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Istoria
transplantelor
de organe
din România (IV)

Prof. Dan Mircea Enescu, chirurgie plastică
și reconstructivă pediatrică, București:

COLECTIV
ne-a schimbat la
nivel psihologic

EDITORIAL

Sănătatea, loc comun

T

Toţi, toată lumea și fiecare în parte își
închipuie că dacă a fost odată sănătos și a
fost o dată la spital, el însuși sau sub formă
de aparţinător – ca să folosesc jargonul
specific – știe ce înseamnă și sănătatea,
și sistemul de sănătate. Și e imposibil să
convingi pe oricine de altceva, pentru că
experienţa personală bate orice film.

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

Medicii se află la mijloc, în acest clivaj
dintre imagine, viaţă pur și simplu și
experienţa nemijlocită a pacientului, care
poate fi diferită de la cer la pâmânt. Și
percepută în tot atâtea tonuri și nuanţe.
Oamenii văd sistemul sanitar și
experienţele cu dragii lor prin
valuri grele de emoţie profundă,
nu putem nici ierta și nici uita când
greșeala ne lovește chiar pe noi.

Comparaţiile cu sistemul de sănătate
de-afară ne sunt defavorabile în
cea mai mare măsură, dar dacă
facem o măsură a eficienţei,
rezultate versus resurse introduse,
cred că sistemul nostru e unul
dintre cele mai performante.
Poate ar trebui să mai popularizăm și
eșecurile sistemelor de sănătate deafară, ca să nu ne mai simţim așa de
complexaţi că trăim în România. Se pot
da rateuri și pe muuult mai mulţi bani.
Și dacă mi-aș dori ceva ar fi să văd
presa – colegii mei – ieșind din
paradigma medicului înger sau demon,
reflectând o realitate cu nuanţe, cu
înţelegere, cu profesionalism, așa
cum ne-o dorim și de la medici, acești
oameni și acești profesioniști.

Detașarea e imposibilă, ba chiar
este taxată ca răceală, lipsă de
implicare, lipsă de empatie, duritate
și/sau cruzime de-a dreptul.
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știri
Screening pentru cancerul colorectal
la Ponderas Academic Hospital
Ponderas Academic Hospital, Centru de Excelenţă
în Chirurgia Colorectală, parte a Reţelei de
sănătate Regina Maria, a iniţiat o campanie
de screening pentru identificarea pacienţilor
afectaţi de cancer colorectal, oferind gratuit
3.000 de teste imunochimice fecale FIT. Cancerul
colorectal este pe locul doi ca incidenţă și mortalitate în România, cu peste 11.000 de cazuri
noi și peste 6.000 de decese în 2018. Cancerul
colorectal are un prognostic bun dacă este diagnosticat precoce, iar screeningul reprezintă
cea mai bună metodă de prevenţie pentru că
permite detecţia și îndepărtarea polipilor (leziuni premaligne).
“Activitatea noastră este caracterizată de o
abordare instituţională prin echipe multidisciplinare și un Tumor Board care cuprinde toate
specialităţile necesare unui pacient cu un diagnostic oncologic: oncolog, gastroenterolog,
chirurg, radiolog, radioterapeut, cardiolog,
anestezist, nutriţionist, psihosomatoterapeut.
Cazul fiecărui pacient este analizat și dezbătut
în cadrul acestui forum medical și, în funcţie
de faza evolutivă, stabilim ce tip de tratament
trebuie aplicat pentru fiecare pacient cu patologie colorectală”, a spus prof. asoc. dr. Cătălin
Copăescu, medic primar chirurgie generală,
director medical Ponderas Academic Hospital.
“Programul de screening pentru cancerul colorectal își propune, prin distribuţia gratuită și
colectarea testelor FIT, detectarea precursorilor
și diagnosticarea tumorilor în stadii incipiente.

Un simplu test, realizat în condiţii de igienă
și intimitate a propriei case, poate salva vieţi,
facilitând prevenţia mai mult decât în cazul
altor malignităţi”, a completat șef lucrări Dr.
Victor Tomulescu, medic primar chirurgie generală, coordonatorul Centrului de Excelenţă
în Chirurgie Colorectală.
Două categorii de pacienţi beneficiază de programele de screening de cancer colorectal, a explicat prof. univ. dr. Adrian Săftoiu, medic primar
gastroenterologie. “Pacienţii cu risc mediu fac
parte din populaţia asimptomatică peste 45 de
ani, situaţie în care se pot oferi teste secvenţial:
testele FIT, pe care trebuie să le efectueze anual
sau colonoscopia efectuată o dată la zece ani
sunt metodele de elecţie indicate în programele
de screening din SUA și majoritatea ţărilor UE.
Pacienţii cu risc crescut sunt pacienţii cu istoric
familial de cancer colorectal sau polipi avansaţi,
cu cancere colorectale ereditare, respectiv cu
boli inflamatorii intestinale cu evoluţie pe perioadă lungă, pacienţi care necesită consult gastroenterologic și efectuarea colonoscopiei înainte
de 45 ani. Screening-ul cancerului colorectal
este singura metodă care permite identificarea
formelor precoce de cancer, stadii în care este
posibilă vindecarea”, a adăugat prof. univ dr.
Adrian Săftoiu.
Testele se pot colecta de la recepţia Ponderas
Academic Hospital, unde vor fi și așteptate
pentru retunare, a doua zi după colectarea
probei. (Raluca Băjenaru)

Program de screening pentru bolile cardiovasculare
În vara acestui an, Ministerul Sănătăţii (MS) va lansa
apelul pentru implementarea unui program de
screening care are ca scop identificarea pacienților cu
factori de risc cardiovascular, potrivit unui comunicat
de presă al MS. Peste 170 000 de persoane vor
beneficia de screening în cadrul programului care
va avea o durată de cinci ani și un buget de 20
milioane euro, fonduri europene nerambursabile.
Tot în vara aceasta, MS va începe implementarea
unui proiect de 2,5 milioane de euro, finanțare
asigurată printr-un grant norvegian, prin care
va fi creat registrul de urmărire a remodelării
ventriculare stângi în infarctul miocardic acut
cu scopul prevenirii insuficienței cardiace.
De asemenea, MS va continua și în 2019 acțiunile
prioritare suport pentru profilaxia morţii subite cardiace
6
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de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare
cardiace interne, program derulat în nouă spitale,
precum și pentru tratamentul pacienţilor cu infarct
miocardic acut, program derulat în 18 spitale.
Bolile cardiovasculare reprezintă, în continuare,
principala problemă de sănătate în România.
Conform specialiștilor, la nivel național,
mortalitalitatea provocată de bolile cardiovasculare
este de trei ori mai mare decât cea provocată de
cancer, aproximativ 60 % din totalul deceselor
înregistrate la nivel naţional fiind cauzate de boli
cardiovasculare, faţă de 19%, decese cauzate
de cancer. De altfel, bolile cardiovasculare sunt
principala cauză de mortalitate în toată Europa, atât
la femei, cât și la bărbaţi, potrivit Cartei europene a
sănătăţii cardiovasculare. (Raluca Băjenaru)

ȘTIRI

Spitalul Regional de Urgență din Iași va avea 850 de paturi
La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Executivul
a aprobat Hotărârea de Guvern pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai studiului de
fezabilitate pentru construcţia Spitalului Regional
de Urgenţă din Iași. Conform actului normativ,
viitorul spital va avea 850 de paturi în regim
de spitalizare continuă și 45 de paturi pentru
spitalizare de zi.
Costul construcţiei și al echipamentelor medicale
din dotare se va ridica la peste 500 milioane de
euro cu TVA.
Unitatea sanitară va funcţiona ca spital de urgenţă
de nivel înalt și va fi organizat, în premieră,
pe centre de servicii (ex: Centrul de cap și gât,
Centrul toracică, Centrul Abdominală, Centrul de

500 de
milioane de
euro va costa
noul Spital
Regional de
Urgență din
Iași

medicină internă, Centrul pentru mamă și copil
etc) și va utiliza tehnologii medicale avansate.
“Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
spitalului din Iași înseamnă că avem cale liberă pentru depunerea cererii de finanţare la
Bruxelles. Pe 28 mai, la Cluj, va fi o dezbatere
publică privind acordul de mediu, urmând ca
în două săptămâni să primim în sfârșit acel
acord de mediu pentru construcţia spitalului
regional de aici, ca mai apoi să putem aproba
și aici indicatorii tehnico-economici în comisia
interministerială. Și pentru spitalul de la Craiova
obţinerea acordului de mediu se va face în cursul
lunii iulie”, a declarat Sorina Pintea, ministrul
Sănătăţii. (D.B.)

19 mai 2019, Ziua Internațională a medicului de familie
“Cabinetul medicului de familie reprezintă
poarta de intrare în sistem. Vrem să întărim
medicina preventivă, iar anul acesta am crescut
cu 25% bugetul pentru medicina de familie și
am acordat și alte facilități pentru îmbunătățirea
activității acestor profesioniști. De asemenea,
la concursul de Rezidențiat au fost alocate mai
multe locuri pentru acest domeniu, inclusiv
cele 300 de posturi aprobate de Guvern s-au
îndreptat tot către medicina de familie.

Vom lua și alte măsuri menite să întărească
cabinetele medicilor de familie, în vederea
îmbunătățirii activității. Din împrumutul
negociat cu Banca Mondială, în valoare de
800 milioane de euro, o parte importantă va fi
destinată pentru plata serviciilor suplimentare
și dotarea cu echipamente medicale a
cabinetelor medicilor de familie și a medicilor
comunitari”, a transmis medicilor de familie
Ministrul Sănătății, Sorina Pintea. (D.B.)

Nevoia de sânge, dublă față de colectare
În primul trimestru al anului 2019, la Centrul de
Transfuzie Sanguină din București s-au înregistrat
cu peste 1.100 mai puțini donatori decât în aceeași
perioadă din 2018, nevoia actuală de sânge fiind
dublă față de cât se recoltează în mod normal.
Centrul de Transfuzie Sanguină și Donorium,
cărora li s-a alăturat și matinalul de la Rock
FM, au inițiat o campanie națională pentru
donarea de sânge, numită “România are sânge
de rocker”. Campania presupune ca timp de o
lună, cinci dintre cele mai cunoscute formații
rock din România – Vița de Vie, COMA, Byron,
Trooper și Nightlosers – să cânte cover-uri rock
după cele mai cunoscute șlagăre românești.
Un alt proiect în acest sens a fost inițiat mai
demult și de compania IT Zitec, s-a extins
deja la nivel national și a fost adoptat cu
rezultate bune și de multe alte companii.
Unul din zece pacienți din spitalele din România are
nevoie de sânge, însă multe intervenții chirurgicale
ajung să fie amânate din cauza deficitului de

sânge. România se plasează pe ultimele locuri în
Europa la numărul donatorilor: doar 1,7% dintre
români donează, în comparație cu 10% dintre
danezi, 9% dintre britanici și 8% dintre olandezi.
“Donarea de sânge este o problemă de
mentalitate, care nu se rezolvă foarte repede
și foarte ușor. Vorbim permanent de nevoie de
sânge. Dar ca să nu mai vorbim de nevoia de
sânge în România, ar trebui să înțelegem că
avem nevoie de donatori, pentru că, din păcate,
sângele nu poate fi făcut în laborator. Și nu o
dată, avem nevoie de sânge constant. Oamenii
donează sânge atunci când le este declanșat un
resort interior”, a explicat Doina Goșa, directorul
Centrului de Transfuzie Sanguină București.
Cu ajutorul aplicației Donorium, oamenii se pot
programa pentru a dona, pot aﬂa informații utile și
sunt notificați ori de câte ori centrele de transfuzii din
țară au nevoie de o grupă de sânge specifică. Până în
acest moment, cinci centre de transfuzie sanguină din
țară sunt partenere în proiect. (Raluca Băjenaru)
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leadership
Prof. Dan Mircea Enescu, chirurgie plastică și reconstructivă pediatrică:

Criză a psihologiei
medicilor după
Colectiv.
Ce avem dreptul să
tratăm și ce nu?!
Finanțare pentru noi echipamente, planuri pentru deschiderea a patru centre
destinate arsurilor și o nouă legislație în domeniu reprezintă pași înainte pentru
ca România să poată trata cu succes cazurile grave de arsură. Totuși, după
accidentul “Colectiv” din 2015, ceva s-a schimbat în mentalitatea medicilor care
se ocupă de acest tip de pacienți: “le este frică”, a explicat, pentru Medica Academica,
prof. dr. Dan Mircea Enescu, președintele Asociației Chirurgilor Plasticieni din
România, vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale din România, mulți
ani manager al Spitalului pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, într-un interviu
acordat cu ocazia celui de-al 16-lea congres al Asociației Chirurgilor Plasticieni care
a avut loc recent la București.

Raluca Băjenaru
redactor
raluca.bajenaru@tarus.eu
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Ce s-a schimbat în România de la Colectiv?
S-a instalat o criză gravă a psihologiei doctorilor care tratează arsuri – le este frică pentru că presa vânează subiecte senzaţionale.
Între timp, s-a “inventat” bacteria ucigașă.
Trebuie să se înţeleagă că vorbim despre
pacienţi care nu au piele – bariera care separă interiorul de exterior. Chiar pacientul
poate fi purtător al unei bacterii saprofite
care se poate transforma în patogenă și se
poate suprainfecta.
După 2016, am făcut legi noi prin care
am standardizat unităţile unde se pot trata
arsurile și le-am dat o perioadă de timp în
care să realizeze schimbările necesare – trei
ani, până în 2020. S-a luat de bun acest lucru și nimeni nu mai îndrăznește să trateze
un caz grav pentru că spun ca nu au condiţii.
www.MedicaAcademica.ro
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Și mie îmi e frică să îmi asum un bolnav grav
pentru că, dacă se întâmplă ceva, se spune
că dacă ar fi plecat în străinătate ar fi scăpat.
Cum vi se pare preferabil să fie tratați, având
în vedere că este o cursă contra cronometru –
să fie trimiși în străinătate sau să se intervină
de urgență aici?
Orice întârziere are consecinţe. Un articol
prost poate să distrugă o existenţă. Medicii
nu își mai asumă, dar când îi întrebi dacă au
un pacient cu 40 -50 % arsuri, toţi au. Peste
tot se tratează arsuri, peste tot se moare. Mor
oamenii și în mod normal și cu atât mai mult
de arsură, lucrul ăsta trebuie să se înţeleagă.
Moartea face parte din existenţă și din spitale. În Belgia, la Charleroi, infecţiile nosocomiale sunt 5%, noi avem vreo 0,5 %.

LEADERSHIP
gândesc dacă mai am energie. Ei nu se gândesc decât la operaţie.

O BANCĂ DE PIELE ÎN
ADEVĂRATUL SENS
AL CUVÂNTULUI

A scăzut numărul de accidente în care sunt
implicați copiii în ultimii ani?
Da, numărul a scăzut teribil după 1989.
Aveam o mie de cazuri, acum avem cam 500
de arși grav și suntem centru naţional unde
vin toţi arșii grav pentru că avem un protocol special pentru copii.
Am oprit banca de piele pe care am făcut-o în
1999 pentru că nu mai făcea faţă din punct
de vedere tehnic. Întâi am făcut-o pentru
spitalul meu, dar devenise atât de necesară
ca am început să dau la toate spitalele din
București, Constanţa, Ploiești.
O bancă în adevăratul sens al cuvântului trebuie să aibă cel puţin 25 de persoane angajate, cu circuite, cu laboratoare care controlează pielea, ţesutul, îl evaluează din când
în când, cu specialiști IT care preiau toate
datele despre donatori, trebuie să aibă o fotografie a donatorilor respectivi, apoi trebuie să existe un sistem de monitorizare timp
de șase luni a pacienţilor grefaţi pentru a se
identifica eventualele probleme care apar în
timp. În plus, trebuia să am, ca la magazin,
un cod de bare care să poată fi scanat. Era
mai mult decât putea face un spital; făceam
benevol, din dragoste pentru meseria noastră.
La Saint Louis, unde este banca de piele a
Parisului, de câte ori am fost erau două săli
închise, aveau două zone de control de la
Ministerul Sănătăţii și de la Direcţia Sanitară cu specialiști diferiţi pentru că nu exista
să nu se întâmple vreo defecţiune, să găsească vreo infecţie la un pacient, poate după
trei luni, și atunci veneau să verifice.
Puteam să mai risc pentru șase luni sau
un an, dar este un proiect pentru realizarea unor bănci de ţesuturi. Ne-am gândit
la patru, în Iași, Timișoara, Târgu Mureș,
București, pentru că, venind cu tehnologia,
obligi toate centrele să o folosească. Boala începe de la arsură; când ai pus pielea
nouă, s-a oprit, îi dai posibilitatea să se vindece, să plece acasă repede și în condiţii de
calitate.

Sunt, totuși, diferențe de materiale, de
investiții, de infrastructură între România și
țările vestice?
Știţi ce înseamnă infrastructura? Vorbim de
spitale noi care să aibă circuite gândite de la
început, nu adaptate.
Vorbim de acele spitale “shriners” în care se
investește un milion de dolari pe pacient. La
noi cat se investește?
Mult mai puţin, deși acum a crescut – 50.000
de dolari. Prof. Lascăr a făcut un caz care a
costat 500.000 de euro, dar cu sponsorizări;
acesta a fost un caz particular. Nivelul este
mult mai jos 1/15, 1/20. Dar e vorba și de
personalul antrenat corespunzător, asistentele trebuie să fie specializate, să aibă
experienţă, chiar și infirmierele. E un domeniu fin și foarte complicat.
În străinătate, există mulţi funcţionari
care monitorizează cât folosești în timpul
operaţiei, ce materiale folosești, aceste date
se colectează și îţi îmbunătăţesc munca.
În România, infrastructura este creată de
cineva care devine personalitate, în străinătate infrastructura există deja și creează
personalitatea. Au tot ce le trebuie, le este
ușor și pot să își facă profesia în cele mai
bune condiţii. Eu fac atâtea lucruri până la
operaţie încât când trebuie să o încep mă
www.MedicaAcademica.ro

În ultimii ani a scăzut și numărul de paturi
pentru pacienții arși în România?
În acest moment, nu avem niciun pat
acreditat. Celor de la Urgenţă (Spitalul CliMai 2019
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nic de Urgenţă Floreasca, n.r.) le lipsește o
baie terapeutică, la Steaua (Spitalul Clinic
de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie și
Arsuri, n.r.) faptul că sunt monospecialitate.
Ca să fim acreditaţi la “Grigore Alexandrescu”, trebuie să avem un singur pat în salon
și nu două, dar la noi e o particularitate: pacientul este împreună cu mama lui. Recent,
ne-a venit un copil cu arsuri de 75%; ne-am
pus problema dacă avem dreptul să îl tratăm
sau nu. Dacă moare – probabilitatea este de
50-50, l-a omorât “bacteria ucigașă”? Suntem de vină?! Pentru că nu suntem conform
legii care trebuie să își facă efectul din 2020.
La Spitalul de Urgenţă au o secţie de ultimul
tip și numai faptul că nu au o baie terapeutică nu înseamnă nimic.
Peste o lună - două vom primi echipamentele de ultimă generaţie care trebuie să
meargă în centrele de arși grav. Vor veni la
mine, la Timișoara, la Iași. Dotări finanţate
de Ministerul Sănătăţii, în valoare de 50 de
milioane de euro. Ce ne facem după ce este
modernizată aparatura, că tot două paturi
avem într-un salon?!

cialitate vrea să introducă și cuvântul “plastică” – orl-istul face și el botox, dentistul la
fel.
Este o problemă de etică
la nivelul societății?
Da. În fiecare an, apar 50 de posturi de chirurgie plastică în România. Prof. Agrippa
Ionescu a făcut 30- 40 de specialiști în 50 de
ani. Acum, în fiecare an ies 50. Unde lucrează toţi acești specialiști?! În Societatea de
Chirurgie Plastică suntem cam 150.

VIITOR DELICAT

Este un pas înainte, totuși.
Da, sigur că da. Cea mai internaţională este
limba tehnică. Faci cu aceleași aparate, ţi se
recunoaște munca.
Un alt pas înainte este că primim bani pentru un program pentru arși și că avem pentru primul trimestru 46.000 de lei. Putem să
cumpărăm pentru terapie intensivă ce avem
nevoie, putem să cumpărăm pentru un an
pansamente specifice și alte lucruri de care
au nevoie copiii care ies din spital. Se înaintează și cu crearea centrelor pentru arși. S-a
terminat prima etapă din studiul de fezabilitate pentru “Bagdasar-Arseni” și “Grigore
Alexandrescu” la București. La Iași există
clădirea, construită de Consiliul judeţean, și
când va veni aparatura sunt buni de lucru,
au vreo patru paturi de arși. Timișoara are și
ea patru. Au făcut în Casa Austria un bloc renovat și pentru arsuri; când vine aparatura
pot să înceapă să lucreze și acolo. Există un
viitor, dar e destul de delicat.
Acum, ca specialitate, suntem la Congresul
al 16-lea de chirurgie plastică – ne simţim
puţin periclitaţi. Pentru cei care fac arsuri
sunt aceste condiţii de siguranţă, apoi chirurgia estetică este într-o condiţie de denigrare foarte gravă. Este considerată o
specialitate bănoasă și atunci orice altă spe10
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Ce soluție vedeți?
Niște hotărâri forte, o campanie de presă
adevărată, făcută de persoane credibile,
cum aș fi eu, prin care să conving cu ceea ce
am făcut până acum. Lumea are de ce să mă
creadă, pentru că o fac cu bună credinţă. Să
aducem noi standardele – ce se poate face și
ce nu, să nu vină din partea altor specialităţi
persoane care să ne spună ce se poate face
în cadrul specialităţii noastre. Cel mai mult
contează omul. Contează dragul cu care
faci, atenţia cu care o faci.
Eram în anul trei la medicină și mă simţeam
rău, am chemat doctorul acasă; până a ajuns
sus, mă simţeam mai bine numai pentru că
știam că “a venit doctorul”. Probabil erau și
alte vremuri, când medicul însemna ceva,
nu însemna un șpăgar, un ciubucar, un
malpraxis, avea o onorabilitate.
Ce planuri de viitor aveți?
Trebuie să se facă aceste centre; probabil în
2024 vor fi gata. Echipele se formează, banii
trebuie folosiţi mai eficient.
Mai 2019
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Istoria transplantelor de
organe din România (IV)
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(Urmare din numărul trecut)

H. PERIOADA DE APOGEU
A TRANSPLANTELOR DE
ORGANE DIN ROMÂNIA

Prof. Vasile Sârbu
Constanța
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La un moment dat am asistat la o explozie
a donărilor de organe, la o creștere a
numărului de transplante de rinichi, de
ficat și de cord. Totul s-a aglutinat în jurul
Romtransplantului, care din 1998 a
ţinut la fiecare doi ani congrese la care
au participat și marii transplantologi
ai lumii, mai ales cei din Europa. Nu
putem omite venirea în ţara noastră a
mentorului transplantologiei hepatice
mondiale Thomas Starzl, a cărui carte
autobiografică “Oamenii mozaic”, a fost
tradusă în româneste. Cu ocazia acestei
vizite în mai 1996 amfiteatrul mare
al Spitalului Fundeni a fost denumit
Thomas Starzl. Pentru a exemplifica
această agregare a transplantologiei în
jurul Romtransplantului și mentorului
său, a Agenţiei Naţionale de Transplant,
voi relata sintetic desfășurarea celui
de-al patrulea congres Romtransplant,
ţinut la Constanţa în anul 2004, fără a le
minimaliza pe celelalte prin acest demers.
Aici au participat mari transplantologi
din Olanda (Guido Persijn), Roma
(Massimo Iappeli – transplantolog
de insule pancreatice – și Massimo
Rossi), Germania (Christoph Broelsch),
Milano (Domenico Forti, Luciano De
Carlis și Andrea De Gasperi – uriași
transplantologi de ficat și mari prieteni
ai echipelor românești de transplant de
la Fundeni), Londra (Kenneth White),
Pisa (Franco Mosca), Austria (Raimond
Margreiter, Cristoph Hoermann, Heinz
Regele), Germania (Harald Lange), SUA
(Yoko Mullen), Geneva (Thierry Berney,
transplantolog de insule pancreatice),
Strasbourg (S. Sigrist), Germania,
Marburg (Harald Lange).
La acest congres s-au dezbătut cele mai
avansate direcţii ale transplantologiei de
www.MedicaAcademica.ro
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organe, de ţesuturi și de celule. Astfel,
școala de la Fundeni de transplant renal
(Ioanel Sinescu) a adus experienţa sa în
transplantul de la donatorul vârstnic, apoi
în impactul dializei în transplantul renal,
Nefropatia cronică a grefei și rezolvarea
ei, transplantul la bolnavii infectaţi cu
VHC sau la diabetici. Clinica de Urologie și
transplant renal de la Cluj (Mihai Lucan)
a comunicat prima recoltare mondială
de rinichi prin retroperitoneoscopie
robotică asistată manual și coordonată
prin telechirurgie, Depășirea barierelor
imunologice (noutăţi și limite), Tehnici
chirurgicale moderne de recoltare
renală (la Secţiunea de transplant renal
și de pancreas). Echipa din Constanţa
a comunicat rezultatele proprii în
transplantul renal de la donatorul
viu, efectuat în Clinica de Chirurgie,
(Prof. Vasile Sârbu), dar mai ales
priorităţile naţionale în transplantul de
insule pancreatice în diabetul zaharat
(comunicarea Dr. Simona Dima). Școala
românească de imunologie a transplantelor
a comunicat progresele momentului
prin Mihai Voiculescu, Margit Șerban
– Timișoara, Ileana Constantinescu
– Fundeni (cea care a ridicat la nivelul
imunogenetic tipizările în România, făcând
trecerea de la HLA-DNA la SSO/D-SSP
HLA).
În transplantologia de ţesuturi s-au
dezbătut homogrefele de piele (N.
Antohi, Ileana Boiangiu, Dan Mircea
Enescu, Ioan Lascăr). Profesorul
Dan Mircea Enescu a schiţat viitorul
Sistem Naţional de Prelevare, Stocare
și Transplant de Ţesuturi și a formulat
un Algoritm de tratament chirurgical
în arsuri. Profesorul I. Lascăr, cel mai
strălucit chirurg plastician al României
contemporane, a comunicat transplantul de
mână și aloreconstrucţiile cu transplante
tisulare composite vascularizate în
România. De o atenţie excepţională s-au
bucurat Grefele hematologice, unde au
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venit cu puncte de vedere foarte elevate
Margit Șerban, Andreea Moicean, Dan
Coliţă, Benedek Istvan – Tg. Mureș,
C. Arion, Anca Coliţă. La acest congres
profesorul C. Arion de la Fundeni
(Clinica de Pediatrie și Departamentul de
Transplant medular) a prezentat Protocolul
de transplant suportiv în transplantul
de celule stem hematopoietice la copil
și adolescent, iar C. Jinca a prezentat
“Chimerismul ca metodă de monitorizare a
transplantului allogennetic de celule stem
hematopoietice”. Profesorul Mihai Pop
a atras atenţia asupra keratoplastiilor cu
grefon conservat și transplantului lamelar
parţial de cornee.
La secţiunea de transplant hepatic au
fost comunicări de excepţie ale corifeilor
transplantologi hepatici din Europa, iar
Școala de la Fundeni (Irinel Popescu,
Mihnea Ionescu, Vlad Brașoveanu,
Doina Hrehoreţ, Patricia Boeţi
etc. și cu o distincţie separată Dan
Tulbure-ATI) a analizat experienţa
est-europeană în transplantul hepatic
– dificultăţi și perspective. Dacă am
adăuga și pe coordonatorul naţional
al transplantelor, Victor Zota, am avea
un tablou impresionant al apogeului
transplantologiei românești, într-un timp
record. Sub moderatorii Radu Deac din
România care deja avea în 2004 zeci
de transplante de cord și G. Laufer, un
mare transplantolog austriac de cord,
s-a prezentat stadiul transplantelor de
inimă și al celor pulmonare așa cum
existau în Baza de date a Societăţii
Internaţionale, din anul 2003. Profesorul
Radu Deac, care patrona spiritual
transplantologia de cord din ţara
noastră, a prezentat actualităţile în acest
areal, aducându-le direct de la al 24-lea
Congres al Societăţii Internaţionale de
Transplantare a Inimii și Plămânilor de
la San Francisco, din 21-24 aprilie 2004.
Este un exemplu de conexiune rapidă
a transplantologiei românești la cea
internaţională.
Desigur, o atenţie deosebită a fost
acordată lui Yoko Mullen, care trasa
oarecum viitoarea traiectorie a trecerii
unor transplante de organe spre
transplante celulare, exemplul cel mai
avansat fiind cel din diabetul zaharat, dar
cu tendinţe spre cercetare în hepatologie
și refaceri de cartilagii, celule miocardice
(Timișoara), neuroni, ce păreau încă pe
www.MedicaAcademica.ro

tărâmul utopiilor, dar primele speranţe
și realizări erau deja confirmate cu
timiditate de experienţa centrelor de
la Constanţa și Fundeni, Timișoara și
Tg. Mureș. Participanţilor la congresul de
la Constanţa (Eforie Nord) li s-a prezentat
istoricul și perspectivele legislaţiei
europene și donărilor de organe de către
Bernard Loty de la Paris, Director
medical al Agenţiei Naţionale Franceze
de Grefe.
Aici, la Constanţa, s-au semnalat
primele dificultăţi reale care aveau să
marcheze această specialitate: legislaţia
depășită, numărul mic de donatori,
finanţarea subevaluată, lipsa băncilor
de “organe”. Ulterior aceste dificultăţi
au fost surmontate prin înfiinţarea
Agenţiei Naţionale a Transplantelor și a
Comisiei de Transplante a Ministerului
Sănătăţii, care să rezolve operativ toate
fisurile apărute. În domeniul băncilor de
organe s-a implicat energic doctorul Ion
Gerota, cu experienţă pariziană și vesteuropeană în domeniu; în transplantul
osos se implică Profesorul Andrei
Firică, autor al Băncii de ţesut osos de
la Spitalul Colentina. În același areal
s-a implicat profesorul Dan Enescu, cu
banca tisulară (piele) de la Spitalul
Gr. Alexandrescu (iniţiativă la adult a
profesorului Florin Isac, unul dintre
pionierii grefelor tegumentare din
România). Pe linia donatorilor în moarte
cerebrală s-au implicat anesteziștii de
la Spitalul de Urgenţă din București, cei
din Iași, Tg. Mureș, Oradea, Alba Iulia,
Constanţa etc.
După primul transplant hepatic cu
supravieţuirea bolnavului, din aprilie
2000, efectuat de către Prof. Dr. Irinel
Popescu la Spitalul Fundeni, în octombrie
2000 asistăm la o nouă premieră: primul
transplant de ficat de la donator
în viaţă, de către aceeași echipă
(transplant de la mamă la fiică),
split-liverul devenind un standard pus la
punct la Spitalul Fundeni.

Diseminarea transplantelor
hepatice în alte centre
și prin noi programe

Profesorul Irinel Popescu, după executarea
tuturor variantelor moderne de transplante
de ficat (total, parţial, de la donator
viu etc.) s-a confruntat cu un număr
impresionant de înscriși pe listele de
Mai 2019

13

leadership
așteptare. În această situaţie a creat echipe
independente de transplant în propria
clinică, în care s-a ajuns la mai multe
transplante realizate în aceeași zi. La un
moment dat, a ajuns la 75 de transplante pe
an (2012), și a realizat necesitatea formării
programate de specialiști transplantologi
și diseminarea de programe în alte centre
medicale, după modelul cunoscut din SUA
și în ţările vest-europene.
În anul 2013, la Spitalul Republican
din Republica Moldova (Chișinău) s-a
efectuat primul transplant hepatic,
echipa avându-i în frunte pe Prof. Irinel
Popescu, dar și pe chirugul V. Brașoveanu
de la Fundeni, originar din Republica
Moldova. De la Chișinău a participat echipa
Prof. Vladimir Hotineanu, formată printr-o
colaborare de 12 ani în România. Echipa
moldoveană, foarte curând, a ajuns să
efectueze zeci de transplante hepatice. Aici
s-au făcut și transplante renale, începând
din 1982.
În 7 Martie 2014, Prof. Irinel Popescu
a condus echipa care a deschis seria
de transplante hepatice la Spitalul
Sf. Maria din București. Recoltările
au fost făcute de doctorii de notorietate
naţională Radu Zamfir și Cătălin Pivniceru,
supravieţuitori ai unui tragic accident
aviatic cu ocazia unei deplasări la Oradea
pentru prelevări de organe, cunoscut
în ţară sub numele de “Tragedia din
Apuseni”, soldată cu decesul aviatorului și
al unei viitoare transplantologe, studenta
medicinistă Aurelia Ion (2014).
În luna iunie 2016 s-a realizat primul
transplant hepatic de la Iași, la Spitalul
Sfântul Spiridon. A fost opera aceluiași
doctor plin de voinţă, inteligenţă,
înţelepciune și acţiune, Irinel Popescu,
împreună cu cel care va conduce
transplantele de ficat în capitala Moldovei,
doctorul Cristian Lupașcu.
În anul 2001 Prof. Dr. Margit Șerban
efectuează în centrul universitar
Timișoara primul transplant medular,
urmat, la scurt timp, de cel făcut de
echipa Spitalului Fundeni (Prof. Dr.
Dan Coliţă, Prof. Dr. Constantin Arion).
Conform informaţiilor, în anul 2000,
la Timișoara, s-a efectuat primul
transplant autolog, iar în anul 2002
primul transplant alogen de măduvă,
din echipa de transplant făcând parte
un eminent imunolog, transplantolog
celular și cercetător de oncogenetică,
14
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Profesorul Virgil Păunescu. El are
priorităţi în viitoarele “transplante”
– “modulări” genetice de limfocite în
terapia cancerelor.
În 2003 echipa de la Spitalul Judeţean
Constanţa (Prof. Dr. Vasile Sârbu, Dr.
Simona Dima) a transplantat insule
Langerhans în diabetul zaharat. A
fost urmat de încă trei transplante de
insule pancreatice și două transplante
de Celule stem tot în Diabetul zaharat
insulinodependent.
În 2004, la Institutul de Urologie și
Transplant Cluj-Napoca, Prof. Dr. Mihai
Lucan efectuează primul transplant
combinat de rinichi și pancreas.
În anul 2005 s-a efectuat, prin
colaborare între centrele din Constanţa
și Fundeni, primul alotransplant de
ficat și insule pancreatice. Ficatul
s-a transplantat la Spitalul Fundeni,
iar insulele pancreatice izolate în
laboratorul din Constanţa au fost
introduse în circulaţia portală la Secţia
de Terapie Intensivă de la Fundeni, unde
se găsea bolnavul.
Transplantul de celule stem a fost
efectuat pentru prima dată în anul 2004
pentru o afecţiune a miocardului (Prof.
Dr. Ștefan Drăgulescu, Prof. Dr. Virgil
Păunescu, la Institutul de Cardiologie
din Timișoara).
În anul 2007 s-au efectuat la Constanţa
(Prof. Vasile Sârbu, Simona Dima și
col.) două transplante de celule stem
la două paciente cu Diabet zaharat
insulinodependent.
Este de menţionat, în mod deosebit,
congresul din anul 2000 (București, Hotel
Intercontinental) când, la deschiderea
lucrărilor congresului, Prea Fericitul
Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, a prezentat un discurs
extrem de important, în care, pe de o
parte, a exprimat acordul BOR pentru
prelevarea de organe de la decedaţi în
moarte cerebrală, iar pe de altă parte
a susţinut donarea de organe, ca gest
definitoriu pentru creștini.
În anul 1998 a fost introdusă
prima lege modernă a transplantului
din România, Legea nr. 2/1998
privind prelevarea și transplantul
de ţesuturi și organe umane, în care
erau specificate toate condiţiile de
prelevare și transplantare ale organelor
și ţesuturilor. Aceasta a fost înlocuită
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în prezent de Titlul VI “Efectuarea
prelevării și transplantului de organe,
ţesuturi și celule de origine umană în
scop terapeutic” din Legea 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii.
În anul 2004 apare Legea nr. 588,
de înfiinţare a Agenţiei Naţionale de
Transplant, iar Dr. Victor Zota este numit
Director Executiv al Agenţiei, care este
instalată în actualul sediu și încadrată
cu o schemă de personal. Prof. Dr. Irinel
Popescu devine președinte al Consiliului
Știinţific al Agenţiei.
Începând cu anul 2005, în
România se sărbătorește, urmând
modelul european, Ziua Naţională a
Transplantului, în cursul lunii aprilie.
Aceasta are anual un Simpozion de
popularizare a donărilor de organe,
ţinut într-o staţiune de pe litoralul
românesc al Mării Negre.

Sala de operații de
transplant, cu aspectul
unei uzine tehnologice.
Din imagine lipsesc
unele aparate cum ar fi
Roboții, Echipamentele
de monitorizare
a funcțiilor vitale,
mesele de prelucrare a
grefoanelor etc.

Anestezia și Terapia Intensivă de la
Spitalul Sf. Maria. Tocmai punctele
cele mai vulnerabile au fost asigurate de
colegii români, iar evaluarea donatorului
și mai ales a calităţii plamânului recoltat
a fost făcută de medicii Alin Burlacu de
la Fundeni și Dragoș Bumbăcea de la
Spitalul Elias.
Dramatismul acestui moment,
care probabil a contat mult în decizia
profesorului Radu Deac, provenea
din decesul pacienţilor cu indicaţie de
transplant pulmonar, în așteptarea lor
pe liste la spitalul AKH din Viena sau
în alte centre din afara ţării. Colegii
din aceste spitale s-au purtat absolut
admirabil cu receptorii români de
plămân, respectându-ne ca membri ai
Asociaţiei Eurotransplant. Dar și la noi în
transplantologie, desigur ca și în vest, cam
25% dintre cei de pe listele de așteptare
decedează înainte de se ajunge la un
donator compatibil în moarte cerebrală.
Din acest motiv, transplantologii români
au cerut legiferarea Consimţământului
prezumat pentru donarea de organe a
celor care ar fi în situaţia de a dona, așa
cum se întâmplă în alte ţări. Bolnavul
Mugurel Amăriuţei ajunsese la 14%
plămân funcţional, la dependenţa de
oxigen și ameninţarea că va păţi ca acei
pacienţi de pe lista de așteptare ce nu au
apucat momentul salvator. Așa trebuie
înţeleasă acreditarea Spitalului Sf. Maria
pentru transplante pulmonare, desigur ca o
speranţă pentru un viitor mai puternic, dar
dotat cu toate cele necesare acestui tip de
operaţie. Operaţia, care a durat 8 ore, s-a
soldat cu succes și a avut loc în noaptea
de 17/18 aprilie 2018.
Acest transplant, prin tensiunile
create în jurul său, prin implicarea
justiţiei în transplantologia
românească, a fost ca un preambul al
ultimei perioade a transplantologiei
naţionale.

I. TRANSPLANTUL
PULMONAR, ULTIMA
REDUTĂ CUCERITĂ DE
TRANSPLANTOLOGII ROMÂNI

Această nouă cucerire a fost
dificilă, deoarece în transplantul
pulmonar monitorizarea postoperatorie
este foarte dificilă, bolnavii anterior
transplantaţi în afara ţării făcând
controale la un spital vestit din Viena.
Desigur, la celelate transplante de
organe (rinichi, ficat, pancreas, Insule
Langerhans sau cord exista întreg lanţul
transplantului asigurat în ţară, începând
cu echipa autohtonă de transplant. În
cazul transplantului pulmonar a existat
o mare neîncredere în condiţiile de
urmărire a evoluţiei de lungă durată,
precum și o oarecare neîncredere în
capacitatea chirurgilor români de a
efectua o astfel de intervenţie. De aici,
nefinanţarea de către minister a acestui
tip de transplante. Din fericire, în fruntea
Agenţiei Naţionale de Transplant se afla
profesorul Radu Deac, foarte avizat în
zeci de transplante cardiace. Domnia sa
a înţeles dintr-o perspectivă superioară
deblocarea acestui drum obturat, chiar
dacă la prima intervenţie s-a apelat la
un chirurg cu experienţă, doctorul Igor
Tudorache, originar din Republica
Moldova, dar cu experienţă la Spitalul
din Hanovra. Din echipa complexă care
a efectuat transplantul au făcut parte
și chirurgi autohtoni și specialiști în
www.MedicaAcademica.ro
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ADENDA.
PREZENTUL ȘI VIITORUL
TRANSPLANTELOR DE
ORGANE DIN ROMÂNIA

După o perioadă de glorie evidentă,
cu câteva mii de transplante, cu sute
de transplante hepatice, cu zeci de
transplante curente de cord și cu
transplante tisulare de toate tipurile,
cu ferestre deschise spre transplantele
de celule, transplante hematologice,
s-a intrat într-un declin, cel puţin în
materie de entuziasm. În OMNIBUSUL
SPIRITUAL al transplantologilor noștri
au intrat pasageri nedoriţi, au căutat
aderenţi, locuri vacante, apoi au îndrumat
pe conducătorii auto ai destinelor naţiunii
române să facă investigaţii, să desfacă
filonul de aur al chirurgiei românești,
rupând zalele, una câte una, din lanţul
lăsat moștenire de părinţii noștri: C.D.
Severeanu, Th. Ionescu, Iancu Jianu, N.
Hortolomei, Th. Burghele, Dan Setlacec și
E. Proca. Au căutat să scape de elite, le-au
acuzat de idolatrie, de egocentrism, de
folosirea bazelor materiale pentru salvarea
bolnavilor cu rea credinţă și în interes
personal. În realitate, toţi transplantologii
noștri au avut fiecare o viaţă tristă, mai
plină de lacrimi decât de clipe fericite,
o viaţă de luptă cu neprevăzutul și de
rezistenţă în faţa inevitabilelor eșecuri.
Viaţa lor a fost trăită aproape integral în
spital, fără distincţie între noapte și zi, iar
din călătoriile în alte ţări cam tot timpul
și l-au petrecut în blocuri operatorii sau în
sălile de congrese, s-au întors acasă fără
să vadă nimic din frumuseţile lumii. Au
lucrat mai mult noaptea și nu au avut casă
și familie fericită. Elitele transplantologiei
românești au fost invitate în ultimii ani
în subsolul tehnic al noilor construcţii, să
se instruiască despre originea energiilor
juridice, dacă tot s-au jertfit pentru o
cauză nobilă. Puși să privească spre
catacombe, în locul blocurilor operatorii,
acești purtători de făclii au fost invitaţi
să se orienteze după Steaua Nordului,
nemaiavând nevoie de atâta lumină.
Transplantologia românească este invitată
să se întoarcă spre “orbis terţius” (lumea
a treia din anii 1945-1950). Aceste elite,
care n-au avut timp să fie fericite, abia mai
au timp să strige cuvintele lui Eminescu,
“Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”,
și să spere că în singurătate vor putea să
lase un mesaj, tot eminescian, generaţiilor
16

www.MedicaAcademica.ro

Mai 2019

viitoare: “Ca să pot muri liniștit, pe mine,
mie, redă-mă”. Acest fenomen al cocorului
din vârful triunghiului, care trebuie să
piară, este cumva un blestem al tuturor
sau aproape tuturor antemergătorilor. Să
ne amintim de capul lui Ioan Botezătorul,
adus pe tavă, de marele Thomas Starzl,
care a suferit cumplit de oprobiul și
judecata “confraţilor”, că Victor Gomoiu a
ajuns la bătrâneţe (nejudecat!) la Sighet,
că profesorul Juvara a fost batjocorit,
că și marele Alexis Carrel, părintele
transplantologiei universale, al chirurgiei
cardiovasculare, al culturilor celulare și
tisulare, al inimii artificiale și al soluţiei
dezinfectante Dakin – Carrel, care a
salvat mii de oameni în Primul Război
Mondial, laureat al Premiului Nobel
pentru medicină, a sfârșit în dizgraţie,
Universitatea din Lyon, pe care a absolvit-o
și în care a făcut cele mai strălucite
cercetări, luând recent decizia de a-i
retrage numele de “Alexis Carrel”, și chiar
făcând acest lucru.
Această epocă a dezintegrării comandate
o trăiesc și o parte dintre cei pe care i-am
prezentat ca pionieri ai transplantologiei
românești… Dar ei sunt deja ISTORIE.
Din istorie, foarte greu și doar vremelnic
poate fi cineva dislocat. Știind că nicio
faptă bună nu rămâne nepedepsită, ei vor
trece peste vremi și vor fi făcliile medicinei
naţionale abisale. În fond, și Victor Babeș
a fost chemat la bară să se apere pentru
că nu a mers pe frontul din Moldova, în
1917. Și avea acte care demonstrau că a fost
distribuit să se ocupe de bolile contagioase
din Bucureștiul ocupat. A sfârșit fizic prin
hemoragie cerebrală, dar el trăiește și este
cu noi. Puţine popoare au atât de multă
știinţă chirurgicală și anatomică și artă ca
să-și decapiteze vârfurile, să le ia făcliile
din mână, să-i scoată din universităţi, din
clinici, să le dinamiteze piedestalele. Aceste
abilităţi sunt cumva universale, dar parcă
la noi, la români, sunt înscrise în gene. A
încercat și în parte a reușit Alexis Carrel
să descifreze asemenea taine în cartea sa
“L’homme, cet inconnu”, publicată în Statele
Unite (Man, the Unknown, 1939) și tradusă
și la noi.
Chirurgii, acești necunoscuţi, nu pot
fi nici ei altceva decât tot oameni și nu
le este străin nimic din tot ceea ce este
omenesc.
31 ianuarie 2019

emc

Impactul
screening-ului asupra
rezultatelor chirurgiei
în cancerul colo-rectal

I

Introducere

Adrian Săftoiu

GASTROCENTER Craiova, UMF din Craiova

Valeriu Șurlin
Clinica I Chirurgie, SCJU Craiova, UMF
din Craiova

Cancerul colo-rectal (CCR) reprezintă
o problemă majoră de sănătate publică
asociată cu morbiditate și mortalitate
importante.
Conform GLOBOCAN, în anul 2018 au
fost diagnosticate 1,8 milioane de cazuri
noi, iar mortalitatea a depășit 860.000
de cazuri. Aceeași sursă indică pentru
România o incidenţă de 222,7‰, cu
un număr anual de noi cazuri depistate
de 83.000. Separat pe sexe, la bărbaţi
incidenţa este mai ridicată, 264,7‰,
cu 45.022 cazuri noi pe an, iar la femei,
38.439 noi cazuri pe an.
Datele de prevalenţă înregistrează un
număr de 202.230 cazuri pe 5 ani. Legat
de vârstă, se înregistrează circa 5.353
de cazuri/an sub vârsta de 44 de ani, cu
un risc cumulativ de 1,9 și 60.000 cazuri
anual peste vârsta de 60 de ani.
Mortalitatea este de 50.902 cazuri
anual, pentru ambele sexe. În funcţie
de vârstă, mortalitatea atinge cifre de
40.624/an peste vârsta de 60 de ani
și de 1540/an decese sub 44 de ani.
Procentual, mortalitatea sub 44 ani
este sub 3%, în timp ce peste 60 de ani
este de 60%. Aceste cifre sunt într-o
continuă creștere din 1980 până în
prezent.1

Factori de risc

În majoritatea cazurilor, apariţia
cancerului colo-rectal este rezultatul
acţiunii unor factori de mediu la indivizi
predispuși genetic. Factorii de risc
18
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recunoscuţi sunt reprezentaţi de aportul
caloric crescut, dieta bogată în grăsimi
și săracă în fibre, conţinutul redus de
seleniu și acid folic din dietă, obezitatea
și consumul de carne roșie. Există, de
asemenea, o serie de factori consideraţi
a avea caracter protector. Aceștia sunt
dieta bogată în fibre, consumul de
fructe și legume, aportul de calciu,
activitatea fizică și administrarea de
anti-inflamatoare non-steroidiene.2
La un procent mai mic de pacienţi, se
poate identifica o anomalie moleculară
responsabilă cu certitudine de apariţia
cancerului.
Anomaliile genetice pot fi
moștenite, așa cum se întâmplă în
cancerul recto-colonic ereditar, sau,
mult mai frecvent, pot fi dobândite, ca
în cazul CCR non-ereditar (sporadic).
De departe, cel mai frecvent tip de
CCR este cel care se dezvoltă din polipi
recto-colonici, în speţă polipii de tip
adenomatos. Aceștia asociază în mod
obligatoriu, prin definiţie, un grad de
displazie și pot evolua, în timp, către
adenocarcinom.3

Metode de screening

Cancerul colo-rectal se pretează
extrem de bine la strategia de
screening, iar aceasta se datorează
următoarelor: este o afecţiune cu
incidenţă mare; există tratament
eficient atunci când diagnosticul
este stabilit precoce; majoritatea se
dezvoltă din leziuni precursoare bine
caracterizate – polipii adenomatoși
recto-colonici, a căror înlăturare

EDUCAȚIE MEDICALĂ CONTINUĂ
Rectosigmoidoscopia prezintă
avantajul că vizualizează direct mucoasa
colonică și permite biopsia și excizia
leziunilor localizate distal, nu necesită
sedare, are costuri mai reduse decât
colonoscopia totală și poate fi efectuată și
de către asistenţii de endoscopie. Metoda
nu identifică decât leziunile localizate
la nivelul porţiunii distale a colonului și
rectului. În plus, atunci când se identifică
leziuni, se indică colonoscopia totală.
Este recomandată o dată la 5 ani, însă
și-a pierdut din importanţă în favoarea
colonoscopiei totale.
Colonoscopia totală reprezintă
standardul de aur în identificarea
polipilor și a cancerului colo-rectal;
permite, de asemenea, prelevarea
de biopsii și rezecţia endoscopică a
polipilor. Este obligatorie în situaţia în
care alte modalităţi de diagnostic indică
prezenţa unei leziuni de tip polipoid sau
tumoral, atât pentru a preleva biopsii,
cât și pentru a identifica eventuale
leziuni sincrone. Repetarea ulterioară a
colonoscopiei se face la intervale variate
de timp, în funcţie de prezenţa sau
absenţa polipilor adenomatoși, numărul
și dimensiunea acestora, precum și
gradul de displazie.7
Colonografia-CT (colonoscopia
virtuală) se realizează prin reconstrucţie
tridimensională a imaginilor obţinute
prin tomografie computerizată, după
insuflaţia de dioxid de carbon în colon.
Această procedură prezintă niște
dezavantaje, printre care se numără
dificultatea de a identifica leziuni
plate sau diferenţierea dificilă între o
potenţială leziune colonică și materiile
fecale, atunci când pacientul este
insuficient pregătit. Colonografia-CT este
de obicei recomandată la pacienţii la care
colonoscopia a fost incompletă sau la care
aceasta este contraindicată.

previne apariţia cancerului; testele
de screening sunt accesibile și
cost-eficiente.
Strategiile de screening se adresează
atât indivizilor asimptomatici care au
depășit vârsta de 45 de ani, precum și
grupelor populaţionale cu risc crescut:
pacienţi cu istoric familial de cancer
colo-rectal, cei cu istoric familial de
sindroame de polipoză adenomatoasă
colonică sau de cancer colorectal ereditar
non-polipozic și cei cu boli inflamatorii
intestinale.4,5
Principalele metode de screening sunt
testul pentru hemoragii oculte fecale,
irigografia, rectosigmoidoscopia flexibilă,
colonoscopia totală și colonografia prin
tomografie computerizată.
Testul pentru hemoragii oculte
fecale are două variante: testul cu
guaiac, care se bazează pe activitatea
pseudoperoxidazică a hemoglobinei, și
testul imunochimic. Testul cu guaiac
este un test ieftin și larg accesibil, dar
care prezintă o serie de dezavantaje
majore – are specificitate redusă
datorită faptului că orice altă leziune
hemoragică de la nivelul tubului
digestiv poate determina un test
pozitiv, la fel ca și consumul unor
alimente precum carnea roșie, unele
fructe sau legume, administrarea de
anti-inflamatoare non-steroidiene
sau a preparatelor pe bază de fier.
Acesta poate avea și rezultate falsnegative, datorate caracterului
intermitent al sângerării. Pacienţii
care urmează să fie supuși acestui test
au contraindicaţie pentru consumul
alimentelor și medicamentelor amintite,
cu 3 zile înainte și în timpul perioadei
de testare.6 Testul imunochimic se
bazează pe identificarea globinei
și, în consecinţă, nu este influenţat
de dietă sau de consumul de
anti-inflamatoare sau preparate pe bază
de fier. Aceste teste sunt recomandate în
SUA sau ţările din Uniunea Europeană la
intervale de 1 an.
Irigografia are utilitate redusă
în prezent; a fost înlocuită aproape
în totalitate de colonografia-CT.
Are sensibilitate mult inferioară
colonoscopiei în identificarea polipilor,
în special a celor sub 1 cm, dar și a
cancerului colo-rectal.
www.MedicaAcademica.ro

Utilizarea metodelor de screening se
bazează pe o serie de combinaţii care iau
în calcul sensibilitatea și specificitatea
fiecărei metode în parte, precum și
riscul unui anumit individ de a dezvolta
cancer colo-rectal. La pacienţii peste
45 de ani fără factori de risc adiţionali,
colonoscopia la 10 ani sau testul
imunochimic pentru hemoragii fecale
la 1 an reprezintă prima opţiune de
screening.
Mai 2019
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La cei care refuză colonoscopia
totală și testul fecal, se indică
colonografia-CT la 5 ani sau
sigmoidoscopia flexibilă la 5-10 ani.
La cei cu rude de gradul I diagnosticate
cu cancer colo-rectal, se recomandă
începerea screening-ului prin
colonoscopie totală la 5 ani începând cu
vârsta de 40 de ani.8,9

a cazurilor operate în urgenţă, a
cazurilor operate în stadii avansate,
a numărului total de
intervenţii chirurgicale și implicit a
costurilor legate de aceste
intervenţii, dar și de complicaţiile
acestora. Din păcate, studiile pe
această temă și dovezile știinţifice
din literatura de specialitate nu sunt
numeroase.
În Italia, introducerea
programelor de screening
în anumite regiuni a
dus la scăderea numărului de
intervenţii chirurgicale atât pentru
colonul drept cât și pentru cel stâng,
în comparaţie cu regiunile în care
acestea nu există.21,22 Tipul de metodă
endoscopică de screening poate
influenţa de asemenea în mod diferit
intervenţiile chirurgicale. În ultimele
decenii, introducerea sigmoidoscopiei
flexibile ca metodă de screening în
SUA a dus la scăderea numărului
de intervenţii pe colon stâng, însă
odată ce colonoscopia totală a fost
acceptată și finanţată ca metodă de
screening aceasta a dus și la scăderea
intervenţiilor pe colon drept.23

Tratamentul cancerului
colo-rectal

Tratamentul este multimodal, în funcţie
de stadiu, și are ca element central
rezecţia chirurgicală a tumorii în limite
oncologice, cu excizia mezocolonului
și a mezorectului, la care se adaugă
chimioterapia, radioterapia în
manieră adjuvantă sau neoadjuvantă,
imunoterapia și alte tratamente
personalizate în curs de studiu.
Programele de screening instituite
la nivel populaţional vor avea cu
siguranţă un efect semnificativ
asupra scăderii incidenţei CCR,
prin descoperirea și eradicarea
endoscopică a adenoamelor colo-rectale,
întrerupându-se astfel secvenţa polipcancer. Acest lucru este adevărat în
majoritatea cancerelor colo-rectale care
respectă acest mecanism etiopatogenic.
În cazul CCR sporadic care are
determinism genetic rolul screeningului este de a depista tumorile într-un
stadiu mai incipient. Mai multe studii
randomizate cu grup de control susţin
eficacitatea screening-ului în reducerea
incidenţei și mortalităţii prin CCR.10-14
Intervenţiile chirurgicale în CCR
au o morbiditate postoperatorie
semnificativă și o mortalitate
postoperatorie de 1-2% chiar în condiţii
de intervenţii programate.15 Astfel,
aproximativ 14-37% din pacienţii cu
CCR se prezintă în urgenţă cu complicaţii
de tip ocluzie (50-80%), perforaţie
10-18%, hemoragie (4-11%).16-18 În
aceste situaţii, din cauza tulburărilor
fiziopatologice specifice, mortalitatea
poate ajunge până la valori de 40%.18-20
Intervenţiile în urgenţă se pot termina
într-o proporţie ridicată cu colostome
dintre care un număr semnificativ vor
rămâne definitive, crescând costurile de
îngrijire.
Intuitiv, programele de
screening vor determina o scădere
20
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Aceste consecinţe ale
screeningului asupra intervenţiilor
chirurgicale în CCR vor avea efecte
importante și asupra cheltuielilor
de sănătate pentru intervenţiile
chirurgicale, spitalizarea pacienţilor,
tratamentul complicaţiilor etc. deși
pe termen lung pot duce la scăderea
experienţei echipelor chirurgicale
implicate în acest tip de chirurgie.
Se cunoaște faptul că rezultatele
postoperatorii imediate în ce privește
rata de complicaţii postoperatorii,
rezultatele oncologice – calitatea
intervenţiilor chirurgicale (marginile
de rezecţie, numărul de ganglioni
recoltaţi) și pe termen lung (rata de
recidivă, intervalul de supravieţuire
fără recidivă, durata globală de
supravieţuire) sunt mai bune pentru
centrele cu multe intervenţii faţă de
cele cu volum mai mic. Consecinţa
reducerii numărului de intervenţii
chirurgicale va duce probabil la o
concentrare a acestor intervenţii în
centre de excelenţă specializate și
la dezvoltarea acestei specializări
Mai 2019
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chirurgicale pentru formarea unui
personal dedicat.
În privinţa beneficiilor screeningului
din punct de vedere al chirurgiei
oncologice, un studiu retrospectiv
efectuat asupra unei serii de 1.071
de pacienţi, din care 217 au fost
diagnosticaţi prin screening, a
constatat că, în urma intervenţiilor
chirurgicale cu viză curative, incidenţa
recidivelor bolii a fost mai scăzută,
durata de supravieţuire fără recidivă
tumorală și durata totală de supravieţuire
au fost semnificativ mai mari decât la
ceilalţi pacienţi.24
Într-un alt studiu retrospectiv,
lotul de pacienţi diagnosticaţi a
prezentat următoarele particularităţi:
în primul rând o incidenţă mai mică
a co-morbidităţilor, estimate prin
indexul Charleston, un scor ASA
(American Society of Anesthesiologists)
relativ mai mic, un status nutriţional
mai bun; valori semnificativ mai mari
ale hemoglobinei și proteinemiei;
pacienţii fiind operaţi într-o proporţie
mai mare pe cale laparoscopică. Nu
s-au înregistrat diferenţe semnificative
în ce privește rata de complicaţii
infecţioase la nivelul plăgii, rata
de dehiscenţă anastomotică sau de
reintervenţie. Transfuziile sanguine și
durata de spitalizare au fost mai mici
în grupul pacienţilor cu screening.
Analiza multivariată a factorilor de risc
pentru complicaţiile postoperatorii a
indicat diagnosticul de CCR în afara
programului de screening, ca factor de
risc independent.25
Dat fiind caracterul retrospectiv al
studiilor publicate și numărul relativ
mic de cazuri, sunt necesare studii pe
loturi mai mari de pacienţi și cu caracter
prospectiv, pentru a vedea influenţa
screening-ului asupra complicaţiilor
postoperatorii.
În concluzie, programul de screening
al cancerului colo-rectal este o
necesitate clară în România, în contextul
implementării unor astfel de programe în
SUA și în toate celelalte ţări din Uniunea
Europeană, datorită rolulului important
în scăderea incidenţei CCR, cu consecinţe
evidente în scăderea morbidităţii și
mortalităţii acestei afecţiuni. Influenţa
programelor de screening asupra
22

chirurgiei CCR nu poate fi decât una
benefică, anticipată de toţi specialiștii și
experţii implicaţi, dar care deocamdată,
cel puţin, nu se bucură de un suport
știinţific semnificativ și consistent în
sensul medicinei bazate pe dovezi.
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Am considerat necesar să discutăm
despre screeningul și diagnosticul precoce
al trombofiliei deoarece cu toţii am
constatat:
1. O creştere mare a cererii pentru
testarea trombofiliei ereditare, fără ca
aceste teste să ajute decizia terapeutică;
2. Sunt laboratoare care testează deja
o serie de polimorfisme genetice, a căror
implicare în etiologia trombozei este încă
incertă (ex. PAI);
3. Nu sunt respectate indicaţiile
ghidului naţional 2007 (depăşit) şi nici
a ghidurilor internaţionale cu privire la
cazurile la care este necesară explorarea
trombofiliei;
4. S-a adunat suficientă experienţă
clinică în legătură cu anticoagularea de
lungă durată în sarcină, în mod special al
rezolvării nașterii: incidente, accidente;
5. Testele de laborator cantitative pentru
trombofilia ereditară făcute în timpul
sarcinii nu au nicio valoare (sarcina
modifică coagularea);
6. Rezolvarea naşterii exclusiv
prin cezariană, în situaţia gravidei cu
trombofilie, se consideră un abuz de
indicaţie. Sunt necesare precizări la nivel
de societate profesională;
7. Este necesar a se preciza prin ghid de
“Bună practică medicală” următoarele:
a) Situaţiile clinice care impun
screeningul pentru trombofilie;
b) Care din modificările trombofilice se
anticoagulează;
c) Cum se monitorizează tratamentul
anticoagulant;
d) Cum se rezolvă naşterea.
Trebuie să recunoaștem că testele
pentru diagnostic, testele de monitorizare
a tratamentului, tratamentul cu heparine
cu greutate moleculară mică (LMWH),
de lungă durată, sunt foarte scumpe
şi inaccesibile pentru mare parte din
populaţia feminină fertilă.
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Ca definiţie, trombofilia este o stare
patologică caracterizată prin tendinţa
excesivă spre hipercoagulabilitate, care
apare ca urmare a unei predispoziţii
ereditare și/sau dobândite și are la bază
modificări ale echilibrului coagulării.
Natura exactă a acestor anomalii
de coagulare a rămas neclară până
în anul 1965, când hematologul
norvegian Olav Egeberg a identificat
prima formă de trombofilie – deficitul de
antitrombină. Ulterior, au fost identificate
numeroase deficite de factori implicaţi
în cascada coagulării. Se suspectează că
alte anomalii genetice care stau la baza
fenomenelor trombotice vor fi descoperite
în viitor prin studii ale întregului cod
genetic.
Trombofiliile au o importanţă din
ce în ce mai mare în următoarele
patologii: cardiologică: infarcte la
vârste tinere, fără factori de risc asociaţi,
moarte subită; neurologică: accidente
vasculare trombotice sau ischemice
fără o cauză aparentă, migrene;
oftalmologică: tromboze ale circulaţiei
retiniene; urologică: unele forme
de impotenţă și ginecologică, și
obstetricală: infertilitate sau sarcină
patologică: boala abortivă, întârziere
de creștere fetală intrauterină (ICIU),
eclampsie/preeclampsie, patologia
placentei, naștere prematură.
Există ipoteza că trobofilia creşte
riscul de tromboză la interfaţa maternoplacentară, determinând complicaţii ale
sarcinii mediate placentar, de tipul:
1. Avortul în trimestrul 1. Nu există
dovezi până acum că avortul în trimestrul I
are vreo legătură cu trombofilia ereditară.
Este doar o presupunere. Studiile arată că
tratamentul anticoagulant în trimestrul I
nu are niciun efect. Majoritatea avorturilor
de prim trimestru se datorează defectelor
genetice ale embrionului.
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2. Sarcină oprită în evoluţie mai mare
de trimestrul 1. Literatura prezintă date
contradictorii. Unele studii prospective nu
găsesc o relaţie între trombofilia ereditară
şi pierderile fetale precoce sau târzii, dar
altele au raportat asocierea trombofiliei
ereditare în mod particular pentru sarcina
oprită în evoluţie de trimestru 2 sau 3. Nu
se face anticoagulare profilactică pentru a
ajunge o sarcină la termen în majoritatea
situaţiilor.
3. Preeclampsia, întârzierea de
creştere intrauterină, decolarea de
placentă normal inserată (DPPNI):
studiile nu dovedesc o asociere între
trombofilia ereditară şi aceste complicaţii,
deci nu se justifică anticoagularea pentru a
le preveni.
4. Infertilitatea – se discută tot
mai mult despre efectuarea testelor
de trombofilie, dar și pentru sindrom
antifosolipidic, la pacientele cu ciclu de FIV
eșuat.
Sunt descrise următoarele forme de
trombofilie ereditară sau dobândită.
Nr. Crt
1
2
3
4
5
6
7

Factor trombofilic
Factorul V Leiden
Mutaţia genei G 20210A
(mutaţia factorului II)
Deficitul de AT
Deficit de proteină C (PC)
Deficit de proteină S (PS)
Trombofilii câştigate
Hiperhomocisteinemia

Prevalenţa în populaţie
5%

Rata riscului
5-7

2%

2-3

0,04%
0,3%
0,3%
1-5,6%
11%

15-20
15-20
15-20
3-10
13.1-26.7

Prezenţa a 2 factori trombofilici creşte riscul de tromboză de 3 ori.

Trombofilia ereditară

Reprezintă un factor de risc important
pentru tromboza venoasă profundă
(TVP), poate fi singurul factor de risc
prezent sau se poate asocia cu unul sau
mai mulţi factori convenţionali. Riscul de
tromboză venoasă este diferit în funcţie
de tipul trombofiliei, este potenţat în
caz de asociere a mai multor factori, este
amplificat de prezenţa factorilor dobândiţi
cu acţiune protrombotică.
Prevalenţa trombofiliilor în populaţia
generală și riscul relativ de TVP este
prezentat în tabelul de mai jos.
1. Mutaţia factorului V se transmite
autosomal dominant. Mutaţia
heterozigotă este prezentă în 20-40%
din cazuri la femeile negravide cu boală
tromboembolică. Homozigoţia, deşi rară,
creşte riscul de tromboembolism de 100 de
ori. Scăderile PS în sarcină cresc efectele
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protrombotice ale factorului V. Proporţia
evenimentelor tromboembolice la gravide
datorate factorului V este de 40%. Nu
există o asociere între mutaţia factorului
V şi avortul înainte de 10 săptămâni, ICIU,
DPPNI sau preeclampsie.
2. Deficitul de antitrombină III
(AT) este cea mai trombogenică formă
de trombofilie. Se transmite autosomaldominant. Există 2 tipuri: tipul I, mai
frecvent, reducerea activităţii proteinei
antigenice şi a nivelurilor sale, tipul II nivel
antigenic normal, dar activitate scăzută.
Tipul II este clasificat şi în funcţie de sediul
mutaţiei.
3. Mutaţia protrombinei. Mutaţia
heterozigotă este a genei G20210A. Se
asociază cu preeclampsie severă, ICIU,
DPPNI. Nu s-a găsit o legătură între această
mutaţie şi avorturile de prim trimestru.
Homozigoţia conferă un risc de tromboză
similar cu cel din homozigoţia din factorul
V Leiden.
4. Deficitul de proteină C şi de
proteină S. Există numeroase mutaţii:
în tipul I, atât nivelul imunoreactiv, cât şi
funcţional al PC activate, sunt reduse, în
tipul II nivelul imunoreactiv este normal,
activitatea cofactorului APC redusă,
şi în tipul III nivel total imunoreactiv
normal, nivel liber imunoreactiv scăzut.
Transmiterea se face autosomal-dominant.
5. Mutaţia 4G/4G PAI-1. Gena
activatoare conţine 2 alele 4G sau 5G în
regiune. Alele 4G sunt prea mici pentru a
permite legarea proteinelor supresoare,
aşadar indivizii homozigoţi 4G/4G au un
risc de 4-5 ori mai crescut de tromboză.
Este o afecţiune relativ comună cu un
risc modest de trombembolism, pierderi
de sarcină, ICIU, preeclampsie şi naştere
prematură.
6. Hiperhomocisteinemia. Nivelul
circulant normal este de 6-16 micromoli/l.
Poate fi exacerbată de deficitul de
vitamină B6, B12, acid folic. Poate fi
măsurată prin cromografie gazoasă sau
mass spectrofotometrie, a jeun: 1) severă
>100 micromoli/l, 2) moderată 25-100
micromoli/l, 3) ușoară 16-24 micromoli/l.
Hiperhomocisteinemia severă asociază
anomalii neurologice, ateroscleroză și
trombembolism recurent. Formele ușoare
și moderate se asociază cu transmitere
autosomal dominantă a acelorași mutaţii,
în special 667C-T MTHFR, mutaţie
termolabilă. Se asociază cu DPPNI și
25
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avorturi spontane înainte de 16 săptămâni
de gestaţie.

anticardiolipinici din clasele IgG/IgM
la titru inalt, detectaţi de 2 sau mai
multe ori, la o perioadă de cel puţin 6
săptămâni (determinări ELISA); 2) lupusul
anticoagulant prezent de 2 sau mai multe
ori, la cel puţin 6 săptămâni; 3) coagularea
prelungită, dependentă de fosfolipid,
de ex. timpul de tromboplastină parţial
activată (aPTT), timpul de coagulare cu
kaolin (KCT), testul Russell cu venin de
viperă diluat; 4) necorectarea timpului de
coagulare prelungit de adaosul de plasmă
săracă în plachete (PPP); 5) scurtarea sau
corectarea timpului de coagulare prelungit
cu fosfolipide în exces; 6) excluderea altor
coagulopatii (de ex. inhibitorul factorului
VIII, heparina).
Pentru diagnosticul de sindrom
antifosfolipidic un pacient trebuie să
prezinte 1 criteriu clinic şi 1 criteriu de
laborator.

Când se indică probele
de laborator pentru
trombofilie ereditară:

1. TVP sub 50 ani (sub 45 ani în Franţa);
2. Tromboze venoase cu localizări
neobişnuite; 3. Tromboze venoase
recurente; 4. Tromboză venoasă şi istoric
heredocolateral pozitiv; 5. Tromboză
venoasă la gravide sau la femei sub
anticoncepţionale orale; 6. Istoric familial
cu TVP sub 50 de ani.
2. Nu se justifică explorarea sistematică
la gravide a factorilor de risc pentru boala
tromboembolică venoasă, decât dacă la
interogatoriu există un istoric personal sau
familial documentat.
3. Pentru gravidele cu avorturi recurente
înainte de 10 săptămâni de gestaţie
se recomandă screening pentru SAFL
(sindrom antifosfolipidic).
4. Pentru gravidele cu istoric de
complicaţii obstetricale nu se recomandă
screening pentru trombofilie.
Screeningul se recomandă să se facă la
peste 6 săptămâni de la tromboză venoasă
profundă și în afara sarcinii.

Concluzii

În prezenţa trombofiliilor, măsurile
de profilaxie primară asociază
menţinerea greutăţii ideale, exerciţiu fizic
regulat, abandonul fumatului, evitarea
imobilizării prelungite; ciorap elastic şi
hidratare în timpul călătoriilor lungi;
ciorap elastic şi anticoagulante în
perioada pre- şi postoperatorie; controlul
diabetului dislipidemiei, insuficienţei
cardiace etc. Trombofiliile ereditare
necesită mai multă atenţie şi trebuie făcute
determinări specifice la cazurile cu boală
tromboembolică.
Testare în post partum la pacientele
cu preeclampsie/eclampsie, ICIU, DPPNI,
moarte in utero.
Testare mai frecventă la pacientele
cu boală abortivă, dar în special pentru
sindrom antifosolipidic.

Sindromul antifosfolipidic

Anticorpii antifosfolipidici reprezintă un
grup heterogen de anticorpi care se leagă
de proteinele plasmatice având o afinitate
crescută pentru fosfolipidele de membrană.
Sunt reprezentaţi în principal de Anticorpii
anticardiolipină, Anticoagulantul lupic,
Anticorpii anti b2-glicoproteina I. Pot fi
întâlniţi la aproximativ 5% din populaţia
sănătoasă. Incidenţa creşte cu vârsta, însă
prezenţa lor se asociază de regulă unei
stimulări imune cronice. Studiile efectuate
pe femei cu avorturi spontane recurente
i-au identificat la aproximativ 15% dintre
acestea.
Criteriile clinice utilizate pentru
diagnostic sunt: 1) una sau mai multe
morţi fetale neexplicate la peste 10 SA; 2)
una sau mai multe naşteri premature la
mai puţin de 33 SA din cauza preeclampsiei
severe, eclampsiei sau insuficienţei
placentare; 3) trei sau mai multe avorturi
spontane consecutive neexplicate, la sub
10 SA, excluzând anomalii anatomice
materne și/sau hormonale și/sau cauze
cromozomiale materne și paterne.
Criteriile de laborator utilizate
pentru diagnostic sunt: 1) anticorpii
26
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Sindromul diafragmului poros reprezintă
trecerea transdiafragmatică din
peritoneu în pleură a fluidelor sau a
ţesuturilor printr-un defect anatomic al
diafragmului.1,2 A fost descris de Kirschner
în 1998.3 Defectul este cel mai frecvent
situat în porţiunea tendinoasă, pe dreapta
şi posterior, unic sau multiplu, întotdeauna
macroscopic (1 mm - >1 cm)4, mai frecvent
dobândit decât congenital.5-11
Ce poate trece din peritoneu în pleură
prin porii diafragmatici? Kirschner a
identificat și clasificat afecţiunile în care
apare sindromul diafragmului poros
în funcţie de substanţa ce traversează
diafragmul:1,3,12-14
- Hidrotorax: lichid de ascită – în:
ciroză hepatică, sindrom Meigs, ascită
pancreatică, dializă peritoneală;
- Chilotorax: chil – în ascită chiloasă;
- Hemotorax: sânge – în: sarcină
ectopică, ruptură de splină, ruptură de
anevrism aortic, hemoragie postoperatorie,
endometrioză;
- Pneumotorax: aer, CO2 –
în: pneumotorax catamenial,
pneumoperitoneu spontan,
pneumoperitoneu diagnostic sau
terapeutic, laparoscopie;
- Pneumotorax catamenial: ţesut – în:
endometrioză pleurală;
- Piotorax, empiem, biliotorax:
exudate, secreţii – în: abces subfrenic,
abces hepatic, pseudochist de pancreas;
- Piotorax: conţinut intestinal – în
ulcer peptic perforat;
- Urotorax: urină – în uroperitoneu;
- Biliotorax: bilă – în coleperitoneu.
Dezvoltarea chirurgiei toracoscopice
și a chirurgiei toracice miniminvazive
CTVA a permis identificarea porilor
diafragmatici într-un număr mai mare de
cazuri.2
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Hidrotoraxul hepatic reprezintă
o complicaţie în evoluţia unei ciroze
hepatice (5%-10% din pacienţii cu
ascită;1,2,14,15 dacă pacientul necesită
evaluare pentru transplant sau este pe
lista de așteptare, apariţia hidrotoraxului
hepatic nu reprezintă un impediment/
contraindicaţie. Din contră, tratamentul
definitiv necesar este transplantul
hepatic. De aceea diagnosticul corect al
hidrotoraxului hepatic este obligatoriu,
malignitatea pleurală trebuind exclusă.2
Tabloul clinic al hidrotoraxului
hepatic este asemănător cu cel al oricărei
pleurezii rapid instalate. În hidrotoraxul
hepatic predomină semnele și simptomele
afecţiunii hepatice.
Investigaţiile paraclinice sunt:2
radiografia toracică faţă; CT torace
(eventual cu substanţă de contrast
intravenoasă); ecografia; toracocenteza –
diagnostică și terapeutică – cu testarea/
corectarea prealabilă a coagulării; din
lichidul pleural se vor determina: proteine,
albumină, LDH, bilirubină, citologie,
examen microscopic direct (coloraţie
Gram) și bacteriologie culturi. Dacă
lichidul nu este limpede sunt necesare
și: ADA (adenozin dezaminaza), BAAR
(bacili acid-alcoolo-rezistenţi), trigliceride,
colesterol, lipide totale. Talcajul pleural
prealabil poate determina aspectul
tulbure al lichidului pleural, fără ca
acesta să fie infectat. Obligatorii sunt
investigaţiile pentru diagnosticul complet
și stadializarea bolii hepatice. Opţional se
pot efectua studiile cu radioizotopi injectaţi
intraabdominal și identificaţi intrapleural –
confirmă diagnosticul.2
Majoritatea pacienţilor cu hidrotorax
hepatic se prezintă la chirurgul toracic
după numeroase toracocenteze evacuatorii
cu refacerea pleureziei, spre exasperarea
pacientului și a medicului curant. Puncţiile
repetate pleurale și peritoneale, care
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evacuează cantităţi impresionante de
transudat, duc la dezechilibrarea hidroelectrolitică, nutriţională, imunologică etc.
a pacienţilor.1
În timp se poate dezvolta pahipleură, cu
“încarcerarea” plămânului (“trapped lung”
sau “lung entrapment”).2
Frecvent apare infectarea pleureziei
datorită puncţiilor repetate; empiemul
afectează negativ prognosticul pacientului,
uneori fiind staţia finală în evoluţia bolii.1
Diagnosticul diferenţial trebuie
făcut cu alte cauze de transudat. După
suprainfecţie, trebuie excluse alte cauze
de exudat pleural și, ulterior, de empiem
pleural.2
Tratamentul hidrotoraxului
hepatic este obligatoriu medical şi, în
cazurile refractare sau complicate, şi
chirurgical.1,2 Pleurezia se remite uneori
după ameliorarea funcţiei hepatice prin
tratament medicamentos. Tratamentul
chirurgical va eșua dacă tratamentul
medical nu este corect (fie prin indicaţie,
fie prin complianţă).
Tratamentul medical constă în general
în restricţie de sodiu, administrare
de diuretice, oprirea aportului de
alcool și evitarea antiinflamatoarelor
nesteroidiene.2
Pleureziile mici și cele asimptomatice
au indicaţie de toracocenteză diagnostică.
Pleureziile mari necesită toracocenteze
evacuatorii (simultan și diagnostice); să nu
uităm să prevenim edemul pulmonar de
reexpansiune.
Drenajul pleural (pleurotomia minimă
cu tub de dren sau drenaj cu un cateter
percutan) nu este indicat în hidrotoraxul
hepatic din cauza pierderilor importante de
transudat.2
Tratamentul chirurgical este indicat
în hidrotoraxul hepatic neresponsiv
la tratament medical, în cel complicat
(recidivă, infecţie, cronicizare cu
încarcerare pulmonară) și în suspiciune de
pleurezie malignă.2
Chirurgia toracoscopică și chirurgia
toacică video-asistată CTVA se efectuează
sub anestezie generală cu intubaţie orotraheală selectivă (de preferat). Acestea
permit: evacuarea lichidului în totalitate,
inspecţie, biopsiere multiplă pleurală,
evaluarea capacităţii de reexpansionare
pulmonară și decorticarea pulmonară
(dacă acesta nu se expansionează),
inspectarea diafragmului cu identificarea
www.MedicaAcademica.ro

porilor vizibili macroscopic și corectarea
chirurgicală a acestor defecte
diafragmatice, pleurodeza chimică (talc)
sau/și mecanică (ponsaj pleural).1,2
Tratamentul chirurgical reprezintă o
alternativă la TIPS sau o temporizare până
la transplantul hepatic.
Pleurodeza chimică se realizează numai
dacă plămânul se reexpansionează, în
caz contrar există risc major de empiem.
După pleurodeză se contraindică orice
antiinflamatoare în următoarele 30 de zile
pentru consolidarea simfizei pleurale.2
Şuntul porto-sistemic transjugular
intrahepatic (TIPS = Transjugular
Intrahepatic Portosystemic Shunt)
reprezintă o alternativă terapeutică în
cazul hidrotoraxului hepatic recidivat; de
asemenea, poate fi considerat un tratament
intermediar până la transplantul hepatic.2
Şuntul pleuro-venos (şunt Denver,
unidirecţional) are ca avantaj recuperarea
plasmei din pleură în sistemul venos
central. Este contraindicat în pleurezia
infectată sau malignă.2
Decorticarea pleuro-pulmonară precoce
prin CTVA se realizează în primele 3
săptămâni de la debutul unui empiem.2
Decorticarea tip Williams se realizează
prin toracotomie sau CTVA, în cazul
plămânului “încarcerat” (“trapped-lung”)
prin hidrotorax cronic sau empiem (la cel
puţin 3 luni de la debutul empiemului)16.
Riscurile şi beneficiile trebuie cântărite
atent deoarece intervenţia chirurgicală
este majoră, prezintă risc de sângerare în
condiţiile unor deficite preexistente de
coagulare, necesită susţinere energică
terapeutică postoperatorie la un pacient cu
deficite de nutriţie și de apărare imună.1,2
Pneumotoraxul catamenial reprezintă
apariţia pneumotoraxului spontan la femei
în perioada menstruală; este cea mai
frecventă manifestare a endometriozei
intratoracice.1 Este mai frecvent pe dreapta
și recidivează în peste 25% din cazuri,17
chiar sub tratament hormonal.
Mecanismul apariţiei constă în prezenţa
implantelor endometriale diafragmatice,
cu perforaţie diafragmatică prin necroză
ciclică şi fluctuaţii hormonale, ulterior cu
migrarea intrapleurală a altor implanturi
endometriale – acestea produc, la
rândul lor, pneumotorax catamenial,
dar și pneumotorax non-catamenial
legat de endometrioză și/sau hemotorax
Mai 2019
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Pleurezia recidivată după tratamentul
chirurgical impune convertirea la
hemodializă permanentă.1

catamenial.18 Astfel se explică rata crescută
a recurenţei.
Pori diafragmatici multipli au fost
evidenţiaţi la peste o treime din cazuri,
situaţi în imediata vecinătate a zonelor de
endometrioză diafragmatică.14,17,19
Tratamentul chirurgical specific constă
în rezecţia toracoscopică a implanturilor de
endometrioză; este obligatorie inspectarea
foarte atentă a hemidiafragmului pentru
depistarea micilor breşe diafragmatice
care vor fi corectate chirurgical.1,17 În
plus, se practică pleurodeză mecanică
sau pleurectomie parietală pentru cura
pneumotoraxului.1,20 Vor fi identificate și
tratate și alte cauze de pneumotorax: blebsuri subpleurale, bule de emfizem etc.1
Pneumotoraxul din cursul
intervenţiilor laparoscopice se poate
produce fie prin barotraumă cu leziune
pulmonară consecutivă, fie prin trecerea
gazului laparoscopic transdiafragmatic
în cavitatea pleurală.1 Pneumotoraxul
poate fi unilateral, bilateral, însoţit de
emfizem subcutanat, pneumomediastin
sau pneumopericard.
Pneumotoraxul mic cu gaze înalt
difuzibile (N20 sau CO2=capnotorax),
fără leziuni pulmonare, se resoarbe
spontan în 30-60 de minute de la exuflaţia
pneumoperitoneului.1,21 Pneumotoraxul
mediu/ mare și pneumotoraxul prin
leziuni pleuro-pulmonare necesită
pleurotomie minimă/ exuflaţie pleurală.1
Pneumotoraxul hipertensiv obligă la drenaj
pleural de urgenţă.
Sindromul Meigs reprezintă, în
mod clasic, exemplul tipic de sindrom
al diafragmului poros, deşi nu au fost
evidenţiate leziuni diafragmatice la
nici un caz.1,20 Cura chirurgicală a
tumorii ovariene benigne are ca rezultat
vindecarea ascitei şi a hidrotoraxului.
Pleurezia în cantitate mare poate impune
drenajul pleural.1
Dializa peritoneală continuă
ambulatorie se poate complica prin
pleurezie uni- sau bilaterală; hidrotoraxul
acut necesită tratament prompt și eficient.
Se recomandă chirurgia toracoscopică/
chirurgia toracică video-asistată CTVA,
cu identificarea şi repararea defectelor
diafragmatice, pleurodeză toracoscopică
chimică (talc, tetraciclină sau derivaţi),
sau/ și pleurodeză mecanică (ponsaj
pleural).1
30

În loc de concluzii: Mici soluţii
de continuitate ale diafragmului pot
produce mari probleme de diagnostic
și management la pacienţi din domenii
extrem de diverse – gastro-enterologie,
ginecologie, nefrologie, chirurgie
generală, medicină internă etc.
Sindromul diafragmului poros oferă
ocazia managementului medical în
echipă pluridisciplinară. Este una din
patologiile în care chirurgia toracică
poate oferi colegilor de alte specialităţi
soluţia necesară tratamentului complet al
pacienţilor.
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Anemia în sindroamele
mielodisplazice
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Frotiu de sânge periferic.
Pacient cu sindrom
mielodisplazic
Neutrofil hipogranular
cu anomalia pseudoPelger-Huet. Eritrocite cu
morfologie anormală
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Mielodisplazia reprezintă o deficienţă
a hematopoiezei, caracterizată prin
pancitopenie periferică și hipercelularitate
medulară, cu anomalii morfologice pe
una sau toate seriile celulare medulare.
Boala afectează cel mai frecvent vârstnicii
(poate însă să apară și la persoanele tinere).
Mielograma (metoda de determinare a
elementelor celulare din măduva osoasă)
este testul care stabilește cu certitudine
diagnosticul de mielodisplazie. În SMD,
măduva osoasă produce puţine celule
sanguine de toate tipurile, inclusiv
eritrocite, încât pacienţii cu SMD prezintă
anemie. La momentul diagnosticului,
la aproximativ jumătate dintre pacienţi
anemia este atât de pronunţată încât este
necesară transfuzia de sânge.
Sindromul mielodisplazic (SMD) cuprinde
un grup heterogen de boli clonale ale celulei
stem caracterizate prin hematopoieză
ineficientă și predilecţie pentru transformare
în leucemie acută. Aceste boli sunt potenţial
letale, pacienţii decedând, în genere, prin
complicaţii infecţioase, hemoragice sau
prin progresia leucemiei acute, de obicei
mielode. Trăsăturile patogenice ale SMD sunt
evoluţia clonală, hematopoieza ineficientă
(apoptoza) și maturaţia celulară redusă, la
care se adaugă, la unii bolnavi, mielosupresia
mediată prin celule T. Anemia este prezentă
în 70% din cazurile cu SMD, ceea ce face
ca aceasta să fie cel mai frecvent semn al
mielodisplaziei.
SMD cuprinde totalitatea bolilor
caracterizate prin prezenţa celulelor suşe
anormale în măduva osoasă. Rezultatul
afectării celulei sușă este scăderea
numărului de eritrocite, leucocite (limfocite,
neutrofile) și trombocite. Modificările
sângelui periferic se caracterizează, de
obicei, prin macrocitoză eritrocitară,
“dimorfism eritrocitar” (eritrocite de volum
normal, hipocrome, alături de macrocite)
ca în anemia sideroblastică idiopatică
cronică, și mai rar ovalocite. Eritrocite
www.MedicaAcademica.ro

Mai 2019

cu punctaţii bazofile se întâlnesc mai
ales în anemia sideroblastică idiopatică
cronică. Majoritatea SMD sunt de etiologie
necunoscută; când cauza este cunoscută
se numește mielodisplazie secundară, mai
dificil de tratat decât sindroamele fără o
cauză identificată (primare). SMD secundare
reprezintă complicaţii induse de terapia
citostatică. Un sindrom mielodisplazic
cauzează disconfort la aproximativ 80%
dintre pacienţi, cu un număr mai mic
de anumite celule sanguine, în timp ce
restul SMD este descoperit întâmplător.
În stadiile timpurii ale SMD, s-ar putea ca
pacienţii să nu prezinte niciun simptom.
Simptomele posibile ale SMD sunt
anemia, ușoară tendinţă de sângerare sau
sensibilitate crescută la infecţie. Un sindrom
mielodisplazic duce la infecţii repetate în
aproximativ 35% din cazuri. Un SMD apare
de obicei la vârsta de 60 de ani. Frecvenţa
mare la vârstnici, suprapunerea cu alte boli
neoplazice ale celulei stem, variabilitatea
mare a evoluţiei clinice și cunoștinţele încă
insuficiente privind patogenia și biologia
SMD au fost factorii care au determinat
mari dificultăţi în stabilirea unei terapii
adecvate. Nici un procedeu terapeutic, în
afara transplantului alogen de măduvă
osoasă, realizabil însă la un număr foarte
mic de cazuri, având în vedere vârsta
înaintată a majorităţii bolnavilor cu SMD,
nu pare să determine un impact semnificativ
asupra duratei de supravieţuire a acestor
bolnavi. Dată fiind complexitatea biologică
și evoluţia imprevizibilă a bolii, variind
de la o citopenie minimă sau moderată,
cronică, insidioasă și lent progresivă,
până la o transformare rapidă și letală în
leucemie acută, apare evident că opţiunile
terapeutice variază mult de la tratamentul
substitutiv până la chimioterapia citostatică
tip leucemie acută mieloblastică (LAM).
Aceasta presupune o perioadă de observaţie
a pacientului cu controale repetate ale
hemogramei şi ale măduvei osoase. Formele
secundare de SMD au caracteristică prezenţa
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anemiei (anemia mielodisplazică secundară)
și trombocitopeniei, leucopenia apare la
aproximativ un sfert dintre cazuri. Măduva
osoasă este normo- sau hipercelulară.
La cei afectaţi, numărul de celule albe
din sânge este redus (leucopenie). Dacă
numărul leucocitelor din sânge este scăzut,
sistemul imunitar nu mai poate răspunde
eficient la agenţii patogeni. De aceea, SMD
este adesea asociat cu infecţii cronice,
uneori însoţite de febră. Dacă numărul de
trombocite este redus (trombocitopenie),
pot apărea sângerări rapide (aproximativ
20% dintre pacienţii cu SMD sângerează
ușor), de asemenea sângerări mici, punctate,
sub piele, așa-numitele peteșii. Anemia
are un impact major asupra calităţii
vieţii pacienţilor cu SMD. Majoritatea
pacienţilor prezintă semne clinice la data
diagnosticului. Tabloul clinic este dominat
de oboseală, astenie, febră. Obiectiv,
se semnalează hepatosplenomegalie,
adenopatii, hipertrofie gingivală, infiltraţia
pielii, anemia (100%), infecţii microbiene,

sindrom hemoragic (60%), coagulare
intravasculară diseminată (sub 10%).

Concluzii

Mielodisplazia sau sindromul mielodisplazic
cuprinde un grup de boli care au în comun
prezenţa unor anomalii ale celulei stem
pluripotente din măduva osoasă. Sindromul
mielodisplazic aparţine bolilor maligne
comune ale sângelui. Marea majoritate a
pacienţilor cu sindroame mielodisplazice
(SMD) prezintă anemie.
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R
Rezumat

Boala Wilson (BW) este o boală genetică
transmisă autosomal recesiv (defectul
genetic este localizat pe cromozomul 13),
caracterizată prin alterarea metabolismului
cuprului (depozitat în diferite ţesuturi: ficat,
creier, cornee). Cuprul este un component
esenţial al unor sisteme enzimatice implicate
în producerea hemoglobinei.
Criteriile de diagnostic BW sunt dozarea
ceruloplasminei plasmatice, cupremia totală,
cupruria pe 24 de ore, cupruria pe 24 de
ore după administrarea d penicilaminei,
prezenţa inelului Kayser-Fleischer, semne
histologice de afectare hepatică specifice,
prezenţa anemiei hemolitice. Diagnosticul
BW se stabilește conform scorului Leipzig.
Concentraţia cuprului seric (plasmatic)
reflectă atât cuprul legat de ceruloplasmină,
cât și cuprul “liber” legat mai slab de albumină
sau peptide circulante mici. Diagnosticul
pozitiv se bazează pe testele de laborator
ce indică afectarea metabolismului hepatic
al cuprului în prezenţa suspiciunii clinice
de BW. În practică, dozarea cantitativă a
cuprului pe fragmentul de ţesut hepatic
prelevat reprezintă “standardul de aur”, chiar
în stadii presimptomatice, fiind >250µg/g
ţesut hepatic uscat. Biopsia hepatică confirmă
depunerea cuprului în ficat, iar testarea
genetică confirmă prezenţa mutaţiei genei
ATP7B. Pacienţii cu insuficienţă hepatică și
anemie hemolitică prezintă evoluţie favorabilă
după transplantul hepatic. O indicaţie pentru
determinarea ceruloplasminei este anemia
microcitară hipocromă care nu răspunde la
tratamentul cu preparate de fier (este datorată
unui deficit de cupru). Un nivel normal de
ceruloplasmină nu exclude diagnosticul BW;
trebuie efectuate suplimentar determinări ale
cuprului plasmatic și urinar. Hemoliza acută
se datorează eliberării masive a cuprului în
circulaţie din hepatocitele lezate, prin urmare,
în prezenţa hepatitei severe, hemoliza trebuie
întotdeauna să ridice suspiciunea de BW.
Boala Wilson (BW) poartă numele
neurologului englez Samuel Wilson, cel care a
descris pentru prima oară afecţiunea, în 1912.
Este o anomalie genetică de metabolizare a
cuprului. Boala Wilson apare ca urmare a unei
mutaţii la nivelul genei care codifică molecula
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care ajută la transportarea cuprului. Boala
Wilson sau degenerescenţa hepato-lenticulară
este o boală rară, caracterizată prin defect
în metabolismul cuprului, ce determină
depunerea acestuia în diferite organe (mai
ales în ficat și în nucleii bazali ai creierului).
Boala Wilson este determinată de o mutaţie/
deleţie la nivelul genei ATP7b de pe braţul lung
al cromozomului 13, ce codifică o proteină
transportoare transmembranară, o ATPază, care realizează atât transferul cuprului
în ceruloplasmină, cât şi excreţia biliară a
acestuia. Cuprul este implicat în transportul
electronilor şi în fiziologia neuromusculară.
Lipsa cuprului din organism produce anemie
şi leucopenie. Boala Wilson este o afecţiune
autozomal-recesivă, caracterizată prin
perturbarea homeostaziei cuprului: alterarea
excreţiei biliare a cuprului, retenţie excesivă
a cuprului în ficat, scăderea concentraţiei
ceruloplasminei și creșterea excreţiei urinare
a cuprului. Clinic se manifestă prin leziuni
hepatice, renale, neurologice, corneene și
anemie hemolitică. Cuprul este un component
esenţial al unor sisteme enzimatice implicate
în producerea hemoglobinei, metabolismul
glucidic, biosinteza catecolaminelor și
formarea legăturilor încrucișate (“crosslinking”) între fibrele de colagen, elastina și
keratina din firul de păr. Deficitul de cupru
determină anemie, neutropenie și tulburări
de creștere, în special la copii. Indicaţiile
pentru determinarea cuprului sunt: cuprul
în plasmă: suspiciune de BW (se testează
împreună cu ceruloplasmina); monitorizarea
alimentaţiei enterale sau parenterale;
intoxicaţii acute; cuprul urinar: suspiciune
de BW, monitorizarea intoxicaţiei cronice.
Cuprul se depune în diverse organe, afinitate
mai mare având ficatul și creierul, mai ales
la nivelul ganglionilor bazali. Iniţial, se
indică un set de analize pentru determinarea
funcţiei hepatice, nivelului ceruloplasminei și
a cuprului în sânge. Utilă este și determinarea
cuprului din urina de 24 ore. În cazul în care
BW se manifestă prin insuficienţă hepatică
fulminantă, adesea asociată cu anemie
hemolitică Coombs negativă, hemoglobinurie
şi insuficienţă renală acută, transplantul
hepatic este singura soluţie terapeutică. Boala
Wilson este o tulburare genetică, asociată cu
metabolismul anormal al cuprului, care duce la
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stocarea excesivă a cuprului, în special în ficat
și creier. Cuprul este un mineral esenţial, care
este absorbit în organism din dietă. Cuprul este
încorporat în enzime, joacă un rol important
în reglarea metabolismului fierului, formarea
ţesutului conjunctiv, producţia de energie la
nivel celular, producţia de melanină și funcţia
sistemului nervos și a creierului. Cuprul este
absorbit la nivelul intestinului, legat de o
proteină transportoare și transportat în ficat.
Ficatul stochează o parte din cupru și leagă
majoritatea restului cuprului de o proteină,
numită apoceruloplasmină, precursoare a
enzimei ceruloplasmină. Aproximativ 95% din
cuprul din sânge este legat de ceruloplasmină,
iar restul cuprului este legat de albumină.
Numai o mică cantitate este prezentă în mod
normal în stare liberă (nelegată). Excesul
de cupru este, în mod normal, excretat în
bilă și îndepărtat din organism prin scaun.
Unele persoane cu BW pot prezenta anemie,
echimoze ușoare, dureri articulare și/sau
disfuncţii renale. Ceruloplasmina este un
reactant de fază acută și, deoarece această
proteină leagă o cantitate mare de cupru, atât
cuprul seric, cât și ceruloplasmina cresc în
condiţiile asociate cu inflamaţie (ex. poliartrita
reumatoidă), sarcină, tratament cu estrogeni.
Pe de altă parte, nivelul cuprului seric scade
în afecţiuni însoţite de hipoproteinemie:
nefroza, malnutriţie, malabsorbţie, fără
să reflecte neapărat reducerea depozitelor
hepatice de cupru. De asemenea, se
înregistrează o scădere a cuprului seric în
cursul tratamentului cu ACTH, glucocorticoizi
și valproat. Ceruloplasmina este o alfa2globulină ce conţine cupru. Aproximativ
70% din cuprul seric total este transportat de
ceruloplasmina, 7% de o proteină cu greutate
moleculară mare (transcupreina), 19% de
albumină și 2% de către unii aminoacizi.
Sinteza ceruloplasminei are loc în hepatocite,
la o rată zilnică de 6 mg/kg corp. Încorporarea
cuprului în ceruloplasmină (până la maxim
8 atomi de cupru/moleculă) se produce în
cursul sintezei hepatice a acesteia, conferindu-i
o culoare albastră. După preluarea cuprului,
ceruloplasmina migrează către ţesuturile
utilizatoare de cupru, unde acesta este eliberat,
iar proteina este catabolizată. Eliminarea
se face pe cale biliară. Concentraţii scăzute
de ceruloplasmină se înregistrează în BW.
Mecanismul patogenic al acestei boli, care
este caracterizată printr-o sinteză scăzută
de ceruloplasmină, este reprezentat de
alterarea încorporării cuprului în molecula de
ceruloplasmină și a excreţiei biliare a acestuia.

Boala Wilson
TABLOU CLINIC

- Hepatic: insuficiență hepatică ↔ ciroză, icter, hipertensiune portală
- Ochi: inel Kayser Fleischer +/- depozit de Cu la
nivelul membrane Descemet a corneei
- Tulburări cardiace: tulburări de ritm
- Renal: litiază renală, proteinurie etc.
- Hematologic: anemie, hemoliză
- Țesut osos: osteoporoză, fracturi spontane, artroze, osteomalacie

DIAGNOSTIC:
-

Boala trebuie suspectată la orice tânăr cu mișcări involuntare
Ceruloplastia serică ↓
Cu seric ↓ , Cu urinar ↑
RMN cerebral +/- modificări în ganglionii bazali, atrofie cerebeloasă
Biopsie hepatică

Concluzii

Boala Wilson este o tulburare severă a
metabolismului cuprului, determinată de
mutaţii genetice la nivelul genei ATP7B,
care conduc la acumulatea tisulară a
cuprului. Perturbarea metabolismului
cuprului caracterizează BW (stocare
hepatică a cuprului). La mai puţin de 10%
dintre cazuri prezentarea iniţială include
anemie hemolitică, cardiomiopatie,
sindrom Fanconi, osteomalacie sau
hipotiroidism, consecinţa injuriei mediate
de cupru. Din punct de vedere al testelor
de laborator, modificările caracteristice
BW cuprind scăderea concentraţiei serice
a ceruloplasminei (marcată la homozigoţi,
variabilă, uneori absentă la heterozigoti),
nivelul cupremiei totale este redus,
creşterea excreţiei urinare a cuprului,
creşterea cantităţii de cupru la nivel hepatic
şi anomalii ale funcţiei hepatice. Anemie
microcitară și hipocromă care nu răspunde
la tratamentul cu preparate de fier
(datorată unui deficit de cupru). În ultimii
ani incidenţa afecţiunii a fost în creștere.
BW este o afecţiune multisistemică, cu
un tablou clinic polimorf, manifestările
clinice sunt important de recunoscut și de
investigat pentru stabilirea unui diagnostic
precoce.
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Creșterea speranţei de viaţă din ultimele
decenii a dus la creștere exponenţială a
numărului de cazuri de gonartroză. Totuși, se
pare că înaintarea în vârstă nu ar fi singura
explicaţie pentru această evoluţie; creșterea
în greutate sau chiar obezitatea, în special
în ţările dezvoltate, au contribuit la sporirea
numărului de cazuri. Unele studii indică cifre
de până la 13% în rândul femeilor și 10%
în cazul bărbaţilor trecuţi de 60 de ani de
gonartroză simptomatică. Cifrele variază în
funcţie de sex și rasă, femeile și persoanele de
culoare fiind mai expuse acestei afecţiuni.
Implicaţiile socioeconomice pe care
această afecţiune le are sunt uriașe, nu doar
prin costurile directe (servicii medicale,
tratament medicamentos, protezare – care
se adresează pacienţilor aflaţi într-un stadiu
avansat de gonartoză etc.), dar și costuri
indirecte (lipsa productivităţii, absenteismul,
mortalitate prematură etc.) și daune
necuantificabile (durere, suferinţă, scăderea
calităţii vieţii etc.).
Dar ce este gonartroza? Este o afecţiune
degenerativă, invalidantă, ce afectează
genunchiul și care se caracterizează iniţial
prin distrugerea cartilajului articular, urmată
de o întreagă cascadă de modificări la nivel
osos și în întreaga articulaţie. Evoluţia este
progresivă, variind de la un pacient la altul,
dar într-un final simptomele devenind
intolerabile.
Dacă ar fi să enumerăm simptomele care
îi fac pe pacienţi să se adreseze unui medic
ortoped, atunci am putea enumera: durerea
(care poate să se modifice în funcţie de gradul
de activitate fizică, uneori cu o evoluţie
inexplicabilă, cu zile lipsite de dureri urmate
de zile cu dureri covârșitoare), rigiditatea
articulară (mai ales după o perioadă de
repaus), creștere în volum a genunchiului (fie
datorită apariţiei ostofitelor, fie prin apariţia
lichidului articular în exces), deformări ale
genunchiului (în plan frontal sau sagital)
și slăbiciunea musculară (care duce la
instabilitate și mai mare a genunchiului).
Examenul clinic împreună cu cel radiologic
sunt modul prin care putem să stabilim
diagnosticul de gonartroză. Nu există o
www.MedicaAcademica.ro
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corelaţie directă între aspectul radiologic
și intensitatea simptomelor descrise de
pacient. Cele 2 variabile, durerea și aspectul
radiologic, nu se implică una pe cealaltă.
Nu puţini sunt pacienţii care se întreabă
de ce tocmai ei sunt cei au ajuns să sufere
de această afecţiune. Factorii implicaţi în
apariţia gonartozei sunt multipli și depind de
la caz la caz. Dacă pe unii îi putem considera
imposibil de modificat, și aici putem să
amintim sexul (femeile sunt mai predispuse
decât bărbaţii), vârsta (odată cu înaintarea
în vârstă suprafeţele articulare cunosc o
deteriorare constantă) și rasa; despre ceilalţi
factori discuţiile sunt mai ample.
Gonartroza post traumatică este un
exemplu de apariţie prematură a acestei
afecţiuni și care poate fi prevenită printrun diagnostic precoce și un tratament
adecvat. Spre exemplu, ruptura de ligament
încrucișat anterior, de altfel tot mai des
întâlnită în rândul pacienţilor tineri datorită
activităţilor sportive, s-a dovedit prin
studii că duce la apariţia mult mai rapidă a
gonartozei, atât prin leziunea ligamentului
în sine care destabilizează genunchiul, dar
și pentru că de multe ori se asociază cu
leziuni meniscale sau de ligament colateral,
care la rândul lor sunt responabile de o
îmbătrânire prematură a genunchiului.1
Lichidul sinovial, recoltat din genunchii
cu traumatism soldat cu leziunea LIA, a
prezentat o concentraţie mare de citokine.
Și leziunile meniscale sunt urmate de o
creștere a inflamaţiei locale. Așadar, toţi
acești pacienţi sunt persoane cu un risc
crescut de a dobândi gonartroza și este de
datoria noastră să iniţiem un tratament cât
mai rapid și cât mai corect.
Studiile au demonstrat că genuflexiunile
frecvente, pe o perioadă de peste 1h/zi, sau
meseriile ce presupun această mișcare în mod
repetitiv mai mult de 2h/zi, constituie un
factor de risc important în apariţia artrozei
tibio-femurale.
Pacienţii obezi sau cei diagnosticaţi cu
sindrom metabolic sunt și ei predispuși la
gonartroză, însă în cazul acestora evoluţia
afecţiunii este mai lentă și liniară. Dacă în
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cazul pacienţilor ce au necesitat protezare
pentru coxartroză procentul celor cu
obezitate este de 20%, în cazul celor cu
artroplastie de genunchi procentul acestora
ocupă până la 69%. Obezitatea este un
sindrom complex, care printr-o activare
anormală a căilor neuroendocrine și
proinflamatorii duc la un control alterat al
aportului alimentar și al dezvoltării ţesutului
adipos, precum și la modificări metabolice.
Ţesutul adipos în exces crește sinteza de
citokine proinflamatorii, cum ar fi IL-6,
IL-1, IL-8, TNF alpha, IL-18, dar scade cea
a citokinelor reglatorii, spre exemplu IL-10,
astfel explicându-se una dintre legăturile
dintre obezitate și artroză. Pe lângă acești
factori umorali, în cazul gonartrozei mai
există și componenta mecanică, prin
supraîncărcarea articulaţiei.
Studiile efectuate pentru a identifica
legătura dintre activitatea sportivă și apariţia
gonartrozei au oferit rezultate contradictorii.
În absenţa unor traumatisme, efortul fizic
moderat, de tipul joggingului sau al alergărilor
pe distanţe mai mari, nu a condus la o apariţie
mai rapidă a gonartrozei. În schimb, sportivii
de performanţă, de tipul maratoniștilor
sau fotbaliștilor, sunt expuși unui risc mai
mare de a avea gonartroză.2,3 Într-un studiu
efectuat pe o perioadă de 8 ani, s-a demonstrat
că persoanele implicate în activităţi fizice
constant, cum ar fi grădinăritul și plimbatul
constant pe distanţe mari, au avut un risc de 3
ori mai mare de a avea semne radiologice de
gonartroză faţă de cei sedentari.4
Musculatura slab dezvoltată sau chiar
atrofia musculară asociată gonartrozei au fost
considerate ca fiind o consecinţă a faptului că
pacienţii, în tendinţa lor de a evita durerea,
scad nivelul activităţii fizice curente. Totuși,
studiile au dovedit legătura între cele două
variabile și în sens invers. Slemenda și colegii5
au demonstrat că femeile care prezentau
gonartroza asimptomatică cu leziuni vizibile
radiologic aveau musculatura slab dezvoltată.
Un alt studiu a arătat că persoanele cu
artroză patelo-femurală sau tibio-femurală
asimptomatică, dar vizibilă radiologic, aveau
musculatura cvadricipitală mult mai slabă
faţă de cei fără leziuni artrozice.6
Alinierea anormală a genunchiului, care
influenţează încărcarea în articulaţie, s-a
dovedit, într-un studiu de cohortă prospectiv7
efectuat pe persoane cu semne radiologice de
gonartroză deja existente, că se asociază cu
o deteriorare accentuată a compartimentului
aflat sub stress. Cu toate acestea, Hunter
www.MedicaAcademica.ro

a demonstrat în studiul Framingham,
măsurând mai multe variabile (axul
anatomic, axul condiliar, unghiul platoului
tibial și unghiul dintre platoul tibial și condili)
că nu există o corelaţie între acești factori și
apariţia gonartrozei.8
Studiile epidemiologice și genetice au
arătat că multe din fazele pre artrozice
pot fi modificate. Luând în considerare că
articulaţia genunchiului este supusă unei
încărcări foarte mari, artroza de la nivelul
ei are un impact major asupra pacientului.
Deși s-a demonstrat că această afecţiune are
o componentă genetică,9 natura poligenică
a afecţiunii a făcut dificilă identificarea
exactă a etiologiei genetice.10 Spre deosebire
de multitudinea de factori, fie ei genetici,
epigenetici, de mediu, care stau la baza
gonartrozei, factorii extrinseci (așa cum a fost
prezentat în paragrafele anterioare) vin să
crească riscul de instalare a acestei afecţiuni.
Radiografia este considerată în continuare
“gold standardul” în aprecierea morfologică
a gonartrozei. Semnele radiologice sunt:
îngustarea spaţiului articular, prezenţa de
osteofite, chiste osoase, osteocondensare.
Evoluţia imagisticii optice și prin rezonanţă
magnetică au permis directa observare a
ţesuturilor din articulaţie. RMN prezintă
sensibilitate în evaluarea ţesuturilor moi și,
deși privează medicul de la evaluarea tactilă și
dinamică așa cum se întâmplă în artroscopie,
permite un diagnostic neinvaziv și cantitativ
al structurilor implicate în articulaţie. OCT
(optical coherence tomography), este o nouă
tehnologie imagistică de înaltă rezoluţie ce
permite evaluarea ţesuturilor moi aproape în
timp real și a fost utilizată artroscopic pentru
evaluarea cartilajului articular.11
Afecţiuni care nu se pot vizualiza
radiologic, cum ar fi leziunile meniscale și cele
ale ligamentelor încrucișate pot fi vizualizate
cu ușurinţă și palpate prin intermediul
Mai 2019
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artroscopiei. Deși subiectivă, evaluarea
cartilajului articular poate fi efectuată de
către medicul operator, identificând astfel
semne de artroză incipientă. În ultimul timp,
în ajutorul evaluării artroscopice a intervenit
OCT-ul, care identifică leziunile profunde ale
cartilajului articular.
RMN permite vizualizarea directă a
ţesuturilor moi. Pentru evaluarea unor
faze premergătoare artrozei, RMN permite
evaluarea morfologică a cartilajului și a
meniscurilor, precum și a ţesuturilor moi
intra și periaarticulare. Leziunile profunde
biomoleculare ale cartilajului articular și ale
meniscurilor ar putea reprezenta primele
modificări structurale în faza preartrozică,
însă ele nu pot fi vizualizate cu RMN
convenţional.12 Componentele principale
ale cartilajului articular și ale meniscurilor
sunt apa, colagenul de tip II și proteoglicanii.
Obiectivele RMN-ului cantitativ fiziologic
sunt de a detecta modificările biochimice, de
semnal și relaţionale ale acestor componente.
Modalităţile principale de evaluare ale RMNului cantitativ fiziologic sunt: dGEMRIC13
(delayed gadolinium-enhanced magnetic
resonance imaging of cartilage), secvenţele
T2 și T1rho, precum și UTE-T2 (ultrashort
echo-time enhanced T2). D-GEMRIC este
o tehnică utilizată pentru identificarea
concentraţiei relative și distribuţiei spaţiale
a conţinutului de proteoglicani din cartilaj.14
O valoare scăzută a dGEMRIC reprezintă o
scădere a conţinutului de proteoglicani și este
întâlnită în cazul artrozei.15
Valorile în secvenţa T2, care este sensibilă
în ceea ce privește matricea de colagen
și hidratarea ţesutului, variază în funcţie
de grosimea cartilajului articular.16 T2 s-a
dovedit ca fiind crescut în zonele afectate
la pacienţii în fază incipientă sau la risc de a
dezvolta gonartroza.17
Spre deosebire de T2, T1rho s-a dovedit a
fi mai sensibilă în identificarea degenerărilor
cartilajului articular,18 valorile T1rho fiind
mai crescute în cazul pacienţilor afectaţi.
În diagnosticul precoce al artrozei,
secvenţa RMN T1rho și-a dovedit
sensibilitatea, dar necesită studii mai
aprofundate pentru a putea înţelege și
demonstra specificitatea pentru modificările
moleculare ale preoteoglicanilor și ale
colagenului, componente ale cartilajului
articular.19 Același lucru este valabil și în
cazul secvenţei T2, care reflectă conţinutul
de lichid al ţesutului, organizarea colagenului
și integritatea fibrelor de colagen.20 UTE-T2
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(ultrashort echo-time enhanced T2) s-a
dovedit sensibilă la leziunile subclinice de
menisc în cadrul leziunilor de ligament
încrucișat anterior.
Așa cum prezentam mai devreme,
articulaţiile supuse traumatismelor sunt
susceptibile de a dezvolta gonartroza.
Edemul osos și leziuni de măduvă osoasă
pot fi vizualizate adesea în aceste situaţii,
atât în secvenţa T1 (ca semnal slab), cât și în
secvenţa T2 (ca semnal de intensitate înaltă).
Astfel, RMN poate fi utilă pentru a identifica
prezenţa și intensitatea leziunilor produse.
Studiile recente au sugerat că leziunile
măduvei osoase se corelează cu deteriorarea
cartilajului și că leziunile măduvei osoase
ar putea fi un marker imagistic pentru o
ulterioară artroză.21
Modificările de ordin metabolic ale
cartilajului articular, ale sinovialei și ale
osului subcondral ar putea reprezenta
primele modificări măsurabile în statusul
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prea artrozic. Identificarea și validarea
biomarkerilor în această fază ar putea avea
o utilitate largă pentru ulterioarele studii
clinice, strategii de intervenţie, screening etc.
După reconstrucţia de ligament încrucișat
anterior nivelul proteinei C din lichidul
sinovial crește, scăzând apoi după 3 luni,
fapt dovedit într-un studiu recent.22 Tot la
pacienţii cu leziune de ligament încrucișat
anterior, un alt studiu a relevat că în lichidul
sinovial concentraţia de IL-6, IFNγ, MIP-1β și
MCP-1 este crescută.23 Și în cazul leziunilor
meniscale, fie ele acute sau cronice, s-a
observat un nivel ridicat al citokinelor IFNγ, IL6, MCP-1, MIP-1β, IL-2, IL-4, IL-10 si IL-13.24
Sinovita a fost considerată mereu ca un
semn al inflamaţiei la nivelul articulaţiei și mai
puţin ca fiind relevantă în cazul artrozei. Ea
ar putea fi totuși importantă pentru evaluarea
și tratamentul precoce al fazei preartrozice.
În momentul artroplastiei de genunchi,
inflamaţia sinovialei a fost observată în 90%
din cazuri, 1/3 prezentând inflamaţie severă.25
Atât ecografia cât și examenul RMN au fost
utilizate în evaluarea neinvazivă a inflamaţiei
în articulaţia artozică, RMN fiind superior în
evaluarea sistematică a sinovitei împreună
cu cea a meniscurilor, măduvei osoase și a
cartilajelor articulare.
Toate aceste tehnici de investigare
și diagnosticare precoce a gonartrozei,
enumerate mai sus, vor deveni probabil tot
mai utilizate și vor da naștere unor abordări
noi în ceea ce privește tratamentul pacientului
artrozic, îmbunătăţindu-i acestuia calitatea
vieţii și reducând impactul socio-economic pe
care gonartroza îl are în acest moment.
Dar ce ne rămâne de făcut în prezent cu un
pacient diagnosticat cu gonartroză din punct
de vedere al îmbunătăţirii calităţii vieţii?
Espejo Antunez a demonstrat într-un
studiu recent că exerciţiile aerobice efectuate
de către pacienţii cu gonartroză conduc la
rezultate pozitive, atât funcţional (durere,
rigiditate, capacitate fizică), cât și din punct
de vedere psihologic, îmbunătăţind sănătatea
mentală și vitalitatea.26
Pelletier, încercând să evalueze cât de
sigură este administrarea cronică de AINSuri, cunoscute fiind complicaţiile acestui
tip de medicamente (gastrointestinale,
cardiovasculare), a stabilit că ele reprezintă
un tratament sigur și eficient în gonartroză
dacă sunt administrate corespunzător.27
Infiltraţiile intraarticulare repetate cu
soluţii cu acid hialuronic oferă o scădere a
durerii și o îmbunătăţire a funcţionalităţii
40

genunchiului de până la 40 de luni (12 luni
după ultima injecţie)28. Beneficiul pe care
această injecţie îl are este de a suplimenta cu
substanţă vâscoelastică genunchiul și de a
induce producţia endogenă de acid hialuronic.
Studiile au arătat că greutatea moleculară a
preparatului este importantă, efectul clinic al
produselor cu acid hialuronic fiind diferit.
O recenzie asupra 31 de articole referitoare
la legătura între artroplastia totală de
genunchi și calitatea vieţii a conchis că această
procedură este capabilă de a îmbunătăţi
per total calitatea vieţii pacienţilor. Durerea
și funcţionalitatea sunt printre cei mai
importanţi predictori ai îmbunătăţirii calităţii
vieţii, chiar dacă funcţionalitatea rămâne
inferioară celei a persoanelor sănătoase.
Alte îmbunătăţiri aduse calităţii vieţii prin
această intervenţie sunt îmbunătăţirea
mersului, a somnului, a activităţii fizice, o
activitate socială și familială mai apropiată de
așteptările pacientului.29
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MENA Q7® – VITAMINA K2 naturală –
peste 30 de ani de cercetări științifice
Farm.sp.Carmen Ponoran
director științific Laboratoarele Plantextrakt
www.plantextrakt.ro

Î

n 1975, la Institutul Maastricht –
Olanda s-a constituit un colectiv
de cercetare al vitaminelor K,
sub coordonarea cercetătorului
biochimist dr. Cees Vermeer, care a
înfiinţat ulterior VitaK – Institutul de
cercetare a vitaminelor K. Activitatea
de cercetare s-a concretizat în
realizarea unui preparat – Mena
Q7® – Vitamina K2 naturală – ale
cărui caracteristici vi le prezentăm în
continuare.
De-a lungul timpului, s-a discutat
mult timp despre o singură vitamină
K, utilizată la nivel hepatic, pentru
reacţiile implicate în coagularea
sângelui, descoperită în 1929. O
descoperire semnificativă a avut
loc în 1974: faptul că protrombina
conţine aminoacidul Gla (acid
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gamma – carboxiglutamic) care
poate fi carboxilat (rezultând două
sarcini negative) și astfel devine
capabil de a lega ioni de calciu (două
sarcini pozitive). În prezent, se știe că
vitaminele K reprezintă un grup de
vitamine liposolubile care joacă un
rol esenţial în reacţia de carboxilare,
fiind cofactor pentru enzima
gamaglutamil carboxilază, implicată
în carboxilarea – și astfel activarea –
proteinelor dependente de vitamina
K.
Până acum au fost descoperite 17
proteine Gla umane, sintetizate în
diferite ţesuturi:
– Factorii de coagulare (II, VII,
IX, X) și proteinele anticoagulante
(C, S, Z) sintetizate în ficat și
care joacă un rol important în
homeostazia sângelui;
– Osteocalcinul, proteină non –
colagenă din oase și dinţi, secretată

de osteoblaste și care joacă un rol
esenţial în mineralizarea oaselor;
– Proteina Matrix Gla (MGP),
care se găsește în mai multe ţesuturi
ale organismului, dar rolul său cel
mai pronunţat este în pereţii vaselor
de sânge și în cartilaje.
– Gas6, proteină specifică
procesului de creștere celulară,
implicată în dezvoltarea sistemului
nervos și cu efect antitumoral. Este
răspândită la nivelul sistemului
nervos, miocard, plămâni, stomac,
rinichi, cartilaje.
– proteinele transmembranare,
din al căror grup fac parte proteinele
carboxiglutamice bogate în prolină
din ţesuturile fetale, incomplet
studiate.
Familia vitaminelor K este
compusă din:
vitamina K1 – o singură moleculă
(filoquinona sau fitomenadiona) și

ADVERTORIAL
vitaminele K2 – un grup de molecule
(menaquinone – MKn).
S-a constatat că, dintre toate
vitaminele K, grupa superioară este
cea a menaquinonelor cu lanţ colateral
lung (în special MK-7, de asemenea și
MK-8 și MK-9) pentru că ele: se absorb
în totalitate, rămân în sânge pentru
un timp îndelungat, fiind astfel mult
mai disponibile pentru toate ţesuturile
când este nevoie.
În concluzie, aceste forme ale
vitaminei K2 sunt active în afara
ficatului, pentru oase, articulaţii și
ţesuturi moi. Este necesară o doză
mică de MK-7 (comparativ cu alte
forme de vit K) pentru a îndeplini
necesităţile corpului (având o
biodisponibilitate crescută).
Mecanismele de acţiune ale
Mena Q7® sunt validate prin
numeroase studii știinţifice:
- activează factorii de coagulare,
osteocalcinul și proteina specifică
– Matrix Gla (MGP), proteine
sintetizate în diferite organe ale
corpului: factorii de coagulare în
ficat, osteocalcinul în oase și proteina
MGP în peretele vascular;

- reduce calcificările de pe pereţii
arteriali, activând proteina specifică
Matrix Gla, responsabilă de inhibarea
fixării calciului în artere, cu efect
benefic pentru sănătatea sistemului
circulator;
- este vitală în menţinerea
unei structuri osoase puternice:
osteocalcinul din oase este activat
de vitamina K2 naturală, ajutând
astfel la legarea eficientă a calciului
și la menţinerea sănătăţii sistemului
osos. Câteva studii indică și faptul
că vitamina K2 naturală inhibă
activarea osteoclastelor (care sunt
responsabile de distrucţia ţesutului
osos).
Preparatul Mena Q7® realizează
o asociere benefică la nivelul oaselor
şi arterelor: vitamina K2 naturală şi
vitamina D3:
- vitamina D3 stimulează absorbţia
calciului în organism, iar vitamina
K2 naturală activează osteocalcinul,
care fixează calciul la nivelul matricei
osoase;
- vitamina D3 contribuie la
creşterea sintezei proteinei Matrix
Gla (MGP), iar vitamina K2 naturală

activează MGP-ul, care inhibă fixarea
calciului în artere.
Mena Q7® nu determină
hipercoagulare la persoanele
sănătoase. Vitamina K2 naturală
activează câteva dintre proteinele
coagulării la nivelul ficatului.
Când acestea sunt activate la
maxim, nu se mai produce nici o
altă activare, chiar dacă vitamina
K există din abundenţă. Pentru
iniţierea coagulării este nevoie şi
de prezenţa altor stimuli. Un studiu
realizat pe 350 de personae, timp
de 3 ani, a arătat că, la persoanele
fără tulburări de coagulare, o doză
crescută de 1000 de ori (MK -4) nu a
produs modificări ale procesului de
coagulare.
Se administrează la adulţi şi
copii peste 12 ani: în general, câte o
capsulă o dată pe zi, de preferat în
timpul mesei sau imediat după masă,
pentru o biodisponibilitate crescută
(fiind o vitamină liposolubilă).
Se recomandă avizul medicului la
administrarea produsului în sarcină
și alăptare, în cazul celor care sunt
sub tratament cu anticoagulante.
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Manole Cojocaru

Manole Cojocaru

1. Caracteristice SMD
sunt următoarele:
A. hepatosplenomegalie;
B. hipertrofie gingivală;
C. disfagie;
D. sindrom hemoragic;
E. anemie.

2. Despre anemia din boala
Wilson este adevărat că:
A. este normocromă normocitară;
B. este hipocromă microcitară;
C. nu răspunde la tratamentul
cu preparate de fier;
D. este de tip macrocitar;
E. se datorează deficitului
de cupru.

Anemia în sindroamele
mielodisplazice

Anemia în boala Wilson
3. La mai puțin de 10%
din cazuri, prezentarea
inițială a bolii Wilson
include:
A. pericardită;
B. sindrom Fanconi;
C. insuficiență renală;
D. anemie hemolitică;
E. cardiomiopatie.

Mircea Onofriescu

Screeningul și diagnosticul trombofiliei – o problemă încă nerezolvată
4. Probele de laborator pentru trombofilie
ereditară se indică în următoarele situații:
A. TVP sub 50 ani;
B. Tromboză venoasă şi istoric
heredocolateral pozitiv;
C. Istoric familial cu TVP sub 50 de ani;
D. La gravidele cu istoric de
complicaţii obstetricale;
E. TVP sub 45 ani.

5. Criteriile de laborator utilizate
pentru diagnostic sunt:
A. anticorpii anticardiolipinici
din clasele IgG/IgM la titru inalt,
detectaţi de 2 sau mai multe ori,
la o perioadă de cel puţin
12 săptămâni;
B. necorectarea timpului
de coagulare prelungit

Gheorghe Popescu, Andrei Vișoianu,
Gabriela Soare, Cosmin Constantin Baciu

Gonartoza – diagnostic
precoce versus
calitatea vieții

6. Despre gonartroză este adevărat:
A. infiltrațiile intraarticulare repetate cu soluții cu acid
hialuronic oferă o scădere a durerii și o îmbunătățire
a funcționalității genunchiului de până la 40 de luni;
B. AINS nu reprezintă un tratament sigur;
C. artroplastia totală are capacitatea
de a îmbunătăți calitatea vieții;
D. exercițiile aerobice nu aduc beneficii;
E. acidul hialuronic suplimentează cu substanță
vâscoelastică genunchiul și induce producția
endogenă de acid hialuronic, ameliorând durerea.

de adausul de plasmă
săracă în plachete (PPP);
C. coagularea prelungită,
dependentă de fosfolipid;
D. necorectarea timpului de coagulare
prelungit cu fosfolipide în exces;
E. lupusul anticoagulant prezent
de 5 sau mai multe ori, la cel
puţin 12 săptămâni.

Adrian Săftoiu, Valeriu Șurlin

Impactul screening-ului
asupra rezultatelor chirurgiei
în cancerul colo-rectal
7. Factori de risc ai cancerului colo-rectal sunt:
A. dieta săracă în grăsimi;
B. aportul caloric crescut;
C. dieta bogată în fibre;
D. conținutul redus de seleniu și acid folic în dietă;
E. obezitatea.
8. Metode de screening în cancerul colo-rectal sunt:
A. irigografia;
B. testul pentru hemoragii oculte din materiile fecale;
C. hemoleucograma;
D. imagistica prin rezonanță magnetică;
E. colonoscopia totală.

Natalia Motaș

Sindromul diafragmului poros
9. Despre pneumotoraxul din cursul intervențiilor
laparoscopice este adevărat că:
A. este mereu unilateral;
B. se poate însoți de emfizem subcutanat;
C. se poate produce prin barotraumă cu
leziune pulmonară consecutivă;
D. pneumotoraxul mediu se resoarbe spontan în 30-60 minute;
E. pneumotoraxul hipertensiv obligă la drenaj pleural de urgență.

10. Investigațiile în hidrotoraxul hepatic sunt reprezentate de:
A. ecografie;
B. radiografie toracică sau CT toracic;
C. dacă lichidul este limpede: ADA (adenozin
dezaminaza) și BAAR;
D. de rutină se pot efectua studii cu radioizotopi injectați
intraabdominal și identificați intrapleural;
E. toracocenteza.
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