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REZUMAT
Bioelectromagnetismul, ce cuprinde procese electromagnetosenzitive la nivelul fundamental de interac¡iune

a câmpurilor energetice cu materia, a fost descoperit ¿i în¡eles treptat în istoria umanitå¡ii. Aplica¡iile practice
ale bioelectromagnetismului (dispozitivele medicale bazate pe conceptul de biorezonan¡å), constituie un adjuvant
în diagnostic, prin scanarea electrodermalå EAV, ¿i în tratament, folosind principiul electroacupuncturii.
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ABSTRACT
Bioelectromagnetism, which includes electromagnetic-sensitive processes at the fundamental level of interaction

between energetic fields and matter, has been discovered and understood step by step in the history of humanity.
Practical applications of bioelectromagnetism (medical devices based on the bioresonance concept), represents
and adjuvant in diagnosis, through electrodermal scanning, and in treatment, using the electroacupuncture
principle.
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T ermenul de bioelectromagnetism
cuprinde procese electromagne-
tosenzitive la nivelul fundamental de
interac¡iune a câmpurilor energetice
cu materia. Conceptul de câmp se

refera la structuråri ale spa¡iului, variabile în timp,
determinate de deplasarea unei particule. În cazul
câmpurilor elecromagnetice, câmpul e produs de
deplasarea unei sarcini electrice.

Conceptul de materie e caracterizat de
discontinuitate, materia fiind corpuscularå sau
granularå. Corpurile sunt formate din particule
de ordine din ce în ce mai mici, pânå ce, la limita
inferioarå, se aflå particulele elementare, model
cu rådåcini în filosofia anticå (Democrit, Leuci,
Epicur, Lucre¡iu), conturat în secolele VIII ¿i XIX
(Daiton, Avogadro) ¿i perfectat de fizica cuanticå
(1).
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În structura câmpurilor electromagnetice,
regåsitå în ecua¡iile lui Maxwell, nu sunt prezen¡i
factori materiali,ele descriind doar proprietå¡ile
structurale ale continuitå¡ii spa¡iu – timp,
provocate de mi¿carea unei sarcini electrice, dând
impresia cå materia a dispårut. În plus, pro-
prietå¡ile caracteristice nu stau pe loc (în imediata
vecinatate a sarcinii), ci se extind în tot spa¡iul cu
viteza luminii, (ecua¡iile lui Maxwell, experien¡ele
ale lui Oersted ¿i Faraday). Aceastå propagare
nu are nevoie de un substrat oarecare (de ex.
eterul). În schimb, chiar sursa câmpului electro-
magnetic, sarcina electricå, este expresia materiei,
fiind componenentå a modelului atomic enun¡at.

Iatå cum, fizica ne-a dat un model de structurå
a materiei, în care masele ¿i energiile se impletesc
¿i se transformå unele în altele.

Pe de altå parte, studiul fotonilor ¿i electronilor
a dus la descrierea lor printr-o undå (Broglie).
Deci un element al lumii reale poate fi în acela¿i
timp un corpuscul ¿i o undå. În realitate, unda
cuanticå nu descrie pozi¡iile corpuscului în timp,
ci ni¿te probabilitå¡i; de aceea se nume¿te unda
de probabilitate. Rezultå ca fizica cuanticå se
mi¿cå pe terenul unor aproximåri statistice. Totu¿i,
ea ne explicå atât fenomenele fizice, legate de
particule ¿i atomi, cât ¿i periodicitatea proprie-
tå¡ilor atomilor, la o analizå în ordinea crescândå
a greutå¡ii lor, tabelul lui Mendeleev fiind o ima-
gine numerologicå a materiei. (2).

Bioelectromagnetismul a fost descoperit ¿i
în¡eles treptat în istoria umanitå¡ii. J. Bernstein
(1902) a pus bazele bioelectricitå¡ii celulare pro-
punând un model simplificat al celulei, iden-
tificând-o ca un mediu electrolitic înconjurat de
o membranå izolantå, cu circula¡ie ionicå ¿i pro-
prietå¡i electrice. Fricke (1925) a construit un
model electric coerent al celulei, iar Wagner
(1930) a calculat conductivitatea ¿i permitivitatea
electricå echivalentå a unei celule ¿i a unei sus-
pensii de celule pornind de la ecua¡iile de câmp
ale lui Maxwell (modelul Maxwell-Wagner). Au
fost astfel create condi¡iile unor progrese ¿tiin¡ifice
råsplåtite cu premiul Nobel: W. Einthoven, în
1924, pentru electrocardiografie, H. Gasser ¿i J.
Erlanger, în 1944, pentru ob¡inerea imaginii
formei de undå a impulsului pe un axon, înre-
gistratå cu un tub catodic, Edgar D. Adria, în 1932,
pentru studiul fiziologiei neuronale, precizând
particularitå¡i ale fenomenului de activare a mem-
branelor celulelor excitabile ¿i rela¡ia stimul –
råspuns. În 1924, Louis De Broglie, pornind de
la ideea dualitå¡ii undå-corpuscul a radia¡iei
electromagnetice, emite ipoteza conform cåreia,
fiecårei microparticule în mi¿care rapidå (electroni,
protoni, atomi, ioni, etc) i se poate asocia o undå,

undå De Broglie. Toate microparticulele mani-
festå proprietå¡i ondulatorii (lungime de undå ¿i
frevcentå) alåturi de cele corpusculare (energie,
maså, etc.).

Cu aceastå bazå de no¡iuni, în 1930, A.
Gurwitsch finalizeazå cercetåri deschizåtoare de
drumuri în directia elucidårii modului de co-
municare dintre celule. El a demonstrat în pre-
mierå, cå celulele emit raze de luminå foarte slabe,
iar aceastå luminå, numitå de el „radia¡ie mito-
geneticå”, este purtåtoare de informa¡ii: radia¡ia
unei culturi de celule aflate în diviziune puternicå,
direc¡ionatå cåtre o culturå de celule aflate în stare
calmå, a activat diviziunea acesteia (3). În aceea¿i
sferå de preocupåri se înscriu ¿i datele lui Colli
(Italia), Quickenden (Australia), Inaba (Japonia)
care au redescoperit (1955) „mitogenetic
radiation”, dar au denumit-o „dark lumines-
cence”, „low level luminescence”, „ultraweak bio-
luminescence”, sau „ultraweak chemi-lumi-
nescence”, fiind avansatå ipoteza originii ei într-
un proces oxidativ slab ¿i în reac¡ii chimice între
radicali (4). Fiziologii A.L. Hodgkin ¿i A.F. Huxley
au primit, în 1963, premiul Nobel pentru fizio-
logie, pentru contribu¡ii în studiul proceselor de
transport ionic pasiv. Cercetarile lor au dus la
stabilirea schemei electrice echivalente pentru
celule cilindrice excitabile ¿i a modelului matematic
care simuleazå comportamentul electric al neuro-
nului.

A fost introduså tehnica „voltage clamp” (la
tensiune fixatå), în cadrul cåreia, pentru depola-
rizarea membranei, este aplicatå o tensiune de
membranå ce se men¡ine constantå pe toatå
suprafa¡a membranei, iar curentul ionic trans-
membranar rezultat este måsurat ¿i analizat. F.
A. Popp (1970) a pus bazele biofotonicii, do-
meniu promi¡åtor al biofizicii, cu largi posibilitå¡i
în diagnostic ¿i tratament. A descoperit implica¡iile
în carcinogenezå a undelor de cca 380 nm (5),
influen¡a câmpurilor de 200-800 nm ale siste-
melor vii asupra func¡iilor biologice ¿i fiziologice,
apari¡ia undelor slabe electromagnetice emise de
ADN celular, pe care le-a numit biofotoni. Teoria
biofotonilor sus¡ine cå undele electromagnetice
emise de structurile vii sunt separate de alte unde
electromagnetice („zgomot de fond“) emise de
corpuri inerte la aceea¿i temperaturå (6). În plus,
toate aceste frecven¡e (vibra¡ii, oscila¡ii) sunt
conectate dinamic între ele, a¿a încât se define¿te
sånåtatea ca o unitate dinamicå a tuturor osci-
la¡iilor. În plus, aceastå distribu¡ie uniformå a osci-
la¡iilor aratå cå sistemele vii comunicå între ele
(diagrama oscila¡iilor înregistrate pentru douå
popula¡ii de Gonyaulax Polyedra aflate/nu în
contact (7). Distribu¡ia uniformå a oscila¡iilor, cu
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frecven¡å ¿i amplitudine constantå, semnificå o
bunå comunicare a sistemelor vii. Devierea de la
aceastå distribu¡ie uniformå prin oscila¡ii „rigide“,
cu amplitudine prea mare sau prea micå, indicå
pierderea unitå¡ii sau o slabå comunicare în
sistem. De exemplu, curba radia¡iilor emise de
douå culturi de celule hepatice normale ¿i
tumorale în suspensie aratå cå, dacå densitatea
celularå cre¿te, celulele tumorale nu mai inter-
ac¡ioneazå, (emit radia¡ii în mod autonom) ¿i
luminiscen¡a cre¿te. În schimb, în cultura de celule
hepatice normale luminiscen¡a scade pentru cå
ele interac¡ioneazå electromagnetic în mod unitar.
Biochimistul Lehninger, laureat Nobel, sus¡ine cå
organismul î¿i direc¡ioneazå reac¡iile chimice prin
vibra¡ii electromagnetice ¿i nici o reac¡ie chimicå
nu poate avea loc dacå electronii nu sunt activa¡i
de fotoni cu o anumitå lungime de undå (8). La
mijlocul sec. al XX –lea, R. Kroenig, P. Debye, G.
Schwarz, K.S. Cole au elaborat suita de modele
pentru caracterizarea proprietå¡ilor electrice ale
¡esuturilor anatomice în diferite game de frec-
ven¡å. L.L. Vasilev sus¡ine cå s-a putut provoca
mitogeneza prin stimularea electricå a celulelor
nervoase; grupul såu de cercetare a anun¡at, în
1974, cå douå culturi izolate de celule puteau så
comunice prin intermediul radia¡iei UV, ca urmare
a experien¡elor efectuate de 5000 de ori, cu un
indice crescut de succes. Ei sus¡ineau cå fluxul de
fotoni duce informa¡ia de la o celulå bolnavå la
una normalå, întrerupând func¡ionarea acesteia
din urmå ca ¿i cum ¿i aceasta ar fi infectatå.
Norvegianul Schelderemp a afirmat cå nu virusul
este cel care ucide, ci o reprezentare electromag-
neticå a acestuia, iar în 1980, H. Froelich emite
teoria excita¡iei coerente în sisteme biologice ¿i
explicå ce comportament au aceste medii la
frecven¡e joase (9).

În paralel cu aceste descoperiri, un interes
crescut a fost îndreptat spre captarea acestor unde
electromagnetice. Hirata (1913) aratå cå anumite
afec¡iuni influenteazå unele zone cutanate, ce se
manifestå prin modificåri de conductivitate
electricå ale pielii. Dr. Yoshio Nakatani (1950),
måsurând rezisten¡a electricå a pielii cu ajutorul
unui aparat special la bolnavii cu afec¡iuni renale,
a descoperit punctele cu conductibilitate electricå
måritå ¿i rezisten¡å electricå reduså ¿i le-a numit
puncte electropermeabile. A mai gåsit cå aceste
puncte devin evidente la afec¡iunile renale a nouå
din zece persoane. El considera cå punctele
electropermeabile apar pe traseul sistemului
nervos autonom ¿i sunt reprezentative pentru
disfunc¡ii ale organelor interne. Nakatani, în scop
terapeutic, implanteazå ace în punctele electro-
permeabile ¿i, injectând 200 microA timp de 7-

10 secunde, reu¿e¿te så amelioreze sau så vindece
suferin¡a, uneori în câteva minute, alteori dupå
mai multe zile de tratament. Acest tip de stimulare
ac¡ioneazå prin reflex autonom. În România, un
colectiv condus de Dr. Ionescu Târgovi¿te,
folosind tecne¡iu radioactiv pentru marcarea
punctelor de acupuncturå, prin metoda ex-
punerii directe, au ob¡inut cli¿ee ¿i fotografii care
eviden¡iazå traseele meridianelor energetice (10).
Din 1953, medicul R.Voll, perfec¡ioneazå terapia
prin electroacupuncturå, dar, observând cå
semnalul de joaså tensiune aplicat de aparatul
såu determinå din partea acupunctului un rås-
puns ce reflectå starea sistemului organic asociat,
a folosit observa¡ia pentru a crea propriul såu
sistem de diagnostic ¿i tratament: „Electro-
acupunctura dupå Voll“, EAV (Electroacupuncture
According to Voll). Sistemul de testare electro-
dermalå al lui Voll folose¿te pentru måsurare o
surså de tensiune de 1,2V, ca så nu producå
descompunerea electroliticå a apei, ¿i un curent
de circa 10 microAmperi. Instrumentul de
måsurå al aparatului indica maxim 100 de di-
viziuni când se scurtcircuiteazå electrozii ¿i 50 de
diviziuni când se masoarå o rezisten¡å de 100
kiloohmi (consideratå rezisten¡a standard a pielii).
Electrodul pozitiv, cu un vârf din argint sau alamå,
este folosit pentru explorarea pielii, iar electrodul
negativ, un cilindru din alamå, este ¡inut în mânå
de pacient. Indica¡iile instrumentului de måsurå
(între 0 ¿i 100), atunci când se måsoarå un
acupunct asociat unei func¡ii fiziologice sau unui
organ, au urmatoarele semnifica¡ii: sub 45 = de-
generare, hipoactivitate a func¡iei sau organului,
45-60 = normal, organ sau func¡ie cu activitate
corectå, peste 60-80 = inflama¡ie, hiperactivitate
a func¡iei sau organului. Måsurarea acupunctului
implicå douå componente: ini¡ial acul instru-
mentului urcå pânå la o anumitå valoare în circa
2-4 secunde, dupå care acul coboarå lent la o
valoare mai micå în circa 10-20 secunde. Când
apare fenomenul de scådere a indica¡iei, numit
de speciali¿ti „indicator drop” (ID) sau „needle
drop”, acesta relevå existen¡a unui dezechilibru
organic ce trebuie rezolvat. Legat de „indicator
drop” dr. Voll a observat un fenomen extra-
ordinar. Un coleg medic pe care-l diagnosticase
cu aparatul såu ca având prostata inflamatå, s-a
întors la cabinet så-i arate remediul homeopatic
primit de la farmacist. Testând din nou, Voll
observå cå scåderea indica¡iei, „needle drop”, nu
apare când pacientul ¡ine în mânå flaconul cu
medicament, dar este prezent când nu are
flaconul în mânå. Aceastå observa¡ie a constituit
punctul de plecare a unei noi aplica¡ii „medicine
testing”. În circuitul electric al electrodului de
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måsurare, a pus un suport metalic. Dacå pe acest
suport, se a¿azå diverse substan¡e, putem vedea
reac¡ia punctului måsurat la substan¡a respectivå.
De exemplu, un diabetic are acupuncte de-
zechilibrate pe meridianul splinå-pancreas.
Plasând zahår pe placa de test, dezechilibrul
cre¿te. Plasând o fiolå cu insulinå, dezechilibrul
este redus sau suprimat. R.Voll, cu aparatele sale,
Diathermo-punctor ¿i Dermatron, a descoperit
noi meridiane ¿i peste 200 de noi puncte de
electroacupuncturå (11). În cursul sec XX,
fenomenul electric al acupuncturii continuå så
fie cercetat (Nordenstrom-Suedia, Ionescu-
Târgovi¿te – România, Manaka-Japonia) Folosind
un ohmetru, cercetatorii au aråtat cå punctele
de acupunctura au o rezisten¡å optimå de
100.000 ohmi, în timp ce zona înconjuråtoare a
pielii are o rezistem¡å de 2 megaohmi (2000.000
ohmi) sau chiar mai mare. Valorile rezisten¡ei
cresc sau descresc în func¡ie de starea de sånåtate
a persoanei investigate. Rezisten¡a punctului
acupunctural se schimbå în func¡ie de schimbårile
func¡ionale survenite la nivelul organului sau
organelor corespunzåtoare meridianului (12). S-a
aråtat cå meridianele de acupuncturå corespund
zonelor anatomo-fiziologice ale corpului(13).

Aplica¡iile practice ale bioelectromagnetismului
sunt dispozitivele medicale bazate pe conceptul
de biorezonan¡å,utile în practica medicalå. Ele
constituie un adjuvant în diagnostic, prin scanarea
electrodermalå EAV, ¿i în tratament, folosind prin-
cipiul electroacupuncturii.

Aståzi este unanim recunoscut interesul
crescut pentru practicile de medicinå comple-
mentarå în general: biorezonan¡å, dar ¿i
acupuncturå, homeopatie, fitoterapie, apite-
rapie, aromaterapie. Raportåri din Europa
precizeazå cå 30-50% dintre bolnavii alergici
apeleazå la medicina alternative (14). Într-o cer-
cetare pe bazå de chestionar, 70% dintre parin¡ii
copiilor afla¡i în unitå¡i de terapie intensivå, au
considerat terapia alternativå utilå în ameliorare
(15). Laine-Amara (1994), chestionând 1911
subiec¡i, a eviden¡iat o inciden¡å a tratamentelor
prin medicina alternativå de 11% pentru copii ¿i
34% pentru adul¡i (16). Numai între 1999-2006
au fost publicate 17 studii (în total 902 pacien¡i),
privind eficien¡a dispozitivelor de biorezonan¡å
(MORA III device, the MORASuper device,
BICOM ¿i IMEDIS) (17).

Acest fenomen se produce în contextul în care
provocårile sistemelor actuale de management
sanitar din toatå lumea sunt supuse azi unui
dublu impact: factorii demografici ¿i progresul
medicinii. O popula¡ie tot mai în vârstå, în care
patologia asociatå este regula, necesitå inevitabil

mai multe servicii medicale ¿i încarcå finanaciar
sistemul public de sånåtate.

În plus, nivelul tot mai crescut educa¡iei me-
dicale a medicilor, ce trebuie så ¡inå pasul cu
dezvoltarea industriilor farmaceutice ¿i a dispo-
zitivelor medicale, aflate într-o expansiune con-
tinuå, dar ¿i a pacien¡ilor, ce au acces tot mai
crescut la mijloace de informare medicalå, duce
la cre¿terea cererii pentru metode sofisticate de
diagnostic ¿i tratament, adesea foarte costisitoare.

De aceea orice sistem sanitar este preocupat
de acoperirea cheltuielilor tot mai mari (diag-
nostice multiple/pacient, investiga¡ii repetate/
fiecare diagnostic, baze de date cuprinzatoare ¿i
actualizate cu privire la pacien¡i, etc.). Gåsirea
unor metode diagnostice ¿i terapeutice necos-
tisitoare, neinvazive (orice efect advers necesitå
tratamente suplimentare, deci costuri în plus) ¿i
care så acopere o arie cât mai mare de pacien¡i
¿i afec¡iuni este astfel o prioritate pentru orice
sistem sanitar. Noua arie a medicinei moleculare
ar putea fi råspunsul acestor cåutari, adresându-se
necesitå¡ilor tuturor: pacien¡ilor, furnizorilor ¿i
plåtitorilor de servicii medicale. (18)

Pe de altå parte, sistemele de management
ale sånåtå¡ii ce func¡ioneazå în acest moment
oriunde în lume pun accent pe parametrul numit
„calitatea vie¡ii” ce reprezintå evaluarea în an-
samblu a individului luând în considerare starea
de bine, asociatå cu evenimentele sau condi¡iile
de trai. De aceea a aparut ¿i un nou mod de
abordare a eficien¡ei programelor de sånåtate la
nivel comunitar ¿i a efectului terapeutic la nivel
individual.

Conceptul de calitate a vie¡ii nu trebuie redus
numai la cel de stare de sånåtate,fiind luate în
considerare 3 dimensiuni: fizicå; psihologicå;
socialå. Astfel, metodele de måsurare a calitå¡ii
vie¡ii la nivel comunitar/individual au ca instru-
mente dimensiuni cum ar fi: activitate fizicå,
durere fizicå, perceperea sånåtå¡ii de care pacient/
beneficiar al serviciilor de sånåtate, vitalitate, etc.
(19)

De¿i orice specialitate medicalå ia în calcul
corela¡iile fiziopatologice ce existå între aparatul/
sistemul ce face obiectul respectivei specialitå¡i cu
restul aparatelor ¿i sistemelor din organismul pa-
cientului, legåtura dintre factorii de mediu, sau
predispozi¡iile genetice ¿i etio-patogenia afec-
¡iunilor specifice specialitå¡ii medicale în cauzå,
medicina de familie/generalå este specialitatea ce
poate avea imaginea de ansamblu a pacientului
în mediul såu de via¡å. În etapa fiziologicå specificå
vârstei lui ¿i, mai ales, cu toate afec¡iunile asociate
pe care le are. „În cazul în care tot mai mul¡i
pacien¡i se întorc cåtre medicina alternativå, este
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în interesul relatiei medic-pacient ca, în special,
medicul generalist så fie deschis cåtre aceste noi
perspective.” (20).

 Înså aceasta deschidere trebuie så fie marcatå
de rigoarea profesiunii medicale, ¿i nu de ama-
torismul întâlnit, din pacate, în România în cazul
unor practici ce ¡in de medicina complementarå.

De amatorism a fost acuzatå însâ¿i legea ce
vrea så reglementeze medicina complementarå/
alternativå (legea nr. 118/2007) care a fost numitå
de numita de presa medicalå din România“. O
lege împotriva medicilor ¿i a cetå¡eanului” (21).
Ceea ce a surprins în textul de lege men¡ionat a
fost în primul rând defini¡ia datå de lege în art. 2:
”Practicile ¿i activitåtile de medicinå comple-
mentarå/alternativå au la baza teoriile, credintele
¿i experien¡a diferitelor culturi nationale folosite
pentru prevenirea, diagnosticul ¿i tratamentul
bolilor somatice ¿i psihice.” Pentru compara¡ie,
National Center for Complementary and
Alternative Medicine, (Maryland , S.U.A) da o alta
definitie medicinei complementare/alternative
(CAM): ”CAM cuprinde sisteme de îngrijire me-
dicalå ¿i de sånåtate, practici ¿i produse ce nu sunt
incluse în cadrul medicinii conven¡ionale.” Se
observa ca accentul cade pe termeni ca „îngrijire
medicalå“ ¿i „de sånåtate”, neexistind nici o referire
la „teorii”, „credin¡e” sau „experien¡a diferitelor
culturi na¡ionale”. Poate cå aceastå diferen¡å con-
ceptualå, între ceea ce este CAM ¿i cum este ea
perceputå în România, este la baza comercializårii
¿i utilizårii diferitelor dispozitive – zise medicale –
sau a preparatelor (tablete, capsule, tincturi, etc.)
din plante-zise natural, promovate ¿i explicate de
persoane, publica¡ii sau alte mijloace mass-media
ce nu au ninic în comun cu medicina – ce au luat
amploare în ultimii 20 de ani. Dincolo de riscurile
pe care o escrocherie ce vizeazå sånåtatea oa-
menilor le presupune, trebuie remarcat un alt
pericol indus de aceastå stare de lucruri: com-
promiterea ideii de medicinå alternativå/com-
plementarå în rândul corpului medical, al pa-
cien¡ilor ¿i opiniei publice în general.

Medicina alternativå/complemetarå trebuie så
existe la dispozi¡ia medicului pentru aport diag-
nostic sau ca posibilå consolidare a tratamentului

conven¡ional (cu avizul bolnavului ¿i al familiei) ¿i
nu ar trebui ignorate, de asemenea, implica¡iile
economice pozitive pe care le-ar putea avea ¿i în
costurile sånåtå¡ii publice.

Pe aceste coordonate, ale medicinei bazatå
pe dovezi, fie ea ¿i alternativå, se înscrie ¿i teza
de doctorat cu titlul: „Aportul diagnostic ¿i tera-
peuntic al biorezonantei în umele ståri pato-
logice”, aflatå în derulare în Centrul medical
Launer Gala¡i, cu sprijinul UMF Ia¿i. Rezultatele
preliminare sunt încurajatoare ¿i sus¡in tocmai cele
enuntate anterior. De exemplu, din 93 de pacien¡i
cu diagnostic confirmat prin examen de spe-
cialitate de HTA, 50 (53,76%) au fost nou des-
coperi¡i prin metode ce ¡in de medicinå alter-
nativå, iar dintre cei 43 hipertensivi deja cunosu¡i
28 (65,11%) aveau deja complica¡ii ale HTA
nediagnosticate anterior ¿i gåsite prin acela¿i
metode, care, odatå eviden¡iate, au permis mo-
dificarea corespunzåtoare a tratamentului alopat.
Din 93 de hipertensivi, 75 (80,64%) au ridicat,
la investiga¡ia prin metode biofizice, suspiciunea
de sindrom X metabolic, diagnostic ce a fost con-
firmat prin examene în diferite cabinete de spe-
cialitate. Într-un alt lot de studiu, din 148 alergici,
16 (10,81%) au fost depista¡i prin metode com-
plementare, în absenta simptomelor sau ante-
cedentelor specific alergice, iar în cazul a 30
(20,27%) dintre ei s-au descoperit patologii aso-
ciate bolii alergice, confirmate ulterior prin exa-
mene clinice ¿i paraclinice de specialitate.

În continuare se prelucreazå datele cu privire
la evolu¡ia clinicå ¿i paraclinicå a bolnavilor inclu¿i
în loturile de studiu ce au primit tratament ad-
juvant specific medicinii alternative comparativ cu
a celor care au fost trata¡i doar conven¡ional, ¿i
se lårgesc loturile de studiu men¡ionate pentru a
ob¡ine date cât mai semnificative statistic.

În concluzie, medicina alternativå/com-
plemetarå este un domeniu în care atât medicii
cât ¿i pacientii au nevoie de informa¡ii, iar în pri-
vin¡a bioelectromagnetismului, propor¡ia dintre
datele cunoscute ¿i cele încå necunoscute nu a
fost stabilitå aceasta fiind misiunea cercetårii ¿tiin-
¡ifice viitoare.  
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Coffee may lower endometrial cancer risk

Revista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicaleRevista presei medicale

Women dread a diagnosis of endometrial
cancer, but those who drink at least two cups
of caffeinated coffee a day may have a lower
risk for this cancer of cells lining the uterus.

Coffee drinking seemed to particularly
protect overweight and obese women, study
co-author Dr. Emilie Friberg, at the
Karolinska Intstituet in Stockholm, Sweden,
told Reuters Health by email.

Friberg’s team twice surveyed 60,634
Swedish women about their coffee intake -
when they enrolled in the Swedish
Mammography Cohort study between 1987
and 1990, and again in 1997.

During the 17 years, on average, that
the researchers followed patients, 677
women - about 1 percent — developed

endometrial cancer. The average age at
diagnosis was 67.

In the overall study group, those who daily
drank 2 or more cups were significantly less
likely to develop endometrial cancer, compared
with those who drank fewer cups of coffee.

Each additional daily cup seemed tied to
a 10 percent lower risk for endometrial
cancer, after allowing for age and other
factors potentially tied to endometrial cancer
risk among all the women.

However, they observed the strongest
effect among overweight and obese women,
who, Friberg’s team notes, have “the highest
risk for endometrial cancer.”

Each additional cup of coffee seemed to
decrease endometrial cancer risk by 12

percent among overweight women and by
20 percent among obese women, Friberg and
colleagues report in the International Journal
of Cancer.

The investigators suggest that coffee may
affect blood sugar, fat cells, and estrogen, all
of which play a role in endometrial cancer.
However, they write that the current
findings should be confirmed in other
populations.

In particular, “a study also including
de-caffeinated coffee would make it possible
to separate the effect of coffee and caffeine,”
Friberg said.

Source: REUTERS/HEALTH – New York


