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EDITORIAL
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MMă gândesc la libertatea pe care am 
primit-o odată cu viaţa, la libertatea 
gândului, neîncătușat decât de propriile 
noastre experienţe, cunoașteri și limite. 
La faptul că acest gând creează și 
recreează realitatea în care trăim, în 
armonie sau în dizarmonie. Că armonia 
este proprie naturii și vieţii, și fiecare 
dintre noi ne-am minunat cel puţin o 
dată în faţa perfecţiunii creaţiei. Dar 
poate că de multe ori ne-am și lăsat 
cotropiţi de dizarmonie, de zgomot, 
de manipulare, fără să ne apărăm, 
fără a fi rezistenţi, fără a fi conștienţi 
pe deplin de pericol, de faptul că ne 
pierdeam pe nesimţite coerenţa și 
armonia proprie, firească, naturală. 

Medicii sunt o castă privilegiată, 
pentru că se întâlnesc zi de zi cu Omul, 
căruia îi știu și recunosc traumele și 
dizarmonia, dar și armonia pe care 
s-au angajat să o restabilească. Nu e 
ușor, dar și în asta constă privilegiul. 

După o concepţie mecanicistă, etapă 
utilă și necesară de creștere, medicina 
își recapătă încet - încet, pas cu pas, 
dimensiunea integratoare, globală, 
și poate e un exerciţiu util să gândim 
liber, out of the box, așa cum nu ni 
s-a spus și încercat a ni se induce, 
folosind libertatea naturală a gândului, 
re-creând realitatea naturală, firească, 
recunoscând, ocrotind și recreând 
armonia în noi și în pacienţii noștri. 

E și asta un mod de a gândi altfel, 
liber, invers decât ni s-a spus sau 
gândesc ceilalţi, “out of the box”. 
Funcţia creează și întreţine organul, 
iar libertatea nu există dacă nu e 
folosită, exersată, practicată. 

Inclusiv, sau mai ales, cea 
a Gândului.  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

Out of the box
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Conferința de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase”, la a 25-a ediție
Asociaţia Uniunea Dermatologică Ieșeană a orga-
nizat a XXV-a ediţie a Conferinţei de Dermatologie 
“Zilele Gh. Năstase”, desfășurată în perioada 
29-31 mai 2019, la Palatul Culturii din Iași. 
Evenimentul a aniversat 25 de ani de consecvenţă, 
profesionalism, respect și prietenie în cadrul unui 
eveniment știinţific medical, unul dintre cele 
mai bune din ţară din domeniul dermatologiei. 
Cele mai noi concepte din practica clinică der-
matologică din SUA au fost prezentate de me-
dici români care fac performanţă peste ocean în 
clinici de renume: Prof. Univ. Dr. Ana Mercedes 
Ciurea (Texas, Houston), Prof. Univ. Dr. Doina 
Ivan (Texas, Houston) și Prof. Univ. Dr. Aleador 
Andea (Michigan). A fost prezent la eveniment 
și boardul Societăţii Române de Dermatologie, 
condus de Acad. Prof. Călin Giurcăneanu. 
Participarea a fost numeroasă – 118 lectori, 
598 de medici specialiști și rezidenţi și 152 de 
studenţi. 
Evenimentul s-a desfășurat sub egida Universităţii 
de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, 
Societăţii de Știinţe Naturale, Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţe “Sfântul Spiridon” Iași, 
Colegiului Medicilor Iași și Primăriei Iași. (D.B.)  

Teste pentru anomalii genetice,  
inclusiv pentru sindrom Down 

Două noi teste genetice prenatale, 
VERACITY și VERAgene, se pot face la 
Synevo după a 10-a săptămână de sarcină 
pentru detectarea anomaliilor genetice, 
inclusiv a sindromului Down. 
Testele analizează ADN-ul liber din sângele 
mamei, din care între 3-13% reprezintă ADN-ul 
fetal. Probele sunt recoltate din sângele 
mamei, iar testul VERAgene presupune 
recoltarea suplimentară a unei probe din 
saliva tatălui biologic. Testele sunt trimise 
pentru procesare la laboratorul NIPD Genetics, 
laborator cu o experiență de peste 20 de 
ani în diagnosticul prenatal și medicinei 
moleculare, cu certificare europeană și 
internațională (CE-IVD, CAP și CLIA). Rezultatele 
sunt disponibile în 10 zile lucrătoare. 
VERACITY contribuie la detectarea 
aneuploidiilor cromozomiale fetale (prezența 
unui număr anormal de cromozomi la făt), 
asociate unor maladii precum sindrom Down 
sau sindrom Turner și a microdelețiilor care 
pot determina apariția retardului mintal sau a 
tulburărilor de dezvoltare somatică. În studiile 

clinice, testul a demonstrat sensibilitate și 
specificitate de peste 99,9% în detectarea 
aneuploidelor fetale. Este recomandat femeilor 
însărcinate de peste 35 de ani, cazurilor în care 
ecografia fetală nu este normală, mamelor care au 
născut anterior un copil cu anomalii cromozomiale, 
cazurilor de fertilizare in vitro, pacienților cu 
contraindicație pentru metodele invazive de 
diagnostic prenatal sau dacă există istoric familial 
pozitiv pentru anomalii cromozomiale. 
VERAgene poate detecta simultan aneuploidii, 
microdeleții și un panel de 50 de boli 
monogenice (precum fibroza chistică, beta-
talasemiile, boala polichistică renală sau 
boala Canavan). Testul a fost validat în cadrul 
unui studiu internațional care a evidențiat o 
precizie mai mare de 99,9% pentru detectarea 
aneuploidiilor și microdelețiilor testate și de 
100% în detectarea mutațiilor punctiforme. 
Synevo, parte a Medicover, este lider în diagnostic 
de laborator în România, oferind peste 2.000 de 
tipuri de analize, printr-o rețea de 16 laboratoare 
și 99 de centre de recoltare, efectuând anual 
peste 16 milioane de teste. (D.B.) 



Maraton de operații cardiace 
pediatrice la Sibiu
Zece copii cu anomalii cardiace din 
România și Republica Moldova vor 
putea duce o viaţă normală după 
ce au fost operaţi la începutul lunii 
iunie la Sibiu, în cadrul unui ma-
raton caritabil de operaţii cardiace 
pediatrice, “Inimi Sănătoase pentru 
Copii”, derulat de Fundaţia Polisano 
cu sprijinul Medlife. 
Antonia, 4 ani, și Patrick, 11 ani, au 
fost diagnosticaţi cu defect septal 
ventricular, David, 1 an, din Republica 
Moldova, cu canal atrio-ventricular 
comun, Natalia, 7 luni, cu tetralo-
gia Fallot, iar Ionuţ-Florin, 9 ani, cu 
defect septal atrial cu insuficienţă 
cardiacă. Cei 10 copii operaţi au vârste 
cuprinse între 4 luni și 12 ani, fiind 
trataţi la spitalul MedLife-Polisano 
de către o echipă mixtă de chirurgi 
din România și Anglia.  
“Am avut o săptămână bună, 
intervenţiile au decurs foarte bine. 
Evoluţia fiecărui copil este una fa-
vorabilă, recuperarea este rapidă, 9 
dintre ei fiind deja externaţi. Acești 
copii se vor dezvolta foarte bine, vor 
fi sănătoși și vor duce o viaţă absolut 
normală. De peste 5 ani de zile, îm-
preună cu alţi medici din Anglia, vin 
cu mare bucurie în România să iau 

parte la această campanie, e cumva 
dorinţa de a reveni acasă, simt că îi 
datorez ceva ţării din care am plecat 
și mă bucur când pot să vin aici și să 
redau speranţa atâtor zeci de familii”, 
a declarat dr. Șerban Stoica, medic 
primar chirurgie cardiovasculară 
pediatrică, Spitalul Universitar din 
Bristol (Anglia). 
Echipa medicală care s-a ocupat de 
cazurile copiilor bolnavi de inimă a 
fost compusă din medici din Bristol, 
București și Sibiu care pot realiza 
intervenţii medicale complexe, de 
o cazuistică rar întâlnită. Dintre 
aceștia au făcut parte chirurgi car-
diovasculari și ATI-ști – dr. Șerban 
Stoica, dr. Anca Mandache, dr. Felix 
Farcaș, dr. Ovidiu Lazăr, medici car-
diologi și numeroase asistente din 
blocul operator și terapie intensivă. 
Programul “Inimi sănătoase pentru 
copii” a fost demarat în 2015, iar până 
în prezent au fost operaţi peste 122 de 
copii din toată ţara. La finalul anului 
curent va mai avea loc o nouă serie 
de operaţii, pentru a le oferi o șan-
să la viaţă copiilor cu malformaţii 
cardiace grave. Cei care doresc să 
sprijine proiectul pot găsi mai multe 
detalii pe site-ul fundaţiei. (D.B.) 

Regina Maria își consolidează 
prezența în vestul țării

Rețeaua de sănătate Regina Maria 
a preluat spitalul Première, cel mai 
mare spital privat multidisciplinar din 
vestul țării, și Genetic Center, un lanț de 
laboratoare specializat în analize genetice, 
cu centre în București și Cluj și cu puncte 
de recoltare în mai multe orașe din țară. 
Spitalul Premiere dispune de ambulatoriu 
integrat, laborator și un centru de 
imagistică dotat cu RMN și CT. Spitalul 
are 134 de paturi, 6 săli de operație, 
bloc de nașteri, pentru peste 2500 de 
intervenții chirurgicale și peste 1400 
de nașteri anual. Compania are 300 
angajați și colaboratori, iar la fi nalul 
anului 2018 a înregistrat o cifră de 

afaceri de 7 milioane de euro. 
Genetic Center din Cluj, inaugurat în 
2009, a fost cel de-al doilea laborator 
de genetică înfi ințat în România, iar în 
2017 a devenit cel mai mare pe această 
nișă după cifra de afaceri. Genetic 
Center acoperă 16 specialități medicale 
și oferă 100 de tipuri de analize. Anual, 
17.000 de teste sunt efectuate aici. 
În prima parte a anului, Regina 
Maria a anunțat preluarea celor mai 
importanți furnizori de servicii de 
imagistică din județul Timiș, Centrele 
de Radioimagistică dr. Bîrsășteanu 
și Telescan, care numără cinci unități 
specializate. (Raluca Băjenaru) 
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Conferința TRATAMENTE INOVATIVE ÎN ONCOLOGIE, ediția a V-a TARUS MEDIA
Institutul Clinic Fundeni intenționează să 
introducă biopsia lichidă ca metodă de rutină 
Institutul Clinic Fundeni intenţionează să reali-
zeze un pas înainte în diagnosticarea cancerului 
prin introducerea biopsiei lichide ca metodă de 
rutină, a afirmat prof. dr. Irinel Popescu, șeful 
Centrului de Chirurgie Generală și Transplant 
Hepatic “Dan Setlacec”, în cadrul celei de-a cin-
cea ediţii a Conferinţei Tratamente Inovative 
în Oncologie, organizată de TARUS MEDIA pe 
24 mai, la Centrul de Excelenţă în Medicina 
Translaţională (CEMT) din cadrul Institutului 
Clinic Fundeni. 
“Biopsia lichidă determină nivelul de răspuns la 
un anumit tratament în ceea ce privește diferite 
tipuri de cancer; în baza acestor informaţii, Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul 
Sănătăţii pot susţine tratamente specifice, în 
special pe cele inovative. Baza personalizării 
tratamentului începe de la diagnosticul molecular, 
iar Institutul Clinic Fundeni intenţionează să 
introducă biospia lichidă ca metodă de rutină”, 
a explicat prof. dr. Irinel Popescu în deschiderea 
evenimentului. Biopsia lichidă presupune o ana-
liză a tipului de tumoră și a răspunsului acesteia 
la tratament, în urma recoltării unei probe de 
sânge de 10 ml. Reputatul chirurg a subliniat 
că Institutul Clinic Fundeni a fost întotdeauna 
orientat spre cercetare, înfiinţând încă din anii 
2003-2004 o bancă de tumori care stă la baza 
activităţii de cercetare în domeniul oncologiei. 
“Această bancă atrage costuri și, pentru a crește 
numărul de piese depozitate care să ne permită 
o analiză informatică și accesul la marea litera-
tură medicală din zilele noastre, este nevoie de 
o finanţare suplimentară. În acest context, facem 
demersuri pentru a primi susţinere din partea 
Academiei Române și, în măsura în care este 
posibil, din partea Administraţiei Prezidenţiale. 
Pornind de la banca pe care o avem și de la me-
todologia de stocare a acestor tumori – care nu 
e simplă! – vom putea avea acces la cercetarea 
oncologică de nivel înalt”, a afirmat prof. dr. 
Irinel Popescu. 
În cadrul evenimentului, au susţinut prezen-
tări specialiști din cadrul Institutului Clinic 
Fundeni: conf. dr. Adina Croitoru, coordonatorul 
știinţific al conferinţei, a vorbit despre trata-
mentul personalizat în colangiocarcinoame, 
una dintre tumorile cel mai dificil de tratat, 
și despre experienţa în gestionarea acestui tip 
de cancer. Prof. dr. Tudor Eliade Ciuleanu, de 

la Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricuţă” 
din Cluj-Napoca, a abordat subiectul evoluţiei 
imunoterapiei în cancerul pulmonar, conf. dr. 
Lucia Stănculeanu, din partea Institutului de 
oncologie “Al. Trestioreanu” București, a vorbit 
despre optimizarea tratamentului în cancerul 
de sân timpuriu Her 2+ și despre updatarea 
ghidurilor internaţionale. Conf. dr. Alina Tănase, 
din cadrul Institutului Clinic Fundeni, director 
medical, a prezentat rezultatele post autotrans-
plant de celule stem hematopoietice în limfoamele 
maligne. Din partea Institutului Fundeni, au 
mai susţinut prezentări: prof. dr. Ioana Lupescu 
(“Diagnosticul CT și RM al nodulilor hepatici”) 
și dr. Simona Dima (“Rezecţia RO în chirurgia 
cancerului de pancreas”).  
Conferinţa “Tratamente Inovative în Oncologie” 
se înscrie între iniţiativele de promovare a cer-
cetării stiinţifice în domeniul medical românesc 
derulate de către Centrul de Excelenţă în Medicina 
Translaţională (CEMT) din cadrul Institutului 
Clinic Fundeni. 
Evenimentul, aflat la a V-a ediţie și organizat 
de compania TARUS Media, se constituie deja 
într-un eveniment de tradiţie și cu o personalitate 
proprie, distinctă, în peisajul local al evenimen-
telor medicale. (Raluca Băjenaru) 
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Studiu: reducerea riscurilor cardiorenale 
la adulți cu diabet zaharat de tip 2
Compania farmaceutică Boehringer Ingelheim 
a anunţat rezultatele unei noi analize post-hoc a 
datelor din studiul clinic EMPA-REG OUTCOME®. 
Aceste rezultate au evidenţiat efectul consecvent 
al empagliflozin în reducerea riscului cardiovas-
cular și renal în sub-grupul adulţilor cu diabet 
zaharat de tip 2 și boală cardiovasculară care 
au și o formă de boală renală cronică fără prote-
inurie evidentă, comparativ cu restul populaţiei 
din studiu. Rezultatele au fost prezentate într-o 
prelegere ţinută în cadrul celei de-a 79-a ediţii 
a Sesiunilor Știinţifice ale Asociaţiei Americane 
de Diabet (ADA), ce a avut loc pe 10 iunie în San 
Francisco, California. 
“Rezultatele confirmă nevoia de studii supli-
mentare care să răspundă nevoilor medicale 
ale pacienţilor cu diferite forme de boală renală 
cronică. În acest scop, am iniţiat un amplu stu-
diu clinic, EMPA-KIDNEY, pentru a investiga 
efectele empagliflozin asupra mortalităţii de 
cauză cardiovasculară și progresiei bolii renale 
cronice la o populaţie largă de adulţi care prezintă 
această boală”, a explicat dr. Waheed Jamal, 
vicepreședintele grupului și directorul divizi-
ei de medicină cardiometabolică a Boehringer 
Ingelheim. Rezultatele examinate au inclus dece-
sul de cauză cardiovasculară, spitalizarea pentru 
insuficienţă cardiacă, apariţia sau agravarea 

bolii renale, dar și obiectivul compozit alcătuit 
din decesul de cauză cardiovasculară și spita-
lizarea pentru insuficienţă cardiacă, plus alte 
rezultate relevante de siguranţă.
Mai mult, rezultatele unei analize post-hoc sepa-
rate, prezentate recent la Congresul mondial de 
nefrologie ISN 2019, au indicat faptul că efectul 
empagliflozin asupra rezultatelor cardiorenale a 
fost consecvent între persoanele cu boală renală 
cronică proteinurică înrolate în studiul EMPA-REG 
OUTCOME și restul populaţiei din studiul clinic 
EMPA-REG OUTCOME. Aceste analize post-hoc 
sugerează că efectul cardiorenal al empagliflo-
zin este consecvent indiferent de prezenţa sau 
nu a bolii renale cu proteinurie. Studiul global 
EMPA-KIDNEY va include aproximativ 5.000 de 
adulţi cu boală renală cronică, cu și fără diabet, 
de asemenea cu și fără proteinurie. 
La nivel global, peste 500 de milioane de persoane 
suferă de boală renală cronică, dintre care 40% 
suferă și de diabet. Majoritatea pacienţilor cu 
boală renală cronică nu au proteinurie eviden-
tă, ci valori normale sau moderat crescute de 
proteine în urină. Boala renală fără proteinurie 
evidentă devine din ce în ce mai răspândită, 
însă este foarte puţin studiată clinic, deși pre-
zintă riscuri crescute de complicaţii. (Raluca 
Băjenaru) 

Data mining pentru implementarea tratamentelor în cancer

Numărul cazurilor oncologice din România ar putea fi 
diminuat cu până la 50% prin evitarea factorilor de risc, 
printr-un stil de viață sănătos, a afirmat președintele 
CNAS, Răzvan Vulcănescu, în cadrul unui simpozion 
dedicat combaterii și controlului cancerelor, organizat 
de Președinția Română a Consiliului Uniunii Europene, 
alaturi de Comisia Europeană. Simpozionul a avut drept 
scop dezbaterea soluțiilor de mobilizare a potențialului 
și a oportunităților încă neutilizate pentru dezvoltarea 
de abordări inovatoare și eficiente în accelerarea 
implementării progreselor înregistrate în oncologie. 
Conturarea acestor soluții trebuie să pornească de la 
utilizarea datelor informatice acumulate până în prezent 
la instituțiile publice din România, printr-un proces de 
analiză care să furnizeze rapoarte-suport cu grad ridicat 
de acuratețe (data-mining) pentru fundamentarea 
politicilor de sănătate, evaluarea tehnologiilor medicale 
și optimizarea utilizării fondurilor disponibile. 
“Având în vedere ritmul de creștere a incidenței afecțiunilor 
oncologice și ponderea mare a cazurilor depistate în stadii 

avansate de boală, oricât am mări fondurile alocate, vor 
fi mereu insuficiente. Soluția nu este doar să investim 
cât mai mulți bani și să asigurăm cele mai noi și mai 
performante tratamente. Trebuie să trecem de la medicina 
omului bolnav la medicina omului sănătos, să convingem 
populația să investească în prevenție și în depistarea 
precoce a bolilor oncologice”, a adăugat președintele CNAS. 
Anul trecut, numărul beneficiarilor Programului 
Naţional de Oncologie a fost de circa 130.000, iar 
fondurile totale utilizate au fost de aproximativ 1,8 
miliarde lei - peste o treime din fondurile totale 
alocate de CNAS celor 14 programe naționale 
curative pe care le derulează. În acest an, doar 
pentru primul semestru este prevăzută o finanțare 
de aproape un miliard lei pentru același program.
Distinct de Programul Național de Oncologie, instituția 
mai are în derulare și 19 contracte cost-volum pentru 
medicamente inovative cu indicații terapeutice 
oncologice, valoarea totală a acestor contracte fiind 
de 1,3 miliarde lei. (Raluca Băjenaru) 
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S-a stins prof. univ. dr. Dan Riga
S-a stins din viaţă prof. univ. dr. Habil. Dan Riga, 
membru titular al AOSR, președintele Secţiei 
de Știinţe Medicale, personalitate de prestigiu 
a neurologiei românești, recunoscută pe plan 
naţional și internaţional, o somitate a știinţelor 
medicale, a anunţat Academia Oamenilor de 
Știinţă din România (AOSR). ”Prin dispariţia 
sa, AOȘR pierde o personalitate emblematică; 
amintirea profesorului Dan Riga va rămâne vie 
printre colegii săi și în memoria instituţiei”, a 
comunicat AOȘR. 
Prof. univ. dr. Dan Riga a absolvit UMF Carol 
Davila in 1971, cu media 10. Doctor în știinţe 
medicale, specializarea neuroștiinţe, din 1976, 
cu teza “Studii asupra citochimiei ultrastructu-
rale a ionilor (Na+, Ca++) din sistemul nervos 
central”, s-a preocupat în special de medicina 
antiîmbătrânire și patologia stresului. 
A fost un reputat cercetător, coordonând înce-
pând din 1972 peste 50 de proiecte de cercetare 
terapeutică și interdisciplinară (preclinică, cli-
nică și farmaceutică) cu instituţii de cercetare 
și universitare din București, Timișoara, Arad. 
În anul 2008 a primit Acreditarea standardului 
de performanţă din ultimii 5 ani (2003-2007) 

din partea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Știinţifică pentru Compartimentul de cercetare 
și profilaxie a stresului (dr. Sorin RIGA și dr. Dan 
RIGA), înfiinţat la Spitalul Clinic de Psihiatrie 
Prof. Dr. Alex. Obregia, București, ca unitate 
componentă a Sistemului de cercetare-dezvol-
tare de interes naţional. 
Are patru invenţii, trei brevetate la nivel naţional, 
și un patent internaţional, legat de o clasă de 
medicamente anti-stress și anti-aging drug (Class 
of the Antagonic-Stress® - Dr. Dan RIGA & Dr. 
Sorin RIGA, România). 
A publicat două cărţi, “Medicina anti-îmbătrânire 
și știinţele longevităţii”, 2007, și “Stresologie, 
adaptologie și sănătate mintală”, 2008, precum 
și numeroase capitole în tratate, monografii 
tematice, enciclopedii, și peste 100 de lucrări, 
dintre care 19 în reviste știinţifice din străinătate 
cotate ISI, specializate în neurologie și știinţele 
îmbătrânirii. 
Prof. univ. dr. Dan Riga a fost colaborator al re-
vistei Medica Academica, semnând numeroase 
materiale știinţifice și iniţiind o serie de articole 
despre premiere românești în medicina și știinţa 
universală. (Delia Budurcă) 

ȘTIRI

Săptămâna Sănătății Digitale, la București

Ministerul Sănătății a organizat evenimentele 
Săptămânii Sănătății Digitale, în contextul Președinției 
României la Consiliul Uniunii Europene, în perioada 
11-12 iunie, cu sprijinul Comisiei Europene și al 
Biroului Regional al OMS-Europa. La dezbaterile care 
au avut loc la Palatul Parlamentului au participat 
peste 200 de experți în sănătate digitală și ofi ciali 
din Statele Membre ale UE. Lucrările au debutat 
pe 11 iunie cu discuțiile experților din Rețeaua 
de e-health a Statelor Membre care au abordat 
teme precum modul de implementare a rețelelor 
și dosarelor electronice ale pacientului, cele mai 
bune practici pentru protecția datelor pacienților, 
accesul pacienților la servicii de telemedicină.
Pe 12 iunie, Președinția română a organizat 
reuniunea la nivel înalt cu privire la sănătatea 
digitală la care au participat ofi ciali din 
Statele Membre ale Uniunii Europene.
“Sănătatea digitală reprezintă viitorul pentru accesul 
pacienților la îngrijiri medfi cale de calitate, la terapii 
țintite și tratamente inovative. Președinția română a 
pus în dezbatere aspecte-cheie privind agenda digitală 
în materie de sănătate a statelor membre, cum ar 
fi  interoperabilitatea și investițiile, implementarea 
sănătății digitale la nivel național și la nivelul UE, 

precum și provocările legate de utilizarea datelor 
medicale”, a explicat ministrul Sorina Pintea.
Dezbaterile au evidențiat potențialul datelor digitizate 
în materie de sănătate, permițând dezvoltarea unor 
tratamente personalizate, un diagnostic îmbunătățit, o 
monitorizare mai coerentă, o mai mare responsabilizare 
a cetățenilor. Reprezentanții statelor membre au 
evaluat progresele înregistrate până în prezent în 
domeniul sănătății digitale în UE, cum ar fi  începutul 
schimbului transfrontalier de date electronice 
privind pacienții la începutul acestui an, prin eHDSI; 
planuri de dezvoltare în acest sens prin intermediul 
Recomandării recent adoptate privind un format 
european electronic de schimb de date medicale; 
modul în care rețelele europene de referință utilizează 
mediul digital pentru a aborda bolile rare în UE. 
Ultima zi a fost dedicată necesității dezvoltării 
de parteneriate și creării de sinergii între actorii 
cu responsabilități în domeniul sănătății digitale 
(administrație, ONG, mediul privat, universități, 
industrie) pentru accelerarea implementării 
soluțiilor digitale și regândirii sistemelor de 
sănătate cu sprijinul noilor tehnologii digitale, 
conferință organizată cu sprijinul Institutului 
Aspen România. (Raluca Băjenaru) 
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știri

30 de români așteaptă un donator potrivit de celule stem 
În fiecare an, în România, trei pacienţi din 100.000 
sunt diagnosticaţi cu cancere de sânge (limfom, leu-
cemie, mielom multiplu) pentru care singura soluţie 
terapeutică o reprezintă transplantul de celule stem 
hematopoietice, au afirmat specialiștii cu ocazia Zilei 
Mondiale de Luptă Împotriva Cancerelor de Sânge 
(28 mai). În prezent, peste 63.000 de români sunt 
înscriși în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari 
de Celule Stem Hematopoietice. 
Orice persoană sănătoasă între 18 și 45 de ani poate 
deveni donator voluntar de celule stem hematopo-
ietice; recent înscrierea în Registrul Donatorilor se 
face mai simplu, fără deplasare la vreun centru al 
donatorilor. “Nu trebuie decât să intraţi pe www.
registru-celule-stem.ro/implicate/, să completaţi un 
formular cu datele personale de contact  și noi vă 
expediem acasă un kit de raclaj bucal cu instrucţiuni 
de folosire – este foarte ușor să vă recoltaţi singuri 
probele și durează doar 5 minute. Dumneavoastră ne 
trimiteţi kitul înapoi împreună cu consimţământul 
și un chestionar medical completate și semnate, noi 
facem analizele și, dacă totul este în regulă, vă anunţăm 
că aţi devenit un potenţial donator de celule stem 
hematopietice. Din acel moment tot ce trebuie să 
faceţi este să așteptaţi să fiţi contactat. Este foarte 
posibil să nu vă contactăm niciodată; dar dacă aţi 
putea fi șansa la viaţă pentru cineva?!” a explicat dr. 
Aurora Dragomirișteanu, Director General, Registrul 
Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem 
Hematopoietice. În România sunt 30 de pacienţi care 
așteaptă un donator potrivit; pentru aproape 50% 
dintre pacienţii români care nu au donator înrudit nu 
există în prezent donatori compatibili nicăieri în lume 
și nu au șansa de a face un transplant de celule stem 
hematopoietice care le-ar putea salva viaţa. “Șansa 

unui pacient de a găsi un donator compatibil este mai 
mare în rândul persoanelor din ţara de origine, de 
aceea este mare nevoie ca tot mai mulţi români să se 
înscrie în Registru”, a spus Cezar Irimia, președintele 
Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer. 
Până în prezent, 222 de români au beneficiat de 
transplant de celule stem și doar pentru nouă din-
tre aceștia, donatorul a fost din România. Ceilalţi 
și-au găsit perechea potrivită în Germania, Polonia, 
Marea Britanie, Italia, Spania, Franţa, Cipru, Israel, 
Grecia, Elveţia, Suedia, Belgia, Austria sau India. 
“Transplantul de celule stem hematopoietice este 
o procedură standardizată de tratament, care se 
adresează bolilor hematologice grave, congenitale 
sau dobândite, și care se efectuează de rutină și în 
România. De cele mai multe ori, este singura opţiune 
curativă pentru acești pacienţi, este o procedură 
complexă, dar care poate salva vieţi. În funcţie de 
tipul și prognosticul bolii, de vârsta și comorbidităţile 
pacientului, rata de reușită poate fi foarte diferită. 
Încercăm împreună cu pacienţii noștri să ajungem 
la un rezultat reușit pe termen lung, însă lupta este 
grea și de durată”, a spus conf. dr. Alina Tănase, 
medic hematolog, președinte, Societatea Română de 
Transplant Medular. Registrul donatorilor români este 
conectat cu registrele altor 52 de ţări, care împreună 
numără în prezent 34,7 milioane donatori de celule 
stem hematopoietice. Registrul din România este 
mic comparativ cu cele din alte ţări (UK – 750.000, 
Spania, Italia – 500.000, Franţa – 350.000, Cehia 
– 80.000, Cipru – 170.000, Portugalia – 400.000, 
SUA – 9 milioane, Germania – 8,6 milioane donatori 
de CSH). În fiecare an, peste 80.000 de oameni din 
toată lumea caută un donator compatibil de celule 
stem în afara familiei. (Raluca Băjenaru) 

Simptomele sclerozei multiple, experimentate prin realitatea virtuală

În România, scleroza multiplă afectează peste 7.500 de 
persoane, din care 70% sunt femei. Profilul pacientului 
cu scleroză multiplă este: femeie, 37 de ani, angajată, 
diagnosticată cu 5-10 ani în urmă. Societatea Română 
de Neurologie împreună cu Roche România și cu 
cele mai relevante asociații de pacienți din domeniul 
afecțiunilor neurologice au lansat proiectul “Când 
ușor devine greu. Scleroza Multiplă”: în perioada 31 
mai - 2 iunie, între orele 10.00 și 20.00, la cafeneaua 
Beans & Dots din București, publicul a experimentat 
provocările cu care se confruntă persoanele cu scleroză 
multiplă, prin intermediul elementelor de decor și 
al aplicațiilor digitale special create. Vizitatorii au 
descoperit podele care par că se mișcă, meniu cu efect 
de blur, cești și scaune dificil de manevrat și lingurițe 

incomode și au testat ochelari și o mănușă tactilă prin 
care au putut simți simptomele sclerozei multiple.  
Scleroza multiplă afectează iremediabil sistemul nervos 
a peste 2,3 milioane de oameni din întreaga lume, este 
principala cauză de dizabilitate a adulților tineri la nivel 
mondial. Boala este diagnosticată la tineri, cu vârsta 
între 20 și 40 de ani, iar cele mai frecvente simptome 
sunt: tulburările vizuale, oboseala extremă, slăbiciunea 
musculară, durerea, amorțeala picioarelor și mâinilor, 
tulburările motorii și dificultățile în vorbire, toate acestea 
ducând în final la dizabilitate fizică permanentă.
În fiecare an sunt diagnosticate 965 de cazuri noi, în timp 
ce 74 de pacienți pierd lupta cu boala. Un pacient cu 
scleroză multiplă trăiește, în medie, cu zece ani mai puțin 
decât o persoană sănătoasă. (Raluca Băjenaru) 





C
Prof. Leon Zăgrean a înființat Laboratorul de Neuroștiințe la UMF “Carol Davila”, este 
fondator al Societății Naționale de Neuroștiințe și s-a preocupat de cercetare în acest 
domeniu în care se concentrează acum forțele creative ale omenirii. Am vorbit despre 
noile concepte care privesc creierul, despre domeniile predilecte de cercetare, dar și 
despre măsurile care ar putea îmbunătăți sistemul medical pentru pacienți. 

Care sunt principalele schimbări asupra 
modului în care este văzut creierul?
Există în ceea ce privește studiul creierului 
o orientare reducţionistă și una integralis-
tă. Și eu și colegii mei, medici, am învăţat 
despre creier la nivel structural – tracturi, 
localizările unor funcţii corticale, traseele 
nervilor… Ce s-a schimbat e că posibilităţile 
de investigaţie, urmare a dezvoltării teh-
nologiei, s-au dezvoltat în mod deosebit. 
Creierul este conceput tot mai mult ca un 
sistem unitar. Repartizarea unor funcţii pe 
anumite zone din creier a mai diminuat ca 
importanţă. Nu pot fi excluse – zona occipi-
tală e pentru senzaţia vizuală, iar cea tem-
porală pentru cea auditivă, dar sunt numai 
zone primare, doar de intrare sau centri mo-
tori, precum centrii vorbirii. Senzaţia vizua-
lă sau semnificaţia ei cuprinde, de fapt, tot 
creierul, tot așa cum vorbirea sau, mai bine 
zis, sensul vorbirii implică memoria acumu-
lată anterior.

Un al doilea aspect în cercetarea creieru-
lui se referă la abordarea fenomenologică. 
Fenomenul gândirii, memoria, conștiinţa, 
elaborarea de concepte șamd. nu pot fi 
materializate, previzionate, evidenţiate, 
așa cum evidenţiezi activitatea unui neu-
ron sau a unui grup de neuroni. Cel mult, 
se pot identifica procesele electrochimice 
care însoţesc aceste funcţii. De aici rezultă 
posibila dimensiune cuantică a funcţionării 
creierului. Este posibil ca aceste conexiuni 

aproape simultane declanșate de un anu-
mit stimul să se realizeze la nivel cuantic. 
De altfel, în urmă cu câţiva ani, am susţinut 
un curs despre dimensiunea cuantică a 
conștiinţei. Această comunicare între ele-
mentele creierului – pe care unii cercetători 
o susţin – este posibil să fie realizată la nivel 
de câmp electromagnetic. Un posibil argu-
ment pentru susţinerea acestor mecanisme 
este înregistrarea electroencefalogramei 
și electrocardiogramei prin care se înregis-
trează un fel de “umbră” a manifestărilor 
ionice membranare ce se produc la nivelul 
celulelor creierului și inimii și care se depla-
sează ca un câmp electromagnetic în spaţiul 
corpului nostru. 

De-asta ne dăm seama când cineva ne privește 
din spate. 
Este un alt aspect, dar nu este exclus. Elec-
troencefalograma și electrocardiograma nu 
înregistrează variaţia de potenţial al mem-
branelor celulare, ci variaţia câmpului gene-
rat de potenţialul electric. Dacă acel câmp 
pe care noi îl înregistrăm ajunge de la creier, 
respectiv inimă, la locul unde sunt plasaţi 
electrozii, înseamnă că se deplasează. Ne 
putem pune întrebarea: Oare se oprește 
acolo?! Până unde merge?! Extrapolând la 
creier, putem spune că gândul este, de fapt, 
un câmp electromagnetic. Dacă este așa, ne 
putem întreba: dacă câmpul electromagne-
tic produs de interacţiunea electrochimică 
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la nivelul neuronilor se deplasează la nive-
lul pielii capului, unde sunt plasaţi electro-
zii – câmp care, de fapt, se deplasează în tot 
corpul, dar fi ind de mai mică intensitate nu 
se înregistrează uzual – acest câmp electro-
magnetic până unde ajunge?! Se oprește 
la nivelul pielii sau pleacă mai departe?! 
Studenţilor mei le spun că pleacă în eterni-
tate. Am putea spune că gândul e o realitate 
fi zică, o variaţie de câmp electromagnetic 
care, conform legilor fi zice, are șanse să dăi-
nuiască foarte mult. 

W. Heisenberg, unul dintre marii fi zi-
cieni ai secolului trecut, susţine: “Cel mai 
mic gând pătrunde până în ultimul colţ din 
univers”, iar Acad. A. Ţugulea afi rmă în lu-
crarea sa, “Câmpul electromagnetic?” Ed. 
Agir, 2011: …“datorită câmpului electro-
magnetic, fi ecare cută a fi inţei noastre este 
pătrunsă de toate melodiile care se cântă pe 
Pământ, ba și de șoapte din afara lui, rostite 
poate cu miliarde de ani în urmă”. 

Revenind la noi aspecte ale cunoașterii 
creierului, după ce am vorbit de creierul 
ca întreg și de dimensiunea sa cuantică, un 

alt element este plasticitatea cerebrală sau 
neuronală, în ultimul timp tot mai bine do-
cumentată. Este o adaptare a structurii și 
funcţiilor creierului în raport cu natura sti-
mulilor pe care îi primește și îi prelucrează. 
Dacă un individ de la o vârstă foarte tânără 
cântă la pian sau la vioară, creierul acelei 
persoane va prezenta elemente structurale 
și de conectare diferite faţă de cei care nu au 
practicat această activitate. Sunt studii fă-
cute pe gemeni univitelini care au fost, prin 
forţa lucrurilor, separaţi. S-au constatat 
diferenţe semnifi cative în raport cu mediul 
de viaţă în care a trăit fi ecare individ. 

Cu alte cuvinte, creierul nostru este un 
sistem cu care ne naștem, cu o potenţialitate 
extraordinară de dezvoltare. Dacă este soli-
citat și într-un mod inteligent, poate obţine 
performanţe cu totul și cu totul deosebite. În 
situaţia în care un copil se dezvoltă într-un 
mediu sărac în informaţie sau monoton, 
de exemplu într-o familie de surdo-muţi, și 
dacă nu vine în contact cu alte persoane, nu 
va vorbi niciodată sau va realiza o vorbire 
foarte defi citară în urma unui efort și antre-
nament susţinut. 

Există, pentru principalele funcţii ale cre-
ierului, o serie de ferestre de oportunitate, 
în care se dezvoltă un anumit comporta-
ment – mersul, învăţarea limbii materne 
sau a limbilor străine. Creierul e un sistem 
foarte dinamic și funcţionarea, dezvoltarea 
și structurarea lui depind de factorii cu care 
vine în contact. Mediul dezvoltă creierul – 
acest lucru este neglijat, inclusiv în educaţie, 
sau chiar este exploatat în mod negativ. În 
civilizaţia actuală există o tendinţă tot mai 
vizibilă de minimizare sau de schimbare a 
criteriilor ce conferă valoare fi inţei umane. 

Revenind la principiile cunoașterii creie-
rului, cred că aspectul cel mai important – 
susţinut de către oameni de știinţă de mare 
probitate profesională, dăruiţi cercetării și 
cunoașterii, inclusiv de laureaţi Nobel – este 
necesitatea abordării creierului atât din per-
spectiva reducţionistă, care se predă încă în 
instituţiile educaţionale, inclusiv în medici-
nă, cât și din perspectivă holistică sau feno-
menologică. Înseamnă integrarea creierului 
ca sistem, integrarea creierului în raport cu 
organismul și integrarea creierului și orga-
nismului în mediul natural în care trăiește 
individul. Și, cel mai recent domeniu, care 
a cucerit interesul cercetării știinţifi ce, este 
mintea și conștiinţa. Dacă verifi căm într-una 
din cele mai importante baze de date de cer-
cetare biomedicală internaţională – PubMed 
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– termenul de “consciousness” (conștiinţă) 
obţinem numărul articolelor știinţifi ce care 
au acest cuvânt cheie – 43.311. Numai în 
2019 sunt 1.175 articole pe această tea-
mă. Este un domeniu foarte important și 
de interes. Chiar dacă se ţine cont de fap-
tul că în literatura știinţifi că vestică, limita 
dintre semnifi caţia termenilor “conștienţă” 
și “conștiinţă” din limba română nu este 
suficient de bine conturată, interesul pen-
tru cer ce tarea acestui domeniu este de prim 
rang. 

Animalele au conștiință? 
Da, sigur că au, numai că gradul de com-
plexitate sau de cuprindere este mult mai 
redus. 

Le mai mâncăm?! 
Eu am învăţat până acum că toate lucruri-
le trebuie să fi e în armonie. Lanţul trofi c e 
o noţiune fi rească și necesară. Cu excepţia 
omului, toate animalele consumă cât le este 
necesar. Omul consumă excesiv și, mai ales 
unii, depozitează cât nu pot să consume, și 
mă refer aici nu numai la depozitele de ali-
mente, ci și la ceea ce reprezintă valoarea 
materială. În principiu, nu aș condamna leul 
că mănâncă o gazelă, și nici omul că mănân-
că un porc. Ideea este de a păstra echilibrul. 
Lucrurile, după părerea mea, nu pot fi  ar-
monizate decât prin mintea armonioasă a 
individului sau a societăţii, în fi nal. 

Sunteți autor a 12 cărți, aveți zeci de 
articole publicate în reviste ISI, care au fost 
principalele dvs. proiecte de cercetare și care 
au fost concluziile? 
În cercetare am trecut prin mai multe etape 
– în primul rând documentare și cunoaștere. 
După ce am asimilat sufi ciente cunoștinţe, 
am început să selectez întrebările ale căror 
răspunsuri puteam să le urmăresc în labora-
tor, prin cercetare. Un prim domeniu – o pri-
mă întrebare la care am avut acces, din mul-
te – pe care l-am urmărit în laboratorul de 
neuroștiinţe al UMF “Carol Davila” a fost le-
gat de dispariţia sau supresia activităţii elec-
troencefalografi ce (EEG), în cazul morţii; 
acesta fi ind chiar un criteriu de declarare a 
morţii cerebrale. Am urmărit aplatizarea un-
delor electroencefalografi ce în condiţiii de 
ischemie – oprirea circulaţiei sângelui prin-
tr-un model de ischemie dezvoltat în acest 
laborator, pe șobolan, înregistrând simultan 
electroencefalograma. Implicaţia medicală 
era accidentul cerebrovascular. Noi am dez-

voltat în principiu ischemia generală, dar 
am avut și modele de ischemie locală. Am 
studiat comparativ aplatizarea și revenirea 
undelor EEG în condiţii de ischemie/reper-
fuzie și hipoxie prin controlul aportului de 
aer. Primul studiu a fost publicat în 1993. 

După studiul ischemiei am trecut la stu-
diul mecanismelor de protecţie faţă de ische-
mie, așa-numit proces de precondiţionare, 
care este important din punct de vedere cli-
nic. Am realizat ischemii de scurtă durată, 
repetate. După care am venit cu o ischemie 
comparabilă cu cea care duce la aplatizarea 
EEG. Și am dovedit că ischemiile mici, repe-
tate, cresc rezistenţa creierului la ischemia 
generală. Creierul “se perfecţionează”. 

Nivelul următor în cercetare? 
După fenomenul de precondiţionare pe 
creierul întreg, viu, am trecut la cerceta-
rea acestor procese, în special, în culturi de 
celule și secţiuni de creier supuse hipoxiei, 
pentru a identifi ca mecanisme chimice și, în 
ultimul timp, mecanisme epigenetice. 

Concluzia care a fost? 
După identifi carea mecanismelor biochimi-
ce implicate în aceste condiţii experimenta-
le, s-au urmărit diferite strategii preventive 
sau terapeutice de apărare a creierului nou-
născutului în condiţii de hipoxie. Fenome-
nele de hipoxie sau de ischemie și hipoxie 
sunt frecvente la naștere. Am încercat studii 
experimentale pe această temă – pe animale 
– și am urmărit creierul ulterior și în condiţii 
de naștere în spital, în colaborare cu o clini-
că universitară; în special mecanismele care 
pot crește rezistenţa la hipoxie și ischemie 
perinatală. 
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UN BOB DE BUCURIE PE ZI
„Ne putem îmbunătăți viața și sănătatea căutând 
activ un motiv de bucurie în fi ecare dimineață. 
Ideea este să conștientizezi bucuria, să o cauți. 
Pentru că noi am uitat să ne bucurăm și să ne 
minunăm. Și minunarea poate fi  un motiv de 
bucurie. Oamenii care ajung la un anumit nivel 
de cunoaștere ocolesc momentele de supărare, 
privesc lucrurile într-un context integralist. Te 
gândești întotdeauna că nu există rău fără bine 
și bine fără rău.”



Cum se poate? 
Sunt medicamente care se pot administra; 
noi am lucrat pe oxitocină. Articolele sunt 
publicate. Am publicat un material despre 
modifi cările la rezistenţa la asfi xie a copilului 
în raport cu dieta mamei, avem un articol pu-
blicat în Neonatology în 2018 care arată vul-
nerabilitatea celulelor hipocampice la copil 
în raport cu alimentaţia mamei. Am studiat 
în special aportul de grăsimi. 

Care este rolul creierului în vindecare? Cum ar 
trebui aplicat prin mijloace concrete? 
Primul principiu, pe care îl aplic în propria 
mea viaţă, este prevenirea bolii. Creierul, 
mintea, de fapt cunoașterea este cel mai 
important factor de sănătate. Din păcate 
cunoașterea integrativă este tot mai redusă, 
tot mai restricţionată și tot mai falsifi cată. 

În al doilea rând, în eventualitatea con-
tactării unei boli – o răceală, să spunem – 
aceasta nu trebuie neapărat tratată într-un 
mod negativ. Aceste stări infecţioase au și 
o parte bună, ne dezvoltă imunitatea. Lu-
mea intră în alertă și, de cele mai multe 
ori, perturbă evoluţia unui proces – în mod 
normal organismul are metodele lui de vin-
decare, dar prima condiţie este să respecţi 
niște principii legate de cunoașterea aces-
tui proces. Din păcate, nici medicii nu mai 
sunt conștienţi de acest lucru și se apelează 

imediat la tot felul de medicamente și mai 
ales la antibiotice care, de multe ori, au mai 
multe consecinţe nefavorabile decât favora-
bile, pentru că perturbă o serie de mecanis-
me biologice care se stabilesc între organis-
mul nostru și microbiom, de exemplu. Este o 
zonă absolut fantastică, de care puţină lume 
este conștientă. Dacă verifi căm pe PubMed 
constatăm că sunt 56.000 de articole despre 
microbiom. Prin intervenţia terapeutică ne-
inteligentă poţi face mai mult rău – blochezi 
și sistemele proprii. Iar cunoașterea intervi-
ne în vindecare. 

Desigur, sunt boli cronice pe care le do-
bândim în principal în urma factorilor din 
mediul extern – de muncă, de viaţă, dar 
elementul cel mai important care, în opinia 
mea, infl uenţează starea de sănătate, toată 
fi ziologia organismului, este aportul ali-
mentar. 

Mâncăm prea gras, prea prelucrat, cum?! 
În primul rând omul este o fi inţă naturală, 
biologică și aportul de energie și substanţe 
nutritive ar trebui să fi e în același registru – 
natural. Din păcate, alimentaţia se bazează 
pe prelucrarea alimentelor – asta înseamnă 
distrugerea principiilor vitale. Noi încă nu 
știm ce e viaţa, dar în mod cert prin prepara-
re sunt afectate. Apoi, foarte multe produse 
alimentare nu mai sunt produse naturale, ci 
artifi ciale, sintetizate în laborator. Al treilea 
factor se referă la modifi carea inclusiv a pro-
duselor naturale, pentru că activitatea uma-
nă, în complexitatea ei, schimbă compoziţia 
apei, aerului și solului. Insecticidele ajung 
în propriul nostru corp. Toate aceste ele-
mente, în fi nal, depind de cunoaștere, de 
mintea noastră. 

Trei măsuri utile pentru îmbunătățirea 
sistemului medical? 
Cred că cea mai importantă măsură este re-
gândirea fi inţei umane, din punct de vedere 
biologic și din punct de vedere al locului și 
rolului ei în acest univers în care trăim. De 
aici aș pleca. Apoi, din aceasta aș deduce 
fenomenul de empatie și compasiune. Și a 
treia măsură ar fi  utilizarea tratamentului în 
folosul pacientului. 

Ce ar trebui să știe medicii despre creier, și 
eventual să le transmită pacienților lor? 
Mulţi știu, dar nu le convine. Cum ar putea 
fi  interpretată de un coleg urarea mea: Să 
ai cât mai puţini pacienţi?! Aici e cheia de 
boltă a medicinei.  
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FFluorescenţa este proprietatea anumitor 
molecule (fluorochromi) de a emite radiaţii 
fluorescente atunci când sunt excitate de 
un fascicul laser sau sunt expuse la lumină 
aproape infraroșie (Near-Infrared light – 
NIR) cu lungimi de undă specifice. Odată 
ce energia luminoasă este absorbită de 
moleculele organice ale flurochromului 
se produce o excitare a electronilor care 
sunt delocalizaţi de la nivelul de bază la un 
nivel mai ridicat de energie. În momentul 
întoarcerii la nivelul de bază, energia 
este emisă sub formă de fotoni care apar 
sub formă de fluorescenţă pentru ochiul 
observatorilor. La lungimile de undă 
apropiate de infraroșu (NIR), există o zonă 
unde această energie electromagnetică, 
imperceptibilă ochiului liber, penetrează 
ţesuturile fără autofluorescenţă și poate 
excita un fluorofor deliberat așezat acolo, 
astfel încât prezenţa sa să fie receptivă 
vizibil, oferind astfel informaţii suplimentare 
referitoare la caracterizarea ţesutului 
respectiv. 

Prima utilizare a imaginilor fluorescente 
în chirurgie datează din 1948, când 
chirurgii au observat în infraroșu o 
creștere a concentraţiei de fluoresceină în 
ţesutul malign cerebral și au folosit această 
proprietate pentru a identifica și localiza 
neoplasmele intracraniene în timpul 
neurochirurgiei.1 

Trebuie precizat că imaginile actuale 
oferite chirurgului beneficiază de o serie 
de filtre și îmbunătăţiri ale imaginii de 
către calculatorul din spatele camerei și /
sau ale ecranului pe care se proiectează 
imaginea.

Fluoroforul verde de indocianină (ICG) a 
fost produs de Kodak Research Laboratory în 
1955 pentru fotografie în infraroșu și a fost 
introdus în practica clinică din 1956 pentru 
a studia anatomia vaselor retiniene, debitul 
cardiac sau pentru a determina rezerva 
funcţională hepatică înainte de rezecţia 
hepatică în ficatul cirotic.2 

ICG este o moleculă de tricarbocyanină 
sterilă, anionică, solubilă în apă, dar 
relativ hidrofobă care, odată injectată în 
sistemul vascular, pe cale intravenoasă, se 
leagă de proteinele plasmatice și, bazat pe 
capacitatea ICG de a deveni fluorescentă 
atunci când este excitată de undele de 
lumină infraroșie, poate oferi o imagine 
a vascularizaţiei organelor și a perfuziei 
acestora intraoperator, în timp real. ICG-ul 
este filtrat hepatic nemodificat și aproape 
complet excretat, fără conjugare în bilă, la 
aproximativ 8 minute după injectare, în 
funcţie de vascularizarea și funcţia hepatică.2 

Acest fluorofor are un indice de siguranţă 
ridicat, deoarece numărul de reacţii alergice 
este foarte scăzut (1: 10.000).3 

În ultimii ani, ICG a fost introdusă 
în chirurgia laparoscopică pentru 
îmbunătăţirea vizualizării și furnizarea de 
informaţii anatomice detaliate în timpul 
intervenţiei chirurgicale, multiple firme 
dezvoltând tehnologii ce permit o imagine 
augmentată de fluorescenţă. 

Experienţa noastră în utilizarea chirurgiei 
ghidate de fluorescenţă în Ponderas 
Academic Hospital a debutat în 2016, fiind 
aplicată în chirurgia hepatobiliară, chirurgia 
bariatrică, identificarea ganglionilor 
santinelă în patologia mamară, gastrică 
sau a melanomului malign, dar mai ales în 
chirurgia colorectală. În clinică am folosit 
două dintre tehnologiile actuale pentru 
abord deschis sau laparoscopic (Karl Storz și 
Novadaq), precum și sistemul FireFly integrat 
în sistemul robotic daVinci Xi.

Fluorescenţa are multiple utilizări 
în chirurgia colorectală, cum ar fi în 
tatuarea leziunilor, localizarea ganglionilor 
limfatici sau verificarea vascularizaţiei în 
anastomoză. Toate aceste utilizări sunt 
discutate în următorul material. 

La acest moment cea mai răspândită 
“tehnică” pentru a evalua perfuzia tisulară 
este evaluarea vizuală bazată pe constatări 
clinice, cum ar fi culoare, marginile de 
sângerare ale intestinelor rezecate sau 

Chirurgia colorectală 
ghidată de fluorescență

MD, PhD, medic primar chirurgie 
generală
Coordonator departament Chirurgie 
Colorectală
Ponderas Academic Hospital, București

Victor Tomulescu
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pulsaţiile vaselor adiacente. Judecata 
clinică a chirurgului poate subestima riscul 
de insuficienţă vasculară a partenerilor 
anastomozei în rezecţiile chirurgicale 
colorectale,4 rata fistulelor anastomotice în 
chirurgia colorectală putând ajunge între 
1-30%.5 

Injectarea câtorva mililitri de ICG 
furnizează dovezi în timp real despre 
perfuzarea și vascularizaţia intestinului 
înainte de transecţia proximală, după 
divizarea mesenterului și înainte de 
finalizarea anastomozei în poziţia ei 
anatomică definitivă. 

Aplicând acest principiu la verificarea 
intraoperatorie a alimentării cu sânge 
a celor doi parteneri intestinali în 
momentul efectuării unei anastomoze, 
studiile preliminare au arătat că deciziile 
intraoperatorii au fost modificate în 
aproximativ 6% din cazuri, cu o reducere 
semnificativă a fistulelor postoperatorii în 
cazul anastomozelor colorectale.6,7 

În experienţa noastră, adăugând și 
evaluarea endoscopică intraoperatorie cu 
ICG (Fig. 4) a anastomozei colorectale, rata 
fistulelor anastomotice postoperatorii a putut 
fi redusă la zero.

Localizarea tumorilor colorectale este 
deosebit de importantă pentru un tratament 
adecvat prin abord minimal invaziv și nu 
numai. Cu toate acestea, acest lucru este 
adesea o provocare, mai ales atunci când 
dimensiunea tumorii este mică sau dacă 
tumoarea este pe partea mobilă a colonului. 
ICG poate fi utilizat pentru tatuarea 
endoscopică a leziunilor de mici dimensiuni 
prin injectarea endoscopică perilezională cu 
24 de ore preoperator.8 

Una dintre complicaţiile redutabile în 
abordul transanal al exciziei complete de 
mezorect (TaTME) este o leziune a uretrei, 
leziune care a fost documentată în mai 
multe cazuri.9 Utilizarea unei sonde Foley 
ICG-siliconic a permis vizualizarea uretrei 
în timpul disecţiei, putând preveni apariţia 
acestei complicaţii redutabile.10 

Utilizarea unor porţiuni de oment injectate 
cu ICG ca marker de destinaţie a facilitat 
intervenţia chirurgicală laparoscopică, 
permiţând chirurgului să găsească reperul 
marcat cu ICG, în special în proceduri care 
au necesitat disecţia ganglionilor limfatici 
în jurul vaselor colice medii și mobilizarea 
flexurii splenice la pacienţii supraponderali.11 

Probabil pe lângă evaluarea calităţii 
vascularizaţiei partenerilor anastomotici, cea 

mai importantă utilizare a chirurgiei ghidate 
de fluorescenţă în chirurgia oncologică 
colorectală este cea legată de furnizarea de 
informaţii detaliate despre fluxul limfatic 
și identificarea exactă a drenajului limfatic 
individual al pacienţilor. Acest lucru ajută 
la stabilirea extensiei rezecţiei intestinale și 
dictează limfadenectomia adecvată.12, 13 

Cartografia limfoganglionului santinelă 
(SN) la pacienţii cu cancer colorectal, spre 
deosebire de cancerul de sân și melanoame, 
nu este utilizată în scopuri terapeutice, ci 
mai ales pentru a îmbunătăţi stadializarea 
prin analiza suplimentară a limfonodulilor 
respectivi; bazinul limfatic complet este de 
obicei rezecat în cancerul colorectal. 

Evaluarea patologică standard este 
efectuată pe o suprafaţă limitată a 
ganglionului limfatic (1-2 secţiuni); 
o zonă largă a ganglionului limfatic 
rămâne neexaminată, cu riscul ulterior 
de micrometastaze reziduale nedetectate. 
Utilizarea metodelor ganglionului santinelă 
SN în cancerul colorectal poate identifica 
grupul de ganglioni cu probabilitatea cea mai 
mare de a găzdui infiltrate tumorale. 

Principiile fundamentale diferă “ab 
initio” semnificativ între cancerul de sân sau 
melanom, în care tehnica SN este utilizată 
pentru a identifica pacienţii cu noduli 
limfatici negativi (pentru a elimina acest grup 
din disecţiile extensive de bazin limfatic), 

Fig. 1. Reprezentare schematică a fl uorescenței și a secvenței excitație – pierdere de energie 
– emisie

Fig. 2. Sisteme utilizând ICG folosite în Ponderas Academic Hospital: Karl Storz, Novadaq, 
DaVinci Xi



20 www.MedicaAcademica.ro Iunie 2019

emc

în timp ce în cancerul colorectal tehnica se 
axează în principal pe detectarea pacienţilor 
pozitivi la nivelul ganglionilor limfatici la care 
posibile tehnici suplimentare, costisitoare 
ca evaluare, ar permite identificarea unor 
pacienţi cu micrometastaze, pacienţi care, 
prin urmare, ar putea beneficia de terapie 
sistemică.14 

După injectarea a aproximativ 2 ml de 
ICG în jurul tumorii, la 3-10 minute după 
injectare se poate observa teritoriul limfatic, 
iar primii ganglioni coloraţi reprezintă 
ganglionii speciali ce trebuie examinaţi 
suplimentar. 

Leziunile precoce (T1 / T2) au avut 
rate de sensibilitate mai mari comparativ 
cu leziunile avansate, probabil din cauza 
obstrucţiei vaselor limfatice aferente sau 
a limfoganglionilor de către metastaze, cu 
schimbarea drenajului limfatic.15 

Aceste proceduri au permis identificarea 
pacienţilor care, prin metode tradiţionale 
histologice, ar fi fost clasificaţi ca fiind N0, dar 
în realitate au micrometastaze, determinând 
un “upstaging” în 15% din cazuri. Acești 
pacienţi au putut beneficia de un tratament 
chimioterapic, care altfel nu ar fi fost indicat.14 

În cazul cancerului rectal, identificarea 
SN este mai dificilă, iar radioterapia 
induce fibroza și modifică fluxul limfatic, 
determinând colorarea fals pozitivă a SN.16 

Limfadenectomia laterală în cancerul 
rectal este promovată de școala japoneză, 
dar este însoţită de o morbiditate crescută. 
Utilizarea injectării de ICG similară SN 
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Fig. 3. Aspect al zonei 
vascularizate și mai 
puțin vascularizate; 
delimitează linia de 
staplare a colonului

Fig. 4. Aspect endoscopic 
al anastomozei colo-
colice – evaluare ICG



permite cartografierea bazinului limfatic 
lateral și selectarea limfonodulilor 
potenţial cu micrometastaze, 
limfadenectomia selectivă scăzând 
morbiditatea legată de limfadenectomia 
extensivă de rutină.17 

Pentru tumorile rectale precoce abordate 
prin chirurgie endoscopică transanală, 
cartografierea bazinului limfatic folosind 
ICG ar putea fi tehnica folositoare pentru 
a identifica primul ganglion limfatic 
care primește drenaj din tumoră, a cărui 
examinare patologică exactă ar putea 
prezice starea celorlalţi ganglioni și ar indica 
necesitatea unei intervenţii chirurgicale 
radicale.18 În acest fel, mai mulţi pacienţi ar 
putea beneficia de o chirurgie oncologică cu 
conservarea rectului. 

Depistarea tuturor leziunilor metastatice 
peritoneale în chirurgia cancerului 
colorectal avansat reprezintă întotdeauna 
o provocare chirurgicală. Utilizarea 
ghidajului cu ICG a crescut sensibilitatea 
depistării de la 76,9%, cu diagnosticul 

convenţional (palpare și vizualizare în 
lumină albă), la 96,9%.19 

Pe măsură ce tehnicile continuă să 
se îmbunătăţească, chirugia ghidată de 
fluorescenţă se va muta spre conceptul de 
“terapie chirurgicală personalizată”, prin 
utilizarea de anticorpi monoclonali combinaţi 
cu substanţe fluorescente (rezultate preclinice 
promiţătoare au fost obţinute în cancerul 
pancreatic și cancerul colorectal prin 
marcarea leziunilor cu substanţă obţinută din 
conjugarea antigenului anticarcinoembrionic 
cu un fluorofor).3 

Această abordare permite ca, dincolo 
de evaluările intraoperatorii directe ale 
marginilor de rezecţie, să poată ajuta chirurgii 
să detecteze tumori microscopice sau leziuni 
reziduale care ar fi putut fi ratate altfel. 

Chirurgia ghidată de fluorescenţă, 
datorită sensibilităţii ridicate, a costurilor 
rezonabile, a posibilităţii de utilizare în timp 
real, are un mare potenţial de a îmbunătăţi 
rezultatele oncologice și funcţionale ale 
tratamentelor chirurgicale.   

EDUCAȚIE MEDICALă CONTINUă
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CCu toate că ghidurile de specialitate 
recomandă pe termen lung anumite 
terapii medicamentoase cu dovezi 
în reducerea ratei evenimentelor 
cardiovasculare majore (infarct 
miocardic, accident vascular cerebral, 
mortalitate cardiovasculară) la toţi 
pacienţii post infarct miocardic sau cu 
boli atreosclerotice dovedite, aderenţa 
pacientilor la aceste medicaţii este 
scăzută. În prezent prevenţia secundară 
nu cuprinde doar măsuri de schimbare a 
stilului de viaţă, ci și administrarea unor 
medicaţii cu efecte cardioprotectoare 
dovedite, care să prevină apariţia unor 
noi evenimente cardiovasculare. S-a 
constatat că în multe cazuri pacienţii 
preferă să recurgă la medicaţie decât la 
măsurile necesare schimbării stilului 
de viaţă.1 Acest lucru în contextul în 
care prevenţia medicamentoasă crește 
eficienţa celei nefarmacologice și permite 
aplicarea acesteia la parametri moderaţi, 
mai ușor acceptaţi de bolnavi. Totodată, 
aceasta asigură o protecţie rapidă, 
până în momentul în care prevenţia 
nefarmacologică devine operantă. 

În prezent se descriu patru clase mari 
de medicamente cu dovezi în prevenţia 
secundară: antiagregantele plachetare, 
statinele, inhibitorii enzimei de conversie 
(sartanii) și beta-blocantele.

Antiagregantele plachetare 
Dintre antiagregantele plachetare 
descrise până în prezent, doar 
aspirina, clopidogrelul, ticagrelorul și 
prasugrelul au efecte antitrombotice 
și antiaterogene. În anul 1994 se 
publicau rezultatele spectaculoase ale 
metaanalizei Antiplatelet Trialists’ 
Collaboration, care a cuprins pacienţi cu 
risc cardiovascular crescut cărora li s-au 
administrat antiagregante plachetare.2 
În urma analizelor statistice s-a constatat 
că această medicaţie scade riscul de 
apariţie al infarctului miocardic non-
fatal cu 30%, în prevenţia primară și 
în cea secundară. Practic, în timp ce în 
prevenţia secundară trebuie trataţi 50 
de pacienţi timp de doi ani, în prevenţia 
primară trebuie trataţi 200 de pacienţi 
timp de cinci ani, pentru prevenţia 
apariţiei unui infarct miocardic non-
fatal.2 Principalul medicament cu efecte 
antiagregante plachetare utilizat pentru 
prevenţia evenimentelor cardiovasculare 
este aspirina, care inhibă ireversibil 
ciclooxigenaza-1 trombocitară și 
producţia de tromboxan. Aceste acţiuni 
benefice apar la doze ≥ 75mg/zi, dar 
odată cu creșterea dozei se produce și 
creșterea riscului de apariţie a efectelor 
secundare gastrointestinale. Raportul 
optim risc-beneficiu se obţine la doze de 
aspirină de 75-100 mg/zi.3 Efectele sale 
benefice în prevenţia cardiovasculară 
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au fost descrise încă din anii `70 -̀ 80. 
Meta-analizele de prevenţie secundară 
au demonstrat o reducere cu 19% a 
riscului de apariţie a evenimentelor 
vasculare grave la pacienţii care au 
luat aspirină comparativ cu placebo 
și o reducere cu 25% a evenimentelor 
cardiovasculare recurente în subgrupul 
pacienţilor cu infarct miocardic în 
antecedente.4,5 Din păcate însă, pe 
lângă efectele sale benefi ce, aspirina 
are efecte secundare, cele mai frecvente 
fi ind reprezentate de sângerările 
gastrointestinale și intracraniene. Într-o 
meta-analiză publicată recent, în care se 
face analiza a ceea ce înseamnă aspirina 
în prevenţia primară, au fost cuprinse 
13 trialuri randomizate cu 164.225 
de participanţi.6 Utilizarea aspirinei a 
determinat o reducere semnifi cativă 
a riscului de apariţie a mortalităţii 
cardiovasculare, infarctului miocardic 
nonfatal și a accidentului vascular 
cerebral (“number needed to treat = 
265”).6 În schimb,  subiecţii trataţi cu 
aspirină au avut un risc mai mare de 
complicaţii gastrointestinale (“number 
needed to harm = 210”).6 Concluzia 
meta-analizei este că utilizarea aspirinei 
la persoanele fără boli cardiovasculare 
s-a asociat cu un risc mai scăzut de 
evenimente cardiovasculare și un 
risc crescut de sângerări majore, și de 
aceea subiecţii trebuie informaţi în 
acest sens.6 În prezent, aspirina este 
recomandată pentru prevenţia primară 
cardiovasculară doar de către ghidurile 
americane.7 Dozele scăzute de aspirină 
au acum o recomandare IIb, adică să 
nu se administreze de rutină, ci doar 
ocazional. Aspirina poate fi  luată în 
considerare pentru prevenţia primară 
în rândul adulţilor selectaţi cu vârste 
între 40 și 70 de ani, cu un risc crescut 
de boli aterosclerotice, dar cu risc 
mic de sângerare.7 Ea este indicată la 
toţi pacienţii cu boli cardiovasculare 
diagnosticate în doze de 75-162 mg/zi pe 
termen lung. Conform recomandărilor 
ADA 2019, la pacienţii cu diabet zaharat 
și risc cardiovascular aspirina poate 
fi  administrată în scop preventiv, dar 
numai după o discuţie prealabilă cu 
pacienţii, în care să li se explice care sunt 
riscurile și care sunt benefi ciile acestei 
terapii.8 

Dubla terapie antiagregantă 
plachetară (aspirină în asociere cu 
inhibitori de P2Y12 – ticagrelor, 
prasugrel sau clopidogrel – trebuie 
administrată obligatoriu, timp de 
cel puţin 1 an, pentru prevenţia 
evenimentelor cardiovasculare la 
pacienţii cu sindroame coronariene 
acute, în special după procedurile 
intervenţionale. Datorită rezultatelor 
studiului PEGASUS TIMI 54 și indicaţiilor 
ghidurilor actuale, la pacienţii cu 
risc ischemic foarte crescut și risc de 
sângerare scăzut, ticagrelorul în doză 
mică (60 mg BID) poate fi  administrat 
timp de 3 ani.9,10 Practic, dubla terapie 
antiplachetară (DAPT), prelungită la 
pacienţii cu risc înalt, cu istoric de infarct 
miocardic, a redus riscul de infarct 
miocardic recurent, accident vascular 
cerebral sau deces cardiovascular. 
Într-un studiu care a cuprins 500 de 
pacienţi care au benefi ciat de terapie cu 
DES, 13,6% au întrerupt administrarea 
unei tienopiridine în primele 30 zile.11 
Pacienţii care au întrerupt terapia au 
avut o rată a mortalităţii la 1 an de 10 ori 
mai mare comparativ cu cei care au 
continuat administrarea tienopiridinei 
(7,5% vs 0,7%).12 

În mod similar, conform rezultatelor 
studiului COMPASS, la pacienţii cu boală 
arterială coronariană stabilă, două treimi 
dintre aceștia având antecedente de 
infarct miocardic, terapia antitrombotică 
dublă cu un anticoagulant-rivaroxaban, 
în doze mici (2,5 mg BID) și aspirină 
(DATT) a determinat, de asemenea, 
scăderea riscului de evenimente cardiace 
majore.13 În aceste condiţii, alegerea 
celei mai potrivite strategii de tratament 
devine o adevărată problemă. Fără 
îndoială este foarte importantă analiza 
raportului dintre riscul ischemic și 
riscul de sângerare. Trebuie subliniat 
faptul însă că nu a existat niciun efect 
semnifi cativ al DATT asupra ratelor de 
tromboză a stentului, în timp ce DAPT 
a determinat o reducere semnifi cativă 
a trombozei stentului. În aceste condiţii 
se poate presupune că ticagrelorul ar 
fi  mai efi cient în prevenirea trombozei 
coronariene, în timp ce rivaroxabanul 
poate fi  mai efi cient în prevenirea 
tromboembolismului cardiac din cauza 
trombozei urechiușii stângi.14 S-ar 
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putea să existe și efecte diferenţiate 
ale celor două medicamente asupra 
inflamaţiei vasculare și progresiei 
aterosclerozei [idem]. Conform datelor 
din registrul ESC-EORP EUROASPIRE V, 
în Europa, 93% dintre pacienţii 
cu sindroame coronariene acute 
beneficiază de terapie cu antiagregante 
plahetare.15 

Statinele
Statinele sunt indicate în toate formele 
de cardiopatie ischemică pentru 
prevenţie secundară a evenimentelor 
cardiovasculare. Ele trebuie administrate 
în doza maximă tolerată de pacient, ţinta 
de LDL–colesterol propusă de ghiduri 
fiind de sub 70 mg/dl sau scăderea 
LDl-colesterolului cu 50% dacă această 
valoare nu a fost atinsă. Aceasta în 
contextul în care există dovezi clare că 
cu cât valorile de LDL-colesterol sunt 
mai scăzute, cu atât riscul de evenimente 
cardiovasculare este mai mic.16 Statinele 
exercită acţiuni nu numai de scădere 
a fracţiunilor lipidice, ci au și efecte 
pleiotrope (efecte anitinflamatorii, 
ameliorarea disfuncţiei endoteliale, 
stabilizarea plăcii de aterom etc.), toate 
acestea determinând importante  efecte 
antiaterogene. Este bine demonstrat 
în prezent faptul că cu cât valoarea 
LDL-colesterolului este mai mică, cu 
atât rata evenimentelor cardiovasculare 
majore este mai scăzută, lucru valabil 
atât în prevenţia primară, cât și în cea 
secundară.17 Ţintele actuale pentru 
LDL-colesterol sunt:18

- LDL-colesterol < 70 mg/dl sau o 
reducere cu ≥ 50% dacă valoarea de bază 
a LDL a fost de 70–135 mg/dL, în cazul 
subiecţilor cu risc cardiovascular foarte 
crescut. În această categorie sunt incluși 
toţi pacienţii cu boli cardiovasculare 
dovedite (cardiopatie ischemică – toate 
formele, accident vascular cerebral, 
arteriopatii periferice), cei cu boli renale 
cronice – rata filtrării glomerulare 
estimate < 30 mL/min/1,73m2, cu diabet 
zaharat cu complicaţii (de exemplu 
proteinurie) sau asociat cu alţi factori de 
risc majori (hipertensiune arterială  
grad 3, hipercolesterolemie familială) 
sau subiecţii cu un risc SCORE calculat 
≥10.

- LDL-colesterol < 100 mg/dl sau o 

reducere cu ≥ 50% dacă valoarea de bază 
a LDL a fost de 100–200 mg/dL, în cazul 
subiecţilor cu risc cardiovascular crescut. 
Această clasă cuprinde bolnavii cu boli 
renale cronice – rata filtrării glomerulare 
estimate de 30-59 mL/min/1,73m2, 
majoritatea bolnavilor diagnosticaţi 
cu diabet zaharat (cu excepţia celor 
cu diabet zaharat de tip I fără alţi 
factori de risc cardiovascular asociaţi). 
Prezenţa unei hipertensiuni arteriale 
severe (>180/110 mmHg), a hipertrofiei 
ventriculare stângi la bolnavii cu 
hipertensiune arterială, a unei 
hipercolesterolemii severe de peste 310 
mg/dl și a unui risc SCORE între 5 și 
10% încadrează de asemenea pacienţii în 
această clasă de risc crescut.

- LDL-colesterol < 115 mg/dl, în 
cazul subiecţilor cu risc cardiovascular 
moderat și scăzut. Din prima categorie 
fac parte cei cu un risc SCORE ≥ 1 și < 
5% și cu hipertensiune moderată, iar din 
cea de a doua cei cu risc SCORE < 1%. 

Cu toate dovezile și recomandările 
ghidurilor actuale de boli 
cardiovasculare, doar 10-20% dintre 
pacienţii cu risc crescut cardiovascular 
ating valorile ţintă ale LDL-colesterolului. 
Mai mult chiar, se pare că din păcate 
această terapie nu se iniţiază de multe ori 
nici chiar la pacienţii cu infarct miocardic 
în unităţile de primire urgenţe, iar apoi 
de-a lungul timpului bolnavii nu mai 
sunt monitorizaţi din punct de vedere al 
profilului lipidic.10 Conform datelor din 
registrul ESC-EORP EUROASPIRE V, 
în Europa, 80% dintre pacienţii cu 
sindroame coronariene acute beneficiază 
de terapie cu statine.15 71% dintre 
aceștia au LDL-colesterolul ≥ 1,8 mmol/L 
(≥70 mg/dL).15 

Inhibitorii enzimei de 
conversie (sartanii) 
Ghidul ESC de STEMI recomandă 
inhibitorii enzimei de conversie 
(respectiv sartanii, în cazul în care primii 
nu pot fi administraţi) tuturor pacienţilor 
cu această patologie și insuficienţă 
cardiacă, disfuncţie ventriculară 
stângă, diabet zaharat sau infarct 
localizat anterior.10 Iniţierea acestora 
ar trebui să se facă în primele 24 de 
ore. O noutate a acestui ghid este 
recomandarea de clasă II a, conform 
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căreia IECA ar trebui consideraţi la toţi 
pacienţii cu STEMI care nu prezintă 
contraindicaţii.10 Conform datelor din 
registrul ESC-EORP EUROASPIRE V, în 
Europa 75% dintre pacienţii post infarct 
miocardic coronariene acute beneficiază 
de terapie cu inhibitori ai enzimei de 
conversie, respectiv sartani.15 

Beta-blocantele 
Conform ghidului STEMI, tratamentul 
oral cu beta-blocante este recomandat 
la pacienţii cu insuficienţă cardiacă 
și/sau FEVS ≤ 40%, dacă nu există 
contraindicaţii.10 Ca și în cazul  
inhibitorilor enzimei de conversie, 
tratamentul oral cu beta-blocante, de 
fapt, ar trebui considerat pe termen 
lung la toţi pacienţii cu STEMI care 
nu prezintă contraindicaţii.10 Studiile 
METOCARD-CNIC, registrul OBTAIN, 
registrul Anderssen sunt doar căteva 
exemple de dovezi elocvente care 
demonstrează faptul că administrarea de 
beta blocante determină scăderea ariei de 
infarct, creșterea supravieţuirii și scăderea 
mortalităţii postinfarct miocardic.19,20,21 

Conform datelor din registrul 
ESC-EORP EUROASPIRE V, în Europa, 
81% dintre pacienţii cu sindroame 
coronariene acute beneficiază de terapie 
cu beta-blocante.15 

Cu toate că cele patru clase de 
medicamente descrise au efecte 
certe în ceea ce privește prevenţia 
cardiovasculară, aderenţa la tratament 
este scăzută. Într-o meta-analiză publicată 
în Circulation în anul 2018, se arată că 
la 90 de zile după debutul unui infarct 
miocardic doar 68% dintre bolnavi mai 
beneficiau de terapie cu beta-blocante, 
64% de inhibitori ai enzimei de conversie 
(sartani), 63% de statine și 72% de 
antiagregante plachetare.22 Într-o altă 
meta-analiză, publicată în JACC, au fost 
analizate anumite studii în care au fost 
incluși un număr de 4 015 pacienţi post-IM 
și 12 976 pacienţi cu boli aterosclerotice.23 
În grupul de bolnavi post-MI care au avut 
o aderenţă mare la terapia cu statine și 
inhibitori ai enzimei de conversie s-a 
înregistrat o rată semnificativ mai mică 
de evenimente cardiovasculare majore 
decât în grupul cu aderenţă scăzută și 
cel cu aderenţă parţială.23 Analiza a 
fost efectuată pe o perioadă de 2 ani. 

Totodată o aderenţă crescută la tratament 
a fost însoţită de o reducere a costurilor 
per-pacient.23 Este important să nu 
uităm că aderenţa redusă la medicaţia 
din bolile cardiovasculare crește 
adresabilitatea la unităţile de primiri 
urgenţe și necesitatea reinternărilor. În 
studiul CHARISMA, studiu în care s-a 
administrat clopidogrelul în asociere 
cu acid acetilsalicilic într-o populaţie cu 
boală coronariană stabilă și risc înalt, 
pacienţii care au întrerupt terapia cu 
clopidogrel au avut un risc de deces de 
4,3 ori mai mare, mult mai mare decât 
cel conferit de prezenţa hipertensiunii 
arteriale necontrolate, fumatului sau 
antecedentelor de infarct miocardic.24 

Trebuie subliniat faptul că deși iniţial 
conceptul de “aderenţă” s-a referit numai 
la aderenţa faţă de un regim terapeutic, 
pe parcursul timpului acesta a evoluat 
și reflectă rolul activ pe care pacientul îl 
are în îngrijirea propriei stări de sănătate. 
Dintre factorii care cresc aderenţa am dori 
să amintim: educaţia pacientului, relaţia 
medic–pacient, monitorizarea și evaluarea 
continuă a tratamentului, înţelegerea bolii 
și a beneficiilor terapiilor, motivaţia de a 
urma tratamentul, urmărirea aderenţei. 
Nu trebuie să uităm de problemele 
financiare ale bolnavilor, dar și de 
existenţa suportului din partea familiei. 
Principalii factori care influenţează 
în mod negativ aderenţa la tratament 
sunt: tratamentul inadecvat al bolilor de 
către personalul medical, comunicarea 
defectuoasă personal medical–pacient, 
timpul insuficient pentru consultaţii, 
apariţia reacţiilor adverse, tolerabilitatea 
redusă. Într-o analiză Cochrane care a 
inclus 182 de studii clinice randomizate 
în care s-au urmărit eficienţa diferitelor 
strategii de îmbunătăţire a aderenţei la 
terapie, se propun următoarele soluţii 
de îmbunătăţire a aderenţei: educaţia 
pacienţilor privind percepţia raportului 
dintre risc și beneficiul terapeutic, 
îmbunătăţirea comunicării cu pacientul 
la externare, cu un sprijin motivaţional 
constant pentru pacient din partea 
medicului, respectarea programului 
de vizite de control.25 Este importantă 
și identificarea pacienţilor cu risc de 
non-aderenţă la terapie, precum și o mai 
mare utilizare a mijloacelor de tehnologie 
digitală pentru comunicare.25 
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În concluzie, deși statinele, 
antiagregantele plachetare, IECA 
(sartanii) și beta-blocantele au efecte certe 
în prevenţia cardiovasculară, ele sunt 

subutilizate. În acest sens, este necesară 
în primul rând creșterea aderenţei la 
tratament prin măsuri specifice care să 
implice atât medicul, cât și pacientul.  
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ÎÎn Europa, prevalenţa infertilităţii 
involuntare la femei a fost estimată a 
fi între 11,3% şi 26,4% (Boivin, 2007). 
Societatea Europeană de Embriologie și 
Reproducere Umană (ESHRE) estimează 
cererea de tratament prin reproducere 
asistată la 1500 cupluri/1 milion 
locuitori (ESHRE, 2001). 

Amânarea momentului naşterii unui 
copil, creşterea incidenţei infertilităţii 
primare şi a bolilor cu transmitere 
sexuală au dus la scăderea ratei fertilităţii 
în toată lumea (Nachtigall, 2006). În 
toate ţările Uniunii Europene, rata 
fertilităţii este sub nivelul de înlocuire de 
peste 10 ani (Eurostat, 2009). 

Reducerea fertilităţii şi a 
natalităţii au un impact major 
asupra structurii demografice și 
determină “îmbătrânirea populaţiei”. 
Îmbătrânirea populaţiei este una 
dintre cele mai importante provocări 
sociale şi economice cu care se 
confruntă societatea în secolul al XXI-
lea. Fenomenul va avea un impact 
puternic asupra majorităţii domeniilor 
de acţiune. Până în 2025, peste 20% 
dintre europeni vor avea cel puţin 65 
de ani. Se va produce o creştere rapidă 
a numărului celor de peste 80 de ani. 
Lipsa unor politici coerente de creştere a 
natalităţii va duce la scăderea numărului 

populaţiei, reducerea numerică a 
persoanelor active şi creşterea numerică 
a persoanelor inactive, cu consecinţe 
asupra scăderii fondurilor necesare 
susţinerii populaţiei în vârstă. Efectele 
economice potenţiale ale unei astfel de 
modificări sunt importante: contribuţiile 
populaţiei active vor scădea, iar fondurile 
necesare susţinerii populaţiei în vârstă 
vor creşte (Hoorens, 2007). 

În România, în ultimii ani, populaţia 
s-a redus în mod continuu. Amânarea 
momentului naşterii unui copil precum și 
creşterea incidenţei infertilităţii au dus la 
scăderea ratei fertilităţii. 

Tehnicile de Reproducere Umană 
Asistată (ART) sunt o soluţie pentru 
cuplurile care sunt diagnosticate cu 
infertilitate, dar rezultatele sunt foarte 
mult influenţate de vârsta la care se 
diagnostichează patologia. 

În vederea creșterii ratei de 
succes prin procedurile ART este 
important să se reușească depistarea 
precoce a acestei afecţiuni, astfel 
încât accesul la tratament specializat 
să fie realizat înainte de împlinirea 
vârstei de 35 de ani. Cele mai recente 
cifre emise în SUA de către Centrele 
pentru Controlul şi Prevenirea 
Bolilor (CDC), pe baza raportărilor 
din Clinicile de Fertilitate referitor 
la ratele de succes prin procedurile 
de reproducere asistată (ART), arată 
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că procentul copiilor născuţi prin 
proceduri FIV şi alte tratamente de 
fertilitate similare folosind ovulele 
mamei scade în mod semnificativ odată 
cu vârsta. 

Pentru femeile sub 35 de ani, rata 
de nașteri după un ciclu de tratament 
de reproducere asistată (inclusiv FIV), 
folosind ovocitele proprii, a fost de 
aproximativ 45%. La cele cu vârsta între 
35 și 37 de ani, ratele de nașteri după 
un ciclu de tratament de reproducere 
asistată pentru femeile care utilizează 
ovocitele lor a fost de aproximativ 37,4%, 
scăzând rapid către o rată de nașteri de 
doar 20,6% pentru femeile cu vârste 
cuprinse între 38-40 ani, și la doar 6% /
ciclu pentru cele cu vârstă de peste 42 de 
ani. 

În prezent specialiştii se confruntă 
cu un declin al fertilităţii femeii instalat 
înainte de vârsta fiziologică. 

Un element important care 
influenţează fertilitatea la femeie este 
reprezentat de rezerva ovariană, noţiune 
care cuprinde atât numărul, cât şi 
calitatea foliculilor ovarieni disponibili 
la un moment dat, evaluarea rezervei 
ovariene putând furniza informaţii 
esenţiale despre alterarea fertilităţii la 
femeia tânără. 

Insuficienţa ovariană primară, 
caracterizată prin deficit al hormonilor 
steroizi gonadali la femeile mai tinere 
de 40 de ani, poate fi considerată 
manifestarea extremă a diminuării 
rezervei ovariene la femeile tinere. 
Etiologia insuficienţei ovariene primare 
este în prezent insuficient înţeleasă şi, 
în ciuda eforturilor pentru elucidarea 
mecanismelor responsabile pentru 
dezvoltarea acesteia, în marea majoritate 
a cazurilor această afecţiune este 
clasificată ca fiind idiopatică. 

Markerii cei mai importanţi urmăriţi 
în evaluarea funcţiei şi rezervei ovariene 
sunt: FSH, AMH, Inhibina B şi numărul 
de foliculi ovarieni (AFC = Antral Folicul 
Count). 

Deoarece pacientele cu răspuns 
ovarian suboptimal reprezintă cea mai 
mare provocare pentru specialiştii în 
reproducere umană asistată, singura 
strategie capabilă să reducă efectele 
ireversibile ale insuficienţei ovariene 
primare este depistarea precoce a 

pacientelor cu risc de Infertilitate în 
vederea creşterii ratei de sarcini la aceste 
cupluri. 

Pentru a identifica pacientele 
care prezintă o probabilitate ridicată 
de a prezenta infertilitate de cauză 
anovulatorie, este recomandată 
realizarea următoarelor 2 teste la 
pacientele care au împlinit 30 de ani și nu 
au copii: 

1. Rezerva Foliculară Antrală (antral 
folicular count = AFC) și 

2. determinarea concentraţiei de 
Hormon Anti - Mullerian (AMH) 

Rezerva Foliculară Antrală 
– AFC 
Rezerva ovariană determină capacitatea 
ovarului de a produce ovocite 
fertilizabile, din care să rezulte embrioni 
euploizi și o sarcină care să se finalizeze 
cu un făt sănătos. 

Rezerva foliculară antrală (AFC) 
este definită ca numărul de foliculi cu 
dimensiuni între 2-5 mm, diametrul cel 
mai mare, determinate prin ecografie 
endovaginală. AFC este corelat puternic 
cu numărul  foliculilor primordiali 
rămași la nivelul ovarelor (Hansen KR et 
al. Fertil Steril 2011). 

Este demonstrat faptul că numărul 
foliculilor antrali determinaţi în ziua 2-4 
a ciclului menstrual este proporţional cu 
numărul de foliculi primordiali din care 
se recrutează aceștia. Foliculii antrali 
răspund la FSH și pot fi consideraţi 
predictori ai răspunsului ovarian la 
gonadotropine (Muttukrishna S, BrJ 
Obstet Gynaecol 2005). 

Un avantaj al evaluării AFC este 
acela că poate fi măsurat ușor și exact 
prin ecografie endovaginală. Există 
în prezent standardizarea tehnicii și a 
mărimii foliculilor antrali care trebuie 
măsuraţi. AFC se determină numărând 
foliculii antrali (2-5 mm în diametrul cel 
mai mare) d e pe ambele ovare, folosind 
ecografe 2D sau 3D (The Practice 
Committee of the American Society 
for Reproductive Medicine. Fertil Steril 
2012). 

Se recomandă ca AFC să se măsoare 
în timpul fazei foliculare precoce a 
ciclului menstrual, (ziua 2–4) pentru a 
minimiza fluctuaţiile intraciclice (The 
Practice Committee of the American 
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Society for Reproductive Medicine. 
Fertil Steril 2012. Broekmans FJ et al. 
Fertil Steril 2010). 

O rezervă foliculară < 6 foliculi este 
predictor al rezervei foliculare joase și al 
răspunsului ovarian scăzut în ciclurile 
de stimulare în FIV. Aceste paciente, 
identificate precoce, trebuie orientate 
către clinicile specializate în proceduri 
ART. 

Determinarea nivelului  
seric al Hormonului 
Anti – Mullerian 
Hormonul anti-mullerian (AMH) 
este produs de celulele granuloase 
ale foliculilor de creștere din ovar 
și nu de către foliculii primordiali, 
nici de către foliculii antrali, în faza 
finală de creștere (aflaţi sub reglarea 
directă a FSH). AMH constituie un 
marker ideal pentru estimarea rezervei 
ovariene. 

AMH exercită un efect inhibitor 
atât asupra recrutării foliculilor 
primordiali, cât și asupra 
răspunsului foliculilor la hormonul 
foliculo-stimulant FSH. Odată cu 
înaintarea în vârstă, nivelul AMH 
scade continuu la femei, în corelaţie 
cu rezerva funcţională ovariană. 
Scăderea sa este semnificativă cu 
câţiva ani înainte de o creștere evidentă 
a FSH. Din acest motiv, AMH poate 
identifica mai bine femeile a căror 
fertilitate este în scădere și poate 
oferi indicaţii asupra tranziţiei către 
menopauză în următorii ani (Nelson 
SM, Flemming R, 2011). Se dozează 

valoarea AMH din sângele circulant, 
în laboratoare care au reactivi specifici 
pentru acest test biologic. 

AMH nu suferă variaţii intra- și 
interciclice și, de aceea, poate fi măsurat 
în orice perioadă a ciclului menstrual. 

Valorile cuprinse între: 
1. 0,2-1,26 ng/ml încadrează 

pacientele în categoria “poor 
responders” cu referire strict la 
răspunsul ovarian la tratamentele de 
hiperstimulare ovariană controlată. 
(La Marca A, 2007). 

2. valorile cuprinse între 0,5-1,26 ng/
ml sunt considerate a precede menopauza 
cu 3-5 ani (Gnoth C, 2005). 

Pacientele cu valori < 1,26 ng/ml 
trebuie direcţionate pentru investigaţii 
suplimentare către centrele specializate 
în tratamentul infertilităţii. 

La bărbaţi, o minimă analiză a 
spermei elucidează diagnosticul 
infertilităţii de cauză masculină. 
Se vor folosi criteriile OMS de 
interpretare a spermogramei. 
Analiza este normală atunci când: 
volumul este mai mare de 1,5 ml, 
spermatozoizii sunt într-un număr 
mai mare de 39 milioane/ cantitatea 
ejaculată, cu o concentraţie > 15 
milioane/ml, cu o motilitate totală mai 
mare de 40% și o motilitate progresivă de 
peste 32%, vitalitate (spermatozoizi cu 
membrane intacte) > 58%, morfologie 
normală la mai mult de 4% dintre 
spermatozoizi, leucocite mai puţine de 
1 milion/ ml (WHO laboratory manual 
for the Examination and processing of 
human semen, 2010)  
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Rezumat
Hiponatremia, definită ca o concentraţie 
serică de sodiu < 135 mEq/l (mmol/L), este 
cea mai frecventă tulburare a echilibrului 
hidro-electrolitic în practica clinică. În condiţii 
normale, concentraţiile sodiului plasmatic 
sunt menţinute între 135-145 mEq/l. Scăderea 
bruscă a sodiului seric produce scăderea 
bruscă a osmolarităţii.

Identificarea cauzei hiponatremiei este 
uneori dificilă. Cauza hiponatremiei este 
clară dacă este prezent un factor precipitant 
evident (în cazul vărsăturilor sau al diareii, 
când atât sodiul cât și apa totală din organism 
au niveluri scăzute, sau dacă pacienţilor, 
de regulă persoane vârstnice, le sunt 
administrate diuretice). 

Simptomele determinate de hiponatremie 
sunt legate atât de severitatea, cât și de 
rapiditatea scăderii nivelului sodiului plasmatic. 
Pacienţii cu hiponatremie ușoară (sodiul 
plasmatic 130-135 mEq/l) sunt, de obicei, 
asimptomatici. Când concentraţia sodiului 
plasmatic scade sub 125-130 mEq/l, apar stări 
de greaţă. Scăderea concentraţiei sodiului sub 
115-120 mEq/l determină cefalee, oboseală, 
dezorientare. Hiponatremia este asociată cu 
morbiditate și mortalitate. Chiar hiponatremia 
ușoară are consecinţe severe când complică 
diverse afecţiuni (insuficienţa cardiacă). 
Hiponatremia duce la influxul apei din spaţiul 
extracelular în cel intracelular cu dezvoltarea 
edemului celular (hemoliză). Pacienţii cu 
anemie (Hb 8,5 g/dl) și niveluri ale sodiului 
scăzute (114 mEq/l) trebuie să fie trataţi ţinând 
seamă de cauze. Anemia se referă la scăderea 
concentraţiei de Hb și a numărului de eritrocite 
în organism. Anemia duce la oxigenarea 
scăzută a ţesuturilor și poate fi determinată de 
numeroși factori care cuprind malnutriţia și 
morbiditatea. 

În fluidele din organism sodiul se găsește 
în stare ionizată (Na+). Sodiul este principalul 
ion cu sarcină electrică pozitivă a mediului 
extracelular și principalul ion intravascular 
care influenţează osmolaritatea serică; 
scăderea bruscă a sodiului seric produce 
scăderea buscă a osmolarităţii. Osmolaritatea 
reflectă raportul dintre sodiul plasmatic 
și cantitatea totală de apă a organismului. 
În condiţii normale, osmolaritatea serică 
și concentraţia de sodiu sunt în echilibru. 

Hiponatremia cu hipoosmolaritate determină 
hiperhidratare celulară. 

Principalul rol al sodiului în organism 
este acela de a determina deplasările de 
apă, fiind componentul principal al forţei 
osmotice a fluidelor. Toate mișcările sodiului 
produc deplasarea unei cantităţi variabile de 
apă. Volumul lichidului din compartimentul 
extracelular este direct dependent de cantitatea 
totală de sodiu din organism. Concentraţia 
sodiului plasmatic este identică cu cea din 
lichidul interstiţial. 

Hiponatremia apare prin apă în exces 
raportat la concentraţia sodiului. În cele 
mai multe cazuri hiponatremia apare prin 
reducerea excreţiei renale de apă liberă, în 
timp ce aportul continuă. Alterarea excreţiei 
renale de apă liberă poate fi produsă prin 
utilizarea diureticelor tiazidice, insuficienţă 
renală, depleţie de fluide extracelulare 
(vărsătură cu prezervarea ingestiei de apă), 
sindrom de secreţie inadecvată de hormon 
antidiuretic (SIADH), edeme (insuficienţă 
cardiacă congestivă, ascită cu ciroză), 
hipotiroidie, insuficienţă adrenală, ingestia 
excesivă de bere. 

SIADH este o cauză importantă de 
hiponatremie potenţial ameninţătoare de 
viaţă. Poate apărea sau poate complica o mare 
varietate de situaţii clinice, ca de exemplu 
la pacienţii cardiaci, în caz de presiune 
intracraniană crescută, în insuficienţa 
respiratorie. 

Nivelurile scăzute ale sodiului în organism 
pot fi urmarea aportului inadecvat de sare 
din alimentaţie, a apei în exces sau a afectării 
renale. În practica clinică, diagnosticul etiologic 
este, adesea, destul de ambiguu, întrucât 
existenţa hiponatremiei reflectă, aproape 
întotdeauna, faptul că apa este excedentară faţă 
de sodiu, de obicei, prin diluarea sodiului total 
din organism, ca urmare a creșterii nivelului de 
apă totală (supraîncărcare hidrică), uneori și ca 
rezultat al depleţiei sodiului total din organism. 
Hiponatremia apare la adulţii în vârstă cu 
dezechilibrul balanţei sodiu-apă din cauza 
aportului crescut de apă, poliuriei, afectării 
cardiace, hipotiroidismului, precum și afectării 
rinichiului și ficatului. De asemenea, poate să 
apară la tineri, în special la atleţi, care transpiră 
excesiv sau consumă exagerat lichide în timpul 
competiţiilor sportive. 

Anemia și hiponatremia
emcemc
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Mecanismele prin care organismul 
menţine constant nivelul sodiului din plasmă 
și sectorul extracelular sunt reprezentate de: 
fluxul sanguin renal, activitatea anhidrazei 
carbonice, sistemul renină-angotensină-
aldosteron, ADH sau vasopresina, alţi 
hormoni steroizi a căror concentraţie 
plasmatică este controlată de hipofiza 
anterioară. 

O anamneză bine efectuată este în măsură 
să releve un indiciu al cauzei hiponatremiei 
și să stabilească rapiditatea instalării 
simptomelor. Hiponatremia severă este fatală, 
dacă nu se intervine. 

Recomandări pentru determinarea Na seric 
– investigarea echilibrului hidro-electrolitic 
și acido-bazic în diverse condiţii patologice: 
deshidratare, diabet insipid, intoxicaţie cu 
apă, sindroame diareice severe, edeme, 
insuficienţă renală, hipertensiune, insuficienţă 
cardiacă, ciroză hepatică, hipotiroidism, 
deficit sau exces de mineralocorticoizi, 
febră cu hiperventilaţie, leziuni cerebrale cu 
hiperventilaţie. 

Tratamentul medical și modificarea dietei 
pot să scadă riscul asociat acestor stări și să 
ajute refacerea organismului. 

Concluzie 
Sodiul este prezent în toate umorile 
organismului, predominând în sectorul 
extracelular, unde reprezintă cationul principal. 
Dezechilibrele balanţei sodiului sunt frecvente, 
în special la pacienţii internaţi și la persoanele 
în vârstă (cele ușoare pot fi asimptomatice). 
Următorii factori pot crește riscul de 
hiponatremie: vârsta, anumite medicamente 
(diuretice, amfetamina), afectarea cardiacă, 
renală sau hepatică, niveluri crescute de hormon 
antidiuretic, cauze de deshidratare (vărsături, 
diaree), aportul mare de lichide, modificări 
hormonale (boala Addison, hipotiroidism), 
scăderea diurezei, activităţi fizice intense. Dacă 
nu este acută sau severă (<120 mEq/l), de obicei 
hiponatremia este asimptomatică. Evaluarea 
stării de hidratare și măsurarea concentraţiei 
sodiului (sanguin și urinar) reprezintă cheia 
diagnosticului etiologic.  



RRezumat
Potasiul (K+) este principalul cation care este 
situat intracelular. În mod normal, durata de 
viaţă a eritrocitului este 120 de zile. În caz de 
anemie hemolitică, eritrocitul supravieţuieşte 
mai puţin, iar măduva osoasă este ineficientă. 
Uneori afecţiunea se depistează întâmplător, 
la analizele uzuale de sânge. Din cauză că 
eritrocitele conţin o concentraţie crescută 
de potasiu, hemoliza acestora conduce la 
hiperpotasemie.

Cantitatea totală de potasiu din organism 
este direct proporţională cu masa musculară și 
greutatea. Hiperpotasemia (hiperkaliemia) este 
definită prin creșterea concentraţiei potasiului 
din sânge peste valoarea de 5 mEq/l. 

Potasiul din organism este influenţat de 
două variabile: cantitatea totală de potasiu din 
organism și repartiţia potasiului în sectorul 
intracelular (98% în celulele musculare, 
celulele hepatice, hematii) și extracelular (2% 
în plasmă, sudoare, lichid cefalorahidian, 
sucuri digestive (sucul gastric, bilă, sucul 
pancreatic, sucul intestinal). Raportul dintre 
potasiul intracelular şi potasiul extracelular 

este determinantul principal în menţinerea 
potenţialului membranar al celulelor (ATP-aza 
Na+/K+ care transportă activ K+ în celule şi 
Na+ în afara celulelor). Relaţia dintre potasiul 
plasmatic şi intracelular este influenţată de un 
număr de factori precum: balanţa acido-bazică 
extracelulară (acidoza scoate K+ din celule, 
iar alcaloza introduce K+ în celule); hormonii 
(insulina, catecolaminele, aldosteronul) 
determină introducerea K+ în celule; turnover-
ul celular (distrucţii tisulare, exerciţiul fizic 
moderat până la sever duce la eliberarea K+, 
iar producerea de celule noi introduce K+ în 
celule).  

Când există creşterea hemolizei eritrocitelor, 
nivelul potasiului plasmatic creşte. 

Concluzie 
Hiperpotasemia poate să apară în caz de 

hemoliză cronică. Din cauză că majoritatea 
potasiului este în celulă, chiar schimbări mici 
ale nivelului potasiului în sânge pot să aibă 
consecinţe pentru sănătate. Simptomele sunt 
nespecifice și predominant legate de disfuncţia 
musculară sau cardiacă.  

Anemia hemolitică cronică și hiperpotasemia

emcemc
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D
MOTTO: ”DUREREA ESTE CEEA CE SPUNE O PERSOANĂ 
CĂ SIMTE ȘI EXISTĂ DE CÂTE ORI ACEA PERSOANĂ 
SPUNE CĂ EXISTĂ.”

MCCAFFREY, 1968

Durerea este cel mai frecvent simptom 
din practica medicală. Ea este o 
experienţă senzorială şi emoţională 
dezagreabilă, dată de o leziune tisulară 
veritabilă sau potenţială. Fenomen 
complex, ce implică mecanisme 
fiziologice și fiziopatologice asociate 
cu stimuli senzoriali şi care necesită 
transmitere complexă, probabil că 
durerea este cel mai subiectiv simptom 
ce poate fi întâlnit în practica medicală. 
Ea este adesea dificil de descris, de 
definit sau de interpretat de către cel 
care o experimentează. Aceasta și pentru 
că prezenţa ei presupune și modularea 
semnalelor specifice în compartimentul 
afectiv al individului respectiv, prin 
implicarea concomitentă a memoriei 
personale. 

Asociaţia Internaţională pentru 
Studiul Durerii definește durerea ca fiind 
”o experienţă senzorială și emoţională 
neplăcută asociată cu leziune tisulară 
prezentă sau potenţială sau descrisă în 
termenii unei asemnea leziuni”.1 Cele mai 
importante aspecte ale acestei definiţii 
sunt legate de faptul că durerea este mai 
mult decât o experienţă senzorială și că 
poate fi separată de lezarea anatomică a 
organismului. 

Artroza este cea mai frecventă 
patologie reumatologică întâlnită; 
este universal întâlnită peste 70 de 
ani, dar poate apăre și la indivizi 
tineri, de obicei după o injurie a 
aparatului osteo-musculo-articular. Ea 
reprezintă principala cauză de durere 
și dizabilitate la populaţia terestră.2 
Durerea este simptomul care îl aduce 
pe pacient la medic, adesea asociată cu 
scăderea funcţionalităţii articulare.3 
Cu toate acestea, cauzele și mecanismele 
intime ale durerii din artroză nu au 
fost complet elucidate, lucru dovedit 
și de multele încercări terapeutice 
existente și care nu reușesc să controleze 
complet simptomatologia.4 În plus, este 
cunoscut faptul că nu există corelaţie 
între nicio metodă de investigaţie 
imagistică a artrozei și severitatea 
durerii; altfel spus, deocamdată nu 
putem prezice intensitatea durerii 
pe baza modificărilor imagistice pe 
care le decelăm la pacient.5 De aceea, 
nu este surprinzător faptul că până 
la 40% din pacienţii cu artroză cu 
modificări radiografice nu au durere 
și, invers, există pacienţi cu modificări 
minime sau chiar inexistente, dar 
care se plâng de durere importantă.6 
Există, pe de altă parte, observaţii 
care sugerează faptul că evaluarea 

Durerea în artroză 
– caracteristici 
și mecanisme

Medic primar reumatologie, șef de 
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unor parametri subestimaţi și, de cele 
mai multe ori, trecuţi cu vederea, 
dar care contribuie la variabilitatea 
naturală a experienţei durerii, sunt 
de mare importanţă pentru aprecierea 
durerii în artroză.7 

Durerea din artroză a fost 
multă vreme considerată ca fiind 
pur nociceptivă, determinată de 
sensibilizarea terminaţiilor nervoase 
periferice de la nivel articular. 
Cu toate acestea, cum structura 
primordială la nivelul căreia au loc 
modificările din cadrul artrozei 
– cartilajul – este una avasculară, 
aneurală și alimfatică, este sigur 
faptul că și alte mecanisme, cum 
ar fi inflamaţia, lezarea osului 
subcondral sau hipersensibilizarea 
sistemului nervos central contribuie 
la determinarea și intensitatea 
senzaţiei dureroase în contextul 
artrozei.8 

Durerea din artroză poate fi 
considerată prototipul durerii 
articulare de tip mecanic: este 
agravată de mișcare și ameliorată de 
repaus, atunci când se însoţește de 
redoare matinală (sau post-repaus) 
aceasta nu depășește 30 de minute, 
este meteosensibilă (în sensul în care 
este agravată de schimbările de presiune 
atmosferică). Și există dovezi clare 
că lucruile stau în acest fel în etapele 
iniţiale.9 Și toate acestea arată faptul că 
durerea articulară din artroză este de 
origine nociceptivă. 

Numai că în stadii mai avansate, 
iar în unele cazuri încă de la început, 
durerea devine cvasi-permanentă sau 
apare și în cursul nopţii, în absenţa 
mobilizarii articulaţiei,10 căpătând, 
iată, caracteristici apropiate durerii 
de tip inflamator. De altfel, există 
unele studii care arată prezenţa 
hiperplaziei și hipertrofiei sinoviale 
în artroză.11 În afară de aceasta, 
există mai multe dovezi care susţin 
prezenţa și a unei alte componente 
în producerea durerii din artroză: 
durerea neuropată. Există și aici 
studii care arată, de exemplu, 
prezenţa de praguri scăzute pentru 
stimuli mecanici și termici, precum 
și prezenţa durerii ”referite” asociată 
cu hiperexcitabilitatea căilor de 

transmitere, atât în sistemul nervos 
periferic, cât și în cel central.12,13,14 

În timp ce rolul solicitării mecanice 
a articulaţiei asupra remodelării 
osoase și a îngustării spaţiului articular 
este cunoscut de multă vreme, 
sinovita a fost subapreciată, până de 
curând, atunci când au fost introduse 
tehnici imagistice cu sensibilitate 
crescută, care au permis detectarea 
inflamaţiei subclinice la nivelul 
mâinilor, genunchilor și șoldurilor 
afectate de artroză.15,16 Studiile 
de rezonanţă magnetică nucleară 
au identificat faptul că leziunile 
măduvei osoase subcondrale, alături 
de sinovită și prezenţa revărsatului 
lichidian intra-articular, sunt 
predictori de durere în gonartroză,17 
aceasta fiind o dovadă a legăturii 
dintre leziunea tisulară și percepţia 
durerii. Inflamaţia declanșează o 
cascadă de evenimente induse de 
mediatori de tip citokine, kemokine, 
factori de creștere vasculară și 
nervoasă – substanţe aflate, de altfel, 
în concentraţie crescută în lichidul 
sinovial al pacientului cu artroză – care 
au ca efect final creșterea turnover-
ului condrocitar și a degradării 
matricei extra-celulare.7 O ipoteză 
interesantă privind inflamaţia din 
artroză consideră că această suferinţă 
ar putea fi chiar încadrată drept 
auto-inflamatorie, în care degradarea 
degnerativă și traumatică a cartilajului 
induce sinteza reactivă a mediatorilor 
pro-inflamatori de către condrocite, 
ceea ce are ca efecte apariţia sinovitei 
și a durerii.18 

Etiologia și mecanismul apariţiei 
sinovitei în artroză nu sunt 
cunoscute dar, indiferent de aceasta, 
procesul inflamator activează 
nociceptorii periferici care inerveză 
capsula articulară, ligamentele 
periarticulare, periostul și osul 
subcondral, contribuind la 
hipersensibilizarea neuronilor 
periferici și hiperexcitabilitatea 
neuronilor nociceptivi din sistemul 
nervos central.10 

Sinovita cronică se asociază 
cu modificări ale sintezei și 
eliberării neurotransmiţătorilor și 
neuromodulatorilor de la nivelul 
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sinapselor neuronilor senzitivi.19 
Stimularea neuronilor senzitivi 
periferici este accentuată de 
neovascularizaţia cartilajului 
articular mediată de hipoxie și 
producţia de factori de creștere 
vasculari de către celulele 
endoteliale și imune rezidente 
în sinoviala inflamată. Apariţia 
vaselor de neo-formaţie înseamnă și 
prezenţa inervaţiei corespunzătoare, 
ceea ce reprezintă un mecanism 
important pentru prezenţa durerii 
din boala artrozică, și poate explica, 
măcar parţial, persistenţa acesteia 
și după ce inflamaţia încetează.20 

În plus, angiogeneza stimulează 
osificarea encondrală și formarea 
osteofitelor, în special în zonele 
intens neo-vascularizate și 
puternic inervate, contribuind, 
astfel, la exacerbarea durerii.21 

La apariţia și menţinerea 
durerii din artroză contribuie 
și iritaţia periostului. Aceasta 
este produsă prin mai multe 
mecanisme: microfracturile osului 
subcondral, apariţia chisturilor 
datorate scurgerii de lichid sinovial 
prin microfracturile menţionate, 
ischemia ososasă localizată, 
datorată creșterii presiunii 
intraosoase, formarea anormală de os 
(osteofite).21 

Deci, chiar dacă atât suferinţa 
mecanică, cât și cea inflamatorie, 
cât și cea neuropată participă la 
producerea durerii în contextul 
bolii artrozice, contribuţia 
fiecărei componente variază de 
la individ la individ, dar și în 
diferite momente ale evoluţiei 
suferinţei, la același pacient. În 
plus, ele nu sunt suficiente pentru a 
explica disparitatea dintre lezarea 
anatomică articulară și intensitatea 
durerii resimţite de pacient.7 
Aceasta arată faptul că durerea 
artrozică este multidimensională și 
mediată de multipli factori. 

În concluzie, durerea în contextul 
artrozei este determinată atât de 
modificări articulare structurale (uzură 
cartilaginoasă, inflamaţie sinovială), 
dar și de modificări funcţionale 
la nivelul căilor de transmitere a 

durerii. Există tot mai multe dovezi 
referitoare la implicarea și importanţa 
componentei neuropatice a durerii 
în artroză. Există însă necesitatea 
cercetării suplimentare a secvenţei 
de evenimente care conduc la 
apariţia și progresia artrozei și a 
durerii care o însoţește, cu scopul 
ameliorării eficacităţii tratamentelor 
administrate.  
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1. Sunt adevărate următoarele afirmații:
A.  Eritrocitele conțin o cantitate crescută 
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B.  În caz de anemie hemolitică eritrocitul 
supraviețuiește mai puțin, dar 
măduva osoasă este eficientă

C.  Cantitatea totală de potasiu din 
organism este direct proporțională 
cu masa musculară și greutatea

D.  Factorii care influențează relația dintre 
potasiul plasmatic și cel intracelular 
sunt: hormonii, turn-overul celular, 
balanța acido-bazică extracelulară

E.  Simptomele hiperpotasemiei datorate hemolizei 
cronice sunt specifice: renale, hepatice

4.  Utilizările fluorescenței 
în chirurgia colorectală 
se referă la:

A.  Tatuarea endoscopică a leziunilor
B.  Verificarea malignității
C.  Localizarea ganglionilor limfatici
D.  Marcarea marginilor de rezecție
E.  Verificarea vascularizației 

în anastomoză

Manole Cojocaru

Anemia și hiponatremia

Mircea Onofriescu

Prevenția și diagnosticul precoce în infertilitate

2.  Despre hiponatremie este adevărat că:
A.  Este definită ca o concentrație serică de sodiu < 145 mEq/l 
B.  Identificarea cauzei este mereu facilă
C.  În formele moderate (125-130 mEq/l) apar stări de greață
D.  Duce la influxul de apă din spațiul extracelular în cel intracelular cu dezvoltarea  

edemului cerebral
E.  Hiponatremia ușoară are consecințe severe când complică diverse afecțiuni  

(precum insuficiența cardiacă)

3.  Următoarele afirmații despre hiponatremie sunt false:
A.  Semne clinice în hiponatremia hipovolemică sunt: mucoase uscate, tahicardie, hipotensiune
B.  Cauze ale hiponatremiei euvolemice cu Na urinar <20 mmol/l sunt 

pancreatitele acute, arsurile, pierderile gastro-intestinale
C.  Semne clinice în hiponatremia hipervolemică sunt edeme periferice, ascită, edem pulmonar
D.  Cauze ale hiponatremiei hipovolemice cu Na urinar <20 mmol/l sunt SIADH, deficitul de  

ACTH sau glucocorticoizi
E.  Cauze ale hiponatremiei hipervolemice cu Na urinar >40 mmol/l sunt diureticele,  

insuficiența CSR, nefropatie cu pierdere de sare

5.  Rezerva foliculară antrală:
A.  Reprezintă numărul de foliculi cu 

dimensiuni de >5 mm, determinați 
prin ecografie abdominală

B.  Este corelată puternic cu 
numărul foliculilor primordiali 
rămași la nivelul ovarelor

C.  Poate fi măsurată ușor și exact 
prin ecografie endovaginală

D.  Este recomandat a se măsura în timpul 
fazei luteinizante a ciclului menstrual

E.  <6 foliculi – predictor al rezervei 
foliculare joase și al răspunsului ovarian 
scăzut în ciclurile de stimulare FIV

6.  Hormonul Anti-Mullerian:
A.  Este produs de celulele granuloase 

ale foliculilor de creștere ovarieni
B.  Marker ideal pentru estimarea 

rezervei ovariene
C.  Valorile între 0,2 – 1,26 ng/

ml sunt considerate a precede 
menopauza cu 3-5 ani

D.  Valori <1,26 ng/ml necesită 
direcționarea pacientei 
pentru investigații suplimentare 
în infertilitate

E.  Are efect potențiator asupra 
recrutării foliculilor primordiali

8.  Mecanismele durerii artrozice sunt reprezentate de:
A.  Apariția vaselor de neo-formație
B.  Iritația periostului produsă prin microfracturi ale osului 

subcondral sau ischemia osoasă localizată
C.  Stimularea neuronilor senzitivi centrali
D.  Angiogeneza inhibă osificarea encondrală și formarea osteofitelor
E.  Auto-inflamație prin sinteza reactivă a mediatorilor pro-inflamatori de către condrocite
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Stimați cititori,

MEDICA ACADEMICA și Universitatea "Ovidius" din Constanța - Facultatea de Medicină vă oferă 
o modalitate simplă și rapidă de a obține parte din punctajul anual necesar: acumularea, pentru 10 
numere consecutive, a 18 credite de Educație Medicală Continuă la Distanță (EMCD) prin parcurgerea 
articolelor publicate în numărul curent al revistei și completarea corectă a tuturor celor 10 chestionare 
cu răspunsuri multiple (cu o valoare de 1,8 credite EMCD/chestionar), inserate în revistă, consecutiv, 
până la finele perioadei de abonament.

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

Certificatul care atestă obținerea a 18 credite EMCD se eliberează la sfârșitul perioadei, la cerere, 
după completarea a 10 chestionare consecutive, în care ați răspuns corect la minimum șapte din cele 
zece întrebări.

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