
MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din Româniawww.MedicaAcademica.ro
Septembrie 2020 • An XII • Nr. 110

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

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

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

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

(tipărit)

din anul 2009
ISSN 2067 - 0605

Prevenția și 
diagnosticul precoce 

în cancerul rinosinusal

Herniile 
hiatale voluminoase

În România grija pentru 
pacient nu e o prioritate
În România grija pentru În România grija pentru În România grija pentru 
Conf. Dr. Victor Costache, chirurgie cardiovasculară, Brașov:





D

EDITORIAL

3www.MedicaAcademica.ro Septembrie 2020

După 6 luni de pandemie, e foarte greu să simplifici 
tot contextul și ceea ce am trăit până la a decela 
cele două atitudini ancestrale cu care reacţionăm 
în condiţii majore de stress – “luptă” sau “fugi”. 

Trebuie să dăm la o parte perdele infinite de fum, știri noi 
și vechi, adevărate sau false, supoziţii și presupoziţii, frica 
reală și cea indusă, augmentată până la panică, somnul 
raţiunii și toţi monștrii pe care îi generează cu febrilitate... 

Apoi scenarii reale și inventate, cunoscute și necunoscute, 
bănuite și nebănuite, povești, filme, eroi pozitivi și negativi, 
apoi profitori de tot felul și de toate felurile, economici, 
politici, ba chiar și știinţifici, totul amplificat de omniprezenţa 
și omnipotenţa internetului, pe de-o parte incontrolabil, 
pe de alta manipulator... Și poate aș mai putea continua 
până la o odisee, doar că Ulise a fost doar o plăsmuire...

Ce rămâne după tot acest abur amplificat de unii cu bună 
știinţă, de alţii cu bună credinţă, în condiţiile în care totul 
este supus politicii, luptelor pentru putere și pentru bani?! 

Parafrazându-l pe Malraux, aș spune că mileniul 
următor va fi moral sau nu va fi deloc. 

Aș spune că Moralitatea și Bunul simţ – cam astea 
ar trebui să rămână în Cutia Pandorei după ce tot 
restul va fi fost zburat... inclusiv Speranţa.  

Delia Budurcă
redactor-șef
delia.budurca@tarus.eu

Între “luptă” și “fugi”
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A încetat din viață  
Prof. Ovidiu Băjenaru
Șeful Secţiei Neurologie II a Spitalului Universitar 
de Urgenţă București, Profesorul Ovidiu Băjenaru, 
a încetat din viaţă pe 3 septembrie 2020. În vârstă 
de 63 de ani, Prof. Băjenaru fusese internat în 
urmă cu o săptămână la Institutul “Matei Balș” 
din Capitală, după ce se îmbolnăvise de Covid-19. 
“Personalitate marcantă a neurologiei la nivel 
internaţional, Profesorul Ovidiu Alexandru 
Băjenaru a fost un om luminat, a avut viziune, 
a creat, a muncit continuu, sacrificându-si bi-
nele personal în folosul comunităţii academice 
și al umanităţii”, se arată în comunicatul UMF 
“Carol Davila”. 
Cu peste 30 de ani de experienţă, cu o prodigioasă 
activitate clinică și de cercetare, Prof. Ovidiu 
Băjenaru a fost “o personalitate desăvârșită în 
medicina românească, un profesor excelent de 
neurologie, un medic profesionist pentru pacienţi 
și un dascăl apreciat de studenţii săi”, se arată 
în mesajul Colegiului Medicilor din București. 
“Cu mare efort, prin munca și străduinţa zilnică, 
chiar în vremuri potrivnice, Profesorul Ovidiu 
Băjenaru a fost o adevărată «locomotivă» pentru 
neurologia românească, fiind un model profe-
sional pentru numeroase generaţii de studenţi, 
medici rezidenţi, specialiști, primari. 
Seriozitatea și dăruirea faţă de profesie l-au 
făcut un creator adevărat al școlii moderne de 
neurologie. A fost, dincolo de toate, un om mi-
nunat, vizionar, creator, generos.”, punctează 
comunicatul Societăţii Române de Neurologie, 
organizaţie al cărui fondator, președinte și apoi 
președinte de onoare a fost. 
În 2016, Prof. dr. Ovidiu Băjenaru a primit 
Premiul de Excelenţă Medica Academica pentru 
contribuţia sa la dezvoltarea școlii românești 
de neurologie, în cadrul Galei Premiilor de 
Excelenţă organizate de revista noastră pentru 
a onora valorile medicinei românești. În 2019, 
a fost decorat de Președintele Klaus Iohannis 
cu Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” în 
grad de cavaler. 
Perioada de activitate a Prof. Ovidiu Băjenaru a 
corespuns cu o puternică dezvoltare a tehnicii 
imagistice și a unor progrese uriașe în domeniul 
neurologiei, raportat la o îndelungată perioadă 
anterioară, ceea ce a însemnat și deschiderea 
unor noi oportunităţi în domeniul cercetării. De 
asemenea, prin activitatea sa neobosită, neurologia 
românească a căpătat și un profil internaţional. 

În cadrul a două interviuri acordate revistei 
Medica Academica, în iunie 2011 și în iunie 
2014, din vastul domeniu al neurologiei Prof. 
Ovidiu Băjenaru a accentuat în special proble-
matica asociată accidentului vascular cerebral 
și a urgenţelor neurovasculare, dar și pe cea 
legată de neuroreabilitare, domenii în care mai 
sunt multe de făcut în România. 
“Neuroreabilitarea trebuie gestionată de echipe 
multidisciplinare, coordonate de către medi-
cul specialist neurolog”, puncta Prof. Ovidiu 
Băjenaru. Majoritatea bolilor neurologice cronice 
sunt afecţiuni care din păcate nu se vindecă, în 
cel mai bun caz se pot ameliora. “Din nefericire, 
în România sistemul medical de neuroreabi-
litare este tributar unei concepţii învechite, a 
cărui schimbare trenează. Liste de așteptare, 
pacienţi care pierd din cauza lipsei unui cadru 
bine controlat și dirijat medical de neurorea-
bilitare corectă”. 
Născut la 12 februarie 1957, Prof. Ovidiu-
Alexandru Băjenaru a absolvit Facultatea de 
Medicină a UMF “Carol Davila” din București 
în 1983. În perioada 1993 - 2002 a fost Director 
Medical al Spitalului Universitar de Urgenţă 
București, din 1994 Șeful Clinicii de Neurologie. 
Din 1999, a devenit Profesor Universitar de 
neurologie. În perioada 2000 - 2004 a fost 
Prodecan al Facultăţii de Medicină a UMF “Carol 
Davila” București, între 2008-2011 fiind Șeful 
Catedrei de Neurologie. Din 2011 a fost Director 
al Departamentului 6 - Neuroștiinţe Clinice 
din UMF “Carol Davila” București - Facultatea 
de Medicină. A fost membru corespondent al 
Academiei Române și membru al Academiei de 
Știinţe Medicale. (Raluca Băjenaru) 



Masterat în Bioinformatică 
la Facultatea de Inginerie și IT Târgu Mureș
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informaţiei 
a UMFST “George Emil Palade” din Târgu Mureș 
oferă, începând cu acest an, un program de studii 
de masterat în Bioinformatică. Programul aparţine 
domeniului de studiu Informatică, acreditat 
de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior. 
Acceptarea în cadrul programului se face pe baza 
diplomei de bacalaureat și a unui examen de ad-
mitere. Durata programului este de doi ani, cu 
frecvenţă, iar locurile disponibile sunt 30 pe an. 
Dezvoltarea și folosirea unor instrumente software 
specifice biologiei și știinţelor vieţii și medicinei, 
precum și formarea de specialiști cu studii de mas-
terat în profesia de informatician, asistent de cer-
cetare în bioinformatică, programator de aplicaţii 
în domeniul medical, specialist în e-sănătate se 
află printre scopurile noului program de masterat. 
Printre competenţele suplimentare oferite de 
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informaţiei 
faţă de alte programe de Bioinformatică din ţară 

se află: aplicarea regulilor de muncă organizată 
și eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de 
domeniul didactic-știinţific pentru valorificarea 
creativă a propriului potenţial, cu respectarea 
principiilor și a normelor de etică profesională, 
desfășurarea eficientă a activităţilor organiza-
te într-un grup inter-disciplinar și dezvoltarea 
capacităţilor empatice de comunicare inter-per-
sonală, de relaţionare și colaborare cu grupuri 
diverse, utilizarea unor metode și tehnici eficiente 
de învăţare, informare, cercetare și dezvoltare a 
capacităţilor de valorificare a cunoștinţelor, de 
adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și 
de comunicare în limba română și într-o limbă 
de circulaţie internaţională. 
Studiile de masterat (MSc.) în cadrul specializă-
rii de Bioinformatică se pot continua cu studiile 
universitare de doctorat (PhD.) în cadrul aceluiași 
domeniu Informatică, sub îndrumarea colectivului 
departamentului de Inginerie Electrică și Tehnologia 
Informaţiei. (Raluca Băjenaru)

NEWS
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CARE, consorțiu european  
pentru medicamente împotriva Covid-19
Mai multe companii farmaceutice au lansat CARE 
(Cercetare Accelerată pentru Coronavirusuri în 
Europa), un nou consorţiu european susţinut de par-
teneriatul public-privat Iniţiativa pentru Medicamente 
Inovatoare (IMI). Scopul acestui consorţiu este de a 
accelera descoperirea și dezvoltarea medicamentelor 
de urgenţă pentru tratarea SARS-CoV-2. 
Cu o subvenţie în valoare totală de 77,7 milioane de 
euro, CARE este finanţată prin contribuţii în numerar 
de la Uniunea Europeană (UE) și contribuţii în nu-
merar și în natură din partea a unsprezece companii 
ale Federaţiei Europene a Industriilor și Asociaţiilor 
Farmaceutice (EFPIA) și a trei parteneri IMI asociaţi. 
CARE este un proiect pe 5 ani care reunește 37 de 
parteneri din Belgia, China, Danemarca, Franţa, 
Germania, Olanda, Polonia, Spania, Elveţia, Marea 
Britanie și SUA și este condus de VRI-Inserm (Institutul 
Naţional de Sănătate și Cercetări Medicale din Paris, 
Franţa), Janssen Pharmaceutica NV, una dintre com-
paniile farmaceutice Janssen din grupul Johnson & 
Johnson (Beerse, Belgia) și Takeda Pharmaceuticals 
International AG, (Zurich, Elveţia). Concernul inte-
grează proiectele membrilor asupra Covid-19 aflate 
în desfășurare din februarie 2020. 
“Pandemia COVID-19 a apărut ca fiind cea mai 
mare ameninţare de sănătate la adresa umanităţii 
din acest secol, necesitând o colaborare fără precedent 
a comunităţii știinţifice globale”, a spus Prof. Yves 
Lévy, director executiv al VRI-Inserm și coordonator 
CARE. CARE reunește 37 de parteneri într-o alianţă 
care își combină expertiza și know-how-ul în jurul 
unui plan ambiţios de 5 ani pentru a dezvolta opţiuni 

terapeutice împotriva actualei epidemii Covid-19. 
CARE își propune să creeze terapii eficiente cu un 
profil de siguranţă pozitiv pentru pandemia Covid-19 
(repoziţionarea medicamentelor) și să dezvolte noi 
medicamente și anticorpi special concepute pentru a 
combate virusul SARS-CoV-2. Consorţiul se bazează 
pe trei piloni: repoziţionarea medicamentelor, prin 
screening-ul și profilarea bibliotecilor de compuși 
furnizate de parteneri cu scopul de a avansa rapid 
molecule în stadii avansate de testare clinică; desco-
perirea de medicamente cu molecule mici, bazată pe 
screening in silico și profilarea compușilor candidaţi 
îndreptaţi împotriva SARS-CoV-2 și a altor coronavi-
rusuri; descoperirea de anticorpi care neutralizează 
virusul folosind afișarea completă a reacţiei pe celule 
umane și drojdii, imunizarea modelelor umanizate 
de animale, a celulelor B ale pacientului și în pro-
iectarea in silico. 
Strâns integrate cu acești piloni sunt echipele de lu-
cru care se concentrează pe rafinarea compușilor 
candidaţi printr-o campanie cuprinzătoare de chimie 
medicamentoasă, cercetarea biologiei sistemelor și 
evaluarea pre-clinică și clinică a moleculelor din cei 
trei piloni. Pachetul de lucru pentru biologia sisteme-
lor va investiga fiziopatologia virală pentru a crește 
înţelegerea noastră despre interacţiunile dintre etapele 
infecţiei cu virus și răspunsurile imune la om. Acesta 
va identifica markerii bolii, pentru a ajuta dezvol-
tarea terapiei și a îmbunătăţi proiectarea studiilor 
clinice și monitorizarea studiilor de fază 1 și 2 care 
investighează noi opţiuni terapeutice dezvoltate de 
CARE. (Raluca Băjenaru) 

Colchicina, rezultate bune în tratarea Covid-19

Colchicina, un medicament antiinflamator folosit 
pentru tratarea gutei și a altor afecțiuni reumatismale, 
ar putea fi un tratament promițător pentru Covid-19, 
potrivit unui studiu randomizat, open-label, publicat 
în JAMA Network Open și citat de medscape.com. 
În studiul GRECCO-19 (Greek Study in the Effects of 
Colchicine in Covid-19 Complications Prevention), 
cercetătorii au desemnat la întâmplare 105 pacienți bolnavi 
de Covid-19 pentru administrarea tratamentului standard 
sau a tratamentului standard plus colchicină timp de trei 
săptămâni. Acești au descoperit că, la pacienții din grupul 
care primise colchicină, timpul până la deteriorarea clinică a 
fost mai lung, deși nu erau diferențe semnificative între cele 
două grupuri la nivel de biomarkeri cardiaci și inflamatori. 
“Studiul nostru nu a investigat mecanismele de 
acțiune, însă credem că cheia se află în proprietățile sale 

antiinflamatorii combinate cu efectul antitrombogenic 
care a fost observat și pe pacienții noștri și a fost 
menționat și în literatură”, a spus dr. Spyridon 
Deftereos, profesor de cardiologie, Spitalul Universitar 
“Attikon”,  Universitatea Kapodistrian din Atena. 
Majoritatea pacienților erau tratați cu clorochină 
sau hidroxiclorochină și azitromicină. Rezultatele 
au arătat și că durata de spitalizare a fost cu o zi 
mai lungă în grupul de control, comparativ cu 
grupul căruia i s-a administrat colchicină. 
De asemenea, un studiu recent asupra acestui medicament 
antiinflamator (LoDoCo2, dublu orb) a arătat că ar putea 
fi valoros în prevenția secundară la boala coronariană 
cronică, reducând riscul incidentelor cardiovasculare 
cu o treime, atunci când este adăugat la tratamentul 
standard de prevenție. (Raluca Băjenaru) 
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Din 33.000 de români vindecați  
de Covid-19, doar 490 au donat plasmă
Din cei peste 33.000 de români care s-au vindecat 
până acum de infecţia cu noul coronavirus, doar 490 
au donat plasmă, iar centrele de transfuzie sanguină 
au distribuit către spitale 463 unităţi de plasmă de 
la donatorii vindecaţi de Covid-19, conform datelor 
Ministerului Sănătăţii. La fiecare 15 secunde, în lume, 
o persoană moare din cauza noului coronavirus, iar 
în România s-au depășit 3000 de decese. 
Sistemul Medical MedLife lansează un apel către 
pacienţii vindecaţi de Covid-19 și îi îndeamnă să 
doneze plasmă la centrele de transfuzie sanguină 
din toată ţara, în cadrul unei campanii de informare și 
conștientizare care atrage atenţia asupra importanţei 
tratamentului cu plasmă convalescentă și nevoii de 
a crește semnificativ numărul de donatori. 
MedLife le oferă donatorilor posibilitatea de a beneficia 
gratuit de un test RT-PCR pentru confirmarea vinde-
cării, în cazul în care nu au un asemenea test, și de 
un test IgG, în cazul persoanelor asimptomatice care 
nu au fost confirmate printr-un test RT-PCR pozitiv. 
De asemenea, donatorii vor beneficia gratuit, după 
donare, de două screening-uri medicale complete 
pentru evaluarea în dinamică a sănătăţii. Acestea 
includ o serie de investigaţii clinice și paraclinice 
care îi vor ajuta să își monitorizeze starea de sănă-
tate după convalescenţă. Pentru a putea beneficia 
de aceste servicii, donatorii trebuie să complete-
ze formularul de cerere de pe site-ul medlife.ro:  

https://www.medlife.ro/donare-plasma/. 
“Există, în acest moment, o serie de studii internaţionale 
care au demonstrat eficienţa tratamentului cu plasmă 
convalescentă, mai ales la pacienţii cu forme grave ale 
bolii, inclusiv o scădere semnificativă a mortalităţii. 
Acest tip de tratament a fost aprobat de către Comisia 
Europeană încă de la începutul lunii aprilie, iar în 
România a fost introdus în protoculul de tratament 
pentru Covid-19 spre finalul lunii mai. Din păcate, 
însă, tratamentul nu a putut fi utilizat pe scară largă 
din cauza numărului mic de donatori. Salutăm decizia 
autorităţilor de la începutul lunii august de a flexibiliza 
condiţiile pentru donarea de plasmă și ne alăturăm 
eforturilor acestora de a crește numărul de donatori”, 
a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife 
Grup. Donarea plasmei din sânge este un proces sigur 
care a fost folosit de mai bine de o sută de ani pentru 
a ajuta la salvarea de vieţi. Mii de oameni donează în 
siguranţă și fără durere în fiecare zi. Donarea plasmei 
se realizează într-un mediu controlat și reglementat, 
de către personal instruit, folosind materiale sterile, 
de unică folosinţă. Întrucât conţine anticorpi, plas-
ma donată de pacienţii Covid-19 care s-au vindecat 
poate ajuta bolnavii aflaţi în faza acută să lupte mai 
bine cu boala. Plasma este, astfel, transfuzată unui 
pacient care se luptă cu infecţia sau poate fi utilizată 
pentru obţinerea unor imunoglobuline concentrate. 
(Raluca Băjenaru) 

Rezultate neclare pentru remdesivir  
la pacienții cu formă moderată de Covid-19 

Femeile, răspuns imun mai puternic decât bărbații la Covid-19

Un tratament de cinci zile cu remdesivir la pacienți 
spitalizați cu o formă moderată a Covid-19 a avut un 
rezultat statistic mai bun comparativ cu tratamentul 
standard, potrivit unui studiu randomizat sponsorizat 
de o companie farmaceutică, menționează medscape.
com. Totuși, experții au menționat că beneficial 
clinic al acestui medicament este neclar. În plus, 
pacienții care, în mod aleatoriu, au fost desemnați 
să primească o cură mai lungă cu remdesivir, de 

Corpurile femeilor produc un răspuns imun 
mai puternic la virusul SARS-CoV-2 decât 
corpurile bărbaților, potrivit unui studiu 
publicat în Nature, citat de medscape.com. 
“Femeile au demonstrat o activare mai puternică a 
celulelor T decât pacienții bărbați, la infectarea cu 

zece zile, nu și-au îmbunătățit semnificativ starea 
comparativ cu cei care au primit tratamentul standard. 
Aceste studii și alte două anterioare au demonstrat 
rezultate variabile pentru remdesivir, ridicând 
chestiunea eficacității acestui medicament. 
Pe de altă parte, administrarea famotidinei la pacienți 
spitalizați a fost asociată reducerii mortalității, potrivit 
unui studiu observațional publicat în American Journal 
of Gastroenterology. (Raluca Băjenaru) 

SARS-CoV-2, iar acest aspect a fost menținut și la vârste 
mai înaintate”, au menționat cercetătorii. În plus, 
aceștia au descoperit că un răspuns slab al celulelor 
T este corelat cu vârsta pacientului și este asociat 
cu consecințe mai grave ale Covid-19 la pacienții 
bărbați, dar nu și la femei. (Raluca Băjenaru) 





A
După ani de specializări în chirurgia toracică în vestul Europei, în special în Franța, 
Conf. Dr. Victor Costache a venit în România -- mai întâi la Sibiu, iar după un intermezzo la 
cârma Ministerului Sănătății, întrerupt de pandemie, a revenit în câmpul profesional, care 
l-a consacrat, de astă dată la Spitalul “Sf. Constantin” din Brașov. Spune că își dorește, aici, 
standarde europene pentru pacientul român. “Din păcate, grija față de pacient nu face parte 
dintre priorități, în felul în care este gândit în prezent sistemul sanitar din România”, spune 
specialistul în chirurgie cardiovasculară.

Aţi deschis la Brașov, în cadrul Spitalului Sf. 
Constantin, una dintre cele mai performante 
clinici de Chirurgie cardiovasculară din România, 
apreciată și în Europa. Sunteţi fondatorul 
Clinicii de Chirurgie Cardiacă din Annecy, 
Franța, membru titular al Colegiului Francez de 
Chirurgie Cardiacă. În ce măsură aţi reușit să 
implementaţi și la Brașov metodele din Franţa?

Putem considera Clinica de chirurgie car-
diovasculară de la Spitalul Sf. Constantin ca o 
copie reușită a clinicilor din Lyon și Grenoble. 
Totul a pornit în 2013, atunci când am dema-
rat primul program de boli cardiovasculare în 
România, am adus chiar din prima săptămâ-
nă specialiști francezi, care au stat alături de 
cei din România pentru a ajunge la aceleași 
protocoale. Încă mai avem medici de mare 
renume și experienţă, de exemplu dr. Eric 
Arnaud Crozat, care ne vizitează și operează 
alături de echipa noastră, și toţi se adaptează 
cu ușurinţă întrucât regăsesc modul de orga-
nizare din Franţa. 

Evident, în ultimii ani, alături de echipa 
noastră au lucrat și specialiști din alte cen-
tre, din Marea Britanie, SUA, Germania. 
Astfel, am reușit să ţinem unită o echipă de 
specialiști de mare valoare, care pe lângă 
condiţiile foarte bune de lucru au beneficiat 
în permanenţă de schimburi de experienţă 
chiar la locul de muncă, nefiind nevoiţi să 
plece din ţară. 

Pot spune, fără ezitare, că un pacient va 
beneficia de aceleași șanse și de aceleași 
procedee inovative dacă va fi operat pe inimă 

la Brașov la “Sf. Constantin” sau într-o clinică 
reputată din Franţa sau Germania. 

Ce ne puteți spune despre dotarea clinicii?! 
Clinica respectă toate normativele din Româ-
nia și din UE: în jurul unei secţii de 25 de pa-
turi sunt grupate două săli de operaţii complet 
dotate cu console de circulaţie extracorporea-
lă de ultimă generaţie, Stockert S5, sisteme de 
tip cell saver, truse de instrumente și sistem 
pentru chirurgia cardiacă endoscopică, robot 
DaVinci, sală hibridă Siemens etc. 

Ce patologie abordează clinica pe care o conduceţi? 
În clinică, de la prima intervenţie chirurgica-
lă realizată pe 4 mai 2020, s-au realizat toate 
tipurile de proceduri cardiovasculare: bypass-
uri aorto coronare, protezări valvulare, plastii 
valvulare, reconstrucţii de vase mari etc. O 
particularitate a secţiei sunt intervenţiile val-
vulare minim invazive, realizate fără deschi-
derea sternului, echipa noastră fiind singura 
echipă din Transilvania ce realizează astfel de 
proceduri, atât de importante pentru pacienţi. 
De exemplu, un pacient care are nevoie de o 
plastie de valvă mitrală va beneficia de o ast-
fel de procedură endoscopică ce se realizea-
ză printr-o incizie de maxim 5 cm în spaţiul 
intercostal și va rămâne doar 4 zile în spital 
după intervenţie. 

Un singur om nu poate obţine rezultate. Vă rog 
să ne vorbiţi despre echipa pe care o conduceţi și 
realizările pe care le-ați reușit. 
Exact, avem o echipă cu specialiști de prestigiu, 
cu mare experienţă; pentru a aminti numai 
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pe câţiva dintre ei, pe anestezie terapie inten-
sivă Dr. Irina Modrigan, cu peste 25 de ani 
experienţă în domeniu, care a fost și coordo-
natoarea departamentului de anestezie de la 
Institutul inimii din Târgu Mureș, Dr. Mihail 
Chilofl ischi și Dr. Carmen Sircuta, de un înalt 
profesionalism și cu expertiză atât în domeniul 
patologiei adulte cât și la pacienţii pediatrici, Dr. 
Cristina Pitiș, un cardiolog de mare experienţă 
și o valoare recunoscută european în ecografi a 
cardiacă intraoperatorie, alături de o echipă 
de chirurgi tineri și cardio logi intervenţioniști 
– Dr. Felix Farcaș, Anca Chitic, Dragoș Lupu, 
Cristian Popescu, Emil Moldovan și mulţi alţii. 

De asemenea, avem privilegiul să avem un 
departament de circulaţie extracorporeală de 
top, coordonat de Dr. Sebastian Oană, unul 
dintre puţinele din ţară ce au expertiză atât 
în patologia adultă, cât și în cea pediatrică sau 
minim invazivă. 

Alături de echipa de specialiști români 
avem visiting surgeons de prestigiu – Dr. Eric 
Arnaud Crozat (Franţa), Dr. Ioannis Tzana-
varos (Stuttgart), Dr. Șerban Stoica (Bristol), 
Dr. Kak Khee Yeung (Amsterdam). 

Pentru că ați lucrat și în Franța, și în România, 
cum arată sintetic o comparație între cele două 
sisteme de sănătate din punctul de vedere al 
pacientului? 
Diferenţa este enormă, din păcate, și asta 
se refl ectă direct în performanţele slabe ale 

sistemului sanitar românesc – suntem după 
cum știţi pe locul întâi în Europa, de exemplu 
la număr de decese din spital care ar putea 
fi  prevenite, numărul unu ca mortalitate din 
cauza bolilor cardiovasculare etc. Din păca-
te grija faţă de pacient nu face parte dintre 
priorităţi, în felul în care este gândit în pre-
zent sistemul sanitar din România. 

Dar din cel al profesionistului – medicului?! 
În ultimii doi ani s-au crescut salariile me-
dicilor și asistentelor la un nivel foarte apro-
piat de cele din Franţa sau Germania, dar din 
păcate nu s-au îmbunătăţit și condiţiile de 
muncă din spitale. Marea majoritate a infras-
tructurii este vetustă, iar sistemul este hiper-
reglementat și foarte puţin transparent. 

În urmă cu ceva vreme propunerea de a pregăti 
medici rezidenţi în clinicile private a stârnit 
vâlvă. Personal am stat de vorbă cu mulţi 
medici rezidenţi care s-au arătat interesaţi. Care 
sunt avantajele și dezavantajele pe care le-ați 
identifi cat? 
Nu mai este doar o propunere; în momentul de 
faţă s-au elaborat, încă din decembrie 2019, pre-
vederi normative clare care au permis în pre-
mieră, din 2020, medicilor rezidenţi români să 
facă stagii atât în clinici private, cât și în spitale 
militare sau spitale judeţene mari. Astfel, siste-
mul de formare a rezidenţilor a fost modernizat 
și s-a permis tinerilor să aibă un parcurs mult 
mai fl exibil și mai modern. De asemenea, în 
2020, Consiliul Naţional al Rectorilor a adop-
tat în premieră o propunere a echipei noastre, 
de a moderniza complet bibliografi a medicilor 
rezidenţi și de a introduce la rezidenţiat, din 
2021, numai tratate internaţionale de prestigiu 
(e.g. Harrison), traduse în română de cei mai 
buni specialiști ai noștri. 

Statisticile arată o creștere marcantă a 
cazurilor de arterită obliterantă, asta și pe 
fondul creșterii numărului de cazuri de diabet 
zaharat, dar și al tabagismului. În clinicile din 
vest se practică tehnicile endovasculare. Se 
folosesc și în clinica pe care o conduceţi? 
Clinica din Brașov este dotată cu un angio-
graf și cu o sală hibridă de Siemens de ultimă 
generaţie. Astfel, pacienţii noștri benefi ciază 
curent de proceduri endovasculare sau hi-
bride – combinaţie de proceduri deschise cu 
tehnici endovasculare. 

Parcursul Dvs. profesional a favorizat contacte 
internaționale. Vă rog să ne vorbiți despre 
această rețetă.
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Fac parte din Board-ul Societăţii Internaţionale 
de Chirurgie Endovasculară, fiind directorul 
acestei prestigioase societăţi pentru Europa 
de Est și, de asemenea, datorită parcursului 
meu profesional, cu peste 14 ani în clinici de 
renume din Franţa, Canada sau Marea Brita-
nie, am reușit să am o reţea de colegi și prie-
teni de renume în domeniul medical. Pe lângă 
cei enumeraţi anterior mai menţionez pe Prof. 
Rodney White (UCLA), Prof. Alan Lumsden 
(Houston, Texas), Prof. Charles Lutz (New 
York) sau Prof. T. Sloan Guy (Philadelphia). 
Toţi au fost în România și au lucrat alături de 
echipa noastră – de exemplu, Prof. Lutz a fost 
în România de trei ori, alături de o echipă de 
medici și asistente din SUA de 12 persoane, 
prima oară în 2015, și ne-a ajutat să demarăm 
primele intervenţii valvulare endoscopice re-
alizate în ţară. 

Cercetările în acest domeniu de specialitate 
sunt într-o continuă dinamică. Care sunt acum 
ultimele noutăți în cercetare, cât de departe sunt 
de aplicarea în practică, și mai ales la noi? 
Într-adevăr, în momentul de faţă se lucrează 
foarte mult pentru a se integra terapia per-
sonalizată cu inteligenţa artificială în bolile 
cardiovasculare. Echipa noastră de cercetare 
de la Facultatea de Medicină din Sibiu a fost 
cooptată într-un cluster de cercetare alături 
de specialiști din Olanda, Franţa, Marea Bri-
tanie și Italia pentru două proiecte Horizon, 
scrise chiar pe această idee. Vom fi anunţaţi 
despre rezultatul acestei competiţii europene 
undeva în luna octombrie și sper ca rezultatul 
să fie unul pozitiv.

Cum apreciați accesibilitatea pacienţilor la 
serviciile clinicii unde activați. Cum pot ajunge 
pacienţii să beneficieze de tratament aici? 
Întotdeauna echipa noastră a primit pacienţi 
din întreaga ţară, dar și pacienţi din afara 
României și putem fi cu ușurinţă găsiţi la Spi-
talul “Sf. Constantin” din Brașov. De aseme-
nea, deoarece avem foarte multi pacienţi din 
București, avem o colaborare foarte bună cu 
Spitalul Sanador unde sunt prezent în fiecare 
lună și unde realizăm și intervenţii chirurgi-
cale împreună cu echipa Prof. Horaţiu Moldo-
van. 

Care sunt consecințele – cu plusuri și minusuri – 
ale trecerii programelor naționale de sănătate și 
în mediul privat?! 
Programele de sănătate se desfășoară și în 
instituţii sanitare private și asta cel puţin din 
2013 și acest lucru este numai în interesul 

pacienţilor din România. Este foarte impor-
tant ca principiile europene, în care pacien-
tul să își poată alege liber medicul în care 
are încredere, să fie respectate, iar drepturile 
pacienţilor să nu fie îngrădite prin hiper-regle-
mentări care au ca singur scop doar păstra-
rea unor monopoluri și distrugerea calităţii 
actului medical. Cei care găsesc minusuri în 
desfășurarea actelor medicale în instituţiile 
sanitare private sunt indivizi retrograzi, care 
nu s-au obișnuit încă cu poziţia României în 
Uniunea Europeană. 

Cum apreciați experiența Dvs. ca ministru al 
sănătății într-o perioadă dificilă, în contextul 
pandemiei de Covid-19? 
Am luat primele măsuri foarte precoce, știind 
de pericolul Sars Cov 2 încă de la sfârșitul 
lui decembrie 2019. De la începutul lunii ia-
nuarie 2020 am lucrat foarte mult în echipe 
multidisciplinare împreună cu cei din MAI, 
MAE, transporturi, precum și cu colegi din 
alte instituţii pentru a se întârzia cât mai mult 
apariţia acestui virus pe teritoriul ţării noastre 
– astfel, primul pacient nu a fost din China, ci 
a apărut relativ târziu, pe 26 februarie 2020, 
din Italia – pentru a se aloca resurse materi-
ale, pentru a se putea achiziţiona tot ceea ce 
era necesar în sistemul sanitar, pentru a se 
pregăti spitalele noastre – vezi Planul Alb pre-
zentat în martie 2020 și care, din păcate, nu a 
fost implementat în totalitate – și multe altele. 
Dar această activitate intensă ar putea face cu 
siguranţă obiectul unui interviu separat.  
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emcemc

CCancerul rinosinusal reprezintă 
aproximativ 1% din totalul neoplaziilor 
și 3% dintre neoplaziile capului și 
gâtului. Incidenţa crește odată cu 
înaintarea în vârstă, incidenţa maximă 
(7:100.000 locuitori) întâlnindu-se în 
decada a 8-a de viaţă.1 

În ciuda dezvoltării cercetării în 
domeniul medical și a multiplelor 
descoperiri recente, mecanismul 
oncogenic este incomplet elucidat, 
motiv pentru care prevenţia afecţiunilor 
neoplazice este greu de realizat, însă 
este cunoscut faptul că expunerea la 
anumite substanţe chimice are un loc 
important în mecanismul etiopatogenic 
al afecţiunilor neoplazice în sfera ORL. 
Riscul cel mai important este reprezentat 
de carcinogenii inhalatori. Există profesii 
și domenii de activitate care prezintă un 
risc crescut de dezvoltare a patologiei 
neoplazice rinosinusale, precum 
expunerea la pulberea de lemn, ce 
asociază un risc de 540 de ori mai mare 
de adenocarcinom rinosinusal, în cazul 
expunerii permanente. De asemenea, 
lucrătorii în industria prelucrării 
nichelului, a placărilor cu crom, a 
proceselor tehnologice ce utilizează 
isopropil alcool, în industria lemnului și 
a pielăriei și marochinăriei prezintă risc 
crescut din cauza expunerii îndelungate 
la crom hexavalent, oxid de nichel, alchil 
sulfat și aldehide. Aflatoxinele, cromul, 
azbestul, nichelul, iperita, hidrocarburile 
policiclice și torotrastul folosit în 
industria vopselelor1,2 sunt consideraţi 
factori determinanţi pentru carcinomul 
scuamos rinosinusal. 

Prevenţia s-ar putea realiza prin 
limitarea expunerii la substanţe toxice 

cancerigene și purtarea echipamentelor 
de protecţie corespunzătoare (măști cu 
filtru de particule etc). 

Un alt factor cauzal important în 
etiopatogenia neplazică îl reprezintă 
fumatul și expunerea la fumul de 
ţigară. Acesta conţine produse 
cancerigene pirolitice ce combină cu 
ADN-ul generând mutaţii genetice. 
Hidrocarburile aromatice policiclice 
(PAH) reprezintă categoria cea mai 
importantă de substanţe cancerigene 
din fumul de tutun. Acestea rezultă în 
urma combustiei tutunului și a foiţei 
de hârtie la temperaturi înalte. Prima 
hidrocarbură aromatică policiclică 
identificată în fumul de ţigară este 
benzopirenul, care se leagă ireversibil 
de ADN cauzând mutaţii genetice.3,4 
Acroleina, un alt produs de piroliză, 
se leagă de guanină și formează 
legături acrolein-guaninice care 
induc mutaţii în timpul copierii ADN-
ului, fapt ce conduce la dezoltarea 
de celule neoplazice.5 Din combustia 
tutunului rezultă, de asemenea, 
nitrozamină, azo-arene, nitrili, amine 
aromatice și compuși de azot, substanţe 
dovedit cancerigene pentru mucoasa 
respiratorie.6 

Infecţia cu tulpini cu risc înalt ale 
virusului HPV (Human Papiloma 
Virus) are un rol etiologic important în 
cancerul de cap și de gât. Este detectat 
în 80% dintre cancerele de orofaringe, 
dar numeroase studii au identificat 
tulpini de HPV și în cazul tumorilor 
rinosinusale, în special a carcinomului 
scuamos keratinizant rinosinusal, dar și 
în alte tipuri de carcinom, a tumorilor 
de glandă salivară și a carcinomului 
adenoid chistic. Identificarea 
tulpinilor virale în structura acestor 

Prevenția și diagnosticul 
precoce în  
cancerul rinosinusal

Spitalul Clinic “Sfânta Maria” – Clinica ORL 
și Chirurgie Cervico-Facială, București, 
România
UMF “Carol Davila”, București, România
Centrul de Excelență pentru Cercetarea 
mecanismelor tulburărilor senzitiv-
senzoriale și studiul patologiei 
inflamator-infecțioase, tumorale și 
obstructive a căilor aero-digestive 
superioare (CESITO), Clinica ORL și 
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“Sfânta Maria” București
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sau benigne, cât și afecţiunilor 
infecto-inflamatorii rinosinusale. 
Unilateralitatea simptomelor ar trebui 
să ridice un semnal de alarmă care 
să grăbească prezentarea la medic și 
efectuarea investigaţiilor suplimentare, 
fără de care diagnosticarea este adesea 
dificil de realizat. 

În completarea examenului clinic ORL, 
un rol foarte important îl are endoscopia 
nazală, ce permite vizualizarea în 
totalitate a cavităţii nazale, o regiune 
anatomică greu accesibilă examinării 
clinice, dar din păcate formaţiunile 
tumorale cu punct de plecare 
intrasinusală rămân greu de identificat. 
În anumite cazuri, pot exista semne 
indirecte ale afectării tumorale sinusale, 
precum o sinuzită de însoţire. Aspectele 
clinice sugestive ar fi persistenţa 
rinosinuzitei în ciuda tratamentelor 
corect efectuate, rinoreea sanguinolentă 
sau epistaxisurile repetate. 

De asemenea, examinarea 
radiologică modernă precum tomografia 
computerizată rinosinusală sau 
imagistică prin rezonanţă magnetică 
are un rol deosebit de important în 
identificarea unui eventual proces 
tumoral și a stabilirii invaziei 
structurilor de vecinătate al acestuia. 
Aprecierea vascularizaţiei formaţiunii 
tumorale se face prin angio-RMN sau 
angiografie. 

Pentru stabilirea invaziei structurilor 
osoase, precum liza de lamina papiracee, 
cu invazia orbitară sau a palatului dur și 
a pereţilor osoși rinosinusali, computer 
tomografia reprezintă investigaţia 
imagistică de primă intenţie, în timp ce 
pentru evaluarea extensiei și invaziei 
vasculare, ganglionare, a părţilor moi 
sau a extensiei endocraniene se preferă 
RMN craniocerebral și cervical cu 
substanţă de contrast. În anumite cazuri 
este necesară efectuarea ambelor tipuri 
de investigaţii radiologice în vederea 
obţinerii informaţiilor complementare 
referitoare la invazia loco-regională. 

Stabilirea diagnosticului de 
certitudine se face întotdeauna pe 
baza examenului anatomo patologic 
și imunohistochimic al formaţiunii 
tumorale identificate și excizate, prin 
stabilirea tipului histopatologic. Se 
preferă biopsia preoperatorie, deși există 
posibilitatea ca să se preleveze un polip 

tumori deschide perspectiva 
cercetării implicaţiei infecţiei virale 
și în etiopatogenia tumorilor maligne 
rinosinusale.7,8 Genotiparea HPV este 
utilă pentru aprecierea gravităţii 
afecţiunilor și identificarea tulpinilor cu 
înalt risc oncogenic. 

O altă cauză a carcinomului scuamos 
rinosinusal esta reprezentată de 
malignizarea papilomului inversat. 
Papilomul inversat este o tumoră 
rinosinusală benignă cu potenţial 
recidivant și de malignizare, ce apare 
ca urmare a proliferării epiteliului în 
corion. Deși este o tumoră benignă, 
riscul de malignizare atribuie o 
importanţă deosebită tratamentului 
chirurgical corect, fără restanţă 
tumorală, și urmăririi atente 
postoperatorii a pacienţilor.9

Forma poliosteitică de displazie 
fibroasă în cadrul sindromului McCune 
Albright prezintă un risc de malignizare 
de aproximativ 4%. Acest sindrom 
asociază pigmentare tegumentară 
anormală, pubertate precoce la fete și 
maturare osoasă precoce. Diagnosticul 
poate fi greu de stabilit în urma 
biopsierii din cauza lipsei omogenităţii 
tumorale.10

Prevenţia afecţiunilor neoplazice este 
greu de realizat în totalitate din cauza 
cunoașterii incomplete a mecanismelor 
ce stau la baza proliferării celulelor 
neoplazice, dar evitarea expunerii 
la substanţe cancerigene și tratarea 
afecţiunilor cu potenţial de malignizare 
pot contribui la stoparea creșterii 
numărului de cazuri noi descoperite. 
De asemenea, dacă se va confirma 
implicarea virusului HPV în etiologia 
neoplasmelor rinosinusale, vaccinarea 
împotriva tulpinilor cancerigene ar 
putea aduce un beneficiu și în sfera 
ORl, pentru prevenţia atât a cancerului 
orofaringian, cât și a afecţiunilor 
maligne rinosinusale. 

Din cauza debutului “silenţios” al 
afecţiunii, cât și a simptomatologiei, 
care adesea poate mima o altă 
patologie, cancerul rinosinusal este 
adesea descoperit în stadii avansate ale 
afecţiunii. 

Simptomatologia include obstrucţie 
nazală, adesea unilaterală, epistaxis, 
rinoree și anosmie, fiind comună 
atât afecţiunii tumorale maligne 
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scăderea acuităţii vizuale și diplopie, 
Sindromul buco-dentar, ce apare în 
cazul formaţiunilor tumorale de sinus 
maxilar sau de podea a cavităţii nazale 
și se caracterizează prin ulceraţii 
palatine sau gingivale, durere dentară, 
mobilitate anormală a dinţilor. În 
evoluţia afecţiunii putem întâlni și 
sindromul facial, prin invazia părţilor 
moi ale obrazului, cu deformări faciale 
sau algii faciale catalogate cel mai 
adesea drept nevralgii. În cazul invaziei 
intracraniene, a tumorilor de sinus 
sfenoidal sau frontal, simptomatologia 
poate include crize comiţiale, sindrom 
de hipertensiune intracraniană, deficit 
de atenţie, stări de obnubilare precum 
și supuraţii endocraniene, simptome 
incluse în sindromul neurologic. 

În anumite cazuri, adenopatia 
laterocervicală este cea care ridică 
un semnal de alarmă. Metastazarea 
ganglionară se întâlnește în aproximativ 
25% dintre cazurile de carcinoame 
sau sarcoame rinosinuzale. Ganglionii 
jugulocarotidieni sunt cel mai frecvent 
afectaţi, iar prezenţa adenopatiilor 
încadrează afecţiunea în stadiul III.11 

Diagnosticul diferenţial al tumorilor 
maligne rino-sinusale se face cu 
tumorile benigne rino-sinusale prin 
examen histopatologic, cu rinosinuzitele 
cronice cu polipi nazali, cu rinosinuzita 
cronică cu polip de însoţire, cu 
carcinomul rinofaringian și tumorile 
benigne rinofaringiene.  

de însoţire și nu ţesut tumoral. Biopsia 
excizională largă poate însemna în fapt 
efectuarea intervenţiei chirurgicale. 
Excizia chirurgicală se poate face 
endoscopic sau prin abord extern. 
De obicei tratamentul chirurgical nu 
este suficient și se asociază cu radio 
și chimioterapie. În plus, obţinerea 
radicalităţii oncologice în regiunea 
nasului și a sinusurilor implică adesea 
reconstrucţii laborioase ale bazei 
craniului, scheletului facial sau chiar a 
tegumentelor feţei. 

Tumorile epiteliale maligne reprezintă 
majoritatea tumorilor nazo-sinusale, cu 
o prevalenţă între 45 și 80%, dar procese 
tumorale pot apărea în oricare dintre 
tipurile de ţesut întâlnit în cavitatea 
nazală și sinusală. Astfel, putem întâlni 
o varietate de tipuri histologice precum: 
carcinomul scuamos keratinizant, 
fibrosarcomul, carcinomul scuamos non-
keratinizant, tumora malignă de teacă 
de nerv periferic, adenocarcinomul cu 
grad scăzut de malignitate, histiocitomul 
fibros malign, adenocarcinomul cu grad 
înalt de malignitate, angiosarcomul, 
carcinomul cu celule acinare, sarcomul 
Kaposi, carcinomul adenoid chistic, 
rabdomiosarcomul, carcinomul 
mucoepidermoid, leiomiosarcomul, 
carcinomul nediferenţiat sino-
nazal, hemangiopericitomul malign, 
neuroblastomul olfactiv, melanomul 
malign, limfoame maligne, 
plasmocitoame, condrosarcoame, 
osteosarcoame și teratoame maligne. 
Cunoașterea tipului histopatologic 
este importantă în vederea completării 
tratamentului chirurgical cu cel 
radio-chimioterapic, mai ales că 
diagnosticarea tardivă și invazia în 
structurile de vecinătate fac adesea 
imposibilă excizia în totalitate a 
formaţiunii tumorale cu margini de 
siguranţă oncologică. Unele din aceste 
tumori nu sunt radiosensibile, motiv 
pentru care echipa oncologică asociază 
tratamente (chimioterapie) de stimulare 
a sensibilităţii tumorale la radioterapie. 

Din cauza localizării afecţiunii 
neoplazice rinosinusale tabloul clinic 
poate fi variat, astfel existând mai multe 
tipuri de manifestări clinice, precum: 
Sindromul orbitar, întâlnit cel mai 
frecvent în tumorile maxiloetmoidale cu 
extensie orbitară, care se manifestă prin 
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HHerniile hiatale (H-H) reprezintă o 
varietate aparte de hernii diafragmatice, 
în care se produce migrarea 
transdiafragmatică, în torace, a 
stomacului prin hiatusul esofagian. H-H 
sunt deci hernii ce se produc la nivelul 
diafragmei, oarecum impropriu denumite 
aşa, deoarece hernierea stomacului 
nu se face la exterior, ci din cavitatea 
abdominală spre cavitatea toracică, în 
mediastinul posterior. 

Ierarhizarea HH în funcţie de diverse 
criterii (anatomice, mecanism etiologic 
etc.) a cunoscut numeroase clasificări 
de-a lungul timpului, începând cu cea 
a lui Ake Akerlund (1926) până la cea 
actuală, completă (SAGES), ce descrie 
esenţial 4 tipuri de hernii:

I. H-H de tip I – hernie hiatală de 
alunecare, în care joncţiunea esogastrică 
migrează deasupra diafragmei, stomacul 
rămâne în alinierea longitudinală 
obișnuită, iar fornixul gastric rămâne sub 
joncţiunea gastroesofagiană;

II. H-H de tip II – sunt herniile 
paraesofagiene pure (HPE), consecinţa 
unui defect al membranei freno-
esofagiene, prin care stomacul se 
angajează în mediastinul posterior în 
timp ce zona joncţională rămâne agăţată 
de fascia preaortică și de ligamentul 
arcuat median, în poziţie normală, 
intraabdominal;

III. H-H de tip III sau mixte – sunt o 
combinaţie de tip I și II, atât cu joncţiunea 
esogastrică cât și cu fornixul ce herniază 
transhiatal, fornixul plasându-se 
deasupra joncţiunii esogastrice;

IV. H-H de tip IV – se caracterizează 
prin prezenţa unei alte structuri 
decât stomacul, cum ar fi omentul, 
colonul sau intestinul subţire în sacul 
de hernie.

Mai mult de 95% din herniile 
hiatale sunt de tipul I. Herniile 
II-IV ca grup sunt denumite hernii 
paraesofagiene (HPE) și sunt diferenţiate 
de hernia de tip I prin conservarea 
relativă a atașamentelor frenoesofagiene 
posterolaterale în jurul joncţiunii 
gastroesofagiene.1-3 Din herniile 
paraesofagiene, mai mult de 90% sunt 
de tip III, iar cel mai puţin frecvent este 
tipul II. Termenul “hernie paraesofagiană 
gigant” apare relativ frecvent în literatura 
de specialitate, deși definiţia acesteia este 
oarecum incoerentă. Diferiţi autori au 
sugerat că hernia paraesofagiană gigantă 
poate fi definită sau asimilată tuturor 
herniilor de tip III și IV, dar limitează 
acest termen la herniile paraesofagiene, 
având mai mult de jumătate din stomac la 
nivel intratoracic.3-5 

Clasificarea actuală a apărut ca 
necesară deoarece specificităţile fiecărui 
tip de HH au ca efect o modalitate aparte 
în managementul terapeutic, indicaţiile 
de reparare diferind între herniile de 

Herniile hiatale 
voluminoase – date 
clinico-paraclinice și 
terapeutice actuale

Spitalul de Urgență Floreasca, București
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alunecare (tip I) și pentru herniile 
paraesofagiane (tip II, III și IV). 

Există și alte hernii diafragmatice, dar 
care nu sunt incluse în această clasificare. 
Acestea includ hernia dobândită, 
cum ar fi hernia diafragmatică 
posttraumatică sau hernia parahiatală 
rară în care defectul herniar apare 
lateral, prin musculatura crurală 
și nu prin hiatusul esofagian. Tot 
variante de hernii diafragmatice 
sunt și cele iatrogene, consecinţa 
unor manevre chirurgicale (drenaj 
toracic defectuos, incizii mixte 
toraco-abdominale cu frenotomii 
diverse etc.) ori defectele congenitale 
diafragmatice, cum ar fi hernia postero-
laterală Bochdalek sau herniile Morgagni, 
retrosternale. 

Etiologic, marea majoritate a cazurilor 
de HH sunt dobândite mai degrabă 
decât congenitale, deși pare a exista și o 
agregare familială, după cum o asociere 
multifactorială poate juca de asemenea 
un rol în apariţia HH. Mecanismul 
incriminat6 este cel al depleţiei fibrelor 
de elastină ce va conduce la întinderea
structurilor ligamentare periesogastrice, 
al relaxării musculaturii hiatale, cu 
pierderea progresivă a contenţiei hiatale, 
prin asociere de cele mai multe ori și
cu factori ce cresc excesiv presiunea 
intraabdominală (obezitate, constipaţie 
severă, tușitori cronici etc.) permiţând 
deplasarea proximală a joncţiunii 
esogastrice spre un teritoriu cu 
presiune scăzută. 

H-H au o incidenţă de 5 la 1000 
locuitori dar, din acestea, mai puţin de 
5% dezvoltă vreun simptom sau 
complicaţie care să necesite o intervenţie 
chirurgicală. DeMeester şi colaboratorii 
susţin că prezenţa sau absenţa refluxului 
eso-gastric în H-H este legată de 
absenţa sau prezenţa segmentului 
distal al esofagului expus presiunii 
normale pozitive intraabdominale. 
Prin consecinţă, prezenţa refluxului 
nu este specifică herniilor paraesofagiene, 
ci mai ales a HH prin alunecare. În
varianta HH mixte, putem întâlni 
manifestări de reflux, mai mult sau mai 
putin agresive. Ca simptomatologie, 
HPE pot fi total asimptomatice 
(descoperire întâmplătoare
radiologică), altele pot fi revelate 

de dureri epigastrice posturale, 
tuse chintoasă, eructaţii. Când 
H-H paraesofagiană este în formă
pură simptomele şi complicaţiile 
rezultă din defectul anatomic şi nu 
din cel fiziologic datorat scăderii 
competenţei gastro-esofagiene. 
Ceea ce este caracteristic este prezenţa 
unui sac herniar voluminos, cu colet, 
care poate fi sediul strangulării herniare. 
Volumul herniar de mari dimensiuni 
atrage o serie de manifestări specifice 
prin compresie viscerală de vecinătate. 
H-H de alunecare (tip I) sunt mici, 
fiind prin consecinţă asimptomatice 
din acest punct de vedere, dar cele 
voluminoase, de tip paraesofagian (tip II-
IV), pot fi însoţite de tulburări respiratorii 
(manifestate uneori ca episoade 
de dispnee în timpul meselor), 
tulburări cardiace (palpitaţii, tulburări de 
ritm sau crize de angor care nu sunt 
legate de efort, ci sunt posturale, 
adesea după mesele copioase). Sughiţul 
incoercibil izolat poate să apară într-o 
H-H latentă altfel clinic. 

Dimensiunile mari din H-H 
paraesofagiene pot avea și un 
impact gastric direct, mai mult sau 
mai puţin agresiv, mai mult sau mai puţin 
sever. Astfel, prezenţa de hemoragii 
oculte, cu anemie secundară, sunt 

Fig. 1. Imagine de 
radiologie standard, 
profi l. Se remarcă 
prezența unei 
voluminoase hernii 
hiatale, cu nivel hidro-
aeric (colecția Centrului 
de Excelență în Chirurgia 
Esofagului, Spitalul Clinic 
“Sf. Maria” București)
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întâlnite relativ frecvent, fiind semnalate 
la până la 55% din cazuri (Edwards). 
Varianta unui ulcer la nivelul stomacului 
herniat (ulcer de “colet”) nu este una 
relativ des întâlnită, dar are un potenţial 
grav deoarece poate la rândul său să se 
complice cu hemoragie sau eventual cu 
perforaţie în diafragmă, pleură, plămân, 
cu apariţia unei fistule gastro-pulmonare 
sau gastro-pleurale. Volvulul gastric 
secundar este o afecţiune rară, 
caracterizată prin rotaţia patologică 
a stomacului, asociată cel mai frecvent cu 
o hernie hiatală paraesofagiană de mari 
dimensiuni, stomacul fiind plasat într-un 
sac de hernie, retro-cardiac. În funcţie 
de axa de rotaţie, volvularea gastrică 
poate fi organoaxială – rotaţia se produce 
pe axa lungă a stomacului, care leagă 
joncţiunea gastro-esofagiană de pilor (cea 
mai frecventă) și mesentericoaxială – cu 
rotaţie în jurul axei scurte a stomacului, 
fiind mai puţin comună. 

Volvulusul gastric 
complet are drept consecinţă 
strangularea gastrică, fiind 
evidenţiat clinic de triada 
Borchard-Lenormant:7

  - durere toracică progresivă și 
epigastrică intensă;

  - efort de vărsătură fără eficienţă sau 
redusă cantitativ, cu alimente nedigerate, 
amestecate cu suc gastric și cu lipsa bilei 
în vărsătură;

  - imposibilitatea de a trece o sondă 
în stomac, semn al obstrucţiei gastrice 
totale.

Această complicaţie gravă este revelată 
și de o serie de semne toracice (dispnee, 
diminuarea murmurului vezicular, 
zgomote anormale la baza toracelui). 

Cea mai gravă complicaţie este necroza 
cu perforaţie a stomacului strangulat 
(de aceea mortalitatea operatorie 
atinge 50%).

Examenul radiologic standard – faţă-
profil, grafie şi scopie – este executat 
de rutină în orice serviciu medical, 
având un potenţial diagnostic deloc 
de neglijat, aspectul semiologic 
al radiologiei standard sugerând 
patologia.8 Aspectul unei pungi cu aer 
rotund-ovalare, uneori de dimensiuni 
impresionante şi eventual linie 
de nivel, situată retro-cardiac, 

sugerează o hernie hiatală paraesofagiană 
(Fig. 1).

Studiul baritat eso-gastric 
este esenţial diagnosticului, 
trebuind să răspundă la 
două întrebări: tipul herniei, 
deoarece va influenţa decisiv 
managementul terapeutic (prin 
identificarea liniei Z abdominal 
sau toracic), respectiv prezenţa 
unei complicaţii.8 

Pentru cazurile necomplicate, 
radiologic se evidenţiază un stomac 
cu două niveluri hidroaerice (Fig. 2a), 
dintre care unul supradiafragmatic, 
retrocardiac, celălalt subfrenic. 

H-H de tip II mari, fixate, se 
evidenţiază uşor ca o masă opacă 

Fig. 2 (a și b). Tranzit baritat cu hernie hiatală de rostogolire – se remarcă prezența unor 
voluminoase H-H, în cartuș b) cu volvulus organoaxial (colecția Centrului de Excelență în 
Chirurgia Esofagului, Spitalul Clinic “Sf. Maria” București)

A B

Fig. 3. Tomografie 
computerizată, incidență 
axială – se remarcă 
prezența stomacului 
supradiafragmatic, cu 
nivel de lichid și aer 
(colecția Centrului de 
Excelență în Chirurgia 
Esofagului, Spitalul Clinic 
“Sf. Maria”, București)
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rotundă sau ovală, situată imediat 
supradiafragmatic stâng, “coafând” 
polul superior al fornixului şi legată 
de acesta printr-un colet care traversează 
hiatusul, având pliuri gastrice, paralele. 
Alteori apar şi semne radiologice 
ale aşa-zisului “ulcer de colet”. 
Din profil imaginea apare dispusă 
retrocardiac, iar esofagul toracic 
este flexuos. În deplasările gastrice 
importante, datorită unei rotaţii în 
axul longitudinal, poate fi identificat 
și un volvulus organo-axial.9,10 Principala 
complicaţie este cea mecanică, de tip 
obstructiv, cu lipsa progresiei trasorului. 
În aceste condiţii, unii autori recomandă 
prudenţă sau chiar renunţarea la 
explorarea baritată datorită riscului de 
aspiraţie.11

HH tip III (sau mixtă) este o combinată 
între tipul I de alunecare și tipul II 
de rostogolire. Dimensiunile sale 
sunt impresionante, radiologia 
identificând atât JEG cât și stomacul 
intratoracic, juxtaesofagian, adesea 
volvulat (upside-down stomach). 
Evaluarea radiologică a stomacului 
este esenţială: distensie, strangulare, 
volvulare, obstrucţie. 

În HH tip IV (complex paraesophageal 
hernia), doar o explorare radiologică 
incidentală pune diagnosticul, deoarece 
refluxul este ocazional, pacienţii 
fiind adesea asimptomatici. Radiologia de 
contrast arată esofagul mult scurtat, 
deplasat lateral de stomac, ce apare 
volvulat precum și o umbră produsă de o 
masă tisulară cu posibil nivel hidro-aeric; 
o evaluare radiologică la 6-12 ore pune 
în evidenţă opacifiere de anse subţiri sau 
colon în câmpul pulmonar.

Apelul la explorarea CT în
diagnosticul herniilor hiatale (HH) 
este unul de excepţie, fiind util 
doar pentru indicaţii specifice, 
sau poate fi util în special în cazul 
dilemei diagnostice. Nu arareori 
HH sunt descoperite incidental 
la examinarea CT pentru alte 
indicaţii. Aspectul CT este cel 
al unei mase ce se exprimă 
retrocardiac (Fig. 3), angajată prin 
hiatusul esofagian, cu sau fără nivel 
de lichid.12,13 Dimensiunile unei 
dehiscenţe intercrurale mai mari de 
15 mm sunt vizibile CT. Administrarea de 

substanţă de contrast peroral permite 
cu mare ușurinţă identificarea HH. 
Rolul CT devine esenţial în HH mari, 
frecvent tipul II-IV, complicate prin 
volvulare/strangulare, hidro- sau 
hemotorax,8,14-16 când indicaţia este 
una în urgenţă.

Evaluarea endoscopică 
(EDS) are relevanţă pe anumite 
componente: vizualizarea 
aspectului mucosal esofagian 
și gastric, particular  pentru 
aprecierea viabilităţii gastrice în 
rândul pacienţilor supuși unei intervenţii 
chirurgicale de urgenţă pentru herniile 
incarcerate/strangulate, identificarea 
unor leziuni ulceroase (ulcer colet) sau 
hemoragice, eventual cu gest terapeutic 

Fig. 4. Imagine intraoperatorie de chirurgie laparoscopică. Defect hiatal de mare 
dimensiune, cu migrarea intratoracică a 2/3 din stomac.

Fig. 5. Imagine intraoperatorie de chirurgie laparoscopică. Montaj Nissen, cu 
fundoplicatura pe 360˚
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hemostatic. Prin EDS poate fi ușor 
de apreciat dimensiunea volumului 
herniat și chiar a tipului de hernie. 
Incapacitatea sau dificultatea de a ajunge 
la duoden în prezenţa unei hernii hiatale 
mari sunt sugestive pentru o hernie 
esofagiană volvulată.

Tratament 
Managementul pentru cura chirurgicală 
a H-H paraesofagiene diferă de cel la H-H 
prin alunecare.17-19 Obiectivul major este 
restabilirea anatomiei normale a regiunii. 
Toate herniile hiatale paraesofagiene 
simptomatice (mai ales cele voluminoase) 
trebuie reparate, în special cele 
cu simptome obstructive acute 
sau care au suferit episoade de 
volvulare. Repararea electivă, de 
rutină, a herniilor paraesofagiene 
complet asimptomatice nu este 
întotdeauna indicată, chirurgul trebuind 
să ia în consideraţie vârsta și co-
morbidităţile pacientului. 

Abordul poate fi unul clasic sau minim-
invaziv, abdominal sau toracic, rezultatele 
postoperatorii fiind similare dar 
cu o recuperare mult mai rapidă 
și cu o spitalizare limitată în cazul 
chirurgiei laparoscopice/toracoscopice 
(Fig. 4). Prezenţa unei complicaţii majore 
obligă la o intervenţie pe cale deschisă, în 
timp ce lipsa unei indicaţii chirurgicale în 
urgenţă poate face posibilă chirurgia 
minim-invazivă. 

Principiile tehnice se rezumă la 
reducerea stomacului în abdomen, 
excizia sacului peritoneal, iar inelul hiatal 
lărgit este îngustat, suturând pilierii 
anterior de esofag după tehnica lui Hill 
şi Tobias. De fapt, analiza rezultatelor20 
arată că problema este mai complexă, 
simpla refacere anatomică putând fi 
urmată de refacerea herniei, cu volvulus 
gastric organoaxial şi cu apariţia 
tardivă a RGE. Prin consecinţă, această 
variantă este preferată la pacienţii cu 
risc anestezico-chirurgical crescut. 
La cazurile cu risc scăzut, s-a propus 
adiţionarea unui procedeu antireflux 
(de fapt şi H-H paraesofagiene pure 
sunt foarte rare). Folosirea materialelor 
alloplastice pentru ranforsarea defectului 
hiatal21 pare a duce la o scădere a 
recurenţelor, dar nu există recomandări 
clare pentru sau contra utilizării acestora, 
unanim acceptate. 

În cazurile când sunt prezente 
complicaţii cu risc vital (strangulare, 
perforaţie), este de preferat toracotomia 
postero-laterală stângă în spaţiul VII-VIII, 
care permite o bună evaluare a leziunilor 
locale. Dacă stomacul nu este necrozat 
sau perforat se reduce în cavitatea 
abdominală, se excizează sacul peritoneal 
şi se repară defectul hiatal (Fig. 5). Dacă 
se reuşeşte trecerea unei sonde naso-
gastrice şi să se golească conţinutul 
gastric, intervenţia poate fi temporizată 
(de preferat). 

Prezenţa necrozei sau perforaţiei 
implică rezecţii polare superioare până 
în ţesut normal, cu instalarea unui drenaj 
pleural aspirativ şi a altuia subfrenic, 
cu păstrarea unei sonde nazogastrice 
introduse peroperator.  
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B REZUMAT
Boala venoasă cronică este o afecţiune 
comună, subdiagnosticată, asociată 
frecvent cu vene varicoase și sindrom 
postflebitic. Procesul patologic cel mai 
frecvent implicat este hipertensiunea 
venoasă și apare atunci când funcţia 
valvelor venoase este alterată. 
Simptomele asociate invalidante conduc 
la reducerea productivitaţii și a capacităţii 
de muncă. Din punct de vedere clinic, 
boala venoasă cronică se caracterizează 
prin apariţia telangiectaziilor și a 
venelor reticulare, a venelor varicoase, a 
edemului, a modificărilor de pigmentaţie, 
atrofie, lipodermatoscleroză și în final, a 
ulcerelor venoase. Eforturile terapeutice 
depind de stadiul, severitatea și natura 
bolii. În această prezentare, încercăm să 
punem în evidenţă ultimele descoperiri 
în materie de diagnostic și tratamentul 
proactiv al acestei patologii.

Introducere
Insuficienţa venoasă cronică este o 
patologie comună, asociată cu obstrucţie, 
reflux venos sau ambele fenomene 
patologice. De cele mai multe ori 
principala cauză este incompetenţa 
valvulară.1 Netratată, boala venoasă 
cronică are o evoluţie progresivă și puţin 
reversibilă, care determină un mare 
impact asupra calităţii vieţii, morbidităţii 
și costuri economice ridicate pentru 
sistemele naţionale de sănătate.2,3

Epidemiologie
La nivel global, prevalenţa acestei boli 
este într-o creștere alarmantă, cu un 
procent de 1-17% la bărbaţi și 1-40% la 
femei. În Europa, prevalenţa este chiar 

mai mare de 20-50%, iar în România este 
de 32%.4

Fiziopatologie
Procesul patologic implicat în boala 
venoasă cronică este hipertensiunea 
venoasă. În mod normal, presiunea la 
nivelul gleznelor crește la toţi indivizii 
după o lungă perioadă în ortostatism, 
dar la cei sănătoși pompa musculară 
asigură reîntoarcerea venoasă. În 
cazul în care pompa musculară este 
ineficientă, există reflux venos sau 
obstrucţie, presiunea venoasă la 
nivelul gleznelor rămâne ridicată, iar 
fluxul sanguin, normal unidirecţional, 
devine bidirecţional.5 Hipertensiunea 
venoasă la nivelul membrelor inferioare 
determină leziuni vasculare și fenomene 
inflamatorii ce creează un cerc vicios, 
potenţează hipertensiunea și fluxul 
sanguin turbulent.6 Aceste modificări 
conduc la afectarea patului vascular, cu 
determinarea de vase dilatate și tortuase. 
Concentraţii crescute de factor de creștere 
TGF-β1 (transforming growth factor β1) 
la pacienţii cu boala venoasă cronică, 
în special la cei cu modificări cutanate, 
conduc la anomalii în ceea ce privește 
permeabilitatea și remodelarea vasculară, 
până la dezvoltarea fibrozei la nivel 
cutanat.

Etiologie, factori de risc, 
simptome și examen clinic
Cei mai mulţi pacienţi cu boală venoasă 
cronică prezintă o componentă genetică, ce 
reprezintă un factor important în afectarea 
laxităţii peretelui vascular. Aceasta 
conduce la incompetenţa valvelor venoase, 
reflux și stază în ramurile venei safene.

Factorii ce contribuie la determinarea 
bolii pot să fie: istoricul familial, vârsta 

Boala venoasă cronică 
– aspecte clinice și 
opțiuni terapeutice
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înaintată, sexul (în special femeile 
sunt afectate), ortostatismul prelungit 
(mai mult de 6-8 ore/zi), stilul de 
viaţă sedentar, obezitatea, fumatul, 
sarcina, medicaţia contraceptivă, 
tromboza venoasă profundă și flebita, 
leziuni anterioare la nivelul membrelor 
inferioare, patologia osteoarticulară.1,2,6,7 

Pacienţii descriu o combinaţie de 
simptome, cum ar fi: durere, crampe 
musculare nocturne, prurit, senzaţie 
de picioare grele, obosite, umflate, 
disconfort și senzaţie de arsură. 

În evoluţia bolii pot să apară 
telangiectazii, vene reticulare sau 

varicoase, edem refractar, modificări 
trofice cutanate (pigmentaţie, dermatită 
de stază, lipodermatoscleroză și atrofie 
albă) și ulcere venoase, toate afectând 
calitatea vieţii și numărul zilelor de 
muncă.1,3,4

Clasificarea CEAP împreună cu 
examenul Doppler venos pun în evidenţă 
severitatea simptomelor și în ce măsură 
este afectată calitatea vieţii pacienţilor.

Diagnostic
Diagnosticul de boală venoasă cronică 
se bazează pe examenul clinic și este 
confirmat prin ultrasonografie Doppler 
venoasă, pletismografie sau venografie.6,8 
Ca urmare a examinării clinice se 
pot observa: edem, modificări de 
pigmentaţie, atrofie, lipodermatoscleroză 
și ulceraţii venoase. De asemenea, se 
evaluează pulsul distal și fenomenele de 
neuropatie. Întotdeauna se vor exclude 
manifestările cutanate determinate de 
patologia neurologică, ortopedică sau 
traumatică. Scopul ultrasonografiei 
Doppler este acela de evaluare a 
segmentelor venoase anormale, obstruate, 
alterate, la pacienţii cu vene varicoase 
simptomatice sau asimptomatice.1,8 

Printre diagnosticele diferenţiale 
se pot lua în considerare: ulcerele 
traumatice, ischemice sau diabetice, 
celulita, erizipelul, carcinomul 
bazocelular, carcinomul scuamocelular, 
tromboza venoasă profundă, limfedemul, 
dermatita de contact sau dermatita de 
stază, leziuni cutanate determinate 
de patologia cardiacă sau renală, 
telangiectazia primară, sindromul 
Klippel-Trenaunay-Weber.1,7,9,10 

În ceea ce privește complicaţiile, 
putem enumera: durere, sângerare, 
reacţii alergice, embolie pulmonară, 
infecţii, celulită, tromboză venoasă 
profundă, tromboflebită, edem, 
hiperpigmentare sau depigmentare, 
eczemă, lipodermatoscleroză, atrofie sau 
ulcere venoase.1,7,11 

Managementul BVC 
Ţintele tratamentului în BVC sunt: 
reducerea simptomelor, a durerii și a 
disconfortului, vindecarea ulcerelor 
și prevenţia sechelelor.1,12 Câteva 
opţiuni sunt: dieta, modificarea 
stilului de viaţă și terapia compresivă, 
identificarea și tratarea factorilor 

Tab. 1. Clasificarea clinică, etiologică, anatomică și fiziopatologică (CEAP) a bolii venoase 
cronice(BVC) [3]

Tab. 2. Opțiuni de management la pacienții cu BVC [6]
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agravanţi sau a comorbidităţilor, terapie 
medicamentoasă, scleroterapie, terapie 
endovenoasă și intervenţia chirurgicală.

Regimul igieno-dietetic prezintă, de 
asemenea, printre recomandări: evitarea 
preparatelor condimentate, expunerea 
picioarelor la surse de căldură (soare, 
saună, jacuzzi) și bineînţeles, compresia 
elastică, ce rămâne principala măsură la 
acești pacienţi.1,2

Compresia elastică reprezentată de 
ciorapii medicinali trebuie să asigure 
o presiune de 30-40 mmHg la nivelul 
gleznelor și mai redusă proximal. Ciorapii 
elastici pot să fie diferiţi în funcţie de 
dimensiuni, clasă, lungimi și contribuie la 
reducerea simptomelor.

Pe langă contenţia elastică, sunt 
recomandate flebotonicele și medicaţia 
vasoactivă, cele mai multe fiind derivate 
din plante. Aceste medicamente par să 
reducă durerea, senzaţia de picioare grele 
și crampe musculare prin îmbunătăţirea 
tonusului venos, a contractilităţii și a 
microcirculaţiei.3

Tratamentele avansate pentru pacienţii 
cu BVC sunt: metode intervenţionale 
termice sau non-termice. 

Terapia intervenţională termică 
cuprinde: terapia laser endovenoasă și 
terapia prin radiofrecvenţă. Cu toate 
că tehnicile termice s-au dovedit a fi 
utile, ele prezintă câteva deficienţe: 
necesită anestezie, pot conduce la leziuni 
vasculare profunde sau lezare de nervi, 
senzaţie de arsură.2,10

Terapia intervenţională non-termică 
cuprinde: a) scleroterapia – procedură ce 
se recomandă în mod normal ca tratament 
în cazul telangiectaziilor, venulectaziilor 
sau venelor reticulare. Reprezintă o 
alternativă la pacienţii cu multiple 
comorbidităţi ce refuză intervenţia 
chirurgicală și procedurile endovenoase. 
Complicaţiile ce pot să apară sunt: 
reacţii alergice la agenţii sclerozanţi, 
ulceraţie, flebită, hiperpigmentare și 
sechele neurologice.2,10,12,13 b) ablaţia 
mecanochimică – procedură ce combină 
leziunea mecanică cu iritaţia chimică, 
iar ca urmare se determină inflamaţie și 
tromboză venoasă. Printre complicaţiile 
ce pot să apară sunt: tromboza venoasă 
profundă, flebita și hematoame la nivel 
local. c) utilizarea cianoacrilatului 
– alternativă sigură și simplă pentru 
pacienţii cu reflux venos superficial. O 

complicaţie comună ce poate să apară este 
flebita.2,14

Chirurgia convenţională (ligatură 
proximală, stripping, flebectomia) 
poate să fie necesară la pacienţii cu vene 
varicoase mari sau extinse, bilateral.15

Concluzii
Deoarece aceste condiţii sunt predispuse 
la agravare și pot avea un impact negativ 
asupra vieţii pacienţilor, este esenţial 
ca aceștia să primească un tratament 
adecvat pentru a încetini progresia bolii, 
pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii și a 
reduce costurile asistenţei medicale.  
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Prin urmare, aceasta denotă o creștere 
a factorilor de risc asociaţi, spre exemplu: 
obezitatea și excesul de greutate. S-a 
demonstrat faptul că în ultimul deceniu 
prevalenţa diabetului a prezentat o evoluţie 
rapidă, în creștere în special în ţările cu 
venituri mici și medii, spre deosebire de ţările 
cu venituri mari.1

Studii recente ale sondajelor din SUA 
demonstrează faptul că 68% dintre americani 
au supraponderalitate, iar 33,8% dintre aceștia 
sunt obezi.2 

Diabetul nu poate fi vindecat însă cu 
siguranţă poate fi tratat, iar complicaţiile 
apărute pot fi prevenite prin controlarea 
nu doar a tensiunii arteriale, a nivelului de 
glicemie, dar și a nivelului ridicat de colesterol.3

CLASIFICAREA DIABETULUI
Se disting două categorii de diabet: Diabetul 
de tip 1, identificat sub denumirea de diabet 
juvenil sau insulino-dependent, și care apare 
în momentul când pancreasul nu produce o 
suficientă cantitate de insulină (hormonul 
care procesează glucoza). Acest diabet de tip 
1 apare de regulă în perioada copilăriei ori în 
adolescenţă, necesitând tratament cu insulină 
de-a lungul vieţii. 

Diabetul de tip 2, pe de altă parte denumit 
și diabetul pentru adulţi, are o frecvenţă mai 
mare (la un caz de diabet de tip 1 corespund 9 
cazuri de diabet de tip 2). 

Acești pacienţi își pot controla boala prin 
medicamente orale, o dietă sănătoasă și 
activitate fizică regulată.4 

Totuși, mai sunt identificate și alte tipuri 
de diabet, mai rare deoarece sunt cauzate 
de defecte genetice legate de producţia de 
insulină sau de defecte a căror cauză sunt 
bolile pancreatice, acestea fiind de asemenea 
induse de medicamente (de exemplu, după 
transplant), ori din cauza distrugerii celulelor 
pancreatice (spre exemplu, pancreatita cronică 
sau fibroza chistică). 

În final, un alt tip de diabet este diabetul 
gestaţional, acesta fiind diagnosticat în timpul 

R
Înțelegerea pacientului diabetic 
în recuperarea medicală. 
Actualizări date din literatură.

Rezumat:
În esenţă, diabetul reprezintă o problemă de o 
mare însemnătate pentru sănătatea publică. 
Diabetul nu poate fi vindecat, însă cu siguranţă 
poate fi tratat, iar complicaţiile apărute pot fi 
prevenite prin controlarea nu doar a tensiunii 
arteriale, a nivelului de glicemie, dar și a 
nivelului ridicat de colesterol. 

Acest articol identifică rolul exerciţiilor 
fizice la pacienţii diabetici. 

Diferite studii care au fost efectuate nu doar 
pe indivizi sănătoși, dar și pe pacienţi diabetici, 
au demonstrat faptul că exerciţiile fizice chiar 
cu intensităţi moderate prezintă o influenţă 
pozitivă pe diverșii factori care au legătură 
cu sensibilitatea la insulină, spre exemplu: 
ameliorează profilul lipidic prin diminuarea 
raportului dintre colesterolul total / HDL, 
favorizează asimilarea glucozei de către 
mușchi, cresc activitatea lipoproteinlipazei și 
diminuează circumferinţa taliei.

Cuvinte cheie: diabet zaharat, activitate 
fizică, exerciţii fizice

INTRODUCERE
Diabetul este definit ca fiind o boală gravă, 
chiar cronică, a cărei apariţie este fie atunci 
când pancreasul nu produce insulină suficientă 
(hormonul care reglează glicemia sau glucoza), 
fie în momentul în care organismul nu poate 
utiliza în mod eficient insulina. În esenţă, 
diabetul reprezintă o problemă de o mare 
însemnătate pentru sănătatea publică. Atât 
numărul de cazuri, cât și prevalenţa diabetului 
au prezentat o creștere constantă în ultimele 
decenii. 

În 2014, aproximativ 422 milioane de adulţi 
din întreaga lume se cunoșteau cu diabet, în 
comparaţie cu 108 milioane persoane în 1980. 

Diabetul zaharat prezintă o prevalenţă 
globală, fiind standardizat în funcţie de 
vârstă, iar procentul acestuia s-a dublat din 
1980, crescând de la 4,7% la 8,5% în rândul 
populaţiei adulte. 
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sarcinii, femeile însărcinate necesitând un 
control riguros al nivelelor glucozei pentru a 
evita complicaţiile nu doar în timpul sarcinii, 
dar și după naștere.5

SIMPTOMELE DIABETULUI
DIABETUL DE TIP 1
Simptomele diabetului de tip 1 se dezvoltă în 
general brusc și se manifestă prin:
 Foame constantă;
 Lipsă de energie și oboseală extremă;
 Scăderea bruscă în greutate;
 Vedere înceţoșată;
 Gura uscată și sete anormală;
 Infecţii recurente;
 Urinare frecventă;
 Vindecarea lentă a rănilor.
În general, pacienţii cu diabet de tip 1 pot 

duce nu doar o viaţă normală, dar și sănătoasă.

DIABETUL DE TIP 2 
Diabetul de tip 2 prezintă o recurenţă mai 
mare. El apare de regulă la pacienţii adulţi, 
însă din ce în ce mai mult este identificat 
nu doar la adolescenţi, dar și la copii. În 
organismul pacienţilor cu diabet de tip 2 este 
prezentat nivelul de insulină, care fie nu este 
suficient, fie corpul pacienţilor nu este în stare 
să răspundă la efectele apărute, ceea ce duce 
în final la o acumulare de glucoză în sânge. 
Majoritatea pacienţilor cu diabet de tip 2 nu 
sunt conștienţi de afecţiunea lor, astfel că 
simptomele pot dura ani de zile până să fie 
recunoscute. 

Deși cauzele apariţiei diabetului de tip 2 
sunt necunoscute, există numeroși factori de 
risc semnificativi:
 Glicemia ridicată;
 Istoricul familial de diabet;
 Obezitatea;
 Dieta săracă;
 Vârsta înaintată;
 Inactivitatea fizică;
 Grupul etnic. 
S-a observat faptul că numărul pacienţilor 

cu diabet de tip 2 este în continuă creștere la 
nivel mondial.

Diabetul gestațional 
Cunoscut și sub denumirea de diabetul zaharat 
gestaţional, acesta tinde să apară târziu în 
sarcină, de obicei în jurul săptămânii 24, 
femeile prezentând un nivel de rezistenţă 
la insulină, urmată mai apoi de o glicemie 
ridicată în timpul sarcinii.

De obicei, diabetul gestaţional se dezvoltă 
tardiv în sarcină, fătul fiind deja format, prin 

urmare riscul imediat pentru bebeluș nu este 
grav, chiar dacă mama prezintă diabet de tip 1 
sau diabet tip 2 înainte de sarcină.

Pe de altă parte, diabetul gestaţional 
necontrolat poate indica consecinţe grave nu 
doar pentru mamă, cât și pentru copil. Astfel, 
în timpul sarcinii, glicemia care este slab 
controlată poate duce la copii cu malformaţii 
care prezintă dimensiuni semnificativ peste 
medie (de exemplu, macrosomie fetală). 

În mod normal diabetul gestaţional la femei 
dispare după naștere, iar bebelușii care se 
nasc din mame cu diabet gestaţional în timp 
prezintă un risc ridicat de obezitate, urmat apoi 
de diabet de tip 2 în perioada de adolescenţă și 
mai târziu, la vârsta adultă. 

Cu scopul de a minimiza riscurile pentru 
copil, pacientele cu diabet gestaţional trebuie 
să controleze și să monitorizeze nivelul 
glicemiei, acest lucru fiind realizabil prin 
adoptarea unor diete sănătoase și efectuarea 
zilnică a exerciţiilor fizice moderate și, 
în cazurile mai grave, prin respectarea 
administrării de insulină ori de medicamente 
orale.4

Numeroase studii au demonstrat că în 
Mexic predominanţa obezităţii este în jur de 
70% la adulţi și de peste 33% la copii.6

Tipuri de exerciții fizice 
pentru pacienții diabetici
În general, la pacienţii diabetici prescripţia 
exerciţiilor fizice are ca obiective următoarele:
 Ameliorarea controlului glicemic;
 Diminuarea riscului cardiovascular;
 Prevenirea apariţiei de complicaţii.
Recuperarea pacienţilor prin efectuarea 

de exerciţii fizice are un rol important în 
programul terapeutic. Prin efectuarea de 
exerciţii fizice la pacienţii diabetici se întârzie 
dezvoltarea diabetului de tip 2 prin reducerea 
grăsimii abdominale, se reduc nivelurile 
serice de colesterol total, LDL colesterol, 
trigliceridele, HDL colesterol, se produce o 
adaptare a funcţiei cardiace, se diminuează 
stresul, crește calitatea vieţii, autostima și 
sentimentul de bunăstare. 

De reţinut este faptul că exerciţiile fizice 
nu reprezintă niciodată un substitut al 
tratamentului cu insulină și al dietei. 

Înainte de a începe un program de exerciţii 
fizice, pacienţii diabetici trebuie evaluaţi în 
vederea identificării de complicaţii și alcătuirii 
unui program particularizat în funcţie de 
limitele descoperite. 

Întotdeauna se recomandă un exerciţiu de 
probă de forţă.
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ședinţe pe zi a câte 20 - 30 de minute), iar 
intensitatea este de 40 - 70% din VO2.7 

Diferite studii ce au fost efectuate nu 
doar pe indivizi sănătoși, dar și pe pacienţi 
diabetici, au demonstrat faptul că exerciţiile 
fizice chiar cu intensităţi moderate prezintă 
o influenţă pozitivă pe diverșii factori care 
au legătură cu sensibilitatea la insulină, spre 
exemplu: ameliorează profilul lipidic prin 
diminuarea raportului dintre colesterolul 
total / HDL, favorizează asimilarea 
glucozei de către mușchi, cresc activitatea 
lipoproteinlipazei și diminuează circumferinţa 
taliei.8 

Pe de altă parte, conform unor studii, 
exerciţiile fizice cresc sensibilitatea la insulină 
la nivel periferic și splanhnic la pacienţii 
cu diabet zaharat de tip 2 și care persistă 
aproximativ 12-24 ore. Din acest motiv, 
recomandarea pentru diminuarea rezistenţei 
la insulină în diabetul zaharat de tip 2 constă 
în activităţi fizice uzuale, dar efectuate la o 
intensitate moderată, chiar mică.9 

De asemenea, studii retrospective și 
epidemiologice au arătat o relaţie directă 
între activitatea fizică și toleranţa la glucoză. 
Astfel, la persoanele fără diabet, nivelurile de 
insulină și glucoză sunt semnificativ mai mari 
în special la cei care sunt inactivi.10 

Un recent studiu al Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii a identificat un efect interactiv 
între diabet și depresie, ambele provocând o 
consecinţă negativă asupra stării generale de 
sănătate (Moussavi și colab., 2007).11

Discuții 
Siguranţa și eficacitatea programului de 
exerciţii fizice la pacienţii cu diabet zaharat a 
fost demonstrată prin diverse studii nu doar 
clinice, dar și din literatură. 

Pe baza unui studiu efectuat în 1978 de 
Koivisto s-a demonstrat faptul că exerciţiul 
fizic care este efectuat imediat după 
administrarea insulinei la nivelul coapsei 
a permis o bună accelerare a absorbţiei. De 
aceea se recomandă schimbarea zonei de 
injecţie, dacă abdomenul este mai frecvent 
utilizat.12 

Totodată, s-a demonstrat faptul că la 
pacienţii cu diabet zaharat tip 1 activitatea 
fizică se asociază bine cu starea de bine și cu 
un grad de satisfacţie semnificativ (Zoppini, 
Carlini & Muggeo, 2003).13 

Într-un alt studiu realizat de Chimen 
și colegii (2012) s-a dovedit importanţa 
beneficiilor aduse de exerciţiile fizice asupra 
sănătăţii fizice la pacienţii cu diabet zaharat 

Contraindicațiile exercițiilor fizice
Nivelul optim de glicemie înainte de 
efectuarea de exerciţii fizice este cuprins între 
120 și 180 mg/dl. Pacienţilor cu o glicemie ce 
depășește 250 mg/dl, dar și celor cu o glicemie 
de 100 mg/dl, li se recomandă să nu efectueze 
exerciţii fizice.

Exerciţiile fizice sunt contraindicate 
pacienţilor care se cunosc cu hipoglicemie. În 
cazurile de pacienţi care prezintă cardiopatie 
ischemică, retinopatie proliferativă și 
neuropatie, se recomandă prescrierea acestora 
cu deosebită atenţie. 

La cazurile de pacienţi care prezintă 
afecţiuni oculare se recomandă evitarea 
efectuării de exerciţii bruște, izotonice, dar 
și exerciţiile din poziţii joase pentru cap 
(de exemplu: ridicarea capului din poziţia 
decubit dorsal sau lateral). Spre exemplu, 
în cazurile de pacienţi cu retinopatie, toate 
tipurile de exerciţii pot crește brusc presiunea 
intraoculară. Pe de altă parte, în retinopatia 
proliferativă este necesar a se evita exerciţiile 
care implică mișcările bruște ale capului, 
cum ar fi: vibraţiile, repetarea de sărituri, 
deoarece există riscul de hemoragie la nivelul 
ochilor. 

Programul de exerciții fizice. 
Prescrierea exercițiilor fizice 
în patologia cardiorespiratorie 
la pacienții diabetici  
De obicei, frecvenţa exerciţiilor se referă la 
3 - 4 zile pe săptămână, durata fiind de 20 - 60 
minute, iar intensitatea exerciţiilor este de 50 - 
80% din VO2. 

Pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 trebuie 
să  acumuleze minimum 1000 Kcal pe 
săptămână în consumul caloric. 

În ceea ce privește antrenamentele de 
rezistenţă, se recomandă pacienţilor utilizarea 
unei rezistenţe scăzute (aproximativ 40 - 60% 
din 1RM), dar și a unei intensităţi mai mici 
(fără a atinge forţa musculară maximă).

Exercițiile fizice la pacienții 
cu dislipidemie
De regulă programul de exerciţii fizice trebuie 
să se bazeze în principiu pe activităţi fizice 
ce urmăresc grupe musculare mari. Rolul 
exerciţiilor fizice este acela de a ameliora 
profilul lipidic prin creșterea colesterolului 
HDL și scăderea trigliceridelor. Frecvenţa 
exerciţiilor este de 5 sau mai multe zile 
pe săptămână, cu scopul de a maximiza 
consumul caloric, durata ședinţelor este 
cuprinsă între 40 și 60 de minute (sau 2 
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tip 1. Această cercetare a inclus 48 de studii 
de intervenţie al cărui scop a fost creșterea 
activităţii fizice. Astfel, activitatea fizică 
ridicată a indicat o creștere a calităţii vieţii, o 
diminuare a factorilor de risc cardiovasculari, 
dar și un necesar redus de insulină.14

Un alt studiu clinic randomizat controlat 
numit și (DARE – Diabetul zaharat și exerciţiu 
de rezistenţă) a demonstrat care sunt 
efectele exerciţiului aerobic, ale exerciţiilor 
de rezistenţă, dar și combinate, la pacienţi a 
căror vârstă a fost cuprinsă între 39 și 70 de 
ani, cu diagnosticul de diabet zaharat de tip 2. 
Studiul a constat în efectuarea de exerciţii de 3 
ori pe săptămână timp de 6 luni cu o durată și 
intensitate care a crescut gradual. Rezultatele 
studiului au identificat o ameliorare a 
glicemiei (Sigal et al., 2007).15

Tratamentul acestor pacienţi diabetici este 
atât curativ, cât și profilactic. Tratamentul 
curativ constă în cel igieno-dietetic, 
medicamentos și balneofizioterapeutic. 
Tratamentul igieno-dietetic cuprinde 
activitatea fizică. De asemenea, alimentaţia 
bolnavului va fi adaptată greutăţii corporale 
și în funcţie de profesia pe care o desfășoară, 
deci funcţie de cheltuielile energetice ale 
organismului. Medicaţia hipoglicemiantă este 
medicaţia care poate înlocui, la un moment 
dat, necesarul de insulină. În final, tratamentul 
balneofizioterapeutic cuprinde ședinţele de 
hidrokinetoterapie și termoterapie. Scopul 
termoterapiei este acela de a se aplica în 
formele compensate, rolul său fiind acela de 
a stimula procesele de ardere din organism, 
și anume consumul în exces de glucoză 
sau al grăsimilor de depozit. În prescripţia 
pacienţilor se includ băile generale sau parţiale 
și împachetările cu parafină. De aceea, se 
recomandă curele externe cu ape sulfuroase 
(Olănești, Călimănești), ape alcaline (Slănic 
Moldova etc.) și apele minerale cloruro-sodice, 
aici fiind incluse: staţiunile din Ocna Sibiului, 
Sovata, Ocna Mureş, Amara, Lacul Sărat etc. 
Alte staţiuni indicate sunt: Băile 1 Mai, Băile 
Felix, Moneasa, Geoagiu etc.16,17 Un alt studiu 
efectuat de Ibañez et al. a demonstrat faptul 
că pe lângă îmbunătăţirile semnificative ale 
sensibilităţii la insulină, antrenamentul prin 
rezistenţă a diminuat chiar masa musculară 
subcutanată și viscerală la pacienţii cu diabet 
zaharat de tip 2.18

Concluzii
1. Analizând datele din literatură, dar 
și numeroase studii, se susţine faptul că 
efectuarea de exerciţii fizice de către pacienţii 

cu diabet zaharat promovează revenirea la 
valorile normale a nivelurilor de glucoză și 
insulină.

2. În altă ordine de idei, starea generală a 
pacienţilor, apariţia și agravarea nivelurilor 
de insulină și glucoză reprezintă elemente 
clinice pentru medicul specialist diabetolog și 
medicul specialist în recuperare medicală și 
îl determină să instituie tratament imediat și 
adecvat.

3. Rolul programului de recuperare ce 
include exerciţii fizice personalizate pentru 
pacienţii cu diabet zaharat reprezintă 
o alternativă esenţială pe lângă terapia 
medicamentoasă.
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necesar pentru crearea contextului știinţific, 
pentru formularea de ipoteze de lucru, pentru 
redactarea protocolului scris4 și dezvoltă 
abilitatea de a realiza sinteze din literatura de 
specialitate și de a exprima în scris rezultatele 
unor cercetări experimentale sau clinice. 

În esenţă, acesta se definește ca fiind 
studierea bibliografiei existente, sistematic, 
pe un anumit subiect, în manieră individuală, 
în biblioteci universitare, în săli de lectură 
sau în biblioteci virtuale, în baze de date 
indexate cu valoare știinţifică, pentru ca în 
final cercetătorul să poată crea un model 
teoretic al obiectivului propus a fi realizat. 
Cultura bibliografică deschide noi orizonturi 
de înţelegere și de percepţie a informaţiei și 
face legătura între diferite concepţii sau culturi, 
între cititor și ideile autorului studiat. 

Bibliografia reprezintă în sine un mijloc 
prin care cercetătorul accesează o informaţie 
rapid și, în același timp, cât mai complet. Pentru 
fiecare domeniu, cercetătorul este stimulat să 
găsească  documentări atât vechi cât și noi, 
actuale, dorind să afle ce este tradiţional cât și 
ceea ce este nou în domeniul respectiv. 

Studiul bibliografic necesită o bună 
cunoaștere a subiectului, a temei ce se vrea a fi 
redactată. Aceasta indică cercetătorului stadiul 
de cunoaștere actual al subiectului pe care îl 
cercetează. Reprezintă modul prin care cititorul 
își dezvoltă capacitatea de a selecta informaţia, 
de a elabora puncte de vedere personale 
legate de subiectul cercetării, acumularea de 
informaţii pentru a realiza diverse lucrări cu 
caracter știinţific. 

Redactarea bibliografiei este situată la 
sfârșitul unei lucrări știinţifice, aceasta fiind 
necesar să fie identificată ca sursă care stă la 
baza documentării. Din postura cercetătorului 
sau a autorului este necesară o bună cunoaștere 
a modalităţilor de studiu cât mai diverse și 
preluarea informaţiilor din surse cât mai 
eligibile, din cărţi și tratate de referinţă din 
domeniul respectiv. Cultura bibliografică se 
realizează obligatoriu în procesul de învăţare 
la nivelul fiecărei instituţii, dar în același timp 
e folosită de cercetători în studiile pe care le 
întreprind. 

Bibliografia reprezintă o parte 
indispensabilă în gestionarea informaţiei 

R
Studiul bibliografic, etapă importantă 
în derularea unei cercetări științifice

REZUMAT.
În realizarea unei cercetări știinţifice, studiul 
bibliografic reprezintă o primă etapă de 
bază, cu rol important și în formarea culturii 
informaţiei pe plan personal.

Presupune studierea publicaţiilor știinţifice 
după o ordine cronologică și acumularea 
selectivă de informaţie știinţifică pentru 
realizarea unei teme alese.

Sursele de informaţie sunt bibliotecile 
universitare clasice sau virtuale, publicaţiile 
indexate în baze de date acreditate știinţific, 
diverse alte publicaţii și uneori mass-media. 

În prezent, tehnologia IT a permis studiul 
bibliografic cu fișiere PC, care s-a dovedit a fi 
rapid, eficient și flexibil. Acesta reprezintă o 
alternativă de lucru, dar nu exclude în totalitate 
studiul individual clasic.

CUVINTE-CHEIE: studiu bibliografic, 
cercetare, informaţie.

În medicina contemporană, rolul 
cercetătorului clinician a devenit tot mai 
important, fiind un promotor al noutăţilor în 
domeniu și al descoperirii și promovării unor 
tehnici terapeutice inovative pentru situaţii 
speciale. Esenţa muncii sale este materializată 
în studii clinice și în proiecte de cercetare, după 
cum menţionam în articole anterioare,1,2 care 
vor fi implementate în practica medicală, în 
programa universitară și care, la rândul lor, pot 
deschide alte căi de cercetare pentru alte studii 
mai complexe, ale altor colective de cercetători. 

Aceasta este de fapt menirea cercetătorului, 
împlinirea pe deplin a misiunii nobile de a fi 
liantul dintre “medicina viitorului” spre care ne 
îndreptăm prin descoperirile sale, și “medicina 
prezentului”, a practicii curente. 

Capacitatea de a cerceta necesită în primul 
rând o bună documentare bibliografică și un 
nivel ridicat al cunoștinţelor teoretice de bază, 
spirit de observaţie, curiozitatea de a descoperi 
noutăţi sau de a rezolva situaţii inedite, forţa 
și inteligenţa de a lucra in echipă, de cele mai 
multe ori interdisciplinară.2,3 

1. Noțiuni generale
Studiul bibliografic reprezintă prima etapă în 
realizarea unei lucrări de cercetare de orice 
fel, deoarece asigură fundamentul teoretic 
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necesare studiului respectiv. Necesită o 
cunoaștere cât mai bună a diverselor metode 
de căutare și în același timp selectarea 
informaţiei de percepere, de prelucrare, deci 
de utilizare a ei.

2. Sursele de informație
Sursele de informaţie reprezintă o verigă 
indispensabilă în realizarea lucrărilor de 
cercetare. Literatura știinţifică acţionează ca 
un mijloc de susţinere a existenţei și dezvoltării 
știinţei. Acesta servește în primul rând ca 
mijloc de diseminare și stocare a cunoștinţelor 
știinţifice obţinute, iar în al doilea rând ca 
mijloc de comunicare între oamenii de știinţă. 

Cele mai valoroase surse de informare sunt 
considerate: bibliotecile universitare reale sau 
virtuale. 

Trebuie evidenţiată importanţa bibliotecii 
universitare unde pot fi găsite informaţii 
nelimitate. În bibliotecile universităţilor se 
găsesc reviste, cataloage, diverse lucrări de 
doctorat, dizertaţii, studii de cercetare, cărţi, 
tratate și monografii de referinţă. Datorită 
oportunităţilor ample informaţionale, 
cercetătorii și studenţii au ocazia ca în aceste 
biblioteci universitare să își cultive setea de 
cunoaștere, prin prisma volumului nesfârșit de 
informaţii. 

În acest sens, un exemplu remarcabil este 
Biblioteca Universităţii de Medicină și Farmacie 
“Carol Davila” din București (Figurile 1 și 
2), care posedă un tezaur știinţific destinat a 
fi studiat de generaţii succesive de studenţi, 
doctoranzi, medici, cercetători, profesori, 
iar sala de lectură “Thoma Ionescu” (Figura 
3), “deschisă publicului din 1907”, după 
cum este inscripţionat la intrare (Figura 4), 
este considerată una din cele mai frumoase 
biblioteci din ţară, din punct de vedere 
arhitectural și al valoroaselor colecţii de opere 
originale conţinute. 

O altă bibliotecă de renume mondial este 
cea a Universităţii Harvard (Figura 5),5 un 
colosal tezaur știinţific ce a stat la baza formării 
multor oameni de știinţă, înnobilaţi cu Premiul 
Nobel pentru Medicină, a cercetătorilor de 
geniu și a multor generaţii de studenţi și medici. 
Biblioteca Harvard are o vechime de aproape 
400 de ani, de ceea reprezintă cel mai vechi 
sistem bibliotecar din Statele Unite și cea mai 
mare bibliotecă academică din lume. Colecţia 
sa deţine aproape 20 de milioane de volume, 
400 de milioane de manuscrise, 10 milioane de 
fotografii și un milion de hărţi.5

Biblioteca Harvard asigură acces, 
conservare, infrastructură digitală, imagistică 

digitală și servicii de identificare și de 
navigare în medline, un remarcabil colos de 
infrastructură digitală și colecţii de opere 
știinţifice, unicate pe plan mondial. 

Caracteristicile bibliotecilor universitare 
clasice sunt: complexitatea, notorietatea, 
unicitatea (deţin colecţii de patrimoniu), 
accesibilitatea, viaţa lungă, milenară, a acestora, 
cu lucrări știinţifice de referinţă pentru trecut, 
prezent și viitor. 

Valoarea bibliotecilor universitare este 
incontestabil superioară și prin faptul că au 
surse de informare clasice (manuscrise unicat, 
teze de doctorat, cărţi, monografii, tratate, 
cataloage de lucrări și studii știinţifice, reviste 
de specialitate), infrastructură IT și personal 
specializat în cultura informaţiei medicale 
(bibliotecari, informaticieni, traducători). 

Figura 1. Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol 
Davila” din București. (arhiva personală).

Figura 3. Sala de lectură “Thoma Ionescu” a Bibliotecii UMF “Carol Davila” (arhiva personală)

Figura 4. Sala de lectură 
“Thoma Ionescu”, care este 
“deschisă publicului din 
1907” (arhiva personală)

Figura 2. Biblioteca 
Universității de Medicină 
și Farmacie “Carol Davila” 
din București. (arhiva 
personală).
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O altă categorie de sursă informaţională, 
la fel de importantă, este biblioteca virtuală. 
Aceasta este o bibliotecă digitală, un sistem 
automatizat de informaţii în care sunt stocate 
documente cu text complet și multimedia și pot 
fi utilizate în formă electronică, iar software-ul 
oferă o interfaţă unică pentru accesul dintr-un 
punct la documentele electronice care conţin 
texte și imagini. Societatea modernă, prin 
prisma accesului la internet, beneficiază 
de o și mai largă paletă informaţională 
care completează informaţia provenită din 
bibliotecile reale.

Multe universităţi, prin serviciile 
informaţionale moderne, au pus la dispoziţia 
studenţilor, clinicienilor, cercetătorilor, 
informaţii valoroase prin diverse platforme, cu 
posibilitatea accesării acestora dintr-un singur 
loc.

Caracteristicile bibliotecii virtuale sunt: 
accesibilitatea, flexibilitatea, complexitatea, 
rapiditatea furnizării informaţiei, însă costul 
ridicat al abonamentelor și al echipamentelor 
IT pot fi cauze de limitare a accesibilităţii la 
documentare și “degradarea morală” în timp 
a acestora, ceea ce poate conduce la pierderea 
unor lucrări valoroase sau la nefuncţionalitate. 

Alte surse de informare sunt baze de date 
acreditate știinţific: Medline, Pubmed (Figura 
6), ISY Thomson, Web of Science, Index 
Copernicus, CNCSIS etc. 

PubMed Central este o bază de date 
internaţională, ce conţine articole în limba 

engleză sau franceză, din domeniul medicinei. 
Este una dintre principalele baze de date 
de informare din suita de resurse elaborate 
de National Center for Biotechnology 
Information. 

Publicaţiile admise în PubMed, ISY 
Thomson, Web of Science sunt indexate și 
acreditate ca având conţinut știinţific relevant 
și constituie, la rândul lor, valoroase surse de 
informaţii pentru alţi cercetători. 

Caracteristica bazelor de date medline 
constă în posibilitatea de a oferi cele mai 
noi articole ce apar în domeniul medicinei, 
de aceea ele sunt accesate frecvent datorită 
informaţiilor de ultimă oră pe care le conţin. 

Dat fiind faptul că bibliografia pe care se 
realizează documentarea pentru un studiu 
clinic trebuie să fie preponderent din ultimii 
cinci ani, aceste baze de date sunt esenţiale în 
definitivarea studiilor și actualitatea lor.

Se pot cita și lucrări mai vechi de 5 ani. Lucrul 
acesta trebuie să fie de referinţă în domeniu.2

3. Lucrul cu fișierele PC
Studiul bibliografiei începe cu selectarea 
lucrărilor de parcurs, din domeniul subiectului 
de realizat, pe baza cuvintelor-cheie sau după 
un autor de referinţă, ce vor fi introduse în 
motorul de căutare. 

Pentru redactarea unui articol din categoria 
“prezentare de caz sau studiu de caz”, din 
lista de lucrări selectate (mai multe lucrări), 
după studierea lor în detaliu se vor alege 
maxim 15-20, adică cele reprezentative pentru 
subiectul de realizat. Pentru teze de doctorat, 
cărţi, monografii, se vor studia peste 200 de 
lucrări selectate, care vor fi menţionate ca 
bibliografie. Tehnologia IT a mărit rapiditatea 
și accesibilitatea la informaţie, făcând studiul 
bibliografic mai atractiv, mai sistematizat, mai 
ușor de realizat. 

Astfel, este recomandabil a se folosi lucrul cu 
3 fișiere PC, necesare în procesul de căutare și 
analizare a datelor, când se accesează diferite 
articole și file-uri pe care trebuie să fie stocate 
într-o ordine anumită și la care va exista un 
acces simplu și rapid pe tot parcursul elaborării 
lucrării de realizat. 

Pentru o cât mai bună organizare, 
informaţia ce provine din surse bibliografice 
trebuie păstrată în fișiere separate din punct de 
vedere tematic, astfel: 

Fișierul (folder) A: conţine lista cu lucrările 
bibliografice selectate, în ordine alfabetică, 
după primul autor. Se alege literatura 
corespunzătoare temei, notând autorii, titlul, 
revista/publicaţia, anul apariţiei, volumul, 

Figura 5. Biblioteca Universității Harvard, Sursa: (5)

Figura 6. Platforma 
PubMed. Reprezentare 
grafică. Sursa: Medline



35www.MedicaAcademica.ro Septembrie 2020

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

numărul paginilor. Deci, fișierul A va conţine 
articolele selectate in extenso.

De menţionat faptul că, deși în fișierul A 
lista autorilor lucrărilor selectate este realizată 
în ordine alfabetică, în redactarea finală a 
bibliografiei lucrării, autorii și articolele se vor 
menţiona în ordinea citării lor în text, adică în 
maniera de redactare Vancouver.8

Fișierul (folder) B: conţine concepte, 
idei, subteme, pasaje selectate de cititor, ca 
fiind legate și ilustrative pentru subiectul de 
realizat, adică articolele “fragmentate” în părţi 
reprezentative pentru tema dată. Acestea sunt 
folosite ca referinţe pentru a argumenta idei, 
comparaţii, ipoteze, rezultate, comentarii, adică 
diferite concepte din subcapitole sau subteme. 

Fișierul (folderul) C: conţine citate definitorii 
pentru tema dată, din autori de referinţă, 
personalităţi în domeniu, ce se vor folosi în 
text ca citat integral, cu menţiunea sursei 
bibliografice. 

Un exemplu de citat corect: “Orice cercetare 
știinţifică nu este autentică fără o bază 
temeinică, constituită din componentele 
culturii bibliografice, parte structurală a 
culturii informaţiei”.9

Redactarea inexactă a sursei sau a citatului 
respectiv înseamnă plagiat!8,10

De precizat este faptul că lucrul cu fișiere PC 
reprezintă o alternativă de studiu bibliografic, 
dar nu exclude în totalitate studiul clasic 
individual. 

De asemenea, publicaţiile din care se va 
selecta informaţia vor fi studiate în ordine 
cronologică și, în felul acesta, din aproape în 
aproape, informaţia se va completa progresiv, 
ajungând în punctul în care împreună cu ideile, 
concepţiile personale, va contura rezultatul 
cercetării asupra temei de realizat. 

În principiu, în studiul bibliografic trebuie 
respectată o anumită ordine cronologică: se 
va începe, mai întâî, cu studierea tratatelor 
selectate pe tema respectivă, deoarece acestea 
conţin informaţia complexă, amplă, de bază sau 
de referinţă, în detalii importante, apoi se vor 
parcurge articolele selectate, deoarece conţin 
noutăţile din domeniu, perspective pentru 
viitor, studii experimentale. În ultima etapă se 
vor studia teze de doctorat, de dizertaţie, de 
masterat, pentru a avea un model de redactare, 
de sinteză a ideilor și de comparaţie.

4. Conceptul de “cultură 
a informației”
Cultura informaţiei, prin conţinutul și 
posibilităţile sale, ajută cercetătorul în 
generare de noi idei, de noi provocări și 

îndemnuri în cercetare, asigură continuitatea 
în știinţă. Cultura informaţiei reprezintă 
condiţia esenţială în devenirea profesională, 
precum și în construirea viitoarei cariere. 
Există o școală pentru formarea specialiștilor 
în cultura informaţiei, care vor lucra în 
învăţământ, edituri, redacţiile publicaţiilor, în 
biblioteci. 

A avea cultura informaţiei înseamnă a 
studia continuu, a ști să te exprimi în limbaj 
știinţific, a ști să-ţi formulezi propriile opinii, 
a ști să redactezi corect o lucrare știinţifică, 
deoarece se consideră că “ceea ce este conceput 
corect se exprimă clar”.11

Conceptul de “cultură a informaţiei” a fost 
definit de American Library Association din 
SUA în 1989, considerându-se că “pentru a avea 
o cultură a informaţiei, o persoană trebuie să 
conștientizeze nevoia de informaţie, să o poată 
localiza, evalua și utiliza eficient. Indivizii cu 
o cultură a informaţiei sunt cei care au învăţat 
cum să înveţe” (citat de 12). 

Incontestabil, o cultură a informaţiei se 
formează în primul rând studiind continuu 
literatura medicală. Astfel, un cercetător şi 
un medic cu valoare profesională trebuie să 
aibă o respectabilă măsură a bunului simţ în 
comunicarea orală sau scrisă (în special scrisă) 
a studiilor efectuate, adică să posede o cultură a 
informaţiei pentru adevăr şi obiectivitate, ceea 
ce definește, de fapt, esenţa valorii. 

În concluzie, studiul bibliografic reprezintă o 
primă etapă de bază în derularea unei cercetări 
știinţifice, prin crearea cadrului contextual 
informaţional ce stă la baza respectabilei 
culturi a informaţiei în plan știinţific și 
profesional. 
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Dragoș Predescu

Herniile hiatale voluminoase – date clinico-paraclinice și terapeutice actuale
1.  Despre evaluarea endoscopică a 

herniilor hiatale este adevărat că:
A.  Permite vizualizarea aspectului 

mucosal esofagian și gastric
B.  Identifică leziuni ulceroase
C.  Identifică leziuni hemoragice
D.  Este indicată în cazul dilemelor 

diagnostice
E.  Are rol esențial în herniile mari, 

tip II-IV.

2.  Următoarele afirmații despre 
hernia hiatală (H-H) sunt false:

A.  H-H de tip IV se caracterizează prin 
prezența unei alte structuri decât 
stomacul în sacul de hernie

B.  Mai mult de 95% dintre herniile hiatale 
sunt de tipul II sau mixte

C.  Marea majoritate a cazurilor de H-H 
sunt congenitale mai degrabă decât 
dobândite

D.  Când H-H paraesofagiană este 
în formă pură simptomele 
şi complicaţiile rezultă din 
defectul fiziologic, şi nu din cel 
anatomic

E.  H-H de tip II – hernie hiatală de 
alunecare, în care joncțiunea 
esogastrică migrează deasupra 
diafragmei, iar stomacul se angajează 
în mediastinul posterior.

Lavinia-Raluca Butuc

Înțelegerea pacientului diabetic în recuperarea medicală. Actualizări date din literatură.
7.  Contraindicațiile exercițiilor  

fizice la pacientul diabetic sunt:
A.  Glicemie peste 250 mg/dl
B.  În cazul prezenței afecțiunilor oculare, se evită mișcările bruște, 

izotonice și exercițiile din poziții joase pentru cap
C.  Glicemie sub 120 mg/dl
D.  În cazul prezenței retinopatiei proliferative se evită vibrațiile sau 

repetarea de sărituri
E.  Glicemie între 120-180 mg/dl.

8.  Despre exercițiile fizice la pacienții cu dislipidemie este fals:
A.  Exercițiile fizice trebuie să se bazeze pe activități fizice ce urmăresc 

grupe musculare mici
B.  Frecvența exercițiilor este de 5 sau mai multe zile/săptămână
C.  Durata ședințelor de exerciții fizice este cuprinsă între 60 și 120 

minute 
D.  Intensitatea exercițiilor fizice este de 40-70% din VO2
E.  Exercițiile fizice cresc rezistența la insulină la nivel periferic și 

splanchnic. 

Viorica Vidu

Studiul bibliografic – etapă importantă în derularea unei cercetări științifice
9.  Studiul bibliografic:

A.  Se definește ca fiind studierea bibliografiei existente, nesistematic, 
pe mai multe subiecte, de obicei în grupuri de persoane

B.  Necesită o bună cunoaștere a subiectului, a temei ce va fi redactată
C.  Reprezintă modul prin care cititorul își dezvoltă capacitatea de a 

selecta informația
D.  Include doar documentări actuale despre subiectul studiat
E.  Necesită o cât mai bună cunoaștere a diverselor metode de căutare 

și de selectare a informației de percepere.

10.  Despre conceptul de “cultură a informației” este adevărat că:
A.  A fost definit de American Library Association din SUA în 1989
B.  Se formează studiind discontinuu literatura medicală
C.  Reprezintă condiția esențială în devenirea profesională
D.  Înseamnă a ști să redactezi corect o lucrare științifică
E.  Presupune efectuarea unui studiu de către o persoană cu experiență.

Diana Maria Ciurduc, Ștefana Bucur, Haris Marios Rigas, Maria Magdalena Constantin

Boala venoasă cronică – aspecte clinice și opțiuni terapeutice
3.  Factorii ce contribuie la determinarea  

bolii venoase cronice pot fi:
A.  Medicația contraceptivă
B.  Aportul insuficient de lichide
C.  Clinostatismul prelungit (mai mult de 6-8 ore/zi)
D.  Tromboza venoasă profundă
E.  Fumatul.

4.  Despre diagnosticul bolii venoase cronice este adevărat că:
A.  Se bazează doar pe examenul clinic
B.  Diagnosticul diferențial se face cu telangiectazia primară
C.  Poate fi confirmat prin ultrasonografia Doppler
D.  Prezintă complicații precum eczeme și depigmentare
E.  Nu este necesară evaluarea pulsului distal sau a fenomenelor 

de neuropatie.

Codruț Sarafoleanu, Roxana-Elena Decusara

Prevenția și diagnosticul precoce în cancerul rinosinusal
5.  Factori determinanți  

ai carcinomului scuamos  
rinosinusal sunt:

A.  Torotrastul folosit în industria 
vopselelor

B.  Aflatoxinele
C.  Expunerea la pulberi de lemn
D.  Iperita
E.  Azbestul.

6.  Următoarele afirmații sunt adevărate:
A.  Sindromul McCune-Albright include 

pigmentare tegumentară anormală și 
pubertate tardivă la sexul masculin

B.  Pentru stabilirea invaziei structurilor 
osoase, investigația imagistică de 
primă intenție este endoscopia nazală

C.  Stabilirea diagnosticului de 
certitudine al cancerului rinosinusal 

se face mereu pe baza examenului 
histopatologic și imunohistochimic al 
formațiunii tumorale excizate

D.  Metastazarea ganglionară apare 
în aproximativ 25% din cazurile de 
carcinoame sau sarcoame rinosinusale

E.  Cel mai frecvent afectați în cancerul 
rinosinusal sunt ganglionii 
preauriculari.
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Stimați cititori,

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

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

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

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