
MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din Româniawww.MedicaAcademica.ro
Noiembrie 2019 • An XI • Nr. 102

• CMR: 5 credite EMC/abon. anual (tipărit sau 
electronic) + 18 credite EMCD/10 chestionare 
consecutive

• CFR: 10 credite EFC/abon. anual (tipărit sau 
electronic)

• CMDR: 5 credite EMC/abon. anual (tipărit)
• OBBCSSR: 5 credite EMC/abon. anual (tipărit 

sau electronic)
• OAMGMAMR: 5 credite EMC/abon. anual 

(tipărit)

din anul 2009
ISSN 2067 - 0605

Metode noi de 
diagnostic în 

insuficiența cardiacă

Factorii psihopatologici 

Noi reglementări 

și afecțiunile 

europene 

dermatologice cronice 

privind studiile 
clinice

Medicul de familie,  
veriga cheie în vaccinarea anti-HPV

Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, președintele Societății 
de obstetrică-ginecologie din România





C

EDITORIAL

3www.MedicaAcademica.ro Noiembrie 2019

Capacitatea de a învăța din greșeli este o 
măsură a inteligenței. Toți am căzut de 
zece mii de ori înainte de a merge, am 
vorbit peltic sau am ratat de nu știu câte 
ori până când, la a 101-a încercare, am 
reușit ceva. În medicină vorbim de curba 
de învățare și ne dorim să atingem cât mai 
rapid acel loc fericit în care eroarea să aibă 
probabilitatea minimă de a se întâmpla. 

Dacă la nivel individual putem să 
controlăm cumva mai bine lucrurile, 
pentru că sunt în mâna noastră, la nivel de 
sistem și/ sau societate lucrurile sunt mult 
mai fluide. Și, în plus, nu prea ai cum să 
greșești de sute de ori, ești obligat să înveți 
mai repede, pentru că orice greșeală costă.

Acum 4 ani un număr nepermis de mare de 
tineri și-au găsit moartea într-un loc în care 
niciodată nu ar fi trebuit să se desfășoare 
un concert. Văd că toată lumea dă vina pe 
sistemul de sănătate, dar nimeni pe cei 
care au autorizat acel loc. Căutăm un Acar 
Păun să ne izbăvească de trauma colectivă 
și să potolim foamea de sânge a publicului. 
Dar unde sunt unitățile de arși care să ne 
arate să statul a învățat ceva de aici, unde 

sunt reglementările și pregătirea populației 
pentru asemenea situații, unde sunt lecțiile 
de prim ajutor care să ne arate cum să 
fim utili semenului nostru care se sufocă 
și cade secerat pe trotuar, lângă noi?! 

În ultimele 12 luni 3300 de femei au 
aflat că au cancer de col uterin, iar 1800 
dintre mamele, soțiile și fiicele noastre 
nu mai sunt printre noi. Și-au pierdut 
viața. Am avut o șansă acum 12 ani să 
ne vaccinăm, dar puțini au făcut-o, și 
ne uităm acum la Australia sau Canada 
care aproape nu mai au această boală. 

Ne uităm la statistici și constatăm. E 
bine că măcar începem să le avem și 
să înțelegem că, dacă le putem privi în 
față și ni le putem asuma, abia de atunci 
vom putea începe să le și schimbăm. 
Și alții au făcut-o, și da, se poate. 

Dar trebuie să trecem dincolo de vorbărie, 
să facem acel pas către fapte și către ceea 
ce contează cu adevărat: viața noastră.  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

1800/3300
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“Patologia în schimbare” –  
Conferința Națională de Medicină a Familiei, SAMF
Societatea Academică de Medicină a Familiei 
(SAMF) a organizat Conferința Națională de 
Medicină a Familiei la București, în perioada 
23-26 octombrie, tema principal a conferinței 
fiind “Patologia în schimbare”, iar tema secundară 
“Actualități terapeutice în practica medicală”. 
Tema principală a conferinței a pus accent pe 
necesitatea medicului practician de a adapta 
recomandările oferite de ghiduri, de trialuri și 
de metaanalize, la particularitățile fiecărui bolnav 
în parte. Alte subiecte de mare interes pentru 
participanți au vizat: Alimentația tradițională și 
noile ghiduri de alimentație, Mecanisme de apărare 
în fața acuzațiilor de malpraxis, Alegerea unui 
medicament nou apărut: avantaje/dezavantaje 
toxicologice, Experiențe ale Medicului de Familie 
din alte țări UE, Poluarea aerului cu microparticule: 
factor de risc cardiovascular, Abordări actuale în 
cancerul bronhopulmonar, “Pacientul meu stabil, 
diabetic și hipertensiv a devenit brusc instabil. 
Este rinichiul de vină?”, Profilaxia primară în 
bolile alergice, Alergiile respiratorii sezoniere și 
poluarea atmosferică în mediul urban ca problemă 
de sănătate publică, Criza de epilepsie – cum 

intervenim, Aspecte ale comportamentului 
disimulat în relația medic-pacient. 
Personalități de marcă ale lumii medicale s-au 
aflat între speakerii conferinței: Prof. Dumitru 
Matei, președinte executive SAMF, Prof. Adrian 
Restian, președinte SAMF, Prof. Dr. Irinel Popescu, 
președintele Academiei de Științe Medicale, 
Acad. Constantin Ionescu-Târgoviște, Prof. 
Mircea Cinteză, Prof. Viorel Alexandrescu, Prof. 
Alexandru Vlad Ciurea, Prof. Dana Craiu și alții. 
Conferința a fost creditată cu 24 de credite EMC. 
(Delia Budurcă) 

Supraviețuirea pacienților cu melanom avansat crește până la zece ani 

Suplimentele nutritive – cum, când și ce? 

Ultimele două decenii au adus îmbunătățiri 
considerabile în prognosticul pacienților cu 
melanom avansat, specialiștii considerând 
tratamentul acestui tip de cancer drept 
unul dintre cele mai mari succese ale 
medicinii, potrivit medscape.com. 
Cândva, pacienții cu melanom metastatic 
aveau o rată medie de supraviețuire mai 
mică de un an, iar în prezent unii pacienți 
trăiesc cu acest diagnostic până la zece 
ani. De asemenea, clinicienii vorbesc 
despre un tratament funcțional la 
pacienții care răspund la terapie. 
“Una dintre schimbările evidente este că 
avem clinici tot mai aglomerate. Pacienții 
noștri trăiesc mai mult și acum îi consultăm 
ani de zile, ceea ce nu se întâmpla înainte”, 
a explicat dr. Paul B. Chapman, oncolog 
la Centrul pentru Cancer Memorial Sloan 
Kettering în New York, care tratează 
pacienții cu melanom din anii ’80. 
Schimbările au survenit datorită unei 
combinații de factori – o mai bună înțelegere 
a sistemului imunitar și a biologiei 

moleculare a melanomului și a profilului său 
mutațional, dar și medicamente noi care țintesc 
anumite componente în sistemul imunitar 
și în proteinele cu mutații, a explicat dr. Philip 
Friedlander, director al Programului Medical de 
Oncologie privind Melanomul la Institutul de 
Cancer Tisch din Mount Sinai, New York. 
Au apărut noi terapii, inclusiv imunoterapia 
cu inhibitori cum ar fi ipilimumab (Yervoy, 
Bristol‑Myers Squibb), nivolumab (Opdivo, Bristol 
Myers Squibb), pembrolizumab (Keytruda, Merck), 
etc, dar și terapii țintite către mutațiile BRAF și 
MEK, cum ar fi vemurafenib (Zelboraf, Genentech/
Roche), dabrafenib (Tafinlar, Novartis) și altele. 
Aceste terapii au generat rezultate uimitoare în 
această afecțiune în ultimii 15 ani, a explicat dr. 
Jeffrey Farma, co‑director la Programul de Cancer 
de Piele și Melanom la Centrul pentru Cancer Fox 
din Philadelphia, Pennsylvania. Acesta a explicat că 
pacienții cu melanom avansat nu erau considerați 
vindecați niciodată, însă în prezent există pacienți cu 
rezultate excepționale chiar în cazul unei afecțiuni 
metastatice, aflați acum la cinci ani de supraviețuire 
fără semn de boală. (Raluca Băjenaru) 
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Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, președintele Societății de obstetrică-ginecologie, spune că în ultimii 
10 ani în România s-au făcut pași importanți în direcția corectă, statisticile dramatice s-au mai 
îmbunătățit, dar mai sunt încă multe de făcut până la a ne putea declara mulțumiți. 
România este încă o țară cu prea multe avorturi la cerere, cultura contracepției trebuie să 
ajungă și să se consolideze și în mediul rural, nu numai în marile orașe, facem încă mult prea 
multe cezariene, dacă ar fi să ne comparăm cu alte state europene. Suntem încă între primele 
state din Europa la cancerul de col uterin, mai ales în condițiile în care există vaccinuri care, 
folosite pe scară largă încă de acum 10 ani, s-a dovedit că aproape au eliberat unele state de 
povara acestui flagel. 
În opinia Prof. Vlădăreanu, veriga cheie pentru vaccinarea anti-HPV se află la medicul de 
familie, care are în față și pacienta, dar și pe fiica ei adolescentă, și care ar trebui să nu rateze 
momentul întrebărilor: V-ați vaccinat, doamnă? V-ați vaccinat fetița?

Ce înseamnă astăzi cancerul de col uterin în 
România? 
Amploarea fenomenului a mai scăzut puțin față 
de acum zece ani, când avea o proporție absolut 
îngrijorătoare. Erau 4000 – 5000 de cazuri noi, 
cu 3000 de decese pe an, la femei tinere. Acum 
a mai scăzut un pic. 

Care ar fi motivele?  
Probabil că și screeningul care a început, șontâc-
șontâc, cu examenul Babeș - Papanicolau, dă re-
zultate, probabil și campaniile de conștientizare 
au mai funcționat... Femeile tinere știu mult mai 
multe decât se știa acum 10 ani. 

În ceea ce privește simptomele acestei patologii, 
există semne care i-ar putea spune pacientei că 
trebuie să meargă la medic?
Nu! Controlul la medicul ginecolog trebuie să 
fie anual – este singurul mod de a preveni bolile 
ginecologice și mai ales cancerele ginecologice. 
În momentul în care – probabil peste 70- 80 de 
ani – toată lumea va fi vaccinată anti HPV, toate 
fetițele și majoritatea băieților vor fi vaccinați, 
cum fac deja unele țări, atunci viața lor se va 
schimba – vor merge foarte rar, de două-trei ori 
în viața lor la medic pentru subiectul cancer de 

col. Dar nu este cazul. Ca idee, Australia și Ca-
nada ar putea fi primele state din lume care să 
elimine cancerul cervical.  

În ceea ce privește tratamentul, în cazul când e 
depistat cancerul de col, care e rata de reușită? 
Depinde de stadiu. În general, leziunile preneo-
plazice, chiar cele de grad înalt, se rezolvă sută 
la sută, fără niciun impact, nici măcar pe ferti-
litatea ulterioară a femeii. Dar deja pentru un 
stadiu în care celulele se duc în circuitul limfa-
tic rata de supraviețuire și de rezolvare scade. 
Stadiul contează. Depistarea într-un stadiu in-
cipient se face prin prezentarea la medic și prin 
screening. Când se prezintă la medic pentru 
sângerări, dureri, probleme de tranzit, deja lu-
crurile sunt extrem de grave. 

În ce măsură vaccinul te protejează de cancer? Și, 
dacă este atât de bun, de ce prima încercare a fost 
un eșec?
Prima încercare de a introduce vaccinarea anti-
HPV în România a fost un eșec pentru că era un 
context politic, social și informațional prost, lu-
mea nu știa despre el; nu dăm vina pe presă dar 
presa a fost total împotrivă, pe fondul cifrelor de 
achiziție a acelui vaccin. 

leadership
Prof. Dr. Radu Vlădăreanu, obstetrică-ginecologie, președintele Societății de 
obstetrică-ginecologie din România
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Dar și medicii au fost împotrivă. 
Medicii erau nepregătiți complet – mulți gineco-
logi, majoritatea  medicilor de familie... Era așa, 
ca și cum veneai la aborigeni și le arătai altceva 
decât mărgele colorate. Cam asta a fost etapa de 
acum 12 ani. Sigur că între timp toată lumea a 
citit mai mult, a învățat, a văzut, inclusiv presa 
medicală, și din păcate când lucrurile erau mai 
bune, nu mai era vaccin. Între timp din fericire 
a apărut alt vaccin, cu protecțíe pentru 9 tulpini, 
care se găsește momentan contra cost. Poate o 
să fie achiziționat și de minister, dar deocamda-
tă nu știu. 

În ce măsură vaccinul te protejează?
Într-un procent foarte - foarte - foarte mare, pes-
te 90% dintre cancerele de col nu se mai întâm-
plă. 
Vaccinul se poate face și de către femeile adulte 
– 3 doze, indiferent de vârstă. În Australia, dar 
și în alte țări, îl fac și la menopauză. Bineînțeles, 
dacă pacienta are niște tulpini protecția este 
pentru viitoarele contaminări. Pentru cele exis-
tente nu rămâne decât verificarea prin citologie, 
prin ADN-HPV, măsuri pentru prevenția cance-
rului de col. Dar pentru noile tulpini pe care ai 
putea să le primești e util. 

A fost lansat recent și la noi în țară un test pentru 
depistarea tulpinilor HPV, recoltarea făcându-se de 
către femeie, acasă. Cum apreciați acest pas? 

Este un mod de interacțiune cu femeia mai puțin 
stresant, pentru că nu mai trebuie să meargă la 
medic să vadă dacă are HPV oncogen, și apoi să 
vadă iar ce e de făcut. Se elimină o etapă. Ea își 
comandă sau cumpără acest test, și-l face singu-
ră, scapă de stresul unei programări, de timpul 
pierdut și cu un cost absolut rezonabil, mai mic 
decât dacă ar merge la privat, iar rezultatul exa-
minării îi vine acasă. Sigur că dacă e un rezultat 
care arată prezența unor virusuri la risc, abia 
atunci trebuie să meargă la medic. Este mai ușor 
pentru ea, este un mod mai prietenos de a rezol-
va problema. 
Acest test nu e ca testul de sarcină, rezultatul nu 
apare pe loc. Face recoltarea, închide capacul, 
trimite cutia la poștă și rezultatul îi vine pes-
te două săptămâni pe o hârtie acasă. Nu mai e 
nevoie de medic sau asistentă pentru recoltare, 
femeia le trimite singură la laborator și vine un 
rezultat. 
Marja de eroare e inexistentă, fiind vorba de o 
testare ADN. 

Ce ne puteți spune despre procentul mare de 
cezariene care se face în România. Care este 
explicația, vi se pare îngrijorător?
Procentul mare de cezariene din România vine 
cumva pe valul unui procent mare de cezariene 
în toată lumea. Sigur că poate cifrele sunt puțin 
mai mari în România. E un fenomen nu atât 
medical cât socio-cultural, și are multiple cauze. 
Noi, la nivelul Societății de Obstetrică-Ginecolo-
gie, am adresat o solicitare de discuție reală fos-
tului ministru al sănătății, Sorina Pintea, pentru 
a explica motivele și a găsi împreună căi de re-
zolvare, căi pe care le considerăm pertinente, 
dar din păcate nu s-a finalizat această discuție 
niciodată și suntem doar în etapa în care con-
statăm niște procente, dar fără să avem în mână 
pârghiile pentru a putea să le diminuâm. 

Era procentul de 40%.
O să îl mai găsiți, nu vă pot zice exact, nu e mult 
mai mare decât în alte țări, acest procentaj o să 
îl găsiți și în alte țări din Europa. Pentru noi și 
mai ales pentru pacientă – și nu numai cu cele 
nemulțumite, vorbiți și cu cele 99% care au fost 
mulțumite – important este ca mama și copilul 
să plece în 2 – 3 zile acasă fericiți. Ăsta este con-
ceptul. Restul e controversat. A insista într-o 
naștere vaginală cu forcepsul după un travaliu 
de foarte mult timp poate fi o abordare, dar 
trebuie să fii sigur că pacienta asta își dorește, 
să fii sigur că după aceea nu vine peste 3 zile 
procuratura pentru că te-a acuzat că i-ai mal-
tratat copilul. Sunt niște lucruri cu care noi, 
doctorii ginecologi, suntem destul de lăsați în 

LEADERSHIP

7 din 10 
românce nu și‑au 
făcut în ultimii 3 ani 
niciun test pentru 
depistarea leziunilor 
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voia sorții – și în general, medicii – și aici am 
discutat de multe ori cu Colegiul Medicilor de 
o schimbare legislativă, astfel încât să nu mai 
fie incriminat penal actul medical făcut corect, 
conform protocolului – lucru pe care îl facem 
și acum. Acum, indiferent că lucrezi conform 
protocolului, dacă femeia îți face plângere pe-
nală, stai în discuții ani de zile... Lucrurile tre-
buie schimbate în mai multe locuri, altfel va fi 
în continuare la fel. 

Ce ne puteți spune despre reorganizarea Societății 
de obstetrică-ginecologie, un proiect asumat când 
ați preluat președinția societății? 
Am reorganizat-o pe parcurs de un an, am făcut 
schimbări nu numai la vizibilitate, adică site-ul, 
funcționare, updatare constantă cu manifestă-
rile; medicii sunt atrași de a se înscrie în socie-
tate, avem cotizații de la sute de ginecologi; am 
terminat de actualizat ghidurile, care erau ne-
schimbate din 2006-2007, au apărut în Monito-
rul Oficial, mai avem câteva cu care ne luptăm. 
Ghidurile au stat mult mai mult în aprobare la 
minister decât a fost nevoie ca să le elaborăm 
noi. 

Ce ne puteți spune despre cultura contracepției în 
România și despre rata de avorturi? 
S-au schimbat și aici semnificativ lucrurile, dar 
în continuare suntem o țară cu mult prea mul-
te avorturi la cerere. În continuare contracepția 
trebuie să pătrundă mult mai mult, și nu numai 
în orașele mari sau medii și mai mici, ci și în zo-
nele rurale. Avem în continuare o problemă, dar 
cu siguranță mult mai mică decât acum 10 – 20 
de ani. 
A scăzut semnificativ avortul la cerere, de exem-
plu în secția noastră se întâmplă foarte puține, 
pe de altă parte a apărut avortul medicamentos 
care trebuie încurajat și care nu mai necesită o 
intervenție chirurgicală, ci e suficient ca femeia 
să ia o pastilă, două, trei.

Este suficient de cunoscut avortul medicamentos? 
Păi ar trebui să se cunoască... Sunt promovate, 
le discutăm, în spitalele mari este folosit foarte 
mult avortul medicamentos. 

În ultimul timp chiar la nivel european s-au derulat 
campanii împotriva avorturilor, aș menționa 
Polonia, unde s-au luat măsuri pentru limitarea 
drastică a acestora. Noi am trăit în România și 
experiența și consecințele interzicerii avorturilor. 
Care este poziția Dvs. vizavi de acest subiect?
Femeia este stăpână să-și aleagă viitorul și să 
decidă ce vrea să facă cu corpul ei, asta e opinia 
mea. Sigur că avortul, mai ales cel chirurgical, 

trebuie evitat pe cât se poate și contracepția ora-
lă sau de altă natură trebuie folosită. 

Pentru că aveți preocupări și contribuții speciale 
în medicina materno-fetală, apreciați că sunt mai 
multe malformații? Cum ar trebui să fie abordat 
acest domeniu? 
Nu. Depistarea malformațiilor fetale constituie 
un mare progres în ultimii 10 ani în specialita-
tea noastră – tot mai mulți medici știu să folo-
sească instrumentarul, aparatura ecografică, au 
knowhow-ul depistării malformațiilor, și cred 
că mult mai puțin copii cu malformații se nasc, 
per global, mai ales în zonele dezvoltate ale Ro-
mâniei. Dar, din păcate, orice am face procentul 
malformațiilor cardiace rămâne același, nu ai 
cum să-l scazi, ține de specia umană să le pro-
ducă. Din păcate știm că sunt, le depistăm pre-
natal și nu prea avem, după cum știți, unde să 
le operăm. 
România nu a reușit, după toate aceste discuții 
de ani și ani, să aibă facilitățile necesare operării 
acestor copii. Cu greu s-a înțeles faptul că decât 
să îi trimiți în afară, mai bine îi trimiți la un spi-
tal privat și vei plăti o treime din cât plătești afa-
ră – trebuie să plătești ceva atât timp cât la stat 
nu se pot opera. 
La stat singurul centru care funcționează când 
are bani este centrul de la Tg. Mureș, condus de 
Prof. Horațiu Suciu, dar acesta nu poate să facă 
față numărului de malformații cardiace. 
În august 2019 a apărut o ordonanță de urgență, 
dar nu are norme de aplicare. Aceasta prevede 
ca înainte de a trimite cazul afară să îl trimit în 
România, la un centru de stat sau privat. Doar 
dacă în țară nu se poate opera să îl trimiți afară. 
Și să i se și plătească, bineînțeles.  

Revista Medica Academica ajunge în procente 
relativ egale și la medicii de familie, și la medici de 
diferite alte specialități. Un mesaj pentru colegii 
dvs. medici?! 
Medicii de familie sunt veriga cea mai impor-
tantă pentru a promova vaccinarea anti-HPV. 
Pentru că la ei vine și mama, ca pacientă, și de 
multe ori și copilul adolescent. De la medicul 
de familie trebuie să înceapă să vină întreba-
rea: “V-ați vaccinat, doamnă?! V-ați vaccinat 
fetița?!” Și apoi abia de la ginecolog. Pentru că e 
doar o întrebare și o recomandare. A începe cu 
pacienta o discuție de 2 – 3 minute despre vac-
cinarea HPV este un lucru esențial. Și desigur și 
despre screening-ul de cancer de col. 

Care sunt riscurile legate de vaccin? 
Nu sunt riscuri legate de vaccin. Nu mai mari 
decât a merge pe stradă în București.  
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RRelația dintre afecțiunile dermatologice 
și tulburările psihiatrice, dintre 
“psyche” și “piele”, este definită sub 
conceptul medicinei psihosomatice, 
a psihodermatologiei, dar și a 
dermatologiei psihosomatice. Pielea 
reprezintă, prin excelență, analizatorul 
comunicării dintre interior și exterior, 
răspunzând atât la stimuli interni, cât 
și externi, integrând informațiile din 
exterior și transmițând condițiile din 
interior prin parametri fizici, chimici și 
biologici.1 

În primul rând, originea embriologică 
comună din neuroectoderm este cea 
care ne oferă informații certe în legătură 
cu relația de cauzalitate. Melanocitele, 
dar și celulele Merkel provin din 
aceleași celule stem pluripotente ca 
cele ale sistemului nervos central, din 
placa neurală și ectoderm, acest lucru 
explicând modificările de piele la cei 
cu afecțiuni neurodegenerative și nu 
numai.2 

Conceptul de “psihodermatologie” 
a fost studiat de-a lungul timpului de 
cercetători din domeniile subiacente, 
relevând relații directe și indirecte de 
cauzalitate între cele două tipuri de 
afecțiuni, ridicând dileme și întrebări 
ale căror răspunsuri au fost revendicate 
atât de dermatologie, cât și de 
psihosomatică sau psihiatria de legătură. 
În momentul de față există centre 
specializate de psihodermatologie care 
abordează pacienții dintr-o perspectivă 
complexă, integrând cunoștințele 

acumulate până în prezent prin 
metode personalizate de diagnostic și 
tratament. Între 30-60% dintre pacienții 
dermatologici prezintă comorbidități 
psihiatrice. 

Bazele biologice ale relației de 
cauzalitate sunt date de relațiile 
psihoneuroimunologice care 
implică neurotransmițători ai 
sistemului limbic ca interleukina-1, 
bombesina, substanța P, VIP 
(peptidul vasoactiv intestinal), 
corticotropina, endorfine, enkefaline, 
care sunt folosiți și de sistemul imun al 
organismului, în răspunsurile pielii la 
senzații de prurit, flush sau transpirație, 
ele mediind în același timp răspunsurile 
emoționale și la diverși factori 
psihostressori.3 

Observațiile clinice au constatat 
că răspunsul la factorii stressori 
poate exacerba anumite afecțiuni 
dermatologice cu componentă imună 
cum ar fi psoriazisul, dermatita atopică 
sau urticaria idiopatică, acest lucru 
fiind relaționat de creșterea nivelului de 
peptide opioide la nivel cerebral, dar și 
afecțiunile caracterizate de prurit prin 
reacțiile hemodinamice histaminergice. 
Relația dintre piele și dezvoltarea 
armonioasă a sistemului psihic se 
reflectă și în stimularea cutanată a nou-
născuților, acest lucru asociindu-se cu 
o creștere mai rapidă în greutate, dar 
și o maturizare mai rapidă a reflexelor 
neurologice primare și a stării de alertă 
psihică, rezultând o dezvoltare globală 
superioară celor care au fost privați de 
contact fizic cutanat constant. 

Factorii psihopatologici 
și afecțiunile 
dermatologice cronice. 
Perspectiva psihiatrului

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. 
Al. Obregia, București
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Al. Obregia, București

Asist. Univ. Dr.  
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Prof. Univ. Dr.  
Cătălina Tudose

Dr. Claudiu Ionescu
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Prima etapă în abordarea acestui 
concept constă în definirea clară a 
conflictelor intrapsihice, a afecțiunilor 
psihosomatice, a factorilor trigger, dar 
și a mecanismelor de coping față de 
afecțiunile dermatologice.4 

O altă etapă în abordarea 
pacienților de acest tip se referă 
la factorii trigger bidirecționali 
psiho-dermatologici. 

A treia etapă este înțelegerea 
relevanței clinice a legăturilor dintre 
aspectele psihopatologice și evoluția 
afecțiunilor dermatologice în practica 
clinică. 

Astfel, următoarele întrebări 
devin relevante în perspectiva 
aprofundării conceptului 
psihodermatologiei:

Când afecțiunile dermatologice 
primare pot favoriza apariția 
afecțiunilor de tip psihiatric?

Când sunt asociate afecțiunile 
dermatologice cu factori psihopatologici 
sau condiții psihiatrice?

Când afecțiunile psihiatrice 
primare pot fi însoțite de tulburări 
dermatologice?

În primul rând, psihodermatologia 
clasifică acest tip de tulburări în trei 
categorii:

1. Afecțiunile psihosomatice 
– factorii psihopatologici cum ar fi 
conflictele intrapsihice sau diverși 
triggeri stressori externi și interni 
influențează evoluția afecțiunilor 
dermatologice. Stressul nu cauzează 
tulburarea, dar poate duce la 
precipitarea sau exacerbarea afecțiunii 
dermatologice. În această categorie 
se află tulburările de tip psoriazis, 
dermatita seboreică, acneea, dermatita 
atopică, purpura psihogenă, rozaceea, 
alopecia areata ș.a.5

În cazul tulburărilor de tip 
psoriazis, manifestările de ordin 
psihopatologic se evidențiază 
prin ideații depresive, teamă de 
stigmatizare și de respingere, ideații 
de vinovăție, sensibilitate socială 
crescută, mergând până la ideații 
suicidare, toate aceastea scăzând marcat 
indicele calității vieții (HRQOL-Health 
related quality of life) și afectând 
mult mai puternic viața cotidiană a 
pacientului decât gradul de severitate al 
psoriazisului propriu-zis.6-9 

Acneea reprezintă una dintre 
principalele provocări ale 
dermatologilor în abordarea pacienților 
adolescenți, dar nu numai, impactul 
psihologic fiind în acest caz printre 
cele mai puternice dintre afecțiunile 
dermatologice. Astfel, majoritatea 
tipurilor de acnee se asociază 
cu tulburări depresiv-anxioase, 
dismorfofobie, tulburări obsesiv-
compulsive, ideații delirante somatice, 
tulburări de personalitate și fobie 
socială marcată. Ideația suicidară și 
tulburarea depresivă reprezintă un 
risc major în special în cazul bărbaților 
tineri.10,11 

Dermatita atopică reprezintă 
o afecțiune care debutează în 
majoritatea cazurilor după evenimente 
psihostresante în viața pacienților.12 
De multe ori, conflicte intrafamiliale, 
tulburări de adaptare sau stimă de 
sine scăzută se asociază cu agravarea 
simptomelor acestui tip de afecțiune. 
Tulburările depresiv-anxioase sunt 
frecvente la acest tip de pacienți, a 
căror calitate a vieții este mult afectată, 
dezvoltându-se un cerc vicios al 
severității simptomelor dermatologice 
coroborate cu anxietatea și dispoziția 
depresivă. Aceste tulburări se traduc, 
mai ales în cazul pacienților pediatrici, 
în comportamente de tip evitant social, 
maladaptare școlară și ocupațională, 
retracție socială marcată, anhedonie 
și hipobulie, factori care afectează 
global calitatea vieții mai puternic decât 
existența unor patologii ca astmul sau 
diabetul la copil.13

2. Tulburările psihiatrice secundare 
– reprezintă acel tip de afecțiuni în care 
pacientul prezintă variate tulburări 
emoționale ca urmare a problemelor 
dermatologice cu care se confruntă. În 
acest caz, afectarea dermatologică este 
mult mai gravă decât implicațiile de 
natură psihopatologică, dar pacienții 
spun deseori despre boala lor că “îmi 
distruge viața”. Aici sunt incluse: vitiligo, 
alopecia areata, hemangioamele, acnea 
chistică sau psoriazisul. 

Vitiligo reprezintă o afecțiune 
autoimună care implică depigmentarea 
epidermică. având variate fenotipuri 
și grade de severitate. Există studii 
care arată o structură a personalității 
caracteristică, multiple evenimente 
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psihostressante de-a lungul vieții, o 
predispoziție genetică la stresul indus 
catecolaminergic care pot precipita 
debutul bolii.14 În mod cert, pacienții 
care se confruntă cu vitiligo prezintă 
neîncredere și teamă în legătură cu 
aspectul lor fizic, au probleme în 
relaționare de tip socio-familial și 
sexual, tulburări de adaptare socială și 
stimă de sine scăzută.15,16 

Alopecia areata este o afecțiune 
puternic influențată de factori 
psihopatologici în debutul, evoluția 
și prognosticul acestei tulburări. 
Mecanismul etiopatogenic implică 
factori precum substanța P eliberată 
local la nivelul foliculilor capilari, 
hiperexpresia receptorilor de tip 
2B ai hormonului eliberator de 
corticotropină ducând la inflamație 
locală ca răspuns la factori stresori atât 
în fazele acute, cât și în fazele cronice 
ale afecțiunii. Dintre manifestările 
psihiatrice asociate, menționăm 
tulburarea depresivă majoră, anxietatea 
generalizată cu exacerbări paroxistice, 
decompensări la personalități de tip 
fobic și paranoid.17

3. Tulburările psihiatrice 
primare – reprezintă tulburări de 
ordin psihiatric care implică afecțiuni 
dermatologice autoinduse. De cele 
mai multe ori, le găsim în tulburări 
precum tricotilomanie, tulburările 
delirante somatice, tulburarea 
obsesiv-compulsivă, tulburările 
somatoforme, dismorfofobie 
delirantă, dermatită artefacta, 
bromhidrozofobia ș.a.

Escoriațiile psihogene reprezintă o 
afecțiune în care pacientul își produce 
diverse tulburări ale pielii predominant 
facial prin repetate înțepături, prurit și 
atingeri. Tulburarea depresivă majoră 
este predominantă la acest tip de 
pacienți.18

Tricotilomania reprezintă 
manifestarea unor variate 
condiții psihopatologice cum ar 
fi comportament de tip obsesiv-
complusiv, reacție acută la stress, 
tulburare depresivă cu elemente 
psihotice, tulburare psihotică acută 
cu ideație delirantă de prejudiciu, 
retard mental sever, prin care 
pacientul își smulge în mod repetitiv 
părul. Pacienții exprimă senzații 

de eliberare și de mulțumire odată 
ce realizează acest comportament 
și senzație de tensiune marcată 
atunci când nu reușesc să îl ducă la 
îndeplinire.19 

Tulburarea obsesiv-compulsivă 
asociază comportamente precum 
autovătămarea anexelor pielii prin 
smulgerea genelor, a sprâncenelor, 
mușcarea limbii și a obrajilor asociate 
cu spălarea exagerată a mâinilor. 
Dintre tulburările somatoforme 
menționăm forme ale acestora ca pruritul 
somatoform, disestezia cutanată sau 
disfuncția autonomă somatoformă ca 
hiperhidroza. În acest tip de tulburări 
pacienții prezintă manifestări fizice fără 
însă a fi evidențiate cauze somatice ale 
afecțiunilor prezentate, aceștia insistând 
să meargă la diverse consulturi medicale 
și refuzând constant recomandările 
medicilor în privința managementului 
afecțiunii.20 

Dismorfofobia reprezintă o afecțiune 
ale cărei simptome fizice se situează 
predominant în regiunea facială, a 
scalpului și în zona genitală. Pacienții 
prezintă deseori roșeața excesivă, 
pori dilatați, păr nedorit, cicatrici, 
fobia față de herpes sau HIV. Pentru 
a combate aceste defecte percepute, 
pacienții au divere strategii pe care le 
folosesc cu conștiinciozitate cum ar fi 
acoperirea zonelor afectate prin diverse 
tehnici cosmetice, verificarea repetată 
a leziunilor în oglindă, compararea 
leziunilor lor cu ale altor persoane, 
evitarea oglinzii și verificarea apariției 
de noi defecte. Această tulburare se 
asociază deseori cu tulburări depresiv-
anxioase, slabă funcționalitate socio-
ocupațională, fobie socială, tulburare 
obsesiv-compulsivă, dificultăți maritale 
și abuz de substanțe psihoactive. 

Pruritul psihogen reprezintă cicluri 
alcătuite din prurit care declanșează 
factori stressori și factori stressori care 
duc la prurit, cicluri care funcționează 
prin mediatori ai inflamației și pruritului 
ca histamina și peptidele vasoactive, dar 
și prin mediatori hemodinamici ca fluxul 
sangvin, răspunsul prin transpirație și 
variația temperaturii pielii la diverși 
factori psihostressori. Pacienții prezintă 
adeseori afecțiuni depresive și anxioase, 
dependențe la alcool, agresivitate și 
impulsivitate. Gradul de severitate 
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al depresiei se poate asocia cu cel al 
pruritului.22 

În concluzie, în abordarea în practica 
clinică a pacientului psihodermatologic 
trebuie utilizat un model bio-psiho-social 
care ia în considerare aspectele psihologice 
și sociale menționate mai sus, adăugate 
afecțiunilor dermatologice existente. 

Tratamentul acestor tipuri de 
tulburări trebuie să fie realizat 
prin terapia de legătură sau liason-
therapy, care include o echipă 
multidisciplinară alcătuită din medic 
de familie, dermatolog, psihiatru și 
psiholog. Majoritatea afecțiunilor 
psihodermatologice pot fi abordate 
cu metode de psihoterapie cognitiv-
comportamentală, psihoterapie 
în managementul stressului și al 
anxietății, dar și tratament psihotrop. 
Tratamentul psihotrop include 
medicație antidepresivă, anxiolitică, 
timostabilizatoare și neuroleptică. 

Cooperarea între medicul 
dermatolog și medicul psihiatru este 
una de extremă importanță în vederea 
îmbunătățirii calității globale a vieții 
bolnavului. În lipsa cunoștințelor 
medicului dermatolog despre evoluția 
și prognosticul afecțiunilor psihiatrice 
coexistente ale pacientului, se poate 
ajunge la întârzierea diagnosticului și 
prelungirea perioadelor de exacerbare 
ale tulburărilor dermatologice. 

Cunoașterea aspectelor sociale, 
familiale și ocupaționale ale bolii 
dermatologice de bază este esențială și 
abordarea poate fi una de succes atunci 
când există o cooperare bazată pe 
respect și reciprocitate între specialiști. 

Legătura extrem de interesantă și 
plină de provocări dintre “psyche” și 
“piele” reprezintă un teren pe care se pot 
construi colaborări semnificative și de 
perspectivă, asigurând un sprijin optim 
pacientului psihodermatologic..  
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IINTRODUCERE
Indiferent de tipul de insuficiență cardiacă 
(IC), cu fracție de ejecție redusă, moderat 
redusă sau prezervată, prognosticul după 
un diagnostic de IC a rămas rezervat. 
Studiile recente au concluzionat că numărul 
bolnavilor care trăiesc cu IC a crescut cu 
23% între 2002 și 2014.1 Așadar, utilizarea 
de noi strategii pentru diagnosticarea 
precoce și inițierea tratamentului ar trebui să 
fie o prioritate pentru sistemele de sănătate. 
Pacienții cu IC necesită un diagnostic inițial 
clar și complet și o urmărire constantă în 
principal imagistică, prin ecocardiografie 
și/sau imagistică avansată.2 Imagistica 
cardiacă avansată și biomarkerii servesc 
acum atât ca instrumente de diagnostic, 
cât și de prognostic. Imagistica poate 
ghida asupra unui tratament medical 
specific, precum și asupra unor proceduri 
intervenționale sau chirurgicale pentru 
îmbunătățirea prognosticului. Asociat, 
rolul biomarkerilor este major în a prezice 
debutul IC, a identifica prezența sa, atunci 
când este deplin manifestă, a stratifica 
riscul pacienților afectați și a servi drept 
instrument pentru ghidarea terapiei pentru 
IC.3 Acest articol sumarizează cele mai noi 
tehnici imagistice și rolul lor în IC, precum 
și biomarkerii vechi și noi implicați în 
diagnosticul și prognosticul IC.

IMAGISTICA AVANSATĂ ÎN 
INSUFICIENŢA CARDIACĂ 
Ecocardiografia transtoracică. 
Ecocardiografia transtoracică (ETT) 
este modalitatea de primă linie pentru 
diagnosticul IC și evaluarea prognosticului, 
fracția de ejecție a ventriculului stâng 
(FEVS) 2D fiind piatra de temelie a definiției 
IC.4 Puterea prognostică a FEVS este acum 
de necontestat. Ultimul ghid de IC definește 
3 tipuri de IC prin utilizarea ecocardiografiei 
2D: cu FE redusă - FEVS≤40% (ICFEr), 

moderat-redusă-FEVS=41-49% (ICFEmr) 
și FEVS prezervată ≥50% (ICFEp). Datele 
recente din studiile majore au demonstrat 
că pacienții cu ICFEmr au un prognostic 
similar cu ICFEr.2,5 Deoarece FEVS 2D are o 
variabilitate mare inter și intra-observator 
(>10%) și evaluarea funcțională doar a 
VS nu poate aduce informații complete, 
toate ghidurile accentuează necesitatea 
schimbării evaluării cardiace către una 
multimodală.3 Aceasta include reevaluarea 
conceptului simplificat de  FEVS 2D 
și implementarea de noi parametri ai 
performanței cardiace, aplicabili tuturor 
fenotipurilor de IC. Acești noi parametri 
vizează o evaluare mai bună a performanței 
cardiace și a mecanismelor IC.2,3 Astfel, 
modalitățile imagistice inovatoare, cum ar fi 
deformarea miocardică prin ecocardiografia 
speckle-tracking (STE), evaluarea 
volumetrică 3D, imagistica prin rezonanța 
magnetică cardiacă (IRM cardiac) oferă 
o evaluare diagnostică și prognostică mai 
precisă, atât pentru stadiul subclinic al 
disfuncției cardiace, cât și pentru IC.2-

4 Aceste metode noi sunt implicate în 
evaluarea morfologiei cardiace, fiziologiei, 
perfuziei și în caracterizarea tisulară 
miocardică, mutând conceptul de FEVS 
într-o eră complet nouă.2,3 

Cea mai importantă schimbare este 
trecerea de la ecografia 2D la o evaluare 
volumetrică 3D mai precisă și mai 
reproductibilă și la o caracterizare tisulară 
mai bună prin intermediul STE. Este acum 
bine cunoscut că funcția longitudinală 
este principalul contributor la funcția 
VS la subiecții sănătoși, la pacienții cu 
infarct miocardic și cardiomiopatie 
dilatativă.3 Un studiu recent asupra 
determinanților geometrici ai FEVS și ai 
deformării miocardice a arătat că FEVS 
rămâne nealterată, în ciuda unei funcții VS 
semnificativ reduse, definite ca o scădere a 
deformării globale longitudinale (GLS).2,3 
GLS este cel mai robust parametru pentru 
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detectarea disfuncției cardiace precoce 
la populația generală, în diagnosticul 
de ICFEp, în evaluarea cardiotoxicității 
induse de chimioterapie și în bolile cardiace 
valvulare.2-4 

Imagistica deformării miocardice 
folosind 2D STE a permis avansarea în 
cuantificarea funcției VS, fiind un marker 
prognostic superior al evenimentelor 
cardiace.2,3 Ghidurile recente ale IC 
recomandă utilizarea GLS pentru depistarea 
precoce a disfuncției cardiace, asociat 
cu captarea tardivă a gadoliniumului 
(LGE) pentru diferențierea etiologică a 
sindroamelor de IC.2-4 Aspecte specifice 
ale deformării miocardice pot ghida 
diagnosticul în anumite cardiomiopatii 
precum amiloidoza și boala Fabry, 
schimbând tratamentul și prognosticul 
(Figura 1).2-4 

La o persoană sănătoasă, valoarea 
maximă a GLS a fost stabilită la -20%.2,4 
Afectarea GLS este frecventă la pacienții 
cu ICFEp, în ciuda unei FEVS normale, 
fiind asociat cu disfuncția diastolică (DD) 
şi biomarkeri de stres miocardic.2,3 Există 
o relație semnificativă între DD și GLS, 
confirmând o cuplare între funcția sistolică 
longitudinală și diastolică în ICFEp.2-4 
Mai mult, deformarea miocardică este un 
instrument important în depistarea precoce 
a cardiotoxicității asociate chimioterapiei. 
O reducere precoce de 10-15% a GLS în 
timpul terapiei este cel mai util parametru 
pentru predicția cardiotoxicității.3,4 
Deformarea miocardică atrială stângă 
(AS) redusă prin STE în timpul fazei de 
rezervor a fost asociată cu disfuncția AS și 
DD. S-a constatat că o deformare redusă 
AS în timpul fazei de rezervor <35% 
este asociată cu prognosticul rezervat 
al pacienților cu IC.3 Scăderea acesteia 
sugerează fibroză a AS, ca și cardiomiopatie 
intrinsecă, în special la pacienții cu 
predispoziție să dezvolte fibrilație atrială.2 
Acest nou parametru pare a fi un parametru 
promițător în caracterizarea DD și în 
clasificarea severităţii DD, un pas esențial în 
definirea ICFEp. 

În concluzie, evaluarea FEVS trebuie 
raportată împreună cu valorile volumelor 
VS. Evaluarea de rutină a DD în repaus și a 
presiunii de umplere a VS trebuie efectuată 
conform recomandărilor EACVI/ASE 
din 2016. Includerea GLS în evaluarea IC 
stabilită sau suspectată adaugă o valoare 
diagnostică și prognostică considerabilă. 

Aspectele tipice de deformare miocardică 
ajută la diferențierea cauzelor hipertrofiei 
VS. 

ECOCARDIOGRAFIA 
TRANSTORACICĂ 3D ÎN TIMP REAL (ETT 
3D) este cea mai precisă metodă de evaluare a 
fracției de ejecție a ventriculului stâng și drept 
(VD) și se corelează bine cu IRM-ul cardiac, 
indiferent de FE.6,7 Valorile de referință ale 
volumelor ventriculare, ale fracțiilor de 
ejecție, precum și ale volumelor atriale au fost 
recent publicate, astfel încât pot fi utilizate 
în rutina clinică.8 Datorită reproductibilității 
sale, ETT 3D este de preferat față de ETT 
2D în evaluarea candidaţilor pentru 
implantarea de dispozitive mecanice și 
pentru monitorizarea efectelor cardiace 
ale chimioterapiei.3 În prezent, imagistica 
3D facilitează evaluarea periprocedurală 
intervenţională sau chirurgicală. ETT 3D 
ghidează intervenţiile percutane, precum 
implantarea transcateter a valvei aortice 
și MitraClip, crescând probabilitatea unui 
rezultat reușit.3 În cele din urmă, modelele 
tipărite 3D specifice pacientului susțin o 
înțelegere mai cuprinzătoare a geometriei 
unice și a structurilor cardiace, îmbunătățind 
planificarea pre-procedurală înainte de 
implantarea unor dispozitive de asistare 
a VS în cazurile anatomice complexe sau 
în chirurgia valvulară.3 3D STE, validat 
cu IRM cardiac, promite o cuantificare 
suplimentară a funcţiei VS și a VD. 3D STE 
poate ajuta la identificarea etiologiei IC, 
astfel în amiloidoză cardiacă (aspectul 
creşterii treptate a deformării radiale de la 
bază la vârf este corelat cu LGE la IRM. Mai 
recent, deformarea 3D a VD a fost corelată cu 
supraviețuirea pacienților cu hipertensiune 
pulmonară.9 

FIGURA 1. Rolul ecografiei speckle-tracking în insuficiența cardiacă
GLS-deformarea globală longitudinală; comparativ diferite aspecte specifice de deformare 
miocardică relevând disfuncție subclinică longitudinală globală severă și sugerând 
etiologia A. Cardiomiopatie hipertrofică sarcomerică cu deformare scăzută predominant 
la nivel anteroseptal și inferoseptal; B. Cardiomiopatie Fabry cu afectarea deformării la 
nivelul segmentelor infero-laterale bazale și medio-bazale; C. Amiloidoza cardiacă cu 
aspectul de cruțare a segmentelor apicale (“apical sparing”), cu afectarea deformării la 
nivel bazal și medioventricular
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Un alt progres important este trecerea 
de la evaluarea funcției cardiace în 
repaus la evaluarea acesteia în timpul 
stresului. Evaluarea în repaus adesea este 
necorelată cu simptomele de IC la efort. 
Ecocardiografia de stres permite evaluarea 
rezervelor funcționale sistolice și diastolice 
ale VS, precum și detectarea congestiei 
pulmonare la pacienții cu IC cunoscută sau 
suspectată.2,3,4,9 Estimarea ecocardiografică 
a presiunilor de umplere și a presiunii 
sistolice a arterei pulmonare la efort (înainte 
de fuziunea undelor E și A determinate 
de creşterea frecvenţei cardiace) poate 
demasca un diagnostic de ICFEp.2-4 În 
ICFEp, menținerea debitului cardiac adecvat 
se realizează în detrimentul creșterii 
presiunilor de umplere. Ecocardiografia de 
efort este recomandată în prezent pentru 
diagnosticul DD în situații specifice de 
incertitudine, cu valori prag al raportului 
mediu E/E’> 14, E/E’septal> 15 și viteză 
maximă tricuspidiană> 2,8 m/s.2,3 

REZONANŢĂ MAGNETICĂ 
CARDIACĂ. IRM-ul cardiac a fost deja 
demonstrat ca o modalitate imagistică 
superioară în evaluarea non-invazivă 
a IC, facilitând diagnosticul etiologic, 
atunci când ecocardiografia eşuează. 
Mai mult, are un rol central prognostic 
și în ghidarea deciziilor terapeutice2,3 și 
prezintă mai multe avantaje comparativ 
cu alte modalități imagistice, datorită 
exactității, reproductibilității și capacității 
de a caracteriza țesutul miocardic.2 IRM-ul 
cardiac reprezintă standardul de aur în 
cuantificarea volumelor și funcției. Permite 
stabilirea cauzei IC, determinarea perfuziei 
și viabilității miocardice și a disincroniei 
mecanice.3 LGE are un rol diagnostic și 
prognostic în multiple patologii.2-4 LGE 
este fundamental pentru a diferenția 
cardiomiopatia ischemică de cea non-
ischemică. Cardiomiopatia dilatativă 
non-ischemică se caracterizează prin 
distribuția intramurală a LGE, iar prezența 
LGE se corelează în mod independent 
cu evenimente cardiovasculare adverse: 
spitalizare pentru IC, aritmii ventriculare 
maligne și mortalitate de toate cauzele.2,3 
Noutățile în acest domeniu se mută de la LGE 
și evaluarea volumelor cardiace la evaluarea 
miocardului folosind mapping-ul T1 și 
T2. În miocardita acută și cardiomiopatia 
Takotsubo, mapping-ul cantitativ T1 și T2 
identifică cu exactitate amploarea implicării 
miocardului.2 Mai mult, mapping-ul T2 

are potențialul de a monitoriza edemul 
miocardic în IC acută.2 Mapping-ul T1 este 
o tehnică emergentă a IRM-ului cardiac ce 
permite cuantificarea volumului extracelular 
(VEC) al miocardului, acesta reflectând 
modificări difuze, cum ar fi fibroza, edemul 
interstițial, depunerea de proteine, lipide sau 
fier.2,3 Activarea fibroblaștilor și creșterea 
fibrozei miocardice reprezintă unul dintre 
mecanismele fundamentale în dezvoltarea 
și progresia IC. Mapping-ul T1 nativ și 
post-contrast permite evaluarea extinderii 
interstițiale, care nu este detectabilă de LGE 
convențional și a fost validat histologic la 
pacienții cu IC.2,3 O relație semnificativă 
între VEC și mortalitate și agravarea IC a fost 
demonstrată într-un lot mare de pacienți cu 
IC, depășind valoarea predictivă a LGE.2,3 
Decelarea precoce a acestor modificări prin 
mapping subliniază importanța biologică a 
expansiunii VEC, care pare a fi modificabilă 
și poate deveni o țintă de tratament.2 

Mapping-ul T1 nativ s-a dovedit a fi 
esențial în algoritmul de diagnostic al 
hipertrofiei de VS, diferențiind boala 
Fabry de CMH sarcomerică, hipertensiune 
arterială, stenoză aortică și amiloidoză. 
T1 scăzut, fără hipertrofie VS, a fost găsit 
la 40% dintre subiecții cu boala Fabry, 
crescând posibilitatea detectării precoce a 
bolii la cei cu potențial maxim de a beneficia 
de terapia de substituție enzimatică.2,3 
Timpii T1 miocardici crescuți sunt tipici atât 
în   amiloidoza cu lanțuri ușoare (AL), cât 
și  în cea cu transtiretină (ATTR). IRM-ul 
cardiac în amiloidoza cardiacă identifică 
LGE (global, subendocardic sau transmural), 
T1 scăzut, și anularea semnalului miocardic 
suboptimală.2 

Sintetizând, IRM-ul cardiac ajută în 
diagnosticarea IC, stratificarea riscurilor, 
ghidarea tratamentului și în evaluarea 
prognostică, utilizând informațiile obținute 
prin caracterizarea țesutului miocardic și 
analiza volumetrică cantitativă. Mapping-
ul T1 oferă posibilitatea evaluării și 
cuantificării extinderii fibrozei în interstițiu, 
tipică pentru stadiile precoce ale ICFEp și 
ale bolilor infiltrative specifice. Cercetările 
viitoare despre 3D LGE și deformarea prin 
IRM cardiac sunt în desfășurare în vederea 
îmbunătățirii acurateței diagnostice și a 
reproductibilității. 

IMAGISTICĂ MOLECULARĂ. 
Imagistica radionuclidică, folosind fie PET, 
fie CT cu emisie de foton unic (SPECT), 
este modalitatea cea mai frecvent utilizată 
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pentru imagistica moleculară umană. 
Permite caracterizarea tisulară în afecțiunile 
miocardului la nivel molecular, subcelular 
și celular.2,3 SPECT folosind trasorul 
123I-MIBG (iod-metaiodobenzilguanidină) 
permite evaluarea sistemului nervos 
simpatic și oferă o perspectivă asupra formei 
de activare neuro-hormonală a IC. Diferite 
studii care utilizează 123I-MIBG au găsit un 
rol important al acestei tehnici imagistice 
în stratificarea riscului la pacienții cu IC, 
precum și în predicția spitalizării prin IC și 
a mortalității cardiovasculare.2 Un accent 
major a fost pus pe capacitatea imagisticii 
cu 123I-MIBG de a stratifica riscul 
pacienților pentru aritmii ventriculare și 
moarte subită cardiacă. Deoarece inervația 
autonomă cardiacă este mai strâns legată 
de mecanismele subiacente ale aritmiilor 
decât FEVS, imagistica 123I-MIBG ar trebui 
să determine mai bine necesitatea unui 
defibrilator implantabil.2 

Afectarea rezervei de flux sangvin 
miocardic evaluată prin tehnici noi de 
PET prezice prognosticul în IC ischemică 
și non-ischemică.2,3 Utilizarea dinamicii 
computaționale a fluidelor în CT permite 
măsurarea non-invazivă a FFR coronarian. 
Mai mult, studiile emergente evidențiază 
rolul rezervei de flux coronarian evaluate 
prin PET miocardic de perfuzie la 
stres ca predictor independent al DD 
și al evenimentelor adverse, în special 
spitalizarea pacienților cu IC.2,3 

În concluzie, îmbunătățirea rapidă a 
tehnicilor de imagistică poate ameliora 
din ce în ce mai mult diagnosticul și 
prognosticul IC. Noua ETT 3D oferă o mai 
bună cuantificare a volumelor ventriculare, 
fiind relevantă în special în indicațiile de 
implantare a dispozitivelor mecanice și în 
cardio-oncologie. Imagistica deformării 
realizată prin STE îmbunătățește în mod 
semnificativ evaluarea performanței 
VS, oferind informații funcționale și 
prognostice distincte de FEVS. Evaluarea 
prin ecocardiografia de stres a funcției 
diastolice și a rezervei contractile facilitează 
diagnosticul precoce și precis al IC și 
stratificarea riscului, indiferent de FEVS. 
Tehnicile inovatoare ale IRM-ului cardiac 
prezintă avantajul caracterizării profunde a 
modificărilor matricei extracelulare. În plus 
față de IRM-ul cardiac, modalitățile nucleare 
și hibride extind evaluarea bolii miocardice 
la nivel microvascular, celular și molecular 
(Figura 2).

NOI BIOMARKERI DE 
DIAGNOSTIC ŞI PROGNOSTIC ÎN 
INSUFICIENŢA CARDIACĂ
Biomarkerii cardiaci devin din ce în ce mai 
importanți pentru practica clinică zilnică 
în IC, fiind o investigație non-invazivă şi 
acurată. În prezent peptidele natriuretice 
reprezintă standardul de aur în diagnosticul 
și prognosticul IC.10-12 Nivelurile service 
de NTproBNP (N-terminal pro-B type 
Natriuretic Peptide) sunt mai mari decât cele 
de BNP, datorită timpului de înjumătățire 
mai lung (120h vs. 20min), fiind mai util 
în diagnosticarea IC. Concentrații ≤125 
pg/ml în context cronic și <300 pg/
ml în prezentarea acută exclud IC, cu o 
valoare predictivă negativă de 98%.10 Pe 
lângă utilitatea lor diagnostică, peptidele 
natriuretice au un rol prognostic important. 
O valoare a NT-proBNP <1000 pg/ml a fost 
asociată cu rate mai mici de evenimente la 
pacienții cu ICFEr.10 În IC acută nivelurile 
de NT-proBNP pre-externare oferă o 
valoare prognostică independentă.10 MR-
proANP (mid-regional pro-atrial natriuretic 
peptid) este, de asemenea, utilizat pentru 
diagnosticul IC. O valoare cut off > 120 
pmol/l în IC acută este non-inferioară unei 
valori BNP>100 pg/ml, iar combinarea 
MR-proANP și BNP creşte precizia 
diagnosticului.12 Cu toate acestea, nici un 
peptid natriuretic nu este perfect în evaluarea 
prezenței şi severităţii IC, având unele 
dezavantaje: pot fi crescuţi în absența IC (de 
ex. boli renale cronice, accident vascular 
cerebral), sunt influențate de vârsta înaintată, 

FIGURA 2. Evaluare imagistică multimodală în insuficiența cardiacă
2D, bidimensional; 3D, tridimensional; ETT, ecocardiografie transtoracică; FEVS, 
fracția de ejecție a ventriculului stâng; DD, disfuncție diastolică; STE, speckle tracking 
echocardiography; LGE, late gadolinium enhancement; SPECT, scintigrafie miocardică de 
perfuzie; MIBG-metaiodobenzilguanidina.
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de obezitate și de anumite medicamente 
precum inhibitorii de neprilizină ce cresc 
nivelul BNP și reduc nivelul NT-proBNP.11 

Printre ceilalți biomarkeri non-peptide 
natriuretice, troponinele sunt adesea 
crescute la pacienții cu IC secundar leziunii 
miocardice. În registrul ADHERE, pacienții 
cu IC acută cu troponină pozitivă (TnI >1.0 
µg L-1 sau TnT >0.1 µg L-1) la internare au 
avut o mortalitate intraspitalicească de 2,5 ori 
mai mare decât cei cu troponină negativă.10,11 
Testele de troponină cu sensibilitate ridicată 
(hsTnT) sunt chiar mai predictive comparativ 
cu cele convenționale, în IC acută și cronică.11 
hsTnT> 20 ng/l în IC acută identifică pacienţii 
cu un risc semnificativ mai mare de deces.11 

În afară de acești biomarkeri deja 
consacrați, noi biomarkeri pot avea 
un beneficiu suplimentar în evaluarea 
remodelării cardiace sau în diferențierea 
subtipurilor de IC.10 sST2 (soluble source 
of tumorigenicity 2), o proteină din familia 
receptorilor interleukinei (IL1) are o valoare 
prognostică puternică atât în IC acută, cât 
și în cea cronică, fiind un bun substitut al 
remodelării VS.10,11 Gal-3 (galectina-3), 
o lectină ce se leagă de beta-galactozide, 
este considerată o proteină implicată în 
dezvoltarea fibrozei cardiace. Valori Gal-
3>17,8 ng/ml la externare în IC acută prezic 
re-spitalizările și mortalitatea, independent 
de markerii ecocardiografici de severitate.10 
GDF-15 (Growth Differentiation Factor 15) 
reglează căile inflamatorii și apoptotice prin 
inhibarea activării macrofagelor, având rol 
prognostic dovedit atât în IC acută, cât și 
cronică.11 IGFBP7 (Insulin-Like Growth 
Factor Binding Protein-7) este un marker de 
fibroză tisulară. Concentrațiile sale circulante 
prezic independent mortalitatea atât în ICFEp, 
cât și în ICFEr, și sunt asociate semnificativ cu 
anomalii diastolice miocardice, fiind corelate 
cu gradul DD la pacienţi cu ICFEp.11 

MicroRNA sunt molecule mici de ARN 
necodant, strâns implicate în reglarea 
transcripțională și post-transcripțională 
a expresiei genice. Mai multe miRNA-uri 
și-au dovedit rolul diagnostic în IC în mici 
studii pilot. miR-423-5p a avut cea mai mare 
putere diagnostică de IC şi s-a corelat bine cu 
severitatea IC și cu FEVS. Cinci miARN (miR-
30c, miR-146a, miR-221, miR-328 și miR-
375) sunt considerate markeri potențiali de 
diferențiere între pacienții fără IC, cu ICFEp 
și cei cu ICFEr.11 miR-423-5p și miR-499-5p 
ar putea fi utilizati pentru  monitorizarea 
eficacităţii tratamentului.10,11 

Moleculele inflamatorii pot avea o 
valoare adăugată în îndrumarea terapiei IC. 
Nivelurile circulante ale factorului de necroză 
tumorală, ale receptorilor solubili ai factorului 
de necroză tumorală și concentrațiile de IL-6 
s-au dovedit a fi asociate cu un risc crescut de 
mortalitate la pacienții cu IC cronică, chiar 
și după ajustarea tuturor factorilor de risc 
tradiționali.11 Niveluri de PCR>11,8 mg/l 
(în absența unor infecții grave asociate) în 
primele 120 de zile de la internare au fost 
asociate în mod independent cu mortalitatea 
de cauză cardiacă sau non-cardiacă la 
pacienții cu IC acută.10 

Deoarece diferite căi fiziopatologice sunt 
implicate în progresia IC, există un interes 
din ce în ce mai mare pentru utilizarea 
concomitentă a mai multor biomarkeri 
(strategia multimarker) pentru o mai 
bună predicție a riscurilor IC. În cadrul 
studiului Framingham Heart, persoanele 
cu un scor multimarker  crescut, compus 
din sST2, GDF-15 și hs-TnI, au avut un 
risc de de 6 ori mai mare de re-spitalizare 
pentru IC și de 3 ori mai mare de deces 
pe o perioadă de urmărire de 11 ani, 
cu o îmbunătățire  semnificativă a 
reclasificării după adăugarea scorului la 
variabilele clinice.10 Sunt necesare cercetări 
suplimentare pentru a determina cea mai 
bună combinație de biomarkeri pentru 
managementul IC.  
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II. Introducere
În urmă cu un an publicam un material 
referitor la un nou test utilizabil pentru 
diagnosticul osteoporozei. Era vorba 
despre trabecular bone score – TBS, 
obţinut de la 377 pacienţi (Pereţianu, 
2018). TBS se obţine în cadrul unei analize 
DEXA cu un soft specializat în decelarea 
microarhitecturii vertebrelor investigate 
(L1-L4). 

Deși TBS este o valoare cuantificabilă, 
în cadrul unor analize statistice cu mărimi 
continui (spre deosebire de mărimile 
discrete, care sunt pacienţii!), valorile 
TBS nu sunt considerate de marea masă 
a clinicienilor utilizabile în diagnostic. 
Valorile TBS se folosesc acum doar pentru a 
cuantifica riscul de osteoporoză, în cadrul 
FRAX (detalii în Pereţianu, 2018).

Ulterior publicării articolului, am mers 
mai departe și am observat că TBS poate 
fi folosit în diagnosticul osteoporozei, fapt 
pe care l-am propus lumii medicale (Sîrbu, 
2019). Aprecierea a fost pe măsură!

Pentru a înţelege preocuparea noastră 
faţă de fenomenul pe care îl semnalăm, 
este nevoie de o scurtă recapitulare (detalii 
bibliografice în Pereţianu, 2018).

Standardaul “de aur” în diagnosticul 
osteoporozei este considerat a fi densitatea 
minerală osoasă (DMO), obţinută în 
cadrul analizei numită dual energy 
X-ray absorbtiometry (DEXA). DMO este 
cuantificată în grame/centrimetru pătrat 
(g/cm2). Mărimile obţinute sunt de tip 

continuu, astfel că pot fi cuantificate 
sub forma mediei plus/minus deviaţia 
standard, şi trasate grafic ca o curbă 
Gauss-Laplace. Urmare a acestui fapt, 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) 
a admis convenţional că diagnosticul 
de osteoporoză este nivelul mediei 
persoanelor adulte minus 2,5 deviaţii 
standard (–2,5). Valorile deviaţiei 
standard a adulţilor s-au numit (şi se 
numesc în continuare) “scor T”. Atunci 
când scorul T este între –1 şi –2,5, situaţia 
clinică se numeşte, tot convenţional, 
“osteopenie”.

În ciuda acestei aserţiuni legate de 
o mărime certă şi un test de o valoare 
incontestabilă, observaţia clinică era că, 
în multe cazuri, persoane cu osteoporoză 
şi chiar cu fracturi osteoporotice au valori 
DMO mai mari de –2,5 la scorul T. [Valori 
mai mari înseamă valori matematic mai 
mari, adică spre 0 sau spre pozitiv.]

De aceea, un grup de cercetători de 
la Geneva (coordonaţi de prof. Didier 
Hans) a propus, încă din 2013, o nouă 
tehnică de evaluare a vertebrelor cu DEXA 
inconclusiv, şi anume TBS. Mai mult, şi 
pentru TBS s-au obţinut date statistice 
epidemiologice care au permis trasarea 
unei curbe Gauss-Laplace, adică s-au 
obţinut scoruri T.

II. Cum se pierd diagnosticului 
jumătate dintre pacienţii cu 
osteoporoză
Folosind în paralel valori ale DMO și TBS 
am trasat un grafic de interferenţă. Acest 
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a pacienţilor care scapă 
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pentru acceptarea TBS în 
diagnosticul osteoporozei
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grafic este actualizat acum prin analiza a 
675 de cazuri. 

Analiza TBS s-a efectuat cu un aparat 
DEXA de tip GE-Lunar Prodigy Pro 
#500074, cu un soft pentru TBS de tip 
TBS iNsight®, versiunea 3.0.2.0, unde 
nivelul TBS a fost considerat astfel: 
> 1.310 – fără risc de fractură; între 
1.230-1.310 – risc intermediar, echivalent 
osteopeniei; < 1.230, risc major, echivalent 
osteoporozei. Scorul atribuit valorilor 
TBS a fost astfel: > 1.310 = > –1; între 
1.230-1310 a fost între –1 şi –2,49, < 1.230 
a fost < –2.5 (pentru mai multe detalii, 
vezi articolul citat).

Rezultatele corespunzătoare lunii iulie 
2019 sunt următoarele:

Se obsevă că, folosind criteriile clasice 
de diagnostic (BMD = DMO), osteoporoză 
au 194 de pacienţi/paciente. Folosind 
criteriile de scor TBS se observă că se pierd 
dignosticului 320 de pacienţi. Aceasta 
înseamnă 47,4% dintre cei investigaţi!!

III. Cine sunt aceste paciente/
pacienţi?
De fapt, întrebarea din subtitlu arată că 
femeile reprezintă marea majoritate a 
cazurilor: 299 (93,44%) vs 21 (6,56%).

Vârsta acestor paciente/pacienţi 
este extrem de mare. Media: 67,12 ani, 
cu deviaţia standard (dispersia): 9.52, 
mediana: 67,25 ani. Vârsta maximă 
investigată a fost de 91 de ani.

Cum este posibil ca aceste paciente să 
aibă densităţi minerale normale (13,8%) 

sau considerate doar “osteopenie” (33,6%), 
când oasele lor sunt tasate iar fracturile 
determină o simptomatologie neurologică 
și algică cunoscută (date necomunicate 
încă)?

Explicaţia este destul de simplă, dar 
ignorată de colegii care folosesc DEXA 
pentru diagnostic. La vârste înaintate 
tasarea verterbrală determină creșterea 
densităţii pe suprafaţă (pe volum), astfel 
că medicii sunt derutaţi: ei afirmă non-
diagnosticul de osteoporoză, când de fapt 
pacienta/pacientul este deja în fractură/
tasare vertebrală. 

În plus, noi am adoptat pentru 
diagnostic un principiu din mecanica 
inginerească, care spune că în analiza 
unor structuri multiple (precum vertebrele 
de la L1 la L4), contează doar cea care 
este mai slabă. De aceea, diagnosticul de 
osteoporoză nu se pune pe media L1-L2-
L3-L4, ci pe cea mai mică valoare DEXA 
(DMO sau TBS) observată!!

Vârsta extrem de mare a pacienţilor 
care scapă prin DMO diagnosticului 
osteoporozei poate fi considerată ca 
argument pentru pledoaria adoptării 
scorului TBS ca mijloc de diagnostic 
pentru osteoporoză și numai de calculare a 
riscului pentru fractură!! 

IV. Concluzii
Concluziile de anul acesta le suţin pe cele 
afirmate anterior: 

1. Pentru a afirma “osteoporoză” este 
necesar a se folosi şi scorul osos trabecular 
(TBS) şi nu numai densitatea minerală 
osoasă (DMO).

2. Maşinile DEXA existente acum în 
România, ce au softuri pentru DMO, 
trebuie upgradate cu softul pentru analiza 
TBS.

3. Analiza retrospectivă a datelor 
înregistrate în memoria aparatelor DEXA 
existente, dotate cu noile softuri, poate fi 
realizată în sistem TBS.

4. Tipul de tratament trebuie schimbat 
pentru a fi adecvat modificărilor TBS, nu 
numai al DMO.  
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ÎÎn ultimele decenii, progresul în știință 
şi în tehnologie a schimbat radical 
abordarea terapeutică în oftalmologie: se 
pot efectua proceduri chirurgicale care 
păreau imposibil de realizat în trecut, s-au 
găsit soluții terapeutice pentru patologii 
cu șanse de vindecare foarte reduse, iar 
viitorul prin această perspectivă este 
promițător. Inovațiile în oftalmologie 
au schimbat modul în care privim 
intervențiile  chirurgicale asupra ochiului 
uman. S-au descoperit şi dezvoltat 
modalități de a îmbunătăți vederea, de a 
trata glaucomul şi de a realiza proceduri 
cosmetice precise (ex: independenţa faţă 
de ochelari). Există deopotrivă inovații 
costisitoare care depind de tehnologia 
avansată, dar şi inovații ce implică costuri 
reduse şi depind mai mult de capacitățile şi 
talentul chirurgului. 

Tehnologia a avansat atât pentru 
procedurile diagnostice cât şi pentru 
cele terapeutice, simplificând, pe de o 
parte, misiunea medicului în diagnostic 
şi tratament, dar în același timp ridicând 
nivelul de perfecționare şi acuratețe. 

Procedurile diagnostice au beneficiat în 
ultimul timp de dezvoltarea microscopiei 
laser confocale de scanare (cSLO) şi 
a tomografiei în coerenţă optică cu 
angiografie (OCTA). 

Microscopia laser confocală oferă 
imagini retiniene de calitate crescută, cu 
contrast înalt, utilizând lasere ce emit în 
diferite lungimi de undă, fără dilatarea 
pupilei, iar OCT-ul oferă o secțiune a 
structurilor oculare, în special ale retinei, 
de o înaltă rezoluție. 

Noile microscoape speculare sunt 
instrumente non contact ce utilizează 
tehnologia focusului automat al imaginii. 
Tehnologia cSLO poate fi folosită pentru 

cuantificarea grosimii retinei sau a 
topografiei capului nervului optic. 
Scanările cSLO secvențiale capturate la 
diferite adâncimi pot fi combinate pentru 
a crea imagini topografice tridimensionale 
ale retinei sau discului optic. Secțiunile 
sunt aliniate pentru a crea o imagine 
compozită finală, capabilă de a furniza 
măsurători ale grosimii retinei în zona 
maculară sau topografia nervului optic. 
Oferă măsurători pahimetrice (grosimea 
corneană), precum şi analiza celulelor 
endoteliale (morfologie şi densitate), 
permițându-ne aprecierea pierderii 
celulelor endoteliale din variate patologii. 

Tomografia în coerenţă optică cu 
angiografie este o tehnică non-invazivă de 
imagistică care permite acum imagistica 
simultană in vivo a morfologiei țesuturilor, 
precum și vascularizația oculară. 

Dacă până acum OCT-ul era folosit 
predominant pentru patologia retiniană, 
majoritatea studiilor concentrându-se 
asupra interpretării imaginilor din 
afecțiuni precum degenerescenţa 
maculară legată de vârstă și afecțiunile 
vasculare retiniene, în ultimii ani 
tehnologia a fost dezvoltată şi pentru 
patologia polului anterior ocular, 
permițând acum evaluarea bolilor de 
suprafață corneană, neovascularizația 
corneană sau iriană. Există o varietate tot 
mai mare de aplicații clinice ale OCTA-ului 
în evaluarea capului nervului optic pentru 
glaucom și alte neuropatii optice. 

Tomografia în coerență optică 
intraoperatorie (iOCT) a devenit un 
adjuvant valoros în chirurgia oftalmică în 
ultimul deceniu. iOCT a fost utilizat extensiv 
în chirurgia retiniană pentru excizia 
membranei epiretiniene și în chirurgia 
corneei pentru keratoplastia lamelară, 
fiind descrisă şi utilizarea sa în procedurile 
chirurgicale pentru glaucom – canaloplastie. 

Tehnologia în oftalmologie, 
actualități pe plan mondial 
și în ţara noastră
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O altă procedură diagnostică dezvoltată 
în ultimul timp este UBM (Ultrasound 
Biomicroscopy), o tehnică de înaltă 
rezoluție care permite evaluarea in vivo 
a structurilor segmentului anterior şi 
posterior al ochiului. Această tehnică 
utilizează transductoare cu ultrasunete 
de înaltă frecvență (între 25 și 50 MHz) 
cu o tehnică de imersie, pentru a obține 
imagini ultrasonografice de înaltă 
frecvență (modul B) la o adâncime 
cuprinsă între 4 și 5 mm, cu o rezoluție 
laterală de aproximativ 25 μm și 50 μm. 
Multe dispozitive includ şi ultrasonografia 
de scanare A pentru măsurarea lungimii 
axiale a ochiului (de la cornee la retină) 
și explorarea segmentului posterior al 
globului ocular. 

Mai mult, UBM este utilizat în 
evaluarea distrofiilor corneene, cicatricilor 
corneene, procedurilor LASIK, pentru a 
explora poziția implanturilor intraoculare, 
diagnosticul glaucomului (glaucom 
cu unghi deschis, închis, bloc pupilar, 
sindromul de pseudoexfoliere), explorarea 
tumorilor segmentului anterior și posterior 
(furnizarea de informații valoroase 
privind extinderea leziunilor pigmentate 
sau a melanomului malign de la iris la 
corpul ciliar). 

UBM digital de înaltă frecvență 
este o tehnologie recentă care permite 
măsurarea in vivo a epiteliului și stromei 
corneene, măsurarea patului rezidual al 
stratului stromal în procedurile LASIK 
și în keratoplastia lamelară anterioară 
sau posterioară; furnizarea de informații 
valoroase în screening-ul keratoconusului. 

În ultimii ani chirurgia refractivă a 
căpătat o mare amploare, atât prin cererea 
tot mai mare din partea pacienților, cât 
şi prin dezvoltarea tehnică şi tehnologică 
care permite intervenții sigure şi cu 
acuratețe crescută. Chirurgia refractivă 
corneană se bazează pe laserul 
excimer, dezvoltându-se în permanenţă 
aparatura de înaltă precizie în acest sens, 
iar chirurgia refractivă cristaliniană 
beneficiază de apariția unor implanturi şi 
aparate de facoemulsificare din ce în ce 
mai performante. 

Aplicațiile laserului excimer 
în chirurgia corneeană refractivă 
modernă sunt vaste şi includ o plajă 
largă de proceduri utile în tratamentul 
ametropiilor: keratectomie fotorefractivă 

(PRK), keratectomie fotorefractivă 
transepitelială (trans PRK), laser epithelial 
keratomileusis (LASEK), epipolis laser 
in situ keratomileusis ( Epi-LASIK) şi 
chirurgia presbiopiei (Presby-LASIK. 
Odată cu introducerea femtolaserului 
s-a făcut un pas major în oftalmologie, 
fiind util în chirurgia refractivă 
corneană printr-o serie de noi proceduri : 
femtosecond laser in situ keratomileusis 
(FS-LASIK), inserția de segmente de inele 
intracorneene, small incision lenticule 
extraction (SMILE) şi femtosecond 
lenticule extraction (FLEx), precum şi în 
alte intervenții chirurgicale corneene: 
Keratoplastie perforantă, Deep anterior 
lamellar keratoplasty (DALK), Descemet̀ s 
stripping endothelial keratoplasty (DSEK), 
Descemet̀ s membrane endothelial 
keratoplasty (DMEK) şi în chirurgia 
cataractei. Rezultatele sunt reprezentate 
de acuități vizuale maximale cu valori 
refractive cât mai apropiate de emetropie. 

Unul dintre cele mai revoluționare 
progrese în oftalmologie în ultimul 
deceniu a fost realizat în domeniul 
chirurgiei refractive, odată cu apariția 
laserului femtosecundă. Conceptul de 
chirurgie refractivă lamelară a fost prima 
dată introdus de Barraquer, în anii ’60. 
În anii ’90 a fost elaborată o procedură 
lamelară asistată de ablație cu laser 
excimer, constituind baza LASIK-ului 
modern (laser in situ keratomileusis). 
LASIK-ul modern constă în crearea de 
planuri de scindare în interiorul stromei 
prin fotodisrupţie (micropulsații laser 
pentru șlefuirea corneei). 

În trecut, chirurgia refractivă 
corneană era marcată de utilizarea 
microkeratoamelor cu caracteristici din 
ce în ce mai bune, ce au fost dezvoltate 
pentru a face procedurile mai sigure si 
mai rapide. Microkeratoamele mecanice 
utilizează un sistem de lame oscilante 
de înaltă precizie, care creează un flap 
lamelar cornean, timp în care se realizează 
o presiune mare pe cornee cu ajutorul 
unui inel de sucţiune. Cu microkeratomul 
mecanic, flap-ul este mai subțire central 
şi mai gros în periferie (flap cu forma 
de menisc). În anul 2007 a fost introdus 
primul laser femtosecundă aprobat FDA, 
IntraLase, care se află într-un continuu 
proces de perfecționare. Femtolaserul, 
spre deosebire de microkeratomul 
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mecanic, permite tăierea sigură, uniformă, 
stabilă, precisă a flapului şi poate crea 
flapuri mai subțiri cu efecte minime 
asupra arhitecturii stromale. Femtolasik 
necesită două platforme laser: laserul 
femtosecundă pentru crearea flapului 
şi laserul excimer pentru ablația patului 
stromal. Laserul femtosecundă permite 
chirurgului selectarea unghiurilor de 
tăiere, a poziției şi diametrului hinge-ului, 
precum şi diametrul şi grosimea flapului, 
fapt ce conduce la o stabilitate înaltă a 
acestuia. Avantajul major al laserului 
este abilitatea efectuării unor ablații 
tisulare precise prin folosirea de pulsuri 
submicronice. Suprafața creată în urma 
ablației laser este mult mai netedă decât 
cea obținută prin alte tehnici chirurgicale. 

FLEx – În 2007 a fost introdusă o metodă 
alternativă LASIK-ului pentru corecția 
miopiei extreme şi astigmatismului. 
Aceasta nu necesită utilizarea 
microkeratomului sau a unui laser excimer. 
Folosește doar laserul femtosecundă, ce 
implică crearea a două tăieturi (anterioară 
şi posterioară) în cornee, creând astfel 
o lenticulă, urmate de tăierea unui flap 
anterior cornean, prin care se realizează 
ulterior eliminarea lenticulei. Flap-ul va fi 
repoziționat, similar cu LASIK. Rezultatele 
sunt comparabile cu ale tehnicii LASIK, dar 
cu recuperare vizuală încetinită. Această 
procedură reprezintă un promotor pentru 
apariția tehnicii SMILE. 

SMILE – small-incision lenticule 
extraction – este o procedură chirurgicală 
refractivă certificată european în 2009, 
lansată internațional în 2011, utilizată 
pentru corecția miopiei de până la 10 
dioptrii şi astigmatismului miopic până la 
-5 dioptrii sau combinat până la 10 dioptrii. 
Implică utilizarea laserului femtosecundă 
pentru crearea unei lenticule corneene ce 
este extrasă în totalitate printr-o incizie 
redusă de aproximativ 2-3 mm. Astfel 
este înlăturată nevoia creării unui flap, 
şi în consecință a posibilelor complicații 
legate de acesta. De asemenea,  exclude 
utilizarea laserului excimer. Absenţa 
flap-ului minimizează dezorganizarea 
arhitecturii stromale, lenticula fiind extrasă 
din stroma medie. Menținând sensibilitatea 
corneană, riscul apariției “ochiului uscat” 
şi disconfortul generat de acesta sunt 

reduse. Eficiența, predictibilitatea şi 
siguranța sunt comparabile cu ale tehnicii 
Femto-LASIK, fapt susținut de studii 
prospective şi retrospective. Cu toate 
acestea, calitatea suprafeței lenticulei 
extrase (corespondentul flapului în 
LASIK), esențială în obținerea unui rezultat 
vizual optim, constituie încă o dificultate 
în această tehnică. Suprafața poate fi 
neregulată, cauzând punți de țesuturi, bule 
de cavitație, zgârieturi, ce pot determina 
extragerea incompletă a lenticulei. În 
prezent SMILE este utilizat în cea mai mare 
măsură în tratamentul miopiei mici-medii. 

Un alt pas important în aplicabilitatea 
femtolaserului în chirurgia oftalmologică 
a fost introducerea acestuia în timpii 
operatori ai chirurgiei cataractei (aprobat 
FDA în 2010). Laserul creează incizii 
corneene de dimensiuni şi geometrie 
precisă, capsulotomii anterioare cu 
diametre dorite şi diferite modalități de 
fragmentare ale nucleului cristalinian. 
Deși utilizarea laserului femtosecundă ca 
adjuvant în operația de cataractă prezintă 
numeroase avantaje, există însă şi limite şi 
complicații: 

1. Costuri crescute;
2. Limite de natură logistică, ce impun 

prelungirea timpului operator deoarece 
pacientul trebuie transportat de la laser la 
microscopul operator;

3. Aplicabilitatea: utilizarea laserului 
se bazează pe buna imagistică a 
camerei anterioare, așadar pacienții 
cu o deschidere necorespunzătoare 
a pleoapelor, nistagmus, dilatare 
insuficientă a pupilei, opacități corneene, 
patologii ale suprafeței corneene, tremor, 
demenţă, cataractă avansată nu sunt 
eligibili pentru acest tratament;

4. Posibile complicații în cazurile 
dificile.

Segmente de inele intracorneene
Tehnologia femtolaser este utilă şi în 

tratamentul keratoconusului, normalizând 
suprafaţa corneană prin implantarea 
segmentelor de inele intracorneene. 
Prin implantare în stroma profundă ele 
modifică curburile corneene reducând 
miopia, dar mai ales astigmatismul. 
Această tehnică devine mai sigură şi 
mai precisă deoarece laserul poate fi 
programat să creeze canale corneene 
de orientări şi adâncimi foarte exacte, 







facilitând inserția segmentelor şi reducând 
riscul apariției complicațiilor, precum 
formarea unui tunel incomplet, perforația 
endoteliului sau asimetria poziției inelelor.

Keratoplastia endotelială asistată de 
laser 

Descemet’s membrane endothelial 
keratoplasty (DMEK) este o tehnică 
de transplant corneean utilizată în 
tratamentul variatelor patologii ale 
endoteliului cornean (cel mai frecvent 
pentru distrofia Fuchs), ce implică 
eliminarea endoteliului pacientului 
alături de membrana Descemet, urmată 
de transplantul grefonului recoltat de la 
donor. Principala provocare în tehnica 
DMEK o reprezintă pregătirea grefonului 
donor. Femtolaserul poate executa 
un descemtorhexis precum și secţiuni 
foarte exacte în corneea donatorului 
sau în corneea gazdei, ameliorând mult 
rezultatele postoperatorii. 

Procedeele bioptics combină chirurgia 
intraoculară cu chirurgia refractivă 
corneană pentru corectarea viciilor de 
refracție mari. Ametropiile foarte mari 
(inclusiv astigmatismul) nu pot fi corectate 
cu succes doar printr-un singur procedeu 
chirurgical. Operațiile intraoculare, 
precum extracția cristalinului transparent 
sau plasarea unor implanturi fakice 
intraoculare sunt de obicei practicate 
primele, urmate de intervenția 
chirurgicală corneană pentru corecția 
viciului de refracție rezidual.

În chirurgia refractivă obținerea 
rezultatelor excelente implică o acuratețe 
sporită a măsurătorilor preoperatorii. 
Efectul tehnologiilor de ultimă generație 
se resimte în precizia acestor măsurători, 
astfel topografia corneană este o analiză 
preoperatorie obligatorie de mare ajutor în 
obținerea unui rezultat excelent. 

Topografia corneană determină 
grosimea corneei, detaliază curburile 
corneene şi caracteristicile ei de formă. 
Aceste informații sunt foarte utile pentru 
ilustrarea astigmatismului cornean şi 
detectarea diverselor patologii corneene. 
Inițial topografia corneană a fost utilizată 
doar pentru a descrie suprafața anterioară 
a corneei. Dispozitivele sunt acum 
capabile să analizeze atât suprafețele 
anterioare, cât și posterioare ale corneei, 

creând o hartă tridimensională (tehnica 
Scheimpflug). Progresele în fotografierea 
digitală și prelucrarea informatică au 
sporit considerabil utilitatea topografiei 
corneene. Grosimea corneană este un 
parametru ce determină dacă un pacient 
este sau nu eligibil pentru chirurgie 
refractivă LASIK (s-a sugerat o grosime 
restantă de minim 250 microni pentru 
menținerea integrității corneene). 
Topografia corneană poate fi utilizată și 
postoperator, pentru a evalua etiologia 
unor rezultate vizuale nesatisfăcătoare, 
cum ar fi ablațiile descentrate sau 
incomplete, ectaziile postoperatorii. 
Aplicațiile topografiei corneene se extind 
şi la chirurgia cataractei (determinarea 
astigmatismului cornean şi alegerea 
implantului toric), monitorizarea 
astigmatismului post keratoplastie. 

Progrese majore s-au înregisrat şi 
în chirurgia vitreo retiniană, unde 
dezvoltarea vitreotoamelor moderne cu 
rată foarte mare de tăiere, între 5000 – 
10000 c/min, alături de miniaturizarea 
acestora şi a instrumentarului  la 25-27 
gauge, au dus la ameliorarea remarcabilă 
a rezultatelor postoperatorii. De menţionat 
este că prin această miniaturizare nu mai 
este necesară sutura sclerotomiilor, astfel 
că şi această intervenţie chirurgicală 
nu mai beneficiază de fire de sutură 
(asemănător cu chirurgia cataractei) 
vindecarea fiind mult mai rapidă şi fără 
sechele. Totodată trebuie să remarcăm în 
chirurgia segmentului posterior şi apariţia 
sistemului Ngenuity. Operaţia nu se mai 
desfășoară la microscopul operator, ea 
fiind realizată de către chirurgul care 
poartă ochelari 3D şi priveşte un monitor 
de mari dimensiuni şi ultra înaltă rezoluţie. 
Acurateţea actului chirurgical este mult 
crescută, fapt ce duce la o îmbunătăţire 
constantă a rezultatelor postoperatorii. 

În acest material am încercat 
să spicuim pe scurt câte ceva din 
uriaşul progres tehnologic al cărui 
avânt exponenţial se constată în ultima 
decadă a acestui mileniu. Alături de 
continua perfecţionare a cristalinelor 
intraoculare, de perfecţionarea 
instrumentarului şi a substanţelor 
folosite, tehnologia actuală face ca şi în 
oftalmologia contemporană să ajungem 
la rezultate incredibil de bune, adesea 
imposibile în anii anteriori.  
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SStudii numeroase arată că aproximativ 
75% dintre adulţi prezintă diferite forme 
de anomalii dento-maxilare, iar în ultima 
perioadă procentul de pacienți adulți care 
solicită tratament ortodontic a crescut 
semnificativ. Cauzele care determină 
reticența pacienților adulți față de tratamentul 
ortodontic sunt lipsa de informare a 
pacienţilor, dar şi reţinerea lor de a purta 
aparat ortodontic. Studiile asupra pacienţilor 
care au urmat tratamente ortodontice au 
scos în evidenţă nivelul înalt de satisfacţie al 
acestora, atât funcțional, cât și estetic. 

Dacă la copii şi adolescenţi motivaţia pentru 
solicitarea tratamentului ortodontic este 
reprezentată în special de dorinţa părinţilor, 
adulţii hotărăsc singuri, de aceea este foarte 
important să determinăm care este motivul 
principal al solicitării acestui tip de tratament 
şi, mai ales, să aflăm care sunt aşteptările 
pacientului și cum le putem satisface noi prin 
tehnicile şi metodele curente şi în timpul dorit 
de acesta. 

Tratamentul ortodontic la pacientul adult 
este complicat și de istoricul dentar: extracții 
dentare vechi, neprotezate la timp, determină 
înclinări accentuate ale dinților vecini care 
împiedică inserarea ulterioară în poziție 
corectă a unor implanturi, prezența bolii 
parodontale în diferite stadii de evoluție poate 
fi un factor de gravitate, iar toate acestea se 
suprapun de multe ori peste prezența unei 
anomalii dento-maxilare inițiale netratate la 
timp. Astfel intervine conceptul de reabilitare 
orală complexă, iar abordarea tratamentului 
este pluridisciplinară, fiind o muncă de echipă, 
la care conlucrează medicul protetician, 
parodontolog, chirurg și ortodont. 

De aceea, înainte de orice demers, avem 
nevoie, pe lângă examenul clinic, de analize 
paraclinice amănunțite pe baza cărora putem 
pune un diagnostic precis și putem stabili un 
plan de tratament corect și adecvat cerințelor 
pacientului. Aceste analize implică modele 
ale arcadelor dento-alveolare realizate după 
amprente manuale sau digitale (scanarea 
dinților), înregistrarea relaţiilor de ocluzie 
centrică, radiografie panoramică, radiografie 
cefalometrică laterală şi fotografii ca elemente 
de bază pentru un program special de 

calculator (Digital Smile Design), eventual 
tomografii computerizate. 

Datele obţinute sunt folosite pentru un 
diagnostic precis, pentru stabilirea opţiunilor 
de tratament, pentru elaborarea etapelor 
de tratament şi stabilirea costului întregului 
tratament. 

Estetica facială joacă un rol foarte important 
în plan social, iar de cele mai multe ori 
refuzul pacienților adulți privind tratamentul 
ortodontic este legat de vizibilitatea aparatelor 
dentare. Din acest motiv, au fost dezvoltate 
tehnici moderne care includ aparate mai puțin 
vizibile. 

Una dintre ele este tehnica linguală, în care 
aparatul dentar este colat pe fața linguală a 
dinților, ceea ce îl face complet invizibil din 
exterior, astfel încât viața socială a pacientului 
nu este perturbată de prezența aparatului 
dentar. 

O altă tehnică mai puțin vizibilă este 
corectarea anomaliilor cu ajutorul gutierelor 
transparente de tip aligner (Invisalign, Clear 
Align, I Align). 

TEHNICA LINGUALĂ este cea mai 
acceptată de pacienții adulți, întrucât aparatul 
este complet invizibil, iar limba se adaptează 
foarte repede, în ciuda disconfortului perceput 
în primele ore după colarea aparatului. Pentru 
a se putea adapta mai ușor, colajul se face 
diferențiat, întâi o arcadă, iar următoarea la o 
lună distanță. 

Deoarece bracketurile sunt aplicate pe fața 
interioară a dinților, colarea lor poate fi făcută 
doar cu ajutorul unui laborator specializat care 
are aparatură cad-cam. Arcadele dentare sunt 
scanate, iar imaginile obținute sunt folosite 
pentru a deplasa virtual dinții din poziția 
inițială în cea pe care o vor avea la finalul 
tratamentului. Aceasta se face cu ajutorul unor 
softuri specializate (digital smile design). 

Tehnicianul dentar transferă informațiile 
pe fiecare dinte din virtual în real, prin 
intermediul unor tije de ghidaj obținute prin 
printare 3D, poziționează fiecare bracket pe 
modelul real, astfel încât medicul primește în 
cabinet aparatul dentar înglobat în gutiera de 
transfer prin intermediul căreia poate aplica 
aparatul pe dinții pacientului. Tot acest proces 
implică niște costuri mai ridicate față de colajul 

Aparatele invizibile în 
tratamentul ortodontic la adult

medic primar ortodonție și estetică 
dento-facială 

Dr. Anca Oltean
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unui aparat clasic, pe fața exterioară, vizibilă, 
a dinților. 

Avantajele tehnicii linguale sunt: 
- asigură medicului un control mai 

bun al deplasărilor dentare și, implicit, o 
coordonare mai bună a biomecanicii în timpul 
tratamentului; 

- distanța dintre brackeți fiind mai scurtă, 
mișcările dentare sunt mai rapide, ceea ce 
scurtează durata purtării aparatului, deci 
timpul de tratament este mai mic;

- tehnica este corespunzătoare pentru 
corecţia oricărui tip de probleme ortodontice 
în combinaţie cu tratamente parodontale, de 
chirurgie ortognatică, protetică restaurativă 
şi chiar pentru tratamentul sindromului de 
disfuncţie temporo-mandibulară.

O tehnică mai nouă, care a început să ia 
amploare din ce în ce mai mare în ultimii 
ani, presupune corectarea poziției dinților 
cu ajutorul unor gutiere transparente de 
tip aligner. În funcție de compania care 
realizează gutierele, sunt mai multe denumiri 
de comercializare a lor, cea mai cunoscută 

fiind Invisalign®; mai sunt și Clear Align, 
Aligner Pro, I Align. Toate utilizează softuri 
asemănătoare prin care deplasează secvențial 
dinții în plan virtual, în mai multe etape, iar 
fiecărei etape îi corespunde câte un set de 
gutiere confecționate după modele printate 
tridimensional. După ce medicul ortodont 
aprobă planul de tratament, pe baza unui 
program de “tehnician dentar virtual”, 
modelul virtual este secţionat, dinţii sunt 
deplasaţi individual în secvenţe succesive până 
la poziţia finală. Sunt realizate astfel modele 
virtuale al căror număr variază în raport de 
complexitatea cazului, fiecare fiind diferit de 
cel anterior printr-o mică deplasare a unui 
dinte sau a unui grup restrâns de dinţi. 

Pacientul poartă gutiere pe care le schimbă 
la 7-10 zile succesiv, iar controlul tratamentului 
poate fi făcut la intervale mai mari de timp. 

Avantajele pentru pacientul adult sunt: 
estetica ideală, confort şi igienă foarte bună 
prin posibilitatea îndepărtării gutierei.

Dezavantajele constau în faptul că bunul 
mers al tratamentului depinde de rigurozitatea 

Inițial

Final
Primul caz este al unei paciente de 34 ani care a solicitat tratament ortodontic pentru corectarea zâmbetului și a inghesuirilor 
dentare. Pacienta prezintă o anomalie dentară – ocluzie adâncă acoperită – și un grad mare de uzură (tocire) dentară în zona 
incisivilor, ca urmare a supra-acoperirii dentare accentuate.
Pacienta a solicitat un aparat dentar complet invizibil, iar aparatul lingual a fost soluția ideală. După alinierea dinților, a urmat 
repoziționarea chirurgicală a arcadelor dento-alveolare, prin chirurgie ortognată. Tratamentul a vizat nu numai alinierea dinților, ci și 
mărirea dimensiunii verticale a etajului inferior al feței, pentru restabilirea esteticii dento-faciale și armonizarea zâmbetului.



36 www.MedicaAcademica.ro Noiembrie 2019

emc

purtării gutierelor, iar dacă o anumită secvență 
de gutiere nu este purtată, dinții pot suferi 
deplasări, astfel încât este nevoie de a fabrica alte 
secvențe de gutiere, implicit și alte costuri.

Este bine ca în expunerea planului de 
tratament pacientul să fie foarte bine informat 
asupra rezultatelor care pot fi obţinute în 
urma tratamentului propus, dar şi asupra 
inconvenientelor şi eventualelor efecte 
adverse. Studii pe termen lung au arătat că 
nu există o garanţie de stabilitate definitivă 
după tratamentul ortodontic la adult fără 
asigurarea unei contenţii de durată. Contenţia 
rezultatelor tratamentelor ortodontice la 
adult include menţinerea poziţiei dinţilor 

în contextul sănătăţii oro-dentare. Aceasta 
implică și controale regulate cu scop profilactic 
la cabinetul dentar după terminarea 
tratamentului activ. 

Medicul dentist generalist trebuie să 
posede cunoştinţele necesare pentru a decide 
nevoia de tratament ortodontic, oportunitatea 
consultului cu ortodontul sau recomandarea 
pentru tratament ortodontic. Pe parcursul 
întregului tratament, între dentist şi 
ortodontist trebuie să existe o permanentă 
comunicare privind oportunitatea, evoluţia 
şi efectele tratamentului ortodontic aplicat 
pacienţilor adulţi în cadrul reabilitării orale 
complexe.  

Cel de-al doilea caz este al unei paciente de 48 ani la care 
tratamentul ortodontic a fost solicitat în vederea echilibrării 
planului de ocluzie (mușcătura), grav perturbat de migrările 
dentare datorate neprotezării edentațiilor survenite în urma 
extracțiilor dentare vechi. Pe langă aceasta, pacienta prezenta 
și parodontopatie marginală cronică cu retracții gingivale 
importante. In acest caz s-a folosit un aparat lingual aplicat pe 
ambele arcade, durata de tratament fiind de 14 luni. 

A urmat tratamentul 
parodontal, microchirurgie 
parodontală pentru 
coborârea rebordului 
gingival.- poze din timpul 
intervenției și cum a fost 
restaurat rebordul gingival 
după intervenție. 

Tratamentul protetic pentru echilibrarea ocluziei a fost realizat 
prin punți dentare din zirconiu cu ceramică E.max și fațete 
dentare din ceramică E.max press.
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MENA Q7® – VITAMINA 
K2 NATURALĂ
protecție pentru 
folosirea eficientă a 
calciului în organism

Este un fapt dovedit că 
persoanele care suferă atât de 
boli cardiovasculare, cât și de 

osteoporoză, prezintă o lipsă de calciu. 
Calciul a fost găsit depozitat pe pereţii 
vaselor de sânge – rezultând artere rigide 
și fragile – fiind insuficient în oase și 
afectând astfel rezistenţa și densitatea 
lor. Prin urmare, nu este suficient a 
se consuma cantitatea necesară de 
calciu, fiind nevoie și de o distribuire 
și de o utilizare corespunzătoare a 
mineralului în corp. O cantitate mică 
de calciu poate duce la oase friabile, 
iar o cantitate mai mare îmbunătăţește 
sănătatea oaselor, dar duce la calcifierea 
arterelor, rezultând o proastă circulaţie 
a sângelui, cu creșterea riscului de 
evenimente cardiovasculare. Acest efect 
este cunoscut sub numele de “paradoxul 
calciului”. 

Osteocalcinul, proteină non – 
colagenă din oase și dinţi, secretată 
de osteoblaste, joacă un rol esenţial 
în mineralizarea oaselor. Activarea 
osteocalcinului are loc printr-o reacţie 
de carboxilare, în care vitamina K2 
acţionează ca un cofactor pentru 
gamaglutamil carboxilază – enzimă care 
transformă resturile de acid glutamic 
(Glu) ale osteocalcinului în resturi de 
gama-carboxiglutamat (Gla), dându-le 
astfel abilitatea de a lega ioni de calciu. 

Raportul dintre osteocalcinul 
necarboxilat (inactiv) și cel carboxilat 
(activ) este un indicator important al 
statusului vitaminei K2 în relaţie cu 
sănătatea oaselor. Dintre cele două 
forme disponibile ale vitaminei K2, doar 
MK-7 (menaquinona -7) s-a dovedit a fi 
eficientă la doze care nu depășesc doza 
zilnică recomandată de vitamine K: se 
absoarbe în totalitate, rămâne în sânge 
pentru un timp îndelungat, fiind astfel 
mult mai disponibilă pentru ţesuturi 
din afara ficatului – oase, articulaţii și 
ţesuturi moi. 

Este necesară o doză mică de MK-7 
(comparativ cu alte forme de vit. K) 
pentru a îndeplini necesităţile corpului 
(având o biodisponibilitate crescută). 

Mecanismele de acţiune ale Mena 
Q7® sunt validate prin numeroase 
studii știinţifice

- activează factorii de coagulare, 
osteocalcinul și proteina specifică – 
Matrix Gla (MGP), proteine sintetizate 
în diferite organe ale corpului: factorii 
de coagulare în ficat, osteocalcinul 
în oase și proteina MGP în peretele 
vascular; 

- reduce calcificările de pe pereţii 
arteriali, activând proteina specifică 
Matrix Gla, responsabilă de inhibarea 
fixării calciului în artere, cu efect 
benefic pentru sănătatea sistemului 
circulator;

- este vitală în menţinera unei 
structuri osoase puternice: osteocalcinul 
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din oase este activat de vitamina K2 
naturală, ajutând astfel la legarea 
eficientă a calciului și la menţinerea 
sănătăţii sistemului osos. Câteva 
studii indică și faptul că vitamina K2 
naturală inhibă activarea osteoclastelor 
(care sunt responsabile de distrucţia 
ţesutului osos).

Preparatul Mena Q7® realizează 
o asociere benefică la nivelul oaselor 
şi arterelor: vitamina K2 naturală şi 
vitamina D3

- vitamina D3 stimulează absorbţia 
calciului în organism, iar vitamina K2 
naturală activează osteocalcinul, care 
fixează calciul la nivelul matricei osoase;

- vitamina D3 contribuie la creşterea 
sintezei proteinei Matrix Gla (MGP), iar 
vitamina K2 naturală activează MGP-ul, 
care inhibă fixarea calciului în artere.

Mena Q7® nu determină 
hipercoagulare la persoanele sănătoase. 

Vitamina K2 naturală activează câteva 
dintre proteinele coagulării la nivelul 
ficatului. Când acestea sunt activate la 
maxim, nu se mai produce nici o altă 
activare chiar dacă vitamina K există din 
abundenţă. Pentru iniţierea coagulării 
este nevoie şi de prezenţa altor stimuli. 
Un studiu realizat pe 350 de persoane, 
timp de 3 ani, a arătat că la persoanele 
fără tulburări de coagulare o doză 
crescută de 1000 de ori (MK -4) nu a 
produs modificări ale procesului de 
coagulare. 

Se administrează la adulţi şi copii 
peste 12 ani: în general, câte o capsulă 
o dată pe zi, de preferat în timpul 
mesei sau imediat după masă, pentru 
o biodisponibilitate crescută (fiind o 
vitamină liposolubilă). Se recomandă 
avizul medicului la administrarea 
produsului în sarcină și alăptare, în 
cazul celor care sunt sub tratament cu 
anticoagulante.  
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CCompaniile farmaceutice vor putea 
înregistra cu o singură aplicație același 
studiu clinic în toate statele membre prin 
intermediul unui portal electronic care va 
fi în curând disponibil, a afirmat, pentru 
Medica Academica, Massimiliano Sarra, 
Secretar în cadrul Agenției Italiene a 
Medicamentului, în cadrul evenimentului 
Clinical Trial Regulation Information Day 
for CEE Countries, care a avut loc recent 
la București. Forumul respectiv, inițiat 
de Drug Information Association (DIA), 
organizație cu sediul pentru Europa în 
Elveția, a avut drept temă centrală “Noul 
Regulament UE 536/2014 de Studii clinice 
în țările Central- şi Est-Europene”. 

Conferința și-a propus pregătirea 
entităților implicate în studiile clinice din 
țările din Europa Centrală și de Est pentru 
implementarea noului Regulament UE 
privind studiile clinice (publicat în 2014), 
care va înlocui Directiva 2001/20/EC 
curentă privind Studiile Clinice (lansată 
în 2001). La întâlnire au participat 
reprezentanții mai multor autorități de 
reglementare și ai mai multor Comisii de 
Bioetică din Europa (Slovacia, Bulgaria, 
Polonia, Austria, Italia și România), 
Secretarul științific al Grupului de 
coordonare și facilitare a studiilor clinice 
de la nivelul autorităților competente din 
Europa, CTFG, precum și reprezentantul 
Agenției Europene a Medicamentului 
(EMA), Farm. Dr. Camelia Mihăescu. 

“Înregistrarea cu aceeași aplicație a 
unui studiu clinic pentru mai multe state 
este o inovație importantă pentru că, până 
acum, nu a existat o cooperare între statele 
membre, ceea ce a fost în detrimentul 
desfășurării de studii clinice în Uniunea 
Europeană. În general, studiile clinice erau 
începute cu întârziere și astfel pacienții 
aveau acces limitat la medicamentele noi. 
Aceste produse sunt inovatoare și sunt 

gratuite pentru pacienți, ceea ce înseamnă 
o reducere a costurilor pentru sistemul de 
sănătate”, a explicat Massimiliano Sarra. 

Un punct cheie pentru accesul simultan 
la informație, la documentația înregistrată 
de sponsori (companiile farmaceutice), 
este crearea unui portal electronic la 
nivelul Uniunii Europene. “Acesta va 
permite comunicarea între statele membre, 
comunicarea cu sponsorul, va asigura 
confidențialitatea, fiind un centralizator 
pentru documente și permițând astfel 
înregistrarea acestora și accesul simultan 
al tuturor statelor membre la documentația 
depusă de către companiile farmaceutice”, 
a subliniat Sarra. 

De asemenea, noile reglementări mai 
conțin câteva schimbări importante, cum 
ar fi faptul că studiile clinice care au un risc 
redus privind siguranța pacienților vor trece 
printr-o procedură simplificată. Se așteaptă 
ca această măsură să grăbească demararea 
studiilor clinice, cel puțin pentru această 
categorie de studii, a explicat specialistul 
italian. Conform vechii directive, sponsorii 
studiilor clinice trebuiau să înregistreze 
anual un raport de siguranță și să depună 
același document pentru toate statele 
în care se desfășura studiul. “În curând, 
sponsorul va putea depune o singură dată 
documentul respectiv și va fi aplicabil 
în toate statele membre, o reducere 
considerabilă în ceea ce privește timpul și 
costurile companiilor farmaceutice pentru 
această activitate. Astfel, noile reglementări 
încearcă să diminueze costurile suportate 
de industrie. S-a observat că sponsorii 
preferă să desfășoare studii în afara Uniunii 
Europene, iar intenția noilor reglementări 
este de a crește interesul companiilor 
farmaceutice pentru derularea studiilor în 
UE”, a explicat Massimiliano Sarra. 

În momentul în care portalul electronic, 
dezvoltat de Agenția Europeană a 
Medicamentului, va fi funcțional, noile 
reglementări vor fi implementate, 

Pregătiri pentru noile 
reglementări europene 
privind studiile clinice 
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urmând să înceapă o perioadă de trei 
ani în care sponsorii vor putea transfera 
studiile clinice în desfășurare sub noile 
reglementări. “Nu se cunoaște încă data 
exactă a lansării portalului de studii clinice, 
aceasta este responsabilitatea Agenției 
Europene a Medicamentului, dar fără 
portal prevederile regulamentului nu pot 
fi aplicate în integritatea lor. Este nevoie 
de o singură interfață pentru a permite 
documentației de studiu clinic să ajungă la 
autorități și pentru a susține comunicarea 
între acestea”, a afirmat reprezentantul 
Agenției Italiene a Medicamentului. 
Massimiliano Sarra a adăugat și faptul că, 
deși se crede că perioada de trei ani poate 
fi utilizată pentru a se face tranziția către 
noile reglementări, această observație este 
incorectă: “în momentul în care portalul va 
exista, noul regulament va trebui aplicat 
fără întârziere și la acel moment toate 
statele membre vor trebui să fie pregătite 
pentru aliniere; pregătirile ar fi trebuit să 
înceapă în fiecare stat în urmă cu câțiva ani, 
având în vedere că Noul Regulament de 
studii clinice a fost publicat oficial în 2014”, 
a menționat acesta.

România, primii pași 
Pregătirea României pentru aderarea 
la noile reglementări și crearea unei 
platforme de discuții între industrie, 
autorități și mediul academic au reprezentat 
principalele ținte ale evenimentului Clinical 
Trial Regulation Information Day for CEE 
Countries organizat la București, a afirmat 
Farm. Pr. Mihaela David, Director de Relații 
cu Autoritățile, PSI CRO. 

“Partea cea mai importantă a procesului 
de tranziție către noile reglementări 
este modul în care statul membru se va 
organiza intern. În urma discuțiilor, s-a 
ajuns la concluzia că Agenția Națională 
a Medicamentului va fi punctul de 
contact în cadrul portalului, însă, 
evident, mai sunt aspecte naționale 
care trebuie reglementate. În prezent, 
se află în lucru la Ministerul Sănătății, 
de mai bine de un an, un proiect de lege 
care ar trebui să stea la baza demarării 
activităților de implementare propriu-zisă 
a regulamentului în România”, a spus Farm 
Pr. Mihaela David. 

România se află într-un stadiu incipient 
privind aderarea la noile reglementări, iar 
comparativ cu alte state din centrul și estul 
Europei nu se află într-o poziție avantajată, 

având în vedere că legislația națională nu 
este încă aprobată. “În România se fac pași. 
Știm că de oriunde te-ai afla, poți ajunge 
mai sus. Atâta timp cât există o imagine 
clară a realității și dorința de colaborare și 
de progres, atâta timp cât există modele de 
succes, nu văd de ce nu am scurta timpii 
teoretic necesari pentru implementarea în 
mod eficient a noului regulament european 
de studii clinice și în țara noastră”, a 
spus Farm. Prof. Dr. Doina Drăgănescu, 
vicepreședinte Comisia Națională de 
Bioetică a Medicamentului și Dispozitivului 
Medical din România, Decan al Facultății 
de Farmacie UMF Carol Davila. Modelele 
de pregătire a implementării deja existente 
și prezentate în cadrul conferinței (Cehia, 
Polonia, Bulgaria) au în comun o colaborare 
interdisciplinară, colaborare între agențiile 
medicamentului, Comisiile de Etică, 
industrie, mediul academic și asociațiile 
de pacienți și pot fi replicate cu succes și în 
Romania, a afirmat Farm. Pr. Mihaela David. 

Portalul, împreună cu noile cerințe din 
Regulamentul de studii clinice, vor aduce 
avantaje privind tratamentul pacienților. 
“Când pacienții au cunoștință despre studii 
clinice care sunt în dezvoltare și medicii 
de familie sau alți specialiști pot face 
recomandări, lucrurile înfloresc pentru 
că acest dialog, această transparență 
asigură creșterea numărului de voluntari 
în studiile clinice, deci creșterea vizibilității 
acestora”, a menționat Farm. Prof. Dr. Doina 
Drăgănescu. De asemenea, noul regulament 
se bucură de susținerea mediului academic 
și a medicilor care sunt interesați să facă 
parte din cercetarea europeană prin 
implicarea în studiile clinice multinaționale 
ale căror rezultate se vor publica în baza de 
date europeană, dar și în revistele medicale 
internaționale de prestigiu, a adăugat Farm. 
Pr. Mihaela David. 

LaLa final, reprezentantul Agenției 
Europene a Medicamentului (EMA), Farm. 
Dr. Camelia Mihăescu, a declarat că “a fost 
foarte încântată de participarea la această 
conferință regională în cadrul căreia a avut 
oportunitatea să vorbească despre două 
teme importante, «Ghidul european privind 
noua abordare în studii clinice, bazată pe 
managementul riscului» și «Stadiul actual al 
noului sistem informatic pentru studii clinice 
aflat în dezvoltare de către EMA», precum și 
că speră că a putut contribui la îmbunătățirea 
colaborării dintre autorități și industria din 
țările Central- și Est-Europene”.  

Massimiliano Sarra











Ionela-Simona Vişoiu, Roxana Cristina Rimbaş

Metode noi de diagnostic în insuficiența cardiacă – 
importanța asupra prognosticului bolii
3. Ecocardiografia transtoracică (ETT):
A.  ultimul ghid de IC definește 2 tipuri 

de IC prin utilizarea ecocardiografiei 
2D: FEVS redusă ≤ 40% (ICFEr) și 
FEVS prezervată ≥ 50% (ICFEp)

B.  este modalitatea de primă 
linie pentru diagnosticul IC și 
evaluarea prognosticului

C.  toate ghidurile accentuează 
necesitatea utilizării FEVS 
2D în evaluarea cardiacă în 
detrimentul celei multimodale

D.  puterea prognostică a FEVS 
este de necontestat

E.  permite evaluarea rezervelor funcționale 
sistolice și diastolice ale VS.

4. Noi biomarkeri de diagnostic 
și prognostic în IC sunt:
A. NTpro-BNP
B. MR-proANP
C. sST2 (soluble source of tumorigenicity)
D.  GDF-15 (Growth Differentiation Factor 15)
E.  MicroARN-uri (miR-30c, miR-146a, 

miR-221, miR-328 și miR-375).

Călin Petru Tătaru, Cătălina Tătaru, George Sima

Tehnologia în oftalmologie, actualități pe plan mondial şi în ţara noastră
6. Noile microscoape speculare:
A.  utilizează tehnologia focusului automat 

al imaginii, ce poate fi folosită pentru 
cuantificarea grosimii retinei sau a 
topografiei capului nervului optic

B.  scanările cSLO secvențiale capturate la 
diferite adâncimi pot fi combinate pentru a 
crea imagini topografice tridimensionale 
ale retinei sau discului optic 

C.  oferă măsurători pahimetrice (grosimea 
corneană), precum şi analiza celulelor 
endoteliale (morfologie şi densitate)

D.  au fost utilizate extensiv în chirurgia 

retiniană pentru excizia membranei 
epiretiniene și în chirurgia corneei 
pentru keratoplastia lamelară

E.  utilizate în evaluarea distrofiilor corneene, 
cicatricilor corneene, procedurilor LASIK.

7. Aplicațiile laserului excimer în chirurgia 
corneeană refractivă modernă:
A.  keratectomie fotorefractivă 

transepitelială (trans PRK)
B.  chirurgia presbiopiei (Presby-LASIK)
C. small incision lenticule extraction (SMILE)
D.  degenerescenţa maculară legată de 

vârstă și afecțiunile vasculare retiniene
E.  cuantificarea grosimii retinei sau a 

topografiei capului nervului optic.

8. Limite și complicații ale 
laserului femtosecundă:
A. costuri scăzute
B. absența complicațiilor
C.  limite de natură logistică, ce impun 

prelungirea timpului operator
D. posibile complicații în cazurile dificile
E.  utilizarea laserului nu necesită o bună 

imagistică a camerei anterioare.

Dan Perețianu, Adrian Sîrbu, Denis Păduraru, Dana Cristina Staicu, Aurelian Ranetti

Vârsta extrem de mare a pacienţilor care scapă diagnosticului de osteoporoză, 
argument puternic pentru acceptarea TBS în diagnosticul osteoporozei

Ana Anca Talașman, Claudiu Ionescu, Cătălina Tudose

Factorii psihopatologici și afecțiunile dermatologice cronice. Perspectiva psihiatrului
1. Afecțiunile psihosomatice includ:
A.  Dermatita seboreică și atopică
B.  Vitiligo
C.  Rozaceea
D.  Purpura psihogenă
E.  Bromhidrozofobia.

2. Despre dismorfofobie este fals:
A.  afecțiune ale cărei simptome fizice 

se situează predominant în regiunea facială, 
a scalpului și în zona genitală

B.  pacienții prezintă adeseori dependențe 
la alcool, agresivitate și impulsivitate

C.  pacienții exprimă senzații de eliberare 
și de mulțumire odată ce realizează 

acest comportament și senzație de 
tensiune marcată atunci când nu 
reușesc să îl ducă la îndeplinire

D.  pacienții prezintă deseori roșeață 
excesivă, pori dilatați, păr nedorit, 
cicatrici, fobia față de herpes sau HIV

E.  se asociază deseori cu tulburări 
depresiv-anxioase.
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5. Despre diagnosticul de osteoporoză este adevărat că:
A.  pentru a afirma "osteoporoză" este utilă numai 

densitatea minerală osoasă (DMO)
B.  maşinile DEXA existente acum în România, ce au softuri pentru 

DMO, trebuie upgradate cu softul pentru analiza TBS
C.  pentru a afirma "osteoporoză" este util 

numai scorul osos trabecular (TBS)
D.  tipul de tratament trebuie adecvat 

modificărilor TBS, dar nu și al DMO
E.  vârsta extrem de mare a pacienţilor care scapă diagnosticului 

osteoporozei argumentează adoptarea scorului TBS 
ca mijloc de diagnostic pentru osteoporoză.

Anca Oltean

Aparatele invizibile în tratamentul ortodontic la adult 
9. Avantajele tehnicii linguale sunt:
A.  estetica ideală, confort şi igienă foarte bună 

prin posibilitatea îndepărtării gutierei
B.  asigură medicului un control mai bun al deplasărilor 

dentare și, implicit, o coordonare mai bună a 
biomecanicii în timpul tratamentului

C.  distanța dintre brackeți fiind mai scurtă, 
mișcările dentare sunt mai rapide

D.  bunul mers al tratamentului depinde de 
rigurozitatea purtării gutierelor

E.  tehnica este corespunzătoare pentru corecţia 
oricărui tip de probleme ortodontice.

10. Istoricul dentar care complică tratamentul 
ortodontic la pacientul adult este reprezentat de:
A.  prezența bolii parodontale în diferite stadii de evoluție
B.  absența molarilor de minte
C.  extracții dentare vechi, neprotezate la timp
D.  prezența unei anomalii dento-maxilare inițiale netratate la timp
E.  persistența dinților “de lapte”.
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