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Încep cu acest vers din savuroasa poezie 
a lui George Topârceanu, “În jurul unui 
divorţ”, care mi se pare că ilustrează 
foarte bine brambureala din spaţiul 
public, din care sănătatea nu poate 
scăpa, pentru că înseamnă un subiect 
extrem de sensibil pentru oricare dintre 
noi și deci e foarte ușor să pice la mijloc, 
ca monedă de schimb în politică. 

Prin războiul declaraţiilor, al 
neadevărurilor și exagerărilor, al 
manipulărilor voite, uneori chiar 
programate, adevărul își face loc firav 
și aproape că nu mai este recunoscut. 

Ba chiar faptele ajung să fie 
răstălmăcite, interpretate și contestate, 
iar un rezultat pozitiv și palpabil 
poate fi denigrat și anihilat. 

Între “Mişu St. Popescu vrea să divorţeze/ 
Lung prilej de vorbe şi de ipoteze!” și 
ultima strofă, care conchide “că madam 
Popescu nu mai dă divorţ” – deci practic 
nimic nu s-a întâmplat, ne aflăm în același 
loc – se întâmlpă o învolburare a spiritelor 

și o risipă extraordinară de emoţie și 
energie care și-ar găsi o mult mai bună 
utilizrare în ceea ce e cu adevărat de făcut, 
de schimbat, de construit, de însănătoșit. 

Cu detașare, cu calm, fără ură și fără 
părtinire putem să ne uităm la sistemul 
nostru de sănătate fără să îl blamăm, 
fără să îl distrugem, văzându-i calităţile 
și îndreptându-i defectele, încercând 
să ne împrietenim cu el, deopotrivă 
medici și pacienţi, pentru că nici peste 
tot afară nu curge miere prin spitale și 
cabinete și nici peste tot la noi nu e rău. 

Furtunile din paharele cu apă vin și 
trec, și în final, când se așterne liniștea 
de după cuvinte, rămân oamenii 
vindecaţi, cuvintele bune, pacea 
conștiinţei că ai adus un plus în această 
lume și ţi-ai împlinit menirea.  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

Lung prilej de vorbe 
și de ipoteze
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Fonduri pentru reconstrucția mamară după mastectomie 
În prezent, există fonduri suficiente până la înce-
putul anului viitor pentru a realiza reconstrucţia 
mamară după mastectomie pentru aproximativ 
20-25 de paciente, a afirmat Dr. Ina Petrescu 
în cadrul evenimentului de conștientizare 
“Îndrăznește să-ţi recapeţi feminitatea după 
cancerul la sân”, organizat la Muzeul Naţional al 
Satului “Dimitrie Gusti”, cu ocazia Zilei Mondiale 
a Reconstrucţiei Mamare, marcată pe data de 
16 octombrie. 
“La 9.000 de cazuri de cancere nou-descoperite 
pe an, sunt destul de puţine femei care îndrăznesc 
să își facă reconstrucţia – cel mult 300 pe an. 
Cancerul mamar se tratează foarte bine, mai 
ales când este depistat în stadii incipiente, 
iar tratamentul complet astăzi înseamnă și 
reconstrucţia mamară. La cinci ani de când a 
debutat Programul naţional pentru reconstrucţii 
mamare, sunt aproximativ 200 de femei cărora 
le-am redat feminitatea, atât în cadrul siste-
mului public, cât și în sistemul privat. Aceste 
femei au primit a doua șansă de a merge mai 
departe în viaţă”, a explicat dr. Ina Petrescu, 
medic primar Chirurgie plastică, estetică și 
microchirurgie reconstructivă, doctor în știinţe 
medicale, Coordonator al Centrului Integrat 
pentru Reconstrucţie Mamară al Spitalului 
Universitar de Urgenţă București (SUUB). 
Reconstrucţia mamară după mastectomie este 
o operaţie cu efect antidepresiv. După o astfel 
de intervenţie, femeile se schimbă radical, nu 
numai în sensul stării generale de bine, al liniștii 
sufletești, ci își refac viaţa de cuplu, acced la 
poziţii superioare în viaţa profesională, în carieră, 
lucruri care înainte li se păreau imposibile, a 
adăugat Dr. Ina Petrescu. 
Depistarea precoce este esenţială. “În ultima 
vreme, am ajuns la performanţe deosebite și avem 
din ce în ce mai mulţi pacienţi cu un cancer de sân 
depistat în stadiu incipient – de aici și succesul 
pe care îl avem cu reconstrucţiile. Din păcate, o 
reconstrucţie nu se poate face întotdeauna. Sunt 
situaţii în care o pacientă trebuie să mai aștepte, 
în funcţie de stadiul depistării și corectitudinea 
tratamentului și urmăririi acestuia de-a lungul 
timpului. Însă beneficiul cel mai mare este că 
începem să depistăm din ce în ce mai multe 
cazuri, iar aceasta se datorează pacienţilor din 
România, care sunt din ce în ce mai educaţi, 
încep să se documenteze, să nu le mai fie teamă 
de doctori, de operaţii, de investigaţii. Singura 
mea nemulţumire este cu pacientele trecute 
de a doua vârstă, pe care foarte greu le putem 
convinge să apeleze la reconstrucţie, chiar 

dacă au indicaţie pentru această intervenţie”, 
a completat dr. Sebastian Grădinaru, medic 
primar chirurgie generală. 
“Este vorba despre o mentalitate care are nevoie 
de o schimbare. Sunt convinsă că noi ne vom 
învăţa fiicele să se simtă frumoase și atunci când 
au 50, 60 de ani sau chiar și mai mult. Pentru 
că în tot ceea ce înseamnă stil de viaţă, stare de 
bine, sănătate, mici evenimente sau perioade 
când ai un diagnostic, el trebuie tratat ca atare, 
și acele perioade mici trebuie să reprezinte doar 
o amintire”, a spus Mirela Zivari, psiholog al 
Centrului Integrat. Ea a avertizat și asupra 
pericolului depresiei la femeile diagnosticate 
cu cancer mamar. (Raluca Băjenaru) 
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Simpozionul “Academician Nicolae Cajal”, 
ediția a XIV-a, București, 17-19 octombrie

100 de ani de la nașterea 
Acad. Nicolae Cajal

Evenimentul a deschis lucrările Simpozion-
ului “Academician Nicolae Cajal”, eve-
niment știinţific de marcă, aflat la a XIV-a 
ediţie, care conectează anual comunitatea 
știinţifică medicală românească la cele mai 
noi preocupări ale diasporei noastre medi-
cale și știinţifice. 

Academician Victor Voicu, vice-
președinte al Academiei Române și șeful 
Secţiei de Știinţe Medicale, Acad. Răzvan 
Theodorescu, vice-președinte al Academiei 
Române, Excelenţa Sa David Saranga, am-
basadorul Israelului în România, au evocat 
personalitatea Acad. Nicolae Cajal și con-
textul istoric al vieţii, dar și al operei sale 
știinţifice. 

“Nicolae Cajal rămâne în amintirea 
noastră drept un model al bogăţiei și al 
frumuseţii spiritului poporului evreu, o per-
sonalitate care a marcat istoria României. 
Un reper de umanitate şi eleganţă, acesta 

și-a îndeplinit fiecare misiune în mod pro-
fesionist și onest”, a punctat Excelenţa Sa 
David Saranga, ambasadorul statului Israel 
în România.

Oameni de știinţă de marcă precum Prof. 
Ștefan N. Constantinescu, Ludwig Insti-
tute for Cancer Research, Bruxelles, vice-
președinte al Federaţiei Europene a Acade-
miilor de Medicină (FEAM), Prof. Carol Ian-
cu, de la Univ. “Paul Valery”, Montpellier III, 
Franţa, membri de onoare ai Academiei Ro-
mâne, Prof. Costin Cernescu, director ono-
rific al Institutului de virusologie “Ștefan S. 
Nicolau” și Prof. Irinel Popescu, președintele 
Academiei Române de Știinţe Medicale și 
membru corespondent al Academiei Ro-
mâne, au evocat în alocuţiunile rostite în 
deschiderea evenimentului moștenirea 
știinţifică a marelui savant dar și calităţile 
sale umane, generozitatea și diplomaţia cu 
care a depășit momentele dificile, precum 
și vocaţia sa de constructor, deopotrivă de 
instituţii și de oameni. 

Ultima alocuţiune din sesiunea de des-
chidere a aparţinut Dnei Irina Cajal-Marin, 
fiica savantului, președinta Fundaţiei Acad. 
Nicolae Cajal, care a întregit portretul celui 
evocat cu perspectiva din partea familiei. 

Academician Nicolae Cajal, vice-
preşedinte al Academiei Române (1990-
1994), președinte al Secţiei de Știinţe Medi-
cale și președinte al Federaţiei Comunităţii 
Evreieşti din România (1994-2004), a 
desfășurat peste 50 de ani de activitate 
medicală, știinţifică și culturală în România. 

Ca director al Institutului de Virusologie 
al Academiei Române, Acad. Nicolae Cajal a 

Personalitatea savantului Academician Nicolae Cajal a fost evocată cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la naștere în cadrul unui eveniment organizat de 
Academia Română, prin Secția de Științe Medicale, în parteneriat cu Fundația 
Acad. Nicolae Cajal, pe 17 octombrie 2019, în Aula Magna a Academiei Române.
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continuat activitatea mentorului său, savan-
tul Ștefan S. Nicolau, întemeietorul școlii 
românești de virusologie. 

Academician Nicolae Cajal a marcat cer-
cetarea știinţifi că românească în virusologie 
și microbiologie, argumentând și dezvoltând 
concepţia pluralităţii virusurilor hepatice și 
demonstrând existenţa mai multor tipuri de 
virusuri decât A și D. A efectuat cercetări 
importante privind nivelul imunizării după 
vaccinul Sabin prin dozarea de anticorpi. De 
asemenea, a iniţiat și a perfecţionat vaccinul 
antigripal și antirujeolic, studiind efectul 
acestora în cazul administrării pe cale na-
zală sau conjunctivală. Opera sa știinţifi că 
se regăsește în peste 400 de lucrări și studii 
apărute în ţară și în străinătate. 

Centenarul Nicolae Cajal a fost subsumat 
Simpozionului “Academician Nicolae Cajal”, 
manifestare știinţifi că de marcă afl ată la cea 
de-a XIV-a ediţie, care și-a desfășurat lucră-
rile între 17-19 octombrie în Amfi teatrul 
“Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Aca-
demiei Române. 

Programul știinţifi c a fost deschis de 
o prezentare a cercetărilor desfășurate 
în colaborare de Centrul de Medicină 
Translaţională de la Fundeni, Universitatea 
din Tel Aviv și Sheba Medical Center, Isra-
el, susţinută de prof. Sarah Feher, privind 
transplantul de insule pancreatice. 

Au urmat prof. Karin Moelling, Elveţia, 
cu o prezentare despre retrovirusuri, prof. 
Tiberiu Nanea, cu o prezentare despre ten-
siunea arterială, prof. Maria Grigoroiu-
Șerbănescu, cu o prezentare despre psi-
hiatria moleculară, prezentări susţinute 
de cercetători de renume precum prof. 
Maya Simionescu, prof. Virgil Păunescu, 
lucrările de virusologie, epidemiologie, on-
cologie, imunoterapie prezentate alcătuind 
un sumar știinţifi c complex, consistent și 
divers, rod al preocupărilor în cercetarea 
medicală care se desfășoară în institute de 
specialitate ale Academiei Române, UMF 
“Carol Davila” București, Universitatea Titu 
Maiorescu, alte instituţii medicale atât de 
stat, cât și private. (Delia Budurcă)

Acad. Victor Voicu

Prof. Ștefan N. Constantinescu

Prof. Costin CernescuIrina Cajal-Marin

Prof. Carol Iancu

Prof. Irinel Popescu

E.S. David Saranga, ambasadorul statului Israel
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Participarea asociațiilor de pacienți la elaborarea politicilor în domeniul sănătății a început să 
capete consistență și la noi, și în acest context este de menționat activitatea Alianței Naționale 
pentru Bolile Rare (ANBRaRo). Atunci când organizația reprezintă un număr mic de pacienți 
– precum cei cu boala Gaucher – activitatea ei are o importanță deosebită, iar colaborarea cu 
medicii are o greutate aparte. Dr. Mihaela Dan, fondator și președinte al Fundației Române 
pentru Bolile Lizozomale, pacient cu boala Gaucher și aparținător, medic care profesează 
în Franța, vorbește despre un alt mod de a sprijini, ca medic, pacienții cu o boală rară, prin 
intermediul asociației care îi reprezintă.

Care sunt prioritățile Asociației Gaucher România? 
Cea mai mare nevoie a fost aceea de informa-
re. În zilele noastre pacienţii au un acces larg, 
nelimitat, la informaţii on-line, mai mult sau 
mai puţin obiective. Dar și în lumea medicală 
informaţiile pot fi poluate de conflicte de inte-
rese nedeclarate sau de exprimări medicale de 
neînţeles pentru pacienţi, iar relevanţa unor 
informaţii accesibile public scapă de multe ori 
analizei pacienţilor. 

Lipsa de obiectivitate poate veni și din con-
flicte de interes ale relaţiei dintre medic și paci-
ent sau ca urmare a unui dialog incomplet sau 
într-un limbaj neadaptat. Uneori informaţia 
poate fi alterată și din cauza unor politici prea 
agresive de promovare a produselor medicale 
din partea producătorilor. Sunt cauze care îm-
piedică pacientul să își înţeleagă boala, opţiunile 
terapeutice și accesul la tratament. 

Accesul la informaţie e o realitate și nu poate 
fi împiedicat. În schimb ne putem asigura noi, ca 
medici, că pacienţii au posibilitatea de a obţine 
informaţii obiective, veridice, în limbaj adaptat. 
Informarea permite o mai bună înţelegere a bo-
lii și astfel poate duce la creșterea aderenţei la 
tratament și urmărire. De aici și ideea înfiinţării 
unui site cu informaţie obiectivă, actualizată 
și accesibilă pacienţilor: www.infogaucher.ro. 
Este singurul site web în limba română dedi-
cat exclusiv bolii Gaucher, un site independent, 
destinat cu prioritate pacienţilor, dar care are și 
informaţii actualizate pentru medici. Acest site 
a fost realizat fără sponsorizare exterioară, doar 
din resursele proprii asociaţiei și prin participa-
rea voluntară a pacienţilor. Articolele sunt revi-
zuite înainte de publicare de un nucleu de me-
dici și pacienţi pentru a asigura un limbaj clar.

O altă necesitate este cea a popularizării bolii 
Gaucher. Chiar și în ţările cu o experienţă mai 
mare în acest domeniu, se vorbește regulat des-
pre nevoia de a face mai cunoscută această pa-
tologie rară în rândul medicilor și populaţiei, în 
general. Cu cât este mai cunoscută, cu atât șansa 
ca diagnosticul să fie stabilit cât mai rapid după 
debutul simptomelor este mai mare. Este impor-
tant ca un medic, specialist sau medic de familie, 
să evoce acest diagnostic atunci când are în faţă 
un pacient cu splenomegalie, hepatomegalie, 
anemie și/sau trombocitopenie, afectare osoasă 
severă (infarct osos), sau retard de creștere, la 
copii. Sunt semne caracteristice, dar pot apărea 
izolat și sunt comune cu alte patologii mai mult 
sau mai puţin frecvente. 

Boala Gaucher este una dintre cele mai 
frecvente boli lizozomale și are mai multe 
particularităţi, între care o variabilitate fantastică 
a semnelor și simptomelor, dar și posibilitatea re-
gresiei majorităţii lor sub tratament. Dacă boala e 
diagnosticată înaintea apariţiei complicaţiilor in-
validante, recuperarea, cu o bună calitate a vieţii, 
este posibilă în cele mai multe cazuri. Pacienţii 
pot avea o afectare severă încă din copilărie sau 
doar simptome ușoare la vârste înaintate. Boala 
poate fi descoperită uneori în stadiu asimptoma-
tic prin screening familial, fiind o boală cu trans-
mitere genetică, autozomal recesivă. 

Cum putem depista boala fără simptome? 
Descoperirea bolii în faza premergătoare 
apariţiei complicaţiilor osoase ireversibile și in-
validante permite debutul tratamentului la un 
moment ideal și o calitate a vieţii mai bună pen-
tru pacienţi. Pe de altă parte, ca în orice patolo-
gie cu transmitere genetică, cunoașterea bolii 
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permite o informare corectă prin sfat genetic. 
Se știe că nu toţi pacienţii au nevoie de tra-

tament și e bine ca acest aspect să fi e explicat 
pacienţilor. Tratamentul bolii Gaucher are 
indicaţii precise de prescriere, este foarte scump, 
fi ind echivalentul a zeci sau sute de mii de euro 
pe an pentru un pacient și are constrângeri spe-
cifi ce legate de modul de administrare intrave-
nos la fi ecare două săptămâni (substituţia enzi-
matică) sau de interacţiuni medicamentoase și 
administrare cotidiană în cazul tratamentului 
oral (reducerea de substrat). În viaţa unui paci-
ent cu Gaucher poate exista o perioadă în care 
nu i se administrează tratament, însă va fi  su-
pravegheat tocmai pentru a detecta momentul 
optim de începere a tratamentului.

Când trebuie să i se prescrie un tratament? 
Există criterii de prescriere pentru aceste me-
dicamente – dacă sunt respectate, medicii nu 
întâmpină probleme nici cu prescrierea, nici cu 
managementul bolii. În România există proto-
coale naţionale de prescriere ale medicamen-
telor specifi ce, care menţionează și ritmul exa-
minărilor în funcţie de răspunsul la tratament 
și evoluţia bolii. Tratamentul este decontat prin 
CNAS. Sperăm ca în anii următori să fi e defi nit și 
un Ghid naţional de diagnostic și tratament pen-
tru a sprijini mai bine medicii în deciziile privind 
terapia. La nivel internaţional există deja astfel 
de protocoale elaborate de echipe multidiscipli-
nare, o parte dintre informaţii putând fi  regăsite 
pe site-ul AGR, la rubrica destinată medicilor. 

Până în anul 2017 responsabilitatea prescrie-
rii revenea Comisiei de specialitate pentru boala 
Gaucher. Acum, fi ecare medic prescriptor este 
responsabil pentru prescrierea tratamentului. 

La ora actuală sunt urmăriți aproximativ 80 de 
români cu boala Gaucher și se estimează că sunt 

aproximativ 150 - 200. Credeți că acest număr mic 
poate antrena o reticență din partea medicilor de a 
se ocupa de acești pacienți? 
Medicina este o profesie provocatoare, adesea 
m-am simţit eu însămi ca un fel de detectiv, că-
utând indicii pentru rezolvarea unei enigme. 
Cred că mulţi dintre noi am încercat satisfacţia 
deosebită de a fi  stabilit diagnosticul unei pato-
logii rare, mai ales când există posibilitatea unui 
tratament, cum e în boala Gaucher, ușor de ges-
tionat și cu efecte pozitive vizibile pentru paci-
ent. Pe de altă parte, atunci când devine respon-
sabil de prescrierea unui tratament costisitor, 
cred că fi ecare coleg medic face eforturile nece-
sare pentru a stăpâni cât mai multe informaţii, 
chiar dacă boala este rară. M-am bucurat mult 
să întâlnesc colegi din România la congrese 
internaţionale axate pe boala Gaucher. Medicii 
din România caută activ și constant schimbul de 
experienţă cu colegii lor din străinătate care au 
mai multă experienţă. 

La un astfel de congres am auzit o voce cu-
noscută în “lumea bolii Gaucher” spunând că 
nu există de fapt experţi în această boală. Oare-
cum, are dreptate – în ziua de azi, această pato-
logie are un anumit grad de cunoaștere și există 
o varietate de soluţii terapeutice care permit un 
management destul de clar al bolii. Personal, 
cred că experţii sunt cei implicaţi în studiul bo-
lii Gaucher și în dezvoltarea de noi terapii, noi, 
ceilalţi, suntem buni cunoscători ai bolii, iar 
acest lucru e sufi cient pentru îngrijirea de cali-
tate a pacienţilor.

Sunteți medic pneumolog în Franța, ce vă 
motivează să susțineți o organizație de pacienți din 
România? 
Eu însămi am fost diagnosticată cu boala 
Gaucher, tipul I, cu o afectare destul de severă, 
deși asimptomatică la diagnostic, în 1997, ime-
diat după ce am terminat Facultatea de Medici-
nă din Cluj-Napoca. Deși știam că voi pleca pen-
tru specializare în Franţa, în 1998 am pus bazele 
primei organizaţii de pacienţi cu boli lizozomale 
din România, Fundaţia Română pentru Bolile 
Lizozomale. A fost primul pas în demersurile 
făcute pentru obţinerea tratamentului substitu-
tiv în România, iniţial în cadrul unui program 
caritabil, ulterior prin decontare de către CNAS. 
Am urmat un model care avusese succes în alte 
ţări, iar colegii mei din organizaţie au continuat 
munca începută cu sprijinul echipei medicale a 
Prof. Paula Grigorescu-Sido, de la Clinica Pedia-
trie I Cluj-Napoca. 

La puţin timp după înfi inţarea organizaţiei, 
în urma unui screening familial, am afl at că 
și sora mea era afectată, asimptomatică. Deci 
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sunt medic, pacient și aparţinător în același 
timp, așa încât e ușor de înţeles motivaţia mea. 
Am familie și prieteni cu boala Gaucher în Ro-
mânia și sunt foarte bucuroasă că AGR mi-a 
solicitat colaborarea pentru proiectele lor de 
informare. 

Îmi doresc să avem și în România un ghid 
de diagnostic și tratament al bolii adresat me-
dicilor, mai multe centre de expertiză sau de 
referinţă și o comunicare reală între pacienţii 
cu boala Gaucher și medici, așa cum am consta-
tat-o în Franţa. 

Un pas important a fost acreditarea primu-
lui Centru de expertiză pentru boli metabolice 
rare (boli lizozomale) din cadrul Comparti-
mentului de Genetică Medicală a Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă pentru Copii de la 
Cluj-Napoca, în mai 2019. Centrul colaborea-
ză începând cu acest an cu echipa Prof. Dan 
Dumitrașcu, de la Clinica Medicală II din același 
oraș. Încet, dar sigur, lucrurile avansează.

Cum apreciați interacțiunile cu medicii pe care le 
poate avea o asociație de pacienți?
În întreaga lume știinţifi că medicală și mai 
ales în lumea bolilor rare, se vorbește din ce în 
ce mai mult despre modul în care pacienţii se 
pot implica direct în procesul de îngrijire, in-
clusiv în cercetarea privind dezvoltarea de noi 
terapii, despre aportul unic și de necontestat 
al informaţiilor recoltate de la pacient (de ex. 
Pacient Reported Outcome, Pacient Reported 
Outcome Measures), despre participarea paci-
entului la îngrijire (Shared Decision Making). În 
mod clar și în România am constat deschidere 
din partea medicilor, și nu pot decât să-i încura-
jez pe cei care mai ezită încă – în numele unei 
tradiţii paternaliste și deja demodate în medici-
nă – să vadă în pacient un partener al medicului 
și nu doar un bolnav care nu are nimic de spus în 
legătură cu boala lui și cu tratamentul de urmat. 

Ce ne puteți spune despre noul tratament oral 
pentru boala Gaucher aprobat în România în 2018? 
Noul tratament oral e o alternativă care cores-
punde așteptărilor unor pacienţi pentru că evi-
tă calea intravenoasă și are mai puţine efecte 
secundare. Nu e o soluţie pentru toţi pacienţii, 
din păcate, atât din cauza limitărilor de prescri-
ere (numeroase contraindicaţii și interacţiuni 
medicamentoase), cât și a cunoștinţelor încă in-
sufi ciente privind toleranţa și efi cacitatea (medi-
camentul este încă sub supraveghere suplimen-
tară în septembrie 2019). Mai este mult de lucru 
în boala Gaucher, chiar dacă suntem «răsfăţaţi» 
faţă de alte patologii rare în care nu există nici 
măcar o terapie.

Pe 1 octombrie 2019 AGR sărbătorește primul an de 
existență, odată cu sărbătorirea Zilei Internaționale 
Gaucher. Cum arată bilanțul primului an? 
În ultimele luni ale anului trecut Alianţa 
Naţională pentru Boli Rare România a invitat 
mai mulţi reprezentanţi ai unor organizaţii de 
pacienţi cu boli rare, între care și boala Gaucher, 
să colaboreze pentru realizarea ghidurilor de 
îngrijire integrată pentru pacienţii cu aceste 
boli. E foarte interesant acest model de lucru 
care, prin conectarea pacienţilor cu specialiștii, 
a permis realizarea unor documente destinate 
pacienţilor cu informaţie actualizată, obiectivă, 
indispensabile într-o patologie rară. 

M-am bucurat mult să particip la realizarea 
ghidului pentru boala Gaucher și sper că acesta 
va fi  accesibil în forma sa fi nală până la sfârșitul 
anului. Sunt tratate aspecte medicale, dar și de 
ordin social, psihologic, legislativ și de suport. 

Anul acesta AGR a fost acceptată cu prezenta-
rea unui poster la al 13-lea congres al organizaţiei 
European Working Group on Gaucher Disease 
(EWGGD) la Clermont-Ferrand, Franţa, o pre-
mieră pentru România. Subiectul prezentării 
noastre a reţinut atenţia organizatorilor, care au 
susţinut participarea României: ce alte nevoi au 
pacienţii cu boala Gaucher din România, în afară 
de tratament? Informaţiile prezentate au fost in-
terpretate prin prisma răspunsurilor pacienţilor 
la chestionarul realizat de Dorica Dan, președinta 
ANBRaRo, și de Dr. Bogdan Chiș, UMF Cluj-Na-
poca, Clinica Medicală II. Am reţinut controlul 
durerii, problemele de recunoaștere de către so-
cietate a limitărilor legate de boală (grad de han-
dicap), nevoia de a avea o informaţie obiectivă și 
actualizată, preferinţa pentru un tratament la 
domiciliu, nevoia sfatului genetic. 

Sunteți membră a unei organizații mondiale a 
medicilor implicați în studiul bolii Gaucher, EWGGD. 
Ce reprezintă acest lucru? 
EWGGD asigură o interacţiune strânsă între cli-
nicieni, cercetători și reprezentanţi ai pacienţilor 
prin discuţii libere și prezentarea de informaţii 
noi, încă nepublicate. Este o organizaţie inde-
pendentă faţă de industria farmaceutică, acesta 
fi ind unul din atu-urile ei. Congresele organi-
zate de EWGGD se desfășoară la fi ecare 2 ani. 
Anul acesta a fost înnoit Comitetul executiv al 
organizaţiei și se dorește promovarea unei par-
ticipări internaţionale mai largi și recrutarea de 
noi membri dedicaţi domeniului bolii Gaucher. 

Da, este o bucurie că am fost acceptată în 
acest panel și sper că voi putea avea un aport 
pozitiv pacienţilor cu boala Gaucher din Ro-
mânia prin participarea la activităţile acestui 
grup.  
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C
Acum câțiva ani, un bancher prelua conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate a 
Județului Bacău. Cu ce probleme se confruntă, ce și cum se împart banii asiguraților la nivel 
local și ce priorități stau pe agenda autorităților, într-un interviu cu Marius Savin, președinte 
director general al CJAS Bacău.

Cum vedeți prioritățile în asistența medicală din 
România? 
Pacientul trebuie pus în centrul tuturor politici-
lor. Apoi, trebuie să facem conexiunile necesare 
între sănătate și mediu, muncă, educaţie și să co-
municăm publicului aceste legături. Pentru un 
sistem de sănătate european funcţional, avem 
nevoie de echitate și coeziune socială. 

În acest moment unul dintre principalele 
obiective ale sistemului public de asigurări de 
sănătate este creșterea accesului la medicamen-
te și servicii medicale. Se au în vedere măsuri 
care să minimizeze riscul de discontinuitate a 
medicamentelor esenţiale, concomitent cu fa-
cilitarea accesului pacienţilor cu afecţiuni grave 
la medicamente noi, inovative. În ultimele luni 
au fost introduse zeci de substanţe active noi pe 
lista medicamentelor compensate și gratuite – 
unele necondiţionat, altele condiţionat de înche-
ierea contractelor cost-volum. 

Cu ce probleme vă confruntați la CAS Bacâu? 
În afara problemelor accidentale ale platformei 
informatice, CAS Bacău își desfășoară activita-
tea în condiţii optime. Cei 62 de funcţionari pu-
blici, cu o vechime medie în sistemul public de 
asigurări de peste 10 ani, reușesc să gestioneze 
ireproșabil relaţia cu cei 482.000 de asiguraţi și 
cu furnizorii de servicii medicale. 

Îngrijirile medicale la domiciliu fac economii 
importante – se plătește 50 lei/ zi, comparativ cu 
1500-1800 lei/ zi pentru o zi de internare. De ce 
sumele alocate pentru acest tip de serviciu sunt 
mici?! Există apoi mari diferenţe între sumele 
alocate judeţelor. Pe ce principii sunt alocate? 
Tarifele serviciilor medicale, în general, se stabi-
lesc prin negociere între reprezentanţii patrona-
tului, pe domenii de asistenţă medicală, și CNAS. 

În fiecare zi în presă sunt dezbătute probleme 
legate de sănătate – se cheltuie sume importante 
cu îngrijirile medicale în străinătate, în condiţiile în 
care medicina românească este recunoscută pentru 
buna pregătire a medicilor români. 
În ultimii ani dotarea cu aparatură performan-
tă a spitalelor din România a crescut semnifi-
cativ, împreună cu foarte buna pregătire a me-
dicilor, fapt recunoscut și prin apetitul statelor 
membre UE, dar și extracomunitare, pentru 
medicii români, ceea ce a făcut ca foarte mul-
te patologii să poată fi tratate și la noi. Ceea ce 
trebuie schimbat sunt percepţia și încrederea 
că sistemul medical local este unul performant, 
fără a exagera exemplele negative, care sunt în 
orice sistem medical. 

Multă vreme problema imunoglobulinelor a fost 
în prim-plan; aceste produse sunt obţinute din 
plasma umană, iar statul român o exportă o exportă 
la prețuri modice și importă la preţuri foarte mari 
imunoglobulinele. Ungaria, de exemplu, este 
producător. 
Criza imunoglobulinei, a produselor derivate 
din sânge și plasmă, a fost rezolvată și prin pre-
lungirea scutirii de taxa clawback până în ia-
nuarie 2021, facilitate iniţiată în 2017. 

Care sunt programele care ar necesita o mai mare 
atenţie din partea CAS? 
În prezent derulăm 11 Programe Naţionale de 
Sănătate (PNS), cel mai nou fiind cel de radio-
terapie, cu echipamente de ultimă generaţie și 
specialiști din Spitalul Judeţean. Eliberarea me-
dicamentelor pentru bolile cuprinse în PNS se 
face prin intermediul majorităţii farmaciilor din 
judeţul Bacău pentru 13 programe. 

Pentru a acoperi o gamă și mai mare a pato-
logiilor foarte frecvente la toate vârstele, ar fi ne-
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cesară accesarea Programului naţional de boli 
cardiovasculare și a Programului de tratament 
al bolilor neurologice. 

Câteva date statistice privind activitatea medicală 
din Bacău? 
O să vă prezint câteva date aferente Programe-
lor Naţionale de Sănătate. Derulăm contracte 
cu trei spitale publice – Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bacău, Spitalul Municipal de Urgenţă 
Moinești și Spitalul Municipal Onești – cu trei 
centre private de dializă – Fresenius Onești, Fre-
senius Bacău și Malp Moinești), și cu 67 de far-
macii cu care sunt încheiate contracte specifi ce 
pe Programele Naţionale de Sănătate. 

Valoarea cheltuielilor cu medicamentele și 
materialele sanitare este de peste 85.500 mii 
lei anual. Ca să ne facem o idee privind cheltu-
irea banilor prin programele naţionale, dacă pe 
consumul de medicamente “curente” (din listele 
A, B, C1, C3 și D) în ultimii trei ani vorbim de o 
cheltuială de 114.271 mii lei în 2016, de 80.184 
mii lei în 2017 și de 94.347 mii lei în 2018, con-
sumul total de medicamente și materiale sanita-
re înregistrat în aceeași perioadă în cadrul Pro-
gramelor Naţionale de Sănătate a fost de:

• 76.274 mii lei în 2016;
• 81.500 mii lei în 2017;
• 85.571 mii lei, în 2018. 
Trendul este în creștere și în 2019, pe o situaţie 

realizată în primul semestru al acestui an. 
În Bacău, bolnavii benefi ciază de nouă Pro-

grame Naţionale de Sănătate (PNS), pentru ur-
mătoarele tratamente:

1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCO-
LOGIE asigură tratamentul cu citostatice, imu-
nomodulatori, hormoni, factori de creștere și in-
hibitori de osteoclaste, în spital și ambulatoriu. 
Numărul de bolnavi ţintă la nivel naţional este 

de 126.500 pacienţi/an, cu un cost mediu/bol-
nav/an de 12.002 lei. 

În judeţul Bacău s-au înregistrat în ultimii trei 
ani:

– 2.223 de pacienţi, pentru care s-au alocat 
prin programul naţional 23.788 mii lei (2016)

– 2.174 de pacienţi, cu un cost total de 18.911 
mii lei (2017)

– 2.294 de pacienţi, care au benefi cat de tra-
tamente de 18.953 mii lei (2018).

În semestrul I 2019 s-au înregistrat 1.836 
de pacienţi, cu un cost mediu/ bolnav tratat de 
5.070 lei. În 2018 s-au tratat și 49 bolnavi cu me-
dicamente care fac obiectul unor contracte cost-
volum. Aceste contracte sunt pentru moleculele 
nou introduse și despre care se presupune că au 
o efi cienţă mai mare decât tratamentul clasic. 
Costul mediu pentru fi ecare bolnav a fost, nu-
mai anul trecut, de 85.694 lei. 

2. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET
asigură tratamentul cu insulină (de diferite ti-
puri) pentru bolnavii diagnosticaţi cu diabet, 
testele pentru diabet pentru copii și adulţi, eva-
luarea periodică prin dozarea hemoglobinei 
glicozilate, asigurarea pompelor de insulină și 
montarea lor etc. Numărul de pacienţi înscriși 
în PNS-diabet a crescut foarte mult în ultimii 10 
ani, de la circa 5.000 în 2008, la 20.756 în 2016, 
la 21.928 în 2017 și la 23.165 în 2018. În prima 
jumătate a anului 2019 sunt înscriși în acest pro-
gram 22.135 de pacienţi băcăuani – aproape cât 
totalul pacienţilor din anul trecut, dar vor mai fi  
intrări noi. 

3. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIALI-
ZĂ asigură serviciile medicale de dializă, me-
dicamentele, materialele sanitare și transportul 
dus-întors de acasă la centru pentru bolnavii cu 
insufi cienţă renală cronică și care au nevoie de 
dializă. La nivel naţional sunt 13.012 pacienţi 
incluși. 

În Bacău, în 2016 au fost 432 de pacienţi, pen-
tru care s-au asigurat prin program 26.904 mii 
lei, în 2017 au fost 533 de pacienţi pentru care 
s-au alocat 30.931 mii lei, iar în 2018 pentru 546 
de bolnavi 32.668 mii lei. În prima jumătate a 
lui 2019 sunt înregistraţi deja 476 de pacienţi. 
Costul unei ședinţe de hemodializă este de 496 
lei. Un pacient cronic face în medie 13 ședinţe de 
hemodializă pe lună, rezultând un cost lunar /
pacient de 6.448 lei.

4. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTO-
PEDIE se desfășoară în Bacău doar pentru 
adulţi. Spitalele afl ate în contract sunt Spitalul 
Judeţean Bacău, Spitalul Municipal Moinești și 
Spitalul Municipal Onești. Anul trecut au bene-
fi ciat de endoprotezare 246 pacienţi, cu un cost 
mediu/dispozitiv/an de 3.667 lei. Tot în 2018, în 
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cele trei spitale au fost implantate 114 proteze 
totale de șold și 19 proteze de genunchi. În 2019 
au fost implantate 146 de endoproteze, cu un 
cost mediu/bolnav de 5.079 lei.

5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE HEMO-
FILIE ȘI TALASEMIE asigură prin farmacia 
din Spitalul Judeţean Bacău medicaţia și trata-
mentul specific pentru prevenţia și tratarea acci-
dentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie. 
Se asigură și componenta profilactică continuă, 
și componenta “on demand” a accidentelor. Am 
asigurat tratamentul pentru 10 bolnavi în 2016, 
11 în 2017 și 12 în 2018, dintre care 4 pentru 
profilaxie și 8 pentru “on demand”. Costul me-
diu/ pacient/ an este de 86.854 lei. În primul se-
mestru 2019 sunt monitorizaţi 4 pacienţi pentru 
profilaxie și 5 pentru “on demand”.

6. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI 
RARE; există aproape 7.000 de diagnostice de-
finite ca boli rare. Majoritatea bolilor genetice 
sunt rare, dar nu toate bolile rare sunt genetice. 
Există boli infecţioase foarte rare, de exemplu, 
dar și boli autoimune și cancere rare. În judeţul 
Bacău sunt monitorizate: boala Fabry (o boală 
genetică de metabolism) – 1 caz (23 de cazuri 
în toată ţara), sindromul Hurler (boală dato-
rată deficitului unor enzime) – 1 caz (6 cazuri 
în ţară), afibrinogenemia congenitală – 1 caz 
(va fi preluat de CJAS Iași, pacienta e studentă; 
boala afectează sistemul sangvin; mai sunt alte 
2 cazuri diagnosticate în ţară), sindromul de 
imunodeficienţă primară – 1 caz (o boală a siste-
mului imunitar), angioedemul ereditar (o boală 
genetică) – 2 cazuri, mucoviscidoza – 14 cazuri 
(o boală ce afectează mai ales plămânul și pan-
creasul) și scleroza laterală amiotrofică (boală 
neurologică) – 11 cazuri. Costul mediu pe paci-
ent/an în 2018 a fost de 70.350 lei.

7. PROGRAMUL NAŢIONAL DE RADIO-
TERAPIE asigură serviciile de radioterapie, de 
tip ortovoltaj, cobaltoterapie, radioterapie cu 
accelerator liniar 2D, cu accelerator liniar 3D, 
ra dioterapie IMRT și brahiterapie. Din 2017, 
această procedură se efectuează în Comparti-
mentul de Radioterapie al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Bacău, ce asigură 2 tipuri de radio-
terapie, respectiv 3D și IMRT. Aceste servicii 
sunt și cele mai complexe tehnologic, la acest 
moment, în piaţa serviciilor de radioterapie. 
Costul de iradiere este de 320 lei/ședinţă pen-
tru 3D și 640 lei/ședinţă pentru IMRT. Pentru 
comparaţie, ședinţa de cobaltoterapie este 144 
lei, iar radioterapia 2D este 180 lei. În 2018, au 
beneficiat de radioterapie 302 pacienţi (în 2017 
doar 91, în condiţiile în care aparatul a fost dat 
în funcţiune în luna iulie), din care 82 pacienţi 
cu radioterapie 3D și 220 pacienţi cu radiotera-

pie IMRT. În 2019, numai în primul semestru 
s-au tratat 40 de pacienţi cu radioterapie 3D și 
184 prin radioterapie IMRT. 

8. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANS-
PLANT de organe, ţesuturi și celule de origine 
umană. Pacienţii care au beneficiat de trans-
plant de organ au nevoie de un tratament per-
manent care să preîntâmpine respingerea. 
Gradul de compatibilitate al organului trans-
plantat cu pacientul determină costul lunar cu 
medicaţia. Grupul ţintă naţional cu bolnavii 
trataţi post-transplant este de 3.787. În judeţul 
Bacău, în ultimii trei ani, sunt în medie aproxi-
mativ 100 de pacienţi care beneficiază lunar de 
imunosupresoare. Costul mediu anual/pacient 
este de 10.592 lei.

9. PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI EN-
DOCRINE. CJAS Bacău are în evidenţă 225 de 
bolnavi cu osteoporoză și 482 diagnosticaţi cu 
gușă prin tireomegalie din cauza carenţei de 
iod. Costul mediu/bolnav cu osteoporoză este 
de 127,28 lei. Costul mediu/bolnav cu gușă este 
de 1,63 lei. 

Începând cu octombrie 2018, Casa de Asigu-
rări de Sănătate Bacău a fost inclusă între cele 
12 instituţii care monitorizează tratamentul he-
patitei cu medicaţie specifică contractelor cost-
volum-rezultat. În esenţă, plata medicamentelor 
interferon-free se face după ce rezultatul pozitiv 
este confirmat de o comisie naţională. În judeţul 
Bacău, până la 30 iunie 2019 (semestrul I) au 
fost înscriși în program 634 de pacienţi. Deja 
110 dintre ei au primit confirmare de negativare 
totală a bolii, iar pentru 7 pacienţi s-a întrerupt 
tratamentul pentru că analizele au arătat că 
nu mai există boala. Până acum, procentul de 
reușită este de peste 93%. Pentru medicaţia ne-
cesară celor 110 pacienţi vindecaţi se va achita 
suma de 14.460.540 lei. 

Ce proiecte și realizări aveți de când ați preluat 
conducerea CAS Bacău? 
În primul rând mi-am propus și am reușit să 
monitorizez atent cheltuirea banului public, o 
derulare a relaţiilor cu asiguraţii bazată pe res-
pect, dar și cu cei care vor să devină asiguraţi, 
transparenţă în relaţia cu furnizorii de servi-
cii medicale, astfel încât să ridicăm gradul de 
satisfacţie al pacienţilor și să creștem încrederea 
în sistemul medical local, o bună comunicare 
pentru creșterea conștientizării oamenilor asu-
pra drepturilor legale pe care le au. 

În ce măsură experiența de bancher vă ajută? 
Într-o bancă de top, ca cea al cărui business local 
l-am manageriat, fundamentul este construit în 
jurul echipei – oameni dedicaţi, implicaţi, atent 
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pregătiţi – care trebuie să asigure servicii de 
înaltă calitate clienţilor, de la persoane fi zice la 
mari companii, un principiu pe care l-am aplicat 
fără echivoc în viaţa profesională. 

Un alt principiu dobândit în meseria de ban-
cher este buna gestionare a banilor astfel încât 
să ajungă acolo unde trebuie, cu maxim de ran-
dament, în condiţiile construirii unor fl uxuri 
optime și a unor responsabilităţi clare și corecte. 

Bugetul CAS Bacău acoperă nevoile asiguraților din 
județ? Cât este de mare? 
Pentru 2019 estimăm un buget de 1 miliard de 
lei – 765 mil. lei destinaţi serviciilor medicale, 
medicamentelor, dispozitivelor, îngrijirilor me-
dicale la domiciliu, transportului sanitar neasis-
tat și derulării Programelor Naţionale, 200 mil. 
lei destinaţi acoperirii diferenţelor salariale din 
spitalele publice și 67 mil. lei destinaţi asistenţei 
sociale. Previzionăm a fi  cel mai mare buget de-
rulat până acum, acoperitor pentru nevoile de 
servicii medicale ale asiguraţilor din sistemul 
public de asigurări sociale ale judeţului BACĂU. 

Considerați că banii asiguraților sunt cheltuiți 
efi cient? 

Banii asiguraţilor sunt cheltuiţi efi cient. Deru-
larea contractelor este monitorizată permanent 
de o echipă de 27 funcţionari publici, la care se 
adaugă Corpul de Control al CAS Bacău, format 
din 6 persoane care au exclusiv ca sarcină veri-
fi carea derulării contractelor în bune condiţii, 
conform unei tematici prestabilite sau la sesiza-
rea cetăţenilor. 

Ce vă propuneți în viitor? 
Un management performant, având în centrul 
atenţiei asiguratul, schimbarea percepţiei ne-
gative, de multe ori induse în mod voit, asupra 
sistemului medical local, care prin investiţiile 
făcute, nivelul de salarizare al personalului 
medical, know how-ul managerial, au condus 
la alinierea serviciilor la standardele europe-
ne. Și nu sunt puţini oamenii care ne spun că 
sunt mai bine trataţi în România decât în alte 
state. 

În plus, împreună cu colegii ne-am impli-
cat într-o acţiune de ajutorare a copiilor cu 
dizabilităţi internaţi în secţia de pediatrie a Spi-
talului Judeţean Bacău. Comunitatea are nevoie 
de astfel de acţiuni de caritate și îmi doresc să 
punem în practică și alte proiecte similare.  
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PPREAMBUL
Insuficienţa cardiacă este stadiul final de 
evoluţie al multor situaţii fiziopatologice 
din sfera cardiovasculară. Unul dintre 
efectele îmbătrânirii populaţiei la nivel 
global printr-o mai bună îngrijire de-a 
lungul vieţii, precum și prin prisma 
posibilităţii de vindecare a multor boli 
infecţioase cu prognostic indiferent 
după situaţia acută îl constituie creșterea 
incidenţei insuficienţei cardiace. Gradul 
afectării cardiace variază și prin aceasta 
variază și durata de viaţă a pacienţilor. 
În paralel cu scăderea duratei de viaţă 
apare și o înrăutăţire a calităţii vieţii, 
prin scăderea capacităţii de efort, 
apariţia dispneei, dependenţa socială și 
depresia. Cuantificarea acestor aspecte 
psihologice este importantă, dar deseori 
greu de realizat prin lipsa unor mijloace 
de măsurare obiective. Este importantă 
reușita acestei cuantificări în ideea 
orientării mijloacelor terapeutice în 
paralel cu îmbunătăţirea supravieţuirii.

EPIDEMIOLOGIE
La nivel global incidenţa insuficienţei 
cardiace (IC) este de peste 23 milioane, 
în timp ce doar la nivelul Statelor Unite 
sindromul afectează aproape 6 milioane 
de persoane.1,2 Se înregistrează 550.000 
cazuri noi diagnosticate în fiecare an, iar 
estimarea pentru 2040 este de 1,5 milioane 
cazuri noi anual la nivel global.3 Incidenţa 

IC crește cu vârsta, populaţia suferindă 
în palierul de vârstă 65-75 ani este în 
proporţie de 2-5%, iar populaţia peste 80% 
diagnosticată cu IC depășește 10%.4,5  

Prognosticul este heterogen şi depinde 
de etiologia și stadiul insuficienţei 
cardiace. În ultimii treizeci de ani s-a 
înregistrat o îmbunătăţire a prognosticului 
pacienţilor cu insuficienţă cardiacă prin 
utilizarea unor terapii precum inhibitori 
de enzimă de conversie a angiotensinei 
– IECA, antagoniști ai receptorilor de 
mineralocorticoizi – ARM și βblocante 
– BB. În ciuda acestor clase avansate 
de terapie, mortalitatea anuală rămâne 
ridicată mai ales în stadiile avansate de IC 
– NYHA IV – mortalitate 30-70%.6 

OBIECTIVE ÎN INSUFICIENȚA 
CARDIACĂ
Terapia în insuficienţa cardiacă este 
orientată pe două direcţii, îmbunătăţirea 
supravieţuirii alături de prevenirea 
spitalizărilor și, respectiv, ameliorarea 
calităţii vieţii pacientului. Dacă 
supravieţuirea este cuantificată relativ 
ușor, calitatea vieţii în IC este dificil de 
măsurat, scorurile de calitate a vieţii 
nefiind unitare și fiind supuse schimbărilor 
frecvente generate de evoluţia fluctuantă 
a IC în timp, precum și prin componenta 
emoţională variabilă a fiecărui pacient.

Majoritatea studiilor actuale împart 
empiric pacienţii cu insuficienţă cardiacă 
în două categorii, pe baza fracţiei de 
ejecţie a ventricului stâng: insuficienţă 
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cardiacă cu fracţie de ejecţie scăzută 
(ICFES), defi nită ca FEVS < 40% și 
insufi cienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie 
păstrată, (ICFEP), ce include și noua 
terminologie propusă de ultimul ghid 
al Societăţii Europene de Cardiologie, 
insufi cienţă cardiacă cu fracţie de ejecţie 
medie (ICFEM)- FEVS între 40 și 50%, 
respectiv FEVS > 50%.7 Prevalenţa ICFEP 
/ ICFEM este în creștere (mai mult de 
50% din totalul pacienţilor cu insufi cienţă 
cardiacă) ca urmare a îmbătrânirii 
populaţiei,1 fi ind mai frecventă la 
femei, la diabetici, și/ sau hipertensivi. 
Deși benefi ciază de un prognostic în 
general mai bun, în prezent nici un 
tratament (IECA/ARB, BB, ARM) nu 
a dovedit a reduce morbiditatea și 
mortalitatea pacienţilor cu ICFEP și 
ICFEM.7 Speranţele maxime puse în clasa 
inhibitorilor de neprilisină (ARNI), ca 
urmare a studiului PARADIGM-HF,8 nu 
au fost confi rmate de rezultatele studiului 
PARAGON – HF9 publicate recent și care 
deși din punctul de vedere al reducerii 
spitalizărilor pentru insufi cienţa cardiacă 
a fost favorabil, obiectivul compozit de 
scădere a mortalităţii CV și a spitalizărilor 
nu a diferit semnifi cativ statistic între 
grupul ce a primit terapie pentru condiţia 
fi ziopatologică subiacentă și grupul care a 
fost activ tratat cu ARNI.

CALITATEA VIEȚII ÎN 
INSUFICIENȚA CARDIACĂ
Obiectivul major de creștere de 
supravieţuire trebuie dublat de 
obiectivul de calitate a vieţii, speranţa 
de viaţă a pacienţilor cu IC, mai ales 
în clase inferioare NYHA, depășind 5 
ani. De-a lungul vieţii cu insufi cienţă 
cardiacă cuantifi carea calităţii vieţii 
este difi cilă. Există scoruri de defi nire 
a acesteia, însă cuantifi carea are loc 
la pacienţi cu insufi cienţă cardiacă 
cronică, în insufi cienţă cardiacă acută 
sau în agravarea de insufi cienţă cardiacă 
cronică difi cultatea majoră provenind din 
apariţia/ agravarea dispneei alături de 
congestie, insufi cienţă musculară, adeseori 
hipoxie cu alterare de status cognitiv.10

Alterarea neurohormonală și accentuarea 
statusului infl amator contribuie la 
compromiterea hemodinamică și poate 
genera în timp cașexie. Este dovedită 
legătura între activarea infl amatorie și 
calitatea vieţii.11 În plus, există o evoluţie 

paralelă defavorabilă între calitatea vieţii 
și clasa NYHA.11 Totodată, imposibilitatea 
exerciţiului fi zic este cheia degradării în 
insufi cienţa cardiacă.

Există scoruri de cuantifi care a calităţii 
vieţii în insufi cienţa cardiacă, cele mai 
frecvente fi ind “Minnesota Living with 
Heart Failure Questionnaire (MLHFQ)”, 
și respectiv “Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire (KCCQ)”. Ambele 
chestionare cuantifi că viaţa pacientului 
prin 3 componente, fi zică, emoţională 
și socială. Pe de altă parte comunicarea 
rezultatelor diverselor studii se realizează 
pe scor global și nu pe componente 
individuale.

Cuantifi carea calităţii vieţii ca obiectiv 
surogat în studiile de insufi cienţă cardiacă 
ţine seama de condiţia acută sau cronică în 
primul rând, datele putând fi  colectate fi e 
în mod clasic prin scala analogă sau prin 
chestionare electronice.13

Chestionarele de calitate a vieţii în 
condiţie acută conţin scala analogă 
vizuală ce realizează o evaluare absolută 
(aria de sub grafi c AUC), scala Likert 
(evaluare relativă)14,15 și interpretări ale 
gradului de dispnee din partea pacientului 
(evaluare relativă). Dintre simptomele 
evocatoare de congestie, dispneea este 
elementul cel mai important, dar este 
infl uenţată de mediul de spital, masca de 
oxigen, administrarea de oxigen, repausul 
forţat în pat, zgomotele înconjurătoare. 
Evaluarea dispneei în spital trebuie 
realizată cât mai curând în spital7 și 
ulterior cuantifi cată comparativ ca măsură 
de efi cienţă terapeutică.10 Pe de altă parte 
variabilele care infl uenţează dispneea 
infl uenţează și starea mentală, depresia 
putând suferi agravări semnifi cative. 
Totodată, diselectrolitemia, preponderent 
prin hiponatremie, poate genera stare 
confuzională.16

În insufi cienţa cardiacă cronică se 
pot aplica chestionarele validate, mai 
sus menţionate bazate pe scala Likert, 
îmbunătăţind evaluarea prin folosirea 
testului de mers de 6 min. și evaluare 
spirometrică. Scorurile de calitate a 
vieţii nu cuantifi că sufi cient capacitatea 
funcţională a pacienţilor și nu se adaptează 
regimului de viaţă actual. Aceste scoruri 
de calitate a vieţii pot fi  corelate cu clasa 
NYHA, dar această clasifi care datează 
de 50 de ani. Capacitatea funcţională 
poate fi  cuantifi cată mai efi cient prin 
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testul de mers de 6 minute sau prin 
testul cardiopulmonar cu cea mai mare 
acurateţe. Un test holistic în care să fie 
cuprinse aspecte psihologice și sociale 
trebuie să dubleze evaluarea obiectivă a 
capacităţii funcţionale. Nu trebuie uitate 
elemente intime care contribuie din plin la 
echilibrul emoţional al pacienţilor17 și care 
nu sunt cuprinse în nici o evaluare clasică.

O comparaţie a celor mai frecvent 
folosite chestionare de calitatea vieţii în 
insuficienţa cardiacă MLHFQ respectiv 
KCCQ (Tabelul 1) nu generează o 
imagine elocventă a calităţii vieţii în toate 
aspectele ei, așa încât evaluarea statusului 
emoţional și social rămâne una pur 
individuală.

RESPITALIZAREA ÎN 
INSUFICIENȚA CARDIACĂ
Respitalizarea ca parametru de calitate 
a vieţii reprezintă un element cheie al 
ecuaţiei pacient – insuficienţă cardiacă. 
Rata respitalizărilor variază foarte 
mult, cu creșterea frecvenţei în fazele 
avansate de insuficienţă cardiacă sau 
în perioade de lipsă a complianţei 
terapeutice. Aproximativ 50% dintre 
pacienţii cu insuficienţă cardiacă prezintă 
respitalizare în primele 6 luni. Totodată, 
rata de respitalizare este mai mare în 
perioada vulnerabilă de 30 de zile de la 
externare,19,20 iar cu fiecare readmisie în 
spital calitatea vieţii scade.21

Având în vedere că spitalizările survin 
frecvent în primele 30 zile, au fost impuse 
strategii de prevenire a readmisiei prin 
implicarea medicilor de familie și a 
medicilor specialiști din spitale generale, 
a asistetelor supraspecializate asociate 
Clinicilor de Insuficienţă Cardiacă și prin 
realizarea de programări fixe la momentul 

externării index, în ideea unei urmăriri 
mai strânse a acestui tip de pacienţi.22

ROLUL FARMACOTERAPIEI ÎN 
AMELIORAREA CALITĂȚII VIEȚII
Medicaţia pentru insuficienţa cardiacă 
în general este administrată în scop 
prognostic, dar poate ameliora congestia, 
indexul cardiac, funcţia VS respectiv VD, 
și prin aceasta au și rol de ameliorare 
a calităţii pacientului cu IC. Pe lângă 
medicaţia dovedită cu rol prognostic, 
IEC/ARB, betablocante, MRA, medicaţia 
vasoactivă poate ameliora decompensarea 
– inotrope, vasodilatatoare. Pe de altă 
parte indicaţia de folosire în ghidurile 
curente de terapie a pacientului cu 
insuficienţă cardiacă a medicaţiei 
vasoactive nu are la bază studii recente, 
ci mai degrabă opinia experţilor (putere 
evidenţă C). Cu excepţia levosimendan, 
care reduce într-o oarecare măsură 
respitalizările și îmbunătăţește calitatea 
vieţii, celelalte opţiuni terapeutice 
vasoactive (dobutamina, milrinone, 
nitroprusiatul de sodiu și nesiretidul) nu 
au dovada de influenţare a calităţii vieţii 
în ciuda influenţei prognostice adeseori 
favorabile.23-26  

Având în vedere datele de prognostic 
recente ale combinaţiei sacubitril/
valsartan asupra pacienţilor cu 
insuficienţă cardiacă cu FEVS scăzută 
(studiul PARADIGM- HF)8 și FEVS ușor 
scăzută sau normală (studiul PARAGON-
HF)9 am analizat și influenţa clasei ARNI 
asupra calităţii vieţii pacienţilor cu IC. 

Astfel, la pacienţii cu afectare 
importantă de FEVS,27 scorul de calitate 
a vieţii s-a ameliorat după 2 luni în mod 
semnificativ statistic în comparaţie cu 
enalapril. Rezultatele au fost imediat 
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observate atât pe scorul clinic KCCQ, cât și 
pe scorul global (KCCQ-OS). 

La pacienţii cu FEVS ușor scăzută sau 
normală, unde rezultatele pe obiectivele 
majore nu au atins marja de semnifi caţie 
statistică, dar au fost numeric infl uenţate 
de reducerea spitalizărilor,9,28 s-a 
observat o segregare pe sexe atât în ceea 
ce privește obiectivele de mortalitate, 
cât și pe calitatea vieţii. Au fost folosite 
chestionarele KCCQ atât în varianta 
clinică (KCCQ), cât și în varianta completă 
(KCCQ-OS), iar analiza comparativă între 
scorurile populaţiei tip PARADIGM și cea 
tip PARAGON a evidenţiat o diferenţiere 
semnifi cativă încă de la debut, cu valori de 
scor al calităţii vieţii mai mici la populaţia 
PARAGON, care aparent este o populaţie 
afl ată la debutul IC. Pe de altă parte, 
este binecunoscut că IC fără fracţie de 
ejecţie scăzută nu reprezintă o entitate 
unică, ci mai degrabă o expresie clinică 
asemănătoare în condiţii fi ziopatologice 
diferite. Expectanţa unei populaţii “mai 

puţin bolnave” este mai mare decât a unei 
populaţii care “a acceptat boala”, în acest 
sens calitatea vieţii dorită de populaţia tip 
PARAGON fi ind net mai înaltă. Diferenţele 
negative la femei se șterg în clipa în care 
se standardizează populaţiile PARADIGM 
vs. PARAGON. Este nevoie și de o evaluare 
în timp a scorurilor de calitate a vieţii la 
debutul insufi cienţei cardiace.

CONCLUZII
Calitatea vieţii este un parametru 
subiectiv, greu de cuantifi cat, de explorat 
în timp și de comparat între indivizi 
diferiţi chiar cu patologii similare. În 
timp ce populaţia are acces la resurse 
terapeutice superioare care ameliorează 
prognosticul, calitatea vieţii nu urmează 
neapărat același curs. Este nevoie de o 
aplecare amplă asupra componentelor 
psihologice și sociale pentru a completa 
tabloul intervenţiilor terapeutice într-o 
boală cu mortalitate și morbiditate 
impresionante.  

1. E. Braunwald, Circulation Research, vol. 113, no. 6, pp. 633–645, 2013
2. V. L. Roger, Circulation Research, vol. 113, no. 6, pp. 646–659, 2013.
3. T. Nesbitt, S. Doctorvaladan, J. A. Southard et al., Circulation: Heart Failure, vol. 7, no. 6, pp. 882–887, 2014.
4. K. Klindtworth, P.Oster, K.Hager,O. Krause, J. Bleidorn, N. Schneider, BMC Geriatrics, vol. 15, no. 1, article no. 125, 2015.
5. A. Mosterd and A. W. Hoes, Heart, vol. 93, no. 9, pp. 1137–1146, 2007.
6. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, et al. Harrison’s principles of internal medicine. 2018.
7. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 

failure Eur J Heart Fail. 2016 Aug;18(8):891-975. doi: 10.1002/ejhf.592. Epub 2016 May 20.
8. McMurray JJ V, Packer M, Desai AS, et al. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004.
9. Solomon SD, McMurray JJV, Anand IS, Ge J, et al.N Engl J Med. 2019 Sep 1. doi: 10.1056/NEJMoa1908655. [Epub 

ahead of print]
10. Nieminen MS, Dickstein K, Fonseca C et al. International Journal of Cardiology 191 (2015) 256–264
11. Parissis JT, Nikolaou M., Farmakis D. et al. Eur. J. Heart Fail. 11 (2009) 163–169.
12. Juenger J., Schellberg D., Kraemer S. et al, Heart 87 (2002) 235–241.
13. Bliven BD., Kaufman SE., Spertus JA., et al. Qual. Life Res. 10 (2001) 15–22.
14. Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology, 140, 1–55.
15. Jamieson, S. (2004). Medical Education, 38(12), 1217-1218.
16. Shavit L, Mikeladze I, Torem C, et al. Clin. Nephrol. 82 (2014) 313–319.
17. Hoekstra T, Lesman-Leegte I, Luttik ML, et al. Heart 98 (2012) 1647–1652.
18. Rector T, Olivari MT, Levine TB et al., Am. Heart J. 114 (1 Pt 1) (1987) 148–152.
19. Gracia E, Singh P, Collins S, Chioncel O et al, American Journal of Therapeutics, July/August 2018 - vol 25 - Issue 4 - p 

e456–e464, doi: 10.1097/MJT.000000000000079 4
20. Greene SJ, Fonarow GC, Vaduganathan M, Khan SS, Butler J, Gheorghiade M, Nat Rev Cardiol. 2015 Apr;12(4):220-

9. doi: 10.1038/nrcardio.2015.14. Epub 2015 Feb 10.
21. Mills RM, Clin. Cardiol. 32 (2009) 67–68.
22. Bradley E, Curry L, Horwitz LI et al, Circ. Cardiovasc. Qual. Outcomes 6 (2013) 444–450.
23. Fedele F,  D’Ambrosi A, Bruno N, et al., J. Cardiovasc. Pharmacol. 58 (2011) 363–366.
24. Lewis DA, Gurram NR, Abraham WT et al. Am. J. Health Syst. Pharm. 60 (Suppl. 4) (2003) S16–S20
25. O’Connor CM, Starling RC, Califf RM et al.  N. Engl. J. Med. 365 (2011) 32–43.
26. Parissis T, Papadopoulos C. Filippatos G. et al. Cardiovasc. Drugs Ther. 21 (2007) 263–268.
27. Lewis EF, Claggett BL, McMurray JJV, Packer M et al. Circ Heart Fail 2017;10:e003430. doi: 10.1161/

CIRCHEARTFAILURE.116.003430
28. Chandra A, Vaduganathan M, Lewis EF, McMurray JJV, Solomon SD et al., 2019 Jul 10. pii: S2213-1779(19)30409-

3. doi: 10.1016/j.jchf.2019.05.015.

BIBLIOGRAFIE:

LEADERSHIP



emc

22 www.MedicaAcademica.ro Octombrie 2019

RRăspunsul la întrebarea din titlu este: DA. 
Există subtilităţi biochimice care merită 
menţionate, subtilităţi care se pot transforma 
și s-au transformat în abordări terapeutice.

Introducere
În urmă cu câţiva ani am scris un articol 
despre importanţa colesterolului, ca 
susţinător al vieţii (Pereţianu, 2013). 
Numeroase date importante le puteţi găsi 
acolo. Acum vreau să prezint un aspect 
biochimic interesant cu impact asupra 
patologiei metabolice a compusului numit 27 
hidroxi-colesterol şi relaţia lui cu menopauza. 

Colesterolul este un compus chimic format 
dintr-un lanţ de 27 de atomi de carbon, 
aranjaţi extrem de special într-o structură 
care se numeşte ciclopentan-perhidro-
fenantren. El are 387 daltoni. Gruparea OH- 
din poziţia numărul 3 îi conferă calificativul 
de alcool, fiind colester-ol (Figura 1).

Paradoxul colesterolului din plăcile 
aterosclerozei
În viaţa de zi cu zi s-a împământenit ideea că 
trebuie să-ţi controlezi colesterolul, pentru 
că dacă acesta este crescut, atunci se produce 
ateroscleroză. Nimic mai fals. Ateroscleroza 
nu se produce de la colesterol, ci leziunile 
de ateroscleroză se asociază cu prezenţa de 
colesterol în ele! Studiile clinice şi de anatomie 
patologică au arătat că plăcile de aterom conţin 
colesterol, şi pentru că plăcile de aterom sunt 
implicate în patogenia infarctelor, de miocard, 
de creier, medicii au transferat în lumea 
profană preocuparea lor pentru colesterol. 

Cum bolile incrimitate sunt grave şi 
foarte frecvente, preocuparea a devenit 
populaţională. Fiecare om este interesat de 
“colesterolul” său. De aici ideea că colesterolul 
este rău pentru organism, chiar dacă ulterior 
s-a arătat că există şi un colesterol “bun”. 

Dar, de fapt, colesterolul din artere este 
bun pentru artere. Nu colesterolul din artere 
face rău, ci leziunea mecanică a arterei. 
Colesterolul, fiind un lipid, fluidizează 
circulaţia pe unde el se depune. Atunci 
când apare la nivelul plăcilor de aterom, 
colesterolul este protectiv pentru fluxul 
sanguin!! 

Paradoxul colesterolului din bolile 
Parkinson şi Alzheimer
Mai nou, acumularea de colesterol a fost 
observată şi în ganglionii bazali ai pacienţilor 
cu boala Parkinson. De aici ultimele cercetări, 
care sugerează că această boală neurologică 
s-ar datora tot metabolismului catabolic 
deficitar al colesterolului. 

Chiar şi în boala Alzheimer s-au 
observat cristale de colesterol la nivelul 
membranelor neuronale. Întrebarea care 
s-a pus este dacă acest colesterol este 
produsul intern al neuronului care nu a fost 
îndeajuns catabolizat, sau este preluat din 
circulaţie. Se pare că lipsa de catabolizare 
intramitocondrială a colesterolului intern este 
cea mai recentă descoperire pentru această 
boală, fără legătură cu colesterolemia! 

Toate aceste date sugerează importanţa 
colesterolului intracelular, mai ales la 
nivelul sistemului nervos central. De altfel, 
creierul este organul cu conţinutul cel mai 
mare în grăsimi. Cele mai importante sunt 
compuşii complecși de fosfolipide, sfingozina, 
cerebrolizina, dar şi compuşii de colesterol. 
De fapt, creierul nu poate funcţiona fără 
colesterol, și anume fără colesterolul care 
realizează porii neuronali (vezi articolul din 
2013). 

Metabolismul colesterolului 
Colesterolul se formează în ficat şi numai în 
ficat! El nu se absoarbe ca atare în intestin 
ca urmare a digestiei lipidelor alimentare. 
Colesterolemia este dependentă în proporţie 

27 hidroxi colesterolul, 
menopauza și raloxifenul. 
Este o legătură directă?

Dan Pereţianu,  
SCM “Povernei”, 
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de 99% de funcţia ficatului. Formarea 
colesterolului în ficat are o cale biochimică 
extrem de complicată (calea mevalonat, 
HMG-CaA reductază), dar important aici 
este faptul că compuşii esenţiali ai formării 
colesterolului nu sunt grăsimile, ci sunt 
glucidele: glucoza şi mai ales fructoza! 

Se consideră că hipercolesterolemia este 
factor favorizant pentru cancerul de sân, 
ca şi pentru alte tipuri de cancere (Revilla, 
2019), de exemplu, cancerul de tiroidă, dar 
şi melanomul malign (Tia, 2018)! De fapt, 
efectele negative ale hipercolesterolemiei 
sunt acum puse pe seama metabolitului său 
intracelular, 27-OH-C. 

Acțiuni ale 27-hidroxi-
colesterolului
27 hidroxi-colesterolul (27-OH-C) este 
un compus esenţial în metabolismul 
colesterolului. Hidroxilarea colesterolului în 
poziţia 27 conduce la formarea unui compus 
cu acţiuni hormonale de tip estrogenic. De 
aici, legătura dintre colesterol și menopauză, 
caracterizată prin lipsa de estrogeni. 

Spre deosebire de estradiol, care are 
efectele definite de estrogen clasic, 27-
OH-C se comportă diferit faţă de receptorii 
estrogenici din diferite ţesuturi. În unele 
ţesuturi, 27-OH-C îi stimulează, în altele, 
îi inhibă. De aceea comportamentul a fost 
considerat de modulare a receptorilor 
estrogenici, adică de modulator selectiv de 
receptor estrogenici sau SERM (selective 
estrogens receptor modulator). 

La nivelul sânului, 27-OH-C este stimulator 
(agonist), la nivelul unor parametri folosiţi 
în riscul cardiovascular este inhibitor 
(antagonist): scade LDL-colesterolul şi 
fibrinogenul, creşte HDL-colesterolul (Garcia-
Estevez, 2019). 

Ca agonist glandular mamar, 27-OH-C 
acţionează pro-proliferativ pe receptorii 
estrogenici, mai ales cei de tip alfa (Tian, 
2018). Se pare că 27-OH-C este responsabil 
de apariţia cancerului de sân la femeile obeze 
sau supraponderale la menopauză și care au și 
hipercolesterolemie (Figurile 2 şi 3).

Este azi evident că NU colesterolul este 
cauza modificărilor negative asociate 
obezităţii, ci metabolitul său, 27-OH-C. 
În acest context, problema se pune unde 
apare 27-OH-C: în ficat, cu urmarea hiper-
27-OH-C-emie, sau intracelular, în celulele 
implicate în cancer. Din faptul că statinele 
scad prevalenţa reapariţiei unui cancer de 
sân la paciente în tratament pentru cancer 

de sân (vezi Studiul BIG-1-98) și din faptul 
că alte studii epidemiologice sugerează că 
statinele scad prevalenţa cancerului, apare 
că scăderea colesterolului este ante-celulară, 
şi că acolo scade şi 27-OH-C, care nu mai are, 
astfel, acţiune la nivel proliferativ celular 
(vezi citate în Garcia-Estevez, 2019). Dar 
există studii care nu confirmă că dietele 
hipocolesterolemiante sunt întotdeauna 
protective pentru cancer. 

Tot în contextul acţiunii de tip SRERM 
a 27-OH-C, se pune problema de ce există 

Figura 1. Structura colesterolului. Cifrele reprezintă atomii de carbon. Atașaţi acestora sunt 
un număr specifi c de atomi de hidrogen, corespunzător valenţei. De exemplu, în poziţia 
1 sunt 2 H, în schimb în poziţiile 10 și 13 nu este nici unul. În poziția 27, se formează 
27-hidroxi-colesterolul.

Figura 2. Mecanism de 
acţiune pro-proliferaticv 
al 27-OH-C. Sursa 
(Revilla, 2019). Se crede 
că 27-OH-C apare din 
LDL-colesterol, numit și 
“colesterolul rău”. 27-OH-
C are efecte directe pe 
proliferarea celulară.
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o importantă diferenţă în prevalenţa 
cancerului de sân ante-menopauză (mai 
scăzută) faţă de post menopauză (mai 
crescută) atunci când se observă că 27-OH-
Ce are aceleași valori circulante. Unii 
(Garcia-Estevez, 2019) explică diferenţa 
prin prezenţa versus lipsa de estrogeni. 
Ante-menopauză 27-OH-C ar fi antagonist 
faţă de nivelul crescut de estrogeni, cu 
alte cuvinte înainte de a avea propria lui 
acţiune pro-proliferativă, 27-OH-C ar bloca 
acţiunea pro-proliferativă a estrogenilor. În 
același timp în post-menopauză 27-OH-C ar 
fi agonist, adică pro-proliferativ, din cauza 
lipsei de estrogeni (Garcia-Estevez, 2019). 
Evident, datele sunt numai coroborative, 
nu și explicative. De aceea, relaţia 27-OH-
C – estradiol (sau alţi estrogeni) va trebui în 
continuare studiată.

Un SERM de viitor – raloxifenul
Pentru că 27-OH-C este un SERM, s-a pus 
problema dacă nu cumva acţiunile lui pot fi 
blocate de alţi SERM-i. Astfel că s-a ajuns la 
raloxifen. 

Un compus terapeutic cu importantă 
activitate SERM este raloxifenul. Raloxifenul 
este văr bun cu tamoxifenul, folosit de 
ani buni în cancerul de sân ca terapie 
antiestrogenică. 

S-a observat că raloxifenul are efecte 
proestrogenice în unele ţesuturi şi acţiuni 
antiestrogenice în altele. Cele mai importante 
dintre acestea au fost studiate (şi deja folosite) 
în osteoporoză (vezi mai departe) şi cancerul 
de sân (US Preventive Services Task Force, 
2019). 

Raloxifenul este de mult aprobat (este 
label) și se foloseşte cu succces în terapia 
osteoporozei (pentru mai multe amănunte 
legat de acest subiect, vezi Pereţianu, 2016). 

Relaţia SERM-ilor cu ţesuturile este extrem 
de individuală și specifică. 27-OH-C este 
agonist pe celulele pe care este şi raloxifenul 
agonist (osteoblaste), dar este agonist pe 
celulele mamare, acolo unde raloxifenul este 
antagonist (Garcia-Estevez, 2019). Pe de altă 
parte, tamoxifenul este agonist pe uter, în 
timp ce raloxifenul este antagonist. 

Din grupa SERM-ilor, raloxifenul s-a 
dovedit a fi cel mai puternic inhibitor 
al aldehid-oxidazei 1 (raloxifene > 
bazedoxifene ~ lasofoxifene > tamoxifen > 
acolbifene) (Chen, 2019), enzimă puternic 
implicată în producerea de superoxid, de 
metabolizare (activare) a unor medicamente 
antivirale, de reducerea oxidului nitric 

(implicat în erecţie!). Prin acest mecanism, 
raloxifenul poate fi implicat în tratamentul 
a o mulţime de boli cu patogenie imuno-
inflamatorie (Mishra, 2019) și nu numai.

Obezitatea de post-menopauză şi 
raloxifenul
La menopauză, femeile se îngrașă. Evident, 
ele se îngrașă prin lipsa de estrogeni. Deci, 
estrogenii păzesc femeile de îngrășare. De 
aceea, mulţi recomandă terapia estrogenică și 
estro-progestativă la menopauză (vezi multe 
date în Pereţianu, 2017-2018). Totodată, 
la menopauză creşte colesterolemia. Dar 
nu colesterolul este cel direct implicat în 
fenomenele fiziopatologice, ci 27-OH-C. 
Interesant este că 27-OH-C este scăzut în 
xantomatoza cerebro-tendinoasă. Ori, este 
de observat că pacienţii cu această boală 
genetică sunt slabi. 

Din punctul de vedere al estrogenilor, ca 
terapie a menopauzei, există frica creșterii 

emc

Figura 3. 27-OH-C în cancerul mamar (sursa: Garcia-Estevez, 2019). 27-OH-C este implicat 
în stimularea proliferativă a celulelor mamare în contextul obezităţii și al inflamaţiei 
generată de ţesutul gras. Intratumoral (în celulele glandulare mamare) niv elul de 27-OH-C 
este de 6 ori mai mare decât în celulele mamare fără cancer.
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prevalenţei cancerului, mai ales a celui 
de sân. Întrebare: cum păzim femeile să 
se îngrașe la menopauză, dar să nu facă 
nici cancer de sân?? Răspunsul ar fi: prin 
medicamente de tip SERM. Ne trebuie astfel 
un anti-estrogenic la nivelul sânului, un 
antiestrogenic la nivelul efectelor negative ale 
ţesutului gras alb, un proestrogenic la nivelul 
creierului și un proestrogenic la nivelul 
osului. 

Cel care se potrivește cu cele mai multe 
acţiuni cerute de noi ar fi raloxifenul! 

Mai nou, raloxifenul a început să fie folosit 
în trialuri clinice şi în cancerul de sân. Astfel 
că efectele anti-estrogenice sunt acum în 
studiu clinic. Tot ca medicament out of label 
(neaprobat încă de FDA sau EMA pentru 
unele boli citate), raloxifenul are efecte 
pe scăderea prolactinemiei în adenomul 
hipofizar cu hiperprolactinemie (Choudhary, 
2019). 

Foarte recent, s-a arătat că raloxifenul 
scade greutatea animalului de experienţă, 
scade dimensiunea ţesutului gras visceral, 
ca efecte clinice, dar scade și mărimea 
adipocitelor și blochează apariţia de factori 
inflamatorii din ţesutul adipos alb de post-
menopauză, ca efect biologic (Shen, 2019).

Osteoporoza de menopauză și 
raloxifenul
Raloxifenul, sub forma comercială EvistaR, 
este de peste 20 de ani folosit în osteoporoză 
cu efecte remarcabile (vezi Pereţianu, 2016). 
S-a arătat că vărul tamoxifenului are efecte 
proestrogenice la nivelul osului. 

De remarcat este și faptul că raloxifenul 
crește rezistenţa osoasă la stresul mecanic 
(care poate fi deficitară după tratamentul 
cu bifosfonaţi), probabil prin remodelarea 
osoasă de tip estrogenic. Cel mai probabil 
acest tip de remodelare se datorează creșterii 
osului trabecular (Meixner, 2017). 

Ce este nou este faptul că raloxifenul apare 
a avea efect și asupra cartilajului, nu numai 
asupra osului. Astfel, recent s-a arătat că 
raloxifenul ameliorează pierderea de cartilaj 
în experiment la șoricioaicele ovariectomizate 
(Bei, 2019).

Menopauza, cogniția şi raloxifenul
Anul trecut (Khorasand, 2018) relaţiile 
între raloxifen și cogniţie (care scade la 
menopauză) şi relaţiile între raloxifen și 
tulburările de somn (care și ele cresc la 
menopauză) erau considerate ca neclare. 
Cu toate acestea, anul acesta (Gonzalez-

Rogrighez, 2019) au devenit mai clare și mai 
pozitive: cercetările sunt cuprinse în cel puţin 
10 studii EBM (evidence based medicine). 
Raloxifenul a crescut cogniţia la femeile la 
menopauză, fie ele depresive sau unele chiar 
cu schizofrenie. Dozele eficace au fost însă 
duble faţă de cele folosite uzual în tratarea 
osteoporozei, adică 120 mg vs 60 mg. 

Din păcate, raloxifenul poate avea efecte 
negative pe manifestările hipotalamic-
vegetative ale menopauzei, citate în 
prospectul aprobat pentru osteoporoză ca 
efecte secundare posibile.

În concluzie, între obezitate, colesterol și 
menopauză există numeroase corelaţii. Ele 
pot fi explicate prin metabolitul colesterolului 
numit 27-hidroxi-colesterol. 

Efectele de tip SERM ale 27-OH-C pot 
fi exploatate terapeutic dacă se folosesc 
medicamente de tip SERM cu acţiuni anti 
27-OH-C. Unul dintre aceste medicamente, 
deja existente pe piaţa românească, este 
raloxifenul,  
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S,Știm de zeci de ani că experienţele 
copilăriei interacţionează cu genetica 
pentru a schimba structura creierului 
și pentru a provoca schimbări 
comportamentale. Aceste experienţe 
de viaţă timpurii pot modifica dramatic 
numărul de neuroni, pot crește sau 
diminua complexitatea neuronilor 
(ramurile dendritice, axonice) și numărul 
de sinapse. Efectele acestei “sculptări” 
a creierului bazate pe experienţă au 
efecte profunde asupra funcţionării 
creierului, pot determina modul în 
care centrele emoţionale ale creierului 
comunică cu cortexul și funcţionarea 
superioară a acestuia pentru a determina 
personalitatea noastră, alegerile noastre 
și modul în care percepem lumea 
înconjurătoare. Experienţele negative 
apărute în interacţiunea cu persoanele de 
îngrijire pot deturna acest sistem bazat 
pe experienţă, ceea ce duce la dificultăţi 
emoţionale și cognitive și o proiecţie 
negativă asupra lumii. Aceste experienţe 
negative de viaţă timpurie depășesc 
programarea normală a creierului și 
iniţiază o cale spre patologie, care poate 
avea adesea o expresie întârziată până 
când copilul se apropie de preadolescenţă.

Dezvoltarea creierului este deci o 
interacţiune în continuă schimbare între 
genetică și mediu, experienţele postnatale 
modificând structura creierului. Creierul 
începe ca un tub neural, în care se nasc 
celulele (neurogeneză) care apoi se 
deplasează la locul corespunzător în creier 
(migraţie) și dezvoltă ramificaţii (axoni 
pentru intrare și dendrite pentru ieșire) ce 
permit construirea circuitelor cerebrale 
prin formarea conexiunilor chimico-
electrice dintre celule (sinapsele) pentru 
a transmite informaţiile. Unele dintre 
aceste procese apar prenatal (în special 
neurogeneză și migraţie), iar etapele 
ulterioare continuă la niveluri ridicate în 
primii doi-trei ani de viaţă, pe măsură ce 

creierul crește exponenţial în dimensiuni. 
Acest proces continuă și în adolescenţă. 
Domeniul de aplicare al acestei maturizări 
postnatale este enorm, zeci de mii de noi 
sinapse fiind formate zilnic în primii ani. O 
mare parte din această creștere depinde de 
evenimente prestabilite și programate de 
genetică, dar experienţa de viaţă ajustează 
acest proces (plasticitatea dependentă de 
experienţă). Experienţa poate determina 
supravieţuirea selectivă a neuronilor, 
complexitatea relativă a ramificării 
axonale și dendritice și numărul de 
sinapse care există între celule. De 
exemplu, neuronii neutilizaţi (neuroni cu 
activitate neuronală mică) vor muri, în 
timp ce neuronii folosiţi vor supravieţui, 
acesta fiind un proces normal care are 
loc în creierul în curs de dezvoltare. În 
timp ce noi neuroni se nasc în creier 
de-a lungul vieţii, enormitatea creșterii 
timpurii a vieţii nu este niciodată replicată 
în viaţa ulterioară. Modelele de activitate 
dintre neuroni pot face ca unii dintre 
aceștia să dezvolte mai multe ramuri 
dendritice și sinapse, astfel încât tipuri 
particulare de procesare a informaţiilor 
sunt îmbunătăţite. Este important să existe 
un nivel specific de activitate neuronală, 
deoarece s-a dovedit că o activitate prea 
mare sau prea mică este suboptimă. Dacă 
experienţa timpurie a vieţii nu activează 
sistemul de atașament, este probabil 
ca dezvoltarea viitoarei formaţiuni de 
atașament să fie compromisă. Dacă 
atașamentul din viaţa timpurie coexistă 
cu frica, atunci aceste sisteme ar putea fi 
excesiv de coordonate. 

În viziunea tradiţională a dezvoltării, 
creierul copilului era pur și simplu o 
versiune imatură a unui adult. Teoriile 
recente definesc copilul ca fiind mai 
“asemănător adultului” având în vedere 
însă că procesul de dezvoltare a abilităţilor 
necesită un timp, creierul funcţionând 
diferit în fiecare etapă a dezvoltării pentru 
a asigura comportamente adecvate pentru 
supravieţuire în fiecare dintre aceste 
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etape. Din fericire, creierul uman are 
constant capacitatea biologică înnăscută 
de a dezvolta noi neuroni pe tot parcursul 
vieţii și, mai important, de a crea noi 
conexiuni sinaptice între neuroni pe tot 
parcursul vieţii. Acest creier uman evoluat 
este o structură foarte complexă, formată 
din peste 100 de miliarde de neuroni ce 
formează materia cenușie. Fiecare neuron 
este capabil să se conecteze cu până la 
10.000 de alţi neuroni, astfel numărul 
de conexiuni sinaptice posibile în fiecare 
creier uman este mai mare decât numărul 
de atomi din Univers. 

Oamenii de toate vârstele, inclusiv 
sugarii, trebuie să aibă sentimentul de 
apartenenţă. Creierul sugarilor este 
structurat pentru a forma atașamente 
cu persoanele de îngrijire, așa cum a 
sugerat Bowlby în Teoria atașamentului. 
Bebelușul este o fiinţă socială chiar de la 
naștere și procesul de construire a acestui 
sugar social începe în ultimul trimestru 
de sarcină, când sistemele senzoriale ale 
copilului sunt funcţionale (vocea mamei 

stimulează sistemul auditiv al sugarului, 
semnătura olfactivă individuală a mamei 
și alimentele pe care le mănâncă pătrund 
în lichidul amniotic și activează simţurile 
chimice ale gustului și mirosului și sunt 
înghiţite în mod repetat de către copil). 
Această stimulare senzorială oferă o 
programare unică a simţurilor sugarului 
în două moduri: produce o conexiune 
dependentă de experienţă cu creierul care 
va influenţa procesarea senzorială pe tot 
parcursul vieţii și permite copilului să afle 
despre caracteristicile mamei în timp ce 
este încă în uter. În consecinţă, la naștere, 
vocea și mirosul mamei sunt deja învăţate 
de către copil, iar mama îl poate alina 
eficient în tranziţia la viaţa postnatală. 

În literatura axată pe psihologia 
dezvoltării, intervalul de la nouă luni la un 
an a fost evidenţiat ca un moment special 
în care sugarul își formează în sfârșit 
o reprezentare psihologică a persoanei 
de îngrijire primară și procesul final de 
formare a atașamentului este stabilit și 
pare să apară o exclusivitate referitor 
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la persoana care poate funcţiona ca și 
figură de atașament. Unele efecte ale 
atașamentului pot fi observate imediat, în 
timp ce altele se află în stare latentă și sunt 
exprimate mai târziu în viaţă. Mai ales 
după primul an de viaţă, odată ce copilul 
formează această legătură puternică, 
determinată biologic cu o persoană de 
îngrijire, această legătură este greu de 
rupt indiferent de calitatea atașamentului 
(chiar dacă îngrijitorul ar fi abuzator). 

Această învăţare paradoxală a 
atașamentului a fost demonstrată și la 
primatele non-umane – maimuţele pui 
abuzate formează atașamente puternice 
pentru un îngrijitor abuziv. Mai mult, 
copiii tolerează un abuz considerabil, 
rămânând în permanenţă atașaţi de un 
îngrijitor abuziv, astfel conturându-se 
ideea că mecanismele mediate de frică 
sunt într-o măsură blocate în viaţa 
timpurie pentru a sprijini dezvoltarea 
atașamentului. 

Expunerile scurte la stres pot 
fi benefice, deoarece stresul oferă 
organismului nostru o metodă rapidă 
de pregătire pentru o urgenţă. Cu toate 
acestea, stresul cronic (apărut în familiile 
dezorganizate, divorţul, abuzul și alţi 
stresori) produc răspunsuri la stres 
prelungite, care afectează semnificativ 
copiii. Un mecanism care poate reduce 
eliberarea hormonilor de stres este 
“tamponarea socială”, prin care o 
figură de atașament poate atenua foarte 
mult eliberarea hormonilor de stres, 
ca un “regulator ascuns” al funcţiilor 
fiziologice. Nivelul hormonului de stres 
CORTIZOL poate activa și dezactiva 
amigdala cerebrală, centrul nostru 
emoţional responsabil de procesarea 
fricii și a mecanismelor de evitare. Un 
număr mare de cercetări longitudinale 
oferă dovezi convingătoare privind rolul 
critic al relaţiilor de atașament timpuriu 
în dezvoltarea socială, emoţională și 
cognitivă a copiilor. 

Securitatea atașamentului faţă de 
mamă a fost evaluată în multe studii, 
dintre care unul s-a remarcat prin 
perspectiva longitudinală: prima parte 
a evaluat calitatea atașamentului la 33 
de copii când aveau 15 luni. Acești copii 
au fost apoi evaluaţi prin rezonanţă 
magnetică structurală la vârsta de 10-11 
ani. Rezultatele au indicat că copiii cu 
atașament securizant în raport cu mama 

lor în mica copilărie au avut volume mai 
mari de GM (materie cenușie) în șanţul 
temporal, joncţiunea temporo-parietală 
și girusul precentral la preadolescenţă, 
în regiunile creierului implicate în 
funcţionarea socială, cognitivă și 
emoţională prin procese dependente de 
experienţă. 

Prezenţa unui comportament parental 
negativ a fost legată de volumul total de 
GM mai mic (Lévesque și colab., 2015) 
și de subţierea corticală atenuată în 
lobul frontalul superior drept, parietal 
superior și girusul supramarginal, precum 
și o dezvoltare volumetrică redusă în 
nucleul stâng accumbens în adolescenţă 
(Whittle și colab., 2016). Aceste structuri 
ale creierului sunt esenţiale pentru 
dezvoltarea socială, emoţională și 
cognitivă a copiilor, având în vedere că 
stau la baza cunoașterii sociale, reglării 
emoţiilor, detectării ameninţărilor, 
monitorizării atenţiei, reglării stresului și 
procesării recompenselor. 

O altă ipoteză privitoare la relaţia 
observată între atașament și structura 
creierului se referă la una dintre noţiunile 
centrale ale teoriei atașamentului, 
cea a “modelelor interne de lucru” 
(Bowlby, 1988). Aceste modele constau 
în reprezentări mentale ale sinelui și ale 
altora, care sunt gândite a fi modelate 
prin interacţiuni zilnice cu persoanele 
de îngrijire primară. Se consideră 
că aceste modele sunt interiorizate 
progresiv, devenind o parte integrantă 
a personalităţii copilului și sunt din 
ce în ce mai generalizate către noi 
relaţii, ghidând comportamentul și 
interpretarea în noi situaţii sociale 
și ajutând copiii să anticipeze corect 
interacţiunile sociale viitoare 
(Bretherton și Munholland, 2016). 
Dovezi empirice arată într-adevăr că 
sugarii care dezvoltă un atașament 
securizant vor avea așteptări pozitive cu 
privire la interacţiunile sociale (Johnson et 
al., 2010; Biro și colab., 2015). 

Așadar, deși sunt încă multe de 
clarificat privind modul în care 
atașamentul reprezintă un factor predictor 
pentru evoluţia ulterioară a copilului în 
familie și în societate, ce este sigur în 
prezent este faptul că atunci când copiii 
dezvoltă atașament securizant, vor avea 
o bază stabilă pe care să construiască 
abilităţi viitoare.  

emc
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RRezumat:
În medicina contemporană, profesia 
de cercetător se doreşte a fi o activitate 
nouă, renăscută, înnobilată academic, 
caracterizată prin tenacitate, obiectivitate 
şi interdisciplinaritate. Activitatea 
cercetătorului, în general, trebuie 
să fie guvernată de principiile etice 
fundamentale, iar pentru chirurgul 
cercetător există unele principii 
complementare, obligatorii, şi anume: 
demnitate, onestitate, responsabilitate, 
eficienţă, educaţie, prudenţă. În acest fel, 
produsul muncii sale este considerat a 
avea valoare ştiinţifică. Cuvinte-cheie: 
principii etice, cercetare, subiecţi umani

În anii ’90 a apărut o nouă profesiune 
medicală, considerată a fi de viitor, 
şi anume cea de cercetător. Trecută 
multe decenii într-o umbră nemeritată, 
cercetarea ştiinţifică românească se 
doreşte a fi, în prezent, o profesie nouă, 
renăscută, înnobilată academic, cu 
reprezentanţi în toate specialităţile 
medicale, care îşi desfăşoară activitatea cu 
prioritate în centrele universitare. 

Apărut ca o necesitate impusă de 
progresele spectaculoase din domeniul 
ştiinţific şi medical, cercetătorul trebuie 
să fie promotorul noilor valori, liantul 
dintre orizontul ştiinţific de bibliotecă sau 
între laborator şi practica medicală; acest 
fapt presupune obţinerea unor obiective 

ştiinţifice în domeniul cercetării, cât şi 
identificarea mijloacelor de aplicare în 
practica medicală a acestora. 

În consecinţă, cercetătorul și în 
special chirurgul cercetător trebuie 
să fie în primul rând practician, dar 
poate în mai mare măsură un specialist 
dornic de studiu, de a experimenta 
noul, nu numai în domeniul chirurgiei, 
ci şi în cel al specialităţilor cu care 
colaborează, deoarece cercetarea cu 
valoare ştiinţifică necesară în medicina 
contemporană presupune o echipă 
interdisciplinară. 

Este unanim acceptat că medicina 
nu poate exista şi nu a existat niciodată 
fără cercetare, deoarece “medicina 
prin ea însăşi este o cercetare”, după 
cum considera profesorul Jean Bernard 
în lucrarea sa intitulată “Medicul şi 
cercetătorul” (citată de 1). În opinia sa, 
medicul care examinează un  bolnav 
desfăşoară o cercetare pentru a înţelege 
esenţa simptomelor care l-au adus la 
consultaţie, însă aceasta este o cercetare 
individuală, limitată la un obiectiv 
imediat, dar care poate deschide calea spre 
o nouă descoperire. Aşadar, medicina este 
– prin concepţie – o activitate de cercetare. 

Marile descoperiri din medicină, 
care au schimbat destinul omenirii, s-au 
desfăşurat pe două căi: cercetarea clinică 
şi cercetarea ştiinţifică fundamentală 
(genetică, biologie, biofizică, imunologie 
etc.), însă în ultimul deceniu aceste 
două domenii s-au apropiat foarte 
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mult, progresul medicinii fiind dat de 
colaborarea dintre ele. Acest aspect 
reprezintă caracteristica fundamentală 
a cercetării din perioada contemporană, 
aspect care a contribuit cu prioritate la 
apariţia cercetătorilor din fiecare domeniu 
medical, ca o necesitate imperioasă de 
a îmbina medicina clinică şi domeniul 
ştiinţelor fundamentale. 

În particular, în domeniul chirurgiei 
acest aspect s-a concretizat în progresele 
remarcabile obţinute în microchirurgie, 
în trasplantul de organe, în chirurgia 
oncologică; au apărut metode terapeutice 
noi ca tehnicile laparoscopice şi de 
chirurgie endoscopică, chirurgia 
robotică, obţinute ca urmare a colaborării 
specialiştilor chirurgi cu cercetători 
biologi, biofizicieni, geneticieni, 
imunologi, ingineri. 

Atât pe plan mondial, cât şi în România, 
chirurgia ficatului este unul dintre 
domeniile în care s-au realizat poate cele 
mai spectaculoase progrese. 

Mijloacele de investigaţie au devenit 
din ce în ce mai precise şi mai sofisticate, 
iar tehnicile de rezecţie au fost mult 
diversificate şi rafinate, iar în oncologie, 
pentru tumorile maligne, s-au dezvoltat 
metode de tratament adjuvant şi 
neoadjuvant care au dus la creşterea ratei 
de supravieţuire. 

Însă cel mai impunător succes obţinut 
în chirurgia hepatică este indiscutabil 
trasplantul hepatic, care a devenit o 
metodă terapeutică acceptată în practica 
medicală curentă, inclusiv în România.2

În consecinţă, introducerea 
transplantului hepatic în tratamentul 
bolilor terminale de ficat a dus la 
interpretarea dintr-o viziune modernă, 
mai complexă, a fiziologiei şi a patologiei 
hepatice, precum şi la reconsiderarea 
tratamentului afecţiunilor grave, 
evolutive, ce nu aveau până în prezent 
soluţie terapeutică.3

Pe plan mondial, este de notorietate 
în acest domeniu personalitatea lui 
Thomas E. Starzl, cercetător şi chirurg de 
transplant care în anul 1968 a introdus 
transplantul hepatic ca metodă terapeutică 
în practica medicală. 

De asemenea, contribuţiile sale 
ştiinţifice în domeniul transplantului 
de rinichi, introducerea ciclosporinelor 
în tratamentul imunosupresor 
posttransplant, rolul hepatotrofic 

al insulinei, fiind şi promotor al 
transplantului multivisceral şi al 
xenotranplantului, reprezintă valori 
incontestabile ale cercetării chirurgicale 
contemporane, care au dus la progresul 
medicinii spre o nouă eră, cea a chirurgiei 
de transplant, care face posibilă creearea 
prototipului de “om în mozaic”.4

Considerându-se cu prioritate 
cercetător, profesorul Starzl afirma că 
“rolul cercetătorului este de a căuta un 
răspuns la ce nu cunoaşte, încercând a 
obţine o imagine conceptuală, în loc de a 
se pierde învăţând din ce în ce mai mult 
despre din ce în ce mai puţin”.4

De la aceste personalităţi, pentru 
generaţia tânără rămâne, pe lângă 
moştenirea ştiinţifică de notorietate, 
exemplul de gândire, de modestie, de 
dăruire, de demnitate, de inteligenţă, 
calităţi indispensabile pentru profilul ideal 
de cercetător. 

Pentru a avea valoare ştiinţifică, un 
proiect de cercetare trebuie să dispună 
de: un obiectiv de cercetare, un plan de 
cercetare, un colectiv interdisciplinar de 
cercetători, o bază de date (preferabil 
în formă electronică), surse de 
informare, susţinere financiară, modele 
experimentale, un coordonator de proiect 
sau un mentor ales ca model profesional.5

Dar o parte dintre modelele experimentale 
în cercetarea chirurgicală sunt umane, 
omul devine astfel obiectul şi, în acelaşi 
timp, beneficiarul cercetării. 

Esenţial în aceste situaţii este 
respectarea dreptului la informaţie 
al pacientului care devine model 

Tabel nr.1:   PRINCIPII ETICE FUNDAMENTALE 
GENERALE
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experimental, respectiv informaţiile 
referitoare la protocol, riscuri cunoscute 
și mai ales la cele imprevizibile din 
punct de vedere teoretic, despre 
beneficiile cercetării pentru sine și pentru 
comunitatea știinţifică medicală. De 
asemenea, modelul uman trebuie informat 
obligatoriu despre experienţa colectivului 
de cercetare instituţional și din literatura 
de specialitate internaţională pe subiectul 
cercetării sau pe cazuri asemănătoare. 

Esenţial este ca pacientul aflat în 
postura de model experimental să accepte 
sau nu protocolul de cercetare propus 
în cunoștinţă de cauză, fiind informat 
în prealabil, cu acordul scris al acestuia. 
Acesta este un principiu etic fundamental 
în cercetarea medicală pe subiecţi umani. 

În literatura de specialitate, există 
menţionate principiile generale 
clasice de etică, ce trebuie respectate 
în cercetarea știinţifică medicală 
(Tabel nr.1):6

Aceleaşi principii se regăsesc şi în 
conferinţa susţinută de L. Michel la al 

XIX-lea Congres Naţional de Chirurgie, 
în Bucureşti, 1998, şi intitulată: “Etica 
cercetării medicale pe om”,7 în care se 
militează pentru respectarea integrităţii şi 
demnităţii subiecţilor umani în cercetarea 
chirurgicală contemporană. 

În principiu, un proiect de cercetare 
ce are subiecţi umani ia naştere dintr-o 
dilemă sau dintr-o întrebare a clinicianului 
şi îşi are originea în calităţile sale de 
observaţie clinică şi în experienţa sa 
profesională. 

În acest sens, sunt promovate patru 
principii etice fundamentale8 care oferă 
valoare ştiinţifică unui proiect de cercetare 
şi, în aceeaşi măsură, respectă integritatea 
morală şi fizică a subiecţilor umani, şi 
anume principiul interesului ştiinţific 
şi al beneficiului cercetării, principiul 
inocuităţii cercetării, al respectului faţă 
de persoană, principiul echităţii. 

Cercetarea medico-chirurgicală 
necesită o înaltă responsabilitate deoarece, 
având ca obiect respectabila fiinţă 
“omul”, este pe cât de necesară, pe atât de 

emc
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periculoasă. În acest sens există Codul de 
principii etice adaptat după Resnik (citat 
de 9) pentru chirurgul cercetător, şi care 
se impune a fi respectat în practică pentru 
ca rezultatul muncii sale să aibă valoare 
ştiinţifică (Tabel nr. 2):

Rezultatele cercetării care au valoare 
ştiinţifică se vor comunica în publicaţii 
de specialitate. Se acceptă şi publicarea 
rezultatelor negative cu valoare ştiinţifică, 
ce constituie un etalon al respectării 
adevărului şi reprezintă “modele de evitat 
pentru cercetările ulterioare”. 

Eşecul în cercetare nu trebuie privit ca o 
ratare o obiectivului propus în studiu, ci ca 
pe un prilej de reevaluare, de noi decizii, 
de descoperire a altor căi de cercetare 
pentru finalizarea scopului propus şi, 
de asemenea, trebuie redactat ca atare 
pentru obiectivitate. Onestitatea, în astfel 
de situaţii, este cel mai valoros principiu 
etic care trebuie respectat pentru a obţine 
valoare ştiinţifică. 

Un rol deosebit de important îl are 
educaţia pentru cercetare a medicilor 
tineri, care este dependentă de nivelul 
pregătirii profesionale, de cultura 
medicală, de dăruirea profesională a 
acestora.9 În acest sens, facultăţile de 
medicină au programe de educaţie 
ştiinţifică în domeniul respectabilei 
discipline a cercetării. 

Nu împărtăşesc opiniile conform 
cărora “cercetarea este un lux sau 
o necesitate”, deoarece consider că 
cercetarea este o prioritate şi este 
imperios să fie o prioritate în medicina 
contemporană! 

De dată recentă, activitatea 
cercetătorului a fost reglementată prin 
lege (nr. 411/ 2002), cercetarea fiind 
considerată “prioritate naţională”, 
respectiv prin Legea privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare, 
emisă de Guvernul României,10 în care 
sunt prevăzute: rolul, competenţele, 
responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile 
cercetătorilor. Dintre acestea, sunt 
menţionate: accesul la sursele de 
informare, participarea la manifestări 
ştiinţifice cu comunicări din rezultatele 
activităţii sale de cercetare, dreptul de a 
publica lucrări în condiţiile legii, dreptul 
de a fi sprijinit de unitate în vederea 
perfecţionării pregătirii profesionale, “să 
utilizeze în activitatea de cercetare cele 
mai noi cunoştinţe în domeniul cercetării, 

să respecte etica şi deontologia 
activităţii de cercetare, să desfăşoare 
activităţi succesive sau simultane privind 
cercetarea, învăţământul sau valorificarea 
cercetării în unităţile în care sunt 
încadraţi”. 

Dar spre ce se îndreaptă cercetarea 
chirurgicală românească şi mondială?! 

Un răspuns poate fi concretizat astfel: 
un înalt profesionalism, colaborare 
interdisciplinară, perfecţionare 
profesională continuă; în felul acesta se 
pot îndeplini obiective prioritare la scară 
mondială ca terapia genică, terapiile cu 
anticorpi monoclonali, noi tehnici de 
transplant de organe (xenotransplantul, 
transplantul multivisceral), terapii cu 
celule stem, noi tehnici de microchirurgie, 
chirurgia robotică, telemedicina – toate 
acestea definesc conceptul de “medicină a 
mileniului III”. 

În concluzie, în medicina 
contemporană, cercetarea știinţifică are 
un rol primordial şi incontestabil, fiind 
în strânsă corelaţie cu practica medico-
chirurgicală, ce reprezintă sursa modelelor 
de cercetare şi beneficiarul rezultatelor 
acesteia; însă este imperioasă respectarea 
unor principii etice fundamentale, care-i 
oferă valoarea ştiinţifică. Cercetarea 
ştiinţifică este o prioritate naţională în 
contemporaneitate şi, incontestabil, 
reprezintă un promotor al progresului 
medicinii moderne. 

Dar pentru acurateţe şi valoare 
ştiinţifică certă, codul principiilor etice va 
trebui respectat de către cercetători, ca un 
“legământ moral” ce va fi transmis peste 
timp generaţiilor următoare.  
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RRezumat
Specializarea medicală este o caracteristică 
a medicinei actuale, dar multiple patologii 
și în special bolile mediate imun sunt 
complexe și extinse sistemic, impunând 
echipe multidisciplinare pentru un 
management adecvat. Colaborarea 
dermatolog - reumatolog este deosebit de 
importantă în multiple boli mediate imun 
cum ar fi psoriazisul și artrita psoriazică, 
lupusul eritematos sistemic, sclerodermia 
sistemică, dermatomiozita, vasculitele și 
altele.

Introducere
Tendinţa la specializare medicală 
este o caracteristică a medicinei 
actuale, volumul imens de date 
știinţifice impunând delimitarea 
competenţelor medicale. Pe de altă 
parte, aceeași dezvoltare știinţifică 
medicală fără precedent a dezvăluit 
noi feţe ale unor boli aparent bine 
cunoscute, a arătat complexitatea și 
extensia sistemică a acestor boli, a 
transformat boli abordate anterior 
de o singură specialitate în patologii 
interdisciplinare, și aceste aspecte sunt 
foarte evidente în bolile mediate imun.1 
Ca urmare, colaborarea interdisciplinară 
și formarea de echipe multidisciplinare 
pentru rezolvarea acestor patologii 
este în prezent regula și nu excepţia.1 
Colaborarea dermatolog - reumatolog este 
indispensabilă într-o serie de boli cum ar 
fi psoriazisul asociat cu artrita psoriazică, 
lupusul eritematos sistemic, sclerodermia 
sistemică, dermatomiozita, vasculitele și 
altele.1 

Psoriazis vulgar
Psoriazisul este una dintre cele mai 
frecvente afecţiuni din patologia generală, 
cu o prevalenţă de aproximativ 1 - 2% din 
populaţia generală, în funcţie de datele 
publicate. Din acest număr uriaș de pacienţi, 
între 6 - 40% (sau mai mult, în funcţie 
de sursă și de criteriile de clasificare) vor 
dezvolta artrită psoriazică (sau psoriazis 
artropatic).2,3 Indiferent cum denumim 
această entitate (unificarea terminologiei 
este o altă problemă interdisciplinară!), 
aceasta poate avea consecinţe severe 
pe termen mediu și lung.2,3 Însumarea 
problemelor dermatologice, reumatologice 
și a celor generale (cardiovasculare, 
digestive, psihologice) determină o scădere 
marcată a calităţii vieţii și o reducere 
importantă a speranţei de viaţă a acestor 
pacienţi.2,3 

Evaluând un pacient cu psoriazis, 
medicul dermatolog ar putea avea în vedere 
colaborarea cu un medic reumatolog în 
două situaţii. Prima este prezenţa unor 
probleme articulare/ musculoscheletale 
evidente cum ar fi tumefacţii și dureri 
articulare importante, dureri lombare, 
limitarea funcţională marcată. Trimiterea 
către reumatolog este soluţia evidentă 
și stabilirea unor linii comune de 
tratament este absolut logică și în acord cu 
recomandările internaţionale actuale, dar 
cu siguranţă este tardivă, mulţi pacienţi 
având leziuni structurale semnificative deja 
instalate. O a doua situaţie este suspectarea 
unei probleme musculoscheletale pe 
baza unor acuze ușoare, nespecifice 
și a unor chestionare utile cum ar fi 
PASE (Psoriatic Arthritis Screening and 
Evaluation questionnaire) cu sensibilitate si 
specificitate de peste 70%, ToPAS (Toronto 
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Psoriatic Arthritis Screen), PEST (Psoriasis 
Epidemiology Screening Tool) și altele.2

Trimiterea la reumatolog este relativ 
precoce și eficienţa terapiei este semnificativ 
mai mare. 

Diagnosticul precoce și tratamentul 
ţintit (treat to target / T2T), cu ţinte 
precise și evaluări riguroase, reprezintă 
standardul de tratament recomandat 
de EULAR – organizaţia reumatologilor 
europeni2,3,4 și aspecte asemănătoare apar 
și în recomandările GRAPPA (Group for 
Research and Assessment of Psoriasis and 
Psoriatic Arthritis). Există însă date care 
sugerează că o colaborare dermatolog 
- reumatolog în domeniul psoriazisului - 
artritei psoriazice ar putea fi și mai precoce. 

În majoritatea cazurilor apariţia 
psoriazisului precedă manifestările 
musculoscheletale. Dar debutul clinic 
efectiv al artritei psoriazice este greu de 
stabilit și diagnosticul poate fi întârziat. 
Dacă încercăm să punem un diagnostic 
precoce de artrită psoriazică atunci ar 
trebui ca toţi pacienţii cu psoriazis să 
fie evaluaţi de un reumatolog, inclusiv 
imagistic (în special ecografic), înaintea 
apariţiei unor simptome sau manifestări 
musculoscheletale sau la scurt timp de 
la apariţia acestora. Au fost publicate 
mai multe studii care arată o frecvenţă 
înaltă a modificărilor clinice și imagistice 
asimptomatice sau paucisimptomatice, 
detectate de examinatori experimentaţi la 
pacienţi cu psoriazis.5 Aceste modificări 
sunt evident mai frecvente decât în 
populaţia generală și au în mod cert 
legătură cu manifestările cutanate prin 
mecanisme genetice, imunologice și 
traumatice (de exemplu, echivalentul 
musculoscheletal al fenomenului Koebner). 
Unele din aceste modificări au dovedit 
un caracter predictiv pentru apariţia unei 
artrite psoriazice clinic evidente.5 Încă nu 
știm dacă toate aceste modificări justifică 
iniţierea sau intensificarea tratamentului 
sistemic, dar justifică monitorizarea 
mai strictă a pacienţilor de către echipe 
multidisciplinare.5

Din punct de vedere reumatologic, 
evaluarea pacienţilor suspectaţi de 
poliartrită reumatoidă în așa-numitele 
clinici de artrită precoce a condus la o 
schimbare radicală în privinţa acestei boli 
considerate în acel moment incurabilă. Au 
fost stabilite elemente de predicţie, au fost 
validate scoruri de activitate, s-au stabilit 

linii precise de tratament, au fost modificate 
criteriile de clasificare pentru accelerarea 
diagnosticului, au apărut noi criterii pentru 
remisiune, atinse în prezent de un număr 
mare de pacienţi. Această experienţă este, 
în acest moment, perfect aplicabilă în artrita 
psoriazică.6,7

Ceva mai rar apare și situaţia în care 
debutul este articular și atunci reumatologul 
trimite la consult dermatologic un pacient 
cu manifestări musculoscheletale care 
sugerează o artrită psoriazică. Diagnosticul 
precoce de artrită psoriazică este foarte 
important în prevenirea sau limitarea 
complicaţiilor și impune o abordare 
multidisciplinară a pacientului.6,7 Aceasta nu 
este dificilă deoarece fiecare specialitate are 
un câmp distinct de acţiune, pot fi stabilite 
ţinte comune pentru managementul adecvat 
al pacientului și există un nucleu comun 
de terapii convenţionale (ca Metotrexat) 
sau biologice (anti TNF, anti Il-17). În plus, 
terapiile specifice doar pentru una dintre 
cele două specialităţi sunt deosebit de utile 
pentru situaţii particulare și personalizarea 
terapiei.8

Este posibil ca în viitorul apropiat 
caracterizarea genetică a pacienţilor cu 
psoriazis să permită o predicţie a riscului 
de dezvoltare a formelor severe de boală și 
a artritei psoriazice, ceea ce va conduce la o 
stratificare a pacienţilor și la personalizarea 
evaluării și tratamentului. 

Revenind la prezent, printre 
recomandările și principiile GRAPPA 
apare efectul benefic asupra pacienţilor 
produs prin evaluarea și managementul 
de către o echipă multidisciplinară.2,8

În sens mai larg, psoriazisul și artrita 
psoriazică fac parte dintr-un grup mare de 
boli mediate imun, cu multe mecanisme 
patogenice și elemente genetice comune, 
grup care include spondilartritele și bolile 
inflamatorii intestinale.2 În acest grup 
întâlnim frecvent prezenţa concomitentă 
sau apariţia succesivă a mai multor 
entităţi patologice din grup. Evaluarea 
corectă și managementul acestor situaţii 
clinice tot mai frecvente trebuie făcut de 
o echipă multidisciplinară care include 
dermatologi, reumatologi, gastroenterologi, 
eventual oftalmologi, cardiologi, psihologi, 
specialiști în recuperare etc. Complexitatea 
problemelor clinice va crește foarte mult 
pentru că pe lângă asocierile patologice 
vom întâlni tot mai frecvent reacţii adverse 
ale terapiilor utilizate (în special biologice), 
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reactii adverse de tip infecţios sau de tip 
imun. 

Bolile conjunctivo-vasculare 
Colaborarea dintre dermatolog și 
reumatolog nu se oprește la psoriazis 
și artrita psoriazică. Bolile conjunctivo 
-vasculare (oricât de imprecis este acest 
termen!) sunt patologii interdisciplinare 
prin excelenţă și colaborarea dermatolog - 
reumatolog are un rol central. 

Lupusul eritematos sistemic are, 
printre cele mai frecvente manifestări, 
manifestări cutanate acute și cronice, și 
respectiv manifestări articulare. Medicul 
dermatolog care evaluează pentru 
prima dată un pacient cu manifestări 
cutanate compatibile cu dianosticul 
de lupus trebuie să aibă în vedere și 
posibilitatea dezvoltării unui lupus 
eritematos sistemic, și chiar în absenţa 
unor manifestări evidente articulare sau 
sistemice este util să îndrume pacientul 
pentru o evaluare reumatologică. La 
rândul său, medicul reumatolog care 
evaluează un pacient cu manifestări 
articulare sau sistemice și manifestări 
cutanate chiar nespecifice trebuie să 
propună un consult dermatologic. După 
modelul amintit anterior, al poliartritei 
reumatoide precoce, se propune în prezent 
înfiinţarea unor clinici multidisciplinare 
de lupus precoce în scopul accelerării 
diagnosticului și iniţierii tratamentului 
eficient și ameliorării prognosticului pe 
termen lung.9,10 Sclerodermia sistemică, 
dermatomiozita și vasculitele sunt alte 
exemple în care diagnosticul iniţial poate 
aparţine medicului dermatolog, dar în 
majoritatea situaţiilor, evaluarea împreună 
cu reumatologul, eventual cu o echipă 
multidisciplinară, accelerează diagnosticul 
și evaluarea globală a manifestărilor bolii, 
precizează tratamentul și managementul 
și ameliorează prognosticul pe termen 
lung. În cazul sclerodermiei sistemice, 
noile criterii de clasificare permit 
diagnosticarea unor forme mai precoce de 
boală și se încearcă în continuare scurtarea 
intervalului între primele simptome și 
diagnosticul de sclerodermie.11 Există și o 
iniţiativă a reumatologilor europeni pentru 
diagnosticul precoce al sclerodermiei 
sistemice, proiectul VEDOSS (Very Early 
Diagnosis of Systemic Sclerosis), desfășurat 
în cadrul EUSTAR, organizaţia europeană 
pentru cercetarea sclerodermiei.12 

Bolile autoinflamatorii
În încheiere, trebuie amintite bolile 
autoinflamatorii, produse de defecte 
monogenice sau poligenice ale reglării 
răspunsului imun înăscut. Aceste 
suferinţe, considerate iniţial ca fiind 
exclusiv pediatrice, sunt tot mai frecvent 
diagnosticate la adulţi. Combinaţia de 
manifestări cutanate și articulare cu 
manifestări sistemice, frecvent autolimitate, 
este frecventă în aceste boli, și evaluarea de 
căte o echipă multidisciplinară a cazurilor 
cu patologii cutanate și/sau articulare 
atipice poate conduce la un diagnostic 
precoce și la un tratament adecvat care 
previne consecinţele severe ale acestor boli. 

Concluzii 
Performanţa medicală impune specializări 
și chiar supraspecializări, dar numeroase 
patologii au elemente complexe sistemice 
care impun o abordare multidisciplinară. 
Domeniul bolilor mediate imun nu face 
excepţie, activitatea diferiţilor specialiști 
se completează reciproc și, ca urmare, 
colaborarea dintre medicul dermatolog 
și medici de alte specialităţi, în special 
medici reumatologi, este vitală pentru 
diagnosticul precoce și complet, pentru 
evaluarea consecinţelor bolii și stabilirea 
prognosticului, pentru managementul 
optim al pacienţilor, în conformitate cu 
standardele secolului XXI.  
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Deparazitare intestinală 
prin apifitoterapie

Parazitozele intestinale 
beneficiază de un tratament 
alopat deosebit de agresiv, 

în special pentru ficatul unui copil, 
astfel încât este bine de început cu 
un tratament fitoterapic, plantele 
putând să ajute prin efecte 
multiple, asociate celei de bază, 
cea antihelmintică. 

După cum se știe, complicaţiile 
produse de paraziţii intestinali pot 
fi multiple, având în vedere că este 
afectată zona din corp cel mai mult 
interesată în susţinerea imunitară 
a organismului, flora intestinală. 
Astfel, multe alergii au drept cauză 
infestarea cu paraziţi intestinali, 
fie că se manifestă la nivelul pielii, 
fie la nivel digestiv sau respirator. 
Persoanele, în special copiii, dar și 
adulţii, devin anemici, cu tulburări 
de tranzit, de tip diaree sau 
constipaţie, balonare și flatulenţă, 
dureri abdominale difuze sau 
localizate, prurit anal, greaţă, gust 
amar. Simptome neplăcute apar și la 
nivel cerebral, ca stări de oboseală, 
nervozitate, somn agitat și altele. 

Se poate spune că parazitozele 
intestinale sunt subdiagnosticate 
paraclinic, nu se surprinde 
întotdeauna eliminarea chisturilor 
de giardia sau a ouălor de ascarizi 
sau oxiuri în scaun. La pacienţii 
adulţi există uneori reticenţă în a 
relata existenţa paraziţilor vizibili 
în scaun, persistând astfel starea de 
purtător cu risc de contaminare a 
celor din familie. 

O posibilă rezolvare cu 
un preparat natural 
Vă propun preparatul fitofarmaceutic 
Giardinophyt, pe care l-am conceput 
și testat cu foarte bune rezultate și pe 
care l-am încredinţat spre fabricaţie 
firmei Plantextrakt din Cluj. 

Combinaţia de extracte naturale 
de Cimbru, Mărar, Cuișoare, Vetrice 
și propolis favorizează eliminarea 
paraziţilor, distruge şi împiedică 
proliferarea microorganismelor, 
favorizează eliminarea gazelor 
din intestin, combate senzaţia de 
vomă şi greaţă – prin acţiunile 
antihelmintică (componentele 
uleiului volatil din Vetrice; 
componentele din uleiul volatil din 
Cimbru – timol și carvacrol, din 
Mărar – carvonă, din Cuișoare – 
eugenol și derivaţi; componentele 
din Propolis – acizi şi esteri ai 
acizilor fenolici, ai acidului ferulic), 
antimicrobiană (componentele din 
uleiul volatil din Cimbru – timol, 
din Cuişoare – eugenol, flavonoidele 
din Propolis) și carminativă 
(componentele din uleiul volatil de 
Mărar). 

Vetricea – Chrysanthemum 
vulgare/ Tanacetum vulgare – părţile 
florale și ramurile superioare 
conţin 0,2-0,6% ulei esenţial 
format din tanacetonă, tuionă, 
camfor, cineol și borneol, substanţe 
amare cu structură lactonică, eter-
alcooli, flavonoizi, gumirezine, 
taninuri, acid malic și tartric și 
vitamina B1. Acţiunea în oxiurază 
și în ascaridoză este datorată în 
special componentelor din uleiul 
volatil (tanacetonă, tuionă). Nu 
se recomandă în timpul sarcinii, 
datorită efectului abortiv al tuionei. 

Cimbrul de cultură – Thymus 
vulgaris – conţine 1-2% ulei esenţial 
bogat în timol, p-cineol și borneol, 
geraniol, carvacrol, linalol, acetat 
de bornil, pinene, saponozide, 
acid ursolic, flavonoide etc. Are 

numeroase utilizări de uz intern și 
extern. 

Figurează în listele plantelor 
medicinale aprobate de UE, de 
ESCOP, în Farmacopeea britanică a 
plantelor medicinale etc. Acţiunea 
farmacodinamică se bazează în 
special pe timol și carvacrol care, 
pe lângă acţiunea antihelmintică, 
au și acţiune antimicrobiană și 
antifungică. Nu prezintă efecte 
secundare și reacţii adverse, de altfel 
se utilizează frecvent în alimentaţie. 

Mărarul – Anethum graveolens 
– atât fructele, cât și seminţele 
conţin ulei volatil (2,5-6%), 
cantităţi apreciabile de K, S, Na, 
vitaminele A, B, C. Uleiul volatil 
conţine 40-60% carvonă, căreia i se 
datorează acţiunea antihelmintică. 
Acţionează și împotriva colicilor 
intestinale și a balonărilor care 
însoţesc de multe ori helmintiazele, 
prin efectul carminativ. Nu prezintă 
reacţii adverse, efecte secundare sau 
contraindicaţii. 

Cuișoarele – Eugenia 
caryophyllata – se recoltează bobocii 
flo rali, a căror cu loare roşie devine, 
prin us care, brun închis; conţin: 
13% taninuri, ceruri, gumirezine, 
o substanţă incoloră cristalizată 
denumită caryophyllin și ulei volatil. 
Uleiul volatil este format în proporţie 
de 60-90% din eugenol și acetat de 
eugenol, cariofilen și alţi compuși 
minori. Acţiunea antihelmintică 
se datorează conţinutului ridicat 
în eugenol, care este un puternic 
bactericid, comparabil cu fenolul. 
În dozele din formula preparatului 
Giardinophyt extractul de Cuișoare 
nu este toxic și nu are contraindicaţii. 

Propolisul – alături de miere, 
este unul dintre cele mai valoroase 
produse ale stupului. Conţine 
flavone, flavonone, acizi fenolici şi 
esterii acestora, esterul feniletilic 
al acidului cafeic, acid ferulic etc. 
Acţiunile principale sunt cele 
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antibacteriene, antihelmintice, 
antiinfl amatoare, antitumorale, 
hepatoprotectoare, antifungice, 
analgezice şi antioxidante. În 
prezent, pe plan mondial propolisul 
intră în compoziţia a numeroase 
medicamente, suplimente sau 
aditivi alimentari. Este recomandat 
și preventiv, pentru îmbunătăţirea 
generală a stării de sănătate. 
Acţiunea antihelmintică se datorează 
acizilor fenolici, esterilor acestora și 
acidului ferulic. 

Studiu toxicologic 
Preparatul Giardinophyt a fost supus 
unui studiu toxicologic. Pentru 
studiu au fost utilizaţi șoareci Swiss 
și șobolani Wistar de ambele sexe. 
Produsul de testat a fost administrat 
pe cale orală, prin gavaj intragastric. 
Cantitatea administrată a fost 
calculată /kg corp, ţinându-se cont 
de recomandările de administrare 
ale produsului.

După administrare, animalele 
au fost supravegheate pe o perioadă 
de 14 zile şi controlate de cel puţin 
2 ori/ zi. La animalele de ambele 
specii şi sexe nu s-au consemnat 
semne de toxicitate sau modifi cări 
semnifi cative ale comportamentului 
spontan şi alimentar şi nici 
letalitate. La necropsie (în ziua a 
14-a a experimentului), nu s-au 
relevat modifi cări patologice ale 
structurilor parenchimantoase, 
tulburări ale distribuţiei sanguine 
sau modifi cări la nivelul cavităţilor 
seroase.

Cum se administrează 
produsul Giardinophyt 
În doză unică, dimineaţa, înainte 
de masă, în cure de 7 zile urmate 
de 7 zile pauză. Se repetă încă 7 
zile pentru prevenirea recidivelor. 
Cantitatea de administrat diferă în 
funcţie de vârstă (copii de 2-6 ani: 
1 ml; copii de 7-14 ani: 2 ml; copii 

peste 15 ani şi adulţi: 3 ml). În timpul 
tratamentului trebuie respectate 
regulile igienice care să nu permită 
proliferarea paraziţilor şi un regim 
dietetic adecvat.

Desigur, se va administra 
tuturor membrilor familiei. Și încă 
o atenţionare, nu se administrează 
femeilor însărcinate și celor care 
alăptează, precum și celor alergici la 
produse apicole (propolis).

Mai puteți recomanda 
În alimentaţie se vor folosi 
fructe şi legume: afi ne, alune, 
frăguţe, căpşuni, lămâi, măsline, 
piersici, hrean ras, morcovi, 
ceapă, praz, pătrunjel, usturoi şi 
varză albă. 

Se recomandă şi consumul de 
seminţe de dovleac decorticate 
(neprăjite şi nesărate), consumate 
ca atare sau amestecate bine cu 
miere de albine şi lapte în părţi 
egale, câte 20-30 g pe zi. 
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strategii în sănătate

Implementarea Directivei privind Me-
dicamentele Falsificate s-a dovedit a 
fi o iniţiativă complexă și ambiţioasă, 
care a demonstrat că succesul poa-
te fi obţinut doar printr-o comunica-
re deschisă, dedicare și transfer de 
cunoștinţe între părţile interesate.

Au trecut opt luni de când Sistemul 
Naţional de Verificare a Medicamen-
telor (SNVM) a devenit operaţional 
(09.02.2019) și imaginea de ansam-
blu în România este următoarea:

- 7.500 farmacii înregistrate în 
SNVM; 

- Peste 500 de spitale înregistrate în 
SNVM;

- Peste 270 de distribuitori înre gis-
traţi în SNVM; 

- 285 DAPP înregistraţi în OSMR. 
Activitatea de scanare a crescut, în 

prezent se înregistrează 11.403.096 
tranzacţii în SNVM, în creștere con-
stantă pe săptămână. Mesajele de 
alertă reprezintă în medie 1,5% din 
tranzacţii, cu principalele trei cauze: 
date care nu sunt încărcate în Hub-ul 
European, probleme de configurare a 
scannerului sau defecte software.

Mesajele de alertă sunt analizate 
în detaliu de echipa OSMR în vede-
rea depistării principalelor cauze de 
alerte așa-zis false, determinate de 
erori tehnice. Ulterior identificării ca-
uzei, în colaborare cu Utilizatorul Fi-
nal și/sau producătorul, depunem 
eforturi pentru eliminarea acelor cau-

ze pe viitor, prin mai buna cunoaștere 
a funcţionării sistemului de verificare 
de către toţi utilizatorii.

Un aspect extrem de important: 
în procesul de analiză a alertelor de 
nivel 5, echipa OSMR a remarcat o 
incidenţă ridicată a alertelor tip 22 
Pack (decomisionare multiplă) pentru 
aceleași cutii de medicamente, majo-
ritatea din partea Utilizatorilor Finali 
de tip spital. În urma investigaţiilor 
a reieșit faptul că alertele false de ni-
vel 5 sunt generate deoarece identi-
ficatorul unic este scanat de fiecare 
dată când medicamentele sunt scoa-
se din aceeași cutie. După o primă sca-
nare de decomisionare în SNVM, co-
dul res pectiv este dezactivat – statusul 
cutiei de medicamente se modifică, în 
sistem, din “activă” în “inactivă” – ast-
fel că orice scanare ulterioară produ-
ce alerte de nivel 5, transmise automat 
și către Autorităţile Naţionale Compe-
tente, deși evident nu e cazul de suspi-
ciune de falsificare. Pentru a elimina 
acest tip de alertă falsă, recomanda-
rea pentru Spitale este ca scanarea de 
decomisionare să se efectueze o sin-
gură dată, la deschiderea cutiei. 

O etapă de o importanţă majoră, 
acum în plină desfășurare, este testa-
rea în mediul de test (IQE), pas obli-
gatoriu după fiecare actualizare ma-
joră a SNVM. Așadar, în 19.07.2019, 
pe mediul de test al SNVM (IQE) a 
fost instalată o nouă versiune majoră 
de aplicaţie. Începând cu 30.07.2019, 
OSMR a început să creeze conturi 
ADMIN pentru fiecare Utilizator Final 
în parte pe mediul de test la SNVM. 
Toţi Utilizatorii Finali trebuie să cre-
eze cel puţin un cont de Locaţie Uti-
lizator Final și să iniţieze opt scenarii 
de teste, conform documentaţiei care 
poate fi găsită pe site-ul OSMR – Tes-
tare IQE: Testare IQE - Info. Testarea 
trebuie să fie făcută obligatoriu utili-
zând codurile GLN deja declarate în 
SIMI (Sistemul de Înregistarare și Ma-
nagement al Incidentelor). 

Este important să se înţeleagă că 
efectuarea testelor în mediul PROD 
duce la un număr tot mai mare de 
alerte false de nivel 5 în sistem, rapor-
tate și Autorităţilor Naţionale Compe-
tente. Așadar, testele trebuie efectuate 
exclusiv în mediul de test (IQE). Tot-
odată, testele din mediul IQE trebuie 
făcute atât prin aplicaţia locală (API), 
cât și prin intemediul interfeţei WEB, 
soluţie de rezervă pentru atunci când 
aplicaţia locală nu e operaţională. 

Execuţia testelor API (Application 
Programming Interface) reprezin-
tă parcurgerea scenariilor de testare 
prin aplicaţia locală, nu prin interfaţa 
WEB. Aplicaţia locală reprezintă ori-
ce aplicaţie software folosită de că-
tre Utilizatorii Finali (farmacii, distri-
buitori, spitale) pentru conectarea la 
SNVM și ulterior, pentru desfășurarea 
activităţilor legate de serializare (de-
comisionare, verificare), înainte de 
eliberarea medicamentelor către 
pacienţi. După finalizarea testelor Uti-
lizatorii Finali trebuie să încarce ra-
portul în CRM SIMI, sub tipul de do-
cument “raport iqe”. Accesul în SNVM 
este condiţionat de existenţa acestor 
tranzacţii de test. 

Pentru înregistrarea în SNVM a Uti-
lizatorilor Finali, aceștia trebuie să par-
curgă un proces complex, dovedindu-și 
astfel legitimitatea. Deoarece OSMR 
dorește să se asigure că toţi pașii sunt 
urmaţi și că documentele necesare în-
registrării în SNVM sunt transmise co-
rect, există exemple pentru completa-
rea Cererii de Participare, Termeni și 
Condiţii – Faza Operaţională, Confir-
mare Auto-Instruire – Exemplu com-
pletare documente. 

Proiectul reprezintă o provoca-
re constantă și o oportunitate pen-
tru părţile implicate de a pune baze-
le unei platforme de împărtășire de 
cunoștinţe, adaptate pentru a răspun-
de eficient nevoilor unei implementări 
de succes a sistemului de verificare a 
medicamentelor.  

Laurentiu Mihai

SERIALIZAREA MEDICAMENTELOR

Implementarea Directivei privind 
Medicamentele Falsificate – Puncte de Interes

Director General al OSMR
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EExistă o recunoaștere tot mai mare că erorile 
medicale sunt o problemă globală de sănătate 
publică, deoarece multe dintre ele conduc la 
lezarea, uneori ireversibilă, a pacienţilor și, 
în plus, contribuie la costuri suplimentare de 
îngrijire a sănătăţii acestora. 

Două studii ample, realizate acum douăzeci 
de ani în SUA, unul în Colorado și Utah și 
celălalt în New York, au reliefat faptul că zeci 
de mii de persoane mor în spitale în fiecare 
an, ca urmare a erorilor medicale care ar 
putea fi prevenite. Astfel, s-a constatat că în 
perioada analizată evenimentele adverse au 
apărut la 2,9 și respectiv 3,7% din spitalizări. 
În spitalele din Colorado și Utah, 6,6% dintre 
evenimentele adverse au condus la decese, 
comparativ cu 13,6% în spitalele din New 
York. În ambele studii, peste jumătate din 
aceste evenimente adverse au rezultat din 
erori medicale ce ar fi putut fi prevenite. 
Costurile naţionale totale (venituri pierdute, 
costuri de producţie pierdute, costuri de 
invaliditate și de îngrijire a sănătăţii) ale 
evenimentelor adverse prevenibile (erorile 
medicale care au drept rezultat vătămări) 
au fost estimate a fi între 17 și 29 miliarde 
de dolari. Erorile medicale pot fi definite 
ca eșecul unei acţiuni planificate sau 
utilizarea unui plan greșit pentru 
atingerea unui scop. 

Printre problemele care apar frecvent pe 
parcursul furnizării îngrijirilor medicale sunt 
și evenimentele adverse medicamentoase.

Definiții
Incidentul de medicaţie (IM)/ Evenimentul 
advers (EA) include orice neregularitate 
în procesul utilizării medicamentelor 
(efect medicamentos advers – greaţă, 
reacţie anafilactică, deces, efect advers 

potenţial, eroare de medicaţie, eroare de 
doză, eroare de identificare a pacientului, 
administrare pe cale greșită, administrare la 
moment nepotrivit, apariţia alergiilor sau a 
interacţiunilor medicamentoase etc.). IM/EA 
poate avea loc în orice moment al procesului: 
prescriere, transcriere, eliberare din farmacie, 
repartizare, administrare și monitorizare. 

Eroarea de medicaţie (EM) reprezintă 
utilizarea neintenţionată a unui plan greșit 
pentru a atinge scopul sau eșuarea aplicării 
planului predestinat. EM mai poate fi 
definită ca un eșec în procesul de tratare, 
care are potenţialul de a provoca vătămarea 
pacientului. Această greșeală nu se referă la 
lipsa de eficacitate a medicamentului, ci mai 
degrabă la un eșec uman sau al unui proces. 
În acord cu Buna Practică de Farmacovigilenţă, 
EM se referă la orice reacţie neintenţionată 
în prescrierea (transcrierea), eliberarea 
sau administrarea unui medicament care 
este sub controlul unui profesionist din 
sănătate (medic, asistent, farmacist, asistent 
de farmacie) sau al unui pacient și chiar 
aparţinător, atunci când este cazul. EM devine 
IM doar atunci când pacientul este lezat.

Implementarea siguranței 
medicației în spital – De unde 
începem?
Managementul medicamentelor într-un 
spital începe din momentul în care Comisia 
medicamentului aprobă Nomenclatorul de 
medicamente pentru anul în curs și se termină 
cu modul în care deșeurile farmaceutice sunt 
eliminate spre neutralizare și distrugere. Prin 
urmare, posibilităţile de apariţie a erorilor 
pe durata acestui proces sunt multiple, iar 
vătămarea pacienţilor poate apărea și din 
motive care n-au nicio legătură cu actul 
medical în sine, putând fi legate de modul de 
depozitare al medicamentelor, spre exemplu. 
Medicii și asistenţii medicali sunt doar parte 
a lanţului de acţiuni ce poate avea drept 
consecinţă eroarea de medicaţie, acesta fiind 
subiectul tratat în continuare. 

Conform abordării sistemice, un sistem 
eșuează atunci când o serie dintre factorii 
determinanţi eșuează. Astfel, în baza definiţiei 
anterioare, un IM/EA poate avea loc în orice 
moment al procesului: prescriere, transcriere, 
eliberare din farmacie, repartizare, 
administrare și monitorizare, motiv pentru 
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Siguranța medicației cu risc în spital
strategii în sănătate

sursa foto: www.ambergristoday.com



www.MedicaAcademica.ro Octombrie 2019 45

care standardizarea s-a impus de-a lungul 
timpului ca o soluţie de abordare sistemică  în 
efortul de reducere a erorilor de medicaţie.

Prescrierea medicației
Prescripţiile au fost identifi cate ca fi ind cauze 
frecvente de eroare de medicaţie, fiind și 
cele mai probabile să  cauzeze leziuni, uneori 
ireversibile, pacienţilor. Pe de altă parte, 
erorile medicale cauzate de prescripţiile 
defectuoase sunt cel mai ușor evitabile.

Este recomandat ca medicii clinicieni 
să scrie/completeze ei înșiși condicile de 
medicamente, fi e că sunt în format clasic, pe 
hârtie, fi e că sunt electronice, asta după ce, 
în prealabil, au consemnat recomandările 
de tratament medicamentos în foaia 
de observaţie a pacientului. Deoarece 
transcrierea medicaţiei sau a datelor 
numerice este susceptibilă de eroare, în cazul 
în care asistentul medical transcrie în condica 
de medicamente indicaţia medicului, acesta 
din urmă are obligaţia de a verifi ca datele 
transcrise înainte de transmiterea comenzii 
către farmacie, certifi când verifi carea prin 
semnătură și parafă. În cazul în care un 
membru al personalului medical primește 
o solicitare sau un ordin verbal, acesta este 
obligat să le verifi ce prin repetarea lor înapoi 
persoanei care i le-a dat, pentru confi rmare.

În vederea creșterii siguranţei pacienţilor în 
spital, majoritatea spitalelor au implementat 
deja soluţii electronice de management 
al medicaţiei. Avantajele prescripţiilor 
electronice faţă de cele clasice sunt evidente, 
iar soft-uri avansate, de tip CDSS (Clinical 
Decision Support System), prezintă avantaje 
suplimentare, de tipul:

• au defi nite valori implicite pentru dozele 
medicamentoase, căile de administrare, 
precum și pentru frecvenţa administrării, 
conform protocoalelor terapeutice aprobate în 
spital;

• verifi că automat alergiile la 
medicamentele specifi cate în foaia de 
observaţie a pacientului;

• verifi că automat incompatibilităţile între 
medicamente (atât in vitro, cât și in vivo);

• verifi că automat restricţiile de 
administrare impuse de rezultatele analizelor 
de laborator (sistemul de alertă pentru 
abnormal laboratory values);

• previn așa-numitele errors of commision 
and errors of ommission.

După ce e completată (electronic sau clasic), 
condica de medicamente este transmisă direct 
către farmacist, care va verifi ca prescripţia 

și o va valida și transmite spre eliberare, sau 
invalida, după caz.

Eliberarea din farmacie și 
repartizarea medicamentelor
Recipienţii cu medicamentele eliberate din 
farmacie vor avea cod de bare, iar pacienţii 
brăţări de identificare. E recomandat ca 
pacienţii cu alergii medicamentoase să aibă 
brăţări de identifi care de culori diferite.

Administrarea medicamentelor
Medicamentele, în special cele cu risc înalt, 
vor fi  administrate respectând regula celor 6R 
(6C – pacientul corect, medicamentul corect, 
doza corectă, ora de administrare corectă, 
calea de administrare corectă, consemnarea 
imediată corectă), toate aceste verifi cări având 
drept scop reducerea erorilor de administrare.

Medicamentele cu risc înalt
Se denumesc “medicamente cu risc înalt” 
acele medicamente care au un risc foarte 
crescut de a cauza daune grave sau mortale 

STRATEGII ÎN SĂNĂTATE
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atunci când se produce o eroare pe parcursul 
utilizării lor (inclusiv administrare pe 
căi greșite). Sunt medicamente cu index 
terapeutic îngust, diferenţa între doza la care 
se obţine efectul dorit – eficacitate și doza 
toxică/letală este foarte mică.

Elemente de bază în gestionarea 
medicamentelor cu risc înalt:

• identificaţi medicamentele cu risc înalt;
• utilizaţi protocoalele pentru 

administrarea medicamentelor cu risc înalt 
(heparină, insulină, chimioterapice etc.);

• folosiţi independent double-check și 
independent check system de către un al doilea 
clinician;

• folosiţi pompe automate de administrare 
(injectomate), precum și produse pre-
preparate în farmacie;

• folosiţi monitoare de funcţii vitale la 
pacienţii cu risc, care vă vor alerta când 
parametrii vitali sunt depășiţi;

• faceţi imposibilă transmiterea 
condicii/ comenzii de medicamente înainte 
de completarea obligatorie a alergiilor 
medicamentoase, a înălţimii și greutăţii 
pacientului;

• nu depozitaţi medicamentele cu risc 
înalt pe secţie și nici în aparatul/ trusa de 
urgenţă;

• fiţi atenţi la medicamentele care au 
denumire/ ambalaj asemănător (sound-
alike/ looks-alike): depozitaţi-le în locuri 
separate, reambalaţi-le sau reetichetaţi-le, 
folosiţi stickere de atenţionare pentru 
personalul medical;

• și – cel mai important aspect – 
farmacistul va verifica, obligatoriu, toate 
prescripţiile de medicamente cu risc înalt 
și le va valida/invalida, după caz.

Monitorizarea post-administrare
O parte dintre medicamentele cu risc 
(medicamentele ce pot cauza alergii 
sau reacţii adverse, medicamentele 
incompatibile etc.) se administrează, 
de regulă, doar după efectuarea 
prealabilă a testării pacientului; în plus, 
se va ţine cont de incompatibilităţile 
medicamentoase, deoarece administrarea 
combinată a unor medicamente poate 
avea drept consecinţă scăderea/ anularea 
reciprocă a efectelor terapeutice. Farmacistul 
va respinge de la eliberare medicamentele 
din această categorie. În toate cazurile 
de administrare medicamente cu risc 
este necesară monitorizare atentă post-
administrare.

Responsabilul cu Siguranța 
Medicației
Îmbunătăţirea siguranţei medicaţiei cu 
risc este unul dintre cele șase obiective 
internaţionale privind siguranţa pacientului, 
definite de către Joint Commission 
International, motiv pentru care la nivelul 
fiecărei unităţi medicale se recomandă 
numirea unui Responsabil cu Siguranţa 
Medicaţiei (Medication Safety Leader). Acesta 
trebuie să fie o persoană cu experienţă în 
siguranţa medicaţiei, să fie capabil să asigure 
leadership-ul acestui complex de activităţi, 
să fie capabil să influenţeze schimbarea de 
practică medicală, să aibă între atribuţii 
verificarea & validarea tuturor comenzilor/ 
prescripţiilor de medicamente cu risc înalt 
(high-alert medications), să fie implicat în 
activităţi de cercetare în domeniu, implicat 
în activităţi de educaţie și instruire a 
personalului. Prin urmare, ar fi de preferat 
ca Responsabilul cu Siguranţa Medicaţiei 
în spital să fie un farmacist clinician, un 
farmacolog sau un farmacist, după caz.

Raportarea erorilor de medicație
Se recomandă încurajarea raportării erorilor de 
medicaţie atât în organizaţie, cât și în sistemul 
naţional, în vederea îmbunătăţirii continue a 
proceselor de prevenire a acestora.  

strategii în sănătate

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) www.anm.ro 
SRATI - Recomandări în Anestezie, Terapie Intensivă și Medicină de Urgenţă , Erori de medicație, Ruslan Baltaga, Sorin J. Brull 

- www.atitimisoara.ro 
Institute of Medicine Committee on Quality of Health Care in America, To Err is Human: Building a Safer Health System Study
Institute for Safe Medication Practices (ISMP) www.ismp.org 
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) www.jcaho.org
National Center for Patient Safety (NCPS) www.patientsafety.gov 
Institute for Health Improvement (IHI) website http://www.ihi.org/Pages/default.aspx 
American Society of Health-system Pharmacists (ASHP) www.ashp.org
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Dan Perețianu

27 hidroxicolesterolul, menopauza și raloxifenul. Este o legătură directă?
3.  Despre raloxifen se știe că:
A.  poate crește cogniția femeilor 

aflate la menopauză
B.  nu are efect asupra persoanelor 

depresive sau schizofrenice
C.  are efecte negative pe manifestările 

hipotalamic-vegetative
D.  are efecte proestrogenice 

la nivelul osului
E.  nu are efect asupra cartilajului.

4.  27-OH-colesterolul:
A.  post menopauza blochează acțiunea 

pro proliferativă a estrogenilor
B.  este stimulator la nivelul sânului
C.  se comportă diferit față de receptorii 

estrogenici din diferite țesuturi 
(agonist sau antagonist)

D.  este responsabil de apariția 
cancerului la sân la femeile obeze 
sau supraponderale la menopauză

E.  la nivelul parametrilor riscului 
cardiovascular crește LDL-
colesterolul și fibrinogenul.

Mihai Bojincă

Colaborarea dermatolog - reumatolog pentru 
managementul pacienților cu boli mediate imun
5. Au fost publicate mai multe studii care 
arată o frecvență înaltă a modificărilor 
clinice și imagistice despre apariția 
psoriazisului. Aceste modificări pot fi: 
A.  asimptomatice sau paucisimptomatice
B.  imunologice sau traumatice 
C.  unele din aceste modificări au 

dovedit un caracter predictiv pentru 
apariția unei artrite psoriazice 

D.  toate aceste modificări justifică 
inițierea sau intensificarea 

tratamentului sistemic
E.  toate aceste modificări justifică 

monitorizarea mai strictă a pacienților 
de către echipe multidisciplinare.

6. În majoritatea cazurilor 
apariția psoriazisului: 
A.  precedă manifestările 

musculoscheletale
B.  întârzie manifestările 

musculoscheletale

C.  nu afectează în niciun fel apariția 
manifestărilor musculoscheletale

D.  înaintea apariției unor simptome sau 
manifestări musculoscheletale, sau 
la scurt timp de la apariția acestora, 
toți pacienții cu psoriazis ar trebui să 
fie evaluați de un reumatolog, inclusiv 
imagistic (în special ecografic)

E.  debutul clinic efectiv al artritei 
psoriazice este greu de stabilit și 
diagnosticul poate fi întârziat.

Vlad Vintilă

Calitatea vieții vs. supraviețuirea în insuficiența cardiacă
7. În ultimii treizeci de ani s-a 
înregistrat o îmbunătățire a 
prognosticului pacienților 
cu insuficiență cardiacă prin 
utilizarea unor terapii precum: 
A.  inhibitori de enzimă de 

conversie a angiotensinei 
B.  diuretice

C.  antagoniști ai receptorilor 
de mineralocorticoizi 

D.  β-blocante
E.  antibiotice

8. Terapia în insuficiența cardiacă 
este orientată pe două direcții: 
A.  îmbunătățirea supraviețuirii alături 

de prevenirea spitalizărilor
B.  durata mai lungă de spitalizare
C.  ameliorarea calității vieții pacientului
D.  componenta emoțională 

variabilă a fiecărui pacient
E.  îmbunătățirea supraviețuirii 

alături de durata mai 
lungă de spitalizare.

Viorica Vidu

Etica cercetării științifice pe subiecți umani în medicina contemporană
9.  În literatura de specialitate principiile 
generale clasice de etică sunt următoarele:  
A.  Autonomie
B.  Responsabilitate
C.  Legalitate

D.  Beneficiu 
E.  Finalitate.

10. Principii etice complementare 
și necesare sunt: 

A.  Educaţie
B.  Prudenţă
C.  Responsabilitate
D.  Libertate
E.  Eficienţă 

Oana Niculae

Rolul atașamentului în organizarea cerebrală
1.  Despre stres e adevărat că:
A.  expunerile scurte la stress pot fi benefice
B.  nivelul cortizolului nu poate 

activa amigdala cerebrală
C.  multiplele cercetări longitudinale au 

oferit dovezi convingătoare privind 
rolul critic al relațiilor de atașament 
timpuriu în dezvoltarea copiilor

D.  răspunsul la stresul prelungit nu 
poate afecta semnificativ copiii

E.  “tamponarea socială” este un mecanism care 
poate reduce eliberarea hormonilor de stress.

2.  Următoarele afirmații sunt false:
A.  copiii cu atașament securizant în 

raport cu mama lor în mica copilărie 
au avut volume mai mari de materie 
cenușie în șanțul temporal

B.  comportamentul parental negativ este legat 
de volumul total mai mare al materiei cenușii

C.  comportamentul parental pozitiv 
se asociază cu subțierea corticală 
atenuată în lobul frontal superior 
drept și girusul supramarginal

D.  comportamentul abuziv blochează 
în viața timpurie mecanismele 
mediate de frică pentru a sprijini 
dezvoltarea atașamentului

E.  bebelușul nu este considerat o ființă 
socială chiar de la naștere.
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