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Început de interviu cu un medic
hematolog, profesor, care îmi spune
că n-a dormit toată noaptea după ce
a dat o veste proastă unei paciente
care, deși arată și pare foarte bine, de
fapt nu e bine deloc... Pentru ea nu se
mai poate face nimic. Medicul preia
toată încărcarea, toată durerea, toată
neputința, însă trebuie să se arate tare...
Toată durerea și strigătul, toată neputința
și revolta care urlă e la interior, fără
să se poată exprima, alungă somnul și
liniștea... Dumnezeu îi dă fiecăruia cât
poate duce, conchide un profesionist
care trebuie să se recunoască înfrânt
în fața bolii împotriva căreia a luptat
cu toate armele, cu toată energia și
cu toată empatia, deși medicii sunt
acuzați de multe ori de duritate și
de lipsă de empatie cu pacientul...
Dar pe medici cine îi apără și cine
îi descarcă de toate poverile?!...

Odată cu acreditarea obținută din partea
CMR, un vot de încredere acordat pentru
noi, vom încerca să îndeplinim la un mod
cât mai înalt și profesionist așteptările
dumneavoastră, cititorii și abonații
noștri, care aveți încredere în noi și ne
citiți și ne urmăriți număr de număr.
Eu personal, de când am preluat
“manufactura” acestui proiect, m-am
străduit să îl realizez la cel mai înalt
nivel posibil. De cele mai multe ori
nu a fost ușor, soare nu se face repede
și nici simplu, dimineața vine după o
noapte cruntă de nesomn și de îndoieli.
Dar mergem mereu mai departe,
nu-i așa, pentru că toată Lumea se
naște din nou odată cu o nouă zi
și pentru că noi, fiecare, purtăm
poverile pe care le putem duce.
Într-o nouă zi, cu un nou început!

Revista Medica Academica se află, iată,
la aproape 10 ani de la lansare și aproape
100 de numere de la apariție, în prag de
frumoasă primăvară, la un nou început.
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știri
În obstetrică-ginecologie, cele mai multe
cauze disciplinare în 2018
Specialitatea obstetrică-ginecologie a avut cei mai
mulți medici implicați în cauze disciplinare pe parcursul anului trecut, 51 la număr, potrivit unui raport
prezentat cu ocazia Adunării Generale a Colegiului
Medicilor (CMR) din România, care a avut loc în
perioada 28-29 martie, la București. Dintre cele 180
de dosare disciplinare și 276 de cauze, 29 de medici
au fost implicați în cauze privind cardiologia/medicina internă, 28 în cauze privind chirurgia generală; 21 au fost medici de familie/medicină generală,
19, de ortopedie/traumatologie, 15, medici UPU și
12, medici psihiatri. Pe rolul Comisiei Superioare
de Disciplină se mai află încă 85 de dosare. În ceea
ce privește deciziile adoptate, 12 cauze au primit
mustrări, 10, avertisment, 5, vot de blam, amendă
a primit doar un singur caz, iar retragerea calității
de membru a fost decisă în cazul unui singur medic.
Din cei 267 de medici intimați în cauze disciplinare
pe parcursul anului trecut, 29 au primit sancțiuni
(aproximativ 10%).
Printre aspectele deontologice neconforme sesizate
se numără: lipsa consimțământului informat al pacientului, neconsemnarea și neînregistrarea unor
controale post-terapeutice în registrul de consultații,
neefectuarea unor consulturi interdisciplinare impuse
de evoluția pacientului, netrimiterea la examenul
anatomo-patologic a pieselor extrase chirurgical.
De asemenea, lipsa consemnării de către medicul
curant a recomandării ca pacientul să revină pentru
rezultatul anatomo-patologic și definirea atitudinii
de urmat în continuare, netransferarea cazurilor
grave către o unitate cu dotări superioare sau transferul tardiv către aceasta, la cererea familiei, au fost
menționate ca nereguli deontologice.
În ceea ce privește deficiențele organizatorice privind
activitatea medicală din spital, s-a constatat: lipsa
secțiilor cu specialități pediatrice care conduce la
adresarea cazurilor cu patologii pediatrice în spitalele de adulți, lipsa aparaturii imagistice, a dotărilor,
în general, a liniilor de gardă în specialități care să
acopere patologii grave, lipsa laboratorului de gardă și absența imagisticii după ora 13.00 în spitalele
orășenești și comunale. La nivelul UPU, problemele
sunt întârzierea la solicitarea consulturilor de specia
litate și sosirea cu întârziere a specialiștilor la UPU.
Pe parcursul anului trecut, s-au acordat aproape 65 de
milioane de servicii medicale în cabinetele medicilor
de familie, aproximativ 27 de milioane de servicii
în ambulatoriu clinic, peste 41 de milioane în regim
ambulatoriu paraclinic, potrivit datelor prezentate
în deschiderea evenimentului de Prof. Dr. Gheorghe
Borcean, președintele CMR. În spitalizare continuă,
6

4,2 milioane
servicii
medicale în
spitalizarea
de zi în 2018
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au fost oferite aproape 3,8 milioane de servicii medicale, iar în regim de spitalizare de zi, 4,2 milioane.
“CMR colaborează cu Ministerul Sănătății în domeniul legislativ, înaintând propunerile pentru o
nouă lege a profesiei. Recunoașterea gărzilor este
absolut îndreptățită. La nivelul întregii vieți profesionale a unui medic se realizează cam 3200 de
gărzi, ceea ce înseamnă cam șapte ani de gardă. Ce
infracțiune ar fi trebuit să săvârșim ca să primim
o astfel de condamnare, să plecăm de acasă și să
stăm încartiruiți în spital? Nu ne-am plâns niciodată
pentru că meseria noastră se poate practica doar cu
pasiune și cu un anumit grad de apostolat”, a spus
președintele CMR. Creșterea veniturilor medicilor
înseamnă recunoașterea valorii sociale a muncii
acestora, a adăugat dr. Borcean.
“Ne dorim ca și medicina de familie să ajungă la
o remunerație corespunzătoare. Am militat să
contribuim prin politici de sănătate la creșterea
încrederii românilor în sistemul sanitar. Medicina
românească se află pe harta lumii, medicii români
sunt reprezentanți în diverse structuri internaționale,
iar cei mai mulți care au plecat își aduc aminte unde
au făcut școala și își venerează profesorii”, a spus
senatorul Gabriel Emanuel Botnariu, membru în
Comisia pentru Sănătate Publică a Senatului.
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din
Camera Deputaților, Florin Buicu, a adus în discuție
posibilitatea ca medicii să se pensioneze mai devreme de 67 de ani, oferind exemplul unui medic care
lucrează în sistemul de stat, dar și în cel privat, și care
ar putea solicita cumularea ambelor norme pentru a
justifica pensionarea. El a oferit asigurări că ideea va
fi susținută, dar sub o altă formă, propunerea actuală
fiind respinsă de Senat pentru că nu reprezenta o
formulare corectă. (Raluca Băjenaru)

știri

Sclerodermia, costuri mai mari decât în artrita reumatoidă
Sclerodermia, boală autoimună rară cauzată de
supraproducția de colagen în țesutul conjunctiv
al corpului, costă mai mult sistemele de sănătate
și societatea decât artrita reumatoidă, întâlnită
la 0,5-2% din populație, a afirmat Oliver Distler,
profesor de reumatologie inflamatorie în Zurich,
Elveția, prezent la primul forum est-european
dedicat afecțiunilor țesuturilor conjunctive și bolii
pulmonare interstițiale, organizat în perioada
22-23 martie la Budapesta.
“Sclerodermia nu are efecte doar asupra pacientului, ci asupra întregii societăți, fapt demonstrat
de studii realizate în țări cu sisteme de sănătate
diferite, cum ar fi Canada, Italia. Povara de a avea
un pacient cu sclerodermie în familie este uriașă
din punct de vedere emoțional, psihologic, dar și
financiar, pentru că rudele trebuie să preia multe
dintre activitățile zilnice pe care pacientul nu le
mai poate face”, a punctat el.

general, la nivel mondial, speranța de viață este
mai mare. De asemenea, datele arată o creștere
în afectarea plămânilor, însă acest lucru poate
fi cauzat de o calitate mai bună a proceselor de
screening.

Biomarkeri, un vis pentru viitor

”Situația ideală ar fi să avem markeri ușor de
utilizat și foarte bine validați care să ne spună
dacă pacientul are șanse mai mari să răspundă
la tratament. Pot fi biomarkeri imagistici, factori
din sânge; este foarte importantă prezența unor
parametri clinici care să ne spună dacă pacientul
răspunde la tratament. Acesta este visul nostru,
nu suntem încă acolo, dar cred că suntem pe un
drum bun, având în vedere că suntem susținuți
de noile tehnici asistate de computer care pot
utiliza date de la mii de pacienți privind vârsta,
sexul, imagistica, circuitul sanguin, manifestările clinice. Avem 500.000 de parametri pe baza
cărora putem calcula evoluția bolii și care poate fi
răspunsul mediu la tratament. De zece ani încercăm obținerea unor biomarkeri, dar posibilitățile
tehnice cresc și sper că vom ajunge la un rezultat”,
a spus prof. Distler.
Sclerodermia poate ataca orice organ al corpului,
motiv pentru care este nevoie de o echipă multidisciplinară pentru a trata această afecțiune, a
spus prof. Horst Olschewski, director al departamentului de pneumologie, Spitalul Universitar
din Graz, Austria.
Colaborarea între medici din diverse specialități
a fost unul dintre principalele avantaje ale evenimentului, a afirmat prof Oliver Distler. “În acest
summit, am fost în proporții egale reumatologi,
pneumologi, radiologi și am putut observa că abordările sunt ușor diferite. Toată lumea vorbește
despre clinici interdisciplinare, dar asta înseamnă,
cel mult, că din când în când discutăm cazuri
împreună, însă nu comparăm concepte, moduri
de gândire și de abordare a îngrijirii pacienților,
în general. Ar trebui să facem asta mai des, să
avem discuții pro și contra și să ajungem la un
consens. Forumul a fost susținut de Boehringer
Ingelheim, dar nu am o problemă cu asta pentru
că nu au influențat selectarea subiectelor sau a
speakerilor”, a spus prof. Distler.
La eveniment au participat speakeri din Elveția,
Ungaria, Austria, Polonia, Belgia, Norvegia, Cehia
și România care au susținut prezentări despre
subiecte cum ar fi diagnosticarea, tratamentul
curent, aspecte de interes legate de alte boli rare
și necesități încă nerezolvate în ceea ce privește
tratamentul. (Raluca Băjenaru)

10.000 euro/ an/ pacient

Un studiu realizat în urmă cu zece ani în Ungaria
compara costurile sclerozei sistemice cu cele ale
artritei reumatoide și ale artritei psoriazice, demonstrând că sclerodermia, deși o boală rară, are
costuri mai ridicate decât celelalte două afecțiuni.
Acum zece ani, costurile medicale directe pentru
fiecare pacient cu sclerodermie se apropiau de
4.000 de euro anual, costurile indirecte depășeau
5.000 de euro, iar costurile totale pentru un pacient
pe an ajungeau la aproape 10.000 de euro. Prin
comparație, costurile totale ale artritei reumatoide
pe pacient pe an erau de aproximativ 7.000 de
euro, iar pentru artrita reumatoidă psoriazică,
aproximativ 6.000 de euro.
Sclerodermia este caracterizată de îngroșarea
țesuturilor, afectează de patru ori mai mult femeile decât bărbații, iar cauza sa este necunoscută.
La nivel mondial, se estimează că 2,5 milioane
de oameni suferă de această boală, iar fibroza
pulmonară este principala cauză de deces, deși
fiecare organ poate fi afectat.
Tratamentul este, deocamdată, doar simptomatic.
În prezent, se utilizează două substanțe – cyclofosfamidă care a dat rezultate, dar nu pe termen
lung și nu poate fi utilizată mai mult de șase luni
pentru că devine prea toxică, și micofenolat mofetil,
care poate fi o alternativă, dar nu are rezultate
mai bune, au spus specialiștii. Transplantul cu
celule stem este eficient, însă este un tratament
foarte dur, cu o rată de mortalitate de 10%. În
ultimii ani, speranța de viață pentru pacienții
cu sclerodermie a crescut, însă această tendință
este dificil de interpretat, având în vedere că, în
www.MedicaAcademica.ro
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Prof. Ioan Sporea, gastroenterologie, Sp. Jud. Timișoara, UMF “V. Babeș”:

Banatul așteaptă de
5 ani un eco-endoscop și
un aparat pentru ablația
prin radiofrecvență
Spitalul Județean din Timișoara așteaptă de ani de zile un eco-endoscop și un aparat pentru
ablația tumorilor prin radiofrecvență, spune prof. Ioan Sporea, gastroenterolog, unul dintre cei
mai apreciați specialiști din acest domeniu. “Sunt spitale fericite, și spitale în care nu s-a investit
nimic de ani de zile”, explică specialistul, care încearcă să tragă Bucureștiului un semnal de
alarmă, în beneficiul pacienților din Banat.
Totuși, medicii timișoreni reușesc să facă cercetare și performanță, cu sprijinul Universității de
Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, aici fiind unul dintre cele mai performante
centre de elastografie din țară și din Europa.
Un alt semnal de alarmă se referă la prevalența ficatului gras, care în statele dezvoltate, pe
fondul modului modern de viață, ajunge la 30% din populație. De altfel, în Statele Unite
principala cauză de transplant hepatic este ficatul gras. “70% dintre norvegieni fac sport zilnic,
30% dintre portughezi asemenea, la noi cred că nici 1% din populație. Este nevoie de educație
pentru modificarea stilului de viață”, conchide prof. Sporea.

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu
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După descoperirea recentă și ulterior
decontarea și la noi a unui tratament eficient
pentru hepatita C, iată că mai avem niște
noutăți în acest domeniu. Despre ce e vorba?
Legat de hepatita C, ar fi două lucruri de spus
– la mijlocul lunii martie am deschis un program național de screening pentru virusul
hepatitei C, sub egida Societății Române de
Gastroenterologie și Hepatologie. Prin acest
program pilot, care se desfășoară în patru
centre – Timișoara, Cluj, Iași și București,
există un acces gratuit al oricărei persoane
care vrea să se testeze, pentru a afla dacă a
venit în contact sau nu cu virusul C. Metoda
e foarte rapidă – dintr-o picătură de sânge
din deget se obține un rezultat negativ sau
pozitiv – respectiv dacă persoana are sau nu
anticorpi împotriva virusului C. Cei cu anticorpi pozitivi sunt imediat preluați și apoi se
caută prezența virusului C, pentru a-i trata
cât mai repede. La ora actuală hepatita cu
virus C este o boală vindecabilă, pentru că
www.MedicaAcademica.ro
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avem tratamente foarte eficiente – în 12
săptămâni 95-99% dintre pacienți reușesc
să scape definitiv de virusul hepatitei C.
Ce sperăm de la acest program?
Avem deja avem o săptămână de când
îl aplicăm. În prima săptămână am testat
480 de pacienți, am găsit că 3,8% din cei
testați aveau testul pozitiv, i-am preluat ca
să mergem în continuare cu explorările, în
vederea unui tratament care să îi scape de
acest virus.
Se vede deci că se justifică proiectul.
Noi știam că se justifică. Un proiect făcut acum 10 ani de Societatea Română de
Gastroenterologie și Hepatologie a găsit că
3,23% dintre români au trecut prin hepatita
C, deci sunt infectați cu virusul hepatitei C,
iar în continuarea acestor studii noi știam
că vom găsi mulți pacienți. Nu era o certitudine, dar știam că vom găsi mulți pacienți.

leadership
mari în sânge, toate acestea adunându-se și
favorizând apariția ficatului gras.

În principiu avem finanțare pentru 20.000
de teste, cât avem aceste teste putem testa
populația în mod gratuit, nu contează în
care din cele patru centre.
Ce puteți să ne spuneți despre preocuparea
dvs. pentru ficatul gras, o boală care capătă
amploare pe fondul stilului modern de viață.
De câțiva ani mă preocupă ficatul gras – numit NASH, în afară. Este o creștere la nivel
mondial a acestei patologii. Practic, la ora
actuală, considerăm că 30% din populația
din țările dezvoltate au ficat gras non-alcoolic, iar 4% au ficat gras împreună cu
inflamație, adică această steato-hepatită
nonalcoolică sau NASH care, din nefericire,
e o boală evolutivă care poate duce la ciroză
și la cancer hepatic.
Acest procent de 30% se confirmă și la noi?
Da. Din păcate da, avem foarte mulți obezi,
ne uităm pe stradă și îi recunoaștem, simplu, avem mulți și tot mai mulți diabetici. În
lume unul din 11 adulți are diabet, frecvența
este într-o creștere spectaculoasă în ultimii
10 ani. La o anumită vârstă, după 50 de ani,
ești și obez, și diabetic, ai și trigliceridele

Există
spitale
fericite,
ținute de
primării
sau consilii
județene,
al nostru
e la MS. Noi
suntem
defavorizații
care, din
păcate, nu
primim nimic
de ani și ani
de zile.
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Revista noastră se adresează medicilor –
jumătate medici de familie, jumătate medici
specialiști de diverse specialități. Ce le-ați
spune?
Am început un proiect acum câteva luni, am
avut și un website legat de ficatul gras nonalcoolic, și o să mai facem un webinar destinat medicilor de familie în luna aprilie – le
spunem când să se gândească la ficatul gras
non-alcoolic, cum se poate diagnostica la
nivelul medicului de familie, când pacientul
să fie referit specialistului. Un procentaj de
30% din populație are ficat gras non-alcoolic, iar dacă i se asociază obezitatea, cu diabet și cu hipertrigliceridemie, prezența probabil că depășește 70-80%. Într-o serie de
studii pe care le-am făcut la bolnavii diabetici de aici, din Spitalul Județean Timișoara,
am găsit că 85% dintre bolnavii diabetici
au steatoză hepatică moderată și severă, și
15% dintre diabetici aveau fibroză hepatică.
O a doua categorie de medici care trebuie să fie atenți, în afara medicilor de familie,
sunt diabetologii, unde patologia e extrem
de frecventă, iar a treia categorie este cea a
medicilor cardiologi – în contextul sindromului metabolic, afectarea grasă a ficatului
este și aici frecventă.
Cum vedeți necesitatea existenței
nutriționiștilor, în acest context?
Sunt obligatorii. Fiecare persoană care
constată că este supraponderală sau obeză trebuie să aibă o discuție cu un medic
nutriționist care să îl învețe ce și cum să mănânce. Nu suntem născuți ca să mâncăm, ci
mâncăm ca să trăim. Sigur că ar trebui să
fim învățați ce, cum și cât să mâncăm, ce înseamnă a fi supraponderal, ce înseamnă a fi
obez și care sunt riscurile obezității.
Un lucru care li-l spun studenților mei –
un studiu făcut în Norvegia arată că 70%
dintre norvegieni fac sport zilnic. Altul în
Portugalia arată că 30% dintre portughezi
fac sport zilnic. Dacă căutăm în România,
cred că sub 1% dintre români fac sport zilnic. Activitatea fizică ar trebui să ne preocupe începând de la școli, unde nu se face
sport, din păcate... E nevoie de o educație de
viață, de piste de bicicletă etc.
Ne-am propus de acum 2 - 3 ani, dar
încă n-am reușit, din cauza condițiilor materiale, înființarea unui centru de obezitate în Spitalul Județean, în care să lucrăm
9
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noi, hepatologii, împreună cu colegii
nutriționiști, să diagnosticăm obezitatea,
consecințele acesteia cum ar fi ficatul gras, și
să evaluăm la ficatul gras severitatea, să stadializăm boala hepatică, iar nutriționistul
să educe apoi pacientul ca să-și rezolve nonmedicamentos această boală.

Studii
arată că
70% dintre
norvegieni
și 30% dintre
portughezi
fac sport
zilnic. Dacă
căutăm în
România,
cred că sub
1% dintre
români fac
sport zilnic.

Practic lumea nu conștientizează că ar fi o
problemă vizavi de ficatul gras – nici pacienții,
dar poate nici medicii.
Este o problemă relativ nouă, abia cam
de 5 ani lumea medicală a început să o
conștientizeze și să vadă că e o boală evolutivă, care poate ajunge la ciroză. Acum în
SUA principala cauză de transplant hepatic
este steatohepatita non-alcoolică – NASH-ul
– care a ajuns la ciroză. Acum, când am văzut că prioritatea nu mai e virusul C, nu mai
e nici virusul B, nu mai e nici măcar alcoolul, ci a devenit bunăstarea – adică obezitatea – am conștientizat și am început să ne
ocupăm de această problemă – cât de severă
e boala, cum o putem diagnostica precoce,
cum o putem depista și cum o putem trata.
Pentru că aici la Timișoara aveți o prioritate
vizavi de decontarea fibroscan-ului de către
Casă, ce puteți să ne spuneți, cum ați reușit?
Cred că este foarte importantă accesibilitatea la o manevră de explorare medicală.
Dacă această metodă e cea mai simplă și
cea mai bună pentru stadializarea fibrozei,
iar mai recent inclusiv pentru stadializarea
încărcării grase a ficatului, mi se părea normal de decontat. Noi am reușit să decontăm
de 10 ani această explorare, care în unele
centre acum se încearcă a fi decontată. De
obicei în 5 minute ai stadializat un bolnav,
extrem de eficient – severitatea bolii, riscurile care le incumbă... Dacă nu aș face această investigație ajung la spitalizări care costă
mult mai mult.
Dacă ar fi să-i spuneți ceva Ministrului
Sănătății, ce ar fi?
I-aș spune că fără aparatură medicina nu
poate fi făcută.
La ce vă referiți?
Acest spital – Spitalul Județean din
Timișoara și Clinica de gastro-eco-hepatologie – așteaptă un eco-endoscop de 5 ani.
Banatul nu are acest aparat numit eco-endoscop, indispensabil unei stadializări în foarte
multe patologii. Tot Banatul așteaptă un alt
aparat, pentru ablația prin radiofrecvență,

10
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tot de aproximativ 5 ani, aparat care este
esențial pentru distrugerea tumorilor apărute pe ficat.
Și ce fac pacienții?
Pe unii reușim să-i direcționăm undeva...
Altora – dacă nu am eco-endoscop – trebuie
să le fac un colangio-RMN, care costă de trei
ori mai scump, e inconfortabil pentru pacient și nu are aceeași acuratețe diagnostică.
Ca să trimit un pacient până la Cluj pentru
această procedură sau până la București
pare ceva de necrezut. La Craiova se face
pe bani. Sau ar trebui să-l trimit pe pacient
cu salvarea până la Cluj sau la București, iar
costul transportului depășește atunci costul
procedurii. Medicina costă și trebuie să investim.
O altă greșeală este că investim în tot felul
de spitale mititele, în orașe cu 20 -30.000 de
locuitori, care vor să aibă și ele un RMN. Dar
pacienții dificili vin în centrele universitare,
iar aparatele nu vin aici. Și dacă nu am ceea
ce-mi trebuie nu pot rezolva bolnavul, pentru că aici vin cazurile cele mai dificile, cele
mai grave.
Câți bani înseamnă aceste două aparate?
În ultimii ani Ministerul Sănătății a investit extrem de puțin în acest spital, ca dotare. Noi avem în România 58 de spitale care
sunt sub jurisdicția Ministerului Sănătății.
Există spitale fericite, ținute de primării sau
consilii județene, al nostru e la MS. La cele
ținute de primării, dacă ai o relație, primești
aparatură. Noi suntem defavorizații care,
din păcate, nu primim nimic de ani și ani de
zile. Bugetul Ministerului Sănătății e mic și
sărăcia nu poți să o împarți la 58.
Știu ca faceți și cercetare, publicați, cum
reușiți?
Datorită Universității de Medicină din
Timișoara am reușit să avem o dotare
foarte bună, suntem un centru extrem de
performant de elastografie, unul dintre
cele mai performante din Europa. Dotarea
vine exclusiv din Universitatea de Medicină, care a înțeles că performanța se face
cu bani și pentru că suntem performanți
primim investiții. Universitatea ne-a ajutat.
Din aceste motive facem cercetare, publicăm, suntem un centru cunoscut, suntem
un centru de educație al Federației mondiale, al Federației europene... Prin eforturile
Universității recuperăm ceea ce Ministerul
Sănătății nu face, din păcate.
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Istoria transplantelor de
organe din România (II)

E

(Urmare din numărul trecut)

B. Epoca interbelică

Vasile Sârbu
Constanța
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După moartea lui Thoma Ionescu în 1926
și a lui C.D. Severeanu în 1930, elevii lor
au rămas la București sau au plecat la Iași
(Ernest Juvara, Amza Jianu) și la Cluj
(Iacob Iacobovici), dar au rămas în contact
permanent cu chirurgia europeană. Ei știau
că transplantologia era grefată de insuccese
în toate centrele medicale din Europa sau
SUA, dar este remarcabil efortul lor de a
introduce în practica secțiilor și mai ales a
clinicilor chirurgicale din cele trei centre
universitare (București, Iași și Cluj) a
tehnicilor de chirurgie vasculară, făcând
astfel pionierat și menținând trendul și
altitudinea înaintașilor.
Aici trebuie remarcat IANCU JIANU,
un fel de Alexis Carrel al României Mari,
apărută după Marea Unire din 1918. El a
înființat un centru de cercetări impresionant,
vizitat de marii profesori ai vremii sale, unde
să se poată progresa în domeniile viitorului
chirurgical. Este vorba de “LABORATORUL
DE CHIRURGIE EXPERIMENTALĂ”
din “Institutul Clinico-Chirurgical”
de la Spitalul Colentina. Aici a efectuat
mai multe grefe tisulare, autoplastii,
heterogrefe, rinoplastii, palatoplastii,
uretroplastii, esofagoplastii cu lambou
tegumentar, reimplantarea unui membru
aproape complet secționat, reimplantarea
unui membru secționat experimental
la câine. Era elevul direct al celor doi
titani, C.D. Severeanu și Thoma Ionescu,
și a lucrat în laboratorul de la Colțea cu Ion
Belașcu, pasionat de suturile vasculare. În
autobiografia sa, Iancu Jianu recunoaște ce
a învățat în Institutul lui Thoma Ionescu:
“Ca preparator benevol, am ajutat pe
profesorul Belașcu, pe atunci șef de
clinică, de la care am deprins tehnica
suturilor vasculare, pe profesorul
Paulescu, care m-a inițiat în chirurgia
creierului și a hipofizei, pe prof. Florescu,
care mi-a deschis atracția pentru
www.MedicaAcademica.ro
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chirurgia grefelor”. Iancu Jianu a fost cel
care a intuit viitorul chirurgiei vasculare,
pe care a și dezvoltat-o și practicat-o,
rămânând în istoria noastră inclusiv printr-o
pensă vasculară foarte asemănătoare
pensei Satinsky. Dintre lucrările sale
legate de transplantologie amintim:
“Contributions aux transplantatins
des organes”, “Transplantatin de
testicule. Transplantation des organes
dans des lacs lymphatiques” – 1909,
“Câteva aplicații ale suturilor vasculare.
Anastomoze, grefe, arterotomie”
(cooperare cu Meller), “Restaurarea
scheletului nazal prin grefă osoasă” –
1913, “Replantarea coapsei la câine”,
“Câteva cazuri de transplantațiuni
adipoase” – 1913, “Restaurarea
scheletului nazal prin grefă osoasă”
– 1913, “Rhynoplastie”, “Refacerea
nasului cu material digital”, “Plastia
pavilionului urechii”, “Transplantation
osseuse pour hypoplasie du frontal”
– 1914, “Contribuții la studiul grefelor
ovariene” (Colaborare cu T. Netta),
“Refacerea penisului prin plastii
cutanate și grefe condro-costale” –
1926, “Considerations sur les grefes
nerveuses, heterogreffe du grand
sciatic” (cu Gh. Butoianu), “Autogrefă
ovariană” – 1927, “Grefe multiple tiroparatiroidiene, suprarenale și testiculare
pentru maladia lui Recklinghausen”,
“Heterogrefa sciaticului” – 1929, “Grefă
testiculară” – 1934, “Grefă peronieră
pentru restaurarea diafizei tibiale
extirpate” – 1935, “Grefele osoase”
– 1938. Iancu Jianu impresiona lumea
medicală în 1921, când a implantat un ovar
de iepuroaică unei bolnave de 26 de ani,
cu un singur ovar și diminuare a secreției
hormonale. Timp de 13 ani tulburările
endocrine s-au amendat, dar grefa s-a
resorbit în trei luni. Similar a comunicat
și G. Stanca, 68 de autogrefe de ovar și o
homogrefă, în 1936. Trebuie să reținem
faptul că acestea erau grefe tisulare, nefiind
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vorba de grefe de organe propriu-zise. Rolul
acestor comunicări este de a dovedi că,
similar altor țări, și la noi se făceau încercări
uneori bizare de refacere a funcțiilor
compromise ale unor organe. Iancu Jianu
a prezentat la Societatea de Chirurgie,
după 1905, animale cu suturi vasculare
și piese cu suturi de aortă la un an după
operație. S-a preocupat de leziunile venei
cave inferioare și ale venei porte, folosind
lamboul peritoneal pentru sutură. Dar cel
mai important este faptul că Iancu Jianu
(1880-1972) a reluat experiențele cu
transplantul renal, având cumva intuiția
unui mare vizionar, deși colegii lui zâmbeau
când își comunica la Societate rezultatele
sau când cobora în subsolul Spitalului
Colentina pentru experimente. Și astăzi,
asemenea celebrități sunt trimise parcă, prin
similitudine, spre subsolul instituțiilor din
țara noastră. Este relatată ingeniozitatea
lui prin care, pentru siguranță, a recoltat
și implantat artera renală cu un guler de
aortă. În 1906 a constatat și comunicat că
rinichiul transplantat se necroza, dar vasele
se mențineau permeabile. În același an a
imaginat pensa care-i poartă numele. El
a urmărit pregătirea gazdei și a organului
transplantat prin sutura a două animale
și trecerea temporară a unui organ cu
vascularizație păstrată de la donator sub
tegumentele viitorului primitor. În 1913
a experimentat transplantări de coapsă
la câine. (sursa: D. Setlacec, “Medicina
românească, medicină europeană”, vol I)

Iancu Jianu (1880‑1972),
contemporanul și
“corespondentul” lui
Alexis Carrel în țara
noastră

Pensa vasculară Iancu
Jianu (Satinsky) (1906)

C. Epoca și școala profesorului
Nicolae Hortolomei

Profesorul Hortolomei este urmașul, prin
Ernest Juvara și Amza Jianu, al școlii lui
Thoma Ionescu, ramura ei de la Iași. Este
produsul epocii noastre medicale interbelice,
dar a ajuns creator de școală chirurgicală
mai ales după ce a ajuns la Spitalul Colțea
din București, în 1933, transferat de la
Spitalul Colentina, unde lucra din 1930.
Din 1939, unindu-se două clinici, cea de
Urologie și cea de Chirurgie, va conduce
Institutul Clinico-Chirurgical și de Căi
Urinare. Aici va reedita modelul lui Thoma
Ionescu, al cărui descendent era prin Amza
Jianu și Ernest Juvara, creând un Laborator
de CERCETĂRI EXPERIMENTALE, atât
Institutul cât și Laboratorul fiind tutelate
de Academia Română, în care a fost primit.
Acest laborator este locul unde s-a zămislit
Chirurgia Românească modernă și ramurile

Tiberiu Ghițescu, autor de
transplante de organe,
autogrefe și alogrefe
tisulare (vasculare)
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ei actuale, dintre care amintim Chirurgia
Cardiovasculară, Transplantologia,
Urologia modernă, Chirurgia digestivă
de anvergură etc., Cateterismul cardiac și
Anesteziologia națională. În acest laborator
au lucrat elevii săi care vor ajunge părinții
transplantologilor actuali, și anume:
Th. Burghele, Gh. Olănescu, Ion Juvara,
Tiberiu Ghițescu și ilustrul Dan Setlacec,
pe linia explorărilor Bradu Fotiade, iar a
anesteziologiei George Litarczek. Dintre
ei, cel mai legat de transplantologie a fost
indiscutabil Doctorul Tiberiu Ghițescu,
ajutat de Traian Ștefănescu, Ion Busu, Dan
Setlacec și Mihai Stăncescu.
Acest laborator a funcționat zece ani, între
1951 și 1961, când a fost transferat la Spitalul
Fundeni. După modelul său au apărut
laboratoarele de chirurgie experimentală
de la Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Timișoara,
Iași, iar în epoca târzie (actuală), la
Constanța. În materie de transplantologie, la
Colțea, în acest deceniu absolut strălucitor,
sub îndrumarea lui Hortolomei și prin
truda zilnică a lui Tiberiu Ghițescu, s-au
făcut tot felul de grefe vasculare, inclusiv
de aortă, de nervi, de duoden, de trahee,
de vene, de organe. Acolo era un centru
de cercetare extrem de complex. Doctorul
Paulescu, descoperitorul “pancreinei”,
extirpa pancreasul experimental pentru a
observa efectul hipoglicemiant, doctorul
Gatoschi făcea cistografii, arteriografii și
alte examinări, doctorul Dumitru Marinescu
Slatina examina piesele la microscop, după
sacrificarea animalelor de experiență,
doctorul Litarczek făcea anesteziile etc.
Totul era consemnat cu scrupulozitate în
FOI DE OBSERVAȚIE și apoi, prelucrând
rezultatele, erau comunicate la Academie,
la Societatea de Chirurgie sau la congrese
și publicate în reviste. Când descoperirile
consacrate se aplicau la om, pacientul
era adus la Societatea de Chirurgie.
Din noiembrie 1951 aici s-au făcut
transplante renale la gâtul câinilor, iar
din mai 1952 pe vasele iliace. Mai întâi
li se extirpa un rinichi, iar la trei luni
rinichiul unic era grefat pe vasele iliace.
Doctorul Ghițescu spune: “Știam din
literatură cum procedase Alexis Carrel”.
(Tiberiu Ghițescu, “Chirurgul”, 1979)
Iată ce spune doctorul Ghițescu: “În
1932 am fost repartizat la Colentina
(Laboratorul experimental al lui Iancu
Jianu) și am frecventat trei luni laboratorul
de la subsol. Prin exercițiu zilnic, căpătam
13
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Echipa de “Chirurgie
Experimentală” condusă
de Profesorul Hortolomei
(în dreapta, Tiberiu
Ghițescu)

îndemânare. Reușeam să implantez
artera hepatică în vena portă. Încercam
tot felul de suturi vasculare: surget simplu,
surget eversant, surget cap la cap sau
lateral. În 1953 am început cateterismul
cardiac la om. Primele 500 de cateterisme
la bolnavi le-am executat cu doctorii Traian
Ștefănescu, Bradu Fotiade, Dacia Litarczeck”.
Cele 240 de lucrări, publicate în țară și
străinătate, iată un travaliu uriaș și sămânța
roditoare sădită de Profesorul Hortolomei,
care a creat premisele umane și tehnice
ale transplantologiei românești.

D. Epoca de “cutremur
medical” de după 1945.
Deconectarea de la școlile
apusene și supraviețuirea
chirurgiei românești

În această perioadă, în care România a
traversat câteva decenii de deconectare față
de medicina vest europeană, România era
ocupată de armate străine și destructurată,
aflându-se în “război rece” nu numai
economic, dar și spiritual, tocmai cu
medicina izvoarelor sale, de unde venise
Carol Davila sau unde se formaseră vârfurile
ei Thoma Ionescu, Ion Cantacuzino, Victor
Babeș, Ernest Juvara, Gheorghe Assaky,
Dimitrie Gerota etc, ca urmare a poziției
în care ajunsese țara noastră după al
doilea război mondial. Chirurgii români
aveau cunoștință de ceea ce se petrecea în
marile centre chirurgicale din SUA și din
alte țări cu care avusesem relații cu totul
excepționale, știau de succesele acestora,
de transplantele de ficat sau de cord sau
multiorgane, știau de recoltarea de organe
de la bolnavi în moarte cerebrală. Tot ceea
ce puteau face era să lucreze în laboratoare
pentru a reproduce pe animale ceea ce deja
se reușise la om. După încheierea unei epoci
absolut negre după război, care a durat
aproape două decenii de ocupație militară
14
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efectivă, în care floarea intelectualității
chirurgicale a fost decuplată de practică sau
a ajuns în pușcării (în cazul lui V. Gomoiu,
al lui I. Juvara și ale altora), după 1964 a
urmat o oarecare relaxare, care a permis
apariția elevilor maeștrilor interbelici, o
repornire a chirurgiei cardiovasculare și
ulterior a transplantologiei. Era nevoie de
o adevărată “acceptare și pseudo alipire”
la ideologia răsăriteană a vremii, care
să permită dezghețarea și reîntoarcerea
la izvoarele chirurgiei naționale. Așa au
ajuns miniștri ai sănătății N. Hortolomei,
Voinea Marinescu, Theodor Burghele și
Eugen Proca, și mulți alții în funcții mari
din planul al doilea, de pe aceste poziții
reușind să se miște spre lumea chirurgicală
a vestului, să achiziționeze echipamente
noi (Pompă de circulație extracorporeală,
aparatură de laborator etc.), sau efectiv să
primească dreptul de a se instrui în marile
clinici europene sau americane. (Vezi vizita
lui Hortolomei înainte de prima operație
pe cord, teza de doctorat din Franța a lui N.
Angelescu despre transplantul renal, vizitele
fraților Marian (Macu) Ionescu și Ludovic
Ionescu la clinicile de cord, vizitele lui Petre
Drăgan în SUA, ale lui Vladimir Fluture în
multe centre europene, ale lui Pop D. Popa (la
prof. Michael De Bakey din SUA, la Houston
Texas la Denton Cooley, la Portland, Oregon,
la Alberth Starr, la Mayo Rokester la Prof.
Pluth), vizitele lui Radu Deac (în 1969-1970 la
Leeds, Anglia, la Prof. Goofrey Wooler, iar în
1986 la Harvard University), ale lui Bagdasar
la Cushing, în America, ale profesorului
Eugen Proca la Leeds, Anglia etc).
Această mică deblocare și deschidere
a permis unele realizări, cum ar fi în plan
instituțional cele șase clinici de Chirurgie
cardiovasculară din România, operă
a profesorului Pop D. Popa, înainte de
îndepărtarea lui de către sistemul coercitiv
(una la Spitalul Militar, dar și la Timișoara,
Cluj și Iași, pentru a nu o mai reaminti pe cea
din Tg. Mureș), a unor centre de cercetare
mai ales pe lângă Institutele MedicoFarmaceutice de la București, Iași, Cluj,
Timișoara, Tg. Mureș, participarea medicilor
români la unele congrese de peste hotare.
Acestea au culminat cu primul transplant
renal al profesorului Eugen Proca din anul
1980, de la Spitalul Fundeni.
Epoca pe ansamblu rămâne ca una de
stopare a progresului în transplantologia
românească, pe versantul estic al
Europei, după Cortina de fier, fiind

leadership
un spațiu de vid transplantologic care
șochează și care a durat câteva decenii.
Dar nu putem omite ceea ce s-a făcut chiar
în asemenea perioadă:
- în 1958, Prof. Dr. Agrippa Ionescu
realizează primul transplant de piele
într‑un cadru spitalicesc organizat;
- în 1962 este efectuat primul
transplant de cornee;
- Profesorii Sergiu Duca, la
Cluj‑Napoca, precum și Vladimir
Fluture la Timișoara și Dumitru
Popescu‑Fălticeni împreună cu Emil
Papahagi, la Spitalul de Urgență
Floreasca București, efectuează
transplant experimental de ficat;
- tot în aceeași perioadă, la Cluj și apoi
la Tg. Mureș, Prof. Pop D. Popa Ioan și
Radu Deac cercetau transplantul de cord
și posibilitatea găsirii de soluții autohtone
pentru circulația extracorporeală.
În 1964, profesorul Radu Deac este
menționat ca fiind autorul primului
transplant experimental de cord, la
Cluj-Napoca. (înlocuirea completă din
punct de vedere chirurgical a inimii unui
animal – câine);
- Prof. Pop D. Popa a realizat prima
inimă – plămân artificial românesc, în
1953-1954, folosită ce-i drept doar în mediul
experimental, dar era printre primele
din lume. Încercarea lui de a o introduce
în producția de serie s-a lovit de obtuzia
unor “experți” de la București, care au avut
obiecții asupra “tubulaturii, cu potențial
de a se coagula”, năruindu-se astfel o mare
realizare tehnică națională, care putea
fi cu siguranță îmbunătățită. Astfel, la
Cluj s-au efectuat experimental printre
primele circulații extracorporeale din
lume, indispensabile în transplantul
cardiac, inclusiv primele hemodiluții în
Circulație Extracorporeală. Având aceste
autodotări, s-au făcut și comunicat primele
transplante de cord – pulmon experimentale
românești. De exemplu, în 1964, acest
mare experimentator a comunicat un
procedeu personal de transplant de cord,
comunicarea regăsindu-se în teza sa de
doctorat, dar după aceea fiind comunicată
și la București, Atena și Paris. Alături de
domnia sa, la Tg. Mureș s-a format o
școală de chirurgie cardiacă ce a evoluat
spre transplantologie prin figuri devenite
celebre cum ar fi cea a profesorului Radu
Deac și a lui Șerban Brădișteanu, care
au realizat în 1999 primul transplant de
www.MedicaAcademica.ro

cord la Spitalul de Urgență din București.
Clinica ctitorită de profesorul Pop D. Popa în
1964 la Tg. Mureș continuă să fie și astăzi un
mare centru de transplant de cord și desigur
duce mai departe școala pe care a inițiat-o.
Aș aminti faptul că în aceste cazuri nu
se abordau tehnicile de cuplare vasculară
care erau deja cunoscute, ci se făceau
cercetări fundamentale legate de menținerea
grefei viabile, de suprimare a efectelor
limfocitelor de rejetare a grefelor, aceste
studii fiind mai ales în arealul fundamental
al transplantologiei. (vezi lucrărlle lui S.
Duca sau ale lui Pop D. Popa la Filiala Tg.
Mureș a Academiei de Științe Medicale, sau
cele ale Profesorului Vladimir Fluture la
Timișoara). Profesorul Sergiu Duca, la Cluj,
a susținut că grefonul hepatic suferă o blocare
a microcirculației prin fibrină, ceea ce duce
la insuficiență hepatică. Profesorul Thomas
Starzl (1926-2017), realizatorul primului
transplant de ficat din lume, la curent cu
lucrarea lui S. Duca, a susținut că nu se poate
lua în calcul o “sinucidere” a ficatului grefat
prin propria producție de fibrină șI a semnalat
mai degrabă aglutinarea trombocitelor pe
pereții vasculari ai grefonului.
- în anul 1959, s-a realizat la Tg. Mureș
prima vertebrectomie din lume, de
către profesorul de chirurgie și ortopedie
pediatrică Iosif Szava, care s-a finalizat cu
reconstrucția ei prin autogrefă osoasă;
- în 1956, doctorul Tiberiu Ghițescu
raportează primul homotransplant de
aortă, efectuat la om, la spitalul Colțea;
- în 1982, profesorul Agripa Ionescu
raportează prima Replantare de braț.
În același an Doina Ionescu raportează
replantare de segmente de membre,
operații de grefare sub microscop a
diverselor tipuri de grefe nervoase.
Această chirurgie o va dezvolta la Cluj școala
profesorului Kaufmann și a urmașilor săi,
Andercou, și mai ales Constantin Ciuce.
Este vorba, desigur, de autogrefe tisulare;
- Profesorul I. Sinescu, pe aceeași linie,
a introdus microchirurgia în urologia
autohtonă;
- Profesorul Mihai Lucan a comunicat
o autogrefă de intestin subțire pentru
reconstrucția vezicii urinare după o
tehnică personală;
- Profesorul Ion Lascăr comunica o
reconstrucție de penis la o amputație
iatrogenă de penis;
- Profesorul Cornel Toader, în clinica
în care se făcuseră cinci ani de zile
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aceste experimente ale lui Sergiu Duca,
a comunicat în Revista Chirurgia (Nr
1/1976, pag 19-25) lucrarea “Conservarea
ficatului de șobolan prin perfuzia
prelungită cu o soluție complet lipsită
de hemoglobină” (C. Toader, S. Duca, A.
Suciu, R. Lezeu, C. Duca și alții). Rămâne
remarcabilă acceptarea cercetărilor școlii
clujene de chirurgie și publicarea lor în
1978 în World Journal of Surgery, (Prof.
Sergiu Duca). Dar acestea erau mai degrabă
cercetări fundamentale decât transplante
propriu-zise hepatice;
- Profesorul Vladimir Fluture de
la Timișoara a prezentat în 1980 un
film cu “Transplantarea hepatică
heterotopică” și în 1981 un altul intitulat
“Perfuzia extracorporeală de ficat de
porc”. A brevetat “Aparatul de perfuzie
normotermă de ficat izolat”, fiind autorul
brevetului 80333 din 1982;
El s-a ocupat încă din 1976 de pregătirea
transplantelor de organe: rinichi, ficat și
pancreas. Domnia sa a fost prezent în mari
centre de transplant din lume cum ar fi:
Freiburg, Germania, pentru transplant renal,
1978, Cambridge, Anglia, pentru transplant
hepatic - 1986, și pe aceeași temă la Berlin
în 1988 și 1989, apoi la Basel, Paris, Essen,
Dallas 1998 și a făcut efectiv transplante
experimentale la Timișoara. A făcut parte
din echipa care a efectuat primul transplant
renal de la Timișoara, în anul 1980, de la
un donator în moarte cerebrală. A înțeles că
în acel moment nu avea condiții pentru un
transplant hepatic la om și, spre onoarea lui,
nu l-a încercat.
- Pe aceeași linie se pot înscrie și
cercetările medicilor militari pe care le
putem reliefa prin primele autotransplante
de plămâni comunicate de Profesorul Traian
Oancea în Revista Sanitară Română în 1965
(Pag. 226), “Cercetări experimentale de
autogrefă pulmonară”. A publicat în 1972
“Transplantul pulmonar, aspecte clinice
și experimentale actuale”. Acest mare
chirurg a operat efectiv și a experimentat
inclusiv înlocuirea venei cave superioare cu
grefă de teflon. În 1953-1954, a luat contact
cu transplantologia de la doctorul Yves
Neveux, care era asistentul profesorului
Mathey la Clinica de chirurgie toracică de la
Paris. Cu acesta a făcut 15 autotransplante
pulmonare la câine, sperând să se formeze
vase de neoformație, căci nu vascularizau
grefa prin artera bronșică. Încă din țară
făcuse 11 astfel de autotransplantări de
16

Prof. EUGEN PROCA
(1927-2004)

www.MedicaAcademica.ro

plămân stâng, unele revascularizându‑se
(!). Uneori încercările de a face transplante
la bolnavii foarte gravi, fără condiții
concordante cu ceea ce medicina
descoperise, au un caracter de “disperate”, ca
să nu le ducem spre regulile de bioetică.
- În 1968, un distins chirurg toracic,
Stelian Ivașcu, la Balotești, având în
grijă un bolnav pulmonar incurabil cu
amiloidoză, în insuficiență renală, i-a
efectuat un heterotransplant renal,
prelevând un rinichi de porc și grefându‑i-l.
Acesta a supraviețuit 14 zile. Deci tehnic a
făcut o operație corectă, dar fără acoperire
imunologică. Tot el, în 1969, a executat
un autotransplant pulmonar prin
reimplant lobar (lob inferior) după
pneumonectomie lărgită pentru cancer
bronhopulmonar localizat la emergența
bronșiei lobare superioare din primitivă.
A supraviețuit doi ani și opt luni. Dacă
am ține cont de publicarea rezultatelor,
nu am putea omite pe profesorul C.
Coman și colaboratorii, care în 1969, la
Sesiunea Științifică a UMF Carol Davila,
a prezentat rezultatele sale obținute în
domeniul transplantelor experimentale.

E. Profesorul Eugen Proca,
realizatorul primului Transplant
renal uman din România

Profesorul Eugen Proca a fost un strălucit
elev al lui Theodor Burghele (format
la școala lui Hortolomei de la Colțea),
cu o îndelungată pregătire și abilitare în
operații vasculare pe arterele renale și în
transplantologie. Vom menționa completarea
pregătirii sale pe această linie la Leeds, în
Anglia, la Institutul de Urologie (1963-1964),
apoi la Universitatea Harvard din Boston,
SUA (1967). Trecuseră aproape trei decenii
de la primul transplant renal efectuat cu
succes.
Primul transplant reușit al unui
organ solid din România la om a fost cel
efectuat de Profesorul Eugen Proca, în
13 februarie 1980, la Spitalul Fundeni,
cu rinichi de la donator în viață (mama
receptorului). Acest transplant a fost urmat
la scurt timp de un transplant renal efectuat
la Timișoara de o echipă condusă de Prof.
Dr. Petru Drăgan (31 martie 1980) cu un
rinichi de la cadavru, probabil fără reușită.
Profesorul Proca era pus la punct cu
tehnica transplantelor renale încă din 19631964, când se afla la Leeds, unde Miles Fox
Martie 2019
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făcea experimental această operație, iar F.
Raper efectua transplante la om cu rinichi
de la donator în moarte cerebrală. Revenit la
Panduri, a efectuat experimental transplante
renale având în echipă pe Petre Georgescu,
Dorin Nicolescu și Mihai Neagoe. După
unele afirmații, întârzierea transplantelor
renale la Spitalul Panduri era opțiunea
profesorului Burghele, care dezvolta tema
Dializei în Insuficiența Renală Cronică
(în 1959 chiar a înființat primul centru de
hemodializă din România, achiziționând
un rinichi artificial tip Kolff, model Necker,
apoi altele mai performante). Asemenea
Centre de dializă erau o speranță și au
apărut și la Spitalul Carol Davila la Prof.
Ursea, la Timișoara și la Cluj, după chiar
relatările profesorului Proca, pe care poziția
de Ministru al Sănătății l-a eliberat de astfel
de opreliști. Nu este singurul caz când mari
personalități medicale s-au sacrificat
în funcții politico-administrative cu
scopul de a dezvolta proiecte medicale de
anvergură (Transplante, Cardiochirurgie,
Neurochirurgie etc). Oricum, aceste
progrese și Centre de Dializă au fost o
premisă pentru viitoarele transplante renale.
Imunosupresia se făcea cu Azathioprină și
Cortizon, iar teste de histocompatibilitate
nu se făceau. Înaintea acestui transplant,
Profesorul Proca a făcut 2 autotransplantări
renale la doi bolnavi cu Hipertensiune
arterială. Rinichii au fost transplantați în
fosa iliacă pe vasele iliace interne și venele
omologe. În 13 februarie, Profesorul Proca a
prelevat un rinichi de la mama pacientului C.
Mihai, transplantându-l acestuia cu succes. Al
doilea transplant l-a efectuat în 21 februarie
și al treilea în 13 martie 1980. Al patrulea
transplant este cel efectuat în 31 martie 1980
de către profesorul Petru Drăgan, care a
vizitat Clinica de la Fundeni în anul 1980, cu
doi tineri colaboratori, după ce Eugeniu Proca
făcuse deja câteva grefe renale cu succes.
Petre Drăgan are meritul de a fi efectuat
primul transplant renal cu donatorul în
moarte cerebrală în 31 martie 1980 (sau
25 mai 1980, după unele comunicări). Echipa
operatorie de la Timișoara a fost formată din
Petre Drăgan, Vladimir Fluture și Doru
Bordoș. Nu se știu motivele pentru care nu
a comunicat rezultatul, dar pare logic că nu
a fost un succes, care nu ar fi putut rămâne
obscur, cel puțin pe plan local. Această liniște
despre acest transplant a durat până prin
1993 (13 ani), fără ca să fi intervenit cineva în
această situație sau să se fi exercitat presiuni

Prof. Petre Drăgan,
Timișoara (1932-2007)
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sau tentative de anulare a acestei premiere.
Nu se știe în ce măsură imunosupresia,
tipizările, recoltările de la cadavru erau puse
la punct în acel moment, când insuccesele
nu însemnau necunoașterea tehnicilor.
Așadar, meritele transplantologilor timișoreni
nu le poate nimeni diminua, deși îmbracă
aspecte “misterioase” nejustificate, mai
ales după sprijinul absolut colegial oferit de
profesorul Proca și mărturisit într-un celebru
interviu acordat doamnei Dr. Dora Petrilă,
ca o împărtășanie spirituală înaintea urcării
la stele, printre care strălucește și astăzi.
Plecând de la considerentele de acceptare
a grefei renale, profesorul Proca a preferat
tehnica living related, recoltarea de rinichi
de la donatorul în viață înrudit cu receptorul,
care i-a adus succes în toate cazurile operate.
Profesorul Proca a efectuat, până la
pensionarea sa din iunie 1997, 45 de
transplante renale. Conducerea clinicii a
fost luată în 1997 de un urmaș provenit din
pepiniera sa de la Fundeni, Profesorul Ioanel
Sinescu. Acolo s-a continuat firul de aur Th.
Ionescu - Amza Jianu - N. Hortolomei
- Gh. Olănescu - Eugeniu Proca. Iar la
Chirurgia de la Fundeni a fost același filon
de aur care are, în fața profesorului Irinel
Popescu, pe Dan Setlacec, din școala lui
Hortolomei, la fel cum Ioanel Sinescu are
pe maestrul său Eugeniu Proca. Profesorul
V. Sârbu, care a introdus transplantologia
renală la Constanța, în 1999, provine tot din
școala profesorului Dan Setlacec. Un alt elev
și participant la transplantele efectuate de
Eugeniu Proca, profesorul Mihai Lucan, a
continuat aceste transplante, le-a inițiat
și diversificat la Universitatea “Iuliu
Hațieganu” din Cluj-Napoca, unde a inițiat
în 1992 primul Program de Transplante
din țara noastră (după modelul celor din
apus sau din SUA). Cu acest Program s-a
pus capăt perioadei în care transplantologia
românească se făcea individual, fără
predicție, fără obiective comune, deci fără
sistematizare și organizare exhaustive.
Un program de mare anvengură
va debuta în 1997, când au început
transplantele cu organe recoltate de la
donator în moarte cerebrală la Spitalul
Fundeni.

F. Anul 1997, MAREA COTITURĂ
în Transplantologia românească
Va urma
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Bolile cronice netransmisibile (BCN) ucid
anual 40 de milioane de oameni, fiind
responsabile pentru aproximativ 70% din
totalul deceselor în lume, conform datelor
publicate de Organizația Mondială a Sănătății
(OMS) în iunie 2017.1 Primele patru BCN, după
numărul de decese produse anual, sunt: bolile
cardiovasculare (BCV) (17,7 milioane), cancer
(8,8 milioane), boli respiratorii (3,9 milioane) și
diabet zaharat (DZ) (1,6 milioane).1 Fumatul,
sedentarismul, abuzul de alcool și dieta
nesănătoasă sunt factorii care cresc riscul de
apariție al BCN, motiv pentru care nutriția
joacă un rol important în prevenția acestora.1
Încă din anul 2003 OMS și FAO (Food
and Agriculture Organization of The
United Nations) au emis un raport tehnic
intitulat “Dieta, nutriția și prevenția BCN”.2
Recomandările cheie privind măsurile
nutriționale ale acestui raport sunt: 1)
pentru prevenția obezității se recomandă
reducerea aportului de alimente bogate în
grăsimi și a băuturilor cu zahăr; 2) pentru
prevenția DZ trebuie menținută o greutate
normală, fiind valabile recomandările de
la prevenția obezității; 3) pentru prevenția
BCV se recomandă reducerea aportului de
grăsimi saturate și trans, precum și creșterea
consumului de grăsimi polinesaturate omega
3 și omega 6, fructe, legume și vegetale,
reducerea adaosului de sare și controlul
greutății; 4) pentru prevenția cancerelor
se recomandă menținerea unei greutăți
normale (ceea ce ar reduce riscul de apariție
a cancerului de esofag, colorectal, sân,
endometru și rinichi), reducerea consumului
de alcool, care scade riscul de cancer al gurii
și gâtului, de esofag, de ficat și de sân, iar
creșterea aportului de fructe și legume reduce
riscul de cancer oral, esofagian, gastric și
colorectal.2
Măsurile eficiente pentru combaterea BCN
ar fi reducerea consumului de băuturi cu zahăr
și creșterea aportului de fructe și legume de
către populația generală. Atingerea acestor
www.MedicaAcademica.ro
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obiective ar putea fi facilitată prin măsuri
fiscale adoptate de guverne, astfel încât în 2016
WHO a emis un raport tehnic3 în care propune
o suprataxă de cel puțin 20% pentru băuturile
cu zahăr (după modelul suprataxei pentru
alcool și tutun) și acordarea de subvenții de
10-30% la fructe și legume, pentru încurajarea
consumului. Aceste măsuri ar ținti spre păturile
sociale defavorizate, dar care sunt și mai
predispunse spre a face BCN, reducând astfel
accesul spre alimente nesănătoase și facilitând
accesul la fructe și legume.3
Nutriția precisă țintește să prevină și să
trateze BCN prin elaborarea unor recomandări
nutriționale special adresate individului,
ținând cont de profilul genetic, metabolic și
de expunerea la factorii de mediu ai acestuia.
Studiile nutrigenomice au identificat variante
genetice care influențează aportul nutrienților
și metabolizarea acestora. Transcriptomica
și epigenomica oferă informații despre
transcrierea/expresia genelor în diferite
țesuturi, într-un anumit moment/condiție
fiziologică sau patologică. Metabolomica
a identificat amprentele metabolice ale
consumului anumitor alimente/nutrienți
și a identificat noi căi metabolice care sunt
potențial modificabile prin dietă. Studierea
microbiotei intestinale a dovedit rolul
important al acesteia pentru menținerea stării
de sănătate.4
În prevenția și managementul BCN
conceptul de medicină precisă ar cuprinde
informațiile legate de dietă, modul în care
aceasta interacționează cu efortul fizic,
medicamentele și alți factori de mediu, iar
datele provenite de la diverși senzori (de
monitorizare glicemică, a efortului fizic,
a tensiunii arteriale și a altor parametri
clinici) ar fi integrate într-un sistem
în care sunt stocate datele genomice,
epigenomice, metabolomice, metagenomice,
metatranscriptomice și informații despre
microbiomul intestinal, pentru elaborarea
unor recomandări nutriționale personalizate

educație medicală continuĂ
Studiul PURE (Prospective Urban Rural
Epidemiology), publicat în august 2017, studiu
prospectiv care a înrolat 135.335 indivizi
cu vârste cuprinse între 35-70 ani din 613
comunități, cu o urmărire medie de 7,4 ani,
a arătat că un consum crescut de fructe,
vegetale și legume se asociază cu un risc mai
mic de boli cardiovasculare majore, IMA,
mortalitatea totală, mortalitate de cauză
vasculară și non-vasculară, după ajustare
pentru vârstă, sex și centru. A fost observat un
beneficiu maxim la un consum de 3-4 porții/
zi (echivalentul a 375-500g/zi) – reducere
a mortalității totale cu 22%.9 Examinate
separat, consumul de fructe s-a asociat cu un
risc mai mic de mortalitate totală, de cauză
vasculară sau non-vasculară, iar consumul de
legume a fost invers asociat cu mortalitatea
totală și de cauză non-vasculară. Consumul de
vegetale crude s-a asociat cu reducerea riscului
de mortalitate totală, pe când consumul de
alimente gătite a avut beneficii modeste în ce
privește mortalitatea.9 Tot în studiul PURE s-a
găsit o corelație directă între consumul crescut
de carbohidrați și riscul total de mortalitate,
pe când consumul de grăsimi s-a asociat cu un
risc mai mic de mortalitate.10 Consumul total
de lipide sau tipurile de lipide nu s-a corelat cu
boala cardiovasculară, IMA, sau mortalitatea
cardiovasculară, pe când consumul de grăsimi
saturate a avut o asociere inversă cu accidentul
vascular cerebral.10
Prevenția primară a DZ prin optimizarea
stilului de viață la persoanele cu prediabet
s-a dovedit a fi eficientă în mai multe studii.
Studiul Diabetes Prevention Program (DPP),
desfășurat în Statele Unite ale Americii, a
înrolat 3.234 persoane cu prediabet, cu vârsta
medie de 51 ani și obezitate (IMC mediu 34 kg/
m2). Rezultatele au arătat că după aproximativ
2,8 ani de urmărire, optimizarea stilului de
viață (nutriție și activitate fizică, ce a țintit o
scădere în greutate de 7% și 150 minute de
activitate fizică/săptămână) a dus la o scădere
cu 58% a incidenței DZ.11 Efectuarea analizei
genetice în cadrul acestui studiu a arătat că
optimizarea stilului de viață se pare că nu are
efect în prevenția DZ 2 la persoanele cu un
profil genetic care duce la o secreție redusă de
insulină (polimorfismul genei TCF7L2, SNPs
rs12255372 și rs7903146), una dintre explicații
fiind că acesta are efect de prevenție mai ales
prin reducerea rezistenței la insulină.12
Studiul finlandez de prevenție a DZ, care
a cuprins 522 de persoane cu prediabet,
cu vârsta medie de 55 ani și obezitate
(IMC=31 kg/m2), după 3,2 ani de urmărire,

pentru prevenția și managementul optim al
afecțiunii.4
Relația dintre nutriție – BCN a fost
dovedită de numeroase studii. În studiul
EPIC (European Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition), un studiu
multicentric, prospectiv, s-a observat relația
dintre factorii dietetici și cancerele cele mai
frecvente. Au participat la acest studiu 23
de centre din 10 țări europene (Danemerca,
Franța, Germania, Grecia, Italia, Olanda,
Norvegia, Spania, Suedia și Marea Britanie)
și au fost înrolați 519.978 participanți, cu
vârste cuprinse între 35-70 ani. Au fost găsite
următoarele relații factori nutriționali-cancer:
cancerul gastric a fost invers asociat cu nivelul
plasmatic de vitamina C, unii carotenoizi,
retinol, alfa-tocoferol, consum crescut de
fibre și aderența la dieta mediteraneană;
cancerul colorectal a avut o asociere inversă
cu consumul crescut de fibre, pește, calciu și
nivelul plasmatic de vitamina D, dar consumul
de carne roșie și carne procesată, alcoolul și
obezitatea abdominală au dus la un risc la
mare; cancerul de sân s-a asociat cu consumul
de grăsimi saturate și alcool; cancerul de
prostată s-a asociat cu consumul de proteine
din lactate, precum și nivelul crescut de IGF-I
circulant.5
Proiectul EPIC-InterAct, finanțat de Comisia
Europeană, a fost un mare studiu caz-cohortă
în care au fost comparați factorii genetici și
de stil de viață între 12.403 cazuri de DZ 2 și
16.154 de persoane fără diabet (dintre care
778 au dezvoltat diabet pe durata studiului).6
Rezultatele au arătat că fiecare 50 g de carne
roșie, respectiv carne procesată consumate
cresc semnificativ riscul de apariție a DZ 2,
cu 8%, respectiv 12%, după ajustare pentru
diferiți parametri.6 Același studiu a arătat că
per total consumul de lapte și produse lactate
nu se asociază cu riscul de DZ 2, dar consumul
de produse fermentate (brânză, iaurt) duce
la o reducere semnificativă a riscului, de
aproximativ 12%.6 Tot o scădere de aproximativ
12% a riscului de DZ 2 a fost observată și în
cazul unui scor de dietă mediteraneeană de
11‑18 puncte versus 0-6 puncte.7
Studiul INTERHEART a fost un studiu cazmartor care a inclus 15.152 persoane cu infarct
miocardic acut (IMA) și 14.820 persoane fără
IMA, din 52 de țări de pe toate continentele.8
Factorii nutriționali semnificativi au fost
consumul zilnic de fructe și legume, precum
și consumul moderat de alcool, aceștia fiind
asociați cu un risc mai mic de IMA la ambele
sexe, de pe toate continentele.8
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ajunsese anterior la aceleași rezultate:
reducere cu 58% a incidenței diabetului prin
optimizarea stilului de viață (care țintea
reducerea greutății, reducerea consumului de
grăsimi în special saturate, creșterea aportului
de fibre și activitate fizică).13 În studiul
Da Quing de prevenție a DZ la populația
chineză cu prediabet, la care au participat
530 de persoane, cu vârsta medie de 45 ani
și IMC=26 kg/m2, cu o perioadă de urmărire
de aproximativ 6 ani, dieta a dus la o reducere
cu 31% a incidenței DZ, iar asocierea dintre
dietă și activitate fizică a produs o reducere
cu 42% a incidenței DZ.14 Într-o meta-analiză
publicată de Ley SH et al s-a arătat că există o
creștere semnificativă a riscului de a face DZ
din cauza consumului de carne roșie procesată
sau neprocesată, băuturi îndulcite cu zahăr
și orez alb, pe când consumul de vegetale
cu frunze verzi, lactate, cereale integrale
și cafea se asociază cu un risc mai redus de
DZ.15 În aceeași meta-analiză s-a demonstrat
că un consum crescut de fier hem, indicele și
încărcătura glicemică mare ale alimentelor
cresc semnificativ riscul de DZ, pe când
magneziul, fibrele alimentare și vitamine D
reduc riscul de apariție a DZ.15
Studiul Look AHEAD, defășurat în perioada
2001-2012, care a înrolat 5.145 persoane
cu DZ 2 (cu durate medie a bolii 6,8 ani), cu
vârsta medie 60 ani și obezitate (IMC=36 kg/
m2), după aproximativ 9,6 ani de urmărire
(maxim 11,5 ani) a arătat că prin optimizarea
intensivă a stilului de viață nu se obține o
reducere a mortalității, deși cei din grupul
intensiv au avut o greutate mai mică și un
control glicemic, tensional și lipidic mai bun.16
În cadrul acestui studiu s-a observat că există
o categorie de pacienți cu DZ 2 care din cauza
unui profil genetic nefavorabil nu au beneficiu
de reducere a mortalității și morbidității CV
prin optimizarea stilului de viață (risc genetic
estimat prin polimomorfismul genei glutamatamonic ligaza –GLUL, rs10911021).17
În ultimii ani s-a observat o trecere de la
recomandări nutriționale cu procente specifice
pentru fiecare macroelement spre recomandări
nutriționale bazate pe tipare de alimentație,
spre exemplu evidențele sunt mult mai bune
pentru un tipar de DM pentru prevenție BCV
față de o dietă hipolipidică.18
Studiul ATTICA (desfășurat în Grecia) a
arătat că aderența la o dietă mediteraneeană
s-a asociat cu o reducere la 5 ani a incidenței
evenimentelor coronariene (sdr. acute
coronariene, AVC, boală coronariană, altă
boală cardiacă) cu 21% pentru fiecare
20
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10 unități creștere a scorului de dietă
mediteraneeană.19,20 Un alt studiu prospectiv,
de cohortă, desfășurat în Spania și care a
înrolat 13.380 absolvenți de facultate, a arătat
că un scor mare de dietă mediteraneeană este
asociat cu risc mai mic de apariție a DZ 2 pe o
perioadă de urmărire de 4,4 ani.21
Studiul PREDIMED, care a înrolat persoane
fără BCV, dar cu DZ 2 sau cel puțin 3 factori
de risc cardiovascular, a urmărit ca obiectiv
primar efectul dietei mediteraneene asupra
incidenței BCV (IMA nonfatal, AVC nonfatal,
moarte CV). A avut trei brațe de studiu: dietă
mediteraneeană (DM) suplimentată cu ulei
de măsline extravirgin (UMEV) (n=2543),
DM suplimentată cu nuci (n=2454) și control
(n=2450), iar incidența BCV a scăzut cu
30% în primele două brațe.22 După analiza
unor gene responsabile pentru inflamație
în studiul PREDIMED s-a observat că DM
reduce inflamația, indiferent de predispoziția
genetică.23 De asemenea, s-a observat că DM
plus UMEV duce la scăderea semnificativă a
nivelurilor circulante de aminoacizi ramificați,
care se știe că se corelează cu riscul de apariție
al DZ 2.4
Într-un studiu care a urmărit timp de
5 ani 8.291 italieni cu istoric personal de
IMA (considerat echivalent de risc pentru
prediabet), cei cu scor de DM de 11-15 puncte
au avut un risc cu 35% mai mic de dezvoltare a
DZ 2 față de cei cu un scor de 0-5 puncte.24
La 596 de adulți caucazieni cu suprapondere
și obezitate participanți în studiul POUNDS
LOST (Preventing Overweight Using Novel
Dietary Strategies) calcularea riscului genetic
pentru obezitate rezultate din 31 SNPs s-a
dovedit utilă, pentru că cei cu risc mai mic
au beneficiu mai mare pentru îmbunătățirea
funcției celulelor beta și reducerea rezistenței
la insulină dacă urmează o dietă săracă
în proteine, iar cei cu risc mai mare au un
beneficiu crescut dacă au o dietă mai bogată în
proteine.25 Prin intervențiile nutriționale care
au țintit aportul de proteine, se pare că după 2
ani urmărire, o dietă cu 15% proteine are efect
mai bun în prevenția DZ 2 decât o dietă cu 25%
proteine, mai ales prin reducerea nivelului
circulant al unor aminoacizi, în special
valină, indiferent de numărul de kilograme
slăbite.26 Scorul genetic de variație a glicemiei
bazale – calculat pe baza a 14 SNPs la 733 de
participanți în același studiu a arătat că cei cu
scor genetic mai mare au beneficiu în evoluția
controlului glicemic și scăderea rezistenței la
insulină la 2 ani dacă urmează o dietă mai
săracă în lipide..27
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În martie 2018 a fost publicat un studiu
bazat pe cohorta EPIC-InterAct (cu 21.900 de
participanți), care a arătat că riscul genetic
crescut pentru DZ 2, insulinorezistența sau IMC
nu modifică asocierea dintre macronutrient și
incidența DZ 2.28 În acest caz, până în prezent,
nu s-a dovedit că recomandările nutriționale
pentru prevenția DZ 2 ar trebui să țină cont de
aceste predispoziții genetice.28
În încheiere aș dori să amintesc de unul
dintre cele mai frumoase studii de integrare a
datelor în vederea abordării precise în vederea
controlului glicemic postprandial, realizat
de Zeevi D et al.29 Aceștia au înrolat într-o
cohortă inițială 800 de persoane sănătoase și
cu prediabet, la care au realizat monitorizarea
continuă a glucozei din lichidul interstițial timp
de 1 săptămână și au măsurat diverși parametri
sanguini, antropometrici, legați de activitatea
fizică și orarul somnului și microbiomul
intestinal, iar participanții au completat în acea
săptămână jurnale alimentare. Investigatorii
au observat o mare variabilitate în răspunsul
glicemic postprandial la aceleași alimente,
prin analiza a 46.898 mese. Pe baza acestor
rezultate, investigatorii au dezvoltat un
algoritm informatic de predicție personalizată
a răspunsului glicemic postprandial. Mai apoi
au validat acest algoritm într-o cohortă de 100
persoane, iar în final au realizat un studiu
dublu-orb randomizat cu 26 de participanți
cu intervenție nutrițională recomandată fie
pe baza algoritmului de predicție (brațul de
predicție), fie de expert (brațul expert). Aceștia
au urmat o săptămână de monitorizare, cu
meniuri “bune” și “rele” realizate de dietetician,
apoi aceștia au primit meniuri pe câte o
săptămână de dietă “bună” sau “rea” realizate
de algoritm sau de expert, pe care le-au urmat
timp de 2 săptămâni, ordinea în care le-a fost
indicat meniul săptămânal fiind randomizată
și indicată în manieră oarbă pentru pacient și
dietetician. Predicția unor glicemii bune sau
rele a fost asemănătoare între brațul expert
și brațul de predicție, demonstrând abilitatea
algoritmului de a realiza aceste recomandări,
și s-a dovedit de asemenea că prin nutriție
microbiota intestinală poate fi modificată, în
vederea unui control glicemic postprandial mai
bun.
În concluzie, deși au fost făcuți mulți
pași în era “omică”, mai sunt necesare
multe date și resurse pentru integrarea
acestor informații/tehnologii în vederea
realizării unor recomandări nutriționale
personalizate în vederea prevenției și
controlului BCN.
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Datorită cercetărilor și investițiilor făcute,
se deschid noi orizonturi în ceea ce privește
intervențiile terapeutice în tratamentul
Diabetului Zaharat (DZ) Tip 1. Dezideratul
acestor intervenții este reprezentat de
montarea unui sistem care ar putea livra
exogen, într-o manieră continuă, insulină
exogenă, care să imite farmacocinetica
și farmacodinamica insulinei fiziologice,
dispozitiv supranumit și “pancreas artificial”.
Un astfel de dispozitiv nu este disponibil
în momentul de față din cauza unor
limitări generate de modificările bruște ale
parametrilor sistemului biologic la acțiunea
diverșilor factori externi. Pe de-o parte există
parametri ce influențează homeostazia
glucozei în organismul uman, iar pe de altă
parte există întârzieri ale acțiunii insulinei ce
vizează perioada de latență dintre momentul
administrării subcutane de insulină și scăderea
concomitentă a valorilor glicemice.
De aceea, utilizarea unui asemenea
dispozitiv este limitată, direcțiile de cercetare
fiind îndreptate către dezvoltarea unor serii
de algoritmi tip inteligență artificială capabili
să învețe atât comportamentul individual al
pacientului, cât și diferite acțiuni din viața sa
de zi cu zi.

Infuzia subcutană de insulină
(pompa de insulină)

Se realizează cu ajutorul unor dispozitive
portabile, de dimensiuni mici, denumite
pompe de insulină. Acestea se atașează în
țesutul celular subcutanat al purtătorului
printr-un set de infuzie alcătuit dintr-un tub
flexibil, lung și subțire, și un cateter, acestea
realizând legătura între țesutul subcutanat
al purtătorului și un injectomat în care este
introdus rezervorul de insulină. Administrarea
insulinei prin intermediul acestor dispozitive
se mai numește și infuzie continuă de insulină.
Pompele de insulină sunt folosite în cele
mai multe cazuri de pacienții cu DZ tip 1 și au
fost create atât pentru a reduce numărul de
înțepături (o singură înțepătură, în momentul
montării cateterului), cât și pentru a mima
24
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farmacodinamica insulinei fiziologice produsă
de pancreas (insulina bazală, respectiv
insulina prandială) realizată cu ajutorul
penurilor de insulină prin regimuri de tip
bazal-bolus.
Din cauza imposibilității atingerii țintelor
terapeutice prestabilite, a dezechilibrelor
glicemice, a hipo-, respectiv hiperglicemiilor
date de situații fiziologice sau patologice
individuale, a fost necesară dezvoltarea
unui astfel de dispozitiv. Pompa de insulină
folosește un singur tip de insulină, în special
analogi de insulină cu durată scurtă sau ultrascurtă de acțiune.
Administrarea insulinei prin infuzie
continuă cu ajutorul pompei de insulină
presupune livrarea insulinei prin două
componente ritmice: un regim bolus, care
se utilizează înainte sau în timpul meselor,
respectiv pentru a face eventuale corecții,
cât și printr-o rată variabilă continuă prin
administrarea unei cantități foarte mici de
insulină (micro-bolusuri) la intervale scurte de
timp (din 3 în 3 min). Rata variabilă continuă
poate fi reglată în fiecare oră a zilei și se poate
ajusta în funcție de o serie de factori ce ar putea
influența valoarea glicemiei (menstruație,
activitate fizică, diverse patologii), încercând să
mimeze farmacocinetica insulinei fiziologice.
Prin acest tip de administrare insulina cu
durată scurtă de acțiune se comportă atât
asemenea unei insuline prandiale, cât și
asemenea uneia bazale.
Pompele de insulină oferă pacientului
șansa de a duce o viață cât mai flexibilă prin
următoarele intervenții: administrarea unei
cantități foarte mici de insulină cu o precizie
irealizabilă cu penuri (cu importanță majoră la
copii), întreruperea administrării ratei bazale
(înainte sau în timpul efortului fizic, în timpul
episoadelor hipoglicemice), cât și ajustarea
procentuală (crescută sau scăzută) a ratei
bazale.
Astfel, se poate concluziona că terapia
prin infuzie continuă de insulină cu ajutorul
pompelor de insulină este o alternativă mai
bună a injecțiilor multiple făcute cu penul, însă

educație medicală continuĂ
doar la pacienții complianți și instruiți atât
asupra funcționării dispozitivului, cât și asupra
acțiunii insulinei, altfel rezultatele nu vor fi
cele dorite.

valoarea glicemiei afișate înregistrate cu acest
dispozitiv.

Sisteme de monitorizare
continuă a glicemiei

Acest tip sistem de monitorizare continuă
a glicemiei are ca scop stocarea valorilor
glicemice și informarea în timp real a
utilizatorului asupra glicemiei sale. Valorile
glicemice sunt obținute prin măsurători
indirecte ale glucozei interstițiale, din țesutul
celular subcutanat, măsurând glicemia
odată la 5 min, generând un număr de 288
măsurători zilnice posibile, lucru irealizabil
doar prin intermediul automonitorizării cu
glucometrul.
În plus, măsurătorile efectuate sunt
înregistrate și analizate cu scopul de a
prezenta, pe lângă un profil glicemic,
informații precum: media valorilor glicemice
într-o anumită zi/săptămână/lună, deviația
standard a acestor valori, tendința de creștere
sau de scădere a valorilor glicemice într-o
anumită perioadă a zilei. Utilizatorul își
poate stabili în prealabil un interval glicemic
considerat țintă și poate primi alerte în funcție
de abateri. Fiind notificat de abateri, purtătorul
poate administra un bolus de corecție dacă
valoarea glicemiei este crescută sau poate
consuma carbohidrați cu absorbție rapidă dacă
valoarea este scăzută. Un avantaj suplimentar
este faptul că aceste alerte pot fi trimise atât
purtătorului, cât și unei terțe persoane, prin
SMS.
Deși aceste dispozitive au ca roluri obținerea
unui control glicemic cât mai bun și reducerea
riscului de apariție a complicațiilor asociate
diabetului, unui pacient neinstruit în prealabil
îi poate aduce rezultate nesatisfăcătoare sau
chiar nefaste prin acțiuni bruște în corectarea
valorilor glicemice.

Sisteme de monitorizare
real-time a glicemiei

Un alt tip de instrumente tehnologice utile
în managementul DZ sunt senzorii de
monitorizare continuă a glicemiei. Utilitatea
lor este evidentă în special în DZ tip 1 din cauza
variabilității importante a valorilor glicemice,
influențate de multipli factori interni și externi.
Astfel, purtătorul poate fi informat mereu
asupra valorilor glicemiilor sale, își poate
stabili un interval glicemic țintă și poate fi
atenționat când nu se încadrează în intervalul
prestabilit. Aceste dispozitive au avantajul de a
evalua tendința evolutivă glicemică, cu scopul
de a avertiza utilizatorul dacă există creșteri,
respectiv scăderi bruște ale glicemiei.
Sistemele de monitorizare continuă a
glicemiei sunt clasificate în:
• Sistemele de monitorizare glicemică realtime
• Sisteme de monitorizare glicemică de tip
holter – pentru utilizare profesională.
Indiferent de tipul dispozitivului folosit,
principiul de funcționare este asemănător,
fiecare sistem de monitorizare continuă a
glicemiei fiind alcătuit din 3 componente:
1. Senzor – o componentă “consumabilă”,
de dimensiuni mici, ce se inseră în regiunile cu
țesut celular subcutanat bine reprezentat
2. Transmitter – componentă ce se plasează
deasupra senzorului, care va transmite și
decodifica valorile glicemice obținute către
receiver
3. Receiver – componentă portabilă unde
vor fi afișate valorile glicemice.
Deoarece senzorul nu este introdus direct în
vasele sanguine, măsurând valoarea glicemiei
printr-un curent electric ce trece prin senzor
într-o manieră dependentă de concentrația
de glucoză din lichidul interstițial, este
necesară următoarea mențiune: măsurarea
glicemiei se face într-o manieră indirectă;
astfel, pot exista diferențe între valorile
glicemice afișate pe receiver-ul sistemului de
monitorizare și valoarea glicemiei măsurate
din sângele capilar cu glucometrul (diferențe
generate deseori de modificările de pH sau de
gradul de hidratare al utilizatorului). Aceste
diferențe ale valorilor glicemice sunt de interes
special în cazul fluctuațiilor glicemice mari,
precizând că există o durată de latență de 2030 minute între valoarea glicemiei capilare și
www.MedicaAcademica.ro

Sistemele de tip monitorizare
glicemică continuă
“holter” – profesionale

Asemenea senzorilor de monitorizare realtime, aceste dispozitive înregistrează valoarea
glicemică continuu, cu diferența că aceste
valori nu sunt disponibile utilizatorului în timp
real. Sistemul are avantajul de a oferi un profil
glicemic neinfluențat de cunoașterea valorii
glicemiei actuale. Astfel, profilul glicemic
obținut poate fi în multe cazuri superior,
nefiind prezente intervenții externe din partea
pacientului.
În practica medicală, acești senzori sunt
folosiți la cerința medicului diabetolog
Martie 2019
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a unui sistem de monitorizare glicemică
continuă. Avantajele lor nu se limitează
doar la asocierea avantajelor unei pompe
de insulină clasice, respectiv a unui sistem
de monitorizare continuă glicemică, ci se
adaugă și o serie de intervenții algoritmice
cu privire la livrarea insulinei în funcție de
valoarea glicemiei.
În plus față de alertele în timp real
transmise de sistemele de monitorizare
continuă glicemică, aceste dispozitive pot fie
să crească procentual rata bazală de insulină
în cazul unei hiperglicemii, fie să scadă
procentual rata bazală sau chiar să întrerupă
administrarea de insulină pe o perioadă
limitată în scopul prevenirii sau combaterii
unui episod hipoglicemic.
Astfel, se adaugă și beneficiul scăderii ratei
frecvențelor episoadelor de hipoglicemie,
precum și a severității acestora. De asemenea,
prin rapoartele obținute în urma profilelor
glicemice, pompa de insulină augmentată cu
senzor poate calcula cantitatea de insulină
necesară unei corecții bazându-se pe valorile
anterioare.

preponderent de către pacienții cu DZ tip 1 cu
dezechilibru glicemic și/sau de către cei care
nu au posibilitatea de a dispune într-un mod
curent de senzori de monitorizare glicemică
continuă real-time.
De regulă, pacientului îi va fi montat acest
instrument, fiind nevoit să îl poarte timp de
6 zile, având un program cât mai apropiat
celui obișnuit, cu mențiunea că trebuie notate
toate evenimentele semnificative aferente
acestei perioade ce pot duce la modificări
ale valorii glicemice precum: doza și ora de
administrare a insulinei, numărul de glucide
aferent fiecărei mese, ora la care se iau, efortul
fizic, modificările fiziologice sau patologice. Pe
parcursul celor 6 zile, dispozitivul stochează
valorile glicemice determinate, la 5 minute
între 2 măsurători. Apoi, medicul curant poate
descărca valorile glicemice înregistrate și poate
oferi pacientului recomandările necesare.

Pompe de insulină augmentate
cu senzor de glicemie

Sunt un tip de dispozitive hibrid, rezultate
prin asocierea unei pompe de insulină și
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Tratamentul
nonchirurgical
al artrozelor

Horațiu Popoviciu

T

Medic primar reumatologie, șef de
lucrări, Clinica Reumatologie, UMF
Târgu Mureș

Tratamentul nonchirurgical în bolile
degenerative este unul complex,
adresându‑se atât patogeniei bolii, dar mai
ales simptomatologiei acesteia.
Obiectivele se pot defini, în urma
evaluării individuale, ţinând cont de
localizare, stadiul evolutiv şi, bineînțeles,
de comorbidităţile pacientului, ca fiind
următoarele:
1. Reducerea durerii şi a inflamaţiei;
2. Corectarea/ evitarea poziţiilor
vicioase;
3. Îmbunătăţirea/ menţinerea mobilităţii
articulare cu păstrarea unghiurilor utile;
4. Îmbunătăţirea/ menţinerea forţei
musculaturii, refacerea sinergismului
funcţional al muşchilor agonişti-antagonişti;
5. Sporirea gradului de coordonare şi
echilibru în mers ;
6. Îmbunătăţirea mersului;
7. Corectarea disfuncţionalităţilor
lanţului kinetic prin kineto/
hidrokinetoterapie;
8. Profilaxia secundară a complicaţiilor şi
decompensărilor algofuncţionale;
9. Creşterea calităţii vieţii.
Tratamentul nonchirurgical se realizează
prin următoarele mijloace şi metode:

I. Regim igieno-dietetic

– pentru menţinerea indicelui de masă
corporală normal, reducerea greutăţii
corporale ameliorând durerea şi
disfuncţionalitatea.1 Regimul alimentar de
preferinţă hiposodat, în caz de utilizare a
medicaţiei antiinflamatorii.

II. Farmacologic

1. De primă intenţie, în conformitate cu
ghidurile ACR şi EULAR,2 în formele uşoare
sau moderate de artroză, utilizarea de
analgetice Paracetamol în doză de până la
www.MedicaAcademica.ro
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3-4g/zi, având ca efect reducerea durerii
cu mai puţine reacţii adverse comparativ cu
AINS.
În cazul unui răspuns inadecvat
şi în formele moderate sau severe se
administrează:
2. AINS în doză minimă eficientă,
număr minim de zile şi de obicei de
manieră discontinuă asociat cu medicaţie
protectoare gastrică la pacienţii cu risc
gastrointestinal crescut. Dezavantajele sunt
reprezentate de toxicitate gastrică, hepatică,
medulară, renală şi cardiovasculară (risc
prezent mai ales în condiţii de administrare
prelungită, doze crescute şi la vârstnici);3
3. Analgezicele de tip opioidic uşor au
indicaţia în cazurile nonresponsive la alte
AINS, această medicaţie putându-se asocia
cu orice AINS;4
4. SYSADOA (Symptomatic Slow Acting
Drugs in OA) – condroprotectoarele
– sulfatul de glucozamină, condroitin
sulfatul,5 diacereina(inhibitor al Il1beta),6 extrasul nesaponificabil de ulei
de soia şi avocado, acid hialuronic au efect
simptomatic şi toxicitate redusă. Singurele
contraindicaţii le reprezintă alergia la
constituenţi şi asocierea condroitinei cu
medicaţia anticoagulantă;5
5. Vâscosuplimentarea cu acid hialuronic,
component de bază care în artroze
scade cantitativ prezentând totodată
şi compromiterea calitativă. Lichidul
articular e un ultrafiltrat de plasmă cu
un conţinut crescut de acid hialuronic
produs de sinoviocite (constituent activ
al lichidului sinovial şi contributor major
la menţinerea vâscozităţii şi elasticităţii
cartilajului). Efectele sunt reprezentate
de scăderea durerii şi îmbunătăţirea
mobilităţii articulare.7 Este important însă
ca recomandarea să nu fie extrapolată şi la
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cazurile mult prea avansate din punct de
vedere al leziunilor distructive.
6. Infiltrarea intraarticulară cu
corticoizi preparate tip depot este indicată
în situaţiile în care durerea, inflamaţia
acută şi epanşamentul articular domină
simptomatologia.8 Există risc pe cartilaj
mai ales în administrările frecvente prin
accentuarea condroresorbţiei, efect sistemic
(diabetici, hipertensivi) şi cu un risc crescut de
artrită septică. În cazul articulaţiilor mai greu
accesibile se recomandă utilizarea ghidajului
ecografic sau radiologic (eventual CT);
7. Utilizarea ultrafiltratului plasmatic
reprezintă o modalitate mai recentă de
tratament a artrozelor. Se infiltrează
articulaţiile afectate, ultrafiltratul fiind
obţinut prin centrifugarea plasmatică.

vibraţii şi presiune, determină “închiderea
porţii” pentru transmiterea informaţiilor
nociceptive pentru fibrele nervoase lent
conducătoare A – delta şi C (durerea nu este
percepută la nivel cerebral).
Curenţii diadinamici CDD (monofazat
MF, difazat DF, perioadă scurtă PS,
perioadă lungă PL, ritm sincopat RS)
au efecte analgezice, hiperemizante şi
excitatoare. Fiecare tip de curent are un
efect predominant, celelalte efecte fiind
secundare.
Curentul Trabert are efect antalgic,
vasodilatator şi de electromasaj mai profund
decât majoritatea curenţilor de joasă
frecvenţă.
2. Curenţii de medie frecvenţă
au efect stimulant pe muşchii striaţi
determinând contracţie, efect stimulant
pe muşchii netezi hipotoni, efect antalgic
prin blocarea fibrelor nervoase pentru
durere, efect vasodilatator şi resorbtiv, efect
decontracturant, miorelaxant şi efect vagal.
3. Ultrasonoforeza (utilizarea
ultrasunetelor concomitent cu gel AINS)
pentru efect antialgic, miorelaxant şi
vasodilatator.
4. Termoterapia – grupaj ce foloseşte
ca factor terapeutic vectorul temperatură,
care poate fi transferată corpului prin
intermediul unor suporturi termice, cum
ar fi apa, aerul, parafina, nămolul, nisipul,
geluri siliconate.
În durerea acută, însoţită de fenomene
inflamatorii, este utilă crioterapia sub
forma compreselor reci, masajul cu gheaţă
sau aplicaţii cu aparate specializate.
Pentru reducerea semnificativă a durerii
este necesară posturarea antalgică a
articulaţiei afectate. Aplicaţia de rece intens
induce: analgezie, corectarea proceselor
inflamatorii, miorelaxare şi decontracturare
prelungită.
În durerea cronică se recomandă aplicaţii
de cald local-termoterapie cu plăci de
parafină.
Parafina (utilizată pentru calitatea de
termopexie ridicată) în jurul punctului
de solidificare (50-60 grade) cedează cea
mai mare parte din căldura înmagazinată
pe care o transferă substratului de tratat.
Acţiunea fiziologică a procedurilor
calde locale este antalgică, de creştere a
hiperemiei locale, a permeabilităţii capilare,
a aportului de oxigen, a metabolismului
local, cu activarea proceselor de resorbţie în
procesele inflamatorii locale şi cu acţiune

III. Terapia fizicală

În tratamentul bolilor degenerative se
recomandă utilizarea mai multor tipuri de
curenţi, în special pentru obţinerea unui
efect antialgic. Tipurile de curent folosite
sunt de joasă şi medie frecvenţă: curentul
galvanic (continuu), stimularea nervoasă
electrică transcutanată TENS, curenţii
diadinamici CDD, curentul Trabert, curenţii
de medie frecvenţă interferenţiali.9
1. Curenţii de joasă frecvenţă:
Curentul galvanic (continuu) cu
următoarele efecte terapeutice: analgetic,
prin stimularea circulaţiei, care conduce
în principal la combaterea durerii de tip
ischemic şi resorbţia metaboliţilor din
procesele inflamatorii, efect de stimulare
neuro-musculară, de reglare a modificărilor
de excitabilitate a SNC, în funcţie de
modul de aplicaţie, de reglare nespecifică a
constelaţiei neurovegetative, efect biotrofic
prin îmbunătăţire locoregională a irigaţiei
sanguine şi vasodilatator prin hiperemia
reactivă la nivelul circulaţiei superficiale şi
profunde.
Stimularea nervoasă electrică
transcutanată TENS. Este cea mai
utilizată procedură de electroterapie,
fiind uşor de aplicat şi aparatura nu e
neapărat foarte costisitoare. Termenul
de “stimulare” contravine mecanismului
de “inhibare presinaptică” a durerii prin
teoria “controlului de poartă”, inhibiţia
presinaptică produsă la nivelul cornului
posterior medular – stimularea fibrelor
cu diametru mare, rapid conducătoare
A - beta, nespecifice pentru durere, ce
conduc informaţii tactile generate de
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miorelaxantă pe musculatura striată,
având şi efect antalgic, favorizant pentru
programele de kinetoterapie.10
Pentru încălzirea structurilor profunde se
pot aplica şi unde scurte, doze oligotermice,
termice şi hipertermice, care realizează
fenomenul de endotermie (căldura se
formează în interiorul ţesuturilor), cu
menţinerea temperaturii corpului ridicată
timp de 48-72 de ore după procedură.
Aplicaţia se poate realiza în câmp condensator
(electrozi Schliephake) sau în câmp inductor.
5. Hidroterapia – Termoterapia
realizată prin intermediul apei se ordonează
într-un grupaj terapeutic specific fizical,
hidrotermoterapia, apa putând fi folosită
la diverse temperaturi, sub formă de
aplicaţii generale sau segmentare – locale.
Apa prezintă termoconductibilitate mare,
primind şi cedând rapid faţă de aer o
cantitate crescută de căldură. Transferul
caloric este mult mai mare faţă de alte
suporturi termice, existând şi posibilitatea
de dizolvare a unor substanțe diverse cu
efect terapeutic (ulei de brad). Totodată,
descărcarea de greutate va facilita mişcările
pe articulaţiile portante.
6. Magnetoterapia – MDF – este
procedura de aplicare a unor câmpuri
magnetice de joasă frecvenţă (50 sau 100
Hz) în administrare continuă sau întreruptă
ritmic/ aritmic. Efectele diferă în funcţie
de modul de aplicare, fiind sedative,
simpaticolitice şi anabolice sau putând
determina o creştere a stării de excitaţie şi a
tonusului simpatic.
7. Laserterapia se aplică în bolile
degenerative pentru efect analgezic,
antiinflamator, stimulant asupra troficităţii
cartilaginoase. Se obţine efect mai bun în
artrozele incipiente şi moderate cu un efect
mai puţin marcat pe articulaţiile profunde
(coxartroză) sau durerea cronică lombară
joasă.11

IV. Masajul terapeutic

Masajul terapeutic reprezintă o serie de
manipulări variate ce se succed într-o
anumită ordine, în funcție de regiunea
asupra căreia se acționează, de scopul
urmărit şi de starea organismului. Se
foloseşte în bolile degenerative pentru
efectele antialgic, miorelaxant şi tonifiant.12

V. Kinetoterapia

1. Posturare pentru evitarea/ corecţia
flexumului (sac de nisip pe genunchi) şi în

deviaţiile axiale posturarea pentru mers a
piciorului prin talonete în pantofi şi orteze la
nivelul genunchiului.
2. Ameliorarea mobilităţii articulare prin
utilizarea tuturor tehnicilor de mobilizare
pasivă, autopasivă şi activă.
3. Tonifiere a musculaturii stabilizatoare
a genunchilor, care “înzăvorăşte”
genunchiul în mers. Se foloseşte izometrie şi
izotonie cu rezistenţă.
4. Refacerea stabilităţii articulare prin
exerciţii în lanţ kinetic închis.
5. Recâştigarea controlului muscular
pentru mers, la nivel fiziologic sau patologic,
dar cu compensare cât mai bună în vederea
evitării mersului şchiopătat.
6. Menţinerea unei bune funcţionalităţi
în întreg lanţul kinetic (coloana vertebrală
lombară, şold homolateral, membru
inferior heterolateral) din punct de vedere
mioartrokinetic.13

VI. Terapia ocupațională

Terapia ocupațională foloseşte tehnici
de readaptare: bastonul contralateral care
se pune pe sol pe aceeaşi linie cu piciorul
afectat, preluarea a aproximativ 40% din
greutatea corporală, tehnici sportive: înot,
ciclism, corectarea defectelor piciorului plat
prin susţinătoare plantare şi a deviaţiilor
axiale.14
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Ulcerul gastric sau duodenal este unul
dintre motivele principale de prezentare în
clinicile de gastroenterologie. Prevalența
variază între 5% și 10%, iar incidența este
de 0,1 - 0,3% pe an, marcând o scădere
semnificativă în ultimii ani datorită
metodelor eficiente de profilaxie.1 Diverse
opțiuni profilactice sunt abordate în
prezentarea de față, în funcție de etiologiile
cele mai frecvente de ulcer (Helicobacter
pylori, ulcer de stres, ulcer asociat
consumului de AINS și Aspirină în doze
antiagregante).
Este important de menționat beneficiul
metodelor profilactice nu doar în prevenția
ulcerelor, ci și a complicațiilor acestora
(hemoragii, perforații, stenoze). În plus, H.
pylori este încadrat de către Organizația
Mondială a Sănătății în clasa 1 de risc
carcinogen. Aproximativ 1% din persoanele
infectate, respectiv 10% în Japonia,
dezvoltă cancer gastric pe parcursul vieții.1
Eradicarea H. pylori joacă un rol crucial în
prevenția acestui tip de neoplazie.
Ulcerele de stres se complică prin
episoade hemoragice la 0,2-2% dintre
pacienții internați în terapie intensivă
și sunt grevate de o mortalitate ridicată
în rândul pacienților critici – 48,5%
comparativ cu 9,1% în absența sângerării,
în condiții de patologii asociate echivalente
ca gravitate.2
Între 15-30% dintre utilizatorii cronici
de antiinflamatoare nesteroidiene (AINS)
dezvoltă ulcere care se complică în 2-4%
din cazuri (hemoragie, perforație).2
Protecția gastrică administrată în mod
corect persoanelor la risc scade semnificativ
această complicație.
www.MedicaAcademica.ro
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Ulcerul provocat de
Helicobacter pylori

Prezența unei bacterii cu caracter
patogen localizate la nivel gastric,
responsabile de apariția ulcerului, a
fost semnalată încă din secolul al XIXlea, de către bacteriologii G. Bottcher și
M. Letulle, însă comunitatea științifică
a ignorat acest rezultat. Abia un secol
mai târziu, în 1982, Warren și Marshall
au izolat pentru prima dată bacteria
implicată în etiopatogenia ulcerului gastric,
denumită inițial Campylobacter pyloridis.
Descoperirea a fost răsplătită cu premiul
Nobel în medicină în anul 2005. În 1989,
după ce s-a reușit secvențierea ADN-ului
său, bacteria a fost redistribuită în clasa
Epsilon-proteobacteriilor într-un nou gen,
Helicobacter, și redenumită Helicobacter
pylori datorită formei sale spiralate
(helicoidale) și a localizării preferențial în
antrul piloric.3
În momentul de față, se cunosc peste
30 de specii de H. pylori, dintre care 5
colonizează mucoasa gastrică a omuluI.
Sunt bacili gram negativi pluri-flagelați,
microaerofili. H pylori este singura bacterie
capabilă să supraviețuiască în mediul acid
al stomacului uman, datorită ureazei, care
transformă ureea în amoniac și dioxid de
carbon. Amoniacul neutralizează parțial
aciditatea gastrică, dar este toxic pentru
celulele epiteliale, contribuind, alături de
celelalte enzime secretate de către bacterie
(protează, catalază, etc), la formarea
nișelor.3
Prevalența infecției cu H. pylori variază
de la 18% în țări dezvoltate precum Elveția,
la 88% pe continentul african, în strânsă
relație cu condițiile de igienă și statusul
socio-economic (Figura 1).4,5 Deși incidența

educație medicală continuĂ
este în scădere datorită standardelor de
viață mai ridicate și a metodelor eficiente
de diagnostic și tratament, infecția cu H.
pylori rămâne, totuși, ubicuitară în multe
țări.5 Transmiterea infecției se realizează
pe cale fecal-orală sau gastro-orală, cel
mai adesea în copilărie, incidența la adulți
fiind mai mică de 0,5%. Deși bacteria a fost
identificată și la animale, transmiterea este
strict interumană, alte rezervoare fiind pur
anecdotice.6
La ora actuală există mai multe metode
de diagnostic a infecției cu H. pylori: testul
serologic, testul respirator cu uree marcată
cu carbon 13 sau 14, testul fecal (identifică
antigenul H. pylori în materiile fecale),
biopsiile gastrice (din care se poate efectua
testul rapid la urează sau frotiuri colorate
Gram sau fucsină sau se poate însămânța
pe medii de cultură specifice sau se poate
realiza amplificarea genetică (PCR))7.
Tratamentul cu IPP scade activitatea
bacteriei și sensibilitatea testelor pe bază
de urează, a testului respirator și a testului
fecal, de aceea trebuie întrerupt minimum
2 săptămâni înainte de efectuarea
testului.8 Antagoniștii de receptor H2 și
alte antiacide interferă minim sau deloc
cu testele de diagnostic. Antibioticele
și sărurile pe bază de bismuth trebuie
întrerupte minimum 4 săptămâni înainte
de efectuarea testelor.9
Eradicarea infecției necesită terapie
multidrog, constând într-un inhibitor de
pompă de protoni în doză dublă (dintre
care Esomeprazol a demonstrat o mai bună
eficacitate) și două antibiotice pe bază de
Claritromicină sau Metronidazol, alese în
funcție de rata de rezistență a regiunii, pe
o perioadă recomandată de 10-14 zile. În
zonă cu rezistență crescută (>15%) atât
la Claritromicină, cât și la Metronidazol,
Consensul de la Maastricht V/Florența
(2016) recomandă cvadrupla terapie pe
bază de săruri de bismuth, cu o durată de
14 zile (IPP, bismuth și o combinație de 2
antibiotice dintre: furazolidon, tetraciclină,
metronidazol și amoxicilină) (Tabelul 1). O
schemă alternativă este terapia secvențială
(IPP+ Amoxicilină timp de 5 zile, apoi
Metronidazol + Claritromicină + IPP 5
zile), cu rezultate relativ asemănătoare
în ceea ce privește eradicarea infecției și
ameliorarea simptomelor.9
Eradicarea H. pylori a scăzut rata de
recurență a ulcerului: de la 67% la 6%
pentru ulcerul duodenal și de la 59 la 4%

Figura 1. Prevalența infecției cu H. pylori în lume.
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pentru ulcerul gastric.10
Reinfecția apare în 1-4% din cazuri și
se datorează, cel mai probabil, cantonării
bacteriei în zone inaccesibile tratamentului
antibiotic, precum placa dentară.11

Ulcerul de stres

Ulcerul de stres este o cauză importantă de
hemoragie gastro-intestinală la pacienții
internați în terapie intensivă. Leziunile
“de stres” au o prevalență de 22% la admisia
în ATI care crește până la 89% în ziua 3, în
lipsa tratamentului profilactic.12 Cel mai
frecvent este afectată mucoasa gastrică, cu
precădere la nivelul fornixului și corpului
gastric (50-75%), urmată de localizarea
duodenală (10-30%) și esofagiană
(0‑35%).2,12
Multipli factori sunt implicați în
fiziopatogenia ulcerului de stres la pacienții
în stare gravă (șoc, politraumă, sepsis
sever, arsuri etc). Este cunoscut faptul
că vascularizația din teritoriul splanhnic
posedă o serie de particularități care îi
conferă o capacitate scăzută de adaptare
în condiții de hipoperfuzie: mecanism de
autoreglare redus, inerția vasoconstricției,
șunturi (asemănătoare medularei renale)
responsabile de hipoxie distală chiar și
în condiții cvasi-normale. Hipovolemia,
descărcarea de catecolamine endogene și
anumite medicamente precum opiaceele,
benzodiazepinele sau vasopresoarele
scad debitul cardiac, cu repercusiuni
imediate în teritoriul splanhnic. Chiar și
după reluarea fluxului, afluxul de citokine
proinflamatorii agravează leziunile gastrice.
Martie 2019
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Consecințele asupra mucoasei intestinale
sunt: scăderea producției de bicarbonat și,
implicit, scăderea pH-ului gastric, scăderea
producției de mucus cu rol de barieră față
de mediul acid, regenerare celulară mai
lentă, scăderea motricității intestinale care
favorizează difuzia retrogradă a sucului
gastric acid. Infecția cu Helicobacter pylori
nu este implicată în etiologia acestui tip de
ulcer.12
Cei mai importanți factori de risc
independenți pentru ulcer sunt ventilația
mecanică de minimum 48h și coagulopatiile
severe definite ca trombocitopenie
<50 000/mm3 sau INR>1.5.2,13 Alți factori de
risc sunt enumerați în Tabelul 2. Profilaxia
ulcerului de stres se recomandă în prezența
unui factor de risc major sau a cel puțin 2
factori de risc minori.
Există mai multe opțiuni de terapie
medicamentoasă în profilaxia ulcerului de
stres:
• Medicamente antiacide (ex: bicarbonat
de sodiu, hidroxid de aluminiu/magneziu,
fosfat de aluminiu): rar utilizate din cauza
duratei scurte de acțiune, a eficienței
scăzute și a efectului de rebound la
întrerupere. În plus, în insuficiență renală
acută există riscul acumulării de cationi13.
• Sucralfatul: de asemenea, are o
eficacitate mai mică decât a antagoniștilor
de receptor H2 și un risc semnificativ de
pneumonie de aspirație13.
• Misoprostol: este un analog de
prostaglandine E1 care stimulează secreția
de mucus și bicarbonat la nivelul celulelor
parietale gastrice, având rol protector.
• Antagoniști ai receptorilor H2 ai
histaminei: au fost mult timp tratamentul
de elecție, până la introducerea inhibitorilor
de pompă de protoni. Au, totuși, o serie
de limitări: durată scurtă de acțiune ce
impune perfuzia continuă, eficacitatea
moderată ce tinde să scadă după 24h prin
fenomen de farmaco-toleranță, efect de
rebound la întrerupere, metabolizare prin
citocromul P450 ce implică interferențe
medicamentoase.
• Inhibitorii de pompă de protoni și-au
demonstrat superioritatea prin comparație
cu celelalte molecule, fiind, în momentul de
față, terapia standard în profilaxia ulcerului
de stres și singura indicată în complicațiile
hemoragice.13,14 Deși au un profil de
siguranță bun, administrarea pe termen
lung și în doze mari este grevată de o rată
mai mare de infecții cu Clostridium difficile,
32

Tabel 1. Algoritmul terapeutic în infecția cu H.pylori în
funcție de rezistența la Claritromicină și Metronidazol.

Rezistență la
Metronidazol
>15%

DA
NU

Rezistență la Claritromicină >15%
DA
NU
Cvadruplă terapie pe
IPP+Amoxicilină+
bază de bismuth
Claritromicină
Cvadruplă terapie
IPP + Amoxicilină
non-bismuth*.
+ Metronidazol
Sau pe bază de bismuth

*IPP+Amoxicilină+ Claritromicina+Nitroimidazol, durata tratamentului 10-14 zile.

Tabel 2. Factori de risc ai ulcerului de stres.
• Intubația oro-traheală
• Coagulopatii severe

Factori de risc majori:

Factori de risc minori:
• Soc (TA<80mmHg)
• Insuficiență renală acută (Clearance creatinină<40ml/min/S2)
• Insuficiență hepatică (AST>500ui/L, bilirubina totală >8.8mg/dl)
• Comă
• Corticosteroizi în doze mari (>250mg hidrocortizon/zi)
• Antecedente de ulcer gastroduodenal
• Arsuri>30% din suprafața corporală
• Chirurgie majoră cu durată >4h

Tabel 3. Riscul de toxicitate gastrointestinală la
pacienții tratați cronic cu AINS.
Risc crescut:
• Antecedente de ulcer cu complicații, mai ales recente
• Peste 2 factori de risc
Risc moderat:
• Vârsta peste 65 de ani
• AINS în doze mari
• Antecedente de ulcer necomplicat
• Administrarea concomitentă de corticosteroizi sau anticoagulante
Risc scăzut: fără factori de risc
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pneumonie, fractură de șold, anemie prin
deficit de vitamină B12 sau feriprivă.14
Suplimentar, este discutabilă
realimentarea enterală precoce din
perspectiva raportului risc-beneficiu.
Utilizată strict cu scop profilactic, s-a
demonstrat a fi eficientă în prevenția
ulcerelor de stres, dar se asociază cu o
mortalitate mai mare prin pneumopatii
acute.14

Ulcerul Provocat de AINS

Antiinflamatoarele nesteroidiene și Aspirina
în doză antiagregantă, prescrise tot mai
mult în ultimii ani, sunt grevate de un risc
suplimentar de mortalitate și morbiditate
din cauza toxicității gastrointestinale. Între
15-30% dintre utilizatorii cronici de AINS
dezvoltă ulcere care se complică în 2-4% din
cazuri (hemoragie, perforație)5,6. Aspirina
în doze mici este mai puțin ulcerogenă:
Martie 2019
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ulcerele apar în 10% dintre cazuri, iar
riscul relativ de complicații hemoragice este
aproape dublu.15
Riscul relativ de ulcer post consum de
AINS este de 2,4, mult mai mare în anumite
categorii care trebuie identificate precoce.
Factori de risc pentru ulcerele asociate
AINS sunt: vârsta peste 65 de ani (risc
relativ 4,7), doze mari de AINS (risc relativ
8), ulcerul peptic în antecedente (2,29),
consumul concomitent de corticosteroizi și
anticoagulante (risc relativ 4,4, respectiv
12,7).16 Există un potențial beneficiu în
eradicarea infecției cu H. pylori în ceea
ce privește prevenția primară a ulcerului
peptic la acești pacienți, însă nu este
suficientă pentru profilaxia secundară
a ulcerului hemoragic, inhibitorii de
pompă de protoni fiind semnificativ mai
eficienți.2,16 În mod interesant, un studiu
arată că la pacienții cu Helicobacter
pozitiv, în tratament cronic cu doze mici de
Aspirină, rata de recidivă a hemoragiilor
în grupul cu infecție eradicată este
asemănătoare cu a pacienților cu H. pylori
persistent, la care se administrează IPP.17
O posibilă explicație este aceea că Aspirina
în doze antiagregante are un potențial
ulcerogen mult mai mic decât al AINS,
astfel că poate precipita hemoragiile din
ulcere H. pylori preexistente, dar nu induce
noi leziuni odată vindecate prin eradicarea
H. pylori sau cu IPP.
O serie de măsuri profilactice
minimizează riscul complicațiilor peptice:
• în primul rând, prescrierea de
AINS trebuie limitată strict la indicații.
Autoadministrarea acestor medicamente
este deconsiliată;
• se preferă înlocuirea AINS neselective
cu inhibitori selectivi COX-2 (care nu inhibă
sinteza de prostaglandine cu rol protectiv
gastric);
• tratamentul H. pylori discutat mai sus;
• coterapie cu IPP, antagoniști ai
receptorilor H2 ai histaminei, analogi
ai prostaglandinei E1 (misoprostol).
Antagoniștii receptorilor H2 ai histaminei
previn apariția ulcerelor duodenale asociate
AINS, dar nu și a celor gastrice. Ghidurile
actuale includ terapia cu IPP ca standard
în profilaxia ulcerelor asociate AINS în
funcție de clasa de risc (detaliată mai jos),
superioritatea acestora comparativ cu alți
agenți gastroprotectivi fiind demonstrată
în numeroase studii clinice. Prescrierea
de IPP concomitent cu AINS este, însă,
34

suboptimală. Se pare că mai mult de
jumătate dintre pacienții la risc nu asociază
protecție gastrică.18
Riscul de toxicitate gastrointestinală
la pacienții tratați cronic cu AINS este
stratificat în una dintre cele 3 clase
(scăzut, mediu sau ridicat) după criterii
enumerate în Tabelul 3. Se recomandă ca la
pacienții cu risc crescut de ulcer să se evite
administrarea de AINS. Dacă este totuși
necesară, sunt de preferat inhibitorii COX-2
selectivi concomitent cu IPP. La pacienții
cu risc mediu se pot administra AINS în
asociere cu IPP sau inhibitori COX-2 fără
protecție gastrică. Pacienții cu risc scăzut
de complicații peptice nu necesită măsuri
suplimentare de protecție gastrică.19
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Introducere

Neuropatia diabetică este cea mai
frecventă, mai precoce şi mai comună
complicație a diabetului zaharat,1 afectând
până la 50% dintre pacienții cu diabet
zaharat de tip 2. În acelaşi timp, datele
statistice atestă faptul că, la momentul
diagnosticului diabetului, aproximativ
20% dintre pacienți au deja neuropatie.
În neuropatia diabetică sunt afectate atât
fibrele nervoase somatice, fie ele motorii
sau senzitive, cât şi cele vegetative. Cea
mai frecventă formă de manifestare a
neuropatiei diabetice este polineuropatia
periferică senzitivo-motorie, care
reprezintă 90% din totalul neuropatiilor
la pacienții cu diabet zaharat și, totodată,
factorul determinant al ulcerațiilor
plantare.
Neuropatia senzitivă presupune
dispariţia sau diminuarea sensibilităţii
algice (iniţial vibratorie, apoi dureroasă
şi, în final, anestezie completă, făcând
piciorul vulnerabil la orice agresiune),
iar din punct de vedere simptomatic
pacientul poate resimți parestezii, dureri
cu caracter de arsură, disestezii (atingeri
dureroase insuportabile), anestezie,
crampe nocturne, nesiguranţă în mers.
Neuropatia motorie conduce câtre atrofia
muşchilor interosoşi şi lumbricali ce duce la
modificarea raportului între musculatura
flexoare şi cea extensoare, deformarea
picioarelor (hiperexcavat), a degetelor (în
ciocan, haluce valg), apariţia punctelor
de presiune exagerată, cheiroartropatia
www.MedicaAcademica.ro
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cu tulburări de biomecanică a mersului.
În neuropatia autonomă apare o scădere
a secreţiei sudorale până la anhidroză
distală, deschiderea shunt-urilor arteriovenoase, modificări ale vasomotricităţii
locale, medioscleroza Monckeberg.
O caracteristică importantă ar fi aceea
că simptomele apar numai la jumătate
dintre pacienți, dar absența lor nu trebuie
să excludă existența neuropatiei și,
implicit, riscul de apariție al ulcerațiilor la
nivelul picioarelor.2
În același timp, la nivel mondial,
neuropatia diabetică periferică este
o cauză majoră de dizabilitate.3 Acest
fapt se datorează fie durerii extrem
de intense din formele hiperalgice, fie
pierderii sensibilității sau paresteziilor
și disesteziilor din formele nedureroase,
instabilității mersului, soldate cu căderi de
la același nivel, având consecințe nefaste
asupra calității vieții pacienților, dar și prin
prisma prezenței ulcerațiilor, cu evoluție
ulterioară către amputații minore sau
majore.
Există studii care fac o legătură
între prediabet, obezitate și sindromul
metabolic, pe de o parte, și riscul de
apariție al neuropatiei periferice, pe de
altă parte. De asemenea, există evidențe
care confirmă faptul că optimizarea
stilului de viață, atât prin componenta ce
ține de dietă, cât și prin cea referitoare
la exercițiul fizic, ar putea fi o abordare
terapeutică promițătoare atât în cazul
pacienților cu prediabet, obezitate și
sindrom metabolic, cât și în cazul celor cu
diabet zaharat tip 2.

educație medicală continuĂ
Criterii de diagnostic
pentru prediabet și
sindromul metabolic

89 cu prediabet și 488 de subiecți de
control. Rezultatele au arătat o prevalență
a neuropatiei de 25,8% la pacienții
diabetici, 11,2% la cei cu prediabet și 3,9%
în grupul de control. Mai recent, studiul
MONICA/KORA a arătat că neuropatia
a fost mai frecventă la pacienții cu IGT
decât în grupul de control.10 În acest studiu
populațional au fost incluși 195 de pacienți
cu diabet zaharat confirmat, comparativ
cu 198 de pacienți nediagnosticați cu
diabet la care s-a efectuat TTGO pentru
a se confirma sau a se infirma prezenta
diabetului. Dintre cele 198 de persoane,
81 au fost normoglicemice, 71 au avut
glicemie bazală modificată (IGF) și 46 au
avut toleranță scăzută la glucoză (IGT).
Durerea neuropată (evaluată folosind
MNSI – Michigan Neuropathy Screening
Instrument) a fost detectată la 13,3%
dintre pacienții cu diabet zaharat, la
8,7% dintre cei cu IGT, la 4,2% dintre
subiecții cu IFG și la 1,2% dintre cei cu
normoglicemie.
În plus, greutatea corporală, boala
arterială periferică și vârsta au fost
factori de risc pentru dezvoltarea durerii
neuropatice în rândul pacienților cu
diabet zaharat. Un alt studiu prospectiv
(PROMISE) a evaluat o cohortă
longitudinală de 467 de pacienți pentru
neuropatia periferică, detectată de un
MNSI> 2. A fost evaluată și sensibilitatea
vibratorie. Pacienții au fost incluși pe
baza factorilor de risc pentru diabet,
precum istoricul familial, hipertensiunea,
obezitatea și diabetul gestațional. La
urmărirea de trei ani, pacienții au fost
testați pentru diabet, dar și pentru celelalte
componente ale sindromului metabolic
și au fost evaluați pentru prezența
neuropatiei. Prevalența neuropatiei a
fost cea mai mare la pacienții a căror
afecțiune, în acești trei ani, a evoluat
către diabet (50%), urmată de cei la care
a avansat către prediabet (49%).11 Cei
cu normoglicemie au avut o incidență
mai mică (29%). Interesant, prevalența
neuropatiei la o perioadă de urmărire
de trei ani a fost comparabilă între cei
cu prediabet și diabet la includerea în
studiu (49% pentru ambele). Pacienții
prediabetici aveau, de asemenea,
scoruri MNSI mai mari și praguri mai
mari de percepție a vibrațiilor comparativ
cu subiecții normoglicemici din grupul de
control.

Prediabetul reprezintă stadiul incipient
al modificărilor homeostaziei glicemice
și precede apariția diabetului zaharat
tip 2. Această entitate clinică cuprinde
atât glicemia bazală modificată (IGF)
(glicemia à jeun 100-125 mg/dl), cât
și scăderea toleranței la glucoză (IGT)
(glicemia la două ore după TTGO (test de
toleranță la glucoză oral) între 140-199
mg/dl). Conform ADA (American Diabetes
Association), prediabetul este definit ca
având valori ale HbA1c cuprinse între 5,7%
și 6,4%.4
Sindromul metabolic reprezintă o
agregare a factorilor de risc cardiovasculari
– dislipidemie cu creșterea în special a
trigliceridelor serice și cu HDL-colesterol
scâzut, obezitate de tip abdominal,
rezistență crescută la insulină (diabet sau
prediabet) și hipertensiune.
Sindromul metabolic este o problemă
majoră la nivel mondial, 22% din
populația adulților din SUA îndeplinind
criteriile de diagnostic pozitiv. Prevalența
crește odată cu vârsta, astfel că peste 43%
dintre americanii cu vârsta de peste 60
de ani au sindrom metabolic.5 La nivel
mondial, problema este la fel de sumbră,
cu cifre variind de la 20% la 30% în
țări precum India, Iran și Turcia,6 până
la aproape 30% în China.7,8 Sindromul
metabolic este asociat cu un risc crescut de
apariție a unor afecțiuni macrovasculare:
accidente vasculare cerebrale sau
coronariene.

Date epidemiologice

La ora actuală există din ce în ce mai
multe articole ce evidențiază faptul că
riscul neuropatiei periferice este crescut la
pacienții cu prediabet.
Un studiu populațional privind pacienții
cu diabet zaharat de tip 2 din San Luis
Valley, Colorado, SUA, în perioada 19841986, a evaluat incidența neuropatiei
periferice în populația diabetică, precum
și la persoanele cu prediabet, comparativ
cu grupul de control.9 Pacienții au fost
clasificați ca având neuropatie definită
sau posibilă pe baza istoricului, a evaluării
reflexelor osteotendinoase și a sensibilității
termice. Pentru confirmarea sau
infirmarea diabetului s-a efectuat TTGO.
Studiul a cuprins 279 de pacienți cu diabet,
www.MedicaAcademica.ro
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Pe de altă parte, există și articole ce
arată o corelație inversă în sensul că
pacienții cu neuropatie periferică prezintă
un risc crescut de apariție a prediabetului.
Această observație a fost inițial adusă în
atenție de către clinicienii care tratează
bolnavii cu neuropatie, aceștia observând
că pacienții, chiar dacă nu au diabet
diagnosticat, au multe caracteristici
fenotipice, incluzând obezitatea,
hipertensiunea și dislipidemia. Mai multe
studii au arătat că pacienții cu neuropatie
periferică prezintă un risc mai mare de
a avea IGT și/sau sindrom metabolic.
Astfel, până la 40-50% dintre pacienții cu
neuropatie au prediabet.12,13
S-a arătat, de asemenea, că sindromul
metabolic accelerează rata progresiei
neuropatiei diabetice la pacienții cu
diabet zaharat stabilit.14 Studiul de
Neuropatie Diabetică Utah a inclus 218
pacienți cu diabet zaharat de tip 2 fără
simptome specifice neuropatiei diabetice
sau cu simptome cu durată < cinci
ani. Obezitatea, hipertrigliceridemia și
sindromul metabolic au fost factori de risc
independenți pentru neuropatia diabetică
periferică precoce apărută (raporturi de
risc 2,1 [P <0,03], 2,9 [P <0,02] și 3,0 [P
<0,004]),40 independentă de controlul
glicemic.
Există de asemenea evidențe care arată
că hipertrigliceridemia poate fi considerată
un factor de risc pentru dezvoltarea
neuropatiei periferice.15 Creșterea
trigliceridelor serice, una din cele cinci
caracteristici ale sindromului metabolic,
s-a dovedit, de asemenea, ca fiind un factor
independent de risc pentru amputație la
pacienții cu diabet zaharat și ulcerații ale
picioarelor.16

din punct de vedere clinic la pacienții care
au primit tratament intensiv, față de cei
cu tratament convențional. Astfel, aceste
date sugerează că fiziopatologia leziunilor
nervoase periferice diferă între diabetul
de tip 1 și diabetul de tip 2. În concordanță
cu dovezile epidemiologice puternice care
arată legătura dintre sindromul metabolic
și neuropatia periferică la populația
umană, mai multe modele animale au
susținut, de asemenea, această constatare,
și au contribuit la înțelegerea mai bună a
fiziopatologiei de bază. Modelele animale
au arătat că obezitatea indusă de o dietă
hipercalorică la animalele normoglicemice
cauzează leziuni microvasculare și
disfuncție nervoasă periferică.19 Obezitatea
și rezistența la insulină determină o
cascadă de efecte metabolice și inflamatorii
care conduc în cele din urmă la leziuni
nervoase microvasculare și periferice.
În condițiile scăderii sensibilității la
insulină, adipocitele încep să preia
glucoza, ceea ce stimulează apoi eliberarea
acizilor grași liberi și a trigliceridelor.20
Aceasta, la rândul său, stimulează
gluconeogeneza hepatică și produce o
stare de hiperglicemie. Alte elemente
fiziopatologice includ formarea de produși
finali de glicare avansată și eliberarea unor
mediatori pro-inflamatori.

Strategii terapeutice

Sindromul metabolic, în special
hipertrigliceridemia și obezitatea, joacă
așadar un rol important în leziunea
nervului periferic. Ca atare, strategia
terapeutică cea mai evidentă este
reprezentată de tratamentul anomaliilor
metabolice subiacente. După cum am
menționat, tratamentul agresiv al
hiperglicemiei nu s-a dovedit a fi singura
sau cea mai importantă componentă
în diabetul de tip 2 în ceea ce privește
prevenția neuropatiei sau progresia
acesteia și este puțin probabil să fie așa
la pacienții cu neuropatie periferică
asociată sindromului metabolic sau
prediabetului. Sunt astfel importante, pe
lângă tratamentul hiperglicemiei (în cazul
prezenței diabetului de tip 2), și controlul
celorlalte comorbidități (hipertensiune,
obezitate, dislipidemie), evident, alături de
măsurile de optimizare a stilului de viață
(scădere ponderală prin dietă hipocalorică,
exercițiu fizic). Momentul tratamentului
este probabil, de asemenea, important.

Fiziopatologia neuropatiei
din prediabet

Fiziopatologia neuropatiei asociată cu
prediabet și sindrom metabolic este
probabil similară cu cea a neuropatiei
diabetice aparută în stadiile timpurii ale
diabetului de tip 2. Deși controlul glicemic
intensiv pare să încetinească progresia
neuropatiei în cazul diabetului de tip 1, așa
cum se arată în DCCT (Diabetul Control
și Complicații Trial), același lucru nu este
valabil și în cazul diabetului de tip 2. Atât
studiul ACCORD,17 cât și studiul VADT18 nu
au arătat nicio diferență în ceea ce privește
incidența neuropatiei periferice definite
38
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Odată stabilită, neuropatia este dificil de a
fi reversibilă. De exemplu, datele obținute
din studiile de transplant pancreatic
în rândul pacienților cu neuropatie
diabetică în diabetul de tip 1 arată că
normalizarea glicemiei după transplant are
ca rezultat stoparea progresiei neuropatiei
diabetice, dar nu și regresia acesteia.21
Tratamentul trebuie să se extindă dincolo
de tratamentul hiperglicemiei și trebuie
început cât mai curând posibil în cursul
bolii.
Au fost studiate efectele controlului mai
multor factori de risc metabolic asupra
neuropatiei diabetice. Un exemplu este
studiul Steno-2, un studiu randomizat
care a urmărit pacienții cu diabet
zaharat de tip 2 tratați intensiv pe toate
componentele sindromului metabolic
alături de factorii de risc asociați (HTA,
dislipidemie, obezitate, renunțarea la
fumat) versus terapie convențională.
După opt ani de urmărire, pacienții din
brațul intensiv au prezentat o reducere
mai accentuată a hemoglobinei A1c, a
tensiunii arteriale sistolice și diastolice,
colesterolului și trigliceridelor serice și
excreției albuminei în urină, cu o reducere
de aproape 50% a riscului evenimentelor
cardiovasculare și microvasculare. Cei din
grupul de terapie convențională au fost, în
schimb, de două ori mai susceptibili de a
dezvolta neuropatie autonomă (evaluată
prin examinarea răspunsului la frecvența
cardiacă la respirația profundă) comparativ
cu cei tratați intensiv.22

Concluzii

Observația inițială a unei legături
epidemiologice între prediabet și
neuropatia periferică a fost controversată.
Cu toate acestea, astăzi, nu mai există
nicio îndoială cu privire la asocierea
dintre sindromul metabolic și neuropatie.
Pacienții cu sindrom metabolic și
prediabet prezintă un risc crescut pentru
apariția neuropatiei, iar pacienții cu
neuropatie periferică prezintă un risc
crescut de a dezvolta prediabet și/sau
sindrom metabolic. Modelele animale
ale obezității nediabetice reproduc starea
umană și sugerează o fiziopatologie
care stă la baza diabetului de tip 2. S-a
sugerat că neuropatia periferică asociată
sindromului metabolic și neuropatia
diabetică apărută în stadiile timpurii de
evoluție a diabetului de tip 2 reprezintă o
40

afecțiune ce poate fi numită “neuropatie
metabolică”.20 Deși nu s-a găsit niciun
agent farmacologic care să modifice
istoria naturală al neuropatiei diabetice
sau a neuropatiei asociate sindromului
metabolic, optimizarea stilului de
viață prin exerciții fizice zilnice și dietă
hipocalorică a arătat în mod constant
rezultate promițătoare, probabil datorită
capacității regenerative îmbunătățite a
nervului periferic. Deși această abordare
ar putea să nu fie sustenabilă pentru mulți
pacienți, integrarea strategiilor de reducere
a comportamentului sedentar reprezintă o
abordare alternativă promițătoare, alături
de tratamentul nonfarmacologic care
vizează pierderea în greutate și creșterea
sensibilității la insulină.
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Gemoterapia susține
organismul copilului
Farm. Carmen Ponoran
Director științific Laboratoarele Plantextrakte

T

recerea dintre anotimpuri
este perioada în care
este utilă practicarea
prevenției, îndeosebi la nivelul
aparatului respirator. Pentru a evita
administrarea în exces/ abuzivă de
antibiotice la copil, sunt indicate, ca
primă alternativă în problematica
respiratorie, produse naturale.
Pentru întărirea imunității
organismului, opțiuni eficiente
sunt produsele naturale cu suc de
Echinacea purpurea. Produsele
Plantextrakt din gama Imuno
(Imunogrip și Imunorezistan) conțin
suc de Echinacea purpurea, iar planta
este obținută din cultură ecologică
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și apoi prelucrată în stare proaspătă,
ca suc presat și stabilizat, rezultând
o eficiență terapeutică deosebită
(susținută de studii clinice pentru
această formă de extracție). Echinacea
purpurea este singura specie din genul
Echinacea ce conține compuși cu
acțiune imunostimulatoare din patru
clase (derivați de acid cafeic, alcamide,
polizaharide și glicoproteine), iar
forma extractivă de suc obținut prin
presarea plantei înflorite proaspete
este cea care asigură totodată extracția
acestor compuși.
Asocierea sucului de Echinacea
purpurea, în produsele din gama
Imuno, cu extracte gemoterapice
sau fitoterapice, constituie un sprijin
pentru susținerea, detoxifierea și
revitalizarea organismului.

IMUNOGRIP JUNIOR este un
sirop cu acțiune imunostimulatoare,
antiinflamatoare și vitaminizantă.
Alături de sucul de Echinacea
purpurea, conține extract gemoterapic
de Măceş și siropuri de fructe
(Coacăz negru, Măceş, Cătină, Afin).
Administrarea în cure periodice de
4-6 săptămâni poate reduce incidența
infecțiilor respiratorii.
Datorită acțiunii susținute
de stimulare a imunității, nu se
va administra concomitent cu
vaccinările (doar după 4-6 săptămâni
de la efectuarea vaccinului). Pentru
copilul peste 7 ani și pentru adulți, se
recomandă preparatul Imunogrip.
Ambele preparate (Imunogrip Junior
și Imunogrip) se administrează în
cicluri de 4 zile cu 4 zile pauză –
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posologie stabilită prin studii pentru
sucul de Echinacea purpurea.
VITANEMIN JUNIOR este
recomandat în cazul organismelor
slăbite, obosite, posibil după infecții
respiratorii repetate. Conține extracte
gemoterapice de Cătină roșie și Brad,
săruri și vitamine. Revitalizează
organismul, corectează anemia,
crește pofta de mâncare, întărește
sistemul osos și dantura, stimulează
creșterea armonioasă.
Se administrează în cure de
4-6 săptămâni; se poate alterna cu
Imunogrip Junior (în pauzele de
administrare ale acestuia). Pentru
copilul anemic de vârstă mai mare, se
poate apela la o cură cu Extract din
mlădițe de Tamarix (Cătină roșie).
În caz de răceală sau gripă la
debut, se recomandă preparatul fitogemoterapic.
IMUNOREZISTAN JUNIOR.
Conține suc de Echinacea
purpurea, gemoterapic de Coacăz
negru, extracte de Eupatorium

perfoliatum, Pelargonium sidoides
(Umckaloabo) și sirop din fructe
de Măceş. Efectul este complex:
imunostimulator, antiinflamator,
antialgic. Administrat de la debutul
bolii, reduce intensitatea simptomelor
din starea de curbatură, revigorează
organismul și facilitează vindecarea.
Este important de administrat încă
3-4 zile de la remiterea simptomelor.
Există și varianta pentru copii peste
7 ani și adulți, respectiv preparatul
Imunorezistan forte.
În caz de răceli diverse, la nivelul
căilor respiratorii superioare (nas, gât,
ureche, sinusuri), se poate apela la
SINUTROL JUNIOR. Este un produs
complex fito-gemoterapic ce conține
gemoterapice de Arin negru, Coacăz
negru, Carpen, Cătină și sirop de
fructe (Măceș și Cătină), cu acțiune
antiinflamatoare, antialergică,
antispatică și cicatrizantă pe aparatul
respirator.
Este eficient atât în infecții acute
cât și în cele recidivante, crește

rezistența organismului și scurtează
timpul de convalescenţă. Pentru
copiii mai mari și adulți, există
preparatul Polygemma 4- sinusuri.
VITATUSSIN JUNIOR este
eficient în caz de tuse seacă și/ sau
productivă de diverse cauze și în
răgușeală (laringită); de asemenea în
convalescență, după tuse persistentă.
Conține extracte gemoterapice din
Carpen, Brad, Alun, Mesteacăn, Măceş,
suc de Ridiche neagră și sirop din
fructe (Măceş și Cătină). Pentru copiii
mai mari, preparatul gemoterapic
complex, Polygemma 3 – tuse este
opțiunea pe care o recomandăm în
tusea seacă și/ sau productivă.
Produsele prezentate pot constitui
o opțiune la debut de boală sau
pentru întărirea organismului, sunt
bine tolerate și pot fi administrate
concomitent cu antibioticele sau
cu altă medicație stabilită de către
medic, susținând organismul pe
perioada bolii, precum și refacerea în
perioada de convalescență.
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Punctele EMC
se acordă doar
abonaților.

Anca-Elena Crăciun, Cluj-Napoca

Nutriția în era omică – Rolul nutriției în prevenția bolilor cronice netransmisibile
1. Studiul EPIC (European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition) descrie
următoarele relații factori nutriționali-cancer:
A. cancerul de sân s-a asociat cu consumul
de grăsimi saturate și alcool
B. cancerul gastric a fost asociat cu
nivelul plasmatic de vitamina C, unii
carotenoizi, retinol, alfa-tocoferol
C. c ancerul gastric a fost invers asociat
cu un consum crescut de fibre și
aderența la dieta mediteraneană
D. cancerul colorectal a avut o asociere inversă
cu consumul crescut de fibre, pește, calciu

și nivelul plasmatic de vitamina D
E. c ancerul de prostată a fost invers asociat cu
consumul de proteine din lactate, precum
și nivelul crescut de IGF-I circulant.
2. Despre Studiul PURE (Prospective Urban Rural
Epidemiology), publicat în august 2017, care a
observat asocierea dintre consumul crescut de
fructe, vegetale și legume cu un risc mai mic de
boli cardiovasculare majore, IMA, mortalitatea
totală, mortalitate de cauză vasculară și nonvasculară, sunt adevărate următoarele afirmații:
A. c onsumul total de lipide sau tipurile de

lipide s-a corelat cu boala cardiovasculară,
IMA, sau mortalitatea cardiovasculară
B. consumul de fructe s-a asociat cu un
risc mai mic de mortalitate totală, de
cauză vasculară sau non-vasculară
C. consumul de grăsimi saturate a avut o asociere
inversă cu accidentul vascular cerebral
D. consumul de alimente gătite s-a asociat cu
reducerea riscului de mortalitate totală
E. consumul crescut de carbohidrați s-a corelat
direct cu riscul total de mortalitate.

Horațiu Popoviciu, Târgu Mureș

Tratamentul nonchirurgical al artrozelor
3. Obiectivele tratamentului nonchirurgical
în bolile degenerative sunt următoarele:
A. Îmbunătăţirea mersului
B. Î mbunătăţirea/ menţinerea mobilităţii articulare
cu păstrarea unghiurilor utile
C. Profilaxia primară a complicaţiilor şi
decompensărilor algofuncţionale
D. Reducerea durerii şi a inflamaţiei

E. Corectarea disfuncţionalităţilor
lanţului kinetic prin regim dietetic.
4. Despre tratamentul farmacologic
în artroze este adevărat că:
A. De primă intenție se utilizează AINS în
doză minimă eficientă, număr minim de
zile şi de obicei de manieră discontinuă

B. Analgezicele de tip opioidic uşor au indicaţia
în cazurile nonresponsive la alte AINS
C. Utilizarea de analgetice - Paracetamol în doză
de până la 3-4g/zi este de primă intenție
D. Infiltrarea intraarticulară cu corticoizi preparate
tip depot este indicată în orice situație
E. Vâscosuplimentarea cu acid hialuronic se
utilizează în formele ușoare de artroză.

Bogdan Timar, Timișoara

Intervenții terapeutice tehnologice în DZ de tip 1
5. Despre sistemele de monitorizare
real-time a glicemiei este adevărat:
A. V
 alorile glicemice sunt obținute prin măsurători
indirecte ale glucozei interstițiale
B. Măsoară glicemia odată la 5 min, generând un
număr de 288 măsurători zilnice posibile
C. Utilizatorul nu își poate stabili în prealabil
un interval glicemic considerat țintă
D. A
 lerte de abateri pot fi trimise atât purtătorului,

cât și unei terțe persoane, prin SMS
E. Măsurătorile efectuate nu sunt
înregistrate și analizate.
6. Avantaje ale utilizării pompelor de insulină sunt:
A. ajustarea procentuală (crescută
sau scăzută) a ratei bazale
B. e valuarea tendinței evolutive glicemice, cu
scopul de a avertiza utilizatorul dacă există

creșteri, respectiv scăderi bruște ale glicemiei
C. administrarea unei cantități foarte mici
de insulină cu o precizie irealizabilă cu
penuri (cu importanță majoră la copii)
D. oferă un profil glicemic neinfluențat de
cunoașterea valorii glicemiei actuale
E. întreruperea administrării ratei bazale
(înainte sau în timpul efortului fizic, în
timpul episoadelor hipoglicemice).

Irina Sandra, Carmen Monica Preda, Mircea Diculescu, București

Profilaxia ulcerului gastric și duodenal
7. Eradicarea infecției cu Helicobacter pylori se
realizează dupa următoarele scheme de tratament:
A. I PP în doză unică + două antibiotice pe bază de
Claritromicină sau Metronidazol timp de 7-10 zile
B. IPP în doză dublă + două antibiotice pe bază de
Claritromicină sau Metronidazol timp de 10-14 zile
C. IPP + săruri de bismut + o combinație de 2
antibiotice dintre: furazolidon, tetraciclină,

metronidazol și amoxicilină timp de 14 zile
D. terapia secvențială (IPP+ Amoxicilină
timp de 5 zile, apoi Metronidazol +
Claritromicină + IPP 5 zile)
E. IPP în doză unică + o combinație de
2 antibiotice dintre: furazolidon,
tetraciclină, metronidazol și
amoxicilină timp de 14 zile.

8. Factori de risc minori ai
ulcerului de stres sunt:
A. Șoc (TA<80mmHg)
B. Corticosteroizi în doze mari
(>250mg hidrocortizon/zi)
C. Intubația oro-traheală
D. Arsuri>30% din suprafața corporală
E. Coagulopatii severe.

Raluca Maria Popescu, Iaşi

Prediabetul – etapa esențială în evaluarea și screeningul neuropatiei diabetice
9. Despre prediabet este adevărat:
A. este asociat cu un risc crescut de apariție a unor afecțiuni
macrovasculare: accidente vasculare cerebrale sau coronariene
B. n
 u cuprinde glicemia bazală modificată (IGF) (glicemia
àjeun 100-125 mg/dl) ca și criteriu de diagnostic
C. se referă la scăderea toleranței la glucoză (IGT) (glicemia la două ore
după TTGO (test de toleranță la glucoză oral) între 140-199 mg/dl)
D. este definit ca având valori ale HbA1c cuprinse între 5,7% și 6,4%
E. reprezintă o agregare a factorilor de risc cardiovasculari.

10. Strategiile terapeutice în contextul neuropatiei diabetice includ:
A. controlul glicemic intensiv pare să încetinească progresia neuropatiei
B. controlul celorlalte comorbidități (hipertensiune, obezitate, dislipidemie)
C. momentul tratamentului nu este foarte important,
neuropatia fiind reversibilă
D. transplantul este esențial deoarece are ca rezultat stoparea
progresiei și regresia neuropatiei diabetice
E. măsuri de optimizare a stilului de viață (scădere ponderală
prin dietă hipocalorică, exercițiu fizic).
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