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REZUMAT
Metastazele limfoganglionare laterocervicale cu punct de plecare neprecizat reprezintă aproximativ 3-9% 

din neoplasmele capului şi gâtului. Nu există până în momentul de faţă un protocol de diagnostic unanim 
acceptat pentru această patologie, dar pentru a depista tumora primară este recomandat un diagnostic 
amănunţit. Panendoscopia sub anestezie generală însoţită de biopsii în orb de la nivelul nazofaringelui, 
bazei de limbă, amigdalei şi sinusului piriform a devenit o regulă în schema de diagnostic. Computer tomo-
grafi a are o capacitate acceptabilă de detecţie a tumorii primare, dar mult mai scăzută de a o stadializa, de 
aceea trebuie căutate alte metode imagistice cu o acurateţe mai mare. PET/CT este o investigaţie valoroasă 
pentru evaluarea pacienţilor cu tumori oculte, dar o limitare a acestei metode o reprezintă prezenţa rezulta-
telor fals-pozitive. Detecţia tumorii primare are un rol cheie în managementul pacienţilor cu tumori oculte.

Cuvinte cheie:  metastaze limfoganglionare, tumoră ocultă, diagnostic, imagistică, PET/CT

ABSTRACT
Cervical lymph node metastases from unknown primary sites account for approximately 3% to 9% of all 

head and neck malignant lesions. In patients with CUP, no established concept exists for the necessary di-
agnostic procedures. In order to fi nd the primary tumor, extensive diagnostic steps are generally recomend-
ed, however they areoften not perform consistently. Panendoscopy under anesthesia with blind biopsies from 
nasopharynx, tongue base, tonsil and piriform sinus are generally used. While the ability of CT to detect 
metastatic lymph nodes in head and neck tumors is quite acceptable, it is less so for correctly staging them, 
it is therefore necessary to look for other imaging tests that provide greater accuracy. PET/CT is of value in 
the assessment of patients with occult head and neck primary cancers. However, false-positive results re-
main a limitationof the investigation. Detection of the primary tumor has a key role in the management of-
patients with unknown primary tumors.
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DEFINIŢIE 
Cancerele cu punct de plecare neprecizat 

(CPPN) reprevintă un grup heterogen de tumori 
caracterizate de prezenţa uneia sau mai multor 
metastaze limfoganglionare de carcinom, dove-
dite histopatologic, dar pentru care localizarea 
tumorii primare nu a putut fi  determinată, în 
ciu da unui diagnosti c amănunţit. (1)

În acest articol nu sunt luate în discuţie me-
tastazele limfoganglionare laterocervicale din 
cadrul limfoamelor şi leucemiilor.

În 20-27% din cazuri tumora primară este 
descoperită după tratamentul metastazei, alte-
ori postmortem, în timpul efectuării autopsiei 
sau poate rămâne neelucidată. (2,3)

ISTORIC
În 1882, Volkmann este primul care a descris 

trei cazuri de metastază limfoganglionară la 
nivelul staţiei II, fără a putea diagnosti ca tumora 
primară. Pentru că toate cele trei cazuri erau lo-
calizate în regiunea de elecţie a chisturilor bran-
hiale, Volkmann a denumit boala drept „carcino-
mul branhiogenic al gâtului“. Până în 1940 au 
mai raportat şi alţi autori câteva astf el de cazuri, 
considerate, de asemenea, carcinoame branhio-
genice. În 1944, Marti n a fost primul care a făcut 
disti ncţia între carcinomul branhiogenic şi me-
tastaza limfoganglionară laterocervicală. În 1957, 
Comess a descris o metastază laterocervicală 
fară a depista tumora primară şi, pentru prima 
dată, a denumit-o drept neoplasm cu punct de 
plecare neprecizat. (4)

INCIDENŢĂ
Incidenţa CPPN în cadrul pacienţilor diagnos-

ti caţi cu tumori maligne era de 5-15%, dar odată 
cu perfecţionarea tehnicilor imagisti ce şi a exa-
menului imunohistochimic, aceasta s-a redus la 
3-7%. (5)

CPPN este una dintre cele mai frecvente ca-
uze de formaţiune tumorală laterocervicală. Me-
ta stazele limfoganglionare laterocerviale de car-
cinom spinocelular reprezintă 3-5% din toate 
neoplasmele de cap şi gât. (1,6,7)

CPPN metastazează în 37% din cazuri la nive-
lul ganglionilor limfati ci, 84% dintre aceşti a fi ind 
ganglioni laterocervicali, alte staţii de metasta-
zare fi ind, în ordinea descrescătoare a frecvenţei, 
fi catul, oasele şi plămânii. (1)

Tumora primară este descoperită în 10-40% 
din cazuri, în ti mpul vieţii pacienţilor, iar în 70% 

din aceste cazuri tumora este localizată în sfera 
ORL (cavitate bucală, orofaringe, hipofaringe, 
nazofaringe, sinusuri). În mai puţin de 20% din 
cazuri tumora primară se afl ă la nivelul plă mâ-
nilor sau ti roidei. (4)

Vârsta medie a pacienţilor este între 55-65 de 
ani; 80% din pacienţi sunt bărbaţi, majoritatea 
fumători şi consumatori cronici de etanol. (6,7)

HISTOPATOLOGIE
Tipul histologic cel mai des întâlnit este de 

carcinom spinocelular, 70-75% din cazuri, urmat 
de carcinomul nediferenţiat şi adenocarcinom 
10-16% , de melanom în mai puţin de 10% şi în 
foarte puţine cazuri sarcom. (1,5,6,8)

PATOGENEZĂ
În cadrul patogenezei sunt luate în discuţie 

următoarele mecanisme: (1,9)
• o tumoră primară de dimensiuni mici ce in-

duce multi ple metastaze care au o rată mai 
mare de creştere şi care pot fi  identi fi cate 
înaintea tumorii primare;

• regresia tumorii primare prin modifi cări fe-
no ti pice şi genoti pice la nivelul ei;

• rata de creştere a tumorii primare poate fi  
diminuată de factori imunologici locali;

• în general, tumorile maligne metastazează pe 
cale limfati că la nivelul ganglionilor limfati ci 
re gionali sau pe cale hematogenă prin inter-
mediul sistemului capilar; în cazul CPPN, pri-
ma staţie de metastazare poate fi  scurt-
circuitată, lipsind astf el ganglionul santi nelă;

• existenţa, în fapt, nu a unei metastaze limfo-
ganglionare, ci a unui carcinom branhiogenic.

PROGNOSTIC
Este rezervat şi depinde de mai mulţi factori: 

stadializarea N, ti pul histopatologic al meta sta-
zei, ti pul de tratament insti tuit, vârsta pacientului 
şi tarele asociate. Stadializarea N este cel mai 
important dintre aceşti a, N3 având prognosti cul 
cel mai sumbru. (5,8) Durata medie de supra vie-
ţuire este de 6-11 luni. (5,7)

Metastazele de carcinom spinocelular au prog-
nosti c mai bun decât adenocarcinomul sau me-
la nomul. Pentru metastazele de carcinom spino-
celular durata medie de supravieţuire este de 
30 de luni, comparabilă cu cea a pacienţilor la 
care se cunoaşte tumora primară. (2)

Supravieţuirea la 3 ani pentru pacienţii cu me-
tastază de spinocelular, trataţi chirurgical şi/sau 
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radioterapie este de 40-50% pentru N1, 38% 
pentru N2, 26% pentru N3. Pacienţii la care se 
găseşte ulterior tumora primară au o rată de 
supravieţuire mai mică în comparaţie cu cei la 
care tumora rămâne ocultă, 30% în comparaţie 
cu 60%. (10)

Stadializarea TNM este sistemul cel mai des 
folosit pentru stadializarea cancerului şi rapor-
tarea rezultatelor obţinute, având recunoaşterea 
Uniunii petru Controlul Internaţional al Cance-
rului (Union for Internati onal Cancer Control – 
UICC) şi al Comitetului American pentru Cancer 
(American Joint Committ ee on Cancer – AJCC). 
(11)

Sistemul se bazează pe dimensiunea şi/sau 
extensia tumorii primare (T), pe extensia limfa-
ti că la nivelul ganglionilor regionali (N) şi pe pre-
zenţa metastazelor la distanţă (M).

În cazul CPPN stadializarea se face în funcţie 
de ganglionii limfati ci regionali conform Tabe-
lului 1. (12)

TABELUL 1. Stadializarea CPPN
NX – ganglionii regionali nu pot fi  
evaluaţi

Stadiul III – N1
N0 – fără metastaze ganglionare 
regionale
N1 – metastază ganglionară ipsilaterală 
unică, având cel mult 3 cm în cea mai 
mare dimensiune
N2a – metastază ganglionară 
ipsilaterală unică, între 3 si 6 cm în cea 
mai mare dimensiune 

Stadiul IVA – N2

N2b – metastaze ganglionare 
ipsilaterale multi ple, cu cel mult 6 cm 
în cea mai mare dimensiune 

Stadiul IVB – N3N2c – metastaze ganglionare bilateral 
sau contralaterale, cu cel mult 6 cm în 
cea mai mare dimensiune 
N3 – metastază ganglionară mai mare 
de 6 cm în cea mai mare dimensiune Stadiul IVC – M1

CLINICA
Se pare că CPPN sunt diferite din punct de 

vedere biologic şi clinic faţă de tumorile al cărui 
situs primar se cunoaşte şi care metastazează la 
câţiva ani după diagnosti care. CPPN prezintă un 
model de diseminare imprevizibil, aceasta dato-
rându-se şi faptului că situsul primar se afl ă în 
alt loc decât ne-am aştepta în mod normal. (5)

De cele mai multe ori, pacientul nu prezintă 
nici un simptom, numai o modifi care esteti că da-
to rată tumefacţiei ganglionare laterocervicale.

PROTOCOLUL DE DIAGNOSTIC
Protocolul de diagnosti c trebuie să ţintească 

descoperirea acelor tumori care pot avea un 

prog nosti c favorabil prin prisma insti tuirii unui 
tratament specifi c. În grupul acestor tumori 
sunt incluse: neoplasmul de sân, de prostată, de 
ovar, de endometru, neoplasmul ti roidian şi de 
glandă suprarenală, neoplasmele neuroen do-
crine şi tumorile derivate din celulele germinale. 
(5)

Până în momentul de faţă nu există un plan 
de diagnosti c unanim acceptat. Există ghiduri 
naţionale, ca de exemplu: Societatea Germană 
de Oncologie, Ghidurile naţionale Daneze, prin 
care se recomandă strategii de diagnosti c şi tra-
tament pentru CPPN, dar care diferă între ele. 
(13)

Cu toate acestea, examenul panendoscopic 
al căilor aerodigesti ve superioare sub anestezie 
generală este considerat ca o procedură de di-
ag nosti c standard pentru CPPN. (5,9,14)

Diagnosti cul presupune în primul rând deter-
mi narea ti pului histopatologic şi apoi descope-
rirea tumorii primare. Diagnosti cul de CPPN 
este pus după ce toate mijloacele de diagnosti c 
au fost epuizate fără ca tumora primară să fi e 
identi fi cată. 

Protocolul de diagnosti c cuprinde:
1) Examenul clinic ORL
Examenul clinic începe cu inspecţia tegumen-

telor de la nivelul capului şi gâtului, fără a fi  omi-
să regiunea retroauriculară.

Palparea trebuie să includă regiunile latero-
cer vicale, glanda ti roidă, glandele salivare (paro-
ti diană şi submandibulară), lojile amigdaliene, 
baza de limbă. Frecvent se decelează o forma-
ţiune tumorală laterocervicală, de regulă unila-
terală, nedureroasă spontan şi la palpare.

Localizarea masei adenopati ce poate să su-
ge reze posibila origine a tumorii primare. Prin-
de rea ganglionilor jugulodigastrici sau jugulari 
mijlocii se întâlneşte frecvent în cazul tumorilor 
din sfera ORL, şi sunt cel mai adesea metastaze 
de carcinom spinocelular, pe când metastazele 
la nivelul ganglionilor jugulari inferiori şi/sau 
supraclaviculari sunt din punct de vedere histo-
patologic adenocarcinoame, cel mai probabil cu 
punct de plecare primar la nivelul plămânului, 
sânului, stomacului sau prostatei. (7)

Localizarea probabilă a tumorii primare în 
funcţie de metastazarea ganglionară laterocer-
vicală: (15,16)
a. Staţia I – subdivizată în IA (ggl. submentali) şi 

IB (ggl. submandibulari) – planşeul bucal, bu-
zele, jumătatea anterioară a limbii;

b. Staţia II – ggl. jugulodigastrici – rinofaringe, 
baza de limbă, amigdalele palati ne, laringe;

c. Staţia III – ggl. jugulari mijlocii – laringe, sinus 
piriform, regiune retrocricoidiană;
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d. Staţia IV – ggl. jugulari inferiori – hipofaringe, 
spaţiul subgloti c, ti roida, esofagul cervical;

e. Staţia V – subdivizată în VA (ggl. spinali) şi VB 
(ggl. transverşi cervicali şi supraclaviculari) – 
plămân, sân, tract gastrointesti nal, tract 
genitourinar; 

f. Staţia VI – ggl. prelaringieni şi pretraheali – 
spaţiul gloti c şi subgloti c, apexul sinusului 
piriform, gl. ti roidă, esofagul cervical;

g. Staţia VII – ggl. mediasti nali superiori, situaţi 
în spatele manubriului sternal – gl. ti roidă, 
traheea, esofagul.

FIGURA 1. Staţiile ganglionare laterocervicale (17)

Cel mai frecvent afectaţi sunt ganglionii de la 
nivelul staţiei II (30-50%) şi apoi staţiile I şi III 
(10-20%), staţiile IV şi V sunt mult mai puţin 
afec tate 5-10%. (6) Melanomul ocult poate dise-
mina la nivelul oricărei staţii ganglionare latero-
cervicale. (1) Afectarea ganglionilor occipitali şi 
spinali impun examinarea atentă a nazofarin-
gelui.

Al doilea pas al examenului clinic ORL este 
exa menul endoscopic al rino/oro/hipofaringelui, 
incluzând endoscopia fl exibilă şi rigidă, cu re-
colatre de probe biopti ce de la nivelul zonelor 
suspecte sau în orb de la nivelul regiunilor consi-
derate ca fi ind posibile puncte de plecare (rino-
fa ringe, baza limbii, sinusurile piriforme). O aten-
ţie deosebită trebuie acordată fosetei Rosenmüller 
de la nivelul rinofaringelui, bazei de limbă de 
unde se prelevează biopsii bilaterale, zonei re-
tro cricoidiene şi spaţiului subgloti c.

Tonsilectomia bilaterală este recomandată de-
oarece 25% din carcinoamele spinocelulare au 
origine aici şi în 10% din cazuri sunt bilaterale. În 
cazul în care pacientul prezintă în antecedente 
tonsilectomie, se recomandă biopsie de la nive-
lul lojilor amigdaliene. (8) Cu toate acestea, amig-

dalectomia nu este o regulă în multe centre uni-
versitare de referinţă. (18) În 82% din cazuri 
tu mora primară a fost descoperită la nivelul 
amig dalelor palati ne sau lojilor amigdaliene şi 
bazei de limbă. (19)

Examenul audiologic, care să conţină audio-
grama tonală şi impedansmetrie, poate pune în 
evidenţă o funcţie defi citară a tubei auditi ve, 
fi ind nevoie în acest caz să se excludă un posibil 
carcinom nazofaringian infi ltrati v. (2)

2) Biopsia formaţiunii tumorale laterocer vi-
cale poate fi  realizată prin puncţie aspirati vă cu 
examen citologic sau prin explorare chirurgicală 
laterocervicală, caz în care trebuie exti rpat un 
ganglion intact. În cazul intervenţiei chirurgicale 
este de prefarat să se realizeze un examen his-
topatologic extemporaneu, iar dacă rezultatul 
este de metastază de carcinom, intervenţia chi-
rur gicală trebuie conti nuată cu evidare ganglio-
nară. Realizarea acestor intervenţii într-un sin-
gur ti mp operator diminuează riscul de dise mi-
 nare sistemică a celulelor neoplazice. (2)

3) Panendoscopia fl exibilă şi rigidă este com-
pletată de endoscopia digesti vă superioară şi 
traheobronhoscopia cu lavaj bronşic. Şi în aceste 
cazuri trebuiesc recoltate biopsii din zonele 
suspecte sau în orb.

4) Examenul ecografi c trebuie să vizeze ur-
mătoarele regiuni anatomice: planşeul bucal, 
glan dele paroti de şi submandibulare, regiunile 
laterocervicale, glanda ti roidă şi regiunea abdo-
mino-pelvină.

Ecografi a este folosită ca investi gaţie de ruti -
nă, datorită faptului că este accesibilă atât din 
punct de vedere al costurilor, cât şi al efectuării. 
Ea poate pune un diagnosti c de suspiciune, dar 
care ulterior trebuie verifi cat prin alte mijloace 
clinice şi paraclinice.

5) Radiografi a pulmonară este tot o investi -
gaţie de ruti nă care poate trage semnale de alar-
mă, dar nu poate fi  folosită ca metodă de diag-
nosti c pentru excluderea neoplasmului pul mo nar.

6) Mamografi a rămâne un examen de 
screening pentru femeile peste 40 de ani.

7) Examenele interdisciplinare ginecologic, 
urologic şi gastroenterologic nu ar trebui să lip-
sească din protocolul de diagnosti c.

8) Examenul imagisti c CT scan şi/sau MRI şi 
PET scan.

Scopul acestor investi gaţii este în primul rând 
de a detecta tumora primară şi în al doilea rând 
de a evalua afectarea limfoganglionară înainte 
de a începe orice tratament locoregional.

Examenele CT şi MRI se adresează regiunilor: 
craniană, cervicală, toracică, abdominală şi pel-
vină. CT scan este de primă alegere datorită 
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costului mai mic şi faptului că oferă informaţii 
anatomice detaliate. Rata detecţiei tumorii pri-
mare este de 15-20%. (8) Pentru detecţia meta-
stazelor limfoganglionare laterocervicale CT pre-
zintă o sensiti vitate de 82% şi o specifi citate de 
85%, dar nu are capacitatea de a stadializa co-
rect invazia ganglionară. (20) Examenul CT va 
include abdomenul şi pelvisul dacă sunt prinse 
staţiile IV şi V.

MRI are o capacitate mai mare de a diferenţia 
ţesuturile moi în comparaţie cu CT, de aceea 
este de preferat pentru investi gaţia nazo şi oro-
faringelui. Are o rată de detecţie a tumorii pri-
mare de 36%. (7)

PET (positron emission tomography) este o 
metodă valoroasă de investi gare a pacienţilor 
cu CPPN, putând diagnosti ca tumora primară, 
metastazele ganglionare, metastazele la distanţă 
sau cancerele sincrone. Această metodă oferă 
informaţii despre metabolismul ti sular spre de-
osebire de celelalte tehnici imagisti ce, CT şi MRI, 
care furnizează date anatomice şi structurale. 
(21)

PET foloseşte ca trasor 18 fl uordeoxiglucoza 
(F-FDG), care este un analog al glucozei şi care 
şi-a dovedit efi cienţa în oncologie, în detectarea 
tumorilor canceroase, neurologie şi cardiologie. 
FDG este administrat intravenos şi apoi trans-
portat în celule de către proteinele transportoare 
de glucoză. Tumorile maligne exprimă un număr 
mare de astf el de proteine la nivelul membranei 
celulare, în comparaţie cu celulele normale, de-
terminând un fl ux important al glucozei la nivel 
celular. Aceste zone sunt interpretate ca puncte 
cu acti vitate metabolică crescută. (19)

Limitele examenului PET constau în capaci-
tatea redusă de a localiza anatomic leziunea; pe 
de altă parte, examenul CT oferă numeroase de-
talii morfologice; de aceea, asocierea PET/CT 
prezintă o acurateţe mai mare în detecţia le-
ziunii decât fi ecare metodă în parte. (20-22)

Regiunile cel mai greu de evaluat de către 
PET sunt regiunea subgloti că şi lanţul Waldeyer. 
Aceasta se poate datora volumului mic tumoral, 
leziunilor superfi ciale de mucoasă, prezenţei de 
ţesut limfati c normal şi a acumulării la nivelul 
valeculelor şi sinusurilor piriforme de FDG se-
cretat de glandele salivare. (8,22)

FDG-PET/CT are o acurateţe de 30-75% în 
de tecţia tumorii primare, o valoare de predicţie 
poziti vă de 70%, o valoare de predicţie negati vă 
de 80%, o sensiti vitate de 63-100% şi o specifi -
citate de 90%. (19,22)

Explicaţii posibile pentru intervalul mare de 
variaţie a capacităţii de detecţie a situsului pri-
mar ar putea fi : criteriile diferite de includere a 

pacienţilor in diversele studii, dar şi protocolul 
de diagnosti c diferit folosit în aceste studii. (3)

Cauze posibile pentru rezultatele fals negati -
ve pot fi : hiperglicemia (de aceea în momentul 
investi gaţiei valoarea glicemiei trebuie să fi e 
mai mică de 140 mg/dL), necroza tumorală, tu-
mo rile cu grad mic de diferenţiere, micrometa-
stazele.

Rezultate fals poziti ve pot apărea în cazul le-
ziunilor infalamatorii, infecţioase, granuloma-
toa se (tuberculoză, garnulomatoză, histoplas-
moză, aspergiloză). (3,21)

9) Diagnosti cul imunohistochimic nu s-a do-
ve dit a fi  de folos în mod deosebit pentru car-
cinoamele spinocelulare, în comparaţie cu ade-
no carcinoamele, care au markeri tumorali re -
la ti v specifi ci.

Citokerati na (CK) este o proteină care se gă-
seşte în scheletul citoplasmati c al celulelor epi-
teliale şi al celulelor neoplazice derivate din aces-
tea. Au fost identi fi cate cel puţin 20 de cito-
 ke rati ne diferite, care au frecvent specifi citate 
ti sulară şi de diferenţiere epitelială. Plecând de 
la aceste constatări, citokerati nele au fost folo-
site pentru a identi fi ca şi clasifi ca diferitele ti puri 
de carcinoame. (23)

În cazul metastazelor laterocervicale de car-
cinom spinocelular, tumora primară se găseşte 
de cele mai multe ori la nivelul căilor aerodi-
gesti ve superioare. 

Ţesut epitelial pluristrati fi cat cherati nizat se 
afl ă la nivelul mucoasei gingivale şi al palatului 
dur, iar ţesut epitelial pluristrati fi cat neche ra-
ti nizat se întâlneşte la nivelul mucoasei bucale, 
palatului moale, hipofaringelui, esofagului şi 
corzilor vocale.

S-a constatat că CK19 este exprimată cu pre-
cădere de celulele bazale de la nivelul epiteliului 
necherati nizat, în ti mp ce CK 10 este produsă de 
celulele suprabazale de la nivelul epiteliului che-
rati nizat, astf el încat cele două CK pot fi  folosite 
pentru aprecierea cât mai exactă a situsului 
primar.

10) Tehnicile moleculare de hibridizare sau 
PCR folosite pentru detecţia virusului Epstein 
Barr (EBV) sau papiloma virusului (HPV) pot su-
gera originea nazofaringiană, respecti v orofarin-
giană a tumorii primare. (7,23)

În ulti mii 30 de ani s-au realizat studii susţi-
nute pentru a demonstra rolul HPV (ti purile se-
ro logige 16 şi 18) ca factor de risc pentru neo-
plasmul orofaringian. În cazurile de CPPN cu HPV 
prezent s-a constatat că pacienţii sunt mai ti neri 
în medie cu 5 ani, nu sunt fumători sau consuma-
tori cronici de etanol, au un răspuns mai bun la 
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radioterapie şi o rată a supravieţuirii mai mare. 
(6,8)

Totuşi, aceste tehnici nu sunt accesibile pen-
tru practi ca terapeuti că curentă din cauza cos-
turilor ridicate şi a necesităţii unor centre spe-
cia lizate în acest domeniu.

CONCLUZII
Este de dorit să se stabilească o strategie 

unică pentru managementul CPPN, nu numai 
pentru opti mizarea diagnosti cului şi tratamen-
tului, cât şi pentru a minimiza efectele adverse 
ale diverselor terapii şi în fi nal pentru a îmbună-
tăţi rezultatele, respecti v durata de supravieţuire 
a pacienţilor. 

PET-CT are o sensiti vitate mai mare decât PET 
sau CT folosite singure, menţinându-şi acelaşi 

grad de specifi citate. Această investi gaţie hibrid 
poate deveni pe viitor o investi gaţie obligatorie 
pentru orice ti p de cancer atât pentru stadia-
lizarea corectă, cât şi pentru evaluarea efectelor 
terapeuti ce şi a prezenţei recurenţelor. 

Orice specialitate medicală sau chirurgicală 
se poate întâlni cu o astf el de patologie, de 
aceea principiile de diagnosti c trebuie popu lari-
zate spre a fi  cunoscute.

NOTĂ
Această lucrare a benefi ciat de suport fi  nan-

ciar prin proiectul „CERO – PROFIL DE CARIERĂ: 
CERCETĂTOR ROMÂN“, contract nr. POSDRU/ 
159/1.5/S/135760, proiect cofi nanţat din Fon-
dul Social European prin Programul Ope raţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013.
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