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Medica Academica este despre 
medicină, sistemul de sănătate, dar 
este mai ales despre oameni. 

Pentru că vorbim, criticăm și lăudăm 
sistemul de sănătate, îl ridicăm în slăvi 
sau îl incriminăm și prăvălim în abisuri, 
după cum ne-a influenţat ultima emoţie 
trăită în preajma-i. E chiar muult mai 
simplu să îl blamăm. Așa, responsabilitatea 
e în afara noastră, vinovatul e o entitate 
abstractă. Noi nu avem nicio vină, nicio 
contribuţie, nicio responsabilitate, 
indiferent că suntem medic, asigurat, 
aparţinător sau pacient, ceea ce până la 
urmă suntem și ajungem chiar cu toţii. 

De fapt responsabilitatea este a noastră, a 
tuturor. În primul rând de a ne face treaba 
la cel mai înalt nivel posibil. De a nu ne 
bate joc, așa cum vedem de multe ori că 
se întâmplă. De a nu ne face că. Indiferent 
ce. Pentru că și celălalt se face că. Pentru 
că am obosit. Pentru că nu primim 

după cât am dat. Pentru că nu primim 
ce merităm și nici după ce merităm. 

Avem responsabilitatea de a reacţiona 
și schimba. De a avea curajul să ne 
spunem părerea și de a schimba 
lucrurile, în bine. De a nu accepta 
mioritic nefirescul și nici ceea ce 
poate și trebuie schimbat. 

Medica Academica este despre 
performanţă în medicină, despre 
excelenţă medicală, despre sistemul de 
sănătate, educaţie medicală continuă, 
noutăţi în domeniu. Dar este mai ales 
despre oameni. Ceea ce facem vorbește 
despre noi înșine, ceea ce scriem cu 
sinceritate vorbește despre noi înșine. Așa 
cum ne-au construit gândurile, ideile, 
faptele, luptele și toate rănile noastre. 

La mulţi ani, Medica Academica!

Să ne trăiești frumoasă!  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

Medica Academica
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Activitatea de transplant, prioritate a Ministrului Sănătății
Activitatea de transplant care salvează vieţile 
pacienţilor aflaţi pe listele de așteptare este una 
dintre priorităţile mandatului noului ministru al 
Sănătăţii, Dr. Victor Costache, a anunţat acesta cu 
prilejul celei de-a IX-a Reuniuni naţionale a coordo-
natorilor de transplant și KDP (Key Donation Person) 
din România, eveniment onorat de prezenţa Prof. 
Francis Delmonico (foto, în dreapta), o adevărată 
legendă a transplantului la nivel mondial și susţinător 
al activităţii de transplant din România. 
“Una dintre priorităţile acestui mandat în Ministerul 
Sănătăţii este de a revigora și a dezvolta și mai mult 
activitatea de transplant din România. Suntem în 
Europa și trebuie să aducem activitatea de transplant 
la un nivel european, cu care să ne mândrim, sper, 
la anul, în conferinţa care va urma”, a spus Victor 
Costache. 
Prof. Francis Delmonico a subliniat potenţialul de 
dezvoltare pe care activitatea de transplant o are 
în România, aducând în discuţie exemplul Statelor 
Unite ale Americii, unde oamenii se pot înscrie în 
Registrul Donatorilor. “Avem 140 de milioane de 
persoane înscrise în acest registru”, a punctat expertul 
american, menţionând că acordul prezumat nu este 
neapărat o soluţie de replicat în România, deși este 
în vigoare în unele state europene, precum Spania. 
Prof. Dr. Irinel Popescu, specialistul care a realizat 
în România primul transplant de ficat și a pus la 
punct un sistem de transplant funcţional căruia zeci 
de pacienţi îi datorează viaţa, a evidenţiat factorii 
care sunt esenţiali pentru creșterea numărului de 
donatori – consimţământul familiei și rata spitalelor 
participante. “Consimţământul familiei s-a stabi-
lizat, înregistrăm o rată de refuz de 22%, ceea ce 
înseamnă o acceptare de 88% – foarte mult. Dar 
problema majoră este atitudinea și numărul spita-
lelor participante la program”, a subliniat Prof. Dr. 
Irinel Popescu.
Astfel, conform datelor Agenţiei Naţionale de 
Transplant, în 2019 de la Spitalul Floreasca au pro-
venit 17 donatori, de la Spitalul Judeţean Oradea 
14 donatori, iar de la Spitalul Judeţean Baia Mare 
12 donatori. Din alte 11 spitale au provenit între 1 
și 4 donatori, iar 21 de alte spitale acreditate pen-
tru prelevare nu înregistraseră niciun donator până 
la mijlocul lunii noiembrie. Între acestea, Spitalul 
Universitar din București, Spitalul “Sf. Maria”, Spitalul 
Colentina și Institutul Clinic Fundeni. 
Directorul ANT, Radu Zamfir, a subliniat că în 2019 
activitatea de transplant a început să revină la “un 
făgaș normal”. Numărul donatorilor a crescut, au 
fost identificaţi 210 donatori în moarte cerebrală, din 
care 65 au devenit donatori reali. Au fost realizate 6 
transplanturi de cord, 3 de plămân, 48 de transplanturi 

de ficat și 115 de rinichi. Către Eurotransplant au 
fost exportate o grefă de ficat, 4 grefe pulmonare 
și 4 de cord. Numărul de transplanturi realizate de 
la donator în viaţă au fost 7 de ficat și 46 de rinichi. 
Conform Registrului Naţional al ANT, pe listele de 
așteptare pentru a primi șansa la viaţă se află 30 
de pacienţi care așteaptă o inimă nouă, 3.039 de 
persoane un transplant de rinichi, 625 de bolnavi 
un transplant de ficat și 7 pacienţi așteaptă un trans-
plant de plamân. 
Un rol important în activitatea de transplant îl au 
acordurile de colaborare cu ţările vecine, la reuniu-
ne fiind prezenţi și șefii agenţiilor de transplant din 
Republica Moldova și  Bulgaria. 
Strategia Ministerului Sănătăţii de dezvoltare a 
activităţii de transplant în România prevede creș-
terea numărului de donatori prin implementarea 
Programului Naţional de Transplant în toate spitalele 
judeţene de urgenţă din ţară, acreditarea unităţilor 
sanitare pentru activitatea de prelevare de organe, 
ţesuturi și/sau celule, precum și programe de in-
struire a personalului medical în acest domeniu. 
Reorganizarea Agenţiei de Transplant are în vedere 
și perfecţionarea procedurilor existente și creșterea 
gradului de încredere al populaţiei în activitatea de 
transplant. (Delia Budurcă) 



Terapia cu celule stem a dus la eliminarea 
medicației pentru un copil român cu autism
La 7 luni de la terapia cu celule stem, un copil român 
de șase ani cu autism a eliminat complet medicaţia, 
a anunţat reţeaua de sănătate Regina Maria. Terapia 
a fost realizată cu celulele recoltate din cordonul 
ombilical al fratelui său, iar procedura a avut loc în 
SUA, la Duke University Medical Center. Această 
terapie a fost posibilă datorită alegerii părinţilor de a 
stoca celule stem la nașterea celui de-al doilea copil. 
Tratamentul a constat într-o procedură similară 
unei transfuzii de sânge și a durat aproximativ o 
oră, însă a fost precedat de o evaluare complexă 
a pacientului și a probei de celule stem utilizate. 
În prezent, pacientul se simte bine, face progrese 
considerabile pe zi ce trece, iar relaţionarea cu cei 
din jur devine din ce în ce mai bună. 
“Suntem extrem de încântaţi de evoluţia pacientului, 
rezultatele pe care le are până în acest moment sunt 
încurajatoare și pentru viitor. Regina Maria – Banca 
Centrală de Celule a fost alături de părinţii copilului 
încă de la început, de la demararea procedurii de 
aprobare a terapiei, cât și ulterior privind monito-
rizarea evoluţiei pe termen lung. Ne bucurăm să 

putem fi parte dintr-un domeniu în care progresele 
medicinei regenerative ajută la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii copiilor diagnosticaţi cu autism”, a spus dr. 
Tudor Panu, directorul băncii centrale de celule 
stem Regina Maria. 
Pacientul continuă terapia de recuperare, astfel 
încât procesul să aibă un succes durabil. Lunar 
este evaluat de un specialist, iar medicaţia i-a fost 
redusă cu 50% în primele trei luni, iar la șase luni de 
la terapie, datorită rezultatelor obţinute, medicaţia 
a fost eliminată complet. 
“La începutul terapiei, în urmă cu trei ani, pacientul 
prezenta întârzieri în limbaj, comportamente 
neadecvate pentru vârsta lui precum ţipatul, 
lovitul, datul cu pumnul în masă, dezvoltarea 
cognitivă era întârziată. La trei luni de la terapia 
cu celule stem s-au văzut rezultate semnificative – 
menţine contactul vizual, se conectează cu ceilalţi 
și își face prieteni. Sunt sigură că va evolua si 
mai mult, observând ce s-a întâmplat doar în 
ultimele luni de la terapie”, a declarat Antonia 
Domokos, psiholog. (Raluca Băjenaru)
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Inhalator Respimat reutilizabil, mai eficient și prietenos cu mediul
Compania Boehringer Ingelheim a lansat în Europa 
Centrală și de Est Respimat inhalator pentru pacienţii 
cu bronhopneumopatie cronică obstructivă (BPOC) 
într-o formă mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul, 
pentru că inhalatorul nu mai este de unică folosinţă, 
ci poate fi reutilizat cu 6 cartridgeuri. 
Compania farmaceutică germană a anunţat, prin 
vocea lui Lars Murawski, vice președinte pentru sus-
tenabilitate și aspecte legate de mediul înconjurător, 
un amplu program pe termen mediu cu scopul de a 
reduce ambalajele, amprenta de carbon, cantitatea 
de plastic și cu multe alte elemente care sunt parte 
într-o strategie integrată la nivelul companiei. Intitulat 
Be Green, programul de sustenabilitate urmărește 
reducerea emisiilor de carbon pe lanţul de producţie, 
utilizarea energiei verzi, sisteme de management 
al apei, reducerea risipei și a deșeurilor, valori care 
vor fi promovate inclusiv către furnizorii companiei. 
În noua variantă a inhalatorului compania a 
îmbunătăţit în primul rând eficienţa inhalării, studiile 
post marketing arătând că mare parte dintre pacienţi 
nu ajung la un nivel suficient de bun în folosirea 
produsului numai pe baza citirii prospectului. Pe de 
altă parte, pacienţii cu BPOC de multe ori nu pot, pe 
fondul afecţiunii lor, să realizeze un inspir eficient.  
Una dintre provocările tratamentului BPOC este faptul 
că pacienţii au dificultăţi în utilizarea inhalatorului, 
în special cu însăși inhalarea, a arătat Prof. Marija 
Vukoja, de la Institutul pentru Afecţiuni Pulmonare 
din Voievodina, Univ. Novi Sad, Serbia. “Abilitatea 
pacientului de a realiza corect inhalarea este elementul 
cheie, deoarece aceasta joacă un rol crucial în trans-
portul medicamentului în profunzimea plămânilor. 
Diferitele tipuri de inhalator necesită tehnici diferite 
de inhalare. Este important ca tehnica de inhalare 
să fie demonstrată, iar însușirea ei de către pacient 
verificată. Respimat reprezintă o opţiune impor-
tantă pentru pacienţii cu BPOC și pentru medicii 
lor, pentru că asigură o mișcare lentă a fluxului de 
medicament, cu remanenţă, ceea ce ajută la livrarea 
medicamentului în plămâni cu un efort inspirator 
minim, un aspect foarte important când este vorba 
de pacienţii cu BPOC, a căror abilitate de a inspira 
profund este foarte limitată”, a spus Dr. Vukoja. 
Ușurinţa în utilizare este esenţială pentru că lipsa 
de eficienţă generează non-aderenţa pacientului la 
tratament; este o reacţie în lanţ – medicamentul nu 
ajunge în plămâni, nu e eficient, pacientul renunţă 
la tratament. 
Dat fiind că inhalatoarele sunt destinate utilizării 
de lungă durată, sunt generate cantităţi importante 
de plastic care ajung în mediu. Compania a lansat 
pe piaţă o nouă generaţie de inhalatoare Respimat 
reutilizabile, dar și mai ușor de utilizat, inclusiv pentru 

pacienţii cu artrită. 
Lansat deja în Ungaria, de mai bine de șase luni, 
inhalatorul reutilizabil se bucură de succes, pentru că 
și pacienţii sunt preocupaţi de mediul înconjurător, 
a explicat Dr. Gergely Lupkovics (Ungaria), în cadrul 
unui media briefing. 
În cadrul congresului Prof. O. Usmani, renumit spe-
cialist pneumolog, a prezidat un panel special de 
bune practici, Dr. Ruxandra Râjnoveanu (România, 
Cluj Napoca - foto) a prezentat un studiu de caz de 
mare interes referitor la managementul pacienţílor 
foști fumători cu BPOC, o altă comunicare care s-a 
bucurat de mare interes vizând călătoriile cu avionul 
pentru pacienţii cu BPOC, prezentare susţinută de 
Dr. L Israeli (Israel). 
În perioada 22-23 noiembrie 2019, medici pneu-
mologi din Europa centrală și de est s-au reunit la 
Belgrad în cadrul congresului “Tratamentul BPOC: 
înţelegerea barierelor pentru a le depăși” (“COPD 
treatment: understanding Barriers to change”), care 
a vizat prezentarea ultimelor noutăţi în tratamentul 
BPOC, precum și prezentări de caz și schimburi de 
experienţă între specialiștii din domeniu. 
BPOC afectează 251 de milioane de persoane la 
nivel mondial și se estimează că va deveni a treia 
cauză de deces în lume până în 2030. BPOC nu este o 
boală vindecabilă, dar tratamentul poate îmbunătăţi 
respiraţia și ușura simptomele, crește calitatea vieţii 
și reduce riscul de deces. 
Înfiinţată în 1885, Boehringer Ingelheim este una 
din primele 20 de companii farmaceutice la nivel 
mondial, care a raportat în 2018 vânzări nete de 
17,5 miliarde euro, cheltuielile pentru cercetare 
si dezvoltare ajungând la 3,5 miliarde de euro. 
(Delia Budurcă) 





C
Acad. Prof. Maya Simionescu a fondat, alături de savantul Nicolae Simionescu, 
Institutul de Biologie și Patologie Celulară, care a împlinit în acest an 40 de ani de existență. 
Au avut șansa de a lucra cu Prof. George Emil Palade, descoperitorul ribozomilor, laureat al 
Premiului Nobel, timp de zece ani, după care s-au reîntors și au fondat biologia celulară în 
România. Cum se simțea o tânără româncă în raiul cercetătorilor, America, cum se lucra cu 
Prof. Palade, cât de aproape suntem acum de frontul mondial al cercetării? Și ce ar trebui făcut 
pentru cercetarea românească? Secretele vieții, morții și ale bolilor sunt ascunse în celulă, și 
medicii încep să vadă, în pacientul pe care îl au în față, și pe pacientul elementar: celula!

Cum a fost făcut acest institut, de la zero?
În acest an am sărbătorit 40 de ani – de necre-
zut! A fost pe de-o parte un dar – să ai șansa ca în 
viaţă să defrișezi un drum nebătut, să deschizi 
un drum nou... e o șansă! Pe care o primești cu 
bucuria de a o avea și cu grija de a face ceva cum 
trebuie. 

Șansa noastră a fost plecarea în Statele Uni-
te, la Institutul Rockefeller, invitaţi de Profeso-
rul Palade. A fost un eveniment crucial, o întâl-
nire privilegiată cu Prof. Palade, care ne-a ales 
să lucrăm la el un an, poate doi. Până la urmă 
au fost 10 ani de colaborare minunată, întâi la 
Univ. Rockefeller (4 ani) și apoi la Univ. Yale 
(6 ani). Am avut imediat conștiinţa că această 
nouă știinţă, biologia celulei, care se dezvolta 
văzând cu ochii (în fiecare lună apărea o desco-
perire nouă în lume) trebuia adusă în România. 
Și ne-am gândit să transplantăm acasă acest 
climat special – de știinţă bună, așa cum trebu-
ie ea făcută, și să dezvoltăm biologia celulară, 
care era clar că în timp va influenţa absolut toa-
te știinţele vieţii. 

A fost norocul anilor ’45-’50 când, în condiţii 
de dezvoltare specială a tehnologiilor de labo-
rator, a apariţiei microscopului electronic și in-
troducerii ultracentrifugării diferenţiate, o se-
rie întreagă de cercetători, în special din SUA, 
au început studiul aprofundat al celulei, până 
atunci rămasă o cutie neagră. Au început să 
dezmembreze celula în componentele ei (or-
ganele), apoi să le pună la loc ca să înţeleagă 
corelaţiile structurale-funcţionale care îi 
atribuie rolul de “unitatea fundamentală a 

materiei vii”. Cei mai importanţi descoperi-
tori au fost Albert Claude, George Palade al 
nostru, Christian de Duve și Keith Porter, care 
nu a luat Premiul Nobel, dar a fost la fel de im-
portant în dezvoltarea biologiei celulare. Toţi 
au lucrat la Rockefeller, toţi au deschis un do-
meniu nou. Acest domeniu nou trebuia adus 
acasă. Dacă nu eram noi îl aducea altcineva, 
dar trebuia să apară și în România. Cerceta-
rea în România, deși în condiţii foarte grele, 
nu s-a oprit în perioada comunismului. Merita 
o recompensă.

Cum se lucra cu Prof. Palade? Cum arăta America 
pentru un cercetător? 
Ah, un vis! America era… aveai sentimentul că 
ai ajuns în raiul cercetării! Munceai foarte mult, 
12 - 14 ore, japonezii și românii lucrau cel mai 
mult dintre toţi din departament. Dar totul era 
la îndemână. Aveai o idee, o ipoteză, în trei zile 
puteai avea tot ce îţi trebuia ca să o testezi. Era 
extraordinar! Cred că aici e diferenţa enormă 
dintre cercetarea din statele vestice și cea de la 
noi, care și acum are acest mare handicap. Aco-
lo îţi trebuie 3 zile, la noi îţi trebuie cam 6 luni ca 
sa testezi o idee. 

Dar nu era nevoie de aprobări? Nu trebuia să-i 
cereți Prof. Palade aprobarea?
Nuu, deloc! Ba chiar deseori o încercam dinain-
te și, când vedeam că iese, îi spuneam. Era în-
cântat de ideile noastre noi. Câteodată aveam 
o idee la care lucram cu Nicolae Simionescu un 
an de zile, obţineam rezultate, apoi, după ce 
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le publicam, ne întrebam unul pe altul – a cui 
a fost ideea, a ta sau a mea?! Niciunul dintre 
noi nu știa. Aprobare? Nici vorbă. Nicio apro-
bare, de niciun fel. Totul era să lucrezi, să obţii 
rezultate, calitative și cantitative. Nu e loc de 
viaţă ușoară sau de a te abate în vreun fel de la 
programul tău. Totul era și este încă să produci 
ceva nou. Sigur că nu totul iese bine, nu toate 
ideile sunt bune, există limite, dar noi credem 
că în cercetarea celulei singurele limite sunt 
propriile noastre limite. 

Cum adică? 
Adică noi încă nu înţelegem profund celula, 
mecanismele ei de existenţă sau de răspuns la 
agresori. Sau n-am pus bine întrebarea. Sau 
n-am făcut bine experimentul. În exerciţiul 
cunoașterii apar limitele noastre și, uneori, cele 
tehnologice. Azi, la anumite întrebări încă nu se 
poate răspunde. Dar răspunsul e acolo. Îl intu-
im, dar nu îl putem demonstra.

Uitându-ne la celulă, putem să ne dăm seama 
unde suntem în înțelegerea ei? Știm 5%, știm 10%, 
80%? Cum apreciați, după o viață în care v-ați uitat 
la ea și în interiorul ei?
Celula este o frumoasă enigmă. E greu să spui 
cât din acest teritoriu ascuns l-ai câștigat. 

Se cunoaște cum trăiește celula, de ce are 
nevoie, cum funcţionează, cum îmbătrânește 
și când e programată să moară... De ce se 
îmbolnăvește știm mai puţin, de aceea studiem 
modifi cările care au loc în mecanismele celula-
re, în diverse maladii (patologie celulară). De 

aceea a fost nevoie și este importantă biologia 
celulară: ea face posibilă descifrarea bolilor la 
nivel celular, primul pas pentru a controla – vin-
deca maladiile secolului, spunea Prof. George 
Emil Palade. 

Era imposibil să treci la patologia celula-
ră fără să cunoști biologia celulară. E baza. Pe 
această bază de biologie celulară am plănuit un 
pas important când am venit acasă și am des-
chis institutul – ne-am zis să trecem de la biolo-
gia celulară la patologie celulară. Și bineînţeles, 
la terapie celulară, scopul fi nal.

De aceea ați pus și acest nume Institutului – de 
biologie și patologie celulară. 
Da. De când l-am gândit, am gândit și progra-
mul de cercetare al Institutului. Nu suntem o 
echipă mare – 55 - 60 de cercetători, între care 
foarte mulţi tineri, ceea ce e minunat. Și de la 
început ne-am zis să ne concentrăm cercetările 
pe un program larg, îndrăzneţ, de importanţă 
atât știinţifi că cât și socio-economică – sistemul 
cardiovascular în condiţii de sănătate și boală. 
Ne-am propus să trecem secvenţial prin biolo-
gia celulară a sistemului cardiovascular urmat 
de alterările sale în patologie, și apoi la farma-
cologie și terapie celulară. Subiectul e vast, nu 
l-am început noi, nici n-o să-l terminăm noi, dar 
suntem pe un drum. Ca și mulţi alţi cercetători 
din lume, încercăm sa descifrăm alterarea pro-
ceselor celulare care duc la ateroscleroză, boala 
vasculară, boala valvulară, diabet șamd. 

Ce studiați, placa de aterom? La ce vă uitați?
La toate ne uităm. Ateroscleroza și formarea 
plăcii este un fenomen foarte complex. Până 
în urmă cu mai mulţi ani, te axai și observai, 
pentru că era mai dramatic, placa de aterom, 
odată instalată. Noi ne-am gândit că dacă vrem 
să ajungem la o intervenţie într-un proces de 
ateroscleroză, să studiem fazele foarte timpu-
rii. Pentru că numai atunci se poate reversa sau 
temporiza procesul. Asta o poate afl a cerceta-
rea experimentală fundamentală. 
Ne-am uitat la formarea plăcii de aterom pe 
modele experimentale, începând cu 6 zile de 
dietă hipercolesterolemică – apoi la 10 zile, 12 
zile, o lună, trei luni. După 6 zile de dietă hiper-
colesterolemică apar deja modifi cări și anume 
o acumulare de lipoproteine modifi cate, de 
lipide, sub endoteliul arterial și în valve. Val-
vele noastre sunt extraordinar de sensibile, și 
împreună cu crosa aortică sunt printre primele 
afectate de dieta hipercolesterolemică. Cum?! 
Sub infl uenţa unor varii categorii de factori 
agresori, transportul fi ziologic de lipoproteine 
de densitate joasă (LDL) – cărăuși de colesterol 
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– prin endoteliu se modifică. Organismul și 
celulele noastre au nevoie de colesterol, dar în 
condiţii patologice acest transport și LDL-ul su-
feră modificări. O parte au loc chiar în plasmă și 
LDL oxidat trece prin endoteliu, se acumulează 
subendotelial și, din cauza unui sistem limfa-
tic deficitar, rămân stocate în peretele vasului. 
Aici, LDL interacţionează cu componentele ma-
triceale care induc și alte modificări în structu-
ra lor chimică. Astfel, ele devin, din cărăuși de 
colesterol, lipoproteine aterogene care au efecte 
nocive asupra peretelui vascular declanșând un 
proces inflamator, urmat rapid de formarea plă-
cii de aterom. Noi încercăm să descifrăm etape-
le acestui proces complex, modificările care au 
loc în sânge, în peretele vasului, sub endoteliu, 
la acumularea acestor lipoproteine și interacţia 
lor cu proteinele matriceale. Foarte interesant, 
și în valvă se întâmplă același proces, dar mai ra-
pid. După doar 6 zile de dietă, o cantitate mare 
de lipoproteine modificate apar acumulate în 
matricea valvulară. Aceasta a fost o premieră în 
cercetarea noastră, în cercetarea din lume, pe 
care a adus-o institutul nostru. Am publicat re-
zultatele în reviste bune și ele au fost preluate de 
comunitatea știinţifică internaţională, semn de 
recunoaștere, și un mod prin care ne-am făcut 
și cunoscuţi. 

Moleculele știu unde să se ducă, 
celulele știu cu cine să vorbească 
Un aspect, ca să vă arăt legătura logică dintre 
biologia celulară și patologia celulară... Împre-
ună cu Prof. Palade, cu Nicolae Simionescu, am 
studiat mulţi ani și am avut rezultate valabile, 
preluate, despre cum se face transportul de mo-
lecule din sânge la ţesuturi – de hormoni, ma-
cromolecule – tot ce trece din sânge la ţesuturi 
prin celula endotelială, în condiţii normale. 

Am văzut că la nivelul membranei celulare 
există niște vezicule – descrise prima oară de 
Palade – dar noi am arătat că aceste vezicule 
pot forma și canale – și că prin aceste vezicule 
din celulă moleculele trec secvenţial, de la un 
front la celălalt, și ajung în interstiţiu. Probabil 
că așa ajung hormonii unde trebuie. E foarte 
interesant să vezi că moleculele știu foarte bine 
unde să se ducă, celulele știu foarte bine cu cine 
să vorbească. Mie asta mi se pare extraordinar! 
Totul este “semnal molecular” care dirijează 
tot, și dirijează bine. În condiţii normale, în fi-
ziologia normală, sunt lucruri bine stabilite, 
descoperite de biologia celulară. Transportul de 
molecule din sânge spre ţesuturi a fost numit de 
Nicolae Simionescu, foarte inspirat, transcito-
ză – trecere peste celulă. Și împreună am văzut 
că procesul de transcitoză are loc prin diferite 

mecanisme, ca și endocitoza și exocitoza, de-
scrise anterior de C. De Duve. Transcitoza are 
loc în principal printr-un proces mediat de re-
ceptori prin care moleculele știu foarte bine sau 
învaţă să-și aleagă destinaţia în condiţii fiziolo-
gice. Acest mecanism de transcitoză e modificat 
în condiţii patologice. De aceea spun că biologia 
celulară ajută la descifrarea evenimentelor care 
au loc în patologia celulară – în ateroscleroză, 
în hipercolesterolemie, în diabet, când are loc o 
modificare a proteinelor plasmatice și o alterare 
a mecanismelor fiziologice.

Ce teme de cercetare sunt acum la nivelul 
institutului, ce vă preocupă? 
La ora actuală am făcut pasul de la patologia ce-
lulară la terapia celulară. Am introdus proiecte 
moderne în domeniul medicinii regenerative 
și a nanomedicinei, îndeosebi de ţintire speci-
fică a medicamentelor. Timpul nu are răbdare 
să înţelegi absolut toate procesele patologice 
și trebuie să încerci să faci pasul către terapie, 
chiar dacă nu știi absolut tot. Dar știi destul ca 
să încerci, de exemplu ţintirea medicamente-
lor. Și în lume, și la noi, au apărut proiecte prin 
care încercăm ca un medicament, care trebuie 
să ajungă la un loc ţintă, să îl putem încorpora 
într-o veziculă mică, care pe suprafaţă să aibă 
o moleculă de recunoaștere a zonei bolnave. 
Acolo, în vasul de sânge, unde celula endotelia-
lă este modificată, alterată patologic, ea expune 
niște molecule patologice în exces. Încercăm să 
creăm niște lipozomi – nanoparticule inteligen-
te – care cară un medicament și au pe suprafaţă 
o moleculă care recunoaște celula bolnavă. Asta 
înseamnă ţintirea medicamentului. Cum știm, 
toate medicamentele au efecte secundare, abso-
lut toate. Trebuie să dai cantităţi foarte mari, în 
general, ca să ajungă și acolo unde vrei – în ne-
vralgii, sau pentru scăderea colesterolului... Dai 
o statină – statina se duce peste tot. Gândiţi-vă 
ce înseamnă să ai capacitatea, și eu cred că se va 
face, în viitor, să trimiţi medicamentul la locul 
ţintă, la celula bolnavă. E extraordinar! Și aco-
lo, la celula bolnavă, nanoparticula se desface 
și eliberează medicamentul. Fie pe suprafaţa 
celulei, fie dacă trebuie în interiorul celulei. 

Intrăm practic într-o nouă eră a terapiei. 
Absolut. Există deja diferite tipuri de nanopar-
ticule, fiecare cu calităţile și defectele ei. Toată 
lumea caută nanoparticula aia extraordinară 
care să fie cea mai bună cale de a ţinti o celulă 
bolnavă. Poţi să mai faci ceva: s-o omori! În can-
cer, dacă reușești să trimiţi o proteină ucigașă 
(killer) specific către celula canceroasă este ex-
traordinar. 
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“Cântam așa, în mine”
Românii – și cercetarea românească – au avut în 
general un complex. Dvs, prin șansa și mâna 
întinsă de Prof. Palade, v-ați eliberat de acest 
complex. Îl mai receptați la nivelul cercetării 
românești, la Institutul “N. Simionescu”?
Sigur că am plecat în Statele Unite total com-
plexată. Și tânără, și bine complexată. Nu știu 
cine a spus că în Statele Unite îţi pierzi comple-
xele. Nu s-a întâmplat imediat. La început eram 
complexată și acolo, foarte complexată. Vă daţi 
seama, să lucrezi cu George Emil Palade și cu 
Nicolae Simionescu! Eu, o tânără care nu do-
ream decât să mă bucur de ce fac, și cam atât. 
N-aveam ambiţii mari, decât să dovedesc că 
pot. Cred că asta era singura ambiţie. Pentru că 
lucrând cu acești “doi mari”, eu trebuia să dove-
desc că sunt la nivelul lor și că pot să fac ce fac 
ei. Nu, de fapt făceam ce nu fac ei. Tocmai de 
aceea ne-am completat foarte bine, ei nu puteau 
să facă ce făceam eu. 

De ce spuneți că nu puteau să facă ce făceați dvs?
Nu știu cum și nu știu în ce mod am reușit să fac 
chirurgie experimentală de foarte bună calita-
te. Aveam poate puţin talent, o mână sigură, și 
nu numai chirurgie experimentală, dar și restul 
tehnicilor. Și eram foarte dornică să văd repede 
rezultate. Și atunci începeam de dimineaţă să 
lucrez și până la 12 noaptea aveam uneori răs-
punsurile. 

Deci cu complexe am plecat, am stat cu ele 
multă vreme, până am văzut că pot să fac cer-
cetare de calitate ca și ceilalţi din laborator, din 
departament. 

În cât timp au picat complexele? 
Cred ca într-un an. Îmi aduc aminte că uneori 
mergeam cântând – cântam în mine, așa – când 

obţineam un rezultat bun, și când vedeam cât 
de important e să faci un desen experimental 
bun și să îl repeţi. Că poate să nu-ţi iasă. Clar 
nu-ţi iese. Nu vă pot spune de câte ori am repe-
tat experimentele, și cred că am zeci de mii de 
imagini de microscopie electronică. 

Trei măsuri pentru cercetarea 
românească: viziune, statutul 
cercetătorului și școală 
Dvs. aveți experiență și în SUA, și aici. Care ar fi  trei 
măsuri concrete pe care le-ați lua?
Cred că ce-i lipsește este în primul rând o vizi-
une pe cinci - zece ani; să știi unde vrei să duci 
cercetarea românească în cinci ani – ca teme, în 
ce suntem noi capabili, în ce suntem noi cei mai 
buni. 

Viziune și predictibilitate, pentru că cerce-
tătorul în domeniul respectiv trebuie să știe că 
în următorii 4-5-7 ani va avea condiţii să lucre-
ze pe tema respectivă. Al doilea lucru: cred că 
statutul cercetătorului în România nu este cel 
fi resc. 

Este cercetătorul la locul lui în conștiința publică? 
Nu este. Nu este posibil ca un tânăr care termi-
nă facultatea să nu găsească un loc de muncă 
în cercetare – posturile fi e nu există (sunt în nu-
măr fi x) sau sunt blocate. Eu nu am acum niciun 
loc liber, poate să vină cel mai mare cercetător, 
nu pot să-l primesc. Pentru că în cercetare nu 
poţi să zici gata, m-am angajat pe perioadă ne-
determinată, stai în cercetare până la pensie. 
Ca pentru orice altă meserie, trebuie să fi i făcut 
pentru cercetare și asta nu se poate vedea în trei 
luni de lucru. 

Dar în America se lucrează pe proiecte.
Da, și dacă nu produci un an-doi ţi se spune – 
scuze, dar nu mai am bani să te plătesc! E mo-
dul elegant de a-i spune cuiva că nu e productiv.

De fapt condiționează cercetarea de rezultate.
Categoric! Și mai este ceva – am fost recent 
la Institutul Weissman, în Israel. Acolo, la 
7 ani, fi ecare cercetător este evaluat; dacă 
performanţele lui sunt bune, bine, dacă nu, știe 
foarte bine, fără nicio supărare, că nu e făcut 
pentru institutul respectiv, să caute altceva. Dar 
în același timp trebuie să-i dai condiţii de viaţă 
cercetătorului, un salariu decent – nu se poate 
ca un tânăr să înceapă să lucreze cu salariul mi-
nim pe economie. 

Am avut un număr de tineri, în special 
băieţi – când îi vedeam cu un buchet de fl ori la 
ușă știam deja ce urmează – au venit și mi-au 
spus: Îmi pare tare rău, îmi place foarte mult ce 
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lucrez, dar din păcate nu pot să trăiesc din banii 
pe care-i am. Vreau să mă însor... Nu se poate să 
iei un tânăr absolvent și să-l pui în condiţii sub 
nivelul de trai, de minim trai. 

Iar pentru cei mai cu experienţă, același lu-
cru, e nevoie de ei... Dacă îi scoţi la pensie când 
au împlinit 65 de ani... Câteodată ești în plină 
putere de creaţie în momentul acela. Statutul 
cercetătorului, ca și al medicului, nu este cel 
care este normal să fie. 

Și, al treilea lucru, școala. Copiii ar trebui din 
școală să fie învăţaţi să fie curioși, să-și descope-
re o pasiune, talentul... De obicei termină școala 
și se duc să facă o facultate care acum se caută... 
Cred că trebuie să descoperi în copil talentul și 
dorinţa lui puternică de a face ceva, orice. Vrei 
cercetare?! Și dacă vrea să se ducă în cercetare 
dă-i condiţiile să își poată desfășura talentul. Eu 
am șansa să am în institut – am și ales cu foarte 
mare grijă – tineri foarte buni, talentaţi, munci-
tori, plăcuţi, frumoși. 

Am categoria “greilor”, de multă vreme (40 
de ani) în institut – am avut șansa ca în ’90, 
când unii au plecat în vest, unii au rămas – la 
ora actuală sunt «group lideri», cum este Ileana 
Mânduţeanu, director adjunct, care are un grup 
cu care face cercetări în inflamaţie – ateroscle-
roză – diabet – valve în diabet, patologie valvu-
lară, Anca Sima, care are un grup de cercetare 
și e specialist în domeniul lipide – lipoproteine 
– ateroscleroză, Felicia Antohe, care a dezvol-
tat în Institut, împreună cu tineri cercetători 
entuziaști, domeniul nou al proteomicii. Apoi 
e categoria celor care au venit în institut acum 
circa 20 de ani, între care menţionez pe Anca 
Gafencu, Manuela Călin, Elena Butoi, Adrian 
Manea, Sanda Burlacu, Adriana Georgescu, 
Bogdan Preda și alţii. Toţi și-au făcut un doc-
torat destul de greu la noi în Institut, iar acum 
conduc mici grupuri de cercetare. Apoi avem 
a patra generaţie de tineri, foarte tineri, docto-
ranzi sau asistenţi de cercetare, talentaţi, mun-
citori, frumoși și promiţători. Și publicaţiile lor 
sunt foarte bune, de nivelul cercetării din oc-
cident. Totul este mai greu și mai lent la noi. Și 
niciodată nu știi dacă la anul vor mai fi bani de 
cercetare. Ceea ce nu e voie. 

Secretul tinereții?! Să faci 
abstracție de timp
Care e secretul tinereții? Este ceva ascuns în 
celulă?! Pare că dvs. știți ceva.  
Poate că e ceva ascuns în celulă, dar eu cred că 
este important să faci abstracţie de timp. Eu ni-
ciodată nu știu să spun repede câţi ani am, ce 
lună este, ce dată este… Chiar fac abstracţie de 
timp. Nu pot să vă spun ce dată e azi. Pentru 

mine timpul e ceva care trebuie folosit pentru 
altceva decât să-i ţii contabilitatea, că e marţi 
sau joi…Se spune că nu timpul trece… noi tre-
cem prin timp.

Dar “ce am făcut azi, ce am cercetat azi”?!
Asta e o întrebare continuă. Să te gândești ce-ai 
făcut, ce trebuia să faci, de ce n-ai făcut, asta e 
continuu, merge cu tine. Și acasă când gătești, 
și când e un moment de răgaz și te uiţi la natură 
și citești poezie, asta rulează în fundal, conti-
nuu. Cum știţi, multe idei nu îţi vin atunci când 
le cauţi, îţi vin după un timp. Și atunci îţi spui – 
cum de nu mi-a venit ideea asta mai devreme?! 

Revista Medica Academica ajunge la medici, aveți 
un mesaj pentru medici? 
Cred că ar trebui să ne întâlnim mai des și să 
vorbim mai mult împreună, cercetătorii cu cli-
nicienii. Ideile noastre își au rădăcinile în clini-
că, iar rezultatele noastre de la masa de labora-
tor trebuie să se întoarcă în clinică. Avem o serie 
de proiecte, în special în ultimii 5-10 ani, îm-
preună cu clinicieni din ţară, cu rezultate foar-
te interesante. Cred că rezultatele vor fi foarte 
bune și pentru clinică, și pentru cercetare, ne 
putem completa. Cei mai mulţi dintre medici 
știu foarte bine că cercetarea e importantă și că 
rezultatele merită, dar nu toţi. Probabil că cei ti-
neri ar trebui educaţi în așa fel încât să înţeleagă 
că secretul vieţii, secretul bolii și al morţii sunt 
în celulă. Și că celula de fapt este pacient, paci-
entul elementar. Când tratezi o boală de inimă, 
tratezi de fapt celula inimii. E bolnav cardiomi-
ocitul. E bolnav fibroblastul, fibroblastul pro-
duce multă matrice, fibroză, cardiomiocitul nu 
se mai contractă, infarctul omoară cardiomio-
citele și zona toată devine nefuncţională. Deci 
secretul – celula este pacientul elementar, pa-
cientul primar! Desigur că de la celulă trebuie 
să ajungi la pacient, dar când văd un pacient, 
medicii trebuie încet - încet să se gândească 
la organ, ţesut, celulă, moleculă. Iar noi, cer-
cetătorii, când studiem o moleculă, trebuie să 
creștem spre pacient – moleculă, celulă, ţesut, 
organ, pacient. Atunci drumurile noastre se vor 
întâlni, în beneficiul pacientului. 

Credo-ul institutului nostru este “Biologia 
celulară și moleculară, în beneficiul sănătăţii 
omului”. Noi l-am gândit, asta am făcut și asta 
vrem să facem. Am vrea foarte mult și am în-
ceput în parte să colaborăm mai intens cu me-
dicii din clinicile cardiovasculare, cu clinicile 
de diabet, trebuie să ne întâlnim mai mult. Este 
un pas important că suntem adesea invitaţi la 
Congresele Medicilor în cadrul unor sesiuni de 
cercetare fundamentală.  
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BBolile rare reprezintă o problemă majoră 
de sănătate publică prin numărul mare de 
entităţi, costurile enorme și provocările 
pe care le presupun diagnosticul și 
managementul pacienţilor. 

Conform Comisiei Europene, o 
boală rară este definită ca o maladie 
care afectează mai puţin de cinci 
persoane la 10 000 de persoane, în timp 
ce US Orphan Drug Act consideră o 
boală rară o maladie ce afectează doar 
câţiva indivizi din 200 000. Dacă sunt 
luate individual, maladiile de acest tip 
sunt rare, dar per total ele afectează 
27-36 de milioane de indivizi în UE 
și 25-50 de milioane de americani. 
Prevalenţa adevărată este greu de 
stabilit cu precizie, deoarece raportările 
epidemiologice referitoare la bolile rare 
nu sunt numeroase, nu sunt standardizate 
sau sunt dificil de combinat în analize 
complexe sumative. În plus, lipsesc 
criteriile specifice de diagnostic, există 
diferenţe de interpretare de la ţară la 
ţară, iar metodologia de realizare a 
studiilor pe loturi mici este dificil de 
implementat. Numărul de boli rare este 
necunoscut,  
dar Comisia Europeană estimează o 
valoare ce variază între 5 000 și 8 000 de 
boli rare. 

Bolile rare necesită timp, efort și 
resurse pentru a fi diagnosticate. Se 
estimează că sunt necesari, în medie, 
7,6 ani pentru a se stabili un diagnostic 
complet, timp în care pacientul consultă 
în medie opt specialiști. De regulă, 
fiecare pacient are 2-3 diagnostice 
greșite/incomplete înainte de a primi 
diagnosticul corect, și doar 45% din 
testările efectuate au costurile acoperite 
din asigurările de sănătate. În mai 

puţin de 50% dintre cazuri, suspiciunea 
clinică este certificată de un diagnostic 
molecular. Peste 50-75% din bolile rare 
se întâlnesc la vârsta pediatrică și sunt 
responsabile de 35% din decesele din 
primul an de viaţă, astfel incât mai puţin 
de 1/3 din copiii născuţi cu o boală rară 
supravieţuiesc până la cinci ani.

Bolile rare reprezintă o provocare 
pentru orice sistem de sănătate, existând 
riscul de a nu răspunde necesităţilor 
pacientului și cel de a nu garanta accesul 
egal la tratament (testele de diagnostic 
sunt prohibitive, iar medicamentele 
orfane sunt scumpe și deseori imposibil 
de procurat). Maladiile rare sunt adesea 
ignorate de comunitatea medicală, 
deoarece stabilirea unui diagnostic 
corect necesită eforturi importante de 
documentare din surse bibliografice 
care sunt greu de procurat din cauza 
numărului mic de publicaţii din 
domeniu. De asemenea, bolile rare sunt 
neglijate și de companiile farmaceutice, 
întrucât procesul de obţinere a unui 
medicament adecvat unei maladii rare 
este complicat, consumator de timp și de 
resurse financiare, numărul de pacienţi 
pe care se poate testa terapia inovatoare 
este redus, iar per total, costurile de 
obţinere depășesc veniturile estimate 
a fi obţinute în urma punerii pe piaţă 
a medicamentului respectiv. Astfel, 
medicamentele orfane sunt în majoritatea 
cazurilor scumpe, iar numărul de astfel 
de preparate este extrem de redus. Totuși, 
aceste terapii personalizate sunt deosebit 
de utile, permiţând deseori nu numai 
supravieţuirea, dar și desfășurarea unei 
vieţi cvasinormale pentru pacienţi, care 
altfel ar fi predispuși la deces prematur.

Majoritatea bolilor rare (circa 80%) 
prezintă un determinism genetic, restul 
fiind reprezentat de boli autoimune, 
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diverse forme de cancer sau infecţii rare. 
Bolile genetice reprezintă o problemă de 
sănătate publică și ar trebui să constituie 
o prioritate pentru orice sistem de 
sănătate publică. 

Principalele particularităţi ale bolilor 
genetice sunt: majoritatea bolilor genetice 
sunt rare sau foarte rare, dar luate 
global afectează un procent important 
din populaţie (3-5%) în corelaţie cu 
numărul mare de afecţiuni (minimum 
12 000 de entităţi determinate sau 
condiţionate genetic); maladiile genetice 
sunt diverse, interesând practic toate 
specialităţile medicale; bolile genetice 
induc morbiditate și mortalitate crescute 
mai ales la copil; afecţiunile genetice 
sunt boli sistemice cronice (persoana 
afectată poartă mutaţia patogenă pe 
tot parcursul vieţii) ce determină un 
handicap fi zic/sezorial/motor sau mental; 
maladiile genetice incumbă cheltuieli 
importante din partea familiei și a 
societăţii; majoritatea bolilor genetice nu 
au terapii specifi ce, însă o parte dintre 
ele pot fi  prevenite prin aplicarea unor 
programe de screening populaţional sau 
familial. 

Bolile genetice se clasifi că în cinci 
categorii: cromosomice, monogenice, 
mitocondriale, multifactoriale, boli 
ale genomului celulelor somatice 
(cancere ereditare). Dezvoltarea 
tehnicilor de analiză genetică a permis 
identifi carea în ultimele decenii a două 
noi entităţi – bolile epigenetice și bolile 
genomice. 

Bolile cromosomice sunt determinate 
de modifi cări în structura și numărul 
cromosomilor “vizibile la microscopul 
optic”. Frecvenţa anomaliilor 
cromosomice este estimată a fi  de 
aproximativ 1% nou-născuţi vii, dar 
ponderea lor în perioda prenatală este 
mult mai mare (50-70% din avorturile 
spontane din primul trimestru de 
sarcină sunt generate de o anomalie 
cromosomică neechilibrată neviabilă). 
În funcţie de efectele fenotipice există 
două tipuri de anomalii cromosomice: 
neechilibrate și echilibrate. Anomaliile 
neeechilibrate sunt determinate de 
anomalii cantitative ale materialului 
genetic și se caracterizează prin: 
tulburări de creștere și dezvoltare 
pre- și postnatală, tulburări de dezvoltare 
intelectuală, tulburări de reproducere și 

prezenţa unui sindrom plurimalformativ 
specifi c fi ecărei anomalii. Anomaliile 
cromozomice echilibrate nu modifi că 
fenotipul, deoarece nu sunt însoţite de 
modifi cări genetice cantitative, dar induc 
tulburări de reproducere (sterilitate, 
avorturi spontane, nou-născuţi morţi) 
generate de împărţirea meiotică 
anormală a cromosomilor cu anomalii. 
Bolile cromosomice sunt rare, singurele 
excepţii fi ind sindroamele Down, 
Klinefelter, Turner sau triplo X care au 
o prevalenţă mai mare de 1/2 000 de 
nașteri.

Bolile monogenice sunt determinate 
de mutaţia unei gene din genomul 
nuclear. Frecvenţa globală este de 
20-24‰. Mutaţiile pot fi  de novo sau au 
o transmitere genealogică mendeleană 
(autosomal dominant, autosomal recesiv 
sau legat de cromosomul X). Identifi carea 
tipului de transmitere monogenică 
presupune anamneza familială, ce 
permite desenarea arborelui genealogic, 
a cărui analiză asigură depistarea 
persoanelor cu risc de a moșteni mutaţia 
patogenă și calcularea acestui risc (care, 
în cazul unei transmiteri regulate, are 
valori fi xe de 0, 25, 50, 75 sau 100%). 
Din nefericire, transmiterea regulară 
reprezintă de fapt excepţia de la regulă, 
majoritatea bolilor monogenice fi ind 
marcate de penetranţă incompletă, 
expresivitate variabilă, eterogenitate 
genetică. Pentru unele boli monogenice 
(al cărui număr crește de la an la 
an) numite moleculare, se cunoaște 
întregul mecanism patogenic: gena 
mutantă, tipul de mutaţii, modifi cările 
proteice și celulare induse de mutaţie, 
respectiv modifi cările fenotipice. 
Exceptând câteva boli monogenice, 
precum hipercolesterolemia familială, 
boala polichistică renală autozomal 
dominantă, cancerul de sân ereditar, 
celelalte boli monogenice sunt extreme 
de rare, în majoritatea cazurilor fi ind 
descrise în literatura medicală doar 
câteva cazuri.

Bolile mitocondriale sunt produse de 
mutaţii în una din cele 37 de gene ale 
genomului mitocondrial. Toate cele 65 
de asemenea entităţi sunt rare, fi ind 
caracterizate prin scăderea producerii 
de energie, afectare preponderentă 
a sistemelor muscular și nervos și 
transmitere matriliniară.
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Bolile multifactoriale sunt determinate 
de interacţiunea în proporţii variate 
a factorilor genetici (reprezentaţi de 
mai multe perechi de gene nealele) 
și a celor de mediu. Componenta 
genetică determină o predispoziţie la 
îmbolnăvire (vulnerabilitate personală), 
dar boala apare doar în prezenţa unor 
factori nocivi de mediu. Majoritatea 
bolilor multifactoriale, reprezentate 
de anomaliile congenitale izolate, 
dizabilitatea intelectuală izolată și 
bolile comune ale adultului, nu sunt 
boli rare, având o prevalenţă mai mare 
de 50‰. 

Bolile prin mutaţiile genomului 
somatic sunt reprezentate de majoritatea 
cancerelor, de boli autoimune și boli 
degenerative. Ele sunt determinate de 
mutaţii somatice succesive apărute și 
acumulate după fecundare. O bună parte 
din aceste maladii nu sunt rare, dar circa 
25% din formele de cancer sunt entităţi 
rare.

Proiectul Genomul uman, finalizat 
la începutul acestui mileniu, a permis 
identificarea unei noi clase de boli 
genetice, numite boli genomice. Aceste 
maladii sunt produse de rearanjamente 
ale genomului uman, favorizate de 
recombinarea omoloagă nealelică la 
nivelul unor secvenţe asemănătoare 
din genom. Acest mecanism poate 
induce boli mendeliene, sindroame cu 
microdeleţii/microduplicaţii sau anomalii 
cromozomiale mari (inversii, deleţii, 
duplicaţii). 

Reglarea epigenetică permite 
modularea activităţii multor gene 
și este implicată în realizarea unor 
fenomene genetice importante, 
precum inactivarea celui de-al doilea 
cromozom X la organismele feminine 
(proces ce asigură echilibrul genetice 
între cele două sexe). Modificările 
epigenetice (caracterizate prin schimbări 
funcţionale ale materialului genetic) 
generează fie inactivarea unor gene 
normal active, fie dimpotrivă, activarea 
unora normal inactive. Perturbarea 
reglării epigenetice intervine în patogenia 
a diverse boli umane, precum boli 
cu alterarea amprentării genomice 
(de exemplu, sindroamele Prader-
Willi sau Angelman, în care regiunea 
amprentată 15q11-13 funcţionează 
anormal), boli cu epimutaţii induse 

de factorii de mediu (exemple tipice 
fiind boli neurodegenerative precum 
boala Alzheimer și boala Parkinson), 
boli induse de alterarea conformaţiei 
cromatinei. Majoritatea acestor afecţiuni 
sunt boli rare.

Identificarea, prin testare genetică, 
a existenţei unei anumite mutaţii oferă 
avantaje de ordin individual, familial și 
social, precum managementul corect și, 
eventual, aplicarea de terapii adecvate 
sau integrarea pacientului într-un grup 
de persoane cu aceeași afecţiune (ce 
conferă suport psihologic probandului și 
familiei sale). Stabilirea diagnosticului de 
certitudine permite un sfat genetic corect, 
asigurând identificarea altor membri 
din familie care au boala sau au risc de-a 
avea urmași bolnavi, dar și aplicarea 
unor măsuri adecvate de prevenţie 
prin screening (populaţional, prenatal, 
neonatal, populaţional al heterozigoţilor, 
genetic familial) și diagnostic prenatal 
(ceea ce confirmă aserţiunea că “nu există 
bolnavi, ci familii de bolnavi”). 

Managementul pacienţilor cu boli 
genetice este complicat de trei aspecte: 
raritatea bolii, posibila prezenţă a unor 
mecanisme modificatoare ale fenotipului 
și absenţa testelor de diagnostic (sau 
existenţa de teste inaccesibile pacientului 
respectiv). 

Raritatea bolii se asociază cu resurse 
informaţionale limitate și existenţa 
unui număr extrem de mic de medici 
specializaţi în problema respectivă (ceea 
ce impune un management transnaţional 
al pacientului în cadrul unei reţele 
internaţionale de specialiști). 

Existenţa unor fenomene, precum 
penetranţa incompletă a bolii, 
expresivitatea variabilă, eterogenitatea 
de locus sau alelică, pleiotropia, 
generează variaţii fenotipice ale bolii 
care sunt legate de intervenţia unor gene 
modificatoare sau coacţiunii unor factori 
de mediu (variabile care sunt dificil sau 
imposibil de cuantificat la momentul 
actual). 

Testarea genetică de laborator s-a 
diversificat în ultimele decenii trecând 
de la faza ”clasică” ce viza testarea 
genomică prin analiză cromozomială 
(utilizată pentru confirmarea anomaliilor 
cromozomiale echilibrate sau 
neechilibrate) sau identificarea mutaţiei 
într-o singură genă (precum secvenţierea 
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Sanger ori tehnica PCR) la cea moleculară 
în care este evaluat genomul la nivel 
inframicroscopic. 

Aplicarea hibridării genomice 
comparative pe reţea – array-CGH – 
numită și ”cariotip molecular”, oferă 
posibilitatea detecţiei unor modificări 
structurale de mici dimensiuni, cu o 
rezoluţie de 50-100 kb, cu aplicabilitate 
în diagnosticul sindroamelor de 
microdeleţie/microduplicaţie. 
Pe de altă parte, tehnologiile de 
secvenţiere de generaţie nouă – 
NGS (next-generation sequencing) permit 
analiza concomitentă a mai multor 
gene cu implicaţii patogenice într-o 
anumită boală sau un grup similar de 
boli. Tehnica NGS poate viza analiza 
întregului genom (WGS – whole- genome 
sequencing) a secvenţelor active din 
genom (WES – whole- exome sequencing) 
sau a regiunilor metilate din genom 
implicate în reglarea epigenetică 
(MeS – methylation sequencing). 

Plecând de la aplicarea acestor 
tehnologii inovatoare s-a schimbat 
paradigma geneticii, astfel încât la 
momentul actual rezultatele oferite de 
NGS au permis identificarea de mutaţii 
necunoscute, descoperirea de noi gene 
și decelarea de noi boli (sau, cel puţin, 
modularea fenotipului în boli genetice 

”redescoperite”), ceea ce constituie 
așa-numitul model de ”fenotipare 
inversă”. În plus, tehnica NGS este extrem 
de utilă în diagnosticul bolilor rare, 
fiindcă permite testarea concomitentă 
a mai multor gene (gene panel) cu 
aplicabilitate în: boli metabolice, 
imunodeficienţe ereditare, neuropatii 
motorii ereditare, scleroză laterală 
amiotrofică, dizabilitate intelectuală, boli 
hematologice, displazii scheletice, boli 
cardiovasculare, surditate, retinopatii 
ereditare, tulburări de dezvoltare 
sexuală etc. De asemenea, NGS a permis 
clarificarea etiologiei unor sindroame 
considerate sporadice permiţând 
identificarea unor mutaţii de novo sau a 
unor mozaicuri somatice. 

Din aceste motive, în practica de 
genetică medicală este nevoie de a 
aplica algoritmi clinici și paraclinici 
de diagnostic, care permit încadrarea 
pacientului într-un anumit grup de 
maladii, ceea ce impune ulterior 
aplicarea selectivă a unor teste scumpe de 
diagnostic, necesare identificării precise a 
patologiei. 

În contextul dat, medicina bolilor 
rare trebuie să fie considerată medicina 
celor 6“P”: Personalizată, Predictivă, 
Preventivă, Participativă (centrată pe 
pacient), Psiho-cognitivă și Publică.  
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SScreening-urile bazate pe PSA seric 
(Prostatic Specific Antigen, antigenul 
specific prostatic) și pe datele clinice 
furnizate de tușeul prostatic creează 
un grup extrem de larg și heterogen 
de pacienţi cu un posibil cancer de 
prostată (ccP). Studiile pe cadavre, 
precum și cohortele care analizează 
evoluţia naturală a ccP ne arată un 
procentaj destul de mare de pacienţi cu 
tumori maligne prostatice comparativ 
cu numărul deceselor în cazul evoluţiei 
naturale. 

Din această discrepanţă s-a născut 
ideea unor forme indolente de ccP – care 
nu ameninţă viaţa pacientului. 

În acest review al literaturii, ne 
propunem să sintetizăm cele mai 
semnificative date din medicina bazată 
pe dovezi care descriu unele criterii sau 
instrumente capabile de a stratifica, în 
funcţie de agresivitatea cancerelor, aceste 
cohorte din screening-urile actuale. 

CcP este cel de-al doilea cancer 
diagnosticat, ca frecvenţă, în rândul 
populaţiei masculine, ajungând la 1,1 
milioane de cazuri diagnosticate la nivel 
mondial în 2012, și reprezintă 15% din 
totalul cazurilor de cancer diagnosticate. 

Cu toate acestea, screening-ul 
ccP reprezintă unul dintre cele mai 
controversate subiecte actuale. Opozanţii 
screening-ului PSA susţin faptul că 
diagnosticarea și tratarea excesivă a ccP 
în stadii incipiente conduce la alterarea 

calităţii vieţii pacienţilor prin tratament 
și prin complicaţiile acestuia și, totodată, 
la costuri medicale semnificative. Pe de 
altă parte, susţinătorii screening-ului 
PSA optează pentru luarea deciziilor 
terapeutice și prin asocierea cu alţi 
factori (inclusiv stadiul tumorii în 
momentul diagnosticului) și susţin 
efectuarea screening-ului ccP prin 
dozarea PSA, din lipsă de date solide care 
susţin alte modalităţi de screening. 

Mortalitatea prin ccP a scăzut în 
ultimul deceniu, datorită screening-
ului realizat la scară largă, bazat pe 
efectuarea tușeului rectal și dozarea 
PSA. Dar dilema managementului ccP 
este că, în timp ce 1 din 7 bărbaţi sunt 
diagnosticaţi cu ccP, doar unul din 30 de 
bărbaţi diagnosticaţi cu ccP va avea ca și 
cauză de deces ccP. 

Incidenţa ccP variază în funcţie de 
zona geografică, fiind mai mare în 
Australia, Noua Zeelandă, America 
de Nord și Europa de Vest și de Nord, 
datorită dozării mai frecvente a PSA-
ului și a populaţiei aflate în curs de 
îmbătrânire, și este mai scăzută în Asia 
de Est, Centrală și de Sud. În Europa 
de Est și Sud, incidenţa a fost scăzută, 
dar a înregistrat o creștere în ultimii 
ani. Stilul de viaţă din ţările asiatice 
asociază incidenţă și mortalitate scăzute 
prin ccP. Pentru aceeași populaţie 
asiatică care a migrat în Statele Unite 
ale Americii s-a observat o creștere a 
mortalităţii prin ccP. Totuși, nu s-au 
putut stabili recomandări referitoare 
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la modificarea stilului de viaţă și a 
regimului dietetic în scopul prevenţiei 
ccP.  

În ciuda faptului că încă nu se 
cunoaște cauza exactă a ccP, factorii 
de risc pentru ccP sunt: vârsta, rasa, 
ereditatea, sindromul metabolic, 
obezitatea și factorii de mediu. 

Prevalenţa ccP crește cu fiecare decadă 
a vârstei. Studiile bazate pe depistarea 
incidentală a ccP cu prilejul autopsiei 
au indicat prezenţa bolii la 5% dintre 
bărbaţii cu vârsta sub 30 ani, ajungând 
până la 59% la bărbaţii cu vârsta peste 79 
ani. 

Bărbaţii de origine africană prezintă 
o incidenţă mai mare a ccP (cu 60% 
mai mare) și, în general, este asociat 
cu agresivitate mai crescută (cu o 
mortalitate de 2,4 ori mai mare) faţă de 
rasa albă. 

Istoricul familial este asociat cu 
incidenţă mai crescută a ccP, astfel: 
prezenţa ccP la o rudă de gradul I 
dublează riscul pentru descendenţi, iar 
dacă două sau mai multe rude au ccP 
riscul pentru descendenţi poate crește 
de 5-8 ori. CcP ereditar este asociat cu 
un debut mai precoce de 6-7 ani, dar 
agresivitatea și evoluţia clinică a bolii nu 
diferă de tabloul clasic al ccP.  

Principalele gene care induc 
susceptibilitate în cazul ccP sunt: 
gena RNase L (RNASEL) localizată pe 
cromozomul 1q23–25 – HPC1 (Human 
Prostate Cancer), gena ELAC2 (elaC 
homolog 2) localizată pe cromozonul 
17p – HPC2 și gena MSR1 (Macrophage 
Scavenger Receptor 1). Aceste gene 
influenţează apariţia ccP prin implicarea 
lor în două căi metabolice importante 
pentru creșterea și proliferarea celulară 
de la nivelul glandei prostatice: 
metabolismul testosteronului și 
activitatea receptorilor androgenici. 

Recent, s-a observat că prezenţa 
mutaţiilor genelor BRCA1 și BRCA2 
(BReast CAncer) reprezintă un risc 
semnificativ pentru prezenţa ccP. 
Așadar, purtătorii BRCA1 prezintă un 
risc relativ de 1,8 – 4,5 ori mai mare, 
iar purtătorii BRCA2 un risc relativ de 
2,5 – 8,6 ori mai mare faţă de populaţia 
generală pentru dezvoltarea ccP. Bărbaţii 
purtători de BRCA2 sunt susceptibili să 
dezvolte forme agresive de ccP la vârstă 
tânără, cu invazie limfoganglionară 

sau determinări metastatice, cu rată 
crescută a mortalităţii și cu rezultate 
nesatisfăcătoare după tratament.

Bărbaţii care prezintă o componentă 
a sindromului metabolic (hipertensiune 
arterială și circumferinţa taliei peste 102 
cm) sunt consideraţi ca având un risc 
semnificativ mai mare de a dezvolta ccP. 
Obezitatea este asociată cu risc crescut de 
ccP de grad înalt. 

În ceea ce privește diabetul zaharat, 
s-a constat ca utilizarea de Metformin 
reduce riscul de apariţie a ccP, însă nu 
semnificativ, neputând fi recomandat ca 
o măsură preventivă. 

Factorii de mediu sunt implicaţi în 
patogeneza ccP într-un grad mai redus 
comparativ cu factorii hormonali sau 
genetici. Expunerea profesională la 
radiaţii gamma sau la concentraţii 
crescute de cadmiu și hidrocarburi 
aromatice sunt asociate cu creșterea 
riscului de apariţie a bolii. Expunerea 
limitată la soare este corelată cu o 
incidenţă mai scăzută a ccP. Fumatul se 
corelează modest cu incidenţa ccP, dar se 
corelează intens cu formele agresive (scor 
Gleason mai mare de 7) și cu mortalitate 
mai crescută prin această neoplazie. 

Anterior introducerii PSA-ului în 
screeningul ccP, tușeul rectal reprezenta 
principala metodă de detecţie și 
de stadializare a ccP. Tușeul rectal 
evaluează dimensiunea și consistenţa 
prostatei, prin palpare de către medicul 
clinician, dar prostata nu poate fi 
evaluată în întregime. Cel mai frecvent 
ccP apare în zona periferică a prostatei 
și poate fi palpat, având consistenţă 
crescută, nodulară și neregulată. Dar, în 
practica clinică, aproximativ 25% dintre 
modificările suspecte la tușeul rectal sunt 
confirmate prin biopsie ca fiind leziuni 
maligne. 

Publicarea raportului lui Stamey 
din 1987 a evidenţiat corelarea 
valorii crescute ale PSA-ului seric cu 
volumul ccP și a inaugurat era PSA în 
managementul ccP. 

Ulterior, în Statele Unite s-a utilizat 
screening-ul ccP bazat pe dozarea PSA și 
incidenţa ccP s-a triplat.4 

În Europa s-au realizat diverse studii 
care au evaluat impactul screening-ul 
PSA și a tratamentului asupra ccP 
și a mortalităţii asociate. Studiile 
Scandinavian Prostate Cancer Group 4 



trial și Goteborg Randomized Screening 
Trial au concluzionat faptul că pacienţii 
diagnosticaţi cu ccP localizat care au 
beneficiat de prostatectomie radicală 
au câștigat o medie de viaţă de 2,9 ani, 
iar prezenţa unui scor Gleason mare 
și extensia extracapsulară pe piesa 
de prostatectomie radicală reprezintă 
factori de predicţie pentru decesul 
prin ccP. Studiul European Randomised 
Study of Screening for Prostate Cancer a 
concluzionat faptul că prin dozarea PSA 
seric s-a produs o reducere semnificativă 
a mortalităţii prin ccP, iar studiul Prostate 
Testing for Cancer and Treatment trial a 
evidenţiat faptul că după o perioadă de 
monitorizare de 10 ani, atât tratamentul 
chirurgical, cât și radioterapia externă au 
scăzut semnificativ mortalitatea prin ccP 
faţă de supravegherea activă. 

PSA-ul este o glicoproteină alcătuită 
din 237 de aminoacizi, produsă 
de celulele epiteliale prostatice, și 
care intră în componenţa lichidului 
spermatic, având rol de lichefiere. 
O cantitate foarte mică de antigen 
ajunge în sânge, unde poate circula 
liber (free PSA – reprezintă 20-
30%) sau în formă legată (70-80%, 
formând complexe prin legare cu 
alfa1-antichimotripsina, alfa-2 
macroglobulina și alfa-1 inhibitori de 
protează). Celule canceroase prostatice 
nu produc mai mult antigen, ci se pare că 
antigenul apare mai mult în forma legată 
de alfa1-antichimotripsina și, implicit, 
procentul de PSA liber este mai mic. 

Chiar dacă PSA-ul seric este marker 
al ccP, este caracteristic pentru organ, 
nu pentru boală, existând diverse 
alte situaţii care pot duce la creșterea 
valorii serice a PSA-ului (adenomul de 
prostată, prostatita acută sau cronică, 
sondajul vezical, tușeul rectal, biopsia 
prostatică, ecografia endorectală, 
transuretrorezecţia de prostată, actul 
sexual). 

Sunt și situaţii care conduc la scăderea 
valorii PSA: administrarea de inhibitori 
de 5-alfa reductază, antiandrogeni, 
estrogeni, analogi/antagoniști ai 
hormonului LHRH, după radioterapie 
externă sau brahiterapie, HIFU 
(High-Intensity Focused Ultrasound), 
criochirurgie, prostatectomie radicală. 

Din aceste motive, este dificilă 
corelarea valorii PSA seric și a tușeului 

rectal cu necesitatea efectuării puncţiei 
biopsie prostatică. 

Clinicienii din era PSA-ului au 
considerat că toate tipurile de cancer 
identificate prin valori crescute ale PSA 
sunt semnificative clinic și, în consecinţă, 
majoritatea pacienţilor diagnosticaţi 
cu ccP au fost supuși tratamentului 
chirurgical sau radioterapiei. Din 
păcate, un număr crescut de pacienţi 
au prezentat complicaţii: incontinenţă 
urinară, impotenţă sau afecţiuni 
intestinale. 

Consecinţele tratamentului realizat 
pentru ccP au devenit tot mai evidente 
în ultimul deceniu. S-au descoperit, în 
cazul pacienţilor vârstnici, tot mai multe 
ccP cu risc scăzut (Gleason 6, 3+3), bine 
diferenţiate și care rar progresează spre 
boală semnificativă clinic. 

Astfel, dozarea PSA pe scară largă a 
condus la diagnosticarea a numeroase 
ccP nesemnificative clinic și care nu 
necesită tratament. 

Din acest motiv, depistarea precoce 
a ccP cu beneficiul unui tratament 
excesiv pentru cazurile cu risc scăzut, 
cu potenţiale complicaţii, continuă să fie 
controversa screening-ului ccP. 

Trei trialuri randomizate, care au 
evaluat un număr crescut de pacienţi, au 
publicat date despre screening în 2009, 
rezultând concluzii diferite cu privire la 
reducerea ratei mortalităţii prin tratarea 
pacienţilor diagnosticaţi cu ccP.26 Unii 
autori susţin că respectarea ghidurilor 
actuale ale Asociaţiei de Urologie 
Americane (AUA, American Urological 
Association, Asociaţia Americană de 
Urologie) poate conduce la pierderea 
unui număr important de pacienţi 
diagnosticaţi cu ccP agresiv. Alţi autori 
recomandă informarea asupra riscurilor 
și beneficiilor screening-ului ccP pentru 
bărbaţii cu vârste cuprinse între 55-
69 ani, deoarece diagnosticarea ccP 
poate fi asociat cu un mic beneficiu de 
supravieţuire. 

Un review publicat în 2014 prezintă 
următoarele concluzii: screening-ul este 
asociat cu o incidenţă crescută a ccP, 
mai frecvent în stadiu localizat, și nu 
s-a observat niciun beneficiu în ceea ce 
privește rata de supravieţuire globală. 

Studiul European Randomized Study 
of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) 
a fost actualizat, având o perioadă de 
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monitorizare de 13 ani, și a evidenţiat 
faptul că pentru a trata 27 de pacienţi 
diagnosticaţi cu ccP, 781 de pacienţi au 
fost supuși screening-ului ccP.26 

Screening-ul ccP este definit ca 
evaluarea sistematică a bărbaţilor 
asimptomatici (sau aflaţi la risc) și 
prezintă două obiective principale: 
reducerea mortalităţii datorită ccP și 
menţinerea calităţii vieţii pacienţilor. 

Screening-ul ccP presupune efectuarea 
tușeului rectal și determinarea valorii 
serice a PSA-ului. Se aplică bărbaţilor 
cu vărsta mai mare de 50 ani (sau 45 
de ani în cazul persoanelor cu risc 
crescut: istoric familial de ccP sau rasă
afro-americană), bărbaţilor cu PSA > 
1 ng/ml la 40 ani și > 2 ng/ml la 60 
ani, și încetează din momentul în care 
expectanţa de viaţă este considerată mai 
mică de 10-15 ani.7

Utilizarea valorii cut-off PSA 
(≥ 4 mg/ml) necesită teste diagnostice 
suplimentare datorită ratei crescute de 
biopsii prostatice negative.23,

Datorită limitărilor screening-ului 
ccP realizat prin PSA și tușeu rectal sunt 
necesare evaluări suplimentare. 

Acum sunt disponibile mai multe 
modalităţi pentru a determina 
necesitatea unei biopsii pentru a stabili 
diagnosticul de ccP: evaluare imagistică 
(rezonanţa magnetică prostatică 
multiparametrică), biomarkeri (gena 
TMPRSS2-ERG, PCA3, kalikerine) 
integraţi în scorul 4K sau testul PHI, 
testul SelectMDX. 

Evaluarea RMN multiparametrică a 
prostatei, cu ajutorul scorului PI-RADS, 
permite detectarea zonelor suspecte de 
malignitate la nivelul acesteia și ghidează 
puncţia biopsie prostatică asupra zonelor 
suspecte, evitând cât mai mult posibil 
rezultatele fals negative. 

PCA3 (Prostate Cancer Antigen 3) 
este un ARN mesager necodant care 
este detectabil în urină și este utilizat ca 
marker pentru diagnosticul ccP în cazul 
pacienţilor cu valori crescute ale PSA și 
biopsie prostatică negativă.28

Testul Select MDX se bazează, de 
asemenea, pe izolarea biomarkerului 
mARN din urină. Prezenţa nivelurilor 
de mARN, HOXC6 și DLX1 este evaluată 
pentru a oferi o estimare atât a riscului 
prezenţei ccP la biopsia prostatică, cât și a 
prezenţei cancerului cu risc crescut.

Testul PHI (Prostate Health Index) 
estimează riscul unui pacient de a avea 
ccP prin testarea [-2]proPSA împreună cu 
PSA total și PSA liber pentru bărbaţii cu 
vârsta peste 50 ani, pentru PSA total 4-10 
ng/ml și tușeu rectal negativ. 

Imunohistochimia relevă diferite 
moduri de expresie pentru hK2 (human 
Kallikrein2) și PSA astfel: în ţesutul 
benign PSA este intens exprimat și cu 
minimă imunoreacţie pentru hK2, iar 
în ţesutul neoplazic hK2 este mai intens 
exprimată.

Scorul 4K prezintă o asociere între 
4 kalikreine specifice prostatei: PSA 
total, PSA liber, PSA intact (izolat din 
celulele adenocarcinomatoase prostatice 
androgen sensibile) și hK2. Este utilizat 
pentru pacienţi cu valori PSA crescute 
în vederea necesităţii puncţiei biopsie 
prostatică, estimând riscul pacientului de 
a fi diagnosticat cu ccP agresiv. 

Gena TMPRSS2-ERG este prezentă 
în peste 50% din cazurile de ccP 
diagnosticate, iar asocierea cu markerul 
urinar PCA3 și valoarea PSA seric 
formează scorul MiPS (Mi(chigan) 
Prostate Score). În practica clinică ar 
conduce la o reducere considerabilă a 
numărului de biopsii de prostată, dar 
încă este considerat doar experimental. 

Dar în acest moment nu există date 
suficiente pentru a pune în aplicare acești 
markeri în programele de screening de 
rutină.7

Screening-ul poate fi bazat pe scoruri 
de predicţie și de calculare a riscurilor, 
reducând, de asemenea, numărul de 
biopsii prostatice inutile. Scorul de 
risc PCPT (Prostate Cancer Prevention 
Trial) este utilizat pentru predicţia 
prezenţei ccP și a diferenţierii bolii 
cu grad crescut faţă de boala cu grad 
scăzut. Utilizează următorii parametri: 
vârsta, rasa, istoricul familial, biopsia 
precedentă, valoarea PSA, dinamica 
PSA, tușeul rectal. Scorul de risc ERSPC 
(European Randomised Study of Screening 
for Prostate Cancer) pentru predicţia 
riscului de boală și de biopsie pozitivă 
include: simptomatologia, valoarea PSA, 
ecografia endorectală și tușeul rectal.26

Conform datelor statistice, ccP se 
menţine al doilea cancer diagnosticat la 
bărbaţi și a doua cauză de mortalitate 
prin tumori maligne solide în populaţia 
masculină. 
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Este firesc să ne punem întrebarea 
dacă există vreo formă de profilaxie. 
Mulţi ani s-a crezut că dieta pe bază de 
tomate reduce incidenţa ccP. Acest lucru 
a fost infirmat prin studii populaţionale 
largi, cu design și rezultate credibile., 

În cadrul cohortelor de bărbaţi 
diabetici, subgrupul tratat cu Metformin 
arată o incidenţă mai redusă a acestei 
tumori, dar o analiză statistică în 
cadrul studiului REDUCE nu arată o 
asociere puternică între tratamentul cu 
Metformin și scăderea incidenţei ccP. 

Trecând de la prevenţie la stratificarea 
riscului în cadrul cohortei rezultate 
din screening, cele mai semnificative 
rezultate au fost obţinute utilizând scorul 
4K, care estimează riscul ca un pacient să 
dezvolte o formă agresivă de ccP. 

Testele genetice și markerii urinari 
utilizaţi separat prezintă o sensibilitate 
de aproximativ 50% pentru detectarea 
ccP, de aceea este preferată integrarea 
lor în diverse scoruri pentru o mai bună 
acurateţe diagnostică. 

Scorul Michigan poate fi folosit pentru 
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a diminua grupul care necesită biopsie 
prostatică. 

Pentru pacienţii asimptomatici, fără 
modificări la tușeul rectal și cu valoare 
PSA seric 2-10ng/ml, pentru a putea 
stabili dacă prezintă ccP cu risc crescut se 
poate realiza scorul 4K, testul PHI, Select 
MDX al căror rezultat este o valoare 
predictivă pozitivă a scorului Gleason ≥ 7 
identificat prin biopsia prostatei, oferind 
informaţii suplimentare clinicianului 
pentu luarea deciziei efectuării puncţiei 
biopsie prostatică. 

Prin validarea acestor noi metode 
de diagnosticare a ccP și a gradului 
de agresivitate a acestuia s-ar putea 
evita problema supradiagnosticului, 
a supratratamentului (cu toate 

efectele secundare ale terapiei ccP din 
perspectiva calităţii vieţii) și ameliorarea 
costurilor. 

Cu toate acestea, până în prezent 
nu avem un instrument fie el genetic, 
bioumoral sau model probabilistic 
aplicabil în clinică care să prezică 
evoluţia unei tumori maligne de prostată 
din stadiul localizat în stadiul metastatic. 
Cu alte cuvinte, menţinerea unui pacient 
în expectativă terapeutică o putem 
asemăna cu dirijarea unui autovehicul 
uitându-ne doar pe geamul lateral și în 
spate fără a avea nici cea mai vagă idee 
de ce ne așteaptă în faţă, dar bazându-ne 
pe descrierea multor alţi șoferi care 
susţin că drumul lor a fost destul de 
îndelungat.  
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TTelemedicina a fost constituită ca 
un sistem integrat de îngrijire a 
sănătăţii bazat pe resurse tehnologice, 
organizaţionale și sistemice. Aceasta 
reprezintă schimbul de informaţii 
medicale dintre site-uri distincte prin 
intermediul comunicaţiilor electronice, 
cu scopul de a îmbunătăţi starea de 
sănătate a pacienţilor. Videoconferinţa, 
transmiterea de imagini statice, 
inclusiv portaluri destinate pacientului, 
monitorizarea la distanţă a semnelor 
vitale, educaţia medicală continuă și 
centrele de apel sunt toate considerate 
parte a telemedicinei. 

Telemedicina reprezintă “Totalitatea 
sistemelor care ajută la procesul de 
îngrijire a sănătăţii prin schimbul cât 
mai eficient de informaţie medicală” 
(Bannet, 1978). Asociaţia americană de 
telemedicină definește telemedicina ca 
fiind schimbul de informaţii medicale 
realizat prin intermediul comunicaţiilor 
electronice în vederea îmbunătăţirii 
statusului clinic al pacientului. 

Telemedicina poate deveni următoarea 
revoluţie a sistemelor medicale, 
tehnologia reușind să ofere suportul 
necesar pentru ajutor de specialitate 
la distanţă. Ea poate fi cheia care ar 
aduce medicii mai aproape de pacienţi, 
indiferent că aceștia se află la două 
saloane sau la două orașe distanţă. 
Dispozitivele portabile ar putea 

reprezenta un mare beneficiu pentru 
medicină și, implicit, pentru dezvoltarea 
telemedicinei. 

Cei trei piloni ai telemedicinei 
Store-and-forward – se referă la datele 
medicale obţinute într-un anumit interval 
de timp, acestea fiind transmise ulterior 
medicului pentru analiză. 

Monitorizare la distanţă – presupune 
monitorizarea diverselor afecţiuni cronice 
precum diabetul, bolile cardiace sau 
astmul bronșic; economisește foarte mult 
timp, evitând să mai ajungă deseori la 
medic pentru controale de rutină; datele 
obţinute sunt la fel de bune precum 
cele care ar putea fi obţinute în cadrul 
unei vizite obișnuite; se poate face prin 
intermediul unor dispozitive portabile. 

Servicii interactive în timp real – 
construiesc de la distanţă o nouă punte 
între pacient și medic. 

Un aflux continuu de informaţii și 
dezvoltarea tehnologiei au contribuit 
la utilizarea telemedicinei în diverse 
domenii clinice atât pentru adulţi, cât și 
pentru copii. Telecardiologia definește 
telemedicina în cardiologie. 

Exceptând acele vizite personale la 
domiciliu, care sunt strict necesare, 
pacienţii pot avea întâlniri virtuale 
cu medici și specialiști de top prin 
intermediul diferitelor platforme 
(WELL, MedTelesystem, Telemediq etc.). 
În plus, asistentele medicale și medicii 
pot monitoriza de la distanţă parametrii 

Telemedicina  
în monitorizarea 
pacientului cu  
boli cardiovasculare
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esenţiali ai pacienţilor, cu dispozitive de 
monitorizare de ultimă generaţie. 

Telemedicina este concepută să 
reducă vizitele spitalicești inutile prin 
implementarea activităţilor de promovare 
a sănătăţii în asistenţa medicală 
primară, să monitorizeze bolnavul 
în mod continuu, să îmbunătăţească 
efi cacitatea tratamentului și să 
amelioreze rezultatele clinice. Există încă 
numeroase controverse privind 
generalizarea unor astfel de metode și 
sunt necesare încă multe trialuri pentru 
a stabili modul optim în ceea ce privește 
managementul pacientului cu afecţiuni 
cardiovasculare. 

Telemedicina a fost prefi gurată încă de 
la începutul anilor 1900, când australienii 
care locuiau departe de civilizaţie aveau 
staţii radio conectate la generatoare 
electrice, prin intermediul cărora puteau 
lua legătura cu Royal Flying Doctor 
Service. În 1906, Willem Leicester 
Einthoven a trimis un EKG prin linie 
telefonică, iar în 1925 Hugo Gernsback a 
publicat în Science and Medicine articolul 
“The Teledactyl – an historical concept for 
telemedicine”. 

Direcții de dezvoltare 
a serviciilor medicale 
prin telemedicină 
În zilele noastre, telemedicina a devenit 
o realitate în activitatea medicală din 
întreaga lume și implicit din România. 
Nevoia de îngrijire la domiciliu este în 
continuă creștere, sistemul medical 
confruntându-se cu o insufi cienţă 
critică a reurselor publice și cu o lipsă 
importantă de personal de specialitate 
(medici și asistenţi). Sistemul de sănătate 
și furnizorii de servicii medicale sunt 
forţaţi să ofere servicii cu o calitate cât mai 
ridicată, care să aducă benefi cii clinice, 
în condiţiile în care fondurile alocate de 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate și 
costurile pe pacient sunt insufi ciente. 

Dezvoltarea infrastructurii tehnologice 
are un rol important în activitatea 
medicală și în telemedicină. Integrarea 
datelor existente la nivel de pacient 
într-un sistem unitar, realizat conform 
standardelor mondiale actuale, ar putea 
avea un impact esenţial în asigurarea 
informaţiilor necesare diagnosticării și 
tratării pacienţilor, indiferent de locaţia în 
care se afl ă. Elaborarea unui sistem integrat 

ar putea, de asemenea, să susţină îngrijirea 
continuă a pacienţilor și să asigure 
securitatea informaţiilor legate de aceștia. 

Direcţiile de dezvoltare la nivelul 
statelor membre UE, susţinute de Comisia 
Europeană de Sănătate, au ca scop 
consolidarea încrederii și acceptarea 
serviciilor de telemedicină. Pentru 
aceasta este însă nevoie de stabilirea unor 
norme legislative clare, de rezolvarea 
problemelor tehnice și de facilitarea 
dezvoltării serviciilor medicale de 
telemedicină. În acest sens, există o 
iniţiativă a UE pentru implementarea 
accesului pacienţilor la propriile 
înregistrări medicale numită “Sustains”. 

Programe de recuperare 
cardiologică prin telemedicină 
Programele de recuperare cardiologică 
prin telemedicină necesită sisteme 
telemedicale cu mai multe interfeţe 
grafi ce de operare (pentru telefonul 
mobil și pentru calculator) care sunt 
destinate pacienţilor și personalului 
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medical. Datele personale sunt protejate 
prin anonimizare, transfer criptat de 
date și prin utilizarea de chei de acces. 
Dispozitivele de monitorizare a semnelor 
vitale (tensiunea arterială, saturaţia în 
O2, frecvenţa cardiacă și EKG-ul) sunt 
configurate pentru a transmite automat 
informaţiile la smartphone-ul Android 
sau iOS, prin intermediul unei conexiuni 
Bluetooth. 

Datele preluate de pe smartphone 
sunt transmise ulterior, prin tehnologie 
3G, 4G sau WIFI, la un centru de 
supraveghere permanentă unde 
personalul medical calificat urmărește 
evoluţia pacienţilor. Acest sistem 
facilitează interacţiunea în timp real 
dintre medic și pacienţi pentru a detecta 
situaţiile alarmante, dar și pentru 
optimizarea programului de recuperare 
al acestora în funcţie de evoluţia obiectivă 
și subiectivă. Pacienţii au posibilitatea 
ca în cazul unei simptomatologii 
îngrijorătoare să declanșeze manual 
o alarmă, menţionând simptomele 
supărătoare. 

În ciuda beneficiilor dovedite a 
recuperării cardiovasculare, aderenţa 
pacienţilor cu afecţiuni cardiace la acest 
sistem este scăzută. Din acest motiv, 
alternativa de telereabilitare a câștigat 
importanţă și există multe studii în 
derulare pentru a certifica eficienţa 
acesteia. Recuperarea cardiovasculară 
prin utilizarea resurselor de telemedicină 
este cunoscută sub numele de 
telereabilitare. Selectarea modului 
de monitorizare (la cerere, automată, 
secvenţială sau continuă) și domeniul 
de aplicare a monitorizării parametrilor 
depind de modelul de reabilitare 
și de starea clinică a pacientului în 
funcţie de grupul de risc: scăzut, moderat 
sau înalt. 

Indicaţiile clinice și contraindicaţiile 
pentru telereabilitare sunt aceleași 
ca și pentru formele standard de 
reabilitare cardiacă. Condiţiile necesare 
pentru a beneficia de telereabilitare 
sunt reprezentate de consimţământul 
pacientului pentru această formă de 
recuperare medicală și de capacitatea 
pacientului de a realiza cerinţele 
solicitate, inclusiv posibilitatea 
colaborării la distanţă cu o echipă de 
supraveghere. O altă condiţie necesară 
pentru telereabilitare este stabilitatea 

clinică a pacientului, aproximativ 
o săptămână la pacienţii cu risc 
cardiovascular mic și moderat și de 
aproximativ trei săptămâni la pacienţii cu 
risc înalt. 

Telereabilitarea s-a dovedit a fi 
sigură, nefiind înregistrate complicaţii 
semnificative.  Siguranţa telereabilitării 
cardiace la domiciliu depinde, printre altele, 
de respectarea normelor de eligibilitate 
pentru recuperarea cardiovasculară, de 
planificarea activităţilor de refacere fizică 
individuală și de contraindicaţiile pentru 
activitatea fizică intensă. Pacientul trebuie 
instruit să pună în aplicare o procedură 
specială de autorizare, înainte de fiecare 
sesiune de antrenament, în funcţie de starea 
sa clinică. 

Dispozitive de telemonitorizare 
Dispozitivele de telemonitorizare trebuie 
să îndeplinească cerinţele caracteristice, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
declarate la Oficiul de înregistrare a 
produselor și dispozitivelor medicale. 
Aceste dispozitive portabile, fiind 
wireless, pot fi utilizate în orice moment 
și în orice loc pentru a înregistra 
anumiţi parametri vitali cum sunt: 
frecvenţa cardiacă, tensiunea arterială, 
saturaţia sanguină în O2, aspectul EKG, 
greutatea corporală. Înregistrarea 
electrocardiografică poate fi făcută cu 
dispozitive care înregistrează pe 1, 3 
sau 12 canale și care pot să deceleze 
apariţia unor evenimente cardiovasculare 
aritmice cum sunt extrasistolele 
atriale sau ventriculare, fibrilaţia 
atrială sau tulburările de conducere 
atrio-ventriculară. De asemenea, pot 
pune diagnosticul de infarct miocardic 
acut, facilitând o intervenţie cardiologică 
rapidă și promptă. 

Telemedicina în insuficiența 
cardiacă (IC) 
Ghidul ESC de diagnostic și tratament 
al insuficienţei cardiace acute și cronice 
din 2016 menţionează că monitorizarea 
pacienţilor cu insuficienţă cardiacă 
(IC) se poate face la domiciliu, în 
clinici comunitare sau în spital, prin 
monitorizare la distanţă cu sau fără 
dispozitive implantabile sau suport 
telefonic structurat. Telemedicina în 
cadrul IC, numită și managemetul la 
distanţă al pacientului, a beneficiat 
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de rezultate mixte în cadrul studiilor 
clinice. Un număr de meta-analize a 
sugerat benefi cii clinice, însă există 
și studii clinice prospective ce au 
inclus peste 3 700 de pacienţi care 
nu au confi rmat acest lucru (Tele-HF, 
TIM-HF, INH, WISH, TEHAF). Concluzia 
este că nu există un singur tip de 
telemedicină și fi ecare abordare trebuie 
evaluată în funcţie de caracteristicile 
individuale. 

Recent, studiul CHAMPION și 
studiul IN-TIME au demonstrat 
efi cienţa telemedicinei în îmbunătăţirea 
prognosticului clinic la pacienţii cu 
insufi cienţă cardiacă (IC) și fracţie 
de ejecţie păstrată (FEP) sau IC și 
fracţie de ejecţie scăzută (FES). În 
studiul CHAMPION s-a folosit un 
sistem implantabil de monitorizare 
a presiunii pulmonare, sistemul 
CardioMems, testat pe 550 pacienţi atât 
cu IC-FEP, cât și cu IC-FES; în studiul 
IN-TIME au fost urmăriţi și evaluaţi 
664 pacienţi cu IC-FES. Există și alte 
sisteme moderne de monitorizare a 

unor parametri cardiovasculari care 
și-au dovedit efi cienţa, cum sunt 
Cordella Heart Failure System pentru 
monitorizarea hemodinamică a 
presiunii în artera pulmonară, și V-LAP – 
monitor de presiune în atriul stâng, 
care sunt deocamdată în stadiu 
experimental. 

În concluzie, telemedicina este 
ușor de accesat pentru medici, 
paramedici și pacienţi, oferind soluţii 
accesibile cu costuri reduse. Prin 
telemedicină sunt aduse servicii 
medicale avansate acolo unde este 
nevoie de ele, reducând internările 
care nu sunt necesare. De asemenea, 
aceasta reduce timpul de diagnosticare 
a unor afecţiuni cardiace grave, permite 
intervenţia medicală de urgenţă, reduce 
riscul complicaţiilor și favorizerază 
internările imediate în spital, având 
ca efect scăderea ratei mortalităţii și 
salvarea de vieţi omenești. Telemedicina 
nu înlocuiește actul medical însă 
îmbunătăţește calitatea vieţii 
pacientului!  
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IIntroducere
Stresul reprezintă o parte inseparabilă 
a vieţii. Dacă până la un punct este 
esenţial în dezvoltarea normală a 
personalităţii, atunci când îmbracă 
forme severe poate fi factor precipitator, 
favorizant sau de întreţinere a 
psihopatologiei. 

Pe de altă parte, Tulburările 
anxioase, incluzând Tulburarea 
de panică cu sau fără agorafobie, 
Tulburarea de anxietate generalizată, 
Tulburarea de anxietate socială, 
Fobiile specifice, Tulburarea de 
anxietate de separare sunt tulburările 
psihice cu cea mai mare prevalenţă 
în rândul populaţiei generale, un 
procent de 33,7% din populaţie fiind 
afectată de o astfel de tulburare pe tot 
parcursul vieţii,1 fără să existe date care 
să afirme că aceste rate s-au schimbat 
în ultimii ani.2 Dacă la această cifră se 
adaugă o rată de prevalenţă în timpul 
vieţii a Tulburării depresive majore 
de 20,6%, de aici decurgând costurile 
imense și dizabilităţile pe care le 
implică aceste tulburări,3 înţelegem 
importanţa covârșitoare a înţelegerii 
asocierii între stres și acest tip de 
patologie. 

În copilărie și adolescenţă, 
factorii psihosociali (educaţie, 
traume) interacţionează cu 
diferenţele individuale genetice 
și dispoziţionale, iar în perioada 
maturităţii și la vârsta a III-a, 
factorii psihosociali (profesionali, 
integrare socială) interacţionează 
cu diferenţele individuale și cu 
factorii comportamentali afectând 
neuroplasticitatea de la nivelul 

sistemului limbic (girus cingulat, 
hipocamp și amigdală), arii care 
reglează sistemele neuroendocrine, 
autonome, imunologice, ceea ce crește 
riscul de boală. Aceasta se răsfrânge la 
nivelul comportamentului fie în mod 
benefic, prin promovarea rezilienţei 
la stres, fie în mod negativ, crescând 
vulnerabilitatea la boală. Modificările 
în planul neuroplasticităţii se traduc 
în schimbări ale expresiei și reglării 
emoţionale, reactivitatea la stres, 
mecanismele de coping.4 

Experienţele stresante precum 
și schimbările asociate eliberării 
hormonilor stresului produc efecte 
adaptative (rezilienţă la stres) sau 
maladaptative (sensibilitate la 
stres) și în ultimul caz pot reduce 
toleranţa individuală cauzată de 
repetarea lor, în acest caz ducând la 
dezvoltarea tulburărilor psihiatrice, 
așa cum sunt tulburările anxioase și 
depresive.5 

Factorii de stres activează 
axa hipotalamo-hipofizo-
corticosuprarenaliană (HHC) 
prin secreţia factorului eliberator 
de corticotropină (CRF) și 
vasopresinei (AVP) de către 
neuronii parvocelulari din nucleul 
paraventricular din hipotalamus. 
Aceste neuropeptide activează 
sinteza și eliberarea hormonului 
adrenocorticotrop (ACTH) din 
hipofiza anterioară, cu stimularea 
succesivă a sintezei de glucocorticoizi 
(cortizolul). Cortizolul influenţează 
mai multe procese neurofiziologice 
declanșate de stres și intervine 
în sinteza de factori neurotrofici 
(BDNF), cu efecte asupra dispoziţiei 
și comportamentului.6

Rolul biologic al 
stresului în patologia 
depresivă și anxioasă
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Sibiu
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Intervenția factorilor 
de stres în patologia 
depresivă și anxioasă 
Stresul prelungit și anxietatea în timpul 
copilăriei cresc riscul dezvoltării 
tulburărilor anxioase și depresive mai 
târziu în cursul vieţii.

Legătura între experienţele adverse 
din copilărie, anomaliile axei HHC și 
tulburările anxioase nu au fost foarte 
bine studiate. O ipoteză universal 
acceptată este aceea că factorii de 
stres, în general, pot produce o 
dereglare a axei HHC, ceea ce implică 
o vulnerabilitate generală pentru 
tulburările anxioase și depresive.7

Alterările neuroendocrine după 
stresul intervenit prematur în viaţă 
conduc la un fel de “leziune” biologică 
care crește vulnerabilitatea individului 
la stresorii apăruţi mai târziu în viaţă 
și în felul acesta predispune individul 
la dezvoltarea tulburărilor depresive 
și anxioase care se manifestă sau se 
accentuează în relaţie cu stresul acut 
sau cronic.8 În momentul în care axa 
HHC este supraactivată, în timpul 
proceselor de dezvoltare din copilărie, 
odată cu intervenţia factorilor de 
stres, axa devine permanent instabilă, 
vulnerabilă sau disfuncţională,9 posibil 
din cauza mecanismelor epigenetice.10

În schimb, în ceea ce privește 
pacienţii cu depresie majoră, 
multiple studii au arătat că aceștia 
experimentează deseori o serie 
de factori negativi ambientali și 
contextuali, așa cum sunt conflictele 
familiale, distresul financiar, stresul la 
locul de muncă sau pierderea locului de 
muncă, relaţii interpersonale și suport 
social de slabă calitate, probleme de 
adaptare socială sau alte evenimente de 
viaţă serioase.11

Factorii de stres externi determină 
modificări de lungă durată în biologia 
creierului. Acestea sunt reprezentate 
de modificări în sistemele de 
neurotransmisie și de semnalizare 
intraneuronală, de exemplu pierderea 
neuronală și scăderea contactelor 
sinaptice.12 Aceste modificări cresc 
riscul experimentării unui episod 
subsecvent de depresie și cresc șansa 
de a avea încă un episod chiar dacă nu 
există niciun stresor sau când stresul nu 
este unul sever. 

Este bine cunoscută observaţia 
clinică conform căreia un eveniment 
de viaţă stresant precede primul Episod 
depresiv major din Tulburarea depresivă 
majoră recurentă. De asemenea, 
este cunoscut faptul că pacienţii cu 
Tulburare depresivă majoră recurentă 
au suferit mai multe evenimente de 
viaţă sau factori de stres psihosociali 
înaintea debutului Tulburării depresive 
majore decât cei care nu au fost 
diagnosticaţi.13

Unii consideră că dintre 
evenimentele de viaţă care favorizează 
instalarea “Tulburării depresive 
majore”, factorul de risc cu cea mai 
mare influenţă este experimentarea 
pierderii unui părinte înaintea vârstei 
de 11 ani.14 Unele studii au arătat că 
printre factorii de stres cu influenţă 
majoră în debutul “Tulburării 
depresive majore” se numără pierderea 
partenerului de viaţă sau pierderea 
locului de muncă,15 așa cum alte studii 
au demonstrat că “Tulburarea depresivă 
majoră” se poate dezvolta și fără a fi 
precedată de factori de stres externi. 

Efectul stresului biologic – 
modificări ale neuroplasticității
Hipocampul, amigdala și cortexul 
prefrontal sunt conectate din 
punct de vedere neuroanatomic cu 
circuitele neuronale care coordonează 
comportamentul cu componentele sale 
neuroendocrine, imune și autonome 
aflate în sprijinul mecanismelor de 
coping adaptative. 

Hipocampul este localizat în 
lobul temporal medial și joacă roluri 
importante în învăţare, memorie 
declarativă, procesând aspecte 
contextuale ale evenimentelor 
emoţionale și reglând funcţiile 
viscerale, inclusiv axa HHC. 
Hipocampul are conexiuni 
importante cu amigdala și cortexul 
prefrontal. Hipocampul conţine 
receptorii pentru steroizii adrenali 
(glucocorticoizi). Acţionarea acestora 
crește procesele cognitive, crește 
afectivitatea, motivaţia, excitabilitatea 
și neuroprotecţia. În același timp, 
însă, acești hormoni pot avea efect 
vătămător asupra hipocampului în 
condiţiile stresului cronic și a încărcării 
allostatice.16
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Studiile pe animale ale hipocampului 
au arătat că repetarea factorilor de 
stres cauzează remodelarea circuitelor 
hipocampice și anume scurtarea 
dendritelor, pierderea spinelor 
dendritice și supresia neurogenezei în 
girusul dentat. Acesta este un proces 
reversibil pentru stresorii ce durează 
câteva săptămâni, ce implică excesul 
de glucocorticoizi, dar și de glutamat 
și alţi neuromodulatori. Glucocorticoizii 
interacţionează cu mai multe 
sisteme de neurotransmisie, inclusiv 
serotonina, GABA, glutamatul. Cea 
mai importantă interacţiune este cea 
cu glutamatul deoarece acesta joacă un 
rol important în remodelarea regiunii 
CA3.17 Astfel, stresul cronic  se traduce 
prin creșterea nivelelor extracelulare de 
glutamat, cu inducerea transporterilor 
gliali de glutamat și activarea 
factorului nuclear de transcripţie, 
forma fosforilată a proteinei de legare 
a elementului de răspuns AMPc 
(phosphoCREB).18 

Apare un deficit al funcţiilor 
hipocampului (memoria și reglarea 
axei HHC) prin hiperexcitabilitate, 
plasticitate reversibilă și deteriorare 
permanentă, astfel: perturbarea 
memoriei episodice, declarative, 
contextuale și spaţiale împiedică 
individul să proceseze informaţii în 
situaţiile noi și să facă faţă provocărilor; 
disfuncţia hipocampului de reglare 
a axei HHC și anume terminarea 
răspunsului la stres, cu creșterea 
activităţii axei, exacerbarea acţiunii 
glucocorticoizilor, ca urmare a stresului 
pe termen lung. 

Amigdala este importantă 
pentru detectarea stimulilor 
stresanţi și procesarea stimulilor 
stresanţi ce implică evaluarea 
rapidă a semnificaţiei emoţionale 
și comportamentale a factorilor 
ambientali.19 Într-o primă fază, 
amigdala procesează input-urile 
senzoriale multimodale de la nivelul 
cortexului, talamusului și trunchiului 
cerebral care ajung în aria bazolaterală. 
De aici, stimulii senzoriali relevanţi 
motivaţional sunt distribuiţi nucleului 
central și apoi comandă modificări 
adaptative comportamentale și 
fiziologice, trecând prin stria terminalis 
și ajungând la nucleii hipotalamici 

paraventriculari și la substanţa 
periapendunculară, măduvă și nucleii 
autonomi. Nucleul central este de 
asemenea conectat cu arii corticale 
implicate în procesarea stimulului 
stresant – arii ale cortexului prefrontal 
(cortex cingulat, ventromedial, 
orbital).20 În acest fel, amigdala este 
capabilă să interconecteze procese 
corticale răspunzătoare de coordonarea 
modificărilor comportamentale induse 
de stresor și reactivitatea fiziologică, 
în contextul stimulilor care afectează 
sănătatea. 

Dacă la nivelul hipocampului 
stresul cronic cauzează retracţia 
dendritelor în regiunea CA3, în 
amigdală se produce creșterea 
dendritelor neuronilor din 
amigdala bazolaterală. Astfel, în 
plan clinic, stresul cronic induce 
deficienţe ale funcţiilor cognitive, de 
asemenea o hiperactivitate, respectiv 
creșterea neuroplasticităţii la nivelul 
amigdalei, cu creșterea fricii și 
proceselor în legătură cu condiţionarea 
fricii.21 

Cortexul prefrontal medial și cu 
precădere cortexul cingulat sunt 
implicate în reglarea emoţiilor și a 
funcţiilor endocrine și autonome. 
În cadrul cortexului cingulat, 
porţiunea perigenulară anterioară 
a fost relaţionată cu procesele 
emoţionale și legate de stres (evaluarea 
evenimentelor semnificative, 
experimentarea stărilor emoţionale, 
reglarea răspunsurilor autonome 
și comportamentale la stimulii 
stresanţi).22 

Reducerea volumului substanţei 
cenușii ale cortexului cingulat a fost 
relaţionată cu activitatea dereglată 
a axei HHC, cu efectele adverse 
mentale și fizice asupra sănătăţii 
ale stresului și cu dereglările 
imunologice.23 

Mai mult decât atât, sunt tot 
mai multe studii care indică 
faptul că o conectare structurală 
și funcţională deficitară între 
cortexul cingulat și amigdală în 
contextul unor evenimente adverse 
de natură genetică sau ambientală 
pot crește vulnerabilitatea în ceea 
ce privește sindroamele psihiatrice 
sau medicale caracterizate prin 
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procese fiziologice emoţional-
comportamentale dereglate.24

Concluzii
Efectele stresului asupra 
creierului nu se constituie ca 
leziuni permanente și sunt 
susceptibile la recuperare prin 
strategii preventive și intervenţii 
reprezentate prin tratamente 
farmacologice și intervenţii în 
plan comportamental (exerciţii, 
dietă, suport social). 

La nivelul organizării 
socio-politice este recomandabil 
să fie implementate politici 
guvernamentale în ceea ce privește 
educaţia în școli, prin insuflarea în 
mai mare măsură a optimismului, 
a simţului deţinerii controlului, a 
respectului de sine, pentru căutarea 
sensului în viaţă, iar mai departe, 
instaurarea altor măsuri de protecţie 
economică și de securitate joacă și ele 
un rol important în prevenţia acestor 
tulburări.  
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MMedicina de familie este o specialitate 
medicală clinică – cea mai veche – recunoscută 
în toate ţările lumii, fiind inclusă în topul 
specialităţilor medicale. Conform definiţiei 
europene a Medicinii de Familie, elaborată în 
2002, “Medicina de familie este o disciplină 
academică şi ştiinţifică cu un conţinut propriu 
educaţional, de cercetare, de medicină 
bazată pe dovezi şi de activitate clinică, 
precum şi o specialitate clinică orientată 
spre o asistenţă primară”. Astfel, Medicina 
de familie asigură asistenţa medicală 
primară și continuă, contribuind prin acţiuni 
preventive, precum și de tipul celor mai sus 
menţionate, la promovarea stării de sănătate 
a individului, a familiei și a colectivităţii, 
fără a se limita la un anumit tip de boli. 
De remarcat, din acest punct de vedere, o 
trăsătură comună cu Recuperarea, Medicina 
Fizică și Balneoclimatologia (RMFB), care 

are un caracter, de asemenea, de specialitate 
“transversală”, neadresându-se patologiei 
unui anume organ, aparat sau sistem, ci de 
combatere a disfuncţiei/ invalidităţii sau/și 
handicapului, pe bază de obiective/ “ţinte” 
terapeutico-recuperatorii, identificate prin 
evaluare clinico-paraclinică și funcţională, 
obiectivată cât mai mult posibil prin scale/ 
grile de cuantificare/ măsurare, într-o 
paradigmă de abordare de tip holistic și 
integrator. 

O altă trăsătură comună între cele două 
specialităţi o constituie consistenţa lor 
preocupare pentru profilaxie/ prevenţie. 
Prevenţia presupune iniţial identificarea 
factorilor de risc (endogeni sau/și exogeni) 
de tipul: factori genetici, comportament 
alimentar greșit, consum de alcool, fumat, 
droguri, sedentarism, distres, poluare, 
polipragmazie, urmată de conștientizarea 

Medicul de familie, partener în 
prevenţie și în monitorizarea 
pacientului necesitant de 
Recuperare, Medicină Fizică 
și Balneoclimatologie
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lor de către pacienţii înscriși pe lista fiecărui 
medic de familie, ulterior urmând pe cât 
posibil contracararea lor. Din acest punct 
de vedere reamintin secvenţialitatea destul 
de larg acceptată în privinţa ierarhizării 
palierelor crono-intervenţionale de asistenţă/ 
îngrijiri acordabile individului/ pacientului 
(vârstnic și nu numai), în sens descendent, 
în funcţie de evaluarea globală şi analitică 
a stării/ statusului sau/şi consecutiv, a 
prognosticelor ad functionem şi ad vitam. 
Această ierarhie secvenţială cuprinde: 
“asistenţa (gero)-profilactică (cure/ turism de 
sănătate/ anti-ageing), asistenţa terapeutică 
sau/şi recuperatorie (în special la “tinerii“ 
bătrâni/ adulţi, adresându-se unei (poli)
patologii cvasi-complet compensabile, cu 
perspective de ameliorare/ remisiune, durabile 
şi respectiv, de recuperare/ compensare 
funcţională, eficiente, compatibile cu o 
stare convenabilă de funcţionare, conform 
International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF-DH) – pe fondul 
unor resurse biologice încă suficiente), 
îngrijiri recuperatorii/ nursing (geriatric) de 
recuperare și îngrijiri la domiciliu – pentru 
bolnavii (hiper)cronici cu patologie complexă 
și fără perspective clare de ameliorare – 
respectiv paliative în stările terminale, în 
care, conform preceptelor moral-strategice 
ce guvernează mentalităţile în societăţile 
civilizate, calitatea vieţii (“QOL” în literatura 
anglofonă), respectarea demnităţii umane şi 
promovarea stimei de sine trebuie asigurate 
până în ultimele clipe ale vieţii unui individ. În 
sinteză, “Din punctul de vedere al succesiunii 
demersurilor medicale: primul instrument de 
acţiune este profilaxia primară (prevenirea 
îmbolnăvirii, inclusiv prevenţia sau 
eliminarea factorilor de risc); urmează terapia 
(tratamentul unei afecţiuni acute sau cronice) 
apoi profilaxia secundară (a recidivelor sau/
şi a evoluţiei spre cronicizare a unei maladii) 
şi respectiv profilaxia terţiară – oarecum 
echivalentă cu Recuperarea – adică prevenirea 
(împiedicarea), prin mijloace terapeutice şi 
igienico-profilactice complexe a constituirii 
sechelelor sau/şi a cronicizării diverselor 
deficite funcţionale, invalidităţi, handicapuri)”. 
Referitor la îngrijiri la domiciliu în privinţa 
locuinţelor protejate terapeutic, echipei 
complexe ce furnizează îngrijiri recuperatorii/ 
nursing de recuperare (incluzând cadre de 
RMFB) îi revine, pe lângă rolul important în 
promovarea unui nivel minim de autonomie 
(fundament al QOL şi stimei de sine, cu 
creşterea sentimentului de securitate al 

pacientului dependent), şi misiunea complexă 
de consiliere expertă privind amenajarea 
locuinţei (eventual şi a ambientului 
extern: rampe/ ascensoare la intrarea în 
alee/ curte/ bloc etc.) în concordanţă cu noile 
nevoi, aspecte ce intră, ca monitorizare, și în 
competenţa medicului de familie. 

Se observă, din cele de mai sus, cum inclusiv 
prin intermediul îngrijirilor recuperatorii/
nursing-ului de reabilitare, echipele 
moderne/mixte de profil participă nemijlocit 
inclusiv la aplicarea efectivă a strategiei 
OMS privind “Community Based Health 
Care“ şi “Community Based Rehabilitation” 
(CBR, inclusiv OMS-ISPRM, Kuala Lumpur, 
2016): transferul dinspre instituţiile cu paturi 
înspre asistenţa ambulatorie (inclusiv la 
domiciliu) sau/şi spre comunitatea îngrijirilor 
de sănătate şi a serviciilor medico-sociale”. 

Definirea medicinei de familie anvizajează 
deci necesitatea unui parteneriat atât 
cu specialitatea RMFB, cât și cu fiecare 
specialitate în parte. 

În ultimele decenii ne confruntăm cu 
cea mai complexă provocare globală şi 
anume îmbătrânirea populaţiei, incluzând 
creşterea numărului de persoane vârstnice 
care necesită îngrijiri medicale multiple 
și RMFB, având drept caracteristică a 
morbidităţii: polipatologia cronică, iar 
procesul de îmbătrânire demografică se 
prognozează a continua în ritm alert și la 
dimensiuni impresionante, ce se pare că nu 
poate fi oprit. Din acest motiv, este nevoie de 
o permanentă colaborare interdisciplinară 
între medicul de familie și medicii specialişti 
(cardiologi, pneumologi, oftalmologi, ORL-
iști, neurologi, reumatologi, ortopezi, psihiatri 
etc. şi nu în ultimul rând de RMFB). În aceste 
condiţii, o îmbătrânire activă, sănătoasă și 
frumoasă este, practic, un deziderat universal, 
la realizarea căruia pot și trebuie să contribuie 
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inclusiv RMFB și medicina de familie, 
urmărind nu numai ameliorarea stării fizice 
şi psihice, ci şi reinserţia bolnavilor în viaţa 
socială (și chiar profesională, la cei de vârste 
active). Este evident că marea majoritate a 
acestei categorii populaţionale de vârstă este, 
cu mare probabilitate, beneficiara și a unor 
servicii de RMFB. 

La polul opus, ca și categorie de vârstă, se 
află copiii și adolescenţii. Un aspect particular 
al parteneriatului dintre medicul de RMFB și 
cel de familie este cel al monitorizării micilor 
pacienţi. Copilul nu este un adult în miniatură, 
iar patologia nu este în totalitate superpozabilă 
cu a bolnavului adult. Patologia ţintă poate fi 
de tip acut sau cronic, cu atât mai dramatică cu 
cât prognosticul este mai nefavorabil. 

De-a lungul timpului această specialitate 
medicală a suferit o serie de modificări. În 
România postbelică existau circumscripţiile 
sanitare, urmând ca în deceniile 6 şi 7 ale 
secolului 20 locul să le fie luat de dispensarul 
medical. În deceniul 8, la presiunea 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, medicina 
generală şi medicul de medicină generală 
au trebuit să fie recunoscute, iar după 1990 
apare specialitatea de medicină de familie 
şi se organizează învăţământul de medicina 
familiei. 

Sub aspect educaţional, trebuie subliniat că 
informaţiile cu care medicul de familie vine 
în întâmpinarea bolnavului sunt esenţiale: 
acesta trebuie instruit despre boala lui, cauză, 
forme de manifestare, evoluţie, complicaţii, 
tratament, riscuri posibile ale tratamentului, 
doze, momentele administrării, riscurile 
la care se supune neluând tratamentul, 
nerespectând regimul igieno-dietetic și, nu în 
ultimul rând, riscurile auto-medicaţiei. 

În practica de zi cu zi, exceptând cazurile 
în care pacientul vine din spital (unde a fost 
internat de urgenţă, de exemplu, pentru 
accident vascular cerebral, (poli)traumă, 
afecţiune musculo-scheletală degenerativă sau 
inflamatorie acutizată etc.) cu recomandarea 
medicaţiei, a regimului de viaţă și ulterior 
de cură balneoclimatică, precizându-se clar 
inclusiv momentul, staţiunea/ staţiunile, 
medicul de familie pune diagnosticul clinic, 
stabilit sau eventual confirmat de specialistul 
de RMFB. Apoi, conform reglementărilor 
actuale, permisive – rezonabile, având în 
vedere faptul că nu peste tot sunt suficienţi 
specialiști de RMFB – pacientul revine la 
medicul de familie, unde solicită trimiterea 
la cură în staţiune, activitate coroborată de 

cele mai multe ori cu casele de asigurări de 
sănătate sau de pensii. De aceea, cunoașterea 
temeinică de către medicii de familie a 
principalelor indicaţii și contraindicaţii pentru 
intervenţii de RMFB este o cerinţă profesională 
majoră. Continuitatea, componenta specială 
a medicinei de familie, asigură complianţa 
pacientului la terapia preventivă, curativă 
sau/și recuperatorie/ de îngrijiri – inclusiv 
cu asigurarea respectării, de către pacient, a 
recomandărilor specifice ale specialistului de 
RMFB.

În România există actualmente o pleiadă 
de staţiuni balneo-climatice active. Pentru 
a nu ocupa excesiv, în cadrul acestui articol, 
spaţiul editorial, vom face referire doar la cele 
generale/ permanente; din același motiv, mai 
jos vor fi enumerate rezumativ, orientativ, pe 
categorii mari de patologie (inevitabil fără 
nuanţe – deși necesare și acestea în luarea 
unei decizii de trimitere la cură – legate, spre 
exemplu, de tipul unei boli reumatice: articular 
– degenerativ, inflamator – sau abarticular, de 
momentul evolutiv din istoria naturală a unei 
astfel de afecţiuni – în perioadă de activitate sau 
de remisiune, cu accent, astfel, pe dimensiunea 
terapeutică sau pe cea recuperatorie, eventual 
profilactică: secundară sau/și primară) 
principalele indicaţii și staţiuni recomandate – 
ce pot, prin înzestrare naturală cu factori fizici/ 
chimici sanogeni, coordonate geografice/ 
bioclimatice, facilităţi de infrastructură și 
dotări medico-sanitare și, nu în ultimul rând, 
prin nivelul de calificare al personalului, să 
răspundă adecvat cerinţelor de profil. 

Astfel:
- pentru maladii ale aparatului locomotor 

(boli reumatice, suferinţe musculo-scheletale 
posttraumatice) sunt indicate, în principiu, 
cure în staţiuni ca: Amara, Bazna, Băile Felix, 1 
Mai, Bălţătești, Eforie (Nord și Sud), Geoagiu, 
Govora, Mangalia, Ocna Sibiului, Sovata, 
Techirghiol ș. a.

- pentru patologie neurologică sunt indicate, 
în principiu, cure în staţiuni ca: Techirghiol, 
Băile Felix, 1 Mai Mangalia, Moneasa ș. a.

- pentru patologie psihiatrică (mai 
ales nevroze) sunt indicate, în principiu, cure în 
staţiuni ca: Borsec, Geoagiu, Moneasa, Sinaia, 
Soveja, Stâna de Vale ș. a.  

- pentru afecţiuni cardiovasculare sunt 
indicate, în principiu, cure în staţiuni ca: Buziaş, 
Borsec,  Covasna, Tușnad, Vatra-Dornei ș. a.

- pentru boli ale aparatului respirator 
sunt indicate, în principiu, cure în staţiuni 
ca: Govora, Eforie Nord, Mangalia, Slănic 
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Moldova/ (Salina) Târgu Ocna, (Salina) Slănic 
Prahova, Pucioasa, (Salina balneo-climatică) 
Turda ș. a. 

- pentru afecţiuni digestive sau/și de nutriţie 
și metabolism sau/și endocrinologice sunt 
indicate, în principiu, cure în staţiuni precum: 
Bălţătești, Borsec, Călimăneşti-Căciulata, Lacu 
Sărat, Mangalia, Slănic Moldova, Sângeorz 
Băi, Olănești ș. a.

- pentru patologie reno-urinară sunt 
indicate, în principiu, cure în staţiuni precum: 
Bălţătești, Borsec, Călimăneşti-Căciulata, 
Olăneşti, Slănic Moldova ș. a.

- pentru afecţiuni ginecologice sunt 
indicate, în principiu, cure în staţiuni precum: 
Eforie (Nord și Sud), Lacu Sărat, Mangalia, 
Sovata, Techirghiol, Ocna Sibiului ș. a.

- pentru maladii dermatologice sunt 
indicate, în principiu, cure în staţiuni precum: 
Călimănești-Căciulata, Eforie (Nord și Sud), 
Lacu Sărat, Mangalia, Olănești, Pucioasa ș. a.  

În continuare, comprimăm principalele 
contraindicaţii generale ale curei 
balneoclimatice (după Ileana Baican, modificat 
şi completat - Cura balneoclimatică, Ministerul 
Sănătăţii, 1986):

- “Afecţiuni acute febrile și cronice în 
perioada de exacerbare (acutizare);

- Bolile infecţioase, în perioadele 
de contagiozitate – inclusiv pânã la 
terminarea izolării obligatorii, cuprinzând 
și bolile venerice (sifilis, gonoree, SIDA, 
hepatite acute tip B, C etc.); tuberculoza – cu 
excepţia cazurilor cu vindecare confirmată 
de specialistul ftiziolog; purtătorii sănătoși de 
germeni patogeni – inclusiv agenţi parazitari;

- Stările cașectice, indiferent de etiologie;
- Neoplaziile de orice tip, sediu sau stadiu 

evolutiv;
- Stările hemoragice de orice natură, în 

special sângerările abundente;
- Bolile hematologice/ de sistem în pusee 

evolutive, cu alterarea stării generale sau/și 
potenţial de complicare;

- Boli la limita decompensării de organ, 
aparat (insuficienţa cardiacă, renală, 
hepatică - manifeste) sau/și metabolism (D.Z. 
dezechilibrat și greu controlabil terapeutic; 
tetanii); HTA oscilantă sau/și cu valori mari - 
greu controlabile; 

- Purtătorii de peacemaker cardiac;
- Epilepsia, psihopatiile și psihozele cu 

tulburări de comportament social, inclusiv 
etilism cronic și alte toxicomanii;

- Tulburări de sensibilitate 
(hipersensibilitate specifică la curent, cu 
conotaţie psihogenă/ hipo-anestezii cutanate 

pe zone relativ întinse); 
- Leziuni sau/și boli dermatologice, cu risc 

de agravare prin acţiunea unor factori fizici/ 
chimici terapeutici naturali sau/şi leziuni mari, 
inestetice*; zonele cutanate cu iritaţii, soluţii de 
continuitate sau/și venectazii marcate;

- Hipersensibilitatea la curent electric; zone 
cutanate cu hipo-/anestezie, relativ întinse;

- Bolnavi care nu se pot autoservi*;
- Convalescenţe foarte timpurii după boli 

grave, consumptive;
- Sarcină patologică în orice lună și cea 

normală peste trei luni
*Bolnavii cu leziuni mari, inestetice şi cei 

care nu se pot autoservi vor putea fi trimişi 
pentru  cure balneo-climatice în sanatorii 
speciale.”

Contraindicaţii sau/şi limite pentru curele 
balneoclimatice la vârstnici (60-65 de ani şi 
peste):

• Boala cardiacă ischemică dureroasă 
(mai ales angorul de repaus); infarctul 
miocardic recent (în primele 6 luni – cu 
excepţia Spitalului de recuperare pentru boli 
cardiovasculare Covasna); tulburările de ritm 
cardiac (cu excepţia, eventual, a fibrilaţiei 
atriale cronice, cu ritm mediu, bine tolerată);  
HTA – forme severe, necontrolabile/greu 
controlabile terapeutic

• Ateroscleroza cerebrală cu manifestări 
clinice; sindroamele dementive

• Incontinenţele sfincteriene (vezicale sau/
şi anale) – și stările grabatare (n. n.).

După cum se observă, sunt practic aceleaşi 
contraindicaţii cu cele pentru adulţi, cu 
principala diferenţă că, în principiu, între 
70-80 de ani – şi mai ales între 75-80 de ani – 
trebuie cântărită cu deosebită atenţie, de către 
medicul ce trimite la cură, balanţa beneficii-
riscuri, balanţă care se înclină semnificativ mai 
mult spre riscuri către vârsta de 80 de ani şi 
încă şi mai mult peste această vârstă. 

În plus, accesul la beneficiile unor astfel de 
cure pot fi limitate, uneori sever, prin deficite 
de continenţă sfincteriană sau/şi senzoriale – 
vizuale, auditive sau/şi de echilibru – destul de 
frecvent întâlnite la bătrâni (mai ales la peste 
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75 de ani) şi consecutiv, de faptul că asemenea 
pacienţi necesită, de regulă, să fie însoţiţi: 
apare astfel şi o limitare de ordin pecuniar.” 

Medicul de familie este responsabil în a 
monitoriza pacientul consecutiv externării 
după un tratament recuperator sau post cură 
balneoclimatică (inclusiv ca parteneriat cu 
medicul de RMFB în analizarea rezultatelor 
obţinute – premisă pentru consolidarea 
implementării indicaţiilor specifice, dar și a 
eventualei modulări în alegerea unui viitor loc 
de acordare a intervenţiilor de RMFB), punct 
al confluenţei celor două specialităţi: medicina 
de familie și cea de RMFB. De asemenea, atât 
medicina de familie cât și RMFB, printr-o 
colaborare interdisciplinară concretă, corectă 
și eficientă, ar putea deveni “un pol de 
excelenţă în domeniul prevenţiei patologiei 
cronice actuale”. 

“Sănătatea este darul cel mai de preţ pe 
care natura ni-l poate oferi” spunea Michel de 
Montaigne, prin urmare, considerăm că este 
absolut necesară existenţa unei colaborări 
strânse între medicii de familie, fie din mediul 
urban sau rural, şi medicii specialişti de RMFB 

din unităţile sanitare de profil, pentru ca 
pacientul să aibă acces la cele mai bune metode 
de tratament și recuperare.  

•  Degeratu C, Ivănescu T, Moldovan S, Baican I (editori coordonatori) - Ministerul Sănătății - Cura Balneo-climatică; indicații și 
contraindicații. Editura Medicală, București, 1986 

•  European Commission, The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States 
(2010-2060), European Economy 2|2012 Available at: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_
economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf

•  http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=about (Promotional 
eaflet – pdf)
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Roxana Andra Coman, Bogdan Petruț

Profilaxie și diagnostic precoce în cancerul de prostată
3.  Cancerul de prostată (ccP):
A.  Prevalența crește cu fiecare decadă de vârstă
B.  Bărbații de origine africană prezintă incidență 

mai mică a bolii față de rasa albă
C.  ccP la o rudă de gradul I dublează riscul  

pentru descendenți
D.  ccP ereditar se asociază cu debut mai precoce de 6-7 ani
E.  Principalele gene care induc susceptibilitate 

în cazul ccP sunt BRCA1 și BRCA2.

4.  Necesitatea biopsiei pentru a stabili diagnosticul de 
cancer de prostată poate fi determinată de:

A.  Testul Select-MDX și prezența nivelurilor de mARN, HOXC6 și DLX1
B.  Prezența izolată a genei TMPRSS2-ERG 
C.  Prezența PCA3 (Prostate Cancer Antigen 3) în cazul 

pacienților cu valori normale ale PSA 
D.  RMN multiparametric prostatic și scorul PI-RADS 
E.  Scorul 4K – asocierea între 4 kalikreine specifice 

prostatei (PSA total, PSA liber, PSA intact și hK2).

Cristina Daia, Elena Ionescu, Mădălina Verenca, Ileana Baican, Roxana Almăşan, Camelia Ciobotaru, Andreea Clipotă, Laura 
Condur, Laviniu Munteanu, Adriana Nica, Gelu Onose, Feza Osman, Daniela Poenaru, Ruxandra Scuturoiu, Nicolae Teleki

Medicul de familie, partener în prevenţie şi în monitorizarea pacientului 
necesitant de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
7.  Contraindicații pentru curele balneoclimatice 

la vârstnici ( >60-65 ani) sunt:
A.  Infarctul miocardic recent (în primele 6 luni)
B.  HTA indiferent de formă
C.  Fibrilația atrială cronică
D.  Boala cardiacă ischemică dureroasă
E.  Ateroscleroza cerebrală.

8.  Principalele contraindicații generale ale 
curelor balneoclimatice includ:

A.  Sarcina, indiferent de trimestru
B.  Purtători de pace-maker cardiac
C.  Psihozele cu tulburări de comportament social
D.  Diabetul zaharat, indiferent de status
E.  Purtătorii sănătoși de germeni patogeni

Lavinia Corina Duică

Rolul biologic al stresului în patologia depresivă și anxioasă
1.  Despre funcțiile amigdalei sunt adevărate următoarele:
A.  Detectează și procesează  

stimuli stresanți
B.  Nu poate evalua semnificația emoțională și 

comportamentală a factorilor ambientali
C.  Procesează input-urile senzoriale multimodale 
D.  Interconectează procese corticale și medulare 

răspunzătoare de coordonarea comportamentului
E.  Nu este implicată în coordonarea modificărilor 

comportamentale induse de stresori.

2.  Stresul:
A.  Eliberarea hormonilor stresului produce doar 

efecte adaptative (reziliența la stres)
B.  Repetarea experiențelor stresante poate reduce toleranța individuală
C.  Stresul prelungit din timpul copilăriei crește riscul 

dezvoltării tulburărilor anxioase și depresive
D.  Factorii de stres nu dereglează axa hipotalamo-

hipofizo-corticosuprarenaliană (HHC)
E.  Factorii de stres externi modifică sistemele de 

neurotransmisie și de semnalizare intraneuronală.
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Telemedicina în monitorizarea pacientului cu boli cardiovasculare
5.  Cei trei piloni ai telemedicinei sunt:
A.  Monitorizare locală
B.  Store-and-forward
C.  Servicii interactive în timp real
D.  Monitorizare la distanță
E.  Servicii în circuit închis, în timp real.

6.  Telemedicina:
A.  Nu poate fi utilizată în contextul insuficienței cardiace

B.  Este utilă în diagnosticarea evenimentelor cardiace 
aritmice și a infarctului miocardic acut

C.  Poate utiliza parametri precum: frecvența cardiacă, 
EKG, tensiune arterială, greutate corporală

D.  Siguranța telereabilitării cardiace nu este condiționată 
de stabilitatea clinică a pacientului

E.  Telereabilitarea cardiacă depinde de planificarea 
activităților de refacere fizică individuală și de 
contraindicațiile pentru activitatea fizică intensă.

Lavinia Caba, Eusebiu Vlad Gorduza

Bolile rare și genetica medicală
9.  Medicina bolilor rare este  

considerată medicina celor “6 P”,  
dintre care fac parte:

A.  medicina personalizată
B.  medicina participativă
C.  medicina psiho-cognitivă
D.  medicina paradoxurilor
E.  medicina paralelă.

10.  Bolile monogenice: 
A.  sunt determinate de modificări în structura și numărul cromozomilor
B.  sunt caracterizate prin scăderea producerii de energie 
C.  sunt determinate de mutații somatice succesive 

apărute și acumulate după fecundare
D.  sunt marcate de penetranță incompletă și expresivitate variabilă  
E.  presupun anamneza familială și analiza arborelui 

genealogic pentru calcularea riscului.
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CCare este menirea noii clinici deschise la Bacău? 
Am înfiinţat ALPHA MED SAN din dorinţa de a asigura 
consultaţii în specialităţile care nu există sau care sunt de-
ficitare în Bacău și judeţele învecinate. 

De ce e nevoie de o clinică de second opinion la Bacău? 
Second opinion se referă la pacienţii cu afecţiuni oncologi-
ce, iar medicii care vor da consultaţii în această specialitate 
sunt de la clinici de renume din Austria, Italia, dar și din 
Iași, de la Institutul Regional de Oncologie. 

Am recurs la acest tip de serviciu medical din dorinţa de 
a veni în sprijinul numeroșilor pacienţi cu afecţiuni onco-
logice din Bacău, dar și pentru faptul că în oraș există doar 
3 medici în această specialitate, care dau consultaţii unui 
număr foarte mare de pacienţi. 

Ce servicii oferiți? 
Consultaţii și explorări EKG, eco doppler, Test de efort și 
Holter, pansamente, investigaţii de laborator, în colaborare 
cu laboratoarele de analize omologate. 

Care sunt specialitățile? 
Chirurgie vasculară, Chirurgie cardiovasculară, Cardiolo-
gie, Cardiologie pediatrică, Endocrinologie, Hematologie, 
Neurochirugie, Oncologie, Urologie, Psihologie, Homeo-
patie, Medicină alternativă. 

Specialităţile noastre sunt deservite de renumite cadre 
universitare din Iași, dar și de către specialiști de elită de 
la Spitalul Moinești, de exemplu. Pe de o parte scutim prin 
prezenţa medicilor în cadrul policlinicii noastre deplasa-
rea pacienţilor din zona noastră la Iași, iar pe de altă parte 
înlesnim internarea pacienţilor care necesită acest lucru în 
clinicile universitare de provenienţă ale medicilor care dau 
consultaţii în policlinica noastră. 

Care e “piesa de rezistență” a serviciilor oferite în clinică? 
Majoritatea specialităţilor oferite au caracter de unicitate 
în judeţ. Ne mândrim cu serviciile oferite în specialităţile 
Chirurgie vasculară și Chirurgie cardiovasculară. La ca-
binetul de Urologie oferă consultaţii unul dintre membrii 
echipei de transplant renal din Iași. Pentru Hematologie, 
prin rotaţie, vin doi specialiști, unul din cadrul Spitalului 
Sf. Spiridon Iași, iar celălalt din Clinica Hematologică IRO 
Iași. 

Policlinica noastră oferă copiilor din Bacău și judeţele 
învecinate consultaţii efectuate de către unul dintre puţinii 

profesori universitari cu îndelungată experienţă în Cardio-
logia pediatrică. 

Ţinând cont de faptul că sunt foarte mulţi pacienţi 
care au dezvoltat dependenţa de droguri, alcool și de 
alte substanţe psihotrope, venim în sprijinul acestora cu 
consultaţii și servicii de Psihoterapie. 

Cazurile deosebite din toate specialităţile, inclusiv Car-
diologie, sunt preluate pentru a fi tratate în clinicile univer-
sitare din care provin medicii consultanţi. 

Aveți experiență anterioară și în serviciile de îngrijiri la domici-
liu, cum se corelează și acest domeniu? 
Într-adevăr, ALPHA MED SAN Bacău și-a început activi-
tatea în 2012, cu divizia de îngrijiri medicale la domiciliu. 
Așa am avut posibilitatea să vedem patologia cu care se 
confruntă pacienţii din zonă, nevoile de servicii medicale, 
am identificat specialităţile deficitare, motiv pentru care 
am început demersurile și am demarat înfiinţarea policli-
nicii, situată pe Str. Vasile Alecsandri 54 bis, într-o zonă 
ușor accesibilă din centrul municipiului Bacău. 

Oferim un acces facil pacienţilor către specialiștii din 
Iași și alte centre, asigurând totodată, prin specialiștii care 
oferă consultaţii, o calitate deosebită a serviciilor medica-
le. Profesionalismul, promptitudinea și corectitudinea sunt 
atributele care descriu în cei mai corecţi termeni Policlini-
ca ALPHA MED SAN Bacău. 

Medica Academica este dedicată medicilor, aveți un mesaj? 
Venim în sprijinul medicilor de familie, al medicilor de di-
ferite specialităţi care au tangenţă cu cele în care oferim 
consultaţii. Scopul funcţionării acestei policlinici și dorinţa 
noastră este de a crea o punte între pacienţii din Bacău și 
judeţele învecinate și medicii de elită din centrele universi-
tare. (Delia Budurcă)  

Alpha San Med Bacău – acoperă 
servicii medicale deficitare în regiune
La Bacău s-a deschis o nouă clinică medicală, care vizează acoperirea unor servicii medicale 
deficitare în oraș, zonele învecinate sau chiar în întregul județ. Astfel, clinica Alpha San Med oferă 
consultații de hematologie, second opinion pentru pacienții oncologici, specialiști recunoscuți 
din centre universitare sau chiar din străinătate venind astfel mai aproape de pacienți. 












