelează 
cu o densitate osoasă mai mare, o rată mai 
mică de fracturi osteoporotice și cu o funcţie 
neuromusculară îmbunătăţită. Există multe 
dezbateri legate de nivelul adecvat de vitamină 
D și de necesarul de suplimentare pentru a 
preveni deficienţa acestei vitamine.1

De ce considerăm acest subiect important?
Conform datelor disponibile prin 

intermediul IOF (International Osteoporosis 
Foundation), la nivel mondial, osteoporoza 
determină peste 8,9 milioane fracturi anual, 
ceea ce înseamnă o fractură osteoporotică la 
fiecare 3 secunde.3 

Osteoporoza are o prevalenţă mare, 
conform datelor, 1 femeie din 10 cu vârsta 
de 60 ani suferă de această boală, 1/5 cu 
vârsta de 70 ani, 2/5 din cele peste 80 
ani și 2/3 cu vârsta de 90 sunt afectate 
de această boală, ducând cifra mondială 
la aproape 200 de milioane de femei 
afectate.3 40% dintre femei și 13% dintre 
bărbaţi vor suferi în decursul vieţii o 
fractură osteoporotică.3

Devine astfel imperios a discuta despre 
vitamina D în relaţie cu vindecarea fracturilor, 
cu durerea cronică, cu intervenţia chirurgicală 
și recuperarea postoperatorie, precum și cu 
performanţa în sport.2

Din punct de vedere nutriţional, oamenii au 
ca surse de vitamina D suplimente alimentare, 
producţia endogenă prin expunere la soare 
sau alimente, în care se găsesc în cantitate 
mică (pește gras sau alimente fortificate cu 
colecalciferol). 

Metabolismul vitaminei D
La nivelul pielii vitamina D este sintetizată 
din 7-dehidrocolesterol de către radiaţiile 
ultraviolete, această sinteză fiind influenţată 
de intensitatea radiaţiilor ultraviolete ce diferă 
în funcţie de sezon și altitudine, precum și 
îmbrăcăminte și acoperirea pielii cu soluţie de 
protecţie solară.4,5,6

Pentru a fi biologic activă și pentru a 
influenţa metabolismul mineralelor, precum si 
pentru a-și exercita diversele funcţii fiziologice, 
vitamina D trebuie convertită în forma sa 
activă.7

Vitamina D este transportată la ficat fie de la 
nivelul pielii, fie din intestine, de către proteina 
DBP (vitamin D binding protein). Aici ea este 
hidroxilată în 25(OH)D3, care este și forma în 
care măsurăm clinic nivelul acesteia. 

De la nivelul ficatului, DBP transportă 
25(OH)D către rinichi și alte 36 de ţesuturi 
din organism. Rinichiul este cel ce pompează 
vitamina D activată, 1,25(OH)2D3, în 
circulaţia sangvină, cu rolul de a menţine 
nivelul seric al calciului, aceasta fiind funcţia 
endocrină a acestei vitamine. 

Cele 36 de ţesuturi în care ajunge 
25(OH)D3 produc local sau intracelular 
1,25(OH)2D3, realizând funcţia ei paracrină, 
cu rol în reglarea sistemului imun, protecţie 
antimicrobiană, antiinflamatorie, anti-
canceroasă, influenţează benefic sistemul 
cardiovascular, este implicată în secreţia 
insulinei, în integritatea pielii și în dezvoltarea 
cerebrală.2,7 

Vitamina D și sănătatea osoasă
Nu există controverse legate de faptul că 
un nivel adecvat de vitamina D previne 
rahistismul și osteomalacia. Controversele 
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apar legate de rolul acesteia în prevenţia 
osteoporozei și a fracturilor.8 O metaanaliză a 
unor studii randomizate efectuată de Bischoff-
Ferrari et al., în 2009, a demonstrat legătura 
directă între suplimentarea cu vitamina D și 
prevenţia fracturilor.9

Nu este încă demonstrat dacă efectul 
benefic al vitaminei D la nivel osos este legat 
strict de abilitatea 1,25(OH)2D de a asigura 
un nivel adecvat de calciu și fosfor din dietă 
prin stimularea absorbţiei intestinale sau 
dacă exercită și o activitate directă asupra 
cartilajului și oaselor prin promovarea 
dezvoltării normale osoase și a turn-over-ului 
osos. 

Astfel, vitamina D pare să aibă atât efect 
direct, cât și indirect, asupra dezvoltării osoase 
și a remodelării, având importanţă clinică 
în prevenirea rahitismului în scheletul în 
dezvoltare și în prevenţia osteoporozei și a 
fracturilor în scheletul adult. Cea mai mare 
controversă rămâne ce nivel de vitamina D 
este necesar și suficient.8

Cu toate ca datele din literatură nu sunt 
concludente în legătură cu vindecarea osoasă, 
a fost identificat faptul că forma activă 
lucrează la nivelul focarului de fractură. Au 
existat numeroase studii ce și-au propus să 
verifice legătura dintre nivelul de vitamina 
D și vindecarea osoasă. Gorter et al, în 
201710 au arătat că nivelul de vitamina D la 
momentul fracturii influenţează vindecarea 
osoasă, iar menţinerea unui nivel deficient 
de vitamina D se asociază cu o incidenţă mai 
mare a întârzierii în consolidare și chiar a 
pseudartrozei. 

Dar efectul vitaminei D nu este limitat 
doar la sănătatea osoasă, într-adevăr, oasele 
puternice au o probabilitate mai mică de 
a suferi o fractură, dar a fost determinat 
că un supliment de vitamina D în doză de 
700-1000ui pe zi reduce riscul de căderi 
în populaţia vârstnică cu aproximativ 
19%.11 Acest efect pare a fi mediat de 
îmbunătăţirea funcţiei musculare. Aceste 
descoperiri au fost transformate într-o 
recomandare clinică: o doză de 800 ui pe zi 
trebuie luată în considerare la persoanele 
peste 60 de ani pentru a preveni căderile și 
fracturile. 

Vitamina D și durerea cronică
Knutsen et al. au efectuat un studiu multi-
etnic în care au introdus 572 de pacienţi 
ce prezentau dureri nespecifice musculo-
scheletale, cefalee și oboseală. Au descoperit că 
58% din pacienţi prezentau hipovitaminoză, 

din care 1/3 chiar un nivel de vitamina D sub 
25mmol.12

Studiile ulterioare au arătat că vitamina D 
poate ameliora durerea cronică și îmbunătăţi 
starea de bine a pacienţilor. Nu s-a stabilit 
exact modul în care vitamina D reduce 
durerea, existând mai multe postulate: 
prin modificarea activităţii neuronale, prin 
reducerea inflamaţiei sau prin îmbunătăţirea 
forţei musculare. 

Astfel, dovezile rămân puţine pentru 
a putea face o recomandare legată 
de suplimentarea de vitamina D în 
managementul durerii și sunt necesare mai 
multe studii, dar ceea ce știm sigur este că 
pacienţii cu deficient de vitamina D (nivel sub 
30mmol/L) au o probabilitate mai mare să 
beneficieze de suplimentare cu vitamina D, 
ducându-ne la concluzia că vitamina D poate 
fi administrată ca terapie unică pacienţilor cu 
durere cronică și hipovitaminoză D.13

Vitamina D și intervențiile 
chirurgicale
Se crede că organismul metabolizează cantităţi 
mari de vitamina D în cursul vindecării după 
intervenţiile chirurgicale ortopedice. În acest 
sens au fost efectuate o serie de studii. 

Reid et al. au efectuat un studiu prospectiv 
al pacienţilor supuși artroplastiei de genunchi, 
în care au măsurat nivelul de vitamina D 
înainte de intervenţia chirurgicală și la 5 zile 
postoperator, arătând o scădere cu 40% a 
nivelului acesteia.14

Și Barker și colaboratorii au studiat legătura 
dintre nivelul vitaminei D și recuperarea 
postreconstrucţie a ligamentului încrucișat 
anterior, într-un studiu prospectiv, arătând că 
acești pacienţi cu nivel optim al vitaminei D au 
avut o recuperare musculară postoperatorie 
net superioară.15 

Astfel, în condiţiile în care un procent 
de până la 50% din pacienţii ce necesită o 
intervenţie chirurgicală în sfera ortopediei 
au un nivel suboptim de vitamina D, această 
deficienţă trebuie corectată pe cât posibil 
înaintea intervenţiei chirurgicale, în vederea 
ameliorării recuperării și rezultatelor 
postoperatorii, concluzionează o echipă de 
cercetători de la Hospital for Special Surgery 
din New York.16

Vitamina D și performanța atletică
Cum poate vitamina D să amelioreze 
performanţa atletică? Deja am răspuns la 
această întrebare: îmbunătăţeste puterea 
musculară, îmbunătăţește echilibrul, ajută la 
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îmbunătăţirea sistemului neuromuscular și 
reduce riscul de accidentare. 

Un studiu recent în care au participat 
23 de pacienţi ce au efectuat un program 
intens de fitness a arătat că grupul ce a 
luat 4000 ui de vitamina D pe zi a avut 
rezultate mai bune și puterea a crescut 
semnificativ versus grupul căruia i-a fost 
administrat placebo.17

De asemenea, Close și colaboratorii, în 
Marea Britanie, au efectuat un studiu pe 
jucătorii profesioniști de fotbal, pe care i-au 
împărţit în 2 grupe cărora le-au administrat 
timp de 8 săptămâni 5000ui vitamina D și, 
respectiv, placebo. Grupul căruia i-a fost 
administrată vitamina D a avut rezultate 
mai bune decât grupul placebo, în înălţimea 
săriturii verticale, în timpul de sprintare la 
10 metri, precum și un număr mai mare de 
repetiţii la genuflexiuni și flotări.18

În concluzie, există o incidenţă alarmant 
de mare a insuficienţei de vitamină D, iar 
acest deficit există probabil în toate grupele de 
vârstă la pacienţii ortopedici.

Factorii de risc pentru deficitul de 
vitamina D includ expunerea insuficientă la 
soare, aport insuficient alimentar sau prin 
suplimente alimentare, dar și o serie de alţi 
factori precum obezitatea, vârsta, medicaţia 
utilizată, aplicarea de soluţii de protecţie 
solară, acoperirea pielii cu îmbrăcăminte și 
pigmentarea pielii.19

Ghidurile de tratament recomandă o doză 
zilnică de minim 1000mg calciu, 800 u de 
vitamina D și 1 g/kgc de proteină, ca măsură 
generală de prevenţie a osteoporozei.20

Recomandările Societăţii Americane de 
Endocrinologie sunt:

- toţi adulţii cu vârsta între 19 și 50 de ani 
necesită cel puţin 600ui vit D pe zi, respectiv 
800uI/zi pentru adulţii cu vârsta peste 50 
de ani, pentru sănătatea osoasă și funcţia 
musculară, dar se are în vedere faptul că 
pentru a menţine constant nivelul 25(oh)d3 
peste limita optimă (30ng/mL) este posibil să 
necesite 1500-2000uI/zi

- toţi pacienţii cu deficit de vitamina D 
necesită 50.000uI/săptămână timp de 8 
săptămâni sau echivalentul de 6000uI/
zi pentru a obţine un nivel seric de peste 
30ng/mL, urmat de tratament de menţinere 
de 1500-2000 uI/zi. Dozele se modifică în 
funcţie de medicaţia concomitentă și tare 
asociate.21

Știind că vitamina D este metabolizată 
postoperator în cantitate mai mare, în 

aceste cazuri se recomandă 50.000ui/zi 
pentru 5 zile înainte și după intervenţia 
chirurgicală.2

Dozarea vitaminei D ar trebui să devină 
obligatorie în pregătirea preoperatorie 
a pacienţilor ortopedici, și nu numai. De 
asemenea, durerea musculo-scheletală 
postoperatorie ar trebui să fie un semnal de 
alarmă ce ridică necesitatea dozării acestei 
vitamine. 

Și nu în ultimul rând, trebuie 
conștientizată deficienţa de vitamina D în 
populaţia generală și adoptate măsuri de 
prevenţie și tratament.  
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O
Motto: Un adevărat învăţător te îndrumă înspre înăuntrul tău, acolo unde îţi 
primeşti îndrumarea, şi nu înspre afară.

Paul Ferrini

Omul inspiră circa 12 m3 de aer zilnic, 
iar calitatea precară a aerului e greu 
de evitat. Poluarea atmosferică este 
un factor declanșator și agravant al 
astmului bronșic, bronhopneumopatiei 
obstructive cronice (BPOC), 
bronșiectaziei, fibrozelor interstiţiale 
pulmonare și contribuie la patogenia 
cancerului bronhopulmonar. Potrivit 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
anual, mor în Europa aproximativ 
500.000 de oameni din cauza poluării 
aerului. 

Mediul extern implică expunerea 
la o multitudine de factori de risc 
fizici, chimici, biologici, psiho-sociali 
ai bolilor bronhopulmonare, printre 
care poluarea, ca o consecinţă a 
industrializării, tehnicizării extensive, 
urbanizării, aglomerărilor urbane, 
influenţează existenţa umană în mod 
direct și indirect.1 Atunci când în aerul 
atmosferic există substanţe străine de 
compoziţia normală, particule sau gaze 
vizibile sau invizibile, sau când proporţiile 
componentelor normale ale aerului variază 
și pot avea efecte directe sau indirecte 
nocive asupra sănătăţii omului, se folosește 
termenul de poluare.2 Poluarea aerului 

poate fi externă sau internă, la nivelul 
incintelor locuibile. 

Poluarea mediului extern poate fi 
naturală, indusă de incendii forestiere, 
polen, furtuni de nisip, sau artificială, 
cauzată de dezvoltarea tehno-industrială și 
extinderea traficului rutier.3 Schimbările 
climaterice și degradarea continuă a 
mediului înconjurător interacţionează cu 
diferitele tipuri de poluanţi atmosferici 
(iritanţi, alergici, fibrozanţi, cancerigeni) și 
afectează omul din perspectiva condiţiilor 
de viaţă și muncă, provocând dezechilibre 
care pot favoriza sau determina anumite 
afecţiuni digestive, metabolice, cutanate, 
dar mai ales bronhopulmonare, în plan 
individual sau colectiv.4,5 

Poluarea naturală a mediului diferă 
în profil geografic de la antrenarea 
pulberilor și a particulelor de praf, sol, 
reziduuri în suspensie pe arii restrânse, 
așa cum se întâmplă în cazul turbulenţelor, 
vârtejurilor de vânt și furtunilor locale, 
până la furtuni de nisip și praf (ex. 
cele sahariene), care sunt generatoare 
de erodarea solului și pot antrena 
tone de praf, acoperind întinderi de 
câteva sute/mii de kilometri depărtare. 
Inundaţiile, furtunile de tip taifun și 
ciclon antrenează difuziunea fungilor și 
sporilor, cu rol nefavorabil asupra bolilor 
bronhopulmonare cronice. 

Poluarea, factor de risc 
în bolile pulmonare 
în aglomerările 
urbane și nu numai...

Universitatea “Ovidius” din Constanța
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, 
Constanța

Prof. univ. dr.  
Oana Cristina Arghir
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Factorii poluanţi de tip fizic (termici, 
mecanici, radiaţii, lipsa luminii și 
ventilaţiei naturale, zgomot excesiv), 
alături de cei meteoro-climaterici de tip 
oscilaţii ale umidităţii, temperaturii, 
în funcţie de durata lor de acţiune, 
amplitudine și intensitate, dinamica 
emisiilor de poluanţi, pot influenţa 
capacitatea de adaptare a organismului 
uman, favorizând bolile respiratorii.1,4 

Interacţiunea climei cu fumatul, 
acumularea substanţelor poluante, cu 
factorii biologici nocivi precum polenul, 
bacteriile, virușii, fungii, germenii atipici 
(mycoplasme, ricketsii, chlamidii), 
paraziţiim amplifică severitatea 
bolilor respiratorii, crește riscul de 
exacerbări ale bolii cronice obstructive 
bronho-pulmonare. Dintre germenii 
virali, rinovirusurile, adenovirusurile, 
mixovirusurile acţionează frecvent asupra 
tractului respirator, facilitând apariţia 
unor focare epidemice, iar chlamidiile din 
grupul ornitozelor-psitacozelor provoacă 
îmbolnăviri mai ales în ţările tropicale.1 

Ca și surse de poluare staţionare și 
mobile, se remarcă urbanizarea, industria 
și transporturile, cu rol de emitere a 
poluanţilor de tip gaz, praf și pulberi 
(fabricile de materiale de construcţie, 
ciment, var, metale feroase și neferoase), 
fum (metalurgie, siderurgie, cocserii), 
substanţe iritante și toxice (industrie 
petrolieră, șantiere de construcţii, fabricile 
de mase plastice, cauciuc, substanţe 
chimice, prelucrare produse animale 
etc.). Gazele iritante hidrosolubile și 
particulele de dimensiuni mari, cu 
diametrul peste 10-20 µ, inhalate afectează 
căile respiratorii superioare, în timp ce 
particulele de mici dimensiuni, sub 5µ, și 
gazele mai puţin solubile în apă (oxidanţi, 
clor, hidrogen sulfurat) afectează sectorul 
căilor distale mici, iar particulele foarte 
mici și gazele greu solubile în apă (oxizii 
de azot) ajung până la nivel alveolar.1 
Industria poluează orașe întregi precum 
Copșa Mică, Zlatna, Râmnicu Sărat, 
Medgidia.6-8 A genţii poluanţi ai atmosferei 
de tip chimic (particule, gaze, vapori), 
substanţe organice și anorganice, ce 
provin din diverse surse industriale (praf, 
pulberi, combustie), casnice și transporturi, 
sunt larg răspândite, pot fi adsorbite la 
nivelul mucoasei respiratorii și structurii 
alveolare, cauzând boli respiratorii pe 
termen scurt sau lung. Procesele de 

ardere, combustie degajă fum și funingine, 
fiind apanajul uzinelor de incinerare a 
reziduurilor, a deșeurilor, a centralelor 
electrotermice, termocentralelor, marilor 
șantiere de construcţii și a mijloacelor de 
transport de tip aerian, rutier, feroviar, 
maritim, fluvial. Funinginea, alături de 
cenușă, hidrocarburile nearse, particulele 
de cocs și cărbune nears, oxidul și bioxidul 
de carbon, aldehide, acizi, oxizi de sulf și/
sau de azot sunt o sursă majoră artificială 
de poluare iar sulful, ozonul și dioxidul de 
azot sunt și o sursă importantă de smog 
(fum și ceaţă), de precipitaţii acide. Marele 
smog din anul 1952 a produs în Marea 
Britanie 4.000 decese în primele 5 zile 
și alte 12.000 decese în următoarele 60 
de zile.2 Institute of Health Metrics and 
Evaluation de la Universitatea Washington 
din Seattle, Statele Unite ale Americii, 
a realizat un studiu legat de creșterea 
numărului de decese anuale cauzate de 
poluarea aerului, pe plan modial, în 2013 
(5,5 milioane de oameni).9 

Factorii psiho-socio-economici, 
dependenţi de nivelul de cultură, 
educaţie sanitară (igiena locuinţei, igiena 
personală, viaţă dezordonată, toxicomanie, 
deprivare somn), economia și structura 
familiei (venit mediu, număr persoane 
care locuiesc în aceeași casă/ cameră, 
sistem de gospodărire) vin ca un corolar 
al agresivităţii agenţilor nocivi precum 
fumatul, consumul abuziv de alcool, 
alimentaţia neraţională, sedentarismul. 

În mediul urban, poluarea cu gaze 
este reprezentată de poluanţii proveniţi 
din industria chimică, centralele 
termoenergetice, mijloacele de transport 
pe căile de mare trafic. Gazele poluante 
în zona de locuit și/sau la locul de muncă 
se pot clasifica în compuși ai carbonului 
(hiodrocarburi, acizi și aldehide, oxidanţi 
fotochimici, alcool, eteri, esteri și derivaţi), 
compuși ai sulfului (bioxid, trioxid de sulf, 
sulfuri, acid sulfuric și sulfuros, hidrogen 
sulfurat etc.), compuși ai azotului (oxizi 
și acizi, amoniac, amine și nitrosamine), 
halogeni și compuși.1 Înmulţirea surselor 
industriale de poluare și expunerea 
ocupaţională reprezintă factori de risc 
major pentru bolile bronho-pulmonare. 
Anamneza profesională este obligatorie 
pentru diagnosticul pozitiv al bolilor 
profesionale cu determinism pulmonar 
precum silicoza, asbestoza. Dioxidul de 
siliciu, fibrele de azbest şi oxizii de fier 
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sunt poluanţi fibrozanţi extrem de agresivi 
pentru cei expuși în mediu industrial 
sau în perimetrul limitrof industriilor de 
profil. Pe măsura creșterii nivelului de 
poluare și acumulării cronice în mediu a 
poluanţilor respiratorii, riscul de boală 
pulmonară crește. Pentru fiecare creștere 
a expunerii cu 10 mcg/m3 pulberi nocive, 
crește proporţional riscul de mortalitate: 
cu 4% pentru toate cauzele de mortalitate, 
6% pentru cauzele cardiovasculare și 8% 
pentru cancerul bronho-pulmonar.10 

Poluarea aerului poate fi prezentă și în 
interiorul clădirilor/ instituţiilor publice/ 
locuinţelor, de regulă în concentraţii 
mai reduse, existând însă și situaţii, 
în funcţie de așezarea topografică a 
spaţiului construit, modul de exploatare, 
aglomerare, suplimentarea surselor, lipsa 
de ventilaţie, când poluarea interioară 
poate lua valori apreciabile.1 Poluarea 
recurentă a incintei locului de muncă, 
legată de lipsa ventilaţiei și a luminii 
naturale, poate fi cauza așa-numitului 
sindrom de clădire bolnavă, recunoscut de 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în anul 
1983.11 Acest sindrom de clădire bolnavă, 
uneori, poate imita rinosinuzita și astmul 
bronșic.12 

Sursele domestice de poluare pot 
fi variate, provenind din sol (radon), 
diverse materiale de construcţie (azbest), 
procese casnice, gospodărești (curăţenie, 
dezinfecţie, zugrăvit, vopsit, instalaţii 
sanitare, încălzire, gătit). Produșii 
rezultaţi din combustie, în funcţie de 
tipul de combustibil (solid sau lichid) 
folosit pentru gătit și încălzit, mai ales 
în mediul rural, pot produce eliminarea 
de gudroane, poluanţi gazoși, funingine, 
cenușă, cărbune nears, minerale 
necombustibile (compuși de aluminiu, 
siliciu, fier, calciu, magneziu etc), 
provocând infecţii respiratorii și boli 
pulmonare cronice.1 Un rol important în 
poluarea habitatului revine fumatului 
și ventilaţiei insuficiente. Substanţele 
poluante din fumul de tutun persistă 
în aerul respirabil din încăperile unde 
convieţuiesc fumătorii cu nefumătorii 
în funcţie de numărul de ţigări 
fumate, volumul încăperii, ventilaţie, 
explicând frecvenţa în creștere a bolilor 
bronhopulmonare la persoanele expuse 
fumatului pasiv,13 infecţii respiratorii14 
și astm la copii,15 astm cu debut tardiv,16 
BPOC17 și cancer bronhopulmonar18 chiar și 
la femeile nefumătoare.19  
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R
Anemia hemolitică după terapia cu 
doze crescute de imunoglobuline 
administrate intravenos

dintre pacienţi (<5%) pot să prezinte efecte 
adverse precum cefalee, dureri de spate, 
febră, răceli. Unii prezintă efecte adverse cum 
ar fi tromboză, meningită aseptică, hemoliză, 
insuficienţă renală. 

Anemia hemolitică este determinată 
de prezenţa anticorpilor de grup sanguin, 
denumiţi anti-A, anti-B în produsele de Ig 
i.v., este o complicaţie rară subdiagnosticată 
a terapiei cu Ig i.v.  Anticorpii ABO sau 
izoaglutininele sunt prezente în mod normal 
la donatorii de grup sanguin A, B și O folosiţi 
pentru producerea de Ig i.v. cu excepţia 
donatorilor de grup AB. Deoarece grupele de 
sânge O și A formează împreună ~70%–80% 
din populaţia globală, majoritatea plasmei 
folosite pentru producerea de Ig i.v. este de la 
acești donatori. 

În consecinţă, Ig i.v. vor conţine anticorpi 
de grup sanguin care probabil reacţionează 
la indivizii de grup sanguin A, B și AB. La 
acești pacienţi, administrarea de Ig i.v. poate 
potenţial să conducă la reacţii hemolitice 
similare celor din transfuziile cu sânge 
incompatibil. S-a observat că Ig i.v. în doze 
joase sau subcutanat folosită în terapia de 
înlocuire a tulburărilor de imunodeficienţă 
primare și secundare prezintă un risc foarte 
scăzut de hemoliză. Incidenţa hemolizei 
asociate cu Ig i.v. este ~1/1000 episoade 
de tratament Ig i.v.; majoritatea apar în 
primele 48 de ore de la expunere. Majoritatea 
episoadelor hemolitice sunt nenotate sau 
autolimitate cu testul antiglobulină direct 
pozitiv și scăderea moderată a hemoglobinei 
(Hb). Uneori, hemoliza poate conduce la 
scăderea semnificativă clinic a hemoglobinei, 
pacienţii necesitând transfuzie de sânge. 

Hemoliza asociată cu Ig i.v. este un episod 
hemolitic care apare în primele 10 zile 
de la administrarea Ig i.v., evidenţiată de 
următoarele criterii. Criterii de includere 
sunt scăderea concentraţiei de Hb ≤10 g/l 
și testul antiglobulinic pozitiv, plus cel 
puţin 2 din următoarele: crescut numărul 
de reticulocite; crescut nivelul de lactat 
dehidrogenază (LDH) în ser; crescut 
nivelul de bilirubină neconjugată în ser; 

Rezumat
Datorită potenţialului imunomodulator 
al dozelor înalte de Ig administrate i.v., 
indicaţiile clinice au crescut neașteptat. 
Pacienţii cu risc înalt de hemoliză asociată Ig 
i.v. sunt de grup de sânge non-O care primesc 
Ig i.v. doze înalte pentru tulburări inflamatorii 
sau autoimune. Aceasta este folosită ca terapie 
de înlocuire în cazurile cu tulburări datorate 
deficienţelor imune primare și secundare și 
prezintă efect imunomodulator în tulburările 
imune precum purpura trombocitopenică 
idiopatică, sindromul Guillain-Barré, 
miastenia gravis, polineuropatia 
demielinizantă inflamatorie cronică. Anemia 
hemolitică este o manifestare rară, raportată 
ca efect al terapiei cu Ig i.v. în doze crescute. 
Riscul de hemoliză semnificativă apare mai 
crescut la acei pacienţi care primesc doze 
înalte de Ig i.v. Etiologia este multifactorială, 
poate să fie în legătură cu cantitatea de 
anticorpi de grup sanguin administraţi odată 
cu Ig.

Imunoglobulina i.v. este preparată 
dintr-un pool mare de plasmă obţinut de la 
mii de donatori. Ig i.v. conţine predominant 
immunoglobulina G (IgG) cu cantităţi mici 
de IgA și IgM. Ig i.v. prezintă utilitate clinică 
pentru o varietate de boli hematologice, 
neurologice, imunologice, reumatologice. 
Hemoliza asociată cu Ig i.v. este o complicaţie 
subrecunoscută terapiei cu Ig i.v., din această 
cauză incidenţa exactă a anemiei hemolitice 
induse de Ig i.v. nu se cunoaște. Doze înalte 
de Ig i.v. sunt eficiente în tratamentul pentru 
diferite tulburări neuromusculare. Rareori 
s-a semnalat anemie hemolitică ca urmare 
a tratamentului cu doze crescute de Ig i.v. 
S-a remarcat că etiologia este în legătură cu 
cantitatea de anticorpi care sunt administraţi 
i.v. Pacienţii cu grupa sanguină AB prezintă 
risc crescut de anemie hemolitică ca urmare 
a terapiei cu doze înalte Ig i.v. Produsele 
moderne conţin nivel scăzut de anticorpi 
anti-A și anti-B. Terapia cu Ig i.v. este în 
general bine tolerată. Totuși, o proporţie mică 
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concentraţia de haptoglobină serică scăzută; 
hemoglobinemie; hemoglobinuria și/sau 
sferocitoză.

Criterii de excludere sunt alte cauze 
de anemie cum ar fi pierderea de sânge; 
medicamente care determină hemoliză; 
alte boli care determină hemoliză; testul 
antiglobulinic negativ; nicio cauză de 
hemoliză menţionată în criteriile de 
includere. 

Factorii de risc cunoscuţi pentru hemoliza 
asociată cu Ig i.v. sunt: administrarea de 
doze înalte de Ig i.v.; primitori de grup de 
sânge non-O; indicat în caz de tulburarea 
inflamatorie sau autoimună. Donatorii 
de sânge de grup O au anticorpi anti-A și 
anti-B, donatorii de grup A au anticorpi 
anti-B, donatorii de grup B au anticorpi 
anti-A. Donatorii de sânge de grup AB nu 
au anticorpi de grup ABO în sângele lor. 
În consecinţă, poolul de plasmă pentru 
producerea de Ig i.v. de la un număr mare 
de donatori ar conţine în mod natural 
anticorpi împotriva antigenelor A și B găsite 
la pacienţi ce aparţin grupelor de sânge A, B 
și AB. Indivizii de grup O pot, de asemenea, 
să producă izoaglutinine care reacţionează 
atât cu antigene A cât și B, cunoscute ca 
anti-A, anti-B. Aceștia sunt anticorpi din 
clasa IgG, raportaţi să determine hemoliza 
semnificativă clinic și titrurile acestora nu 
sunt de rutină măsurate în produsele de Ig i.v. 
Donatorii cu titruri excesive de anticorpi ABO 
ar putea potenţial să contribuie la cantităţi 
finale înalte de anticorpi ABO în produsele 
de Ig i.v., care ar putea eventual să conducă 
la reacţii hemolitice. Un procent de donatori 
sănătoși pot să aibă anticorpi împotriva altor 
antigene de grup sanguin frecvente (non-
ABO). 

Există două mecanisme prin care 
eritrocitele sunt distruse prin mecanism 
mediat imun. Distrugerea intravasculară 
a eritrocitelor prin liza mediată de 
complement este de obicei iniţiată de 
anticorpi din clasa IgM. IgM se leagă la 
eritrocite circulante, mediază activarea 
cascadei complementului, care conduce 
la distrugerea membranei eritrocitului 
determinând hemoliza intravasculară. 
Frecvent, anticorpii care determină hemoliza 
intravasculară prin mecanism mediat de 
complement sunt anti-A și anti-B. Rareori, 
alţi anticorpi precum anti-Jka, -Jkb, -Vel, și 
-Lea pot să conducă la liza intravasculară. 
Hemoliza intravasculară poate să determine 
hemoliza masivă a 200 ml de eritrocite, care 

poate să conducă la scăderea rapidă a Hb 
aprox. 5 g/dl într-o oră. În consecinţă, aceasta 
poate fi potenţial fatală dacă pacientul nu 
este prompt tratat cu transfuzii de eritrocite. 
Are loc distrugerea extravasculară prin celule 
imune, care detectează IgG și complement 
legate la eritrocit. Hemoliza extravasculară 
apare în sistemul fagocitar mononuclear 
predominant în splină și în ficat. Infecţia, 
inflamaţia, hemoliza autoimună sau 
eliberarrea de citokine pot să contribuie la 
hiperactivarea macrofagelor. Izoaglutininele 
ABO sunt în majoritate anticorpi IgM, dar 
clasele de IgG și IgA sunt, de asemenea, 
prezente în plasmă. Acestea au potenţialul de 
a determina hemoliză semnificativă clinic. 
În consecinţă, când Ig i.v. este administrat, 
dacă primitorul este de grup A, B sau AB, 
ambele clase IgM cât și IgG au potenţialul să 
activeze complementul și să determine liza 
intravasculară. Rareori, hemoliza asociată Ig 
i.v. apare ca rezultat al activării hemolizinei 
cu titru înalt. Deoarece complicaţiile 
hemolitice apar la pacienţii care sunt trataţi 
pentru stări autoimune/inflamatorii, mai 
degrabă decât imunodeficienţe primare, a 
doua ipoteză a fost postulată pentru hemoliza 
asociată Ig i.v. – prima fiind administrarea 
de doze înalte de Ig i.v. la un pacient de 
grup sanguin non-O și a doua este prezenţa 
stării inflamatorii sau hipersensibilizare a 
pacientului. Boala inflamatorie predispune 
la activarea macrofagelor splenice, care 
la rândul lor crește capacitatea lor pentru 
hemoliză a eritrocitelor acoperite cu 
anticorpi sau C3b. S-a subliniat riscul cel mai 
înalt de hemoliză la pacienţii care primesc 
doze înalte de Ig i.v. Anticorpii, alţii decât 
alloanticorpii de grup sanguin, ar putea, de 
asemenea, să contribuie la hemoliza celor 
care primesc Ig i.v. 
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Hemoliză mediată de Ig i.v. (x1000)

Hemoglobinemia 
(plasma neagră) datorită 
hemolizei intravasculare 
mediată de administrarea 
de Ig i.v. 
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Investigaţii de laborator: efectuarea 
testelor de laborator pentru hemoliză; 
testul antiglobuline; verificarea titrurilor de 
anticorpi de grup ABO în Ig i.v. administrată. 
Dacă produsul de Ig i.v. conţine titru înalt de 
anticorpi anti-A sau anti-B, hemoliza trebuie 
suspectată.

Concluzie
În consecinţă, administrarea Ig i.v. recipienţilor 
de grup A, B sau AB ar putea potenţial să 
conducă la reacţii de hemoliză similare cu cele 
în cazul transfuziei cu sânge incompatibil. Prin 
urmare, este foarte important să introducem 
măsuri de reducere a titrului de anticorpi ABO 
conţinuţi în Ig i.v. Totuși, datorită potenţialului 
imunomodulator al dozelor înalte de Ig i.v., 
indicaţiile clinice și utilizarea dozelor înalte 
au crescut. Hemoliza semnificativă clinic 
asociată cu administrarea de Ig i.v. a fost recent 
identificată ca o problemă majoră care solicită 
atenţie specială. Se impune cunoașterea 
concentraţiei de hemoglobină înaintea aplicării 
tratamentului cu Ig i.v.   
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Anemie macrocitară 
nemegaloblastică asociată cu 
ciroză hepatică cu virus B

(macrocite cu anizocitoză și poikilocitoză). 
Volumul eritrocitar mediu (mean 

corpuscular volume, MCV) s-a remarcat că 
este crescut în multe stări clinice. Datele au 
indicat că pacienţii cu anemie macrocitară 
erau în vârstă și prezentau niveluri crescute 
ale bilirubinei, international normalized ratio 
(INR) și fosfatazei alcaline (ALP) comparativ 
cu pacienţii cu anemie normocitară sau 
microcitară. Din contră, colesterolul total 
și albumina sunt relativ scăzute. Un volum 
eritrocitar mediu >110 fl poate să apară în 
cazul excesului de alcool, hipotiroidism, 
utilizarea anumitor medicamente (ex. 
metformin, chimioterapice), infecţia cu HIV, 
în unele afecţiuni hematologice (hemoliză, 
sindroame mielodisplazice). Hematocritul 
scade mai puţin datorită macrocitozei.

Concluzie
Evaluarea anemiei la pacienţii cu ciroză 
hepatică este, de obicei, neinvazivă şi 
include hemograma, examinarea frotiului 
de sânge periferic. Anemia macrocitară 
este caracterizată prin prezenţa în sânge a 
unor eritrocite de dimensiuni mari (volumul 
eritrocitar mediu >110 fl. Anemia macrocitară 
este asociată cu severitatea lezării hepatice și 
ar putea fi un factor de predicţie al decesului 
la pacienţii cu ciroză hepatică decompensată 
determinată de virusul B.  

Rezumat
Infecţia cronică cu virusul B hepatic (HBV) 
este una dintre cauzele majore ale cirozei 
și înseamnă 30% din decesele atribuite 
HBV. Ciroza este stadiul terminal al bolii 
hepatice care duce invariabil la deces. 
Investigaţiile pentru diagnosticul cirozei 
hepatice sunt: examenul fizic, anamneza, 
o serie de analize de sânge, precum și teste 
de imagistică și biopsie hepatică. Analizele 
de sânge care pot susţine diagnosticul de 
ciroză hepatică sunt: albumina, timpul de 
tromboplastină parţial activată (partial 
thromboplastin time activated, aPTT), 
bilirubina, aspartataminotransferaza (AST), 
alaninaminotransferaza (ALT), lactat 
dehidrogenaza (LDH), fosfataza alcalină 
(APL), glutamiltranspeptidaza (GGT). Anemia 
este o comorbiditate frecventă în ciroza 
hepatică cu prognostic sever. Pe baza criteriilor 
WHO, anemia este prezentă atunci când 
concentraţia Hb < 13 g/dl la bărbaţi şi < 12 g/
dL la femei. Macrocitoza înseamnă prezenţa 
în sânge de eritrocite anormal de mari, 
macrocite.

Anemia macrocitară este caracteristica 
anumitor tipuri de anemie, cum ar fi anemia 
din deficitul de vitamină B12 și acid folic sau în 
anemiile caracterizate printr-o creștere a ratei 
de producere a eritrocitelor. În aceste cazuri 
efectuarea frotiului de sânge este folositoare 
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Anemie macrocitară. Frotiu de sânge de la un 
pacient cu ciroză hepatică în stadiu terminal Aspect macroscopic. Ciroză hepatică
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CConsiderată în trecut o boală 
degenerativă, cauzată de uzura 
progresivă a elementelor articulare, 
boala artrozică (BA) recunoaște astăzi 
o patogenie complexă, iar termenul 
“osteoarthritis” folosit de literatura de 
limbă engleză subliniază în mod corect 
intervenţia mecanismelor inflamaţiei în 
producerea bolii. 

Deși BA este într-adevăr puternic 
asociată cu înaintarea în vârstă, 
leziunile osoase și cartilaginoase 
întâlnite în cursul acesteia sunt însă 
diferite de modificările care apar 
în cursul procesului fiziologic de 
senescenţă. Cercetările ultimilor 
ani au arătat că odată cu înaintarea 
în vârstă se produc modificări la 
nivelul matricei cartilajului care 
constau în reducerea gradului său de 
hidratare și acumularea unor proteine 
care conţin produși avansaţi finali 
ai procesului de glicozilare.1 Aceștia 
determină o creștere a legăturilor 
între fibrele de colagen, determinând 
modificarea proprietăţilor sale 
biomecanice care generează reducerea 
rezistenţei sale mecanice și care face 
ca fibrele să devină casante. Acești 
produși de glicozilare finală sunt 
bine cunoscuţi pentru rolul lor în 
cursul diabetului zaharat, implicarea 
acestora în BA fiind recunoscută mai 
recent. Este important de menţionat 
faptul că la nivelul cartilajului acești 
produși se formează și se acumulează 
independent de nivelele serice ale 
glucozei, explicaţia fiind viaţa extrem 

de lungă a proteinelor matriceale 
la nivelul cartilajului, în special a 
colagenului de tip II, care are un timp 
de înjumătăţire care depășește 100 de 
ani.2 Această rată scăzută de turnover 
la nivelul cartilajului determină o 
acumulare foarte lentă a acestor 
produși finali de glicozilare, care nu sunt 
îndepărtaţi de la nivelul ţesuturilor. O 
a doua modificare legată de vârstă la 
nivelul matricei cartilaginoase constă 
în calcificarea sa, cunoscută ca fiind 
procesul de condrocalcinoză. Aceasta se 
produce prin acumularea unor cristale 
de pirofosfat de calciu,3 uneori însă și 
de hidroxiapatită.4 Condrocalcinoza 
poate să contribuie la dezvoltarea BA, 
fiind foarte frecvent întâlnită la nivelul 
articulaţiilor care prezintă modificări 
de artroză. 

La momentul actual, se consideră că 
BA are o patogenie complexă în care 
intervin factori biomecanici, dar și 
mediatori pro-inflamatori și enzimatici 
care determină distrucţia articulară 
caracteristică afecţiunii. 

Principalele modificări patologice 
ale structurilor articulare întâlnite 
în cursul procesului artrozic sunt 
reprezentate de leziunile focale ale 
cartilajului hialin articular, care este 
în general perceput ca o structură ce 
absoarbe șocurile la care este supusă 
articulaţia. Acesta asigură de asemenea 
și o suprafaţă netedă care permite 
mișcarea normală de alunecare cu 
o frecare redusă a componentelor 
articulare. Fibrele de colagen sunt 
structurile care asigură rezistenţa 
cartilajului hialin și formează o 
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reţea în ochiurile căreia sunt dispuși 
proteoglicani hidrofili responsabili 
de elasticitatea cartilajului articular. 
Primele modificări patologice în cursul 
BA se remarcă la suprafaţa cartilajului 
articular, care suferă un proces de 
fibrilare locală, în special în zonele de 
încărcare mecanică maximă. Iniţial, 
fibrele de colagen sunt slăbite, ceea ce 
permite proteoglicanilor hidrofili să 
atragă o cantitate mai mare de apă și 
determină o tumefiere a structurilor 
cartilaginoase. Agreganul este o 
moleculă proteoglicanică mare care 
asigură în mare măsură elasticitatea 
cartilajului și este degradat de membri 
ai familiei ADAMTS cunoscuţi 
drept agrecanaze (ADAMTS 4 și 5). 
Colagenul de tip II (forma cea mai 
răspândită de colagen, care este 
responsabilă de rezistenţa cartilajului) 
este degradat de colagenaze care 
fac parte din familia matrix-
metaloproteinazelor, MMP 13 fiind 
colagenaza majoră responsabilă de 
degradarea cartilajului în cursul BA.5 
Condrocitele sunt celule active care 
au ca funcţie normală menţinerea 
unui raport fiziologic între procesele 
anabolice și cele catabolice. În 
cursul instalării proceselor artrozice 
activitatea acestui grup celular 
este intens accelerată, se produce o 
proliferare a numărului de condrocite 
care încearcă să răspundă la pierderea 
de matrice extracelulară, iar o parte 
din acestea suferă un proces de 
modificare fenotipică către o formă 
de condrocite hipertrofice, similare 
cu celulele care se găsesc în zona 
hipertrofică a plăcii de creștere și care 
sintetizează colagen de tip X și matrix 
metaloproteinază 13 (MMP-13).6 Ulterior 
se produce o degradare importantă a 
matricei extracelulare, iar ca urmare 
a acţiunii proteazelor secretate sub 
acţiunea citokinelor pro-inflamatoare, 
condrocitele vor fi stimulate să producă 
o cantitate și mai mare de citokine și 
proteaze. În stadiile finale se observă 
numeroase aspecte de moarte celulară 
condrocitară, generând zone întinse de 
matrice acelulară. 

La nivelul osului subcondral 
boala artrozică se însoţește de 
scleroză osoasă cauzată de producţia 
crescută de fibre de colagen, care 

sunt mineralizate în mod ineficient. 
Osteofitele se formează la nivelul 
marginilor articulare, adesea la 
locul de inserţie a tendoanelor și 
ligamentelor, ca urmare a exercitării 
unor forţe mecanice în aceste zone;7 
în stadiile avansate de boală pot 
apărea de asemenea și chiste osoase 
subcondrale. În mod obișnuit în BA 
nu se dezvoltă eroziuni osoase, cu 
excepţia formelor de artroză erozivă 
la nivelul articulaţiilor interfalangiene 
distale și proximale. Leziunile osoase 
medulare, evidenţiate cu ajutorul 
rezonanţei magnetice, se observă în 
special în zonele unde există pierdere 
a cartilajului supraiacent și unde 
solicitările mecanice sunt maximale. 
Aceste leziuni osoase constau în 
necroză localizată și procese de 
fibroză secundară. 

Pe lângă osteoscleroza osului 
subcondral, în BA apar și modificări 
la nivelul membranei sinoviale 
articulare. Acestea se regăsesc în 
grade diferite, în toate formele 
de BA, sugerând că există un 
răspuns articular comun faţă de o 
multitudine de leziuni articulare. 
Astfel, intensitatea și modalitatea 
de instalare a acestor modificări 
patologice depinde de factorii 
declanșatori ai BA. Marea majoritate a 
persoanelor cu BA simptomatică prezintă 
un grad variabil de inflamaţie sinovială, 
inclusiv de hipertrofie sinovială. Spre 
deosebire însă de formele de artropatie 
inflamatoare, precum artrita reumatoidă, 
sinovita nu este factorul iniţiator al 
procesului lezional întâlnit în BA, ci 
apare secundar altor procese implicate 
în patogenia bolii. În ciuda acestui 
fapt, sinovita contribuie semnificativ 
la durere și la progresia bolii, inclusiv 
la distrugerea de cartilaj, aceasta 
fiind mediată de producerea de 
factori pro-inflamatori și de proteine 
specifice numite alarmine.8,9 
Afectarea membranei sinoviale 
duce și la modificarea compoziţiei 
lichidului sinovial, care reprezintă un 
factor patogen recunoscut, având în 
vedere că acidul hialuronic existent în 
lichidul sinovial asigură vâscozitatea 
acestuia și necesită prezenţa unei 
proteine mucilaginoase numită 
lubricină sau proteoglican 4, care 
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contribuie în măsură importantă la 
realizarea unei mișcări fără frecare, 
realizând protecţia suprafeţelor 
articulare faţă de diversele solicitări 
mecanice.10 

Alături de modificările cartilajului 
și osului subcondral, leziunile la 
nivelul ţesuturilor moi observate în 
BA includ afectarea ligamentelor, 
capsulei articulare, meniscurilor sau 
altor structuri peri-articulare. Aceste 
zone tisulare evidenţiază modificări 
la nivelul matricei extracelulare 
și o reducere a celularităţii, iar 
îngroșarea capsulei articulare alături 
de dezvoltarea osteofitelor contribuie 
la creșterea dimensiunii articulaţiilor 
afectate de artroză. În mod secundar, 
se produce o afectare a musculaturii 
și a nervilor peri-articulari, generând 
hipotonie musculară și durere 
osteomusculară. Aceste modificări 
patologice caracteristice sunt de obicei 
prezente la toţi pacienţii cu BA, în 
special în formele avansate de boală, 
indiferent care este mecanismul 
declanșator al afecţiunii sau factorii 
săi precipitanţi.Factorii pro-inflamatori 
par să fie esenţiali în stimularea 
sintezei unor enzime proteolitice 
responsabile de degradarea matricei 
extracelulare care va determina 
distrugerea ţesuturilor articulare. 
Deși pierderea și în final distrugerea 
cartilajului hialin este o componentă 
centrală a procesului patogenic din 
BA, practic toate ţesuturile ce intră 
în componenţa unei articulaţii sunt 
afectate în grade variate, ceea ce 
arată faptul că artroza este o boală 
care interesează întreaga articulaţie, 
considerată ca un organ unitar. 
Factorii mecanici (posttraumatici 
sau prin încărcare mecanică 
repetitivă) joacă un rol important 
în declanșarea BA, determinând 
ţesuturile articulare să producă 
factori pro-inflamatori și enzime 
proteolitice care vor media în final 
distrugerea structurilor articulare. 
Implicarea proceselor inflamatoare 
în patogenia artrozei este evidenţiată 
de implicarea mediatorilor pro-
inflamatori și a enzimelor proteolitice. 
Un număr important de citokine au 
fost evidenţiate în lichidul sinovial 
precum și ţesuturile afectate de 

procesul artrozic, între acestea 
trebuind citate interleukina 1, factorul 
de necroză tumorală α, interleukina 
6, precum și interleukinele 7, 8, 15, 
17, 18, factori de creștere precum 
macrophage chemotactic protein (MCP)-
1, interferon-induced protein (IP)-10 și 
monokine induced by interferon (MIG).11 
Recent, la acest sistem de citokine 
pro-inflamatoare au fost adăugaţi 
alţi mediatori ai inflamaţiei, precum 
alarminele și damage-associated 
molecular patterns (DAMPs). Acești 
mediatori generează sinovită prin 
atragerea de macrofage în mediul intra-
articular și promovează degradarea 
matricei cartilaginoase prin stimularea 
expresiei unui număr important de 
proteaze. S-a demonstrat de asemenea 
faptul că BA se asociază cu activarea 
răspunsului imun înnăscut12 și activarea 
complementului la nivelul articulaţiilor 
artrozice, iar inhibiţia acestuia pare 
să fie protectoare faţă de evoluţia 
leziunilor de tip artrozic la animalul de 
laborator. S-a speculat că intervenţia 
asupra factorilor care stimulează 
producerea acestor mediatori pro-
inflamatori ar putea să servească drept 
ţintă utilă în intervenţiile terapeutice 
din artroză. S-a demonstrat de 
asemenea că la nivelul cartilajului 
articular în cursul bolii artrozice 
nu se dezvoltă un proces reparator 
corect, probabil din cauza structurii 
sale avasculare, și că odată ce s-a 
produs o cantitate suficientă de 
leziuni matriceale, acestea devin 
ireversibile. Pe de altă parte, 
fragmentele eliberate din 
matricea cartilajului (incluzând: 
fibronectină, proteina oligomerică 
cartilaginoasă, fibromodulină, 
proteoglicani și colagen) în cursul 
leziunilor apărute ca urmare a BA 
stimulează răspunsul imun înnăscut 
și astfel cresc expresia căilor 
degradative la nivelul cartilajului prin 
intermediul receptorilor “toll-like”, 
precum și a integrinelor.13 Un număr 
important de factori pro-inflamatori 
care acţionează în articulaţia 
artozică presupun activarea NF-kB, 
ca element fundamental de reglare a 
transcripţiei.14 

O discuţie particulară legată de 
implicarea diverșilor mediatori în 
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producerea BA este generată de 
constatarea că greutatea corporală 
este un factor de risc pentru BA, nu 
numai la nivelul articulaţiilor portante 
precum genunchiul și șoldul, dar 
și la nivelul articulaţiilor mâinii.15 
Se consideră că macrofagele de la 
nivelul ţesutului adipos reprezintă 
o sursă de citokine pro-inflamatorii 
precum interleukina 6 și factorul de 
necroză tumorală α, iar adipocitele 
sintetizează adipokine precum 
leptina, astfel încât citokinele asociate 
cu obezitatea pot să stimuleze un 
status pro-inflamator sistemic de 
intensitate mică care poate contribui 
la dezvoltarea artrozei, în timp 
ce leptina ar putea avea efecte 
directe asupra ţesuturilor articulare 
stimulând procesul artrozic. Este 
de asemenea posibil să se producă 
o modificare a metabolismului 
lipidic cu o activitate crescută a 
unui receptor particular denumit 
PPARδ, respectiv peroxisome 
proliferator-activated receptor(PPAR) 
delta.16 

Leziunile distructive articulare 
din cursul BA, descrise anterior, 
sunt determinate de activarea unui 
număr important de proteaze care 
includ metaloproteinaze matriceale 
(MMP), proteinaze cisteinice 
incluzând catepsina K, și proteinaze 
serinice. Un număr de alţi mediatori 
care nu au acţiune pro-inflamatoare 
sunt implicaţi în activarea altor 
căi patogenice care vor determina 
distrucţie tisulară în cursul BA 
sau vor reduce abilitatea celulelor de 
a repara deficitele sau leziunile de 
matrice cartilaginoasă. Între acestea 
se citează contribuţia următoarelor:

- semnalizarea prin fibroblast 
growth factors (FGF), care este 
responsabilă de promovarea 
proliferării condrocitare și 
stimularea proceselor anabolice 
sau catabolice;

- semnalizarea cu ajutorul 
bone morphogenetic proteins (BMP) 
sau Wnt, care interacţionează cu 
osul subcondral și cartilajul articular 
situat deasupra acestuia;

- sirtuinele sunt deacetilaze 
NAD-dependente care realizează 
o legătură cu expresia genetică 

referitoare la metabolismul 
energetic și care sunt implicate în 
producerea BA;

- modificările epigenetice, 
care se referă la procese precum 
metilarea ADN, modificările 
histonelor prin procese de acetilare 
sau metilare sunt cu certitudine 
implicate în patogenia BA.

Cunoașterea acestor progrese 
în patogenia bolii artrozice 
deschide perspectiva unor abordări 
terapeutice sau profilactice 
direcţionate către corectarea 
principalilor factori de risc implicaţi 
în producerea BA.  

1. Lotz M, Loeser RF. Effects of aging on articular cartilage homeostasis. Bone 
2012; 51:241.

2. Verzijl N, DeGroot J, Thorpe SR, et al. Effect of collagen turnover on the 
accumulation of advanced glycation end products. J Biol Chem 2000; 
275:39027.

3. Lioté F, Ea HK. Clinical implications of pathogenic calcium crystals. Curr Opin 
Rheumatol 2014; 26:192.

4. Lane NE, Brandt K, Hawker G et al. OARSI-FDA initiative: defining the 
disease state of osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2011; 19:478. / Liu-
Bryan R, Terkeltaub R. Emerging regulators of the inflammatory process in 
osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol 2015; 11:35.

5. Troeberg L, Nagase H. Proteases involved in cartilage matrix degradation in 
osteoarthritis. Biochim Biophys Acta 2012; 1824:133.

6. van der Kraan PM1, van den Berg WB. Osteophytes: relevance and biology. 
Osteoarthritis Cartilage. 2007 Mar;15(3):237-44. Epub 2007 Jan 3.

7. Liu-Bryan R, Terkeltaub R. Emerging regulators of the inflammatory process 
in osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol 2015; 11:35.

8. Loeser RF, Goldring SR, Scanzello CR, Goldring MB. Osteoarthritis: a disease 
of the joint as an organ. Arthritis Rheum 2012; 64:1697.

9. Waller KA, Zhang LX, Elsaid KA et al. Role of lubricin and boundary 
lubrication in the prevention of chondrocyte apoptosis. Proc Natl Acad Sci 
USA 2013; 110:5852.

10. Sohn DH, Sokolove J, Sharpe O, et al. Plasma proteins present in 
osteoarthritic synovial fluid can stimulate cytokine production via Toll-like 
receptor 4. Arthritis Res Ther 2012; 14:R7.

11. Liu-Bryan R, Terkeltaub R. The growing array of innate inflammatory 
ignition switches in osteoarthritis. Arthritis Rheum 2012; 64:2055.

12. Sofat N. Analysing the role of endogenous matrix molecules in the 
development of osteoarthritis. Int J Exp Pathol 2009; 90:463.

13. Olivotto E, Otero M, Marcu KB, Goldring MB. Pathophysiology of 
osteoarthritis: canonical NF-κB/IKKβ-dependent and kinase-independent 
effects of IKKα in cartilage degradation and chondrocyte differentiation. 
RMD Open 2015; 1:e000061.

14. Johnson VL, Hunter DJ. The epidemiology of osteoarthritis. Best Pract Res 
Clin Rheumatol 2014; 28:5.

15. Ratneswaran A, LeBlanc EA, Walser E et al. Peroxisome proliferator-
activated receptor δ promotes the progression of posttraumatic 
osteoarthritis in a mouse model. Arthritis Rheumatol 2015; 67:454.

16. Struglics A, Larsson S, Kumahashi N et al. Changes in Cytokines and 
Aggrecan ARGS Neoepitope in Synovial Fluid and Serum and in 
C-Terminal Crosslinking Telopeptide of Type II Collagen and N-Terminal 
Crosslinking Telopeptide of Type I Collagen in Urine Over Five Years After 
Anterior Cruciate Ligament Rupture: An Exploratory Analysis in the Knee 
Anterior Cruciate Ligament, Nonsurgical Versus Surgical Treatment Trial. 
Arthritis Rheumatol 2015; 67:1816.

REFERINȚE:



A
- boală a individului, 
familiei și societății  

DIABETUL

aflat că a murit. Și Dna Ica a purtat doliu un 
an de zile. 

Livia mi-e colegă, e jurnalistă. Angrenată 
în stresul zilnic al știrilor – care să fie mai 
nouă, mai exclusivă, mai documentată, 
mai verificată și mai bine împachetată. Ea 
e foarte fit, subţire ca o silfidă, nici n-ai 
spune că are diabet. Totuși are, pe fond de 
stress. Anii de stress din presă și-au spus 
cuvântul. Își ia glicemia în fiecare dimineaţă. 
Fata ei are 10 ani. Știe cât trebuie să fie, se 
îngrijorează dacă mama are glicemia 150. 
“Mami, stai liniștită, nu te stresa. Ai grijă de 
tine!”, îi recomandă grijulie. 

Diabetul este o boală a întregii familii. 
Toţi membri familiei intră în rutina zilnică 
a pacientului cu diabet. Știu ce înseamnă 
tratamentul, cum trebuie luat, au grijă 
de pacient și de respectarea ritualului de 
tratament. 

Am descris succint numai trei situaţii, trei 
oameni, trei experienţe de viaţă cu un singur 
numitor comun – diabetul. În lume sunt 425 
de milioane de oameni care au diabet. În 
România aproape 2 milioane – cifra precisă 
ar fi 1,8 milioane, rezultată în urma studiului 
PREDATORR, derulat de Societatea 
Română de Diabet și Boli Metabolice. Iar 
viitorul sună și mai ameninţător, pentru că 
amploarea fenomenului îi face pe specialiști 
să vorbească despre o epidemie de diabet. Și 
deocamdată se pare că omenirea n-o poate 
controla. 

Acad. Constantin Ionescu-Tîrgoviște 
este unul dintre profesioniștii domeniului, 
clinician și cercetător pentru “cauza 
primară” a acestei boli. În paralel, s-a 
concentrat pe promovarea moștenirii 
știinţifice inestimabile a lui Nicolae 
Paulescu, “cel mai mare savant pe care l-a 
avut România, descoperitorul incontestabil 

Adrian e tată de familie, are o fată frumoasă, 
cu păr ondulat castaniu, și o soţie care îl 
iubește. Amândouă îl urmăresc cu ochi 
grijulii – ce și cum mănâncă, dacă s-a odihnit 
suficient, dacă e bine dispus... Suntem la 
restaurant și abia dacă am terminat de 
mâncat, când văd că Adrian – care stă chiar 
lângă mine – scoate o seringă, își suflecă 
mâneca și își face insulina. Adrian are 
diabet. Gestul lui m-a luat prin surprindere. 
N-am mai văzut pe nimeni făcându-și 
insulina așa, lângă mine, la restaurant, 
într-un gest de normalitate. Abia atunci 
înţeleg grija femeilor din viaţa lui. Vor să 
îl aibă, ca soţ și tată, lângă ele, cât mai 
mult timp. Vor să fie prezent la nunta fetei, 
programată peste 1 - 2 ani. Aflu că nu, nu 
mai lucrează, e pensionat. Deja se manifestă 
pregnant consecinţele diabetului, pe care îl 
are de foarte mult timp. Nu, nu dansează. 
Cine o să conducă spre casă, pe drumul de 
întoarcere, tocmai până la Iași?! Soţia. El 
nu mai conduce demult, din cauza ochilor. 
Diabetul i-a afectat vederea. Adrian e 
supraponderal, dar are un suflet de aur. Și 
un râs sănătos, curg poantele una după alta 
și toţi mesenii râd. Cam pe la mijlocul nunţii, 
Adrian se retrage. E prea mult pentru el, ne 
spun fetele.

Soţul Dnei Ica, cu care am fost colegă de 
serviciu, a murit cu ani în urmă de diabet. 
A fost primul meu contact cu diabetul. Mi-l 
amintesc când venea la bancă, cu ochelari 
fumurii, și mă saluta. Nu era gras. Păi la 
diabet nu ești neapărat foarte gras, îmi 
explica Dna Ica: “Este extrem de bolnav – 
diabetul e o boală a naibii, foarte grea! Nu 
te vindeci de diabet. Mori încet, din cauza 
complicaţiilor”. Mie nu mi se părea chiar așa 
de bolnav, doar ochelarii săi foarte închiși la 
culoare, iarna, erau cam ciudaţi. Într-o zi am 
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al insulinei”. Deși publicate în revistele 
franceze știinţifice ale vremii, lucrările sale 
de pionierat nu au avut răsunetul pe care îl 
meritau. “Ignorarea lucrărilor lui Paulescu 
a întârziat gândirea corectă a patogeniei 
diabetului cu cel puţin o jumătate de secol”, 
îmi spune Prof. Ionescu-Tîrgoviște. 

În 2006, la dezvelirea bustului lui 
Paulescu în curtea Institutului bucureștean 
cu același nume, Prof. Sir George Alberti 
(UK), una dintre cele mai proeminente 
figuri știinţifice ale lumii, exclama, după ce 
a citit lucrarea savantului român, publicată 
în august 1921: “Domle, păi omul ăsta a 
descris magistral toate funcţiile metabolice 
ale insulinei!”. De-abia ulterior cercetătorii 
au înţeles că insulina nu înseamnă 
numai efect hipoglicemiant, ci are efect 
și pe metabolismul proteic și al lipidelor. 
“Paulescu a înţeles lucrul acesta cu 70 de ani 
înainte de a-l înţelege și accepta noi”, explică 
Acad. prof. Ionescu-Tîrgoviște. 

În 1941, România înfiinţa, rod al 
strădaniei prof. Ion Pavel, diabetolog 
român de anvergură internaţională, 
primul Registru de diabet dintr-o capitală 
europeană. Din 30 noiembrie 1941 până în 
prezent, aici au fost introduși neîntrerupt 
peste 300.000 de pacienţi diabetici. 
Înregistrarea primilor o mie de pacienţi a 
fost stimulată de o cartelă pentru carne, 
aliment greu de găsit în perioada războiului, 
la care aveau dreptul pacienţii cu diabet. 
Tot o prioritate a fost înfiinţarea, în 1947, 
a unui centru antidiabetic unde erau 
angajate asistente sociale, pentru a-l ajuta pe 
pacientul diabetic să-și managerieze boala. 

Deși specialiștii din diabet spun că în 
tratament progresele în tratamentul și 
managementul bolii sunt ca de la telefonul 
fix la smartphone-ul de astăzi, există încă 
nevoi nesatisfăcute. 

Astăzi, mare parte dintre pacienţi 
reușesc să atingă controlul glicemic cu 
o singură administrare pe zi, deși riscul 
de hipoglicemie se menţine. Din păcate, 
variaţiile glicemice foarte mari au un 
prognostic negativ, pentru că rămân 
“încrustate” în istoricul medical al 
pacientului, afectând rinichii, inima, retina, 
arterele și venele. 

O altă provocare este aderenţa la 
tratament. Practic, unul din doi pacienţi nu 
își urmează tratamentul, care nu e ieftin și 
este decontat de Casa de asigurări din banii 
noștri, ai tuturor, în cadrul Programului 

Naţional de Diabet. Cauzele sunt multiple 
– faptul că este permanent, de-a lungul 
multor ani de zile, precum și complexitatea 
tratamentului, contribuie la lipsa de 
aderenţă. 

Deși până acum omenirea nu a înregistrat 
rezultate concrete în controlul epidemiei de 
diabet, parte din soluţie se află în educaţie și 
prevenţie. Populaţia trebuie să conștientizeze 
factorii de risc și să ia măsuri concrete legate 
de stil de viaţă – să încorporeze sportul în 
viaţa zilnică, să reducă grăsimile, zaharurile, 
alimentele procesate, nivelul de stres. Însă 
singură educaţia nu va putea elimina toate 
cazurile de diabet. 

În această perspectivă, faptul că în 
România există Programul de diabet este 
benefic – medicul poate alege tratamentul 
indiferent de constrângerile financiare. Însă, 
spun specialiștii, ar trebui să vină la pachet 
cu o responsabilitate a pacientului vizavi de 
tratamentul său, acordat gratuit. 

Programul de diabet a fost completat 
recent cu crearea unui program special 
pentru copiii cu diabet de tip 1, pentru care 
sunt decontate, de puţin timp, sistemele de 
monitorizare continuă a glicemiei pe bază de 
senzori și pompele de insulină cu senzori de 
monitorizare continuă a glicemiei. 

Un alt avantaj al României este faptul 
că există medici și o specialitate dedicată, 
diabetologia, spre deosebire de cea mai mare 
parte a planetei, unde această specialitate 
intră în competenţa medicului endocrinolog. 
Reversul medaliei este că sunt prea puţini 
pentru câţi pacienţi tratează, pentru că sunt 
diabetologi care văd 30-40 pacienţi/zi. 

Exportul paralel – o realitate și un 
fenomen legal, totodată, impulsionat 
la noi de politica preţurilor minime la 
medicamente, cele mai mici din Europa – 
afectează și insulinele, medicamente scumpe 
care sunt re-exportate din România și 
revândute pe pieţele vestice, la preţuri mult 
mai mari. 

Cea mai mare provocare este că deși avem 
un program gratuit de diabet, jumătate 
dintre pacienţi sunt încă nediagnosticaţi. 
Acest lucru a fost evidenţiat și de studiul 
PREDATORR, dar și de comparaţiile cu 
state similare, precum Cehia și Ungaria. 
Una dintre marile provocări este atragerea 
acestor pacienţi, încă în afara oricărui 
tratament. Acum, diagnosticul diabetului 
nu mai este o problemă. Însă rolul medicinei 
primare este determinant.  
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ÎÎncepând cu data de 9 februarie 2019, 
medicamentele serializate care se 
eliberează pe bază de prescripţie medicală 
(cu foarte puţine excepţii, precizate 
în anexa 1 a Regulamentului Delegat 
(UE) 2016/161), pot fi eliberate către 
pacient doar după scanarea și schimbarea 
statusului lor în Sistemul de Verificare a 
Medicamentelor din România (din status 
“Activ” în status “Eliberat către Pacient”, 
sau în alt status în funcţie de autenticitatea 
cutiei).

Pentru acces la sistem, Utililizatorii 
Finali (UF), așa cum sunt definiţi în 
OSM 1473/22.11.2018, trebuie să 
parcurgă un proces de înregistrare 
gestionat de Organizaţia de Serializare a 
Medicamentelor din România (OSMR), 
conform Tabel 1.

Formularele se transmit, completate și 
semnate electronic, la adresa manager.
inregistrare@osmr.ro

Din perspectiva pregătirii unei farmacii, 
câteva sublinieri sunt importante:

1. Administratorul Utilizatorului 
Final este orice persoană din cadrul 

organizaţiei respective sau care 
aparţine oricărei alte organizaţii (de 
ex.: compania care asigură servicii IT) 
și care este pe deplin responsabilă și 
împuternicită de către reprezentantul 
legal al organizaţiei Utilizator Final în 
calitate de SPOC (Single Point of Contact) 
pentru Utilizatorul Final în relaţia cu 
OSMR; acesta e mandatat de către 
Reprezentant Legal (prin formularul 
Cerere de participare – acces la SNVM) 
ca persoană responsabilă (prin cont de 
Admin Utilizator Final în OSMR SIMI) 
pentru: acces la documentaţia tehnică, 
definire LUF-PTC, setare stare Gata de test 
per LUF, download/upload documente al 
Utilizatorului Final. Ulterior, acesta este 
pe deplin responsabil de administrarea 
utilizatorilor LUF ai respectivului Utilizator 
Final în mediile SNVM IQE (utilizat pentru 
teste din LUF) și SNVM PROD.

2. Credenţialele de acces și de 
identificare pentru fiecare LUF trebuie 
configurate în aplicaţia software locală 
utilizată pentru conectare.

3. Utilizarea interfeţei grafice Web 
GUI SNVM PROD este permisă ca 
excepţie doar în cazul defectării aplicaţiei 
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Recomandări de la OSMR 
pentru pregătirea farmaciilor 
pentru serializarea 
medicamentelor

Tabel 1. Proces Înscriere Utilizatori Finali (UF) la SNVM

Comunicare inițială Creare cont 
ADMIN UF

Acțiuni ADMIN UF 
prealabile în SIMI SNVM IQE SNVM PROD

În sistemul OSMR SIMI – 
Sistemul de Înregistrare 

și Management 
de Incidente:

- Furnizorul de soluții 
IT a notificat clienții ce 
vor deveni UF SNVM;

- Sistemul a trimis 
o NOTIFICARE 

automată – Invitație 
pentru a se completa 

și trimite Formular 
Cerere de Acces

În sistemul OSMR SIMI – 
creare cont ADMIN UF

- OSMR a încărcat 
datele organizațiilor ce 

au făcut Înregistrare 
Directă (au trimis direct 
formularul completat)

- OSMR a procesat 
formularul trimis ca 
urmare a Notificării

În sistemul OSMR 
SIMI –ADMIN UF:

- A descărcat/ încărcat 
documente conform 

instrucțiunii
- A definit LUF și PTC

- OSMR a validat 
datele LUF/PTC
- Admin a setat 

Gata de test

În mediul de test 
pentru UF:
SNVM IQE:

- OSMR a creat cont 
de organizație și al 
Administratorului

- Administratorul UF a 
creat roluri și userii LUF

- S-au efectuat teste 
cu cardurile de test 
personalizate/LUF

În mediul de Producție 
pt UF: SNVM PROD
- OSMR a creat cont 
de organizație și al 
Administratorului

- Administratorul UF a 
creat roluri și userii LUF

- Aceste LUF și 
credențiale se folosesc 

după 09 feb 2019



FFarmaceutica Remedia Distribution & Logistics a testat cu 
succes aparatura și procesul de serializare al medicamentelor cu 
prescripţie, obligatoriu în România din 9 februarie 2019. 

Compania a parcurs și finalizat întreg procesul pentru a 
avea acces la Sistemul Naţional de Verificare a Medicamentelor 
(SNVM), o bază de date comună în care vor fi înregistrate toate 
medicamentele cu prescripţie și vor putea fi urmărite pe întreg 
lanţul de producţie, distribuţie și retail. 

Procesul a fost iniţiat și parcurs împreună cu compania Axes 
Software, furnizor de software specializat de tip WMS, care a 
notificat Sistemul de Înregistrare și Management de Incidente 
(OSMR SIMI) si care va asigura transmiterea codurilor de iden-
tificare scanate către SNVM. 

Cod unic de identifi care pentru medicamentele 
cu prescripție 
La 9 februarie 2019 a intrat în vigoare Directiva UE privind 
protecţia împotriva falsificării produselor farmaceutice care se 
eliberează pe bază de prescripţie medicală (Directiva 2011/62/
UE și Regulamentul Delegat 161/2016). 

Reglementările stabilesc acordarea unui cod unic de identi-
ficare pentru fiecare cutie de medicamente cu prescripţie (se-
rializarea medicamentelor), acestea urmând să fie urmărite pe 
parcursul întregului lanţ de producţie, distribuţie, retail, până 
la eliberarea din farmacie. Astfel, producătorii de medicamente 
trebuie să se asigure că fiecare produs este etichetat cu un iden-
tificator unic, care să poată fi identificat cu precizie în orice mo-
ment înainte de a fi eliberat pacientului. 

Testare cu succes a mediului de producție SNVM 
PROD 
În acest context, Farmaceutica Remedia a parcurs toate etapele 
necesare, astfel încât la data stabilită pentru intrarea în vigoare 
a Directivei procesul de serializare să fie corect realizat și imple-
mentat. 

Testarea a fost realizată pe 9 ianuarie 2019 de Farmaceutica 
Remedia Distribution & Logistics și producătorul de medica-
mente UCB Pharma, care a pus la dispoziţie produsul CIA00100 
- CIMZIA 200MG/ML 2PFS HR/RO/SI -> lot 261516. 

Procesul de testare a constat în scanarea codurilor matriciale 
de pe cutiile de medicamente prin intermediul xTrack WMS și 
transmiterea electronică a datelor către SNVM. 

Testul s-a încheiat prin confirmarea în xTrack WMS a 
operaţiunilor de verificare, decomisionare și anulare decomisi-
onare. 

Implementarea acestei Directive europene are scopul de 
a lupta  contra medicamentelor contrafăcute și va avea drept 
consecinţă o mult mai atentă urmărire a pieţei de medicamen-
te cu prescripţie.   

software locale (RD 161, art 35, lit i) 
alin i)). Pentru utilizarea interfeţei 
grafice, Persoana Responsabilă trebuie 
să aibă certificatul digital instalat în 
browser, se conectează direct via internet, 
se loghează cu credenţialele LUF și 
efectuează tranzacţia fie prin introducerea 
manuală a celor 4 câmpuri componente 
ale Identificatorului Unic, fie utilizează 
scanerul pentru achiziţia automată 
a datelor. Interfaţa grafică a SNVM 
funcţionează corect la scenariul utilizării 
scanerului doar dacă configurarea 
scanerului asigură prezenţa în șirul de 
date decodificate și trimise către aplicaţie 
inclusiv a identificatorului de simbologie 
Data Matrix, a identificatorilor de aplicaţie 
ce identifică tipul de câmp de date și a 
separatorilor de câmp;

4. Aplicaţia software locală trebuie să 
asigure administrarea proceselor implicate 
de vânzarea fracţionată, ţinând cont că 
doar la desigilarea cutiei la prima eliberare 
fracţionată aceasta trebuie decomisionată 
în SNVM, iar eventuale încercări ulterioare 
de decomisionare a aceluiași Identificator 
Unic vor genera alerte de suspiciune de 
falsificare; 

5. În cazul farmaciilor cu circuit deschis 
care, în baza OG 4/2018, furnizează 
medicamente unor spitale care nu au 
farmacie cu circuit închis, spitalul are 
obligaţia legală de decomisionare, iar 
farmacia cu circuit deschis trebuie să se 
asigure că nu le decomisionează în nume 
propriu. La nivelul farmaciei cu circuit 
deschis, operaţiunea locală ce vizează 
scăderea din stoc poate fi asigurată prin 
proces separat în aplicaţia software locală, 
fără conectare la SNVM sau prin definirea 
unui LUF ce poate doar verifica (nu poate 
decomisiona) Identificatorul Unic în 
SNVM.

6. Recomandăm ca legislaţia cu 
privire la serializare (RD 161/2016: 
https://osmr.ro/wp-content/
uploads/2018/02/reg_2016_161_ro.pdf 
și OMS 1374/2018: https://osmr.ro/
wp-content/uploads/2018/12/extras-
MOf-1031_05.12.2018-Ordin-MS-
1473-elemente-siguranta-ambalaje-
medicamente.pdf ) să fie parcurse pentru 
înţelegerea noului context implicat de 
serializare a medicamentelor.

Pentru mai multe informaţii despre 
proiect, vă invităm să vizitaţi site-ul oficial 
al OSMR: https://osmr.ro/  
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C incită la atac. Dacă aceasta ori năluca din plastic 
moale atașată pe cârlig au fost zdrenţuite de vreo 
știuculiţă lacomă ori de un biban curios trebuie 
reparate ori înlocuite și bine fixate pe cârligul 
lestat (jig). 

Și la Cicade, lamele vibratoare cu care se 
pescuiește între ape ori aproape de fundul apei, 
se verifică inelele despicate și vârfurile cârligelor, 
eventual acestea se refac și li se lustruiește bine 
corpul pentru a le face mai atrăgătoare. 

Plasticele moi (twisterele) se pot rupe ori 
sfâșia, deteriorări care se pot repara încălzind 
plasticul până la topire, lipind apoi năluca la cald. 
Dacă nu cumva peștele și-a reţinut partea! Pentru 
ca peștii să nu scoată năluca de pe jig, trăgând-o 
de coadă, atunci când plasticul este împins pe jig 
este bine să-l lipim cu adeziv tip prenadez. Se pot 
face și alte lucrări “artistice”, adică adăugări de 
cozi ori combinaţii din două twistere de culori 
diferite. Twisterele care prind pește se strică cel 
mai repede și la un moment dat trebuie înlocuite 
– doar sunt “consumabile”! Este bine ca nălucile 
prinzătoare să le aveţi în mai multe exemplare. 
Atunci când aveţi ocazia să cumpăraţi un twister 
cu care aţi mai prins este bine să luaţi mai multe 
exemplare, pentru ca la o adică să mai aveţi cu 
ce prinde. 

Voblerele, fie modele de suprafaţă, de adâncime 
mică-medie ori plonjori profunzi, pot avea atât 
probleme de aspect, prin deteriorarea vopselei, 
dar și de construcţie – cel mai adesea fiind dete-
riorate barbetele. Inelele despicate sau cârligele 
simple ori triple se controlează și repară. Cea mai 
laborioasă este repararea barbetelor din plastic, 
pentru că se sparg relativ ușor. Uneori, după ce 
reparaţi barbeta, este necesară și repararea oche-
tului de prindere prin îndoirea sârmei din care 
este făcut, testând după fiecare nouă îndoire felul 
în care lucrează voblerul la apă. O puteţi face 
acasă, în cada de baie. 

Nălucile care au vopseaua sărită trebuie pro-
tejate acoperind zona cu pricina cu vopsea ori 
cu lac incolor. Dacă la voblerul-twister s-a stri-
cat coada din plastic moale, o puteţi repara ori 
înlocui. Există și modele ce se livrează cu mai 
multe cozi diferite, căci mofturile peștilor… nu 
au limite. Încet, încet, meștereala vă va captiva, 
făcându-vă nu doar să reparaţi nălucile, ci și să 
le aduceţi îmbunătăţiri ori chiar să inventaţi noi 
minciunele.   

Când a sosit vremea liceului am urcat o treaptă 
și în arta pescuitului – am trecut și la năluci. Un 
an mai târziu aveam o lansetă ageră, cu micro-
mulinetă cu mono 0,16 și 0,22 mm pe tambur (o 
folosesc și astăzi!), și o cutiuţă cu 9 năluci – cinci 
rotative, două oscilante și două voblere. Erau lu-
ate din târg și prinzătoare, așa că am încercat 
să păstrez obiceiul. Să iau cu mine pe baltă cât 
mai puţine năluci… și să nu ezit să caut noutăţi.

De aceea, de multe ori când mă duc prin târgul 
pescarilor cumpăr și ceva minciunele. E motivul 
pentru care susţin că multe năluci sunt făcute să 
atragă mai abitir privirile pescarilor, decât pe 
ale peștilor. 

Numărul pescarilor cu năluci este în creștere, 
mijloacele de a căuta peștii tot mai multe și sofis-
ticate, chiar dacă aceștia sunt tot mai puţini. Așa 
că până la începerea noului sezon este bine să 
întreţineţi ori reparaţi micile creaţii din plastic, 
metal sau lemn. Este și un bun prilej de a inven-
taria conţinutul cutiilor, păstrând doar pe cele 
prinzătoare. Gama nălucilor fiind astăzi mult 
mai diversă și vastă le voi prezenta cu ajutorul 
unor fotografii. 

Lingurile, rotative, oscilante sau ondulan-
te sunt încă nălucile mai folosite la pescuit. Se 
curăţă și lustruiește bine corpul (paleta) cu o 
cârpă aspră muiată într-un lichid decapant, ori 
cu ajutorul unei pulberi fine gen “praf de frecat”. 
Se verifică inelele despicate, vârtejele, cârligele 
triple… Dacă este nevoie, se ascut cu o piatră 
(pilă) specială ori se înlocuiesc. Păstraţi în cutie 
numai lingurile pe care le veţi folosi în partidele 
imediat următoare, căci nălucile pe care le luaţi 
în plus mai mult vă vor încurca. Desenele de pe 
paletele sau corpul lingurilor se refac cu marker 
permanent. *Tablele* coclite ori mătuite se dau 
la argintat, cromat, nichelat… și devin ca noi. 

La Spinner bait se verifică nu doar starea 
paletelor și sârma axului, ci și ascuţișul cârli-
gului și “fusta” din fire colorate care vibrează și 

Victor Țăruş
virgiltarus50@gmail.com
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Punctele EMC se acordă doar abonaților.

CHESTIONARUL SE

POATE COMPLETA ȘI ONLINE

LA CHESTIONARE.TARUSMEDIA.RO

Cătălin Codreanu

Etiopatogenia bolii artrozice: rolul inflamației
4. Calcificarea matricei cartilaginoase 
articulare legată de vârstă 
(condrocalcinoza) se produce prin 
acumularea unor cristale de:

A.  Oxalat de calciu
B. Acid uric
C. Fosfați amoniaco-magnezieni
D. Pirofosfat de calciu
E. Hidroxiapatită

5. Următoarele fenomene 
intime sunt caracteristice în 
cursul procesului artrozic:

A. Leziunile focale ale cartilajului hialin
B.  Scleroza osoasă la nivelul 

osului subcondral
C. Inflamația sinovială
D.  Absența leziunilor la 

nivelul țesuturilor moi
E.  Degradarea matricei extracelulare 

prin stimularea sintezei unor 
enzime proteolitice de către 
factorii pro-inflamatori

6. Greutatea corporală crescută este un 
factor de risc pentru boala artrozică:

A.  Numai la nivelul articulațiilor 
portante (genunchi, șold)

B. Inclusiv la nivelul articulațiilor mâinii
C.  Prin intervenția macrofagelor de la 

nivelul țesutului adipos, care sunt 
sursă de citokine proinflamatorii

D.  Prin acțiunea leptinei 
(sintetizată de adipocite), care 
ar avea efecte directe asupra 
țesuturilor articulare

E.  Ca urmare a unor modificări în 
metabolismul lipidic, cu activitate 
crescută a receptorului PPARδ

Nr. 94, februarie 2019

Conf. univ. dr. Manole Cojocaru, CS I, EuSpLM

Anemia hemolitică după terapia cu doze crescute 
de imunoglobuline administrate intravenos
1. Administrarea i.v. a unor doze 
mari de imunoglobuline (Ig) este 
indicată în cazul pacienților cu 
tulburări datorate deficiențelor 
imune primare și secundare în unele 
dintre următoarele afecțiuni:

A.  Purpura trombocitopenică 
idiopatică

B. Sindromul Menière
C. Sindromul Guillain-Barré
D. Miastenia Gravis

E. Polineuropatia demielinizantă 
inflamatorie cronică

2. Hemoliza asociată cu 
administrarea Ig i.v. recunoaște 
câteva criterii de includere:

A.  Apariția hemolizei în primele 10 
zile de la administrarea Ig i.v.

B. Scăderea numărului de reticulocite
C.  Creșterea nivelului seric al 

bilirubinei neconjugate

D. Hemoglobinemie
E. Scăderea nivelului seric al LDH

3. Adminstrarea i.v. a unor 
doze înalte de Ig poate produce 
hemoliză în cazul pacienților:

A. Cu grupa sanguină A
B. Cu grupa sanguină B
C. Cu grupa sanguină AB
D. Cu grupa sanguină O
E. Indiferent de grupa sanguină

Oana Cristina Arghir

Poluarea, factor de risc în bolile pulmonare în 
aglomerările urbane și nu numai...
7. Între factorii biologici nocivi care amplifică severitatea 
bolilor respiratorii și cresc riscul exacerbărilor 
BPOC se numără câțiva germeni atipici:

A.  A. Pneumococi
B. Mycoplasme
C. Chlamidii
D. Ricketsii
E. Stafilococi 

8. Unii dintre poluanții care sunt introduși în organism 
pe cale respiratorie pot ajunge până la nivel alveolar:
A. Gazele greu solubile în apă (oxizii de azot)
B. Gazele iritante hidrosolubile
C. Particulele de dimensiuni mari (diametru peste 10-20 µ)
D.  Gazele mai puțin solubile în apă (oxidanți, 

clor, hidrogen sulfurat)
E. Particulele foarte mici 

Gabriela Soare, Gheorghe Popescu, Cosmin Baciu, Andrei Vișoianu

Rolul vitaminei D în prevenția și diagnosticul precoce al osteoporozei
9. Pe lângă intervenția sa 
în menținerea nivelului 
seric normal al calciului, 
vitamina D mai are rol în:

A.  Reglarea sistemului imun
B. Fertilitate
C. Protecția antimicrobiană

D. Secreția insulinei
E. Dezvoltarea cerebrală

10. Suplimentarea cu vitamina D 
ar putea fi benefică în tratamentul 
durerii cronice, mecanismele de 
acțiune propuse pentru a explica 

această proprietate fiind:
A.  Efectul sedativ sistemic 

și miorelaxant local
B. Modificarea activității neuronale
C. Reducerea inflamației
D. Îmbunătățirea forței musculare
E. Vasodilatația periferică



Loc parafă: E-mail:

Data: Semnătura: Nr. parafă:

Nume: Prenume:

Profesia: Specialitatea:

Instituția și adresa: Tel.:

Adresa de domiciliu: Tel.:

A SE TIMBRA 
DE CĂTRE EXPEDITOR!MEDICA

ACADEMICA

DESTINATAR:
Tarus Media
Bd. Metalurgiei 78, cod 041836,
sector 4, BUCUREȘTI
E-mail: chestionare@tarus.eu
Tel./Fax: +40 21 321 01 90

Stimați cititori,

MEDICA ACADEMICA și Universitatea "Ovidius" din Constanța, Facultatea de Medicină vă oferă 
o modalitate simplă și rapidă de a obține parte din punctajul anual necesar: acumularea, pentru 
10 numere consecutive, a creditelor de Educație Medicală Continuă la Distanță (EMCD) prin 
parcurgerea articolelor publicate în numărul curent al revistei și completarea corectă a tuturor 
celor 10 chestionare cu răspunsuri multiple, inserate în revistă, consecutiv, până la finele perioadei 
de abonament.

Pentru a participa la program și a beneficia de punctajul maxim menționat este necesară con-
tractarea unui abonament pentru 10 numere consecutive la MEDICA ACADEMICA și trimiterea, pe 
adresa redacției, a chestionarului completat (prin poștă, fax sau e-mail), până la sfârșitul perioadei 
de abonament.

Certificatul care atestă obținerea creditelor EMCD se eliberează la sfârșitul perioadei, la cerere, 
după completarea a 10 chestionare consecutive, în care ați răspuns corect la minimum șapte din cele 
zece întrebări.

Autorii chestionarelor își rezervă dreptul de a-i exclude pe participanții care nu au completat  
corect formularele.



Loc parafă: E-mail:

Data: Semnătura: Nr. parafă:

Nume: Prenume:

Profesia: Specialitatea:

Instituția și adresa: Tel.:

Adresa de domiciliu: Tel.:

A SE TIMBRA 
DE CĂTRE EXPEDITOR!MEDICA

ACADEMICA

DESTINATAR:
Tarus Media
Bd. Metalurgiei 78, cod 041836,
sector 4, BUCUREȘTI
E-mail: chestionare@tarus.eu
Tel./Fax: +40 21 321 01 90



MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Un produs  
Tarus Media

Publicație creditată cu:
l  5 credite CMR/abonament anual
l  20 ore EMC/chestionar completat 

de medici
l  10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS: D

SEPTEMBRIE 2011  
An III l Nr. 20 ACADEMICA l 20 ore EMC/chestionar completat 20 ore EMC/chestionar completat 20 ore EMC/

de medici
l 10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS: D

SEPTEMBRIE 2011 
An III l Nr. 20

Pr
eț

 9,
5 

R
O

N

Soldat pe  
frontul de urgenţă

90 de ani de la 
descoperirea insulinei

Factori de stres implicaţi 
în profesiile medicale

FLORIN
AMZICĂ

Celulele 
creierului, 

privite de aproape

HORAŢIU 
SUCIU

Chirurgul 
inimilor 

bebeluşilor

Prof. dr. Mircea Beuran

MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Un produs  
Tarus Media

Publicație creditată cu:
l  5 credite CMR/abonament anual
l  20 ore EMC/chestionar completat 

de medici
l  10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS: D

IULIE-AUGUST 2011  
An III l Nr. 19

Alexandru Irimie,  
Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Curajul de a 
crede în minuni

Pr
eț

 9,
5 

R
O

NCONSTANTIN 
BĂLĂCEANU 
STOLNICI
Marginalizarea 
cercetării știinţifice

MARIA 
DOROBANŢU
Competenţele 
medicilor, limitate 
de dotare

Cine practica 
medicina între Dunăre
și Marea Neagră 
în antichitate

MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Un produs 
Tarus Media

NOIEMBRIE 2011 
An III l Nr. 22

Pr
eț

 9,
5 

R
O

N

Noul design al 
sistemului de sănătate

CRISTIAN VLĂDESCU

Publicație creditată cu:
l  5 credite CMR/abonament anual
l  20 ore EMC/chestionar completat 

de medici
l  10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS: D

Mediastinita prin 
„pseudochist” pancreatic 
migrat intramediastinal

Reglementări mai stricte 
în domeniul publicităţii 

medicamentelor

PETER 
MANU

Implicarea statului 
în sănătate trebuie 

să fie minimă

MEDICA
ACADEMICA Publicaţie creditată cu:

5 credite CMR/abon.
20 ore EMC/chestionar 
10 ore EFC/abon. anual
10 ore EMC-CMDR/abon. anual
5 credite OAMGMAMR/abon. anual
Categoria CNCSIS:D

Un produs  
Tarus Media
MARTIE 2012  
An IV • Nr. 25

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RON
ACADEMICA 10 ore EFC/abon. anual10 ore EFC/abon. anual10 ore EFC/

10 ore EMC-CMDR/abon. anual10 ore EMC-CMDR/abon. anual10 ore EMC-CMDR/
5 credite OAMGMAMR/abon. anual5 credite OAMGMAMR/abon. anual5 credite OAMGMAMR/
Categoria CNCSIS:D

VASILE CEPOI,
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII:

POPULAȚIA VA DECIDE 
PONDEREA SECTORULUI PRIVAT

MIHAELA 
BUSTUCHINĂ 
VLAICU,
NEUROLOG LA PARIS

Pacienții, responsabili 
pentru raportarea 
efectelor adverse 
ale medicamentelor

Petru Domocos, 
președintele 
ANMDM

Pacienții, responsabiliPacienții, responsabiliPacienții, responsabiliPacienții, responsabiliPacienții, responsabiliPacienții, responsabiliPacienții, responsabiliPacienții, responsabili

MEDICA
ACADEMICA 5 credite CMR / abon.

20 ore EMC / chestionar 
10 ore EFC / abon. anual
10 ore EMC-CMDR / abon. anual
5 credite OAMGMAMR / abon. 
Categoria CNCSIS: D

Un produs  
Tarus Media
IUNIE 2012  
An IV • Nr. 28

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RON

MEDICA
ACADEMICA 5 credite CMR / abon.

20 ore EMC / chestionar 
10 ore EFC / abon. anual
10 ore EMC-CMDR / abon. anual
5 credite OAMGMAMR / abon. 
Categoria CNCSIS: D

Un produs 
Tarus Media
IUNIE 2012 
An IV • Nr. 28

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RON

Prof. dr. Nicolae Gorun

CONCEPŢIE PERSONALĂ 
ASUPRA MORFOGENEZEI 

ANORMALE, CU REFERIRE LA 
APARATUL LOCOMOTOR 

Chirurgia 
minim-invazivă 
şi chirurgia 
bariatrică, ca brand

                   DR. CĂTĂLIN COPĂESCU, 
                   DELTA HOSPITAL

 Clara Popescu:

REȚETA 
ELECTRONICĂ 
DELIMITEAZĂ 

RESPONSABILITĂȚILE 
ÎNTRE FARMACIST 

ȘI MEDIC

DR. EUGEN SĂNDICĂ 
SALVEAZĂ ÎN FIECARE 

AN VIAȚA A 100 DE 
COPII ROMÂNI  

MEDICA
ACADEMICA 5 credite CMR / abon.

20 ore EMC / chestionar 
10 ore EFC / abon. anual
10 ore EMC-CMDR / abon. anual
5 credite OAMGMAMR / abon. 
Categoria CNCSIS: D

Un produs  
Tarus Media
IULIE-AUGUST 2012  
An IV • Nr. 29

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RON

Am descoperit 
o nouă celulă 
a creierului

 ACAD. LEON DĂNĂILĂ, neurochirurg:

Prof. VICTOR VELCULESCU,
SUA, inventatorul  testului 
care identifică amprenta genetică 
a tumorilor

EXCLUSIV

MEDICAMEDICAMEDICAMEDICAMEDICAMEDICAMEDICAMEDICAMEDICAMEDICA
ACADEMICAACADEMICAACADEMICAACADEMICAACADEMICAACADEMICAACADEMICAACADEMICAACADEMICAACADEMICA 5 credite CMR / abon.

20 ore EMC / chestionar 
10 ore EFC / abon. anual
10 ore EMC-CMDR / abon. anual
5 credite OAMGMAMR / abon. 
Categoria CNCSIS: D

Un produs 
Tarus Media
IULIE-AUGUST 2012 
An IV • Nr. 29

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RON

Am descoperitAm descoperit
o nouă celulă 
a creierului

 ACAD. LEON DĂNĂILĂ, neurochirurg:

Prof. Prof. VVIICCTORTOR V VELELCCULESULESCCUU,
SUA, SUA, inventatorul  testului
care identifică amprenta genetică
a tumorilor

EXCLUSIV

Prof. FRANCIS DELMONICO, 
părintele transplantologiei mondiale, la București

Pr
eț

 9,
5 

R
O

N

MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Un produs  
Tarus Media

DECEMBRIE 2011  
An III l Nr. 23

Publicație creditată cu:
l  5 credite CMR/abonament anual
l  20 ore EMC/chestionar completat 

de medici
l  10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS: D

Reţeaua de  
sănătate mintală,  
de la risipă la  
integrare funcţională

DAN PRELIPCEANU

Iatrogenia – 
o problemă de actualitate

Dismorfologia - spre o
terminologie standardizată 

IOANA BIANCHI
Fiecare cetăţean va plăti, 
direct sau indirect, pentru 
contribuţia la sănătate

MICHAELA 
BERKOWITZ
Arta de a ceda 
în faţa imposibilului

MEDICA
ACADEMICA Publicație creditată cu:

5 credite CMR/abonament anual
20 ore EMC/chestionar completat 

de medici
10 ore EFC/abonament anual
Categoria CNCSIS:D

MEDICA
ACADEMICA

Patologia cea mai 
frecventă în țările 

dezvoltate:

Un produs  
Tarus Media
FEBRUARIE 2012  
An IV • Nr. 24

BOLILE 
REUMATOLOGICE

Prof. dr. Horațiu Boloșiu
Președinte de Onoare al Societății 

Române de Reumatologie

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România

Preț 9,5 RON

RODICA 
TĂNĂSESCU

Asigurările  sociale 
de sănătate ar trebui 

să fie sub control parlamentar
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Certifi catele 
EMC se 
eliberează 
la cerere, 
la sfârșitul 
perioadei 
de abonare, 
printr-o 
solicitare la 
abonamente@
tarus.eu, și se 
trimit pe e-mail.

Puiu Virgil Iacob, medicină de familie, 
Suceava – Medica Academica este foarte 
bună. În fi ecare an îmi fac abonament, 
este ok. Articolele sunt de actualitate și 
orice informaţie apare este binevenită. 
Sunt interesat mai ales de materialele de 
specialitate, dar o răsfoiesc pe toată, trec 
și prin paginile cu știri și interviuri. 

Adrian Ionescu, medicină internă, 
Teleorman – Revista îmi este de folos, e un 
sprijin în activitatea pe care o desfășor. Citesc 
absolut tot ceea ce se publică în paginile 
Medica Academica. Momentan, nu sunt 
interesat să citesc despre un subiect anume, 
varietatea temelor este importantă. 

Cristina Vasile, medicină internă, 
Teleorman – Sunt mulţumită de Medica 
Academica, însă de multe ori articolele mi 
se par prea sofi sticate; aș vrea să se publice 
informaţii utile medicilor practicieni. 
Eu lucrez într-un spital de grad patru în 
Zimnicea și mi-ar fi  utilă prezentarea unor 
studii de caz mai apropiate de practică, mai 
cu picioarele pe pământ. Eu fac chestionarele 
singură, iar la BMJ mă descurc mai bine 
decât la Medica Academica. De multe ori, 
subiectele abordate în Medica Academica 
sunt la nivelul de cercetare de asistent 
universitar. Momentan, sunt interesată 
să aprofundez cazurile practice cu care 
lucrăm. Aș dori să citesc informaţii legate 
de bolile cardiovasculare, respiratorii, bolile 
osteoarticulare, mai ales cele imune.

Crenguța-Livia Calma, medicină de 
laborator, Timiș – Medica Academica este 
bună, este ok. Citesc tot ceea ce se publică, 
îmi este utilă și partea de politici medicale, 
așa consider. Ar fi  interesant de publicat 
un articol despre cauzele hipertensiunii, 
frecvenţa acesteia în populaţie, statistici.

Andreea Adina Grigore, medicină de 
familie, Tulcea - Medica Academica e 
fain făcută și are un nivel știinţifi c înalt. Mă 
interesează să citesc materialele de specialitate, 
mai ales, dar și interviurile și știrile - toate 
articolele m-au ajutat în munca mea, am 
găsit și noutăţi, dar și informaţii care mi-au 
confi rmat informaţii pe care le știam deja.

Daniel Drăgoi, epidemiologie, Timiș 
- Citesc orice articol publicat în Medica 
Academica, mă uit în general, nu caut 
ceva anume, ci o viziune de ansamblu 
asupra actualităţilor în medicină. 

Doina Croitorescu, medicină de familie, 
Râmnicu-Vâlcea - Este o revistă completă, 
mă mulţumește prin conţinut, însă uneori 
sunt întârzieri la primirea noului număr. 

Vigi Lucia Moraru, medicină internă, 
Vaslui - Medica Academica este o 
revistă foarte bună, citesc absolut tot 
când am timp. Este interesantă și îmi 
voi face abonament în continuare.

Opinii consemnate de Raluca Băjenaru

opiniile cititorilor








