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Proiectele rezistă în timp și sunt atât de adevărate după cantitatea 
de suflet pusă în ele, sunt eu convinsă de un număr de ani, număr 
mai mic de 11, de când sap cu palmele și cu unelte agricole ecologice 
ogorul pentru a sădi și construi la revista Medica Academica. 

Am învăţat cu toţii la școală Balada Meșterul Manole, superbă creaţie 
românească, ca și Mânăstirea care ne emoţionează în permanenţă și din nou 
cu frumuseţea-i nepământeană. Deși am colindat toate muzeele din colţurile 
de lume pe care le-am atins, puţine creaţii artistice m-au mișcat până la 
lacrimi pur și simplu prin frumuseţea lor – Mânăstirea de la Curtea de Argeș 
e una dintre acestea. Revenind la Balada Meșterului Manole, îmi amintesc 
și acum revolta adolescentei care eram și care nu înţelegea de ce un om 
trebuie să-și zidească iubirea pentru ca să îi reziste creaţia. Mi se părea un 
gest crud și egoist, pentru că Manole putea eventual dispune de viaţa sa, 
dar nu avea drept de viaţă și de moarte asupra unei alte fiinţe umane. 

Între timp nu mai fac calcule de eficienţă, nici economică dar nici 
personală, așa cum nu calculezi cât te costă un copil, cât timp, gânduri, 
frământări și bani și câte nopţi nedormite, cât investești într-o pasiune 
– iar muncă, timp, bani, speranţe, întrebări și îndoieli chinuitoare – 
sau cât suflet pui într-un proiect sau în altul. Mă uit numai la rezultat, 
la planta care crește și la parfumul ei, la cât de verde este și mă uit 
atent la toţi parametrii de care îi depinde sănătatea. Pentru că fiecare 
tip de plantă are cerinţele ei proprii și numai ale ei. Și zic eu că se vede 
cu ochiul liber când e vorba de un proiect cu investiţie de suflet. 

Revista Medica Academica a împlinit în octombrie 11 ani. În anul 
pandemic și de graţie 2020, în care trăim încă ceea ce nu am mai 
trăit, un complex de experienţe, informaţii, manipulări, emoţii, fapte, 
demonstraţii de forţă și de slăbiciune, am ales să rezistăm pandemiei prin 
normalitate și nu am întrerupt nici tipărirea și trimiterea revistei, dar 
nici succesiunea tradiţională a organizării Galei Premiilor de Excelenţă 
Medica Academica, ajunsă la ediţia a 9-a. Am desfășurat-o în sistem 
online, pe 11 decembrie, și am bucuria să vă invit să o descoperiţi pe 
canalul de youtube al TARUS Media, precum și în paginile revistei. 

Nu știu dacă se vede investiţia de suflet. Sincer, nici nu-mi pasă. De câte ori 
ne-am enervat, sucit și răsucit pentru a ajunge la cele mai bune decizii. Am 
sentimentul că am făcut totul pentru a realiza un proiect cât mai valoros. 
Poate că acest sentiment că ai făcut tot ce se putea este ceea ce ne putem 
dori cel mai mult să spunem. Nu poţi eșua, decât dacă n-ai făcut totul! 

Sărbători limpezi în Armonie și un An Nou mai bun, 2021!  

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

Despre proiecte și suflet
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știri

Fumătorii, risc dublu pentru o formă gravă de Covid-19
Fumătorii au risc dublu faţă de nefumători de a 
suferi de o formă severă a Covid-19, potrivit unei 
meta-analize care a inclus 47 de studii publicate 
până în iulie 2020. Alt studiu, realizat pe mucoasă 
recoltată la nivelul traheei, bronhiilor mari și mici 
de la fumători și nefumători, atestă că fumătorii au 
mai mulţi receptori pentru ACE2 (receptori de care 
se leagă și SARS-COV2 pentru a intra în celule) și că 
această creștere este dependentă de doză (cu cât a 
fumat mai mult, cu atât sunt mai mulţi receptori). 
Un studiu de dată recentă demonstrează că și ţigările 
electronice cu nicotină și arome facilitează infecţia 
cu SARS-COV2. OMS și Centrul pentru Controlul 
și Prevenirea Bolilor (CDC-Atlanta) au constatat 
că fumătorii prezintă un risc crescut pentru a se 
infecta cu SARS-COV2, dar și de a evolua spre forme 
severe ale COVID-19. 
“Specialiștii care răspund la Tel Verde Stop fumat 
oferă informaţiile necesare administrării corecte a 
acestor medicamente, dar și consiliere psihologică 
pentru depășirea «sevrajului» psihologic și compor-
tamental. Pandemia nu este o scuză pentru a fuma 

mai mult deoarece nu mai ai alte plăceri / bucu-
rii; pandemia poate fi folosită pentru o schimbare 
în bine a vieţii de zi cu zi”, spune Dr. Magdalena 
Ciobanu, coordonator al Centrului de consiliere 
pentru renunţarea la fumat de la Institutul Naţional 
de Pneumologie “Marius Nasta”.
În România există peste 5,5 milioane fumători, 
avertizează specialiștii de “Ziua naţională fără 
tutun”, marcată în a treia joi a lunii noiembrie. 
Potrivit studiului GATS România 2018, prevalenţa 
consumului de tutun este de 30,7%. 
Pentru patru dintre cele șapte boli cronice identifi-
cate de INSP ca fiind factori de risc pentru deces din 
cauza COVID-19, fumatul este fie cauză (cancerul 
pulmonar, bolile pulmonare obstructive cronice), 
fie factor major de risc și de agravare  (bolile cardio-
vasculare, diabetul zaharat, alte cancere decât cel 
pulmonar). Asociaţia Română pentru Promovarea 
Sănătăţii se alătură campaniei Institutului Naţional de 
Sănătate Publică de informare și educare a populaţiei 
“COVID-19: un motiv în plus pentru a renunţa la 
fumat”. (Raluca Băjenaru) 

CE a aprobat acordul de achiziție în avans a 80 de 
milioane de doze de vaccin împotriva Covid-19

Comisia Europeană a aprobat cumpărarea unei cantități 
de 80 de milioane de doze de vaccin mRNA-1273, 
produs de compania de biotehnologie Moderna 
împotriva COVID-19. În baza acordului, CE va mai 
putea achiziționa până la 80 de milioane de doze 
suplimentare, deci un total de 160 de milioane de doze. 
Livrarea vaccinului ar putea începe în primul trimestru al 

2021 dacă acesta este aprobat pentru uz de către EMA, 
care a început o evaluare a mRNA-1273 pe 17 noiembrie. 
În Europa, Moderna lucrează cu partenerii săi strategici 
Lonza (Elveția) și ROVI (Spania) pentru fabricarea vaccinului. 
Pe 16 noiembrie, Moderna a anunțat că studiul COVE, 
cu peste 30.000 de participanți în SUA, a demonstrat o 
eficacitate a vaccinului de 94,5%. (Raluca Băjenaru) 

Tratament pentru pacienții cu boli respiratorii severe cauzate de COVID-19

Boehringer Ingelheim începe faza a II-a de studiu clinic al 
unei terapii menite să ajute persoanele cu boli respiratorii 
severe cauzate de COVID-19. Studiul are în vedere molecula 
BI 764198, un inhibitor al TRPC6, un canal cationic operat 
de receptor. Acest inhibitor puternic și selectiv al TRPC6 
poate diminua leziunile pulmonare și poate reduce 
riscul sau severitatea complicațiilor respiratorii acute 
la pacienții spitalizați cu COVID-19. Scopul terapiei cu 
BI 764198 este de a reduce nevoia de suport ventilator 
și de a îmbunătăți rata de recuperare a pacientului. 
15% dintre pacienții infectați cu SARS-CoV-2 
dezvoltă boli severe și până la 30% dintre pacienții 
grav bolnavi pot necesita îngrijiri la ATI. Între 67 și 
85% dintre pacienții de terapie intensivă dezvoltă 
SRDA (sindromul de detresă respiratorie). 
Acest studiu randomizat dublu-orb controlat cu placebo, de 

fază II, va evalua molecula BI 764198 la pacienții spitalizați 
cu COVID-19, participanții luând o capsulă pe zi timp de până 
la patru săptămâni. Obiectivul principal va fi procentul de 
pacienți care supraviețuiesc și fără ventilație mecanică în ziua 
29 de tratament. Alte obiective includ îmbunătățirea clinică, 
saturația de oxigen și transferul la secția de terapie intensivă. 
La pacienții spitalizați cu COVID-19 există o creștere a 
speciilor reactive de oxigen (ROS) din cauza leziunilor căilor 
respiratorii. S-a demonstrat că tratamentul BI 764198 la 
modelele animale de leziuni pulmonare reduce leziunile 
celulare și edemul pulmonar, și ar putea oferi beneficii 
similare la pacienții cu infecție severă cu SARS-CoV-2. Într-
un studiu anterior de fază I la adulți sănătoși BI 764198 
s-a dovedit a fi bine tolerat (NCT03854552). Înrolarea în 
studiul BI 764198 a demarat în toamna 2020 și va include 
40 de situri clinice din opt țări. (Raluca Băjenaru) 
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Acad. Prof. Dumitru Dobrescu (1927 – 2020)
A decedat Academician Prof. Dr. Docent Dumitru 
Dobrescu (12 martie 1927 – 13 decembrie 2020), 
una dintre personalităţile știinţifice ale României 
de anvergură internaţională, deschizător de 
drumuri, creator de școală și de instituţii în 
domeniul farmacologiei. A fost medic și farma-
cist, practician alopat și homeopat, profesor de 
farmacologie și membru corespondent (1992) 
al Academiei Române. 
A fost autor al primului Tratat de farmacologie 
homeopată din lume – publicat în 2007, în dorinţa 
de a propaga și de a fundamenta știinţific home-
opatia la scară mondială. Activitatea sa știinţifică 
prodigioasă, de anvergură internaţională, s-a 
concretizat în peste 200 de lucrări de cercetare 
și 12 brevete de invenţie. 
Prof. Dumitru Dobrescu a absolvit Facultatea 
de Farmacie în 1949, iar în 1958 Facultatea de 
Medicină, cu specializări ulterioare la Praga, 
Bratislava, Bruxelles, Washington. A fost profesor 
în cadrul Facultăţii de Farmacie din București, 
Catedra de Farmacologie, autor a numeroase 
lucrări de specialitate, între care se distinge 
lucrarea “Farmacoterapie practică-vol. I și II”, 
baza formării a generaţii de specialiști. 
Între 1972-1981 a fost decan al Facultăţii de 
Farmacie din București, iar după 1990 (1990 
– 1993) și (1997 – 1998) directorul Institutului 
pentru Controlul de Stat al Medicamentului 
și Cercetări Farmaceutice. A fost fondatorul, 
practic, al organismului de azi de reglementa-
re a pieţei farmaceutice, Agenţia Naţională a 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, autor 
al proiectului de Ordonanţă de Guvern privind 
înfiinţarea ANM prin transformarea ICSMCF, 
într-un proces de aliniere la practica europea-
nă. A avut o activitate susţinută și îndelunga-
tă în Comisia Medicamentului a Ministerului 
Sănătăţii, începând din 1968, ca vicepreședinte 
(1973-1977) și președinte (1977-1993 și 1997-
1998). A fost co-fondator al Centrului Naţional 
de Farmacovigilenţă (1973). 
Autorul unor concepte originale, precum far-
macotoxicologia (1977), farmacoepidemiologia 
(1981) și farmacologia ecologică (1993); autorul 
“Metodologiei de introducere a unor medica-
mente noi în terapeutică” (1979) și al “Ghidului 
de autorizare, înregistrare și supraveghere a 
medicamentelor” (1991), ambele aprobate ca do-
cumente normative de către Ministerul Sănătăţii 
din România; autorul a 220 de lucrări știinţifice 
(175 publicate în România, alte 27 fiind apăru-
te în publicaţii internaţionale importante, a 18 
cursuri); descoperitorul a 20 de medicamente 

originale, deţinătorul a 12 patente de invenţii. 
Autorul a 33 de cărţi despre medicamente (au-
tor unic a 10 dintre ele, considerate premiere 
internaţionale și coautor la alte 16, dintre care 
una în premieră internaţională). Autorul primei 
cărţi din lume despre farmacologia homeopată 
și fondatorul unei noi știinţe medicale cu acest 
nume. 
În 1981 a primit Premiul Academiei Române, 
în 2001 Ordinul Naţional “Steaua României” în 
grad de cavaler. A fost membru corespondent 
al Academiei Române, membru al Academiei 
Regale de Farmacie din Spania, membru al 
Academiei Naţionale de Farmacie din Franţa 
și expert pentru medicamente al OMS, doctor 
Honoris Causa al UMF “Gr.T Popa” din Iași (1994) 
și UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca (1997). 
(Delia Budurcă) 

in memoriam





DDr. Cătălin Denciu, medicul rănit grav în 
incendiul de la secţia de ATI a Spitalului 
Judeţean Piatra Neamţ pe 14 noiembrie, a 
fost premiat la Gala Premiilor de Excelenţă 
Medica Academica 2020, eveniment aflat 
la ediţia a IX-a, cu “Premiul de Excelenţă 
Medica Academica - medici din linia în-
tâi”. Când a izbucnit incendiul, medicul a 
intrat în secţia de terapie intensivă încer-
când să salveze pacienţii internaţi. În pre-
zent, Dr. Denciu este internat la un spital 
miliar din Belgia, după ce a avut arsuri pe 
75% din suprafaţa corpului, iar soţia sa, Dr. 
Alina Denciu, ne-a transmis în primul rând 
mulţumiri pentru că “v-aţi gândit la el” și 
că, deși starea sa de sănătate nu-i permite 

momentan să înregistreze un mesaj, are 
“credinţa că atunci când își va reveni se va 
bucura”. 

Laudatio a fost rostit de Prof. Ioana 
Grigoraș (Iași) care i-a fost coordonatoa-
re de rezidenţiat. “Prin natura provocărilor 
aduse de pandemie, profesiunea de medic, 
ajunsă în lumina reflectoarelor, capătă noi 
valenţe și recunoaștere socială, faţete până 
acum pierdute poate pe nedrept în ochii pu-
blicului larg. Simbolul pentru toţi medicii 
din linia întâi este dr. Cătălin Denciu. Este 
un motiv de admiraţie și inspiraţie pe care 
merită să îl onorăm cu recunoștinţa noas-
tră”, a spus Prof. Grigoraș. Ea a menţionat 
că Dr. Denciu a absolvit Universitatea de 
Medicină și Farmacie “Gr. T Popa” din Iași, a 
fost un rezident “serios, dedicat studiului și 

leadership
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Raluca Băjenaru
redactor
raluca.bajenaru@tarus.eu

Cătălin Denciu, medicul 
rănit grav în incendiul de 
la Piatra Neamț, premiat la 
Gala Premiilor de Excelență 
Medica Academica
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Monografia “Pandemia Covid-19 în 
România. Aspecte clinice și epidemiolo-
gice”, apărută la Editura Academiei Româ-
ne sub coordonarea Acad. Prof. Dr. Victor 
Voicu, a primit Premiul Medica Academica 
pentru cea mai bună realizare editorială a 
anului. “Cartea este scrisă de reprezentanţi 
ai școlii medicale românești și cuprinde ca-
pitolele care definesc această boală creată 
de virusul SARS-CoV-2 pe care ar trebui să 
îl cunoaștem, făcând parte din familia coro-
navirusurilor… dar nu e chiar așa. E o enti-
tate nouă – știam ceva despre SARS-CoV-1, 
dar a fost puţin neglijat. Dacă eram mai 
atenţi, am fi făcut un vaccin care se potrivea 
și pentru actuala pandemie, astfel încât să 
o putem preveni”, a explicat Acad. Prof. dr. 
Victor Voicu, în discursul de primire a pre-
miului. “Boala o învăţăm din mers, pe noi și 
pe populaţia umană”, a adăugat. 

Această afecţiune este deosebit de com-
plexă din cauza interacţiunii virusului cu 
structura ACE2 care se regăsește la nivelul 
tuturor ţesuturilor; aceasta generează o 
endotelită sistemică, ajunge la nivelul tutu-
ror organelor și cauzează chiar consecinţa 
uneori dramatică, o insuficienţă multiplă 
de organ. Aceasta subliniază agresivitatea 
acestui virus care e considerat mai activ 
decât precedentul de 10-20 de ori, infec-
tivitatea fiind extrem de mare, a explicat 
Acad. Voicu. “Să zicem că este de orgine na-
turală; personal, am dubii și nu sunt singu-
rul. Chiar și genetic s-a demonstrat că are 
o inserţie adăugată în genom care îl duce 
spre o asemănare cu HIV și imunosupresia 
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profesiei, hotarât să devină un bun specia-
list, dar și o fire blajină și calmă”. Dr. Denciu 
a practicat ATI în spitale din Moldova, este 
căsătorit tot cu un medic, Alina, și au împre-
ună doi copii. 



însoţește această boală, ceea ce ne îngrijo-
rează. Comunitatea medicală trebuie să se 
ocupe doar de sănătatea și bunăstarea ome-
nirii și nu de războaie biologice și de afec-
tări grave ale populaţiei lumii”, a concluzio-
nat președintele Secţiei de Știinţe Medicale 
a Academiei Române. 

Premiul Fundaţiei Cajal pentru cerce-
tare fundamentală a revenit Cerc. Gr. I 
Gabriela Anton, Institutul de Virusologie 
“Ștefan Nicolau”, București, discursul de 
laudatio fiind susţinut de Irina Cajal, fiica 
Acad. Nicolae Cajal și președintă a fundaţiei 
cu același nume.  

Dr. Florin Botea, Institutul Clinic Fun-
deni, București, a primit premiul “Dan 
Setlacec” pentru realizări deosebite obţi-
nute în chirurgie, pentru care laudatio a 

fost rostit de Prof. Irinel Popescu. În cadrul 
evenimentului, reputatul chirurg și autor al 
primului transplant de ficat din România, a 
subliniat rezultatele și preocupările clinice 
și știinţifice ale tânărului chirurg. 

“Premiul de Excelenţă Medica Academi-
ca – medic communicator” a fost acordat 
Dr. Virgil Musta, director medical, Spitalul 
de Boli Infecţioase Timișoara. “Rezultate-
le obţinute la Timișoara sunt efectul unei 
munci de echipă, dar și al unei comunicări 
cu echipa și comunitatea. Întotdeauna am 
considerat că lupta în pandemie se duce în 
comunitate pentru a preveni boala, motiv 
pentru care cred că numai împreună vom 
reuși să câștigăm acest război”, a spus dr. 
Virgil Musta, pentru care laudatio a fost 
susţinut de Delia Budurcă, Redactor-Șef 
Medica Academica. 
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“Premiul de Excelenţă Medica Acade-
mica – medic român, ambasador în lume”, 
a recompensat activitatea știinţifică și de 
cercetare translaţională a Prof. Dan Duda, 
Massachusetts General Hospital, autor îm-
preună cu echipa sa a numeroase cercetări 
în domeniul cancerului, radioterapiei și 
markerilor tumorali, ale căror rezultate au 
fost publicate în prestigioase reviste între 
care Nature, Nature Medicine, Nature Gene-
tics, Cell. Premiul vine în continuarea pro-
iectului “Medic român, ambasador în lume”, 
demarat de revista Medica Academica încă 
din 2010, original și inedit la acea dată, care 
a evidenţiat pe parcursul mai multor ani ac-
tivitatea a zeci de medici formaţi în Româ-
nia și care activează pe meridianele lumii.  

Premiul de Excelenţă Medica Academica 
pentru întreaga activitate a revenit Prof. 

Dr. Carol Stanciu, gastroenterolog ieșean. 
Laudatio a fost susţinut de Prof. Irinel Po-
pescu, care a reliefat momentele evoluţiei 
sale profesionale, precum și vocaţia peda-
gogică și rezultatele care îl confirmă ca un 
adevărat creator de școală – nu mai puţin de 
cinci profesori în medicină s-au format sub 
bagheta sa. 

Premiul de Excelenţă Medica Academi-
ca pentru întreaga activitate a recompensat 
parcursul profesional remarcabil al Prof. 
Nicolae Hâncu (Cluj-Napoca), diabetolog, 
educator, promotor activ în rândul medicilor 
dar mai ales în comunitate al alimentaţiei să-
nătoase, realizator al evenimentelor clujene 
“Medicină, Artă, Cultură”, pentru care lau-
datio a fost făcută de Acad. Victor Voicu. 

Cea de-a IX-a ediţie a Galei Premiilor de 
Excelenţă ”Medica Academica” a avut loc 

Prof. Dr. Carol Stanciu



anul acesta în format online, pe 11 decem-
brie, în intervalul 18.00-19.00, și poate fi vă-
zută pe canalul de youtube al TARUS Media. 

Amfitrionii evenimentului au fost: Acad. 
Prof. Victor Voicu, președintele Secţiei de 
Știinţe Medicale, vicepreședintele Aca-
demiei Române, Prof. dr. Irinel Popescu, 
președintele Consiliului Știinţific al revistei 
Medica Academica, Valentin-Norbert Ţăruș, 
președinte TARUS Group, Delia Budurcă, 
Redactor-Șef Medica Academica. 

Gala Premiilor de Excelenţă ”Medica 
Academica” este un eveniment de tradiţie, 
organizat de TARUS MEDIA,  în cadrul că-
ruia sunt premiate realizări deosebite din 
domeniul sănătăţii, chirurgie, cercetare 

fundamentală, management sanitar, an-
treprenoriat și business medical, precum 
și apariţii editoriale în domeniul medical. 
Anul trecut, revista Medica Academica a 
marcat prin intermediul Galei 100 de ediţii 
și zece ani de apariţie neîntreruptă. 

Printre premianţii ediţiilor preceden-
te se numără: Prof. Șerban Bubenek, Prof. 
Silviu Constantinoiu, Dr. Radu Zamfir, Prof. 
Grigore Tinică, Prof. Margit Șerban, Prof. 
Ovidiu Băjenaru, Dr. Cătălin Cârstoveanu, 
Prof. Florin Mihălţan, Prof. Petru Adrian 
Mircea, Dr. Traian Dumitrașcu, Acad. Gen 
Prof. Vasile Cândea, Prof. Ioan Lascăr, Prof. 
Mihai Coculescu, Prof. Vladimir Beliș, 
Prof. Constantin Ionescu Tîrgoviște, Prof. 
Alexandru Vlad Ciurea, Prof. Sorin Oprescu, 
Dr. Raed Arafat, Prof. Ștefan Florian.  
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D
După fuziunea dintre Univ. Petru Maior și UMF Tg. Mureș, noua universitate înființată, UMFST, 
denumită după marele nostru savant George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel, a 
deschis în 2019 la Hamburg un Campus medical unde învață 1000 de studenți din 55 de țări 
ale lumii. Am stat de vorbă cu Conf. Simona Mureșan, decanul acestei instituții, despre acest 
proiect inedit, despre oportunitățile oferite studenților și despre semnificația de reprezentare a 
sistemului de învățământ medical românesc în străinătate.

După fuziunea dintre Univ. Petru Maior și UMF 
Tg. Mureș, o premieră în peisajul educațional 
universitar românesc, o nouă realizare deosebită 
este reprezentată de deschiderea Campusului 
medical Hamburg al UMFST. Când s-au pus bazele 
acestui proiect? De ce în Hamburg?! 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinţe 
și Tehnologie “George Emil Palade” (UMFST) 
din Târgu Mureș a devenit, în urma fuziunii 
dintre cele două instituţii amintite de dvs., o 
universtitate comprehensivă solidă, în care 
proiectele de anvergură iniţiate și-au păstrat 
continuitatea. Ideea deschiderii unei filiale 
în afara României a fost lansată în 2015 și s-a 
bazat pe dorinţa noastră de a demonstra va-
loarea învăţământului medical românesc, de 
a “exporta” – dacă putem apela la acest verb 
– inteligenţă românească prin servicii didac-
tice de calitate, adaptate noilor standarde 
internaţionale. Drumul de la idee până la rea-
lizare a fost lung, dublat de muncă de echipă, 
de eforturi susţinute, de rigurozitate și, de ce 
nu, de multă imaginaţie și inovaţie. 

Deschiderea campusului din Hamburg a 
parcurs toate etapele legale ale unui contract 
de concesiune derulat în spaţiul european, în 
care partenerii au identificat oportunităţile 
oferite de Hamburg, Germania. Ulterior, 
oferta a fost acceptată de UMFST “G.E. Pala-
de” Tg. Mureș, iar după 18 luni de colaborare 
am avut onoarea ca împreună să inaugurăm 

campusul cel nou din Hamburg, cunoscut în 
prezent prin acronimul UMCH – University 
Târgu Mureș, Medical Campus Hamburg. 

Pe 30 septembrie 2019 a avut loc inaugurarea 
oficială a campusului din Hamburg. Care au fost 
principalele momente ale festivității? 
Ziua de 30 septembrie 2019 va rămâne în su-
fletul meu ca un moment în care emoţiile unui 
nou început s-au completat cu lacrimile de bu-
curie ale unui vis împlinit, în care susţinerea 
colegilor prezenţi și entuziasmul studenţilor 
și familiilor lor au amplificat toate trăirile... 
Consider că inaugurarea campusului din Ham-
burg a fost un eveniment pe măsura anvergurii 
proiectului finalizat, la care am fost onoraţi de 
nume importante din peisajele academic, poli-
tic și administrativ din România și Germania. 
Ne-au fost alături Ambasadorul României în 
Germania, Excelenţa sa Dl Emil Hurezeanu, 
Președintele Consiliului Rectorilor din Ro-
mânia, Prof. Sorin Câmpean, Președintele 
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Superior, Prof. ing. Iordan 
Petrescu, Rectorul Universităţii de Vest din 
Timișoara, Prof. Marin Pîrlea. 

Programul zilei a fost complex. Discursuri-
le reprezentanţilor UMFST “G.E. Palade” Tg. 
Mureș – Prof. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul 
UMFST, subsemnata, în calitate de Decan, 
partenerii din Germania și invitaţii – au fost 
urmate de un tur al campusului, cu explora-
rea tuturor facilităţilor moderne: amfiteatre, 
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Conf. Dr. Simona Mureșan, decan al Facultății de Medicină  
în limba engleză, UMFST “G.E. Palade” Tg. Mureș:
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laboratoare, săli de lectură, demonstraţii live 
ale noilor tehnici de predare 3D din cadrul dis-
ciplinei de anatomie. 

Pentru mine, momentele de maximă emoţie 
au fost primirea, în mod simbolic, a cheii cam-
pusului din partea partenerilor noștri și in-
tonarea imnurilor naţionale ale României și 
Germaniei. Am simţit atunci, pe scenă, că toate 
eforturile au fost apreciate și răsplătite și că am 
reușit prin proiectul nostru să ștergem graniţe 
geografi ce. 

Sunteți primul decan al unei facultăți românești 
de medicină cu fi liala în străinătate. Prin ce se 
deosebește activitatea dvs. de cea a unui alt decan 
al unei Facultăți de Medicină din țară? 
Poziţia pe care în acest moment o deţin în ca-
drul UMFST “G.E. Palade” Tg. Mureș este de 
Decan al Facultăţii de Medicină în Limba En-
gleză, cea mai nouă structură administrativă 
din universitatea noastră, înfi inţată în 2019. 
Deși la o primă vedere a manageria doar două 
programe de studiu de licenţă pare facil, vor-
bim despre o coordonare a activităţii didacti-
ce și administrative pentru aproape 1000 de 
studenţi internaţionali, proveniţi din 55 de ţări 
ale lumii de pe 5 continente. 

Provocarea majoră nu se oprește aici. A tre-
buit ca din prima zi de mandat să organizez o 
nouă structură administrativă, cu toate meca-
nismele funcţionale dar și componentele sale 
ierarhice, iar în paralel să concep și să imple-
mentez un sistem efi cient de a gestiona două 
campusuri care să respecte integral legislaţia 
ambelor ţări, să se adapteze tradiţilor și modu-
lui de abordare specifi ce Universităţii noastre, 
dar și ale partenerilor. 

Experienţa acumulată ca prodecan al 
Facultăţii de Medicină în mandatul trecut, 
susţinerea din partea top-managementului 
Universităţii, precum și studiile din domeniul 

educaţiei medicale absolvite la Universitatea 
din Liverpool m-au ajutat, inspirat și mi-au 
oferit energie pentru a depăși provocările. 
Trebuie să fi m realiști și să înţelegem că lumea 
medicală este într-o continuă schimbare, iar 
activitatea administrativ-academică trebuie 
să ţină pasul în mod susţinut pentru a oferi 
educaţie de performanţă. 

Vă rog să ne faceți o scurtă prezentare a 
campusului din Hamburg al UMFST. 
Campusul din Hamburg este o structură pro-
iectată până în cele mai mici detalii ca să ofe-
re condiţii optime de studiu, dar și de confort, 
studenţilor, cadrelor didactice și personalului 
administrativ. 

Din punct de vedere al dotărilor, campusul 
UMCH conţine amfi teatre cu compartimen-
tare fl exibilă, dotate cu sisteme de sonoriza-
re performante și, din 2020, ca o adaptare la 
învăţământul de tip hibrid, cu posibilitate de 
live-streaming a tuturor activităţilor didactice. 

Cele 12 laboratoare și 5 săli de seminar din 
campus respectă integral standardele impuse 
de ARACIS, fi ind clasifi cate în funcţie de ni-
velul dotărilor în patru categorii: laboratoare 
de chimie-fi zică, de microscopie, laboratoare 
pentru știinţe fundamentale și laboratoare de 
informatică/ soft-uri educaţionale. Fiecare tip 
de laborator sau sală de seminar este dotată cu 
facilităţi de transmitere în real-time/înregistra-
re a activităţilor didactice, la nivel profesionist. 

Începând cu anul academic 2020/2021 s-a 
defi nitivat implementarea unei platforme de 
eLearning foarte performante, personalizată 
pentru campusul UMCH, care include toate 
facilităţile de accesare a activităţilor didactice 
în timp real sau înregistrat și susţine întreaga 
comunicare între cadre didactice, studenţi și 
personal administrativ. 

Studenţii din Hamburg benefi ciază totodată 
de toate facilităţile oferite de UMFST G.E. Pa-
lade Tg. Mureș, inclusiv de biblioteca digitală. 

Ce aduce nou această fi lială din Hamburg a UMFST 
în peisajul universitar medical românesc? 
La momentul acreditării programului de stu-
diu, a fost conceput ca un proiect inovator ca 
organizare și conţinut curricular. Am consi-
derat că pentru studiul medicinei în Tg. Mureș 
acest proiect poate marca momentul 0 în care 
să pornim cu o curriculă actualizată, chiar 
nouă, în anumite domenii, cu tehnici de preda-
re moderne și cu abordare digitalizată în pre-
darea știinţelor fundamentale și clinice. 

În 2019, programul de studiu Medici-
nă, Limba Engleză (Hamburg, Germania) a 
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reprezentat primul program din universitatea 
noastră conceput în sistem modular, proiectat 
să ofere în mod intensiv, în module de 7 săptă-
mâni, cunoștinţe din discipline grupate echi-
librat. Am diversificat pentru acest program 
de studiu oferta de cursuri opţionale, pentru a 
reuși să uniformizăm diferenţele în pregătirea 
defășurată de studenţii noștri pe parcursul li-
ceului, în sisteme diferite de învăţământ. După 
parcurgerea ciclului pre-clinic de pe parcursul 
primilor 3 ani de studiu, studenţii vor benefi-
cia de o pregătire focalizată pe deprinderea de 
abilităţi practice în grupuri mici în cadrul spita-
lelor partenere din Germania. 

Experienţa pozitivă după parcurgerea pri-
mului an de studiu din Hamburg a condus la 
extinderea sistemului modular și în cadrul pro-
gramelor de medicină din Tg. Mureș, precum și 
la preluarea conţinutului curricular în cadrul 
programelor oferite studenţilor care studiază în 
campusul din România. 

În ce constă interacțiunea dintre lumea 
universitară medicală din Hamburg și UMCH? 
Studenții UMCH au acces pentru partea de 
pregătire clinică în spitalele din Hamburg? 
Proiectul UMCH a fost conceput cu o viziu-
ne largă. Campusul modern a fost proiectat 
cu facilităţi pentru un învăţământ preclinic 
performant. Ulterior, învăţământul clinic se 
va desfășura în cele opt spitale partenere de 
pe teritoriul Germaniei, studenţii beneficiind 
deopotrivă de suportul cadrelor didactice din 
UMFST, dar și al doctorilor germani. Beneficiul 
final al acestei abordări este că vom reuși să ofe-
rim absolvenţi ai unei universităţi românești cu 
cunoștinţe teoretice și practice solide, ancoraţi 
deja în realitatea sistemului sanitar din Germa-
nia. Activitatea clinică desfășurată împreună cu 
spitalele partenere va constitui și un liant între 
lumea academică și medicală târgmureșeană 
și cea germană, care se va fructifica prin nu-
meroase proiecte comune. Toate acestea se 
vor putea concretiza ulterior tot în beneficiul 
absolvenţilor noștri, prin integrarea lor în pro-
grame postuniversitare de doctorat în co-tutelă. 

Câți studenți pot fi incluși anual în programele 
de studii ale UMCH? Ce condiții trebuie să 
îndeplinească candidații pentru a fi admiși? Pot fi 
admiși și studenți din țări ne-membre UE? 
În prezent programul de studiu din campusul 
din Hamburg are ca cifră de școlarizare aproba-
tă de ARACIS cea de 150 de studenţi/an. 

Deoarece toţi studenţii înmatriculaţi în ca-
drul campusului UMCH sunt de fapt studenţi 
înrolaţi în UMFST “G.E. Palade” Tg. Mureș, 

pentru a fi admiși la programul nostru de studiu 
din Hamburg trebuie să îndeplinească criteriile 
Ministerului Educaţiei din România. Admite-
rea se desfășoară conform procedurii aplicabile 
în Universitate pentru studenţii internaţionali, 
cu specificaţia că organizăm mai multe eta-
pe de selecţie de tip early-admission, pentru 
candidaţii care doresc să-și securizeze locul 
într-o instituţie de învăţământ medical înainte 
de luna august a fiecărui an. 

Confirmarea finală a statutului de student – 
pentru candidaţii selecţionaţi de comisia de ad-
mitere care analizează parcursul educaţional 
anterior – certifică abilitatea de utilizare a lim-
bii engleze și cuantifică rezultatul examenului 
teoretic din fizică, chimie și biologie. De ase-
menea, vine din partea Ministerului Educaţiei, 
prin eliberarea Scrisorii de accept la studii. Este 
important de precizat că la procesul de admite-
re se pot înscrie atât cadidaţi din spaţiul UE, cât 
și din ţări non-membre UE. 

Cum vedeți posibilitățile de colaborare 
dintre UMFST și institutele de cercetare din                
domeniul medical din Germania? 
Prezenţa noastră în Hamburg printr-un pro-
gram de studiu oferit studenţilor internaţionali 
a sporit vizibilitatea universităţii în peisajul 
european, ceea ce a permis interacţiunea di-
rectă cu multe instituţii medicale și de cer-
cetare din Germania și nu numai. Fluxul de 
studenţi internaţionali în continuă creștere, 
creionarea paralelă a învăţământului clinic pe 
teritoriul Germaniei, dar și dezvoltarea unor 
structuri instituţionale noi, dedicate impli-
cării studenţilor în cercetare, precum Junior 
Researcher Academy, reprezintă garanţii certe 
pentru viitoare colaborări internaţionale. 

Ce înseamnă pentru noi, românii, în general, și 
în particular pentru lumea universitară medicală, 
faptul că drapelul României este arborat pe o 
instituție de învățământ superior românească care 
funcționează într-un mare oraș european? 
Drapelul României ancorat alături de cel al 
Germaniei în faţa campusului nostru din Ham-
burg îmi oferă personal respect și recunoaștere 
pentru reușita acestui proiect inovator, dar mă 
și responsabilizează, în egală măsură, pentru 
activitatea academică viitoare. 
Consider că noi, toţi cei din UMFST “G.E. Pala-
de” Tg. Mureș, care cu entuziasm ne-am impli-
cat în derularea programului de studiu din cam-
pusul extern, nu ne reprezentăm în Hamburg 
doar orașul sau regiunea, ci am reușit să repre-
zentăm cu mândrie în Germania învăţământul 
medical românesc.  
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MOTTO: ”DUREREA ESTE CEEA CE SPUNE O PERSOANĂ 
CĂ SIMTE ȘI EXISTĂ DE CÂTE ORI ACEA PERSOANĂ 
SPUNE CĂ EXISTĂ.”

MCCAFFREY, 1968
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Durerea este cel mai frecvent simptom 
din practica medicală. Ea este o 
experienţă senzorială şi emoţională 
dezagreabilă, dată de o leziune tisulară 
veritabilă sau potenţială. Fenomen 
complex, ce implică mecanisme 
fiziologice și fiziopatologice asociate 
cu stimuli senzoriali şi care necesită 
transmitere complexă, probabil că 
durerea este cel mai subiectiv simptom 
ce poate fi întâlnit în practica medicală. 
Ea este adesea dificil de descris, de 
definit sau de interpretat de către cel 
care o experimentează. Aceasta și pentru 
că prezenţa ei presupune și modularea 
semnalelor specifice în compartimentul 
afectiv al individului respectiv, prin 
implicarea concomitentă a memoriei 
personale. 

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

Artroza este cea mai frecventă 
patologie reumatologică întâlnită; 
este universal întâlnită peste 70 de 
ani, dar poate apăre și la indivizi 
tineri, de obicei după o injurie a 
aparatului osteo-musculo-articular. Ea 
reprezintă principala cauză de durere 
și dizabilitate la populaţia terestră.2

Durerea este simptomul care îl aduce 
pe pacient la medic, adesea asociată cu 
scăderea funcţionalităţii articulare.3

Cu toate acestea, cauzele și mecanismele 
intime ale durerii din artroză nu au 
fost complet elucidate, lucru dovedit 
și de multele încercări terapeutice 
existente și care nu reușesc să controleze 
complet simptomatologia.4 În plus, este 
cunoscut faptul că nu există corelaţie 
între nicio metodă de investigaţie 
imagistică a artrozei și severitatea 
durerii; altfel spus, deocamdată nu 
putem prezice intensitatea durerii 
pe baza modificărilor imagistice pe 
care le decelăm la pacient.5 De aceea, 
nu este surprinzător faptul că până 
la 40% din pacienţii cu artroză cu 
modificări radiografice nu au durere 
și, invers, există pacienţi cu modificări 
minime sau chiar inexistente, dar 
care se plâng de durere importantă.6

Există, pe de altă parte, observaţii 
care sugerează faptul că evaluarea 

Durerea în artroză 
– caracteristici 
și mecanisme

Medic primar reumatologie, șef de 
lucrări, Clinica Medicală Colentina, 
UMF “Carol Davila” București

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

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

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

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

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

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

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

Sinovita cronică se asociază 
cu modificări ale sintezei și 
eliberării neurotransmiţătorilor și 
neuromodulatorilor de la nivelul 
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sinapselor neuronilor senzitivi.19

Stimularea neuronilor senzitivi 
periferici este accentuată de 
neovascularizaţia cartilajului 
articular mediată de hipoxie și 
producţia de factori de creștere 
vasculari de către celulele 
endoteliale și imune rezidente 
în sinoviala inflamată. Apariţia 
vaselor de neo-formaţie înseamnă și 
prezenţa inervaţiei corespunzătoare, 
ceea ce reprezintă un mecanism 
important pentru prezenţa durerii 
din boala artrozică, și poate explica, 
măcar parţial, persistenţa acesteia 
și după ce inflamaţia încetează.20 

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

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

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

Aceasta arată faptul că durerea 
artrozică este multidimensională și 
mediată de multipli factori. 

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

durerii. Există tot mai multe dovezi 
referitoare la implicarea și importanţa 
componentei neuropatice a durerii 
în artroză. Există însă necesitatea 
cercetării suplimentare a secvenţei 
de evenimente care conduc la 
apariţia și progresia artrozei și a 
durerii care o însoţește, cu scopul 
ameliorării eficacităţii tratamentelor 
administrate.  
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măsură, trebuie să fie iniţiatorul unui studiu 
clinic. 

În acest sens, acest articol este conceput 
ca model de cercetare clinică, pe o cazuistică 
personală, în scop didactic, aplicat pe 
subiectul adenopatiei axilare unilaterale, 
în viziunea chirurgului, dar care este o 
afecţiune ce face parte dintr-o patologie 
multidisciplinară. 

O cercetare clinică trebuie să parcurgă 
mai multe etape de lucru și anume: 

(1). alegerea temei: subiect de interes 
pentru mai multe specialităţi clinice, cu 
semnificaţii diferite, de sinteză, sau un caz 
clinic rar sau o afecţiune cunoscută, dar cu 
tratament inovativ sau cu evoluţie particulară; 

(2). stabilirea colectivului de specialiști, 
cei care au contribuit la rezolvarea cazurilor 
respective; 

(3). importanţa subiectului în literatura 
de specialitate; 

(4). studiul clinic: diagnostic clinic și 
imagistic, tratament, evoluţie; 

(5). concluzii sau comentarii finale; 
(6). semnificaţia temei, ca model de 

cercetare clinică. 

Aplicație clinică a etapelor 
planului teoretic de cercetare 
prezentat mai sus
(1). STABILIREA TEMEI 
În acest sens, am ales ca temă de cercetare 
clinică semnificaţia adenopatiei axilare 
unilaterale în opinia chirurgului, deoarece 
este o temă de interes interdisciplinar și cu 
implicaţii clinico-terapeutice diferite. 

În practica medicală, adenopatia axilară 
reprezintă o entitate patogenică întâlnită 
frecvent, de obicei ca semn al unei afecţiuni 
sistemice şi mai rar ca afecţiune de sine 
stătătoare. În faţa acestei aparenţe clinice, 
este nevoie în primul rând de un diagnostic 
corect şi complet al afecţiunii posibile pe 
care o reprezintă, cât şi de un tratament de 
specialitate care, în cele mai multe situaţii, 
poate fi multimodal. 

În acest context, rolul chirurgului în 
diagnosticul şi în tratamentul adenopatiei 
axilare, în special a celei unilaterale, este 

R
Adenopatia axilară unilaterală 
– model de cercetare clinică

REZUMAT.
Adenopatia axilară unilaterală este o 
entitate clinico-patogenică ce poate 
reprezenta debutul simptomatic al unui 
neoplasm mamar ocult, al unei neoplazii 
bronho-pulmonare, tiroidiene, gastrice, 
colorectale, ovariene, al unui limfom sau 
al unor afecţiuni infecto-contagioase. 
Diagnosticul este complex şi adesea 
dificil, dat fiind faptul că adenopatia 
axilară este expresia unei afecţiuni 
sistemice. Biopsia ganglionară reprezintă 
un gest prioritar, indispensabil pentru 
diagnostic şi pentru terapia ulterioară. 
Limfadenectomia axilară parţială 
este necesară în afecţiunile septice 
sau infecţiose, iar limfadenectomia 
completă cu chimio- şi hormonoterapie 
adjuvantă reprezintă o opţiune 
terapeutică în neoplaziile mamare. 
În afecţiunile neoplazice, adenopatia 
axilară unilaterală tumorală are valoare 
prognostică. 

Cuvinte-cheie: adenopatie axilară 
unilaterală, cercetare clinică 
chirurgicală.

În medicina modernă, rolul cercetătorului 
clinician a devenit tot mai vizibil și 
important, iar studiile sale clinice sunt 
considerate esenţa cercetării medicale. 

În concepţie modernă, actul medical 
trebuie să fie multidisciplinar și practicat 
de către o echipă multidisciplinară, 
profesionistă, care abordează pacientul 
în ansamblu, în complexitatea sa, cu toate 
particularităţile, nelimitându-se doar la un 
singur aspect patologic, ce aparţine unei 
anumite specialităţi. 

Rolul cercetătorului clinician este de a fi 
promotorul progresului în medicină, de a 
crea modele de lucru și teme de cercetare 
clinică materializate în studii clinice, care 
reprezintă experienţe profesionale ce pot fi 
urmate de generaţiile tinere de cercetători. 

Cercetătorul clinician are datoria de a 
aborda și de a rezolva subiecte de sinteză 
în manieră interdisciplinară, fiind liantul 
dintre diferite specialităţi și, în aceeași 
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primordial, şi opinia sa, deşi diferită de a 
celorlalte specialităţi medicale, poate contribui 
substanţial la rezolvarea acestor cazuri. 

În medicina contemporană, în opinia 
noastră, pentru diagnosticul şi tratamentul 
adenopatiei axilare unilaterale este nevoie 
de o echipă interdisciplinară în care, alături 
de chirurg, trebuie să existe un imagist, 
un anestezist, un infecţionist, un oncolog, 
un hematolog, un anatomo-patolog, iar 
fiecare pacient ar trebui să reprezinte un 
subiect de cercetare medicală, pentru a avea 
performanţe profesionale notabile. 

Acest articol reprezintă un studiu clinic 
retrospectiv și de sinteză, realizat pe o 
cazuistică personală, ilustrat cu cazuri 
clinice care au fost soluţionate iniţial 
prin abord chirurgical, dar care au avut 
particularităţi de diagnostic și de tratament 
cu implicaţii în diferite specialităţi medicale. 

În ce măsură opinia chirurgului 
contribuie la soluţionarea acestor cazuri 
rămâne de argumentat, ţinând cont 
de contribuţia sa în promptitudinea şi 
acurateţea diagnosticului şi în complexitatea 
tratamentului, care adesea este, într-o primă 
etapă, chirurgical.  

(2). STABILIREA AUTORILOR

(3). IMPORTANŢA SUBIECTULUI: 
CONSIDERAŢII CLINICE ŞI PATOGENICE 
GENERALE 
În literatura de specialitate, adenopatia este 
defi nită ca fi ind mărirea de volum, număr 
şi consistenţă a ganglionilor limfatici cu 
topografi e diferită, periferici, intratoracici 
sau intraperitoneali.1

Topografi a axilară unilaterală sau 
bilaterală este frecvent întâlnită în 
afecţiuni infl amatorii sau neoplazice, în 
care deseori poate reprezenta primul semn 
clinic de debut, accesibil unui diagnostic 
histopatologic de certitudine. În majoritatea 
cazurilor, adenopatia axilară unilaterală 
este apanajul unei afecţiuni regionale sau 
locale cu soluţionare chirurgicală, motiv 
pentru care face obiectul studiului prezentat 
în continuare, cu toate că şi localizarea 
axilară bilaterală, după cum vom argumenta 
ulterior, poate reprezenta acelaşi aspect. 

Menţionăm că fac obiectul acestui studiu 
numai afecţiunile ce au ca manifestare 
clinică unică sau de debut clinic adenopatia 
axilară unilaterală, cele mai frecvente fi ind 
cancerele mamare clasate în categoriile 
TxN1-2 şi TisN1-2 sau TxN1M1. 

Astfel, adenopatia axilară unilaterală se 
poate identifi ca în următoarele afecţiuni: 

- septice: adenite stafi lococice, 
streptococice; - infecţioase: tuberculoza, 
tularemia, mononucleoza Epstein-Barr, 
SIDA, sporotricoza, citomegaloviroze; 

- hemopatii maligne: limfoame 
hodgkiniene şi non-hodgkiniene, leucemii; 

- neoplazii maligne: carcinoame 
mamare, tiroidiene, bronho-pulmonare, 
ovariene, pancreatice, gastrice, colo-rectale, 
cancere ale capului şi gâtului, sarcoame 
mamare cu invazia pielii, melanoame 
şi carcinomul cu localizare primară 
neidentifi cată.

(4). STUDIUL CLINIC 
A. ASPECT CLINIC
Din punct de vedere clinic, în evaluarea 
unei adenopatii axilare unilaterale trebuie 
luate în considerare următoarele criterii: 
vârsta pacientului, consistenţa ganglionilor, 
tendinţa la conglomerare, febra, asocierea 
cu alte semne sau simptome locale sau 
generale, evoluţia spre generalizare, mărimea 
şi topografi a ganglionilor la nivel axilar. 
Raportat la criteriul vârstei, se consideră că 
adenopatia axilară unilaterală la pacienţi de 
până la 30 de ani, în circa 80% din cazuri, este 
caracteristică afecţiunilor benigne infecto-
contagioase ca tuberculoza şi mononucleoza, 
iar la cei de peste 50 ani, în 60% din cazuri, 
este reprezentativă pentru neoplazii; în cazul 
sindroamelor mieloproliferative, nu există o 
predilecţie a adenopatiei legată de vârstă.1

Febra care poate însoţi o adenopatie 
axilară unilaterală, în special la un pacient 
tânăr, poate sugera un limfom malign 
sau o tuberculoză ganglionară. Însă, dacă 
există semne clinice locale infl amatorii ca 
tumefacţie tegumentară, durere locală ce 
limitează mişcările articulare, iar axilar 
se palpează un conglomerat ganglionar cu 
consistenţă fl uctuentă, tabloul clinic poate fi  
sugestiv pentru un adenofl egmon axilar. 

De asemenea, febra concomitentă cu 
adenopatie axilară unilaterală de consistenţă 
elastică, dureroasă, poate fi  expresia 
clinică a unei adenite streptococice sau 
stafi lococice, situaţie în care există şi trenee 
de limfangită tronculară de la poarta de 
intrare septică, de obicei o plagă înţepată, 
infectată sau panariţii ale degetelor. 

Tendinţa la generalizare a adenopatiei cu 
sediu iniţial axilar, însoţită de astenie, febră 
ondulantă, frisoane, scădere ponderală, 
în general este caracteristică afecţiunilor 

Figura nr.2 (a,b): 2a.Piesă 
de sectorectomie: 
aspect macroscopic de 
carcinom lobular mamar 
de 1,5 cm 2b: piesă 
de limfadenectomie 
axilară cu limfadenită 
reactivă, fără metastaze 
ganglionare homolaterale 
(pT1N0M0)

a

b

Figura 1. Aspect de 
carcinom mamar 
nediferenţiat ulcerat, 
invadant la peretele 
toracic, cu bloc ganglionar 
axilar invadant la 
tegument, cu metastaze 
pulmonare bilaterale, 
osoase și cutanate 
caracteristic stadiului IV, 
inoperabil. (cazuistică 
personală dr. Vidu V)
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sistemice virale, tuberculozei sau 
limfoamelor maligne. 

Consistenţa dură a ganglionilor asociată 
cu tendinţa la conglomerare, în special la 
pacienţii de peste 40 ani, poate sugera o 
neoplazie cu topografie toracică, dintre care 
neoplaziile mamare reprezintă majoritatea. 

Este vorba despre entitatea “cancer ocult 
mamar”, ce se manifestă clinic cu adenopatie 
axilară de obicei unilaterală metastatică, dar 
cu tumoră mamară nepalpabilă sau tardiv 
palpabilă şi cu mamografie “negativă”. 

În astfel de cazuri, pentru depistarea 
tumorii primare, un rol important 
îl au ecografia mamară cu efect 
Doppler, rezonanţa magnetică și 
ecotomodensitometria mamară, elocvente 
pentru leziuni milimetrice. 

Imobilitatea ganglionilor axilari în 
principiu nu este elocventă pentru un anume 
status lezional, decât în faze avansate de 
boală neoplazică, întrucât există ganglioni 
metastatici mobili, chiar la dimensiuni sub 
1 cm, aspect întâlnit frecvent în cancerele 
mamare. Blocul ganglionar tumoral, 
dur, invadant la tegumentul supraiacent, 
nedureros, totdeauna însă este rezultatul 
unei malignităţi extreme în stadiu avansat 
sau terminal, invadante la axul venos axilar 
(Exemplul nr. 1 și Figura nr. 1), ceea ce 
denotă inoperabilitatea cazului respectiv. 

Exemplul nr. 1: O pacientă de 52 de ani, cu 
sectorectomie în antecedente pentru tumoră 
mamară nediagnosticată histopatologic 
cert într-un spital teritorial, este spitalizată 
în ianuarie 2008, în Clinica de chirurgie 
generală şi transplant hepatic din Institutul 
Clinic Fundeni, pentru tumoră mamară 
voluminoasă, ulcerată, supurată, invadantă 
la peretele toracic şi la sânul contralateral, 
cu bloc ganglionar axilar stâng invadant 
la tegument, simptomatologie existentă 
de circa 6 ani (Figura nr.1). Radiografia 
toraco-pulmonară, tomografia computerizată 
toracică şi scintigrafia osoasă confirmă 
prezenţa metastazelor osoase, pulmonare, 
cutanate, invazia tumorală la peretele toracic 
şi la sânul contralateral. Biopsia din ţesutul 
tumoral necrozar identifică un carcinom 
mamar nediferenţiat (T4bN2M1). Caz 
neglijat clinic și terapeutic. Se consideră cazul 
inoperabil şi deasupra tuturor posibilităţilor 
terapeutice. Deces la 2 luni de la externare. 

Nu există o dimensiune limită după care se 
poate aprecia dacă este normal sau patologic 

un ganglion limfatic, aceasta depinde 
de agresivitatea fondului antigenic şi de 
distribuţia ţesutului limfoid.1 Însă adenopatia 
axilară unilaterală cu aspect clinic tumoral, 
ca prim simptom de debut, este în principiu 
elocventă pentru un carcinom mamar ductal 
ipsilateral ocult2 sau contralateral,3 în ambele 
situaţii adenopatia axilară cu aspect clinic 
de metastază ganglionară este sugestivă 
pentru carcinoame mamare cu malignitate 
ridicată, slab diferenţiate, nediferenţiate 
sau multicentrice (Exemplul nr.2), cu atât 
mai mult cu cât tumora primară este de 
dimensiuni mici, adesea nepalpabilă sau cu 
mamografie negativă. De asemenea, markerii 
tumorali (CEA 15-3) în titru plasmatic normal 
existent în astfel de cazuri argumentează 
de asemenea o malignitate agresivă, cu 
imunosupresie antigenică antitumorală. 

Exemplul nr. 2 (citat de 3): O pacientă de 
42 de ani este spitalizată în ianuarie 1999 
în Clinica de chirurgie generală şi transplant 
hepatic din Institutul Clinic Fundeni, 
pentru adenopatie axilară unilaterală 
tumorală, iar clinic fără tumori palpabile 
mamare. Markerii tumorali (CEA15.3) în 
limite normale, mamografia a evidenţiat 
2 tumori infracentrimetice în cadranele 
infero-extern şi infero-intern mamar 
drept, sânul stâng cu aspect radiologic 
normal; fără metastaze la distanţă vizibile 
imagistic. Se practică mastectomie radicală 
dreaptă modificată tip Patey. Examenul 
histopatologic la parafină: carcinom 
ductal invaziv multicentric cu metastaze 
ganglionare axilare, imunohistochimic 
receptor-pozitivă pentru estrogeni în 60% 
din celulele tumorale. Ulterior, adenopatie 
tumorală axilară contralaterală cu sânul 
contralateral restant clinic normal. Biopsia 
ganglionară din axila contralaterală: 
metastază ganglionară axilară de carcinom 
ductal invaziv, cu sediu posibil contralateral. 
Rezonanţa magnetică a regiunii mamare 
infirmă prezenţa unui cancer în sânul restant, 
deci metastaza axilară contralaterală, fiind 
identică histologic şi imunohistochimic cu 
cea din tumora ipsilaterală, este considerată 
oncologic metastază la distanţă din sânul 
drept, homolateral (pT1N1M1- stadiul 
IV). Limfadenectomie axilară stângă 
contralaterală şi castrare chirurgicală după 
30 de zile, cu chimioterapie, radioterapie 
şi terapie antiestrogenică (Tamoxifen) 
adjuvantă. Evoluţie favorabilă, cu 
monitorizare clinică, biologică şi imagistică 

Figura nr.3 (a și b): Aspect 
ecografic cu semnal 
Doppler prezent la 
nivelul unei metastaze de 
carcinom neuroendocrin 
mamar in ganglionul 
axilar toracic lateral și in 
tumora primară mamară. 
3a: aspect ecografic 
(semnal Doppler prezent) 
in ganglionul axilar 
matastatic; 3b: aspect 
ecografic (semnal Doppler 
prezent) in carcinomul 
neuroendocrin mamar 
infraclinic (Dr. Dan 
Stănescu) (cazuistică 
personală dr. Vidu V).

a

b
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timp de 20 ani, în prezent fără recidive sau 
metastaze, considerându-se boala în remisie 
completă. 

Acest exemplu ilustrează categoria 
patogenică numită “cancer mamar ocult”, 
estimat la 1% din totalul neoplaziilor 
mamare4 şi la 0,3-0,8% după alte opinii,5

care debutează clinic cu adenopatie axilară 
unilaterală şi/sau contralaterală, în funcţie 
de topografi a tumorii primare la nivelul 
sânului, dat fi ind cunoscut că localizările 
retroareolare şi infero-interne sau supro-
interne sunt predilecte pentru metastazarea 
axilară contralaterală.3,4

Se consideră că adenopatia axilară 
unilaterală tumorală cu imagine 
“negativă” mamografi c pentru tumoră este 
caracteristică pentru carcinomul mamar 
ocult,6 iar adenopatia axilară contralaterală 
poate reprezenta debutul clinic al unui 
carcinom neuroendocrin mamar recurent,7

după limfadenectomia homolaterală 
realizată în intervenţia chirurgicală 
destinată tumorii primare, aspect echivalent 
cu o malignitate extremă. 

Ganglionii axilari pot reprezenta sedii de 
metastazare şi pentru adenocarcinoamele 
ovariene, astfel au fost raportate în 
literatură metastaze axilare mari, de peste 
3 cm, ce proveneau de la cancere papilare 
ovariene în stadiul IIIA, care au necesitat 
limfadenectomie axilară şi chimioterapie 
adjuvantă.8

De asemenea, carcinoamele bronho-
pulmonare, în special “non-smal cell lung 
carcinoma”9 în stadiul T3N2 şi carcinoamele 
neuroendocrine,10,11 pot metastaza în 
ganglionii axilari, aspect estimat la circa 1% 
din diseminările ganglionare extratoracice.9

Sunt citate cazuri rare, dar cu semnifi caţie 
prognostică şi mecanism patogenic 
particular, luându-se în discuţie trei căi 
posibile de diseminare la axilă: retrograd, 
prin staţia ganglionilor supraclaviculari, 
prin invazia directă a peretelui toracic şi prin 
circulaţia sistemică, de obicei tardiv la câteva 
luni după rezecţia pulmonară.9

Adenopatia axilară unilaterală în 
cancerele mamare poate reprezenta o 
adenită reactivă, în absenţa metastazelor 
ganglionare, chiar la dimensiuni mari, de 
peste 1 cm. 

Exemplul nr. 3: O pacientă de 61 de ani 
este spitalizată în august 2008 în Clinica de 
chirurgie generală şi transplant hepatic din 

Institutul Clinic Fundeni, pentru adenopatie 
axilară unilaterală. Clinic: tumoră mamară 
supero-externă stângă, de 1,5 cm, clinic și 
mamografi c sugestivă pentru malignitate. 
Markerii tumorali în limite normale. 

S-a practicat sectorectomie supero-
externă stăngă cu examen extemporaneu: 
carcinom mamar lobular bine diferenţiat 
G1 (Figura nr.2a). Mastectomie radicală 
stângă modifi cată tip Madden de totalizare, 
la disecţia axilară: macroscopic adenopatie 
de 1cm în staţia toracic-laterală şi centrală 
(Figura nr. 2c), examenul la parafi nă al 
piesei operatorii a evidenţiat un ganglion 
metastatic şi restul cu limfadenită reactivă 
(Figura nr. 2d), fără metastaze ganglionare 
homolaterale, imunohistochimic tumoră 
estrogen-receptor-pozitivă (pT1N1Mo). 
Chimioterapie în manieră profi lactică, 6 
cure succesive şi terapie antiestrogenică cu 
Tamoxifen. Evoluţie favorabilă. 

Un aspect important este reprezentat de 
topografia ganglionilor afectaţi la nivelul 
axilei; astfel, adenopatiile situate în staţiile 
toracic-laterale, în baza şi în centrul axilei, 
sunt teoretic caracteristice afecţiunilor 
inflamatorii şi neoplaziilor cu malignitate 
redusă sau moderată, care respectă curentul 
limfatic anatomic, însă adenopatiile 
voluminoase din centrul axilei, clinic însoţite 
şi de limfedem al membrului superior şi de 
tromboză venoasă profundă satelită, sunt 
adesea elocvente pentru neoplazii mamare 
sau bronho-pulmonare anaplazice şi slab 
diferenţiate.6

Un concept patogenic modern, de 
actualitate, este cel al “malignităţii oculte 
cu localizare primară neidentifi cată”, care 
defi neşte un grup de tumori cu malignitate 
redutabilă, de obicei adenocarcinoame, 
carcinoame slab diferenţiate sau anaplazice, 
carcinoame neuroendocrine şi mai rar 
sarcoame, în numai 3% din cazuri.1
Clinic, acestea se manifestă prin prezenţa 
metastazelor axilare uni sau bilaterale, 
imagistic cu tumoră primară neidentifi cată, 
astfel încât diagnosticul acestor entităţi 
trebuie să rămână de excludere, după o 
cercetare amănunţită clinică, imagistică şi 
biologică a fi ecărui pacient. 

Prognosticul acestora este rezervat, cu o 
medie de supravieţuire de sub 10% la un an.1

B. Diagnostic 
În faţa unui pacient cu adenopatie axilară 
unilaterală, diagnosticul complet al 

Figura nr.4. Piesă 
de limfadenectomie 
axilară pentru 
adenopatie tumorală 
unilaterală (metastază 
ganglionară de carcinom 
neuroendocrin mamar), 
cu tumoră primară clinic 
nepalpabilă. (cazuistică 
personală dr. Vidu V)
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contextului clinico-patogenic în care se 
manifestă devine o necesitate imperioasă 
şi uneori dificilă. Diagnosticul imagistic 
are, indiscutabil, un rol primordial şi, 
având în vedere că în majoritatea cazurilor 
se descoperă un cancer ocult mamar, 
mamografia este recomandabilă de primă 
intenţie. Pe studii clinice, sensibilitatea 
mamografiei în vizualizarea neoplaziilor 
oculte a fost estimată la 33%,12 dar, totodată, 
o mamografie “negativă” nu poate exclude 
existenţa tumorii.6 

În cazul unei adenopatii axilare clinic 
manifestă, aspectul mamografic al 
ganglionilor poate sugera, după unele 
opinii, natura şi prognosticul tumorii 
primare; astfel, aspectul spiculat al 
ganglionilor axilari poate reprezenta 
invazia neoplazică în grăsimea 
extracapsulară, aspect compatibil 
cu cancerele agresive, cu prognostic 
nefavorabil.13 Un aspect mamografic 
particular este remarcat în metastazele 
ganglionare axilare de carcinom 
ovarian14 şi tiroidian,15 în care există 
calcificări granulare dispuse periferic, 
identificabile foarte rar, în 3% din 
metastazele ganglionare din carcinomul 
mamar sau în carcinomul cu localizare 
necunoscută. O explicaţie ar fi existenţa 
corpilor psamomatoşi din structura 
adenocarcinomului papilar tiroidian sau 
ovarian primar, aspect ce a fost identificat 
şi în metastazele ganglionare mediastinale, 
hilare pulmonare şi supraclaviculare.15 

Deoarece sunt considerate aspecte 
specifice cancerului ovarian şi tiroidian, 
în aceste cazuri, mamografia poate sugera 
diagnosticul topografic al tumorii primare. 

Ecografia mamară este considerată 
superioară mamografiei în investigarea 
regiunii mamare, cu sensibilitate de 50% 
pentru cancerele oculte mamare.12 

Astfel, într-un studiu al lui Manesh şi col,12 
realizat pe 30 de paciente cu adenopatii 
absente sau cu semne de benignitate pe 
mamografie, în 10 cazuri au fost depistate 
ecografic aspecte sugestive pentru metastaze 
ganglionare, confirmate apoi bioptic de la 6 
carcinoame mamare, de la 3 limfoame şi de 
la un sarcom slab diferenţiat. 

Ecografia cu efect Doppler are însă o 
valoare diagnostică mult mai importantă, 
deoarece un semnal Doppler prezent la 
nivelul adenopatiei axilare este echivalentul 
unei vascularizaţii intense sau a existenţei 
unor vase de neoformaţie, caracteristice 

metastazelor de carcinoame neuroendocrine 
şi tumorilor cu malignitate redutabilă. 

Astfel, la o pacientă de 40 de ani cu 
obezitate gradul III din cazuistica personală, 
ecografia cu efect Doppler (Figura nr. 3a și 
b) a condus la identificarea unui carcinom 
neuroendocrin mamar de 8 mm, clinic 
nepalpabil într-un sân anatomic voluminos, 
dar care prezenta acelaşi aspect sugestiv 
pentru vascularizaţie de neoformaţie ca şi 
metastazele ganglionare axilare voluminoase, 
de 4/5 cm, clinic cu aspect tumoral (Figura 
nr. 4), dar cu tumoră primară neidentificată. 

Tehnicile moderne de imagistică 
medicală au valoare diagnostică şi 
prognostică incontestabilă în examinarea 
unei adenopatii axilare unilaterale, cu rol 
important şi în identificarea tumorii primare 
metastazante. 

Astfel, tomografia computerizată este 
utilă în diagnosticul topografic al tumorilor 
situate în torace, cap, gât şi abdomen, 
dar rezonanţa magnetică cu contrast este 
considerată, după unele opinii,16 că ar avea 
specificitate mai mare, de 81%, şi acurateţe 
de 79%, pentru evaluarea preoperatorie 
a ganglionilor axilari posibili metastatici, 
dar clinic nepalpabili (T1-2, N0-1), şi mult 
superioară mamografiei şi ecografiei în 
depistarea cancerelor oculte mamare,17,18 
în procent de 75-80% cazuri care ar fi 
candidate la operaţii conservatoare mamare, 
dar cu limfadenectomie axilară. 

De asemenea, Lehman şi col,18 pe un lot 
de 239 de paciente cu carcinoame mamare 
unilaterale vizibile mamografic, în 4% din 
cazuri au identificat MRI cancere mamare 
oculte contralaterale; autorii consideră MRI 
mult superioară mamografiei în evaluarea 
eficienţei chimioterapiei neoadjuvante, 
precum şi în screening-ul femeilor cu risc 
genetic pentru cancer mamar, fiind cunoscut 
că cele care prezintă mutaţia BRCA1 au 85% 
posibilitatea de neoplazie mamară.18 Totuşi, 
MRI nu poate identifica micrometastazele 
ganglionare oculte de sub 1 mm,19 dar 
este foarte importantă în identificarea 
micrometastazelor osoase, vertebrale 
şi cerebrale.20 PET-CT are o valoare de 
diagnostic pentru stadialitare şi predictivă 
asemănătoare MRI, dar cu eficienţă limitată 
în depistarea micrometastazelor axilare 
oculte.6,20,21 

În faţa unei adenopatii axilare cu 
predilecţie unilaterale, cu dimensiuni mai 
mari de 1cm, mai ales când are aspect clinic 
tumoral, cu sau fără alte semne clinice 

Figura nr.5: Aspect 
de microscopie optică 
(HEx100) de limfom 
hodgkinian formă 
nodulară, cu debut 
ganglionar axilar la un 
pacient de 33 de ani. 
(cazuistică personală dr. 
Vidu V).



27www.MedicaAcademica.ro Decembrie 2020 – Ianuarie 2021

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ

generale concomitente, se impune biopsia 
ganglionară, singura metodă de diagnostic 
histopatologic şi imunohistochimic de 
certitudine. 

Deşi aparţine exclusiv chirurgului, biopsia 
ganglionilor axilari poate depista hemopatii 
maligne cu debut pseudotumoral axilar, ca 
unic grup ganglionar afectat, situaţii în care 
prognosticul poate fi  favorabil. 

Exemplul nr. 4: Un pacient de 33 de ani 
este spitalizat în martie 2004 în Centrul de 
chirurgie generală şi transplant hepatic din 
Institutul Clinic Fundeni pentru adenopatie 
axilară unilaterală de 3 cm, nedureroasă, 
cu consistenţă fermă, cu tendinţă la 
conglomerare, în grupele toraciclaterale 
şi în baza axilei, febră ondulantă, prurit, 
astenie. Se practică biopsie ganglionară, 
cu exizia a 4 ganglioni cu aspect tumoral. 
Examenul histopatologic la parafi nă: limfom 
hodgkinian formă nodulară, cu predominenţă 
limfocitară (Figura nr.5); imunohistochimic: 
CD20 şi EMA pozitive în celulele tumorale, 
CD15 negativ, CD45Ro şi CD54 pozitive în 
limfocite mici. Tomografi a computerizată 
toracică şi abdominală nu evidenţiază alte 
grupe adenopatice la distanţă, fi cat, splină în 
limite normale, cazul fi ind clasat ca stadiul 
I de boală. Chimioterapie 10 serii succesive 
în Clinica de hematologie Fundeni. Evoluţie 
favorabilă, fără recidive sau metastaze. În 
prezent, la 4 ani, se consideră boala remisă în 
totalitate. 

Există un aspect histopatologic particular 
ce poate fi  întâlnit în ganglionul biopsiat şi 
anume “hiperplazia atipică”, pe care Sinclair 
şi col.21 o remarcă în 63% din cazuri şi care 
este considerată un stadiu premergător unui 
limfom, motiv pentru care se recomandă 
repetarea biopsiei după un timp. În studii 
recente, limfadenita reactivă întâlnită în 
unii ganglioni axilari biopsiaţi sau în piesele 
de limfadenectomie axilară din cancerele 
mamare a fost corelată cu aspecte de 
imunologie antitumorală. Astfel, CD4 şi 
CD8 au titru scăzut în adenopatia axilară 
metastatică şi în ganglionul “sentinelă”, iar 
CD1 T în celulele dendritice este crescut în 
intervalul liber de boală în ganglionii axilari 
reactivi ce însoţesc ganglionii metastatici, 
aspect independent de cel existent în 
metastazele ganglionare, deci profilul 
imun din adenopatia axilară reactivă este 
concordant cu malignitatea tumorii primare 
şi este semnificativ la paciente cu metastaze 

axilare, dar nesemnificativ la cele fără 
metastaze axilare.22

În consecinţă, creşterea masei de celule 
T dendritice în adenopatia axilară reactivă 
este corelată cu intervalul liber de boală 
şi este semnifi cativă pentru o imunitate 
antitumorală constituită, cu efect favorabil, 
aspect caracteristic cancerelor mamare 
bine diferenţiate şi slab reprezentat în 
tumorile primare anaplazice, cu evoluţie 
accelerată. Se consideră astfel că limfadenita 
reactivă are valoare prognostică, dovedită 
în cazul cancerelor mamare, pulmonare, 
gastrice, ale extremităţii cefalice.22 Acest 
aspect particular a fost remarcat în cazul 
pacientei noastre (Exemplul nr. 3), la care 
limfadenita reactivă (Figura nr. 2d) este 
expresia unui carcinom mamar lobular 
bine diferenţiat (G1), cu malignitate lentă, 
nonagresivă, deci poate sugera un prognostic 
bun. 

În practică, cel mai frecvent, adenopatia 
axilară unilaterală, clinic tumorală, este 
expresia unui cancer mamar (Figura nr. 6).

C. Tratament 
Drenajul limfatic al axilei are rol primordial 
în tumorile maligne toracice, în special în 
cancerele mamare, deoarece prin ganglionii 
axilari, cu predilecţie prin cei apicali şi 
mamari interni cu topografi e variabilă, 
se realizează diseminarea neoplazică la 
vertebre şi la oasele scheletale, prin ruta 
ganglionilor intercostali.23

Din punct de vedere chirurgical, 
ganglionii axilari se clasifi că pe trei nivele 
în raport cu vena axilară şi cu micul 
pectoral, după cum urmează: - nivelul I, 
ganglionii situaţi lateral de micul pectoral, 
în grupul toracic-lateral şi baza axilei, 
- nivelul II, ganglionii situaţi medial de 
muşchi, în grupul axilar central şi posteriori 
(subscapulari), - nivelul III, ganglionii din 
vârful axilei situaţi între prima coastă şi vena 
axilară, medial de micul pectoral. În general 
sunt 20 de ganglioni axilari, dintre care 13 
în nivelul I, 5 în nivelul II şi 2 în nivelul III.1

Teoretic, circuitul limfatic de la sân se 
poate realiza anatomic la nivelul I, apoi 
la II şi la III, dar şi direct în II şi III, prin 
intermediul ganglionilor interpectorali, ceea 
ce explică apariţia metastazelor din vârful 
axilei prin diseminare directă de la sân, fără 
a trece prin nivelul I, situaţie caracteristică 
tumorilor agresive cu topografi e 
retroareolară sau în cadranele interne, în 
circa 5% din cazuri.9

Figura nr.6. Piesă de 
limfadenectomie axilară. 
Adenopatie axilară 
unilaterală metastatică de 
la un carcinom mamar, la 
o pacientă de 66 de ani.
(cazuistică personală dr. 
Vidu V).
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În funcţie de aceste considerente, există 
următoarele opţiuni pentru chirurgia 
ganglionilor axilari: 

- excizia nivelului I 
- limfadenectomie axilară parţială: 

nivelul I şi II 
- limfadenectomie nivel III 
- limfadenectomie axilară completă. 
Opţiunea chirurgului pentru una din 

aceste variante va fi  luată în funcţie de 
aspectul local al adenopatiei (limitată la 
un grup ganglionar sau generalizată), de 
mărime şi consistenţă şi de considerente 
patologice şi imagistice generale, care 
pot orienta diagnosticul spre o afecţiune 
neoplazică sau una infecţioasă. 

Este important acest fapt, deoarece se 
ştie că disecţia nivelului I nu are consecinţe 
semnifi cative în evoluţia postoperatorie, 
în schimb disecţia nivelului III are o 
morbiditate importantă, cu limfedem 
al membrului superior şi disfuncţii ale 
plexului brahial, în peste 30% din cazuri, 
greu remisibile ulterior la un tratament 
conservator.24

În astfel de complicaţii postoperatorii sunt 
recomandabile corticoterapia, diureticele cu 
efect în drenajul limfatic de tipul Detralex, 
roentgenterapia antiinfl amatorie. 

În consecinţă, este de evitat 
limfadenectomia de nivel III sau axilară 
completă de principiu, cu excepţia cazurilor 
de malignitate argumentată clinic, imagistic 
şi histopatologic.

În afecţiuni infl amatorii sau infecţioase, 
limfadenectomia de nivel I sau I şi II poate 
avea valoare diagnostică şi curativă. 

Exemplul nr. 5: O pacientă de 23 
de ani este spitalizată în iunie 2008 în 
Centrul de chirurgie generală şi transplant 
hepatic din Institutul Clinic Fundeni 
pentru adenopatie axilară unilaterală 
de 3/4 cm, nedureroasă, cu consistenţă 
fermă, cu tendinţă la conglomerare, în 
grupele toracic-laterale şi în baza axilei, 
subfebrilitate, astenie, cu evoluţie de circa 1 
an. Testele serologice şi radiologice standard, 
bronhoscopia, examenul citologic al sputei 
efectuate la Institutul de Pneumoftiziologie 
“Marius Nasta” exclud o tuberculoză 
pulmonară. Tomografi a computerizată 
toracică şi ecografi a axilară evidenţiază 
adenopatie la nivel axilar I şi II, fără 
ganglioni vizibili în vârful axilei. Se practică 
limfadenectomie axilară parţială de nivel I şi 
II (Figura nr. 7a), examenul histopatologic 

al piesei: tuberculoză ganglionară (Figura 
nr. 7b). Postoperator vindecare perprimam, 
fără seroame axilare. Ulterior, chimioterapie 
antituberculoasă 6 luni, cu evoluţie 
favorabilă. 

Nu este corectă biopsierea unui singur 
ganglion pentru stadializare sau pentru 
diagnostic, ci este recomandabilă pentru 
aceste obiective extirparea mai multor 
ganglioni, eventual din grupuri diferite. 

De asemenea, sunt contraindicate 
tratamentele sistemice cu antibiotice şi 
corticoterapia administrate empiric în 
adenopatia axilară cu etiologie neelucidată.

În cancerul mamar, statusul ganglionilor 
axilari este cel mai important factor de 
prognostic şi cu implicaţii terapeutice. În 
carcinoamele mamare oculte nepalpabile 
TisN1-2 cu adenopatie metastatică axilară 
unilaterală sau, mai rar, bilaterală,3 după 
identifi carea imagistică a tumorii primare, 
sectorectomia lărgită cu limfadenectomie 
axilară completă, dar cu chimio- şi 
radioterapie adjuvantă, poate reprezenta o 
opţiune terapeutică, în special la pacientele 
de peste 60 de ani,2 la care posibilitatea 
oncogenezei multicentrice este redusă, 
comparativ cu cele de sub 40 de ani, la 
care, din acest motiv, este preferabilă 
mastectomia radicală. În ultimii ani, ca 
alternativă la mastectomia radicală cu 
disecţie axilară pentru cancer ocult, s-a 
propus radioterapia “de principiu”,25 care 
ar expune la o morbiditate mai mică,26,27

dar după unele opinii26 este difi cil de 
apreciat efi cienţa terapiilor sistemice în 
cancerele clinic nepalpabile, dar pentru 
metastazele ganglionare axilare estrogen 
receptor pozitive şi cu pattern celular slab 
diferenţiat ar fi justificate chimioterapia 
şi hormonoterapia, de preferat în manieră 
adjuvantă limfadenectomiei axilare.25,26

Tumorile receptor-negative au un 
prognostic nefavorabil, în special la paciente 
sub 40 de ani.26 Există o serie de factori 
ce sunt asociaţi cu tendinţa evolutivă, 
proliferativă a unei adenopatii tumorale 
axilare şi anume: dimensiunea ganglionilor, 
grading-ul celular, invazia extracapsulară 
şi vasculară şi tumorile estrogen 
receptor-negative. 

Astfel, o adenopatie axilară tumorală 
cu parametrii menţionaţi poate fi  
singura expresie clinică a unui carcinom 
neuroendocrin mamar în stadiu terminal, 
foarte rar întâlnit în practică (Figura nr. 3). 

Figura nr.7 (a și b): 7a. 
Piesă de limfadenectomie 
axilară parţială pentru 
tuberculoză ganglionară. 
7b. Aspect microscopic de 
tuberculoză ganglionară 
cu debut axilar (HEx200).
(cazuistică personală dr. 
Vidu V)

a

b
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(5). COMENTARII FINALE
În practica medicală, adenopatia axilară 
unilaterală necesită un diagnostic complex, 
adesea dificil, având în vedere că deseori 
poate fi unica expresie clinică a unui cancer 
ocult, cu topografie greu de identificat. 

În situaţia în care clinic există un aspect 
evident tumoral, biopsia ganglionară trebuie 
să reprezinte un gest prioritar de diagnostic, 
indispensabil pentru terapia ulterioară, 
motiv pentru care considerăm inadecvată 
o atitudine de temporizare, care întârzie o 
atitudine terapeutică corectă. 

Pentru un diagnostic corect al adenopatiei 
axilare unilaterale, prioritară este 
coroborarea rezultatului histopatologic 
cu testele serologice şi imagistice, atât în 
neoplazii, cât şi în afecţiunile netumorale. 

În adenitele axilare supurate şi în 
cea tuberculoasă, este recomandabilă 
limfadenectomia parţială de nivel I sau I şi 
II, care are valoare curativă, în detrimentul 
exciziei ganglionare unice, ce se poate solda 
cu boală reziduală, uneori rezistentă la 
terapia sistemică specifică. 

În cazul neoplaziilor bronho-pulmonare, 
laterocervicale sau abdominale ce au 
expresie clinică adenopatia axilară 
metastatică, prognosticul este rezervat 
în pofida tratamentului multimodal 
aplicat, deoarece localizarea axilară 
poate reprezenta echivalentul diseminării 
la distanţă, aspect caracteristic şi 
carcinoamelor mamare infraclinice, care 
metastazează şi axilar contralateral, 
comparativ cu cea din cancerele mamare, 
care este considerată diseminare loco-
regională. 

În concluzie, adenopatia axilară 
unilaterală poate reprezenta debutul unei 
afecţiuni inflamatorii sau a unei hemopatii 
maligne, dar poate fi expresia clinică “de 
etapă evolutivă” a unei neoplazii mamare 
clinic nepalpabilă sau bronho-pulmonare în 
stadiu metastatic.

(6). SEMNIFICAŢIA TEMEI 
Diagnosticul și tratamentul recomandabil 
bolnavilor cu adenopatie axilară unilaterală 
este interdisciplinar în toate cazurile, de 
aceea considerăm că experienţa noastră 
poate fi utilă colegilor chirurgi, anestezişti, 
hematologi, oncologi, anatomopatologi, 
infecţionişti şi medicilor de familie. 

Totodată, studiul de faţă, conceput ca 
model de cercetare clinică pe pacienţi cu 
adenopatie axilară unilaterală, entitate 

frecvent întâlnită în practica medicală, dar 
cu implicaţii clinico-terapeutice diferite, 
poate avea rol didactic pentru medici și 
cercetători din generaţiile următoare.

Nota autoarei. Mulţumesc tuturor 
colegilor care au participat la rezolvarea 
cazurilor prezentate în acest studiu.  
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unor afecţiuni pulmonare – astm 
bronşic, TBC etc. Medicul german 
E.A. Fisch foloseşte ozonul în practica 
stomatologică. În anii ’40, medicul 
Robert Mayer utillizează pentru prima 
dată ozonul în pediatrie, iar peste 
patruzeci de ani își va expune experienţa 
în monografia “Utilizarea medicală a 
ozonului”. În 1961, Hans Wolff introduce 
tehnica autohemoterapiei cu ozon (mari 
şi mici), iar anii ’70-80 ai secolului al 
XX-lea aduc rapoarte despre folosirea 
ozonului în medicină estetică, ortopedie 
şi reumatologie. În 1987, profesorul 
german Renate Viebahn şi Zigfrid 
Rilling, preşedintele Societăţii germane 
de ozonoterapie, publicau primul manual 
de ozonoterapie, unde sunt prezentate 
protocoalele de tratament pentru 
aproape 100 de afecţiuni. În 1988, 
Freberg şi Carpendale demonstrează 
efectul antiviral al ozonului asupra 
virusului SIDA. Studii recente 
demonstrează faptul că administrarea 
ozonului creşte substanţial intervalul 
dintre puseele acute ale sclerozei 
multiple şi poliartrita reumatoidă 
(Simonetti, 2004) și scade rezistenţa la 
radio-chimioterapie (Clavo, 2004). În 
prezent, ozonoterapia este folosită pe 
scară largă în SUA, Canada, Germania, 
Rusia, Ucraina, Suedia, Italia, Spania, 
Brazilia, Cuba, Mexic şi în alte ţări. 

Concentraţiile mari de ozon produc 
iritarea căilor respiratorii; numai 

Î

Ozonoterapia

În 1783, olandezul Martinus Van 
Marum descrie pentru prima dată 
un gaz cu miros specific care apare 
la descărcarea electrică în oxigen. 
În 1841, germanul Christian Schőnbein 
continuă studiile predecesorului său 
şi denumeşte “gazul cu miros specific” 
cu grecescul ozein, în traducere 
însemnând “aer proaspat”. În 1856, 
Tait şi Andews susţin ipoteza conform 
căreia ozonul este o formă alotropă a 
oxigenului. În 1857 este creat primul 
generator de ozon de către Werner von 
Siemens. În 1898, Brodie şi Landenburg 
prezintă pentru prima dată formula 
chimică a ozonului – O3. În 1896, 
renumitul cercetător Nikola Tesla 
a brevetat în SUA primul generator 
de ozon medical, “Raza violetă”, şi 
organizează propria companie care se 
ocupă de cercetări şi de perfecţionarea 
aparaturii pentru obţinerea ozonului 
medicinal. La începutul secolului al 
XX-lea, în SUA aproape fiecare magazin 
de parfumerie era dotat cu un generator 
de ozon. Devine foarte popular uleiul 
de măsline ozonificat, “Glucozon”. 
În timpul Primului Război Mondial, 
medicul german A. Wolff foloseşte cu 
succes ozonul în chirurgia de campanie 
pentru tratamentul plăgilor infectate. 
Laquer şi Solvatini, Dj. Stoker (Londra, 
1933) folosesc ozonul în tratamentul 

Dr. Ștefan TIRON
Medic Primar Ortopedie - Traumatologie 
Președinte, World Federation of Ozone 
Therapy 
Membru în Societatea Științifică Italiană 
de oxigen - ozono terapie (SIOOT) 
Președinte fondator al Societății 
Științifice Române de Oxigen-Ozono-
Terapie (SSROOT) 
Membru al Societății Internaționale de 
Posturologie 
Președinte fondator al Societății Române 
de Posturologie 

Ozonoterapia este o metodă novatoare de tratament nemedicamentos care folosește 
un amestec de oxigen-ozon. Ozonoterapia reprezintă îmbogățirea sângelui și, implicit, 
a celulelor, cu un amestec de oxigen și ozon (O2/O3). Prin metodele sale, ozonoterapia 
modernă permite reducerea consumului de medicamente alopate și, consecutiv, a reacţiilor 
secundare provocate de acestea. Datorită proprietăților biologice speciale, ozonul medical 
dispune de toate calitățile teoretice și practice necesare pentru a fi considerat un candidat 
viabil de combatere a Covid-19, MERS și SARS, prin distrugerea activității virale a acestora, 
iar cheia acestei strategii este faptul că aceste coronavirusuri sunt vulnerabile în fața agenților 
oxidanți din cauza fragilității învelișului lor lipidic exterior. După China și Italia, România 
și Spania sunt între primele state care au început să aplice ozonoterapia în tratamentul 
pacienților cu COVID-19.
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concentraţiile foarte mici de ozon în 
oxigen medical, care sunt de 50 de ori 
mai mici decât doza toxică minimă (max. 
80 μg/ml), au un efect terapeutic asupra 
organismului. Studiile de laborator pe 
animale au demonstrat că ozonul nu 
produce efecte mutagene şi cancerigene. 
Un studiu al Societăţii medicale germane 
referitor la posibile complicaţii şi reacţii 
secundare ale ozonoterapiei ajunge la 
următoarea concluzie: probabilitatea 
unei reacţii secundare este de 
0,000005% la o şedinţă. Ozonoterapia 
poate fi considerată drept un stres 
oxidativ controlat, care are drept scop 
activarea proceselor metabolice şi 
enzimatice din organism. Ozonul are 
o acţiune directă și imediată, având 
efect dezinfectant, revitalizant şi trofic, 
antialgic şi miorelaxant; este un puternic 
bactericid, fungicid şi virustatic. 

Ozonoterapia este indicată 
în următoarele afecțiuni: 
Boli infecţioase: endocardită, 
peritonită, pneumonie, meningită, 
encefalită, osteomielită, septicemie, 
abces, TBC, malarie, SIDA, hepatită 
(VHB, VHC), infecţii herpetice, febra 
Dengue, SARS. 

Afecţiuni reumatologice: 
artroze (coxartroze, gonartroze, 
spondiloartroze, artroze ale 
articulaţiilor mici), discopatii, hernie 
de disc, afecţiuni inflamatorii ale 
articulaţiilor, tendinite, bursite, 
fibromialgii, contracturi musculare. 
Eficienţa terapeutică ridicată a 
acestei terapii se datorează acţiunii 
antiinflamatorii, antialgice, 
miorelaxante, condroprotectoare şi de 
refacere a funcţiei articulare, reparatorie 
asupra terminaţiilor nervoase periferice. 
Trebuie menţionat faptul că ozonoterapia 
poate fi aplicată cu succes în tratamentul 
oricărui sindrom dureros. 

Afecţiuni cardiovasculare: 
aici ozonoterapia are în primul 
rând un rol preventiv în prevenirea 
unor afecţiuni cardiovasculare cu 
o incidenţă ridicată la populaţie 
(ateroscleroză, cardiopatie ischemică, 
hipertensiune arterială, arterite, 
afecţiuni ale venelor). Amestecul de 
ozon şi oxigen are capacitatea de a 
ameliora circulaţia periferică capilară, 
are efect vasodilatator, restabileşte 

funcţia de transport a oxigenului care 
îi revine sângelui, reduce inflamaţia 
de pe endoteliul vaselor sanguine, 
scade colesterolul şi glicemia, creşte 
vâscozitatea sanguină, reduce valorile 
presiunii arteriale. 

În tratamentul complicaţiilor 
diabetului zaharat, studiile au 
demonstrat că ozonul activează 
sistemele antioxidante din organism, 
ajutând la scăderea glicemiei și a 
nivelului radicalilor liberi. În plus, prin 
normalizarea concentraţiei peroxidului 
organic, ca urmare a stimulării activităţii 
superoxid dismutazei, ozonul reduce și 
previne instalarea stresului oxidativ; 

Pentru prevenirea şi stoparea 
fenomenelor de îmbătrânire a 
organismului, creşterea performanţelor 
fizice şi intelectuale. Prezentăm o scurtă 
listă de personalităţi care folosesc 
ozonoterapia pentru a se menţine într-o 
formă cât mai bună: actriţa Sharon 
Stone, pilotul de formula I Rubens 
Barrichelo, Regina mamă Elisabeta II, 
fotbaliști Cristiano Ronaldo și Zinedine 
Zidane  şi membrii trupei Rolling Stones. 

Afecţiuni dermatologice şi medicină 
estetică: dermatite, micoze, herpes, 
psoriazis, acnee, cicatrici cheloide, plăgi 
chirurgicale, vergeturi, riduri, celulită, 
tratament anti-aging. 

În stomatologie ozonul a fost 
folosit la începutul anilor ’90. În 1996 
a fost propusă metoda de tratament a 
gingivitelor şi parodontitelor marginale 
generalizate, cu utilizarea soluţiilor 
ozonate; în tratamentul conservativ şi în 
chirurgie oro-maxilo-facială. 

Afecţiuni neurodegenerative: 
boala Alzheimer, boala Parkinson, 
scleroza multiplă, scleroza amiotrofică, 
recuperarea post AVC, dar şi recuperarea 
după orice traumatism al SNC. 

Afecţiuni gastro-intestinale şi
hepato-biliare: amestecul de oxigen-
ozon are o acţiune benefică asupra 



34 www.MedicaAcademica.ro Decembrie 2020 – Ianuarie 2021

emc

metabolismului hepatic, creşte nivelul de 
oxigenare a hepatocitelor şi vitalitatea 
lor, creşte nivelul catalazei, sunt 
activate sistemele microsomale, creşte 
capacitatea de detoxifiere a ficatului. 
Ozonul restabileşte flora intestinală, 
regenerează mucoasa, influenţează 
negativ dezvoltarea Helicobacter pilori. 

În procesele de regenerare şi de 
revitalizare: ozonoterapia utilizată 
în combinaţie şi cu tratamentul 
convenţional sau cu alte terapii este 
foarte utilă în procesele de regenerare 
şi revitalizare. În mod deosebit 
stările de stres profesional sau de 
suprasolicitare psihică şi/sau fizică 
răspund favorabil la tratamentul 
cu ozon. Activarea metabolismului 
celular al celulelor roşii şi albe produce 
o îmbunătăţire notabilă a stării de 
sănătate şi o revitalizare generală. 
Sportivii de performanţă beneficiază 
în mod deosebit de acest efect. Deşi 
ozonoterapia nu creşte performanţa de 
vârf, este îmbunătăţită net performanţa 
submaximală, prin susţinerea fazei de 
anduranţă. În plus, ozonul scurtează faza 
de regenerare în cazul sporturilor cu 
durate lungi. 

Oxidarea plăcilor arteriale: ozonul 
produce prostaciclină, un vasodilatator 
al arterelor, care scade riscul infarctului 
de miocard. 

Activarea sistemului imunitar: 
administrarea ozonului medical 
determină creșterea producţiei de 
interferon și interleukine care, la 
rândul lor, declanșează o întreagă 
cascadă de reacţii imunologice. 
Efect antitumoral: ozonul afectează 
și inhibă metabolismul celulelor 
canceroase, oxidând stratul lipidic 
exterior al membranei celulare și 
realizând liza acestuia. Terapia cu ozon, 
ca parte dintr-un tratament oncologic 
integrativ, crește oxigenarea tisulară și 
stimulează acţiunile sistemului imunitar, 
îmbunătăţind viabilitatea celulară. În 
cazul diferitelor forme de cancer, pe 
lângă creșterea concentraţiei oxigenului 
la nivel celular, ozonul stimulează 
și funcţia mitocondriilor, știut fiind 
faptul că afectarea bunei funcţionări a 
acestor organite celulare reprezintă un 
factor-cheie în apariţia acestei patologii. 
Cercetările au arătat că hiperoxigenarea 
ţesutului tumoral determină în mod 

direct inhibarea HIF1A, factor a cărui 
valoare este crescută în majoritatea 
formelor de cancer. În plus, ozonul 
poate induce sinteza diferitelor 
clase de citokine proinflamatorii ce 
vor activa, la rândul lor, macrofagele, 
declanșând astfel o reacţie amplă a 
sistemului imunitar. Prin urmare, 
ozonoterapia poate îmbunătăţi 
activitatea antitumorală a limfocitelor 
T și a celulelor natural killer (NK). 
În cazul terapiilor de chelatare, este 
potenţat efectul acestora, lucru ce are un 
impact pozitiv și asupra stării mintale a 
pacienţilor. Un studiu clinic realizat în 
Spania în 2015 arată că ozonoterapia 
este eficientă în reducerea efectelor 
secundare cauzate de radioterapie 
la pacienţii cu cancer de prostată, 
fără a determina efecte secundare la 
administrare. Rezultatele unui alt studiu 
clinic realizat în Rusia, în 2017, pe 100 
de pacienţi cu forme de cancer uterin și 
endometrial, au arătat că această terapie 
crește funcţia antitumorală a sistemului 
imunitar prin scăderea valorilor unor 
markeri imunitari, precum CD8+, 
CD20+, CD95+, sCD38, sCD50, sHLA-
DR (p<0.05). În cazul limfedemului 
secundar, studiile clinice au arătat 
că ozonoterapia reduce semnificativ 
(p<0.05) tumefierea zonei afectate și 
îmbunătăţește circulaţia limfatică la 
pacientele diagnosticate cu cancer la sân. 

Cum este administrată 
ozonoterapia 
1. Autohemoterapia majoră constă în 
prelevarea în borcane speciale a unei 
cantităţi de sânge venos (50-100-150 ml) 
din vena cubitală, care este amestecat cu 
o cantitate egală de ozon de o anumită 
concentraţie, după care este reperfuzată 
pacientului. Procedura este nedureroasă, 
nu prezintă niciun risc pentru pacient 
şi durează în totalitate aproximativ o 
oră. Pe toată perioada de efectuare a 
procedurii, pacientul este asistat de 
medic. Autohemoterapia majoră este 

Terapie transdermală cu 
Ozon Hipertermic și Acid 
Carbonic - HOCATT
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recomandată în afecţiuni cu caracter 
mai grav (afecţiuni cardiovasculare, 
boli autoimune, afecţiuni hepatice, în 
tratamentul anti- aging etc.); 

2. Autohemoterapia minoră constă 
în prelevarea a 10-15 ml de sânge venos, 
care este amestecat cu o cantitate egală 
de ozon de o anumită concentraţie şi 
este injectată imediat intramuscular. 
Procedura este trecută în protocolul de 
lucru pentru tratarea stărilor de deficit 
imunitar secundar, stări gripale şi alte 
infecţii virale, afecţiuni dermatologice 
(acnee); 

3. Insuflaţii rectale cu ozon
– după o pregătire prealabilă a 
pacientului, pe cale rectală se 
introduce o anumită cantitate de 
ozon. Procedura are atât o acţiune 
locală (antiinflamatorie, regenerativă, 
antiseptică şi de refacere a florei 
intestinale), cât şi acţiune generală 
asupra organismului deoarece ozonul 
se absoarbe foarte ușor prin mucoasa 
intestinală. Insuflaţia rectală poate fi o 
alternativă la autohemoterapia majoră; 

4. Infiltraţiile subcutanate
– cu ajutorul unei seringi se fac 
infiltraţii subcutane locale în zonele 
cu probleme, puncte dureroase, 
paravertebral, periarticular, a unui 
amestec de oxigen şi ozon în concentraţii 
mici. Procedura se aplică în afecţiuni 
dermatologice, reumatologie, probleme 
de circulaţie periferică, medicină estetică 
(celulită); 

5. Infiltraţii intramusculare în 
puncte trigger în tratamentul unor 
afecţiuni reumatismale; 

6. Infiltraţii intraarticulare în cazul 
unor afecţiuni reumatismale; 

7. Saci hipobarici în tratamentul 
unor plăgi infectate, ulcere varicoase, 
în arteriopatii ale membrelor inferioare, 
boli dermatologice; 

8. Utilizare internă şi externă a 
apei ozonizate pentru afecţiuni 
stomatologice şi ale aparatului digestiv 
şi a uleiului ozonificat pentru afecţiuni 
reumatologice;

9. Terapie transdermală cu 
Ozon Hipertermic şi Acid Carbonic 
(HOCATT™). Această saună cu aburi 
de ozon, cu multiple efecte terapeutice, 
nu se foloseşte numai în cazul unei 
afecţiuni medicale, ci şi pentru relaxare 
și SPA.

Contraindicaţiile ozonoterapiei: 
Ozonoterapia este contraindicată 
persoanelor cu favism (un deficit al unei 
fracţiuni a glucozei), hipertiroidienilor, 
femeilor însărcinate și pacienţilor cu 
hipertensiune esenţială (> 160 mm Hg), 
deficit de G-6-PD (Glucoză-6-fosfat-
dehidrogenază), accident vascular 
hemoragic, stări posthemoragice, 
trombocitopenii. Ozonoterapia nu 
este un panaceu, nu este o soluţie 
miraculoasă care poate vindeca orice şi 
oricând, dar este important de reţinut că: 

- este o metodă eficientă de prevenţie 
a unor boli, a complicaţiilor provocate de 
anumite boli, diminuarea puseelor acute, 
prevenirea îmbătrânirii precoce; 

- îmbunătăţeşte substanţial calitatea 
vieţii şi creşte speranţa de viaţă la 
bolnavii cronici; 

- poate diminua consumul de 
medicamente şi reacţiile secundare 
provocate de acestea; 

- poate evita unele intervenţii 
chirurgicale; 

- este un agent cosmetic excelent care 
acţionează atât din exterior, cât şi din 
interior.
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După cum se știe, mecanismele 
epigenetice pot apela la metilarea 
citozinei, blocând astfel activitatea genei 
respective. Apoi ele pot apela la acetilarea, 
metilarea și fosforilarea histonelor, 
la ARN non-codante, la micro-ARN și 
la modificarea cromatinei. Iar aceste 
mijloace pot influenţa activitatea genelor 
implicate în reacţia imunitară îndreptată 
contra virusului. Așa spre exemplu, 
J.T. Taylor și D.M. Knipe24 au arătat că 
remodelarea cromatinei poate influenţa 
replicarea virusului herpetic. A. Liang, 
J.L. Vogel și A. Narayanan25 au arătat că 
și inhibarea demetilării histonelor poate 
influenţa replicarea virusului herpetic. 
M.B. Reeves26 arată că cromatina celulei 
gazdă poate influenţa expresia genelor 
virusului citomegalic. M.J. Corley și L.J. 
Ndhlovu27 au arătat că metilarea genei 
care sintetizează receptorii enzimei de 

G

Coronavirusul nu este singurul 
element al ecuației de care 
depinde pandemia (II)

(urmarea din numărul precedent)

Genele sunt reglate de niște 
mecanisme epigenetice 
În ultimul timp s-a constatat că pe lângă 
modificările genetice, în apariţia și în 
evoluţia diferitelor boli mai intervin și o 
serie întreagă de mecanisme epigenetice 
care, fără a modifica structura ADN, pot 
bloca sau debloca genele în funcţie de 
nevoi.21 Și există numeroase exemple în 
care mecanismele epigenetice blochează 
niște gene bune, așa cum sunt genele 
supresoare, și deblochează niște gene rele, 
sau potenţial rele, așa cum sunt genele 
protooncogene, care determină apariţia 
cancerului.22 Dar acest lucru se poate 
produce și în bolile virotice. De aceea, D. 
Milavetz și L. Balakrishnan23 vorbesc chiar 
de o epigenetică virală, adică implicată în 
lupta cu virusurile. 

Prof. Dr. Adrian RESTIAN
Membru titular al Academiei de Științe 
Medicale

REZUMAT.
În lucrare se arată că apariţia și evoluţia pandemiei de COVID-19, care a tulburat profund 
vieţile noastre, nu depinde numai de existenţa virusului SARS-CoV-2, pentru că organismul 
nostru dispune de foarte multe mecanisme de apărare, care de obicei se opun apariţiei bolii. 
De aceea, prezenţa virusului SARS-CoV-2 nu este egală cu apariţia bolii COVID-19. 

SARS-CoV-2 ≠ COVID-19 

Apariţia bolii COVID-19 este în funcţie de foarte mulţi alţi factori, cum ar fi sistemul 
imunitar, factorii genetici, mecanismele epigenetice, factorii medicali, factorii psihici, 
educaţia, cultura, economia, stilul de viaţă și credinţa, care dau naștere în cele din urmă la 
formula pandemiei:

COVID-19 = f  (SARS-CoV-2, IMUN, GEN, EPIGEN, MED, 
  PSIH, EDUC, ECON, STIL VIAŢĂ, CRED)

Evident că acești factori au ponderi foarte diferite, dar dacă nu ţinem seama de toţi 
factorii implicaţi în păstrarea sănătăţii noastre, atunci jocul de-a izolarea și relaxarea 
măsurilor de prevenţie va putea continua la infinit, până când populaţia se va imuniza în 
mod natural, într-un timp mult mai lung și cu pierderi colaterale mult mai mari. Asta pentru 
că organismul nostru nu este numai o fiinţă biologică, ci și o fiinţă psihologică, o fiinţă 
socială, o fiinţă culturală și o fiinţă spirituală. De aceea, relaţia virusului cu organismul este 
o relaţie foarte complicată și ecuaţia pandemiei este o ecuaţie foarte lungă.
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conversie a angiotensinei poate agrava 
evoluţia infecţiei cu coronavirus. 

Dar probabil că cea mai frecventă 
implicare a mecanismelor epigenetice în
patologia umană o reprezintă hipometilarea 
genomului, întâlnită în foarte multe boli 
foarte grave, cum ar fi cancerul, dar și 
în procesul de îmbătrânire. În 1983, A.P. 
Feinberg și B. Vogelstein28 au arătat că 
în celula canceroasă apare o demetilare 
genomică foarte pronunţată. După cum 
se știe, majoritatea genelor noastre, ca 
și clapele unui pian, sunt silenţioase, 
adică sunt blocate prin metilare și vor fi 
demetilate în mod specific numai atunci 
când este necesară sinteza unor proteine, 
a unor enzime, a unor hormoni sau a unor 
anticorpi, așa cum se întâmplă în cazul 
COVID-19. Este adevărat că pe lângă 
demetilarea generală poate să apară și o 
hipermetilare locală. Dar este evident că 
demetilarea generală poate să activeze niște 
gene patogene, sau potenţial patogene, 
așa cum ar fi HRAS și KRAS, care stăteau 
liniștite în genom, după cum arată S.B. 
Balyn și J.E. Ohm.29 De aceea oamenii 
în vârstă fac mai repede cancer, dar și 
complicaţiile foarte grave ale COVID-19. 
Și probabil că la acest nivel se pot obţine 
rezultatele cele mai bune deoarece 
mecanismele epigenetice, care reprezintă 
interfaţa dintre mediu și genom, pot fi 
influenţate de foarte mulţi factori fizici, 
chimici, alimentari și medicamentoși.21

Furtuna de citokine poate fi și ea 
rezultatul hipometilării, adică al activării 
genelor care sintetizează citokinele 
proinflamatorii, și al hipermetilării 
genelor care sintetizează citokinele 
antiinflamatorii. Iar aceasta va duce la 
accentuarea procesului inflamator, care 
este foarte greu de stăpânit și va putea duce 
în cele din urmă la decesul bolnavului. 

Pianistul epigenetic 
Unii autori au comparat mecanismele 
epigentice care reglează funcţionarea 
genelor noastre cu un dirijor care dirijează 
cele 20 de mii de gene în funcţie de nevoile 
organismului sau, mai bine zis, în funcţie 
de provocările mediului. Majoritatea celor 
20 de mii de gene sunt în mod obișnuit 
silenţioase și nu intră în acţiune decât 
atunci când ar trebui să sintetizeze niște 
proteine, niște enzime, niște hormoni, niște 
receptori celulari, niște interferoni sau 
niște anticorpi, așa cum se întâmplă și în 
cazul COVID-19. De aceea, eu am comparat 
cele 20 de mii de gene cu clapele unui 
pian, iar mecanismele epigenetice care 
blochează sau stimulează anumite gene, cu 
un pianist epigenetic.30

Genomul ar reprezenta hardul, iar 
epigenomul ar reprezenta softul unei 
mașini Turing epigenetice.31 După cum 
se știe, cunoscutul matematician Alain 
Turing a programat în 1936 un calculator 
format dintr-o bandă de-a lungul căreia 
erau înscrise datele și operaţiile care ar 
trebui efectuate, și dintr-un cititor care 
putea activa datele și operaţiunile înscrise 
pe această bandă. Este evident că banda ar 
putea fi comparată cu molecula filiformă 
de ADN de-a lungul căreia sunt înscrise 
genele noastre. Iar cititorul cu pianistul 
epigenetic, care cântă la cele 20 de mii de 
gene. Iar dacă pianistul va evita clapele 
stricate, adică genele rele, și va apăsa 
doar pe clapele bune, atunci noi vom face 
o formă foarte ușoară de boală. Destinul 
nostru depinde nu numai de gene, ci și de 
pianistul epigenetic care cântă la ele.32 Dar 
pianistul epigenetic are anumite nevoi și 
poate fi influenţat de o mulţime de factori 
de mediu, și de aceea formula pandemiei 
este foarte lungă. 

Genomul nostru este 
plin de viruși 
În condiţiile în care foarte mulţi viruși – 
cum ar fi virusul gripal, virusul rujeolic, 
virusul ebola și noul coronavirus – 
atentează la sănătatea noastră, este foarte 
important de remarcat aspectul relaţiilor 
foarte complicate dintre organismul nostru 
și mulţimea virusurilor care ne înconjoară 
și care intră de multe ori până în genomul 
nostru.33

Dacă este mai ușor de acceptat că în 
intestinele noastre, în căile urinare, în 
vagin, și chiar și în placentă, se află foarte 
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multe bacterii, dintre care unele sunt foarte 
utile, este mult mai greu de acceptat că în 
genomul nostru s-au infiltrat de-a lungul 
timpului foarte mulţi viruși, dintre care 
unii sunt foarte utili. 

În 1960, Robin Weiss a constatat că 
în ADN-ul găinilor s-a înfiltrat un virus 
sinonim cu virusul care determină 
leucoza găinilor. În acest caz el se poate 
transmite la urmași fără a produce boala. 
Dar dacă găinile sunt iradiate, virusul 
va determina leucoza așa cum făcea la 
început. Iar treptat s-a constatat că 8% 
din ADN-ul nostru este format de fapt din 
virusuri care s-au încorporat în genomul 
nostru. Adică în timp ce numai 2% din 
genom sintetizează proteinele din care 
suntem constituiţi, 8% din genom este 
format din material genetic provetit de 
la virusurile cu care străbunicii noștri 
au venit în contact.33 Evident că multe 
bacterii și mulţi viruși care colonizează 
organismul nostru sunt periculoși. Așa 
spre exemplu, Barry J. Marshall și J. 
Robin Warren34 au arătat că Helicobacter 
pylori, care trăiește în stomac, poate 
contribui la apariţia ulcerului gastric și 
chiar a cancerului gastric. Iar Michael 
Bishop și Harold Varnus35 au arătat că 
gena c-src din genomul nostru este de 
fapt o genă oncogenă, sau protooncogenă, 
asemănătoare cu gena v-src din virusul 
care determină sarcomul găinilor. Iar 
activarea prin intermediul mecanismelor 
epigenetice a genei c-src poate duce la 
cancer gastric. 

Dar unele bacterii, cum ar fi lactobacilii, 
precum și unii viruși endogeni, cum ar fi 
HERV-W, sunt foarte utili. S-a constatat că 
HERV-W sintetizează proteina denumită 
sincitină, care intervine în funcţionarea 
placentei. Acest lucru a fost demonstrat de 
faptul că dacă se elimină gena HERV-W 
embrionii se mai pot dezvolta. Unii autori 
susţin că această genă de origine virotică, 
care ar fi apărut acum 100 de milioane 
de ani, a dus la apariţia placentei la 
mamifere.36 

Toate acestea demonstrează că relaţiile 
noastre cu virușii sunt foarte complicate, 
ajungându-se uneori până la încorporarea 
virusului în genom. 

Importanța medicinei în 
controlul COVID-19 
Este evident că apariţia bolii COVID-19 
depinde de existenţa virusului 

SARS-CoV-2. Dar ea mai depinde și de 
sistemul nostru imunitar, de factorii 
genetici, de mecanismele epigenetice care 
reglează funcţionarea genelor, de factorii 
medicali, de prevenţia și de tratamentul 
bolilor cronice, de factorii psihici, de 
factorii economici, de educaţia bolnavului, 
de cultură, de stilul de viaţă și de credinţa 
în Dumnezeu. 

Este evident că chiar și în absenţa 
vaccinului și a unor medicamente specifice, 
factorii medicali au un rol deosebit 
de important în controlul pandemiei. 
Aplicarea măsurilor de prevenire a bolii, 
prin izolarea la domiciliu, respectarea 
distanţei fizice de aproximativ doi metri, 
folosirea măștii și spălatul pe mîini, 
depistarea bolnavilor și a purtătorilor 
sănătoși sunt toate niște modalităţi extrem 
de utile pentru a reduce cât mai mult 
contactul cu virusul extrem de contagios 
și de agresiv, care a cucerit planeta. Iar 
cercetările au arătat că aceste măsuri 
simple, care nu sunt însă respectate 
de toată lumea, pot reduce în mod 
semnificativ numărul de îmbolnăviri.37 

O altă modalitate de control a pandemiei 
este reprezentată de depistrea clinică 
a bolii. Dar acest lucru nu este ușor de 
realizat deoarece COVID-19 debutează cu o 
simptomatologie nespecifică, asemănătoare 
cu a celorlalte viroze respiratorii, așa cum 
ar fi oboseala, durerile musculare, febra, 
tusea, cefaleea, durerile în gât, durerile 
abdominale, greţuri, vărsături, diaree, 
pierderea gustului și a mirosului. De aceea, 
confirmarea bolii se face cu ajutorul unor 
investigaţii paraclinice, dintre care cel mai 
important este testul RT-PCR, care pune în 
evidenţă prezenţa virusului SARS-CoV-2 
în depistarea în timp util a bolnavilor, dar 
mai ales a purtătorilor sănătoși de SARS-
CoV-2 care, nefiind simptomatici, pot 
transmite boala în colectivităţile pe care 
le frecventează. Dar pe lângă RT-PCR se 
mai poate efectua hemoleucograma, care 
poate evidenţia o leucopenie, o limfopenie 
și o trombocitopenie. Se mai poate 
constata creșterea proteinei C reactive care 
arată exitenţa unui sindrom inflamator. 
În acest sens se mai poate constata o 
creștere a interleukinei IL6, care are un rol 
proinflamator, și o scădere a interleukinei 
IL10, care are un rol antiinflamator. Și 
pentru că SARS-CoV-2 atacă încă din 
primele zile plămânii, se mai poate efectua 
un CT pulmonar.38 
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În funcţie de manifestările clinice și 
de rezultatele paraclinice se va putea 
stabili gradul de severitate al bolii. Dacă 
manifestările clinice se rezumă doar la 
căile respiratorii superioare, nu are leziuni 
pulmonare și are stare clinică bună, atunci 
este vorba de o formă clinică ușoară de 
boală, care se întâlnește în peste 80% 
din cazuri. Dacă bolnavul are dispnee, o 
stare clinică mai alterată, cu o scădere a 
saturaţiei de oxigen sub 93% și un infiltrat 
pulmonar, atunci avem de-a face cu o 
formă severă de boală, care se întîlnește 
în 15% dintre cazuri. Iar dacă bolnavul 
are o insuficienţă respiratorie acută, cu 
o insuficienţă multiplă de organe, atunci 
avem de-a face cu o formă critică de boală, 
care se întâlnește la aproximativ 5% dintre 
bolnavi. 

Depistarea bolnavilor sănătoși 
Marea problemă a acestei pandemii o 
reprezintă însă bolnavii asimptomatici, 
care nu au niciun simptom de boală, dar 
care pot răspândi boala în colectivitatea 
pe care o frecvenează, fără să știe că sunt 
bolnavi. De aceea majoritatea ţărilor 
testează nu numai bolnavii suspecţi și 
contacţii lor, sau bolnavii de alte boli care 
vor să se interneze în spital, ci și personalul 
aparent sănătos care lucrează în creșe sau 
în azilele de bătrâni, indivizii care vor să își 
petreacă vacanţa în alte ţări șamd. 

Pe scurt, cu cât se efectuează mai multe 
teste, cu atât se vor putea descoperi mai 
mulţi bolnavi, sau mai bine zis purtători 
asimptomatici, care vor putea fi izolaţi și 
scoși astfel din circuitul de transmitere al 
virusului în colectivitate.39

Importanța anchetei 
epidemiologice 
Dar degeaba se fac testări dacă nu se face și 
o anchetă epidemiologică prin intermediul 
căreia să se poată descoperi în timp 
util cu cine au venit în contact bolnavii 
simptomatici, dar mai ales bolnavii 
asimptomatici care s-au mișcat liber în 
colectivitatea respectivă. Întârzierea 
anchetei poate să anuleze avantajul 
testului, deoarece bolnavul asimptomatic 
este contagios încă din primele zile de 
la contaminare. De aceea unele ţări au 
antrenat militari, studenţi și rezidenţi, 
pentru a efectua cât mai repede ancheta 
epidemiologică în toate cazurile în care 
apare un bolnav simptomatic sau în care 

se depistează un bolnav asimptomatic. 
Nu mai vorbim de izolarea bolnavilor 
asimptomatici, de circuitul bolnavilor în 
spitale, de protecţia personalului medical 
și așa mai departe, a căror neglijare a dus 
la apariţia unor focare epidemice foarte 
greu de stăpânit în azile și în spitale. 
De remarcat că atunci când infecţia cu 
SARS-Cov-2 s-a răspândit foarte mult 
în colectivitate, evoluţia pandemiei nu 
mai poate fi oprită prin testări și anchete 
epidemiologice, ci numai prin izolarea 
severă a populaţiei. De aceea, ţările 
occidentale au recurs în al doilea val la 
izolarea foarte severă a populaţiei. 

Virusul nu omoară 
oameni sănătoși 
Încă de la începutul pandemiei s-a 
constatat că peste 95% din decesele 
produse de SARS-CoV-2 survin la bolnavii 
care au diferite boli cronice asociate, 
cum ar fi obezitatea, diabetul zaharat, 
hipertensiunea arterială, insuficienţa 
renală, boala Alzheimer și cancerul. 
De aceea, M. Wadman40 spunea că SUA 
au de luptat nu numai cu o pandemie 
determinată de SARS-CoV-2, ci și cu o 
pandemie de obezitate care afectează peste 
30% din populaţie. Alţi autori au arătat 
că evoluţia nefavorabilă a bolii poate fi 
influenţată de nivelul crescut al glicemiei. 
Iar noi am arătat că numitorul comun al 
COVID-ului cu bolile cronice asociate este 
reprezentat de procesul inflamator, care 
se află atât la baza bolilor cronice, cât și la 
baza COVID-ului.41 Pneumonia din COVID 
este de fapt rezultatul unei hiperinflamaţii 
care, în loc să apere, distruge ţesutul
pulmonar. De aceea, probabil că una dintre 
cele mai importante modalităţi pentru a 
reduce mortalitatea prin COVID-19 este 
reprezentată, pe lângă reducerea infecţiilor 
intraspitalicești, și de tratamenul în timp 
util al bolilor cronice asociate. 

Infl uența psihicului asupra 
sistemului imunitar 
Formula pandemiei este atât de complicată 
deoarece sistemul imunitar, care încearcă 
să păstreze integritatea organismului, 
în pofida contactului cu numeroși viruși 
și microbi, este influenţat de foarte 
mulţi factori interni și externi, printre 
care factorii psihici ocupă un loc foarte 
important. Încă de multă vreme s-a 
constatat că stresul psihic poate influenţa 



40 www.MedicaAcademica.ro Decembrie 2020 – Ianuarie 2021

emc

sistemul imunitar. Iar legăturile dintre 
sistemul nervos și sistemul imunitar au 
devenit atât de evidente încât, în 1972, 
Robert Ader42 a introdus termenul de 
psiho-neuro-imunologie, care subliniază 
faptul că gândirea noastră poate să 
influenţeze funcţionarea sistemului 
imunitar. J.E. Morley, G.F. Solomon și N.P. 
Plotnikoff43 au arătat că neuropeptidele 
sintetizate de creier pot acţiona asupra 
celulelor imunitare, care au receptori 
pentru noradrenalină, pentru serotonină, 
pentru dopamină și pentru endorfine. Iar 
neuronii au și ei receptori pentru limfokine 
și interleukine. Ceea ce face ca emoţiile 
negative să poată inhiba, printre altele, 
celulele ucigașe NK, care distrug virusul 
încă din primele momente ale intrării lui 
în organism. Și astfel foarte multe boli 
infecţioase, foarte multe boli imunitare și 
chiar cancerul sunt rezultatul tulburării 
legăturilor dintre psihic și imunitate. 

Încă de multă vreme s-a constatat că 
stresul psihic – aglomerarea, zgomotul, 
privarea de somn și divorţul – poate 
influenţa migrarea limfocitelor, sinteza 
de interleukine și secreţia de anticorpi. 
S. Cohen, D.A. Tyrrell și A.P. Smith44 au 
arătat că stresul psihic scade secreţia IgA 
din salivă și crește foarte mult riscul de 
a contracta gripa. Ori acest lucru este 
foarte important deoarece noi venim în 
contact cu foarte multe virusuri și foarte 
mulţi microbi, care nu produc boala dacă 
mecanismele noastre de apărare imunitară 
funcţionează normal. 

Numai că organismul nostru nu este 
numai o fiinţă biologică, ci și o fiinţă 
socială, a cărei sănătate este influenţată 
nu numai de factorii fizici, ci și de factorii 
sociali. Așa se face că scăderea numărului 
de relaţii sociale, recomandate pentru 
prevenirea infecţiei cu noul coronavirus, 
nu scade, ci crește, după cum a arătat 
S. Cohen,45 susceptibiltatea noastră de 
a face gripă. De aceea, omul caută în 
mod spontan socializarea, el are nevoie 
de evenimente, de aniversări, de rude, 
de prieteni și de colegi cu care să își 
împartă necazurile și bucuriile. Dar nu 
numai stresul, ci și izolarea, anxietatea și 
depresia, indisolubil legate de stres, pot 
crește susceptibilitatea noastră la boală. 

Efectele negative ale izolării 
Deși izolarea poate fi foarte utilă în 
prevenirea și în combaterea bolilor 

transmisibile, omul este, totuși, o fiinţă 
socială. Noi am arătat că izolarea la 
domiciliu îl privează pe om de informaţiile 
absolut necesare privind rudele, prietenii, 
colegii, locul de muncă și evoluţia 
evenimentelor, dar în același timp el 
este bombardat cu o serie de informaţii 
negative privind evoluţia pandemiei, 
privind numărul de îmbolnăviri și de 
morţi, privind starea economiei, privind 
falimentul unor întreprinderi și creșterea 
numărului de șomeri. 

De aceea, cercetările au arătat că pe 
lângă efectele sale pozitive, izolarea are și 
o serie întreagă de efecte negative. Printre 
acestea se numără oboseala, anxietatea, 
depresia, insomnia, tulburările obsesivo-
fobice, cum ar fi spălatul excesiv pe mâini 
și fobia de locuri aglomerate, care scad 
capacităţile noastre de apărare imunitară. 

Deoarece obezitatea a fost apreciată ca 
un factor de risc în COViD-19, Julianne 
Holt-Lunstad46 a arătat că izolarea este de 
două ori mai periculoasă decât obezitatea, 
spre exemplu. Iar dacă izolarea este foarte 
accentuată pot apărea atacuri de panică 
și chiar halucinaţii. Foarte multe cercetări 
au arătat că oamenii izolaţi sunt mai 
predispuși la boli infecţioase. S-a constatat 
că sistemul imunitar al unor oameni izolaţi 
răspunde mult mai slab la infecţii. Iar 
Kimberley Smith47 a arătat că singurătatea 
și izolarea intensifică procesele inflamatorii, 
care joacă un rol foarte important în 
toate bolile cronice, dar și în pneumonia 
produsă de coronavirus, care este de fapt o 
hiperinflamaţie. De asemenea, cercetările 
au arătat că izolarea poate duce la creșterea 
consumului de alcool și de tutun. Iar la noi 
în ţară consumul de alcool și de tutun a 
crescut în acest timp cu peste 40%. Ca să nu 
mai vorbim de lipsa exerciţiului fizic și de 
obezitate. 

De aceea, pentru prevenirea și 
combaterea acestor efecte negative, OMS 
recomandă adoptarea unor rutine noi 
privind exerciţiile fizice, curăţenia, lectura, 
pictura, meditaţia, comunicarea prin 
telefon și e-mail cu rudele și cu preietenii. 

Mediatizarea excesivă 
a pandemiei 
Evident că informarea populaţiei privind 
evoluţia pandemiei, privind modul 
de transmitere al virusului, precum și 
modalităţile de prevenire a bolii sunt 
absolut necesare. Dar sub pretextul 
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informării populaţiei cu informaţiile 
necesare prevenirii bolii, oamenii au 
fost supuși unei avalanșe de informaţii 
negative, care au determinat tulburări 
foarte importante în psihicul nostru. 
Pentru că pandemia aceasta a fost cel mai 
mediatizat eveniment din toate timpurile. 
Așa încât pe lângă pandemia virotică, 
noi am vorbit de o adevărată pandemie 
informaţională.48 Care a determinat o 
stare de frică, de anxietate, de depresie, 
de nevroză și de psihoză, după cum spun 
unii autori. Iar noi spunem că mediatizarea 
excesivă a determinat chiar o hipnoză 
colectivă, deoarece televizorul și celelelate 
aparate de comunicare pot determina o 
stare de hipnoză colectivă. În acest sens este 
demonstrativ faptul că unii pacienţi s-au 
sinucis când au aflat că au testul pozitiv. 
Iar alţii s-au aruncat pe geam din spitalele 
de boli contagioase, când s-au confruntat 
cu o situaţie impresionantă, care depășea 
psihicul ignorant al bolnavului. 

După cum se știe, presa are tendinţa de 
a difuza mai mult informaţii negative decât 
informaţii pozitive, deoarece informaţiile 
negative atrag mai mulţi auditori. Pe de 
altă parte, organismul uman are tendinţa 
de a recepţiona și el, cu prioritate, 
informaţiile negative, care sunt de obicei 
mai periculoase pentru organism decât 
informaţiile pozitive. De aceea informaţiile 
negative sunt prelucrate, cu prioritate, 
înaintea informaţiilor pozitive. Iar ele 
produc modificări psihoafective, de frică 
și de îngrijorare, chiar înainte de a putea fi 
prelucrate raţional. Așa încât organismul 
va trebui să depună eforturi foarte mari 
pentru a reduce manifestările somatice 
ale anxietăţii pe care le pot produc 
informaţiile negative, false sau exagerate. 
Uneori el nu va mai putea face faţă acestui 
bombardament cu informaţii negative. 
Iar atunci anxietatea care a dominat la 
începutul pandemiei se combină cu o 
depresie din ce în ce mai pronunţată și mai 
greu de combătut, deoarece ea s-a depus 
deja în inconștientul nostru. Și s-ar putea 
să ducă la apariţia unui sindrom de stres 
post-traumatic, foarte greu de controlat. 

Valoarea anxiogenă a informației 
Noi am arătat că informaţia este anxiogenă 
prin natura ei, deoarece fiind expresia 
noutăţii pe care a generat-o o anumită 
modificare, informaţia presupune adaptarea 
organismului la modificarea respectivă. 

Dar adaptarea presupune un anumit risc. 
De aceea, informaţia va declanșa o anumită 
tensiune internă, sau mai exact o anumită 
anxietate, care este până la un moment 
dat foarte utilă. Nu numai pentru că ea 
mobilizează capacităţile noastre de apărare, 
ci și pentru faptul că ea declanșează în capul 
nostru o serie întreagă de scenarii, dintre 
care creierul nostru va putea alege scenariul 
care i se va părea a fi cel mai bun în situaţia 
respectivă.49

Noi am arătat că dacă informaţiile sunt 
prea numeroase, ele vor putea determina 
un stres informaţional, manifestat 
printr-o stare de oboseală, de iritabilitate, 
de agitaţie, de cefalee, de insomnie, de 
dureri toracice, de dureri abdominale, 
de palpitaţii, de greaţă, de constipaţie, 
de diaree și de  transpiraţii.50 Dar dacă 
majoritatea informaţiilor pe care le primim 
sunt informaţii negative, dacă ele se vor 
referi doar la evoluţia nefavorabilă a 
pandemiei, la îmbolnăvirea unor rude sau 
a unor prieteni, la dezastrul economiei, 
la încălcarea măsurilor de combatere 
a epidemiei, la apariţia unor profitori 
și la sfârșitul lumii, atunci informaţiile 
respective pot să ducă la tulburări psihice 
mult mai grave.51 Pentru că stresul nu 
este singura manifestare a agresiunii 
informaţionale. Anxietatea se poate 
accentua. Pot să apară depresii psihice 
foarte grave. Pot să apară tulburări de 
panică. Pot să apară o serie întreagă de 
fobii, așa cum ar fi fobia de aglomeraţii. 
Și pot apărea fobia de autobuz sau de 
metrou, fobia de spital și chiar homofobia, 
adică frica de oameni, care ar putea 
transporta virusul șamd. Este evident că 
din momentul în care peste informaţiile 
negative privind epidemia se vor adăuga și
informaţiile negative privind tulburările 
socio-economice, când se va adăuga și 
șomajul și falimentul, anxietatea se va 
combina și mai mult cu depresia. De aceea, 
eu cred că puţini dintre noi vor scăpa 
teferi la cap din această pandemie, care a 
hipnotizat o lume întreagă.51

În așteptarea lui Godot 
Deși izolarea și distanţarea sunt foarte utile 
pentru a mai încetini puţin răspândirea 
virusului, într-o populaţie foarte agitată, 
problema este că noi nu știm prea bine la ce 
să ne așteptăm ascunzându-ne de un virus 
care intră pe sub ușă și oricum ne va prinde 
pe undeva. 
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După cum se știe, în 1952, cunoscutul 
scriitor Samuel Becket, laureat al premiului 
Nobel pentru literatură, a scris o piesă de 
teatru intitulată Așteptându-l pe Godot. 
În piesă este vorba de niște personaje 
stranii care îl așteaptau pe un oarecare 
Godot, un personaj care având niște 
puteri supranaturale i-ar fi putut salva de 
problemele cu care erau confruntate cele 
două personaje în această lume absurdă. 
Dar Godot nu a venit niciodată. 

De aceea, în timp ce ne ascundem în 
casă, închizînd școlile, restaurantele, 
teatrele și stadioanele, sau ne grăbim cu 
masca pe faţă, mi se pare că de fapt și noi 
îl așteptăm pe Godot. Adică așteptăm 
înfricoșaţi să se întâmple o minune. Să 
dispară virusul. Să apară un vaccin. Sau 
să ne imunizăm făcând o formă cât mai 
ușoară de boală. 

Dar după cum spun epidemiologii 
coronavirusul nu va dispare niciodată 
dintre noi. Și după cum am văzut virusul 
nu reprezintă singurul factor din ecuaţia 
bolii COVID-19, pentru că starea nostră de 
boală sau de sănătate depinde, în cele din 
urmă, de sistemul nostru imunitar, care mi 
se pare că este chiar mai important decât 
virusul, din moment ce unii oameni care 
vin în contact cu el nu se îmbolnăvesc, 
pentru că au un sistem imunitar foarte bun. 
Dar eficacitatea sistemului nostru imunitar 
depinde și ea de starea genelor noastre, 
care pot suferi anumite mutaţii. Iar 
genele sunt reglate, la rândul lor, de niște 
mecanisme epigenetice. Iar mecanismele 
epigenetice reprezintă o interfaţă dintre 
genom și mediu, putând fi influenţate 
de aproape toţi factorii din mediul 
înconjurător.52 Și astfel ecuaţia pandemiei 
se lărgește foarte mult cu toţi acești factori 
care pot acţiona indirect asupra sistemului 
nostru imunitar. De aceea, nu este suficient 
să-l așteptăm pasivi pe Godot, așa cum ne 
îndeamnă autorităţile care au redus toată 
lupta cu virusul la izolare, la mască și la 
spălatul pe mâini. De aceea, eu cred că 
pentru a putea ieși victorioși din această 
pandemie ar trebui să vedem cu ce ne-ar 
putea ajuta educaţia, economia, stilul de 
viaţă și credinţa în Dumnezeu. 

Cea mai bună prevenție 
este educația 
Evident că toate măsurile de izolare, 
de reducere a circulaţiei și de evitare a 
transporturilor și a aglomerărilor au ca 

scop prevenirea infecţiilor. Dar cu excepţia 
Suediei, spre exemplu, care a recurs doar 
la recomandări, celelalte ţări le-au impus 
prin lege. Dar nici impuse astfel restricţiile 
nu au fost respectate de toată populaţia. 
La noi în ţară s-au dat sute de mii de 
amenzi pentru nerespectarea măsurilor de 
prevenire indicate de autorităţi, deoarece 
o mare parte din populaţie nu a înţeles 
importanţa acestor măsuri din cauza 
nivelului de educaţie medicală foarte 
redus. 

Foarte mulţi autori au arătat că atât 
morbiditatea, cât și mortalitatea sunt 
influenţate în foarte mare măsură de 
gradul de educaţie al populaţiei. Spre 
exemplu Gabriele Nagel, Richard Peter 
și Stephanie Braig52 au arătat că în timp ce 
71% dintre oamenii între 50 și 75 de ani, 
cu o educaţie scăzută,  sufereau de diferite 
boli, doar 68% dintre cei cu o educaţie 
medie și doar 61% dintre oamenii cu o 
educaţie superioară sufereau de diferite 
boli cronice. De asemenea, mortalitatea 
a variat și ea de la 10,1%, la cei cu studii 
inferioare, la 6,8% la cei cu studii medii 
și la 5% la cei cu studii superioare. Toate 
acestea demonstrează că sănătatea depinde 
în foarte mare măsură de gradul nostru 
de educaţie. Cercetările au arătat că peste 
40% dintre tineri prezintă un analfabetism 
funcţional, adică nu pot înţelege prea 
bine semnificaţia unui text sau a unor 
afirmaţii.53 În acest sens se poate vorbi și 
de un analfabetism știinţific, iar eu cred 
că am putea vorbi și de un analfabetism 
medical vizibil în această pandemie. 
Analfabetism medical care este răspândit 
și în alte ţări, din moment ce cu toate legile 
contra fumatului foarte mulţi oameni 
continuă să fumeze sau să se drogheze. 
Statisticile arată că peste 50% dintre 
cancere pot fi prevenite, dar nimeni nu face 
aproape nimic în acest sens. Foarte mulţi 
oameni nu respectă regulile de prevenire a 
pandemiei. De aceea, Seneca avea dreptate 
când spunea, încă de acum 2000 de ani, 
că omul nu moare, ci se omoară. Deoarece 
comportamentul omului contemporan 
depinde nu numai de dependenţa de fumat, 
de alcool sau de droguri, ci și de zahăr, spre 
exemplu, sau de grăsimi saturate care pot 
să producă multe tulburări în organismul 
uman. 

De aceea, este necesară o educaţie 
medicală foarte susţinută, fără de care nu 
vom putea îmbunătăţi starea de sănătate 
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a populaţiei și cu atât mai puţin evoluţia 
acestei pandemii, în care starea noastră 
de sănătate depinde de comportamentul 
vecinului nostru, care are o formă 
asimptomatică de boală și continuă să 
răspândească cu nonșalanţă virusul la toţi 
cei din jur. 

Rolul economiei pentru 
ieșirea din pandemie 
Este evident că deși omul contemporan 
nu poate supravieţui fără funcţionarea 
economiei, totuși autorităţile au fost 
obligate să recurgă la măsurile de 
carantinare, de distanţare a indivizilor, 
de reducere a călătoriilor și de închidere a 
unor întreprinderi, precum și la creșterea 
cheltuielilor în domeniul sanitar, măsuri 
care au dus la afectarea economiei. De 
aceea pandemia a avut efecte socio-
economice foarte importante, scoţând la 
iveală o serie de vulnerabilităţi, în primul 
rând ale sistemelor de sănătate și apoi 
ale economiei, care nu erau pregătite 
să facă faţă unor astfel de solicitări. De 
aceea foarte mulţi autori prefigurează 
apariţia unei adevărate crize economice, cu 
repercusiuni foarte serioase asupra stării 
de sănătate a populaţiei.55

Pentru a preveni declinul economiei, 
toate statele au luat măsuri de sprijinire 
a mediului de afaceri, prin reducerea 
taxelor, prin facilitarea unor împrumuturi 
bancare suplimentare, mai ales pentru 
întreprinderile mici și mijlocii din turism, 
din transporturi și servicii, care au 
cunoscut deja o recesiune evidentă. De 
aceea, pentru a putea menţine producţia 
de bunuri și de servicii absolut necesare, 
autorităţile sunt obligate să menţină un 
echilibru foarte fragil între nevoia de 
izolare a populaţiei, pentru a încetini 
evoluţia pandemiei, și nevoia de relaxare 
a populaţiei, pentru funcţionarea 
economiei.56

Stilul de viață ca factor patogen 
Deși rolul oricărei știinţe este acela de a 
cunoaște cauzalitatea fenomenelor, atunci 
când a căutat cauza bolilor cronice, cum 
sunt hipertensiunea arterială, cardiopatia 
ischemică, diabetul zaharat, bolile 
reumatice, bolile neurodegenerative, boala 
Alzheimer și cancerul, care afectează mai 
mult de jumătate din omenire, medicina 
nu a găsit decât niște factori de risc care 
uneori produc, iar alteori nu produc 

boala respectivă. Iar acești factori de risc, 
așa cum ar fi vârsta, sexul, alimentaţia 
necorespunzătoare, fumatul, consumul 
excesiv de alcool, sedentarismul și stresul 
psihosocial, sunt foarte răspândiţi, făcând 
parte din stilul nostru de viaţă, total 
necorespunzător.57 

Noţiunea de stil de viaţă a fost 
introdusă în 1928 de psihanalistul austriac 
Alfred Adler. Apoi a fost preluată de 
psihologi, de sociologi şi de economişti, iar 
astăzi este foarte des folosită de cardiologi, 
de psihiatri, de neurologi și chiar de 
oncologi. Are o importanţă deosebită nu 
numai în viaţa socială, ci şi în patologia 
umană, deoarece stilul de viaţă poate duce 
la apariţia multora dintre bolile cu care 
suntem confruntaţi, dar nu numai a bolilor 
cronice netransmisibile, ci și a bolilor 
transmisibile, așa cum este COVID-19, în 
care se vorbește de o mulţime de factori 
de risc, cum ar fi sexul, boala fiind mai 
frecventă la bărbaţi, vârsta de peste 70 de 
ani, obezitatea, prezenţa unei afecţiuni 
pulmonare, cum ar bronșita cronică sau 
emfizemul pulmonar, hipertensiunea 
arterială, insuficienţa cardiacă, diabetul 
zaharat, hepatita cronică, boala renală 
cronică, boala Parkinson, scleroza 
multiplă, paralizia cerebrală sau bolile care 
afectează sistemul imunitar. 

În general factorii de risc conlucrează cu 
factorii genetici și cu factorii epigenetici, a 
căror acţiune se contabilizează până când 
reușesc să depășească o masă critică de 
tulburări fiziologice capabile să declanșeze
boala. Noi am arătat că în cazul COVID-19 
toţi factorii reușesc să contribuie la 
întreţinerea unui proces inflamator, pe 
care SARS-CoV-2 reușește să îl augmenteze 
până când se ajunge la o hiperinflamaţie 
pulmonară. 

Evident că pentru prevenirea bolii ar 
trebui combătuţi factorii de risc care au 
contribuit la apariţia bolilor cronice și 
apoi trebuie tratate bolile cronice, care 
de multe ori au fost abandonate. Adică, în 
așteptarea lui Godot, care s-ar putea să nu 
mai vină niciodată, ar trebui să combatem, 
în timp util, stilul de viaţă complet 
necorespunzător al omului contemporan. 

În acest sens am putea să evităm 
stresurile psihice care ne scad capacitatea 
de apărare imunitară. Am putea să 
cultivăm o stare de spirit mai optimistă. 
Am putea să combatem insomnia. Am 
putea să ascultăm muzică liniștitoare, 
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să citim literatură, care are și un rol 
terapeutic. Am putea să admirăm mai 
mult natura pe care am deteriorat-o. Am 
putea să facem sport. Am putea să adoptăm 
o dietă predominant vegetală, după 
cum ne rcomandă OMS, care ne aduce o 
serie de donatori de metil care ar putea 
corecta demetilarea genomului58 prezentă 
în toate bolile cronice care reprezintă 
factori de risc pentru COVID-19. Am 
putea să consumăm mai multe produse 
fermentate, care contribuie la refacerea 
florei intestinale care are un rol foarte 
important în păstrarea unui echilibru 
ecologic între diferitele bacterii și virusuri. 
Am putea să luăm vitamina C care are 
un rol antiinflamator, vitamina D, care 
este mai scăzută în zonele mai afectate 
de pandemie, și minerale cum ar fi zincul 
și seleniul, care un efect anivirotic. 
Curcumina care este un activator al 
ADN-metiltransferazelor, intervenind în 
funcţionarea mecanismelor epigenetice. 
Sulforafanul, care se găsește în broccoli, 
atenuează influenţa virusurilor respiratorii 
asupra organismului șamd. Apoi, am putea 
să facem acte de binefacere, pentru că 
milostenia este mai utilă pentru cei care 
dau decât pentru cei care primesc, am 
putea să ne rugăm la Dumnezeu să aibă 
grijă de sufletele noastre, deci ar trebui să 
facem ceva pentru a ne întări rezistenţa 
naturală a organismului, pentru că stilul de 
viaţă complet necorespunzător pe care l-am 
avut până acum a fost, și continuă să fie, 
după cum am arătat în repetate rânduri, 
cel mai frecvent factor patogen al omului 
contemporan.57 De aceea izolarea, masca și 
spălatul pe mâini nu sunt singurele lucruri 
pe care am putea să le facem în așteptarea 
lui Godot. 

Importanța credinței 
în Dumnezeu 
Încă din 1928, de când a descris piramida 
nevoilor, Abraham Maslow59 a arătat că 
pe lângă nevoile materiale, de aer, de apă, 
de hrană și de îmbrăcăminte, omul mai 
are nevoie și de iubire, de a iubi și de a fi 
iubit. Iar mai târziu a arătat că are nevoie 
și de credinţă. Gustave Le Bon60 a arătat  că 
credinţa este o trebuinţă absolut necesară 
a fiinţei umane, pentru că omul nu este 
numai o fiinţă biologică, ci și o fiinţă 
socială, o fiinţă psihică și o fiinţă spirituală. 

De aceea, după cum arată D.E. King și 
B. Bushwish,61 90% din bolnavi cred în 

ajutorul lui Dumnezeu. Acest lucru mi 
se pare cu atât mai necesar în această 
pandemie, în care nu dispunem de niciun 
tratament și de niciun medicament 
specific. De aceea, nu este o întâmplare 
că, în plină pandemie, unii oameni simt 
nevoia să mergă la biserică. Iar unii dintre 
ei au simţit nevoia să facă pelerinaje la 
Sfânta Parascheva și la Sfântul Dimitrie, 
protectorul Bucureștiului. Dar nu numai 
bolnavii, ci și foarte mulţi cercetători cred 
în Dumnezeu. Așa spre exemplu, Francis 
Collins,62 conducătorul uneia dintre cele 
două echipe care au descifrat genomul 
uman, spune despre codul genetic că 
este limbajul lui Dumnezeu. Pentru că 
Dumnezeu nu ne vorbește numai în 
limbajul matematicii, după cum credea 
Galileo Galilei, ci și în limbajul ADN, pe 
care ni L-a dat fiecăruia dintre noi și în care 
se află probabil sufletul, cel care animă 
toate celulele noastre. 

Unii cercetători susţin că omul are în 
el un profund sentiment religios și că  
credinţa reprezintă cel mai bun mijloc al 
omului de a se apropia de Dumnezeu, la 
care totul este cu putinţă. De aceea, după 
cum arată Sfântul Apostol Marcu, “De 
poţi crede, toate sunt cu putinţă celui care 
crede în Dumnezeu.“ (Marcu, 9, 23). Din 
păcate, nu toţi oamenii cred în Dumnezeu. 
Iar dezvoltarea știinţei i-a depărtat tot 
mai mult de Dumnezeu. Culmea este că 
ei nu mai cred nici în știinţă atunci când 
nu mai respectă recomandările știinţei de 
prevenire a pandemiei. 

Totuși s-a constatat că rugăciunea și 
mediaţia pot să ducă, după cum au arătat 
E.P. Van Wijk, R. Ludtke și R. Van Wijk63 la 
scăderea markerilor proinflamatori care 
se află la baza bolilor inflamatorii, inclusiv 
a COVID-19. Studiind un lot de bolnavi 
care s-au vindecat spontan de cancer, 
Y. Ikemi şi S. Nakagawa64 au constatat 
că vindecarea a fost întovărăşită de o 
schimbare radicală a vieţii lor spirituale. 
Iar cunoscutul clinician William Osler a 
arătat că vindecarea nu depinde numai de 
medicamente, ci şi de credinţa bolnavului 
de a se vindeca. Cercetările făcute au 
arătat că bolnavii care s-au rugat la 
Dumnezeu au avut rezultate mult mai bune 
decât bolnavii care au beneficiat doar de 
psihoterapie. Iar bolnavii care s-au rugat 
în grup au avut rezultate şi mai bune decât 
cei care s-au rugat izolat.65 Alţi autori au 
arătat că rugăciunea poate avea efecte 
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favorabile chiar şi atunci când se roagă 
alţi oameni pentru noi.66 Adică credinţa 
în Dumnezeu dă rezultate chiar şi atunci 
când capacităţile noastre de vindecare 
par depăşite. Dar foarte mulţi oameni nu 
mai cred azi în Dumnezeu. Stilul nostru 
de viaţă, complet necorespunzător, arată 
că foarte mulţi oameni nu mai respectă 
nici poruncile lui Dumnezeu, de a fi mai 
cumpătaţi, dar nici recomandările știinţei, 
de a preveni contactul cu acest virus 
extrem de contagios și de agresiv. 

Concluzii 
În concluzie, virusul SARS-CoV-2 nu 
reprezintă singurul element care intervine 
în această pandemie, de COVID-19, pentru 
că ea depinde, în cele din urmă, de sistemul 
nostru imunitar, care este chiar mai 
important decât virusul, deoarece virusul 
nu poate produce boala atunci când, 
așa cum se întâmplă de obicei, sistemul 
imunitar funcţionează foarte bine. Dar 
sistemul imunitar depinde și el, la rândul 
lui, de genele pe care le avem, care sunt 
reglate de niște mecanisme epigenetice, 
care pot fi influenţate de foarte mulţi 
factori de mediu, de alimentaţia 
ultrachimizată și de psihicul nostru, 
bombardat cu o mulţime de informaţii, 
tot mai tulburătoare. Adică și COVID-19 
depinde, în cele din urmă, de stilul nostru 
de viaţă, total necorespunzător, care se 
află la baza tuturor bolilor cronice care 
reprezintă factori de risc pentru COVID-19. 
Și astfel lucrurile se leagă într-o cauzalitate 
foarte complicată și foarte ușor de tulburat 
de acest virus, pentru că majoritatea 
oamenilor nu mai respectă nici poruncile 
lui Dumnezeu și nici recomandările 
știinţei, de a evita acest virus, de a se 
alimenta corespuzător, de a evita fumatul, 
drogurile, sedentarismul, care a dus la 
obezitate și care reprezintă un factor de risc 
pentru coronavirus, precum și de a evita 
stresurile psihice care scad capacitatea de 
apărare imunitară. 

Autorităţile învinuiesc populaţia că nu 
respectă măsurile de prevenire a bolii. 
Dar populaţia nu mai are încredere în 
autorităţi. Peste 30% din populaţie nu mai 
are încredere nici în vaccin și organizează 
foarte multe reacţii de protest. Și, în tot 
acest timp, virusul își vede liniștit de treabă 
infectând tot mai mulţi bolnavi, până când 
se vor imuniza cei 60-70% dintre noi, tot 
așteptându-l pe Godot.
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Ștefan Tiron

Ozonoterapia
1.  Următoarele afirmații sunt adevărate 

despre indicațiile ozonoterapiei:
A.  Pentru afecțiunile cardiovasculare, 

amestecul de ozon și oxigen are efect 
vasodilatator și reduce inflamația 
endotelială

B.  Acțiunea antiinflamatorie, antialgică 
și miorelaxantă aduce beneficii 
afecțiunilor reumatologice

C.  În stomatologie a fost utilizată în 
tratamentul abceselor dentare și 
parodontozei

D.  Crește nivelul de oxigenare al 
hepatocitelor, crește nivelul catalazei și 
capacitatea de detoxifiere a ficatului

E.  Scade producția de interferon și 
interleukine, activând sistemul 
imunitar.

2.  Care dintre următoarele  
caracteristici contraindică  
ozonoterapia?

A. Hipotiroidismul
B. Gravidia
C.  Deficitul de glucozo-6-

fosfatdehidrogenază
D. Trombocitopenia
E. Favismul.

Adrian Restian

Coronavirusul nu este singurul element al ecuației de care depinde 
pandemia (I și II, apărute respectiv în MA noiembrie și decembrie)
7.  Despre sistemului imunitar și SARS-CoV-2 

se poate afirma că: (MA noiembrie)
A.  SARS-CoV-2 arată afinitate pentru 

receptorii ACE2 deoarece nu se poate 
înmulți singur

B.  Receptorii PRR (Pattern Recognition 
Receptors) din macrofage pot sesiza 
prezența virusului în organism

C.  Nucleocapsidele virale acționeză 
sinergic asupra interferonului beta

D.  Citokinele și interleukinele sintetizate de 
limfocitele T amplifică răspunsul imun

E.  SARS-CoV-2 utilizează proteinele 
spike pentru a pătrunde în celulă și a le 
distruge.

8.  În ceea ce privește influența psihicului 
asupra sistemului imunitar și efectele 
negative ale izolării, următoarele 
afirmații sunt false: (MA decembrie)

A.  Stresul psihic nu poate influența 
sistemul imunitar

B.  Deoarece neuronii au receptori pentru 
limfokine și interleukine, emoțiile 
negative stimulează astfel celulele NK

C.  Efecte negative ale izolării sunt: 
oboseala, anxietatea, depresia, 
insomnia, tulburările obsesivo-fobice

D.  Sistemul imunitar al unor oameni izolați 
răspunde mult mai slab la infecții

E.  Singurătatea și izolarea reduc procesele 
inflamatorii, care au un rol foarte 
important în pneumonia produsă de 
coronavirus.

9.  Valoarea anxiogenă a informației 
se referă la: (MA decembrie)

A.  Informațiile reduse ce pot determina un 
stres informațional

B.  Informația ce poate declanșa o tensiune 
internă sau o anxietate, utilă doar până 
la un moment dat

C.  Agresiunea informațională ce poate 
declanșa atacuri de panică sau fobii

D.  Tipul de manifestări ale stresului 
emoțional, precum cefalee, insomnie, 
febră, mialgii

E.  Influența gradului de educație al 
populației asupra mortalității. 

10.  Despre stilul de viață putem 
afirma că: (MA decembrie)
A.  Noțiunea de stil de viață a fost introdusă 

în 1928 de psihanalistul austriac Alfred 
Adler

B.  Un stil de viață corespunzător 
presupune evitarea stresului psihic și 
cultivarea unei stări de spirit optimiste

C.  Pentru un stil de viață sănătos OMS 
recomandă o dietă predominant 
proteică

D.  Consumul de curcumină intervine în 
funcționarea mecanismelor epigenetice

E.  Credința sau actele de binefacere nu 
pot influența rezistența naturală a 
organismului.

Viorica Vidu

Adenopatia axilară unilaterală – model de cercetare clinică

3.  Adenopatia axilară unilaterală:
A.  Nu se poate identifica în sporotricoze, 

citomegaloviroze sau mononucleoze
B.  Este de obicei apanajul unei afecțiuni 

regionale sau locale cu soluționare 
chirurgicală

C.  Imobilitatea ganglionilor axilari este 
elocventă pentru un anume status 
lezional, mai ales în faze incipiente de 
boală neoplazică

D.  În evaluarea ei, nu trebuie luate în 
considerare vârsta pacientului sau 
tendința la conglomerare

E.  Este identificată în limfoame 
hodgkiniene și non-hodgkiniene.

4.  În cazul adenopatiei axilare clinic 
manifeste, aspectul mamografic al 
ganglionilor poate sugera natura și 
prognosticul tumorii primare, astfel:

A.  calcificările granulare dispuse 
periferic apar în metastazele 

ganglionare axilare de carcinom 
ovarian și tiroidian

B.  aspectul spiculat al ganglionilor 
axilari poate reprezenta invazia 
neoplazică în grăsimea extracapsulară

C.  mamografia “negativă” exclude 
existența tumorii

D.  aspectul bilobat este compatibil cu 
neoplasmele invazive, cu prognostic 
nefavorabil

E.  aspectul conopidiform sau reniform 
denotă existența corpilor psamomatoşi 
din structura adenocarcinomului 
papilar tiroidian.

5.  Despre diagnosticarea contextului 
clinico-patogenic al unei adenopatii 
axilare unilaterale este adevărat:

A.  Ecografia mamară se recomandă de 
primă intenție

B.  Mamografia este considerară 
superioară ecografiei mamare în 

investigarea regiunii mamare
C.  Tomografia computerizată este 

utilă în diagnosticul topografic al 
tumorilor situate în torace, cap, gât și 
abdomen

D.  Ecografia Doppler are aceeași valoare 
diagnostică precum imagistica prin 
rezonanță magnetică

E.  Imagistica prin rezonanță magnetică 
este mult superioară mamografiei în 
screening-ul femeilor cu risc genetic 
pentru cancer mamar.

6.  Următoarele sunt considerate opțiuni 
pentru chirurgia ganglionilor axilari:

A.  limfadenectomia axilară completă
B.  limfadenectomia axilară parţială: 

nivelul II şi II
C.  excizia nivelului III datorită 

morbidității scăzute
D.  limfadenectomia nivel III
E.  excizia nivelului I.
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