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Mr. Tarek TANTAWY (Marea Britanie)
Dr. Mihaela TĂNĂSESCU (București)
Conf. Dr. Corneliu TOADER (București)
Asist. Univ. Dr. Radu Valeriu TOMA (București)
Asist. Univ. Dr. Oana TRIFĂNESCU (București)  
Prof. Dr. Liliana Ana TUŢĂ (Constanţa)
Asist. Univ. Dr. Mirela ŢIGLIȘ (București)
Asist. Univ. Dr. Alexandru ULMEANU (București)
Șef Lucr. Dr. Ana VALEA (Cluj-Napoca)
Farm. Anca VĂTĂȘESCU (București)
Mr. Ali YOUSIF (Marea Britanie)

Prof. Dr. Dumitru MATEI
Preşedinte executiv SAMF
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PROGRAMUL ŞTIINŢIFIC

Miercuri, 23 octombrie 2019

12.00 Deschiderea Secretariatului Conferinţei
12.00 – 15.00 Înregistrarea participanţilor

SESIUNEA 1
MODERATORI: Prof. Dr. Dumitru MATEI, Prof. Dr. Adrian RESTIAN, Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN, Prof. Dr. Mircea CINTEZĂ, 
Prof. Dr. Irinel POPESCU, Prof. Dr. Iuliana DOBRESCU, Prof. Dr. Emanoil CEAUȘU

15.00 – 15.30 Actualităţi în nefropatia congenitală obstructivă la copil
 Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN
15.30 – 16.00 Tumorile hepatice benigne
 Prof. Dr. Irinel POPESCU
16.00 – 16.30 Insuficienţa cardiacă cu fracţie de ejecţie normală
 Prof. Dr. Mircea CINTEZĂ
16.30 – 17.00 Epilepsia la pacienţii cu tulburare de spectru autist – corelaţii, riscuri și dificultăţi de tratament
 Dr. Lucia-Emanuela ANDREI, Asist. Univ. Dr. Mihaela STANCU, Asist. Univ. Dr. Alexandra Mariana BUICĂ, 
 Șef Lucr. Dr. Florina RAD, Prof. Dr. Iuliana DOBRESCU
17.00 – 17.30 Rezistenţa bacteriilor la antibiotice – trecut, prezent și viitor
 Prof. Dr. Emanoil CEAUȘU, Șef Lucr. Dr. Maria NICA

17.30 – 17.50 Pauză de cafea 

SESIUNEA a 2-a
MODERATORI: Prof. Dr. Dumitru MATEI, Prof. Dr. Adrian RESTIAN

17.50 – 18.10 Impactul deficitului de vitamină D asupra stării de sănătate la populaţia adultă
 Dr. Adriana METONI
18.10 – 18.30 Importanţa modificărilor intervalului Q-T la pacienţii cu fibrilaţie atrială
 Asist. Univ. Dr. Irina-Anca EREMIA, Asist. Univ. Dr. Silvia NICA, Prof. Dr. Ioana-Anca BĂDĂRĂU 
18.30 – 18.50 Tratamentul chirurgical al nevralgiei de trigemen 
 Conf. Dr. Corneliu TOADER, Dr. Marian STROI, Dr. S. SUDITU, Dr. D. ROȘU
18.50 – 19.10 Faringita streptococică la copil – experienţa pe un an în cadrul Compartimentului de Primiri Urgenţe
 Drd. Dr. Victor Daniel MIRON, Prof. Dr. Dumitru MATEI, Dr. Gabriela BAR, Student Claudiu FILIMON, 
 Conf. Dr. Mihai CRAIU
19.10 – 19.30 Cancerul prostatei: Condiţii de selecţie a candidaţilor la supravegherea activă 
 Șef Lucr. Dr. Xenia BACINSCHI
19.30 – 19.50 Impactul infecţiei cu virusul human papilloma în carcinomul scuamos orofaringian 
 Asist. Univ. Dr. Mihai GEORGESCU
19.50 – 20.10 Sindromul dureros în trei ipostaze
 Dr. Grigore BUȘOI
20.10 – 20.30 Medicul de familie și medicina holistică  
 Prof. Dr. Georgeta SINIŢCHI 
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PROGRAMUL ŞTIINŢIFIC

Joi, 24 octombrie 2019

10.00 Deschiderea oficială a Conferinţei
 Prof. Dr. Dumitru MATEI, Prof. Dr. Adrian RESTIAN

SESIUNEA a 3-a
MODERATORI: Prof. Dr. Adrian RESTIAN, Conf. Dr. Luminiţa BELDEAN, Conf. Dr. Monica DRAGOMIR 

10.20 – 10.40 Boli endocrine la copil –  experienţa unui cabinet de endocrinologie pediatrică
 Conf. Dr. Luminiţa BELDEAN
10.40 – 11.00 Particularităţi de debut și evolutive în neuroblastom
 Conf. Dr. Monica DRAGOMIR, Prof. Dr. Dimitrie DRAGOMIR 
11.00 – 11.20 Microbiota și modularea ei – actualităţi și perspective
 Prof. Dr. Sorin ARAMĂ
11.20 – 11.40 Beneficiile antioxidanţilor în terapia hepatitelor virale (Simpozion GNC)
 Asist. Univ. Dr. Liliana BAROIU

11.40 – 12.00 Pauză de cafea 

SESIUNEA a 4-a
MODERATORI: Prof. Dr. Dumitru MATEI, Prof. Dr. A.V. CIUREA, Conf. Habil. Dr. Camelia DIACONU, Asist. Univ Dr. Laura CONDUR

12.00 – 12.20 Sindromul de fragilitate – o nouă provocare în practica medicului de familie
 Asist. Univ Dr. Laura CONDUR
12.20 – 12.40 Dyslipidemia and nonalcoholic fatty liver disease (Simpozion Sanience)
 Prof. Dr. Gabriela RADULIAN
12.40 – 13.00 Bolnavul vârstnic și necesitatea unei prescrieri raţionale a medicamentelor
 Conf. Habil. Dr. Camelia DIACONU
13.00 – 13.20 Nattokinaza – un nou orizont terapeutic în abordarea complementară și modernă a celor mai 
 importante patologii cardiovasculare, cerebrovasculare și circulatorii (Simpozion Sanience)
 Prof. Dr. Dan Dominic IONESCU 
13.20 – 13.40 Delfinul și omul
 Prof. Dr. A.V. CIUREA 
13.40 – 13.55 Terapia naturistă în prevenirea bolii Alzheimer (Simpozion Secom)
 Prof. Dr. A.V. CIUREA
13.55 – 14.15 Profilaxia recurenţelor infecţiilor de căi respiratorii la copil (Simpozion Vifor Pharma)
 Dr. Mihaela ȘTEFĂNESCU

14.15– 15.00 Pauză de prânz 

SESIUNEA a 5-a
MODERATORI: Prof. Dr. Dumitru MATEI, Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU, Prof. Dr. Adriana Sarah NICA 

15.00 – 15.25 De la alimentaţia tradiţională la noile ghiduri de alimentaţie
 Prof. Dr. Dumitru MATEI
15.25 – 15.45 Ultrasonografia point of care – POCUS – în practica medicului de familie
 Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU, Șef Lucr. Dr. Carmen-Adriana DOGARU, Asist. Univ. Dr. Mirela RADU
15.45 – 16.05 Livuron Hepa – un aliat de încredere în protecţia și susţinerea funcţiei hepatice 
 (Simpozion Naturpharma)
 Dr. Florin Mihai LUNGANA
16.05 – 16.30 Rolul antiinflamatoarelor nonsteroidiene topice în patologia osteo-articulară: De la teorie la cazuri 
 clinice (Simpozion GSK)
 Conf. Dr. Daniela OPRIȘ-BELINSKI
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16.30 – 16.50 Durerea somatică cervico-cefalică în practica medicală curentă
 Prof. Dr. Adriana Sarah NICA 
16.50 – 17.10 Experienţe ale medicului de familie din alte ţări UE
 Dr. Marinela OLĂROIU 
17.10 – 17.30 Mecanisme de apărare în faţa acuzaţiilor de malpraxis medical
 Șef Lucr. Dr. Codruţ Andrei NANU

17.30 – 17.40 Pauză de cafea
 
SESIUNEA a 6-a
MODERATORI: Prof. Dr. Adrian RESTIAN, Șef Lucr. Dr. Eliza CINTEZĂ

17.40 – 18.00 Indicaţii și contraindicaţii de vaccinare la copiii cu cardiopatii congenitale sau dobândite
 Șef Lucr. Dr. Eliza CINTEZĂ
18.00 – 18.20 Scolioza –- Tulburare majoră de creștere și dezvoltare somatică la copii și adolescenţi 
 Șef Lucr. Dr. Brîndușa MITOIU 
18.20 – 18.40 Aspecte ale comportamentului disimulat în relaţia medic-pacient
 Psiholog Marius DĂSCĂLESCU
18.40 – 19.00 Impactul stilului de viaţă în creșterea telomerilor și a longevităţii
 Dr. Cristina Anca DĂSCĂLESCU
19.00 – 19.20 Sindromul Morris – Când genotipul și fenotipul sunt în antiteză
 Dr. Lucian IORGA, Asist. Univ. Dr. Dragoș MARCU, Conf. Dr. Ovidiu BRATU, Prof. Dr. Dan MISCHIANU
19.20 – 19.35 Incidentalomul adrenal – cât de departe de cancer?
 Șef Lucr. Dr. Mara CARȘOTE, Conf. Dr. Adina GHEMIGIAN, Șef Lucr. Dr. Ana VALEA 

PROGRAMUL ŞTIINŢIFIC

Joi, 24 octombrie 2019
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PROGRAMUL ŞTIINŢIFIC

Vineri, 25 octombrie 2019

SESIUNEA a 7-a
MODERATORI: Prof. Dr. Dan-Dominic IONESCU, Prof. Dr. Diana DELEANU, Conf. Dr. Mircea CROITORU, Șef Lucr. Dr. Polliana LERU

09.30 – 09.50 Febra periodică – realitate a medicinei de astăzi 
 Asist. Univ. Dr. Mihaela BĂTĂNEANŢ 
09.50 – 10.10 Poluarea aerului cu microparticule: Factor de risc cardiovascular
 Prof. Dr. Dan-Dominic IONESCU
10.10 – 10.30 Alegerea unui medicament nou apărut: Avantaje/dezavantaje din punct de vedere toxicologic
 Conf. Dr. Mircea CROITORU
10.30 – 10.50 Alergiile respiratorii sezoniere și poluarea atmosferică în mediul urban ca problemă de sănătate 
 publică
 Șef Lucr. Dr. Polliana LERU 
10.50 – 11.20 Este posibilă profilaxia primară în bolile alergice?
 Prof. Dr. Diana DELEANU

11.20 – 11.30 Pauză de cafea

SESIUNEA a 8-a
MODERATORI: Prof. Dr. Adrian RESTIAN, Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU

11.30 – 11.45 Abordarea topică a tratamentului în durerea acută musculo-scheletală (Simpozion Reckitt Benckiser)
 Conf. Dr. Daniela OPRIȘ-BELINSKI
11.45 – 12.00 Despre durere (Simpozion Reckitt Benckiser)
 Prof. Dr. Șerban Vifor BERTEȘTEANU
12.00 – 12.20 Osteoporoza și rolul vitaminei D (Simpozion Theramex)
 Farm. Dr. Speranţa Petria PRADA 
12.20 – 12.40 Importanţa microbiotei intestinale în starea generală de sănătate (Simpozion Montefarmaco)
 Șef Lucr. Dr. Ionel COPACI
12.40 – 12.55 Compuși de elecţie în hepatopatii (Simpozion Secom)
 Șef Lucr. Dr. Ionel COPACI
12.55 – 13.15 Beneficiile extractului standardizat de iederă în tratamentul pacienţilor cu afecţiuni respiratorii 
 (Simpozion Sandoz)
 Asist. Univ. Dr. Alexandru ULMEANU
13.15 – 13.35 Provocări ale patologiei  pediatrice – algoritmi de practică pediatrică (Simpozion Walmark)
 Dr. Valeria HERDEA 
13.35 – 13.50 Rolul medicului de familie în managementul cancerului mamar (Simpozion Roche)
 Dr. Raluca PĂTRU
13.50 – 14.10 Gripa și obezitatea 
 Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU, Prof. Dumitru MATEI, Farm. Anca VĂTĂȘESCU, Student Alexandra VLAD

14.10 – 15.00 Pauză de prânz

SESIUNEA a 9-a
MODERATORI: Prof. Dr. Liliana TUŢĂ, Prof. Dr. Dana CRAIU

15.00 – 15.20 Pacientul meu stabil, diabetic și hipertensiv, a devenit brusc instabil. Este rinichiul de vină? 
 Prof. Dr. Liliana TUŢĂ
15.20 – 15.45 Antibioterapii moderne: Status actual, provocări și perspective (Simpozion Terapia)
 Dr. Cristian MIHĂILESCU 
15.45 – 16.10 Ce trebuie să fac într-o criză de epilepsie? – sesiune interactivă
 Prof. Dr. Dana CRAIU
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PROGRAMUL ŞTIINŢIFIC

Vineri, 25 octombrie 2019

SESIUNEA a 10-a
MODERATORI: Prof. Dr. Adrian RESTIAN, Prof. Dr. Rodica ANGHEL, Conf. Dr. Laurenţia GALEȘ, Conf. Dr. Mircea MĂNUC

16.10 – 16.30 Tendinţe actuale în radioterapia cancerelor ginecologice
 Prof. Dr. Rodica ANGHEL
16.30 – 16.50 Principii de îngrijire a cateterelor și a camerelor de infuzie „port a cath“
 Conf. Dr. Laurenţia GALEȘ
16.50 – 17.10 Proceduri de reconstrucţie a sânului – aspecte intraoperatorii pe care medicii de familie trebuie să le 
 cunoască pentru a identifica precoce semnele unor complicaţii
 Dr. Maria Roxana CHIRU, Mr. Andrew Hart PINTO, Mr. Ali YOUSIF, Mr. Hazem ALFEKY, 
 Mr. Kavish MAHESHWARI, Mr. Tarek TANTAWY, Prof. Sandip HINDOCHA
17.10 – 17.30 Programul naţional de screening în cancerul colorectal – implicarea medicului de familie
 Conf. Dr. Mircea MĂNUC
17.30 – 17.45 Rolul MF în depistarea cancerului de col uterin
 Prof. Dr. Dimitrie NANU

17.45 – 18.00 Pauză de cafea 

SESIUNEA a 11-a
MODERATORI: Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU, Prof. Dr. Emanoil CEAUȘU, Dr. Valeria HERDEA

SESIUNE SPECIALĂ – Vaccine Advocacy

1.  De la istorie la realitate: Gripa
 Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU, Dr. Valeria HERDEA 

2.  RAPI – Reacţii adverse postvaccinale indezirabile
 Asist. Univ. Dr. Emiliana COSTIUG, Dr. Claudia POP

3. Infecţia meningococică
 Dr. Petruţa TARCIUC, Dr. Simona CIOC             

4. Infecţia HPV
 Dr. Valeria HERDEA, Dr. Carmen MIRĂUŢĂ

5. Boala pneumococică
 Dr. Simona RUS, Dr. Marin RUS

6. PANEL DE DISCUŢII. Istoria unei epidemii anunţate: RUJEOLA
 Dr. Valeria HERDEA, Dr. Raluca GHIONARU, Asist. Univ. Dr. Emiliana COSTIUG
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PROGRAMUL ŞTIINŢIFIC

Sâmbătă, 26 octombrie 2019

SESIUNEA a 12-a
MODERATORI: Prof. Dr. Constantin MARICA, Prof. Dr. Afilon JOMPAN, Conf. Dr. Horia BĂLAN 

09.00 – 09.30 Abordări actuale în cancerul bronhopulmonar 
 Prof. Dr. Constantin MARICA, Dr. Mihaela TĂNĂSESCU
09.30 – 10.00 Burnout – date dintr-o realitate imediată
 Conf. Dr. Horia BĂLAN, Șef Lucr. Dr. Livia POPESCU
10.00 – 10.20 Patologia recesivă în schimbare în fostele izolate umane din Banat
 Prof. Dr. Afilon JOMPAN
10.20 – 10.40 Managementul pacientului obez cu boli pulmonare cronice
 Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU
10.40 – 11.00 Profilaxia și monitorizarea pacienţilor cu sindrom dislipidemic prin cabinetele de medicină de familie 
 din ambulatoriul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“, București
 Asist. Univ. Dr. Cristian ȘTEFANI
11.00 – 11.20 Sincopa de cauză cardiacă și resuscitarea cardiopulmonară. Ce rol are medicul de familie?
 Șef Lucr. Dr. Gabriel Cristian BEJAN, Șef Lucr. Dr. Liviu Nicolae GHILENCEA
11.20 – 11.40 Actualităţi în managementul perioperator al pacienţilor cu deficit de fier
 Asist. Univ. Dr. Mirela ŢIGLIȘ, Șef Lucr. Dr. Tiberiu Paul NEAGU, Prof. Dr. Ioana Marina GRINŢESCU

11.40 – 12.00 Pauză de cafea

SESIUNEA a 13-a
MODERATORI: Prof. Dr. Dumitru MATEI, Prof. Dr. Adrian RESTIAN, Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU

12.00 – 12.15 Urmărirea postterapeutică a pacientului oncologic
 Asist. Univ. Dr. Radu Valeriu TOMA 
12.15 – 12.30 Cum putem estima cel mai bine prognosticul pacientelor cu neoplasm ovarian
 Asist. Univ. Dr. Oana TRIFĂNESCU
12.30 – 12.45 Provocările chirurgului plastician în patologiile tumorale cutanate și de părţi moi 
 Șef Lucr. Dr. Tiberiu Paul NEAGU, Asist. Univ. Dr. Mirela ŢIGLIȘ, Prof. Emerit Dr. Ioan LASCĂR
12.45– 13.00 Diagnosticul și tratamentul multidisciplinar în osteosarcom
 Asist. Univ. Dr. Luiza ȘERBĂNESCU
13.00 – 13.15 Diagnosticul precoce al neoplasmului mamar
 Asist. Univ. Dr. Naie ALEXANDRU
13.15 – 13.30 Disfuncţii tiroidiene la gravide – perspectiva medicului de familie
 Șef Lucr. Dr. Mihaela Daniela BALTĂ
13.30 – 13.45 Influenţa axei acid uric-inflamaţie-boală cronică de rinichi asupra prognosticului
 Șef Lucr. Dr. Ileana PERIDE, Conf. Dr. Andrei NICULAE, Prof. Dr. Ionel Alexandru CHECHERIŢĂ
13.45 – 14.00 Abordarea prevenţiei diabetului zaharat de tip 2 la persoanele cu risc în practica medicului de familie
 Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU
14.00 – 14.15 Rolul medicului de familie în prevenţia și tratamentul obezităţii prin implicarea vitaminei D
 Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU
14.15 – 14.45 Pericolele societăţii informaţionale
 Prof. Dr. Adrian RESTIAN

14.45 Închiderea lucrărilor. Concluzii
 Prof. Dr. Dumitru MATEI, Prof. Dr. Adrian RESTIAN

14.50 Înmânarea Certificatelor de Participare 
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1. Obezitatea și gripa
 Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU1,2, 

Prof. Dr. Dumitru MATEI3, 
Farm. Pr. Anca VĂTĂȘESCU1, 
student Alexandra VLAD2 

 1INCDMM Cantacuzino, București, România
 2Facultatea de Medicină, Universitatea 

„Titu Maiorescu“, București, România
 3Catedra Medicină de Familie, 

UMF „Carol Davila“, București, România
2. Diagnosticul precoce al neoplasmului 

mamar
 Asist. Univ. Dr. Naie ALEXANDRU
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 

Trestioreanu”, București, România
3. Epilepsia la pacienţii cu tulburare de spectru 

autist – corelaţii, riscuri și dificultăţi de 
tratament

 Dr. Lucia-Emanuela ANDREI1, 
Asist. Univ. Dr. Mihaela STANCU2, 
Asist. Univ. Dr. Alexandra Mariana BUICĂ2, 
Șef Lucr. Dr. Florina RAD1,2, 
Prof. Dr. Iuliana DOBRESCU1,2

 1Clinica de Psihiatrie a Copilului și 
Adolescentului, UMF „Carol Davila“, 
București, România

 2Spitalul Clinic de Psihiatrie, „Prof. Dr. Alex. 
Obregia“, București, România

4. Tendinţe actuale în radioterapia cancerelor 
ginecologice

 Prof. Dr. Rodica ANGHEL
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 

Trestioreanu”, București, România
5. Microbiota și modularea ei – actualităţi și 

perspective
 Prof. Dr. Sorin ARAMĂ
 Disciplina de Fiziopatologie și Imunologie, 

Facultatea de Medicină Dentară, 
UMF „Carol Davila“, București, România

 Compartimentul de Endoscopie digestivă, 
Centrul Medical NEOLIFE, București, România 

6. Cancerul prostatei: Condiţii de selecţie a 
candidaţilor la supravegherea activă 

 Şef Lucr. Dr. Xenia BACINSCHI
 UMF „Carol Davila“, București, România

LISTA PREZENTĂRILOR ORALE (în ordinea alfabetică a primului autor)

 Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 
Trestioreanu”, București, România

7. Disfuncţii tiroidiene la gravide – perspectiva 
medicului de familie

 Șef Lucr. Dr. Mihaela Daniela BALTĂ1, 
Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU1, 
Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU1, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra 
STĂNESCU1, Prof. Dr. Dumitru MATEI1,2

 1Catedra Medicină de familie, 
UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România

 2INSMC „Alessandrescu-Rusescu“, Bucureşti, 
România

8. Burnout – date dintr-o realitate imediată
 Conf. Dr. Horia BĂLAN, 

Şef Lucr. Dr. Livia POPESCU
 UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
9. Actualităţi în nefropatia congenitală 

obstructivă la copil
 Prof. Dr. Mihaela BĂLGRĂDEAN
 1Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 

„M.S. Curie“, București, România
 2UMF „Carol Davila“, București, România
10. Febra periodică – realitate a medicinei de 

astăzi
 Asist. Univ. Dr. Mihaela BĂTĂNEANŢ
 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 

„Louis Ţurcanu“, Timișoara, România
 Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș“, Timișoara, România
11. Sincopa de cauză cardiacă și resuscitarea 

cardio-pulmonară. Ce rol are medicul de 
familie?

 Șef Lucr. Dr. Gabriel Cristian BEJAN1, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU1, 
Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU1, 
Asist. Univ. Dr. Constantin ȘTEFANI1, 
Dr. Ioana Camelia TELEANU2, 
Dr. Cristina Maria CONEA3, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI1,3, 
Șef Lucr. Dr. Liviu-Nicolae GHILENCEA1,4

 1Disciplina Medicină de familie, UMF „Carol 
Davila“, Bucureşti, România

 2Medicină de urgenţă, SUU Elias, București, 
România

 3INSMC „Alessandrescu-Rusescu“, Bucureşti, 
România

 4Cardiologie, SUU Elias, București, România
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LISTA PREZENTĂRILOR ORALE (în ordinea alfabetică a primului autor)

12. Boli endocrine la copil –  experienţa unui 
cabinet de endocrinologie pediatrică

 Conf. Dr. Luminiţa BELDEAN
 Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România
13. Sindromul dureros în trei ipostaze
 Dr. Grigore BUȘOI
 Redactor-Șef „Revista Medicală Română“
14. Incidentalomul adrenal – cât de departe de 

cancer?
 Şef Lucr. Dr. Mara CARŞOTE1,2, 

Conf. Dr. Adina GHEMIGIAN1,2, 
Şef Lucr. Dr. Ana VALEA3,4

 1UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
 2Institutul Naţional de Endocrinologie 

„C.I. Parhon“, Bucureşti, România
 3UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca, România
 4Spitalul Judeţean, Cluj-Napoca, România
15. Rezistenţa bacteriilor la antibiotice – trecut, 

prezent și viitor
 Prof. Dr. Emanoil CEAUŞU, 

Şef Lucr. Dr. Maria NICA
 1UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
 2Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale 

„Dr. Victor Babeş“, Bucureşti, România
16. Proceduri de reconstrucţie a sânului – 

aspecte intraoperatorii pe care medicii de 
familie trebuie să le cunoască pentru a 
identifica precoce semnele unor complicaţii

 Dr. Maria Roxana CHIRU1,2, 
Mr. Andrew Hart PINTO2, Mr. Ali YOUSIF2, 
Mr. Hazem ALFEKY2, Mr. Kavish MAHESHWARI2, 
Mr. Tarek TANTAWY2, Prof. Sandip HINDOCHA2

 1Clinica de Chirurgie Plastică, Estetică şi 
Microchirurgie Reconstructivă, 
Spitalul Clinic de Urgenţă, Bucureşti, România

 2Department of Plastic Surgery and Laser 
Centre, Bedford Hospital NHS Trust, UK

17. Indicaţii și contraindicaţii de vaccinare la copiii 
cu cardiopatii congenitale sau dobândite

 Şef Lucr. Dr. Eliza CINTEZĂ
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 

„Marie Curie“, București, România
18. Insuficienţa cardiacă cu fracţie de ejecţie 

normală
 Prof. Dr. Mircea CINTEZĂ
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Spitalul Universitar de Urgenţă, București, 

România

19. Delfinul și omul – Un studiu fascinant 
despre asemănările dintre anatomia și 
fiziologia sistemului nervos central al 
delfinului și al omului (verișorii noștri 
acvatici)

 Prof. Dr. A.V. CIUREA, MSc., Dr.h.c. Mult
 UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
 Secţia Neurochirurgie, Spitalul Clinic Sanador, 

Bucureşti, România
20. Sindromul de fragilitate – o nouă provocare 

în practica medicului de familie
 Asist. Univ Dr. Laura CONDUR
 Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România
21. Ce trebuie să fac într-o criză de epilepsie? – 

sesiune interactivă
 Prof. Dr. Dana CRAIU
  UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România 
 Clinica de Neurologie pediatrică, 

Spitalul „Al. Obregia“, Bucureşti, România
22. Alegerea unui medicament nou apărut: 

Avantaje/dezavantaje din punct de vedere 
toxicologic

 Conf. Dr. Mircea Dumitru CROITORU
 Facultatea de Farmacie, Disciplina de 

Toxicologie şi Farmacocinetică, 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe 
şi Tehnologie, Tg. Mureş, România

23. Impactul stilului de viaţă în creșterea 
telomerilor și a longevităţii

 Dr. Cristina Anca DĂSCĂLESCU
 DR. CRISTIADAS SRL, Braşov, România
24. Aspecte ale comportamentului disimulat în 

relaţia medic-pacient
 Psiholog Marius Adrian Alberti DĂSCĂLESCU
 FITODAS SRL, Braşov, România
25. Este posibilă profilaxia primară în bolile 

alergice?
 Prof. Dr. Diana DELEANU
 Disciplina Imunologie, UMF „Iuliu 

Haţieganu“, Cluj-Napoca, România
 Institutul Regional de Gastroenterologie şi 

Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“, Cluj-Napoca, 
România
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26. Bolnavul vârstnic și necesitatea unei 
prescrieri raţionale a medicamentelor

 Conf. Habil. Dr. Camelia DIACONU
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Clinica de Medicină Internă, Spitalul Clinic de 

Urgenţă, București, România
27. Particularităţi de debut și evolutive în 

neuroblastom
 Conf. Dr. Monica DRAGOMIR1,2, 

Prof. Dr. Dimitrie DRAGOMIR1

 1UMF „Carol Davila“, București, România
 2Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 

Trestioreanu”, București, România
28. Ultrasonografia point of care – POCUS – în 

practica medicului de familie
 Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU, 

Șef Lucr. Dr. Carmen-Adriana DOGARU, 
Asist. Univ. Dr. Mirela RADU

 Disciplina de Medicină a Familiei, UMF, 
Craiova, România

29. Importanţa modificărilor intervalului Q-T la 
pacienţii cu fibrilaţie atrială

 Asist. Univ. Dr. Irina-Anca EREMIA, 
Asist. Univ. Dr. Silvia NICA, 
Prof. Dr. Ioana-Anca BĂDĂRĂU

 UMF „Carol Davila“, București, România
30. Principii de îngrijire a cateterelor și a 

camerelor de infuzie „port a cath“
 Conf. Dr. Laurenţia GALEŞ
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 

Trestioreanu”, București, România
31. Impactul infecţiei cu virusul human 

papilloma în carcinomul scuamos 
orofaringian 

 Asist. Univ. Dr. Mihai GEORGESCU
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 

Trestioreanu”, București, România
32. Abordarea prevenţiei diabetului zaharat de 

tip 2 la persoanele cu risc în practica 
medicului de familie

 Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI

 Disciplina Medicină de familie, UMF „Carol 
Davila“, București, România

33. Managementul pacientului obez cu boli 
pulmonare cronice

 Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU1, 
Șef Lucr. Dr. Mihaela Daniela BALTĂ1, 
Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU1, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU1, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI1,2

 1Catedra Medicină de familie, 
UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România

 2INSMC „Alessandrescu-Rusescu“, Bucureşti, 
România

34. Poluarea aerului cu particule și riscul 
cardiovascular

 Prof. Dr. Dan-Dominic IONESCU, EFESC, FAHA
35. Sindromul Morris – Când genotipul și 

fenotipul sunt în antiteză
 Dr. Lucian IORGA1, 

Asist. Univ. Dr. Dragoș MARCU1,2, 
Conf. Dr. Ovidiu BRATU1,2, 
Prof. Dr. Dan MISCHIANU1,2

 1Clinica de Urologie, Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“, 
București

 2UMF „Carol Davila“, București, România
36. Patologia recesivă în schimbare în fostele 

izolate umane din Banat
 Prof. Dr. Afilon JOMPAN
 Disciplina Medicina Familiei, Facultatea de 

Medicină, Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş“, Arad, România

37. Alergiile respiratorii sezoniere și poluarea 
atmosferică în mediul urban ca problemă de 
sănătate publică

 Şef Lucr. Dr. Polliana LERU
 Disciplina Medicină de Familie, 

UMF „Carol Davila”, București, România 
 Spitalul Clinic Colentina, București, România
38. Abordări actuale în cancerul 

bronhopulmonar
 Prof. Dr. Constantin MARICA1,2,3, |

Dr. Mihaela TĂNĂSESCU2

 1UMF „Carol Davila“, București, România
 2Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, 

București, România
 3Honorary President of TB Section of 

Romanian Pneumology Society

LISTA PREZENTĂRILOR ORALE (în ordinea alfabetică a primului autor)
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39. De la alimentaţia tradiţională la noile 
ghiduri de alimentaţie

 Prof. Dr. Dumitru MATEI1,2, 
Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU1

 1Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei 
și Copilului „Alessandresscu-Rusescu“, 
București, România

 2UMF „Carol Davila”, București, România
40. Programul naţional de screening în cancerul 

colorectal – implicarea medicului de familie
 Conf. Dr. Mircea MĂNUC
 Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie, 

Institutul Clinic Fundeni, București, România
 UMF „Carol Davila“, București, România
41. Impactul deficitului de vitamină D asupra 

stării de sănătate la populaţia adultă
 Dr. Adriana METONI
 Cabinet medical medicină de familie, 

Bucureşti, România
42. Faringita streptococică la copil – experienţa 

pe un an în cadrul Compartimentului de 
Primiri Urgenţe

 Drd. Dr. Victor Daniel MIRON1,2, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI1,2, 
Dr. Gabriela BAR1, 
Student Claudiu FILIMON2, 
Conf. Dr. Mihai CRAIU1,2

 1Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei 
și Copilului „Alessandresscu-Rusescu“, 
București, România

 2UMF „Carol Davila”, București, România
43. Scolioza –- Tulburare majoră de creștere și 

dezvoltare somatică la copii și adolescenţi 
 Şef Lucr. Dr. Brînduşa MITOIU
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Institutul Naţional de Recuperare, Medicină 

Fizică și Balneoclimatologie, București, 
România

44. Mecanisme de apărare în faţa acuzaţiilor de 
malpraxis medical

 Şef Lucr. Dr. Codruţ Andrei NANU
 Disciplina Elemente juridice medicale și 

malpraxis, Departamentul 14 Ortopedie/ATI, 
UMF „Carol Davila“, București, România

45. Rolul MF în depistarea cancerului de col 
uterin

 Prof. Dr. Dimitrie NANU
 UMF „Carol Davila“, București, România

46. Provocările chirurgului plastician în 
patologiile tumorale cutanate și de părţi moi 

 Șef Lucr. Dr. Tiberiu Paul NEAGU, 
Asist. Univ. Dr. Mirela ŢIGLIȘ, 
Prof. Emerit Dr. Ioan LASCĂR

 UMF „Carol Davila“, București, România
 Clinica de Chirurgie Plastică și Microchirurgie 

Reconstructivă, Spitalul Clinic de Urgenţă, 
București, România

47. Durerea somatică cervico-cefalică în practica 
medicală curentă

 Prof. Dr. Adriana Sarah NICA
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Institutul Naţional de Recuperare, Medicină 

Fizică și Balneoclimatologie, București, 
România

48. Experienţe ale medicului de familie din alte 
ţări UE

 Dr Marinela OLĂROIU
 SOAZE/RACE (Research and Advice in Care of 

Elderly)
 Redactor-Şef „Revista Română de Medicina 

Familiei“
49. Influenţa axei acid uric-inflamaţie-boală 

cronică de rinichi asupra prognosticului
 Șef Lucr. Dr. Ileana PERIDE, 

Conf. Dr. Andrei NICULAE, 
Prof. Dr. Ionel Alexandru CHECHERIŢĂ

 Clinica Nefrologie și Dializă, Spitalul Clinic de 
Urgenţă „Sf. Ioan“, București, România

 UMF „Carol Davila“, București, România
50. Tumorile hepatice benigne
 Prof. Dr. Irinel POPESCU
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant 

Hepatic Fundeni, București, România
51. Pericolele societăţii informaţionale
 Prof. Dr. Adrian RESTIAN
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Redactor-Şef revista „Practica Medicală“
52. Medicul de familie și medicina holistică
 Prof. Dr. Georgeta SINIŢCHI
 Centrul Medical Alergologic „Atopia“, Iași, 

România

LISTA PREZENTĂRILOR ORALE (în ordinea alfabetică a primului autor)
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53. Rolul medicului de familie în prevenţia și 
tratamentul obezităţii prin implicarea 
vitaminei D

 Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU, 
Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU, 
Șef Lucr. Dr. Liviu Nicolae GHILENCEA, 
Asist. Univ. Dr. Constantin ȘTEFANI, 
Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU, 
Șef Lucr. Dr. Cristian BEJAN, 
Șef Lucr. Dr. Daniela Mihaela BALTĂ, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI 

 Disciplina Medicină de familie, 
UMF „Carol Davila“, București, România

54. Diagnosticul și tratamentul multidisciplinar 
în osteosarcom

 Asist. Univ. Dr. Luiza ŞERBĂNESCU
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 

Trestioreanu”, București, România
55. Profilaxia și monitorizarea pacienţilor cu 

sindrom dislipidemic prin cabinetele de 
medicină de familie din ambulatoriul 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central „Dr. Carol Davila“, București

 Asist. Univ. Dr. Cristian ŞTEFANI1,2, 
Dr. Cristina COSTAȘ2, 
Dr. Iuliana Constantina BĂNICĂ2, 
Dr. Diana MĂNESCU2, Dr. Nicoleta CHIRILOI2, 
Dr. Ciprian Constantin TATARU2, 
Șef Lucr. Dr. Gabriel Cristian BEJAN1, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU1, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI1,3, 
Șef Lucr. Dr. Liviu-Nicolae GHILENCEA1,4

 1Disciplina Medicină de familie, UMF „Carol 
Davila“, Bucureşti, România

 2Spitalul Universitar de Urgenţă Militar 
Central „Dr. Carol Davila“, București, România

 3INSMC „Alessandrescu-Rusescu“, Bucureşti, 
România

 4Cardiologie, SUU Elias, București, România

56. Tratamentul chirurgical al nevralgiei de 
trigemen

 Conf. Dr. Corneliu TOADER1,2, 
Dr. Marian STROI2, Dr. S. SUDITU2, 
Dr. D. ROŞU2

 1UMF „Carol Davila“, București, România
 2Departamentul de Neurochirurgie, Institutul 

Naţional de Neurologie şi Boli 
Neurovasculare, București, România

57. Urmărirea postterapeutică a pacientului 
oncologic

 Asist. Univ. Dr. Radu Valeriu TOMA 
 UMF „Carol Davila“, București, România
 Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 

Trestioreanu”, București, România
58. Cum putem estima cel mai bine prognosticul 

pacientelor cu neoplasm ovarian
 Asist. Univ. Dr. Oana TRIFĂNESCU
 UMF „Carol Davila“, București, România 
 Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. 

Trestioreanu”, București, România
59. Pacientul meu stabil, diabetic și hipertensiv, 

a devenit brusc instabil. Este rinichiul de 
vină? 

 Prof. Dr. Liliana TUŢĂ
 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, 

Constanţa, România
 Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România
60. Actualităţi în managementul perioperator al 

pacienţilor cu deficit de fier
 Asist. Univ. Dr. Mirela ŢIGLIȘ, 

Șef Lucr. Dr. Tiberiu Paul NEAGU, 
Prof. Dr. Ioana Marina GRINŢESCU

 UMF „Carol Davila“, București, România
 Clinica de Chirurgie Plastică și Microchirurgie 

Reconstructivă, Spitalul Clinic de Urgenţă, 
București, România

LISTA PREZENTĂRILOR ORALE (în ordinea alfabetică a primului autor)
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REZUMATE CONFERINŢE (în ordinea alfabetică a primului autor)

1. Obezitatea și gripa
Prof. Dr. Viorel ALEXANDRESCU1,2, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI3, 
Farm. Pr. Anca VĂTĂȘESCU1, 
student Alexandra VLAD2 
1INCDMM Cantacuzino, București, România
2Facultatea de Medicină, 
Universitatea „Titu Maiorescu“, București, România
3Catedra Medicină de Familie, UMF „Carol Davila“, 
București, România

Obezitatea în diferite grade este relativ frecventă 
în populaţia globului. Se estimează că în lume (2013) 
sunt circa 2,1 miliarde de persoane obeze (≈30% din 
populaţia globului), dintre care 40% sunt copii. Dacă 
facem referire la sex, bărbaţii cu obezitate sunt în 
proporţie de 28,8-36,9%, iar femeile de 29,8-38%.

În România, peste 20% (21,3%) dintre persoanele 
de peste 18 ani suferă de obezitate, iar dacă se adau-
gă la aceștia procentul de persoane cu supragreutate 
de 31,1%, se observă că 50% din populaţie are o gre-
utate crescută.

Excesul de greutate și obezitatea sunt factori ma-
jori de risc pentru o serie de boli cronice, inclusiv dia-
betul zaharat, bolile cardiovasculare și cancerul.

Mai multe studii au arătat că infecţiile pot avea o 
evoluţie severă la persoanele obeze, cu spitalizări 
frecvente și uneori cu decese. Una dintre infecţiile 
care pot avea o evoluţie severă la persoanele obeze 
este gripa.

Asocierea dintre gripă și obezitate a fost observa-
tă de foarte multă vreme, dar riscul de complicaţii și 
deces al persoanelor obeze în cazul infecţiei gripale 
nu a fost studiat sistematic.

Efectele asocierii dintre obezitate și gripă au fost 
remarcate ca importanţă pentru prima oară încă din 
faza de debut a pandemiei A(H1N1)-2009.

În timpul pandemiei A/H1N1-2009, s-a constatat 
că adulţii cu obezitate morbidă și fără afecţiuni medi-
cale cronice cunoscute au fost mai susceptibili de a fi 
internaţi în spital cu gripă pandemică A/H1N1-2009 
decât cei care nu erau obezi. Ulterior, s-a constatat că 
persoanele obeze au un risc crescut de spitalizare 
prin boli respiratorii și în timpul perioadelor de gripă 
sezonieră, iar la persoanele cu obezitate severă (IMC 
≥35), asocierea a fost prezentă atât la cei cu sau fără 
diagnostic de afecţiuni medicale cronice.

Există mai multe explicaţii plauzibile pentru asoci-
erea dintre obezitate și gripă. La modelele animale, 

procesele fiziopatologice ale unei stări proinflamato-
rii legate de obezitate au fost investigate, inclusiv scă-
derea factorului de necroză tumorală, inflamaţii mi-
crovasculare și tromboze, dar nu este clar dacă aceste 
efecte pot fi extrapolate direct la om.

O altă explicaţie ar putea fi că ţesutul adipos pro-
duce adiponectina, o adipokină care reduce activita-
tea macrofagelor și producţia de citokine, contribuie 
la o stare proinflamatorie în obezitate și poate pre-
dispune la infecţii.

Obezitatea a fost, de asemenea, asociată cu afec-
tarea funcţiei celulelor T și B, deși studiile au fost ne-
concludente.

În plus faţă de explicaţiile imunologice descrise la 
modelele animale, disfuncţiile mecanice din cauza 
obezităţii pot explica, de asemenea, riscul crescut de 
complicaţii din cauza infecţiilor tractului respirator 
inferior.

Excesul de greutate reduce capacitatea funcţio-
nală reziduală, deoarece ţesutul adipos acumulat la 
nivelul toracelui și în peretele abdominal poate să 
scadă complianţa pulmonară și poate crește riscul de 
obstrucţie a căilor respiratorii, ducând la ventilaţie și 
perfuzie asimetrice.

Pe baza analizei pandemiei A/H1N1 din 2009 și a 
datelor din literatură care arată o potenţială asociere 
între obezitatea morbidă și severitatea gripei, OMS a 
introdus în priorităţile vaccinării antipandemice vac-
cinarea acestor persoane indiferent de coexistenţa 
unor boli cronice.

În același context, ACIP (SUA) a adăugat obezita-
tea morbidă la lista de condiţii care cresc riscul de 
gripă complicată, spitalizările și decesele, iar la 
pacienţii respectivi se recomandă un tratament anti-
viral empiric prompt în timpul sezoanelor gripale.

Analiza deceselor provocate de pandemia de gri-
pă A/H1N1-2009 din România, făcută de CNG (Cen-
trul Naţional de Gripă) din Institutul Cantacuzino, nu 
are o semnificaţie statistică din cauza numărului mic 
de decese raportate și investigate. Credem însă că re-
zultatele pot sugera o asociere între decesele cauzate 
de gripă și obezitate.

Dintre cele 82 de decese, 17 (20,7%) s-au produs 
la persoane cu obezitate, iar dintre acestea 13 (76%) 
au fost la persoane cu comorbidităţi și 4 (23,25%) la 
persoane fără boli cronice asociate.

Se impune o monitorizare sistematică a deceselor 
în sezonul epidemic și o confirmare de laborator a 
gripei, iar în ceea ce privește analiza acestora este 
necesară precizarea la toate cazurile investigate în 
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legătură cu prezenţa obezităţii și, eventual, cu gradul 
acesteia.

O altă măsură importantă este includerea în stra-
tegia naţională de prevenire și control a gripei la ca-
tegoriile de risc de complicaţii și deces a persoanelor 
cu obezitate, mai ales cele cu obezitate morbidă, 
pentru a fi vaccinate antigripal.

2. Epilepsia la pacienţii cu tulburare 
de spectru auti st – corelaţii, riscuri 
și difi cultăţi de tratament

Dr. Lucia-Emanuela ANDREI1, 
Asist. Univ. Dr. Mihaela STANCU2, 

Asist. Univ. Dr. Alexandra Mariana BUICĂ2, 
Șef Lucr. Dr. Florina RAD1,2, 
Prof. Dr. Iuliana DOBRESCU1,2

1Clinica de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului, 
UMF „Carol Davila“, București, România
2Spitalul Clinic de Psihiatrie, „Prof. Dr. Alex. Obregia“, 
București, România

Tulburările de spectru autist (TSA) reprezintă un 
grup de afecţiuni de neurodezvoltare, definite de o 
serie de caracteristici comportamentale. Conform 
DSM-5, principalele caracteristici clinice ale TSA in-
clud deficienţe în două domenii de funcţionare (co-
municare socială și interacţiune socială), precum și 
tipare repetitive de comportamente sau activităţi și 
interese restrictive. Aceste simptome sunt prezente 
încă din perioada de dezvoltare timpurie, dar pot să 
nu fie pe deplin manifestate până în momentul în 
care solicitările sociale depășesc capacităţile copilu-
lui [1]. 

Conform Ghidului NICE, epilepsia este o afecţiune 
asociată cu 15% dintre cazurile de autism atipic și, re-
spectiv, 24% în cazurile de autism Infantil [2]. Rata 
mare de coexistenţă a acestor tulburări sugerează că 
acestea împărtășesc mecanisme etiologice comune, 
existând deja o serie de afecţiuni genetice cunoscute 
(sindromul X fragil, scleroza tuberoasă, sindromul 
Rett, sindromul Angelman) care au drept trăsături fe-
notipice proeminente epilepsia și autismul. Până în 
prezent, numeroase studii de specialitate au investi-
gat legătura dintre simptomatologia TSA, modificări-
le înregistrate la examenul EEG și crizele epileptice, 
demonstrându-se că prezenţa anomaliilor EEG sau a 
manifestărilor epileptiforme poate influenţa negativ 
evoluţia și prognosticul pacienţilor cu TSA. 

Cu toate că înţelegerea comorbidităţii dintre TSA 
și epilepsie este încă limitată, trebuie ţinut cont de 
faptul că, din perspectiva clinică, această asociere are 
un impact major asupra calităţii vieţii pacienţilor. Lu-
crarea de faţă își propune astfel să descrie aspectele 

clinice, potenţialele riscuri și dificultăţile de trata-
ment implicate de asocierea acestor afecţiuni, subli-
niind faptul că este necesar ca această coexistenţă să 
fie investigată de rutină, în vederea instituirii unei 
conduite terapeutice specifice ambelor tulburări.  

Cuvinte cheie: epilepsie, tulburare de spectru au-
tist, tulburări de neurodezvoltare
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3. Disfuncţii ti roidiene la gravide – 
perspecti va medicului de familie

Șef Lucr. Dr. Mihaela Daniela BALTĂ1, 
Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU1, 
Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU1, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU1, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI1,2

1Catedra Medicină de familie, UMF „Carol Davila“, 
Bucureşti, România
2INSMC „Alessandrescu-Rusescu“, Bucureşti, 
România

În cursul sarcinii, se produc numeroase modificări 
hormonale și fiziologice, consecinţa adaptării femeii 
în această perioadă. Patologia glandei tiroide, cuprin-
zând hipotiroidia, hipertiroidia, nodulii tiroidieni 
(benigni și maligni) și boala autoimună, are consecinţe 
importante atât asupra mamei, cât și asupra fătului. 
Hormonii tiroidieni sunt factori esenţiali implicaţi 
atât în dezvoltarea somatică, cât și în dezvoltarea cre-
ierului la făt, nou-născut și copil. Concentraţiile tota-
le de T3 și T4 cresc cu aproximativ 50% în prima ju-
mătate a sarcinii, ca urmare a stimulării receptorului 
de TSH de către hCG, se stabilizează ca valoare apro-
ximativ în săptămâna a 20-a, după care nivelul de 
hormoni tiroidieni revine la valorile anterioare sarci-
nii, aceste variaţii trebuind să fie cunoscute de către 
medicul care monitorizează sarcina. 

Hipertiroidismul tranzitoriu, mediat de hCG, nu 
necesită tratament, iar în hipertiroidismul excesiv din 
boala Graves sau în prezenţa nodulilor tiroidieni tera-
pia ar putea fi dăunătoare pentru făt. Hipotiroidismul 
în cursul sarcinii poate avea efecte adverse atât asu-
pra mamei, cât și asupra copilului. Diagnosticul se 
pune pe prezenţa unui nivel seric de TSH peste 4 
mU/l, cu sau fără creștere de FT4. Tiroidita autoimu-
nă Hashimoto și gușa hipotiroidiană prin deficit de 
iod reprezintă cauzele cele mai frecvente ale hipoti-
roidismului. Tratarea hipotiroidismului va trebui să 
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ţină cont de faptul că dozele necesare de T4 pot 
crește în timpul sarcinii începând încă din săptămâna 
a 5-a de gestaţie; este necesară monitorizarea nivelu-
lui seric al TSH la mamă și menţinerea în intervalul 
terapeutic pe tot parcursul sarcinii, întrucât prognos-
ticul fătului depinde de acest tratament. Tiroidita 
postpartum poate să apară după o naștere normală 
sau consecutiv pierderii unei sarcini atât la paciente 
cu eutiroidie, cât și la paciente aflate în substituţie 
tiroidiană, afecţiunea fiind mai frecventă în cazul fe-
meilor cu diabet zaharat de tip 1 și în cazul paciente-
lor ATPO pozitive. 

Medicul de familie este cel care are în îngrijire 
gravida, împreună cu medicul ginecolog. De aceea, 
trebuie să cunoască istoricul personal și familial de 
disfuncţii tiroidiene, să urmărească evoluţia gravidei, 
să monitorizeze hormonii tiroidieni și să colaboreze 
cu medicul endocrinolog când este depistată o pato-
logie tiroidiană, care poate avea repercusiuni negati-
ve asupra mamei și fătului.

4. Burnout – date dintr-o realitate 
imediată

Conf. Dr. Horia BĂLAN, Șef Lucr. Dr. Livia POPESCU
UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România

Motto-ul care, la modul ideal, ar trebui să defi-
nească activitatea medicală – „Citius, altius, fortius” 
– pleacă de la o premisă eronată, nu doar pe plaiuri 
mioritice, ci peste tot în lume: medicii sunt niște su-
pereroi, lucrând într-un mediu conceput / aprovizio-
nat ideal.

Deoarece, în ultima perioadă de timp, este un su-
biect frecvent abordat în mass-media, în condiţiile 
unei informări inadecvate, trebuie să facem preciză-
rile necesare.

Burnout-ul este un sindrom psihologic și compor-
tamental, principalele sale componente fiind:

• Oboseala emoţională (lipsa de entuziasm în 
activitate) – este cea mai comună caracteristi-
că;

• Depersonalizarea (generatoare de lipsă de 
empatie);

• Reducerea semnificativă a sentimentului de 
realizare personală / profesională.

Pentru a aborda o problemă de stringentă actua-
litate, este necesar să o putem defini cât mai obiectiv 
(Maslach Burnout Inventory – 22 întrebări).

Conform statisticilor din SUA, specialităţile cu cea 
mai înaltă prevalenţă și intensitate a burnout-ului 
sunt prezente la această conferinţă (medicină de fa-
milie, medicină internă), pe de o parte, din cauza aș-
teptărilor lor înalte faţă de profesie, asociate unor 
condiţii care determină agravarea evoluţiei sale – 

sunt prea ocupaţi pentru a-l conștientiza, prea stoici 
pentru a admite prezenţa sa, sunt convinși că îl pot 
controla, manifestă o semnificativă reluctanţă faţă de 
eventualul ajutor extern (teama de a-și expune slăbi-
ciunea).

Dacă stresul determină generarea unei supraim-
plicări, unei hiperactivităţi emoţionale, unei diminu-
ări a energiei, manifestări asociate anxietăţii, burno-
ut-ul se manifestă prin „decuplarea“ faţă de 
activitatea uzuală, atenuarea emoţională, generate 
în special de pierderea motivaţiei, ducând în primul 
rând la o afectare emoţională, apoi la depresie.

De ce putem afirma că medicul român este expus 
la o probabilitate superioară comparativ cu colegii 
din alte ţări? Fiindcă, pe lângă cauze comune în toată 
lumea ale burnout-ului, există și alte cauze determi-
nate de situaţii specifice sistemului medical româ-
nesc.

• Numărul redus al personalului, ceea ce duce 
la activitate prelungită și suprasolicitare;

• Sarcini administrative în creștere, cu sublinie-
rea frecventă a funcţionării defectuoase/în-
treruperii raportărilor, care, în același timp, 
determină nemulţumirea pacienţilor, deoare-
ce consumă din timpul relaţionării cu aceștia;

• Depersonalizarea activităţii;
• Autoincriminarea din cauza evoluţiei nefavo-

rabile/decesului pacienţilor, chiar în afara ori-
căror dovezi de malpraxis;

• Lipsa de respect sau atitudinea agresivă a pa-
cienţilor, care, pe lângă diminuarea/inducerea 
absenţei empatiei, determină practicarea 
unei medicini defensive;

• Creșterea marcată a complianţei reduse a pa-
cienţilor: din raţiuni financiare sau ca urmare 
a utilizării inadecvate a unor surse necontrola-
te/nefiabile;

• Lipsa de reactivitate/ajutor din partea resor-
tului administrativ/a colegilor din alte specia-
lităţi/unităţilor spitalicești.

Toate acestea pot determina evoluţia nefericită a 
motto-ului citat la început: “Citius, altius, fortius… 
exitus“.

Prezentarea abordează și unele dintre modalităţi-
le prevenţiei/diminuării burnout-ului.

Cuvinte cheie: burnout, rezilienţă, depresie, em-
patie, medicină defensivă 
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5. Febra periodică – realitate a 
medicinei de astăzi

Asist. Univ. Dr. Mihaela BĂTĂNEANŢ
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Louis Ţurcanu“, Timișoara, România
Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș“, Timișoara, România

Febra este simptomul cel mai frecvent cu care se 
confruntă medicul de familie în practica de zi cu zi. 
Etiologia sa este cel mai adesea infecţioasă, dar nu 
rareori febra este determinată de patologia malignă 
sau cea imunologică. O entitate particulară o repre-
zintă însă febra recurentă, uneori cu o periodicitate 
fixă. Este cazul bolilor autoinflamatorii (BA), care re-
prezintă un grup de peste 40 de boli genetice rare, 
puţin cunoscute și recunoscute în practica clinică, de 
cele mai multe ori confundate cu diverse infecţii sau 
boli reumatismale. Fiind boli genetice, debutul cel 
mai adesea are loc în copilărie, dar nu rare sunt cazu-
rile cu debut la vârsta de adult. Diagnosticarea lor 
precoce este esenţială, deoarece o mare parte dintre 
ele se complică cu depunere sistemică de amiloid, 
aceasta determinând, cel mai frecvent, amiloidoză 
renală și insuficienţă renală cronică și/sau pierderea 
auzului la vârsta adultă. Cu atât mai important este 
diagnosticul lor precoce, deoarece aceste boli dispun 
de terapie care nu vindecă, dar previne apariţia 
complicaţiilor cronice, uneori fatale.

La vârsta copilăriei, cel mai frecvent întâlnit este 
sindromul PFAPA sau Marshall, confundat de obicei 
cu herpangină sau amigdalită pultacee și invariabil 
tratat cu antibiotic. O singură doză de prednison 1-2 
mg/kg stopează procesul inflamator. Alături de aces-
ta, se întâlnesc alte entităţi cum ar fi febra meditera-
neeană familială, sindromul de hiperIgD, sindromul 
CINCA etc., care, pe lângă febra periodică, se însoţesc 
de artralgii și artrită, dureri abdominale de intensita-
te variabilă, diaree, vărsături, rash cutanat, spleno-
megalie.

În continuarea datelor teoretice, aceste boli vor fi 
exemplificate cu cazuri din practica clinică.

Cuvinte cheie: febră recurentă, autoinflamaţie 

6. Sincopa de cauză cardiacă și 
resuscitarea cardio-pulmonară. 
Ce rol are medicul de familie?

Șef Lucr. Dr. Gabriel Cristian BEJAN1, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU1, 
Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU1, 
Asist. Univ. Dr. Constantin ȘTEFANI1, 
Dr. Ioana Camelia TELEANU2, 
Dr. Cristina Maria CONEA3, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI1,4

Șef Lucr. Dr. Liviu-Nicolae GHILENCEA1,3

1Disciplina Medicină de familie, UMF „Carol Davila“, 
Bucureşti, România
2Medicină de urgenţă, SUU Elias, București, România
3Cardiologie, SUU Elias, București, România
4INSMC „Alessandrescu-Rusescu“, Bucureşti, 
România

Sincopa reprezintă o pierdere temporară a con-
știenţei însoţită de pierderea tonusului postural, ce 
apare brusc. Poate fi urmată de o recuperare rapidă 
și completă a senzoriului. Sincopa este similară clinic 
morţii subite, cu excepţia revenirii complete după 
atac.

Evaluarea sincopei constă în identificarea cauze-
lor apariţiei. Etiologic, cauzele cele mai frecvente ale 
sincopei sunt de origine cardiovasculară (tahicardia 
ventriculară, blocul AV complet cu bradicardie, pau-
zele sinusale, stenoza aortică și cardiomiopatia hiper-
trofică), noncardiovasculară (mecanisme reflexe, hi-
potensiune ortostatică, psihogene, metabolice, 
neurologice) și de origine necunoscută (aproximativ 
50% dintre cazuri). 

Tulburările de ritm cardiac ce pot fi tratate sunt 
responsabile pentru mai mult de jumătate dintre de-
cesele ce survin la pacienţii cu sincopă de cauză car-
diacă.

Cauzele cardiace ale sincopei dublează riscul de 
deces. Pacienţii cu sincopă care prezintă o boală car-
diovasculară asociată prezintă o mortalitate crescută 
în următorii 1-2 ani (aproximativ 30%) și 80% în ur-
mătorii 5 ani. Sincopa de cauză noncardiovasculară 
este asociată cu un prognostic bun, mortalitatea înre-
gistrată fiind între 1 și 6% la 2 ani.

Cauzele mult mai puţin frecvente ale sincopei 
sunt datorate tahicardiei supraventriculare, sindro-
mului de QT lung, displaziei aritmogene de ventricul 
drept, sindromului Brugada, cardiomiopatiei hiper-
trofice, tromboembolismului pulmonar, hipertensiu-
nii pulmonare, disecţiei de aortă, mixomului atrial, 
tamponadei cardiace, miocarditelor, anomaliilor co-
ronariene și cardiopatiilor congenitale. 

Indiferent de cauzele sincopei, atitudinea în cazul 
unui pacient ce prezintă stop cardio-respirator este 
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aceeași: de acordare a primului ajutor prin suportul 
de bază al vieţii (engl. Basic Life Support, BLS). Cu cât 
se intervine mai repede, cu atât șansele resuscitării 
sunt mai mari. Medicul de familie are un rol foarte 
important în cunoașterea și efectuarea (atunci când 
este nevoie) acţiunilor BLS.

Suportul de bază al vieţii constă în următoarea 
secvenţă de acţiuni:

1. Pacient inconștient? Se verifică pulsul și res-
piraţia. Strigă după ajutor.

2. Se începe imediat resuscitarea cardio-pulmo-
nară prin efectuarea de compresii toracice 
(100/minut).

3. Se cere concomitent celor din jur să apeleze 
sistemul 112, pentru a solicita echipa de re-
suscitare.

4. Se controlează din timp în timp prezenţa pul-
sului periferic (eventual prezenţa respiraţiei 
spontane).

5. Se efectuează manevrele de BLS (30 de com-
presii toracice externe urmate de 2 ventilaţii 
mecanice), până la restabilirea senzoriului sau 
până când sosește echipa de resuscitare.

Ulterior, pacientul va fi monitorizat din punctul de 
vedere al funcţiilor vitale până la predarea și prelua-
rea acestuia de către echipa de resuscitare.

În unităţile medicale dotate tehnic și cu personal 
calificat, se acordă suportul avansat al vieţii (engl. 
Advanced Life Support, ALS), pentru care este nece-
sară pregătire de specialitate.

7. Sindromul dureros în trei ipostaze
Dr. Grigore BUȘOI
Redactor-Șef „Revista Medicală Română“

Prezentăm cazuri care ilustrează paleta extinsă a 
sindromului dureros în relaţie cu istoria naturală a 
afecţiunilor.

Cazul 1. Pacienta P.M., 52 de ani, jurist. Se naște 
cu o luxaţie congenitală de șold stâng descoperită la 
timp. Se imobilizează într-un aparat gipsat. Diagnosti-
cată și tratată de Prof. Dr. Vereanu și Dr. Pesamosca. 
Pacienta dezvoltă în ultimul timp o necroză de cap 
femural stâng, pentru care este operată în 28.05.2019, 
efectuându-se o proteză de șold.

Tot în 2019, se depistează un psoriazis, care este 
tratat. După tratament, psoriazisul se limitează la 
două leziuni în podul palmei bilateral. Pacienta pre-
zintă în prezent poliartralgii. Se ia în discuţie artrita 
psoriazică.

Cazul 2. Pacientul I.S., 32 de ani, jurist. Prezintă 
un nodul dureros toracic subclavicular drept, care 
este suspicionat a fi o tumoră glomică. Diagnosticul 
de angioneurom (tumoră glomică) se confirmă și tu-
moreta este extirpată. Concomitent, subiectul acuză 
o durere în cotul stâng, care apare după un efort fizic 

de lungă durată și de intensitate mare (alergat). Elec-
trocardiograma este normală. Se descoperă o dislipi-
demie cu hipercolesterolemie. Urmează a se efectua 
un test electocardiografic de efort.

Cazul 3. Pacientul F.A.M., 46 de ani, informatici-
an. Prezintă o coccidinie în pusee repetitive. Întrucât 
pacientul prezenta și o cefalalgie, la o tomografie, se 
descoperă un chist cerebral, care urmează a fi evalu-
at de medicul neurolog.

8. Incidentalomul adrenal – cât de 
departe de cancer?

Șef Lucr. Dr. Mara CARȘOTE1,2, 
Conf. Dr. Adina GHEMIGIAN1,2, 
Șef Lucr. Dr. Ana VALEA3,4

1UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
2Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“, 
Bucureşti, România
3UMF „Iuliu Haţieganu“, Cluj-Napoca, România
4Spitalul Judeţean, Cluj-Napoca, România

Introducere. Tumorile adrenale decelate întâm-
plător sunt din ce în ce mai frecvente din cauza acce-
sului relativ facil la investigaţii imagistice, dintre care 
cea mai la îndemână este ecografia abdominală. 
Această manieră de detecţie, alături de identificarea 
unui profil endocrin secretor negativ, pledează pen-
tru încadrarea în grupul de „incidentaloame“ dacă 
măcar unul dintre diametrele tumorale are minimum 
1 cm (termenul fiind folosit uzual în endocrinologie și 
pentru hipofiză) (1). 

Scop. Ne propunem o punctare succintă a trăsă-
turilor unui incidentalom adrenal (IA) în raport cu 
suspiciunea de malignitate.  

Date generale. Diagnosticul include obligatoriu 
completarea investigaţiilor cu imagistică de tip com-
puter tomografie sau rezonanţă magnetică nucleară. 
Diametrul de peste 4 cm ridică suspiciunea unei ma-
lignităţi și reprezintă indicaţie chirurgicală. Apariţia 
unei astfel de tumori la copii, adolescenţi sau adulţi 
de sub 40 de ani are un risc mai mare de a fi cancer, 
de unde și indicaţia de adrenalectomie, nu de moni-
torizare, cum se întâmplă tipic în IA. O dificultate su-
plimentară este adusă de contextul de detecţie al IA 
pe un tip de malignitate nonadrenală, ceea ce ridică 
suspiciunea diagnosticului diferenţial al IA de metas-
tazele adrenale. 

Concluzie. Incidentalomul adrenal necesită o 
echipă multidisciplinară pentru detecţie, monitoriza-
re sau distincţia de carcinomul adrenal. 

Cuvinte-cheie: adrenală, incidentalom, carcinom
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9. Rezistenţa bacteriilor la anti bioti ce 
– trecut, prezent şi viitor

Prof. Dr. Emanoil CEAUȘU, Șef Lucr. Dr. Maria NICA
UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale 
„Dr. Victor Babeş“, Bucureşti, România

Bacteriile sunt formele de viaţă cele mai vechi 
(3,5-3,8 miliarde ani), cele mai numeroase (peste 
50% din biomasa Terrei), cele mai rezistente și mai 
adaptabile condiţiilor de mediu înconjurător.

Rezistenţa bacteriilor la antibiotice este un feno-
men natural, prezent în lumea bacteriană, înainte ca 
omul să descopere și să folosească antibioticele în 
practica medicală.

Bacteriile produc în mod natural substanţe cu 
efect antibacterian, având drept scop eliminarea din 
mediu a altor bacterii, competitoare pentru hrană și 
teritoriu. Împotriva acestor substanţe cu efect anti-
bacterian, bacteriile ameninţate se apără neutrali-
zându-le prin elaborarea de enzime sau blocând me-
canismele lor de acţiune. 

Acest proces natural, existent la apariţia omului 
pe o planetă dominată de bacterii, s-a intensificat 
mult și rapid odată cu descoperirea, producerea și 
folosirea – deseori fără discernământ – a acestor sub-
stanţe cu efect antibacterian, denumite antibiotice.

Antibioticele se folosesc atât în sectorul uman, 
cât și în cel veterinar, acest ultim sector reprezentând 
o sursă importantă de emergenţă a bacteriilor rezis-
tente și multirezistente la antibiotice.

Rezistenţa bacteriilor la antibiotice este în pre-
zent una dintre cele mai mari ameninţări la adresa 
omenirii.

Bacteriile rezistente la antibiotice infectează în fi-
ecare an peste 500.000 persoane în Europa și peste 2 
milioane în SUA și produc, în întreaga lume, peste 
700.000 decese/an.

Creșterea în continuare a rezistenţei bacteriilor la 
antibiotice va face ca în anul 2050 decesele prin in-
fecţii produse de bacterii rezistente la antibiotice să 
devină prima cauză de deces în lume (peste 10 mili-
oane decese/an). 

În România, nu există informaţii la nivel naţional 
privind antibiorezistenţa. Există doar informaţii loca-
le oferite de laboratoarele de microbiologie clinică. 

Datele provenite de la Laboratorul de microbiolo-
gie clinică al Spitalui Clinic de Boli Infecţioase și Tropi-
cale „Dr. V. Babeș“ din București arată o creștere con-
tinuă a tulpinilor bacteriene rezistente la antibiotice 
și la un număr din ce în ce mai mare de antibiotice. 
Iată câteva date: Staphylococcus spp. meticilino-re-
zistent (MRSA), de la 14,9% în anul 2000 la 44,6% în 
anul 2017; Klebsiella pneumoniae ESBL, de la 17,6% 
(2000) la 57,7% (2017); Klebsiella pneumoniae pro-

ducătoare de carbapenemaze, de la 0% (2009) la 26% 
(2017); Enterococcus faecium vancomicin R, de la 0% 
(2012) la 12,9% (2017); Pseudomonas aeruginosa re-
zistent la meropenem, de la 23,2% (2004) la 28,7% 
(2017); Acinetobacter baumani rezistent la merope-
nem, de la 23% (2004) la 80,9% (2017).

Incidenţa rezistenţei (%) tulpinilor bacteriene izo-
late în anul 2018 în Laboratorul de microbiologie cli-
nică al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase și Tropicale 
„Dr. V. Babeș“ din București, la cele mai folosite anti-
biotice în practica medicală curentă, este următoa-
rea:

• Streptococcus grup A. Penicilină G – 0%, 
Ceftriaxonă – 0%, Eritromicină – 16,2%, Oflo-
xacină – 0%.

• Streptococcus grup B. Penicilină G – 0%, 
Ceftriaxonă – 0%, Eritromicină - 18,6%, Oflo-
xacină – 1,7%.

• Streptococcus pneumoniae (nonmeningită). 
Penicilină G - 1,5%, Ceftriaxonă - 0%, Tetraci-
clină – 47,1%, Eritromicină - 68,5%, Rifampici-
nă – 0,6%, Ofloxacină – 0,3%, Cotrimoxazol – 
60,2%.

• Enterococcus (urină). Ampicilină – 27,1%, 
Gentamicină – 67,9%, Tetraciclină – 77,1%, Ci-
profloxacină – 75%, Nitrofurantoin – 10%.

• Escherichia coli. Ampicilină – 62,5%, Amoxici-
lină /Ac. clavulanic – 27,7%, Cefuroxim – 
19,8%, Ceftriaxonă – 19,3% , Gentamicină – 
13,7%, Amikacina - 0,7%, Tetraciclină – 53,2%, 
Acid nalidixic – 31,6%, Ciprofloxacină – 29,5%, 
Cotrimoxazol – 37,8%.

• Klebsiella pneumoniae. Ampicilină – 100%, 
Amoxicilină /Ac. clavulanic - 47,2%, Cefuroxim 
– 57,8%, Ceftriaxonă – 56,3%, Gentamicină – 
38,1%, Amikacina – 13,8%, Ciprofloxacină – 
50,4%, Cotrimoxazol – 51,5%.

• Salmonella. Ampicilină – 26%, Ciprofloxacină 
– 5,1%, Cotrimoxazol – 5,1%. 

10. Delfi nul şi omul – Un studiu 
fascinant despre asemănările 
dintre anatomia şi fi ziologia 
sistemului nervos central al 
delfi nului şi al omul 
(verişorii noştri acvati ci)

Prof. Dr. A.V. CIUREA, MSc., Dr.h.c. MULT
UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
Secţia Neurochirurgie, Spitalul Clinic Sanador, 
Bucureşti, România

19 secole în urmă, Plutarh (46-127 d.H.), biograf 
si moralist grec, a făcut această afirmaţie: „Pe delfin 



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 14, SUPLIMENT 4 (68), AN 2019

25

în sine, dincolo de toate cele, natura l-a înzestrat cu 
ceea ce marii filozofi nu au încetat să caute: prietenia 
necondiţionată“. În timpurile noastre, jurnalista Bar-
bara Tuffy a comentat: „Delfinii prezintă o dorinţă 
prietenoasă de a coopera cu alte creaturi – o caracte-
ristică rară, ce alt animal, Homo sapiens, de exemplu, 
nu a învăţat incă să o manifeste constant“. Aparent, 
exista ceva foarte impresionant despre delfini, nu 
doar acum, când învăţăm atât de multe despre ei, dar 
chiar și acum aproape 2.000 de ani. 

„Delfinii sunt mamifere marine înrudite cu bale-
nele și marsuinii. Există aproape 40 de specii de del-
fini, grupate în 17 genuri, variind de la 1,2 m și 40 kg 
până la 9,5 m și 10 tone. Delfinii se găsesc în întreaga 
lume și sunt carnivore care se hrănesc cu calamar și 
pește și au evoluat acum aproximativ 10 milioane de 
ani în timpul Miocenului. Miocenul (simbolul MI) 
este o epocă geologică care se extinde de la aproxi-
mativ 23,03 milioane de ani până la 5,33 milioane de 
ani în urmă. Creierul lor mare, al doilea ca dimensiu-
ne după cel al omului, le face unele dintre cele mai 
deștepte animale din lume, în timp ce aspectul lor, 
adesea prietenos, un artefact al zâmbetului gurii și al 
atitudinii aparent jucăușe, le-a făcut foarte populare 
în cultura umană“.

Chiar dacă unul mănâncă pește, are aripioare și 
înoată fără efort prin apă, în timp ce celălalt mănâncă 
hamburgeri, poartă Reebook și conduce o mașină ca-
tre serviciu în fiecare dimineaţă, oamenii și delfinii 
pot avea mai multe în comun decât se crede. Prin ur-
mare, este ușor de înţeles de ce oamenii și delfinii 
pot dezvolta relaţii cu scopuri variind de la apariţia in 
filme, realizarea de terapie de recuperare pentru pa-
cienţi sau acţiuni militare cum ar fi detectarea mine-
lor sau salvarea scafandrilor.

În 1930, în timp ce citea „Locul omului printre 
mamifere“ („Man’s Place among the Mammals“, de 
Wood Jones, Sir Alister Hardy, biolog marin britanic, 
pionier zoolog și explorator arctic, membru al 
Societăţii Regale (1896-1985), a pus întrebarea: „De 
ce oamenii aveau grăsime atașată de piele?“. Hardy 
s-a dus cu gândul la trăsăturile mamiferelor marine și 
a început să bănuiască că oamenii aveau strămoși 
mai acvatici decât se imagina până atunci.

Temându-se de reacţia unei idei atât de radicale, 
el a păstrat această ipoteză în secret până în 1960, 
când a vorbit și, mai târziu, a scris despre acest subiect, 
care ulterior a devenit cunoscut în cercurile academi-
ce sub numele de ipoteza maimuţelor acvatice.

Studiul nostru arată că, într-adevăr, oamenii sunt 
strâns legaţi (înrudiţi) de delfini. Cele mai recente 
teste genetice arată că, în timp ce oamenii au 46 de 
cromozomi și delfinii au 44, ei sunt, în esenţă, toţi la 
fel!!!!

Un alt aspect pe care puţini oameni, chiar oameni 
de știinţă, îl consideră sunt numeroasele boli pe care 

cele două specii le împărtășesc: infecţii virale cu her-
pesvirus, calicivirus, poxvirus sau papilomavirus, 
infecţii bacteriene, cum ar fi leptospiroză, infecţii 
fungice, parazitoză, malnutriţie, defecte congenitale, 
diverse boli – meningoencefalită, dermatită, celulită, 
paniculită, gastrită, peritonită, obstrucţie a ductului 
biliar, cistită, infarct renal, prolaps uterin, chisturi 
ovariene, intoxicaţie cu diferite substanţe chimice, 
boli cu transmitere sexuală, pericardită, endocardită, 
edem pulmonar, pneumonie, boli, afecţiuni muscula-
re, diabet, hipertiroidism, congestie vasculară difuză 
și hemoragie intracraniană sunt doar câteva dintre 
bolile peste care vom trece în studiul nostru. Nu în 
ultimul rând, un alt capitol special al studiului nostru 
va prezenta numai patologia tumorală pe care am în-
tâlnit-o în literatură atât la delfini, cât și la oameni. 

Studiul nostru evidenţiază trăsăturile care fac din 
delfin unul dintre cele mai inteligente animale cunos-
cute omului și va duce publicul în complexitatea cre-
ierului delfinilor și a mecanismelor sale de gândire în 
comparaţie cu mintea umană și vă va ajuta să 
înţelegeţi de ce natura a permis o astfel de minunată 
creatură să apară și cum a fost atins acest lucru. 

Boli găsite în delfini sunt similare cu bolile umane 
și pot oferi indicii asupra modului în care sănătatea 
umană ar putea fi afectată de expunerea la apă de 
coastă sau fructe de mare contaminate. Delfinii și oa-
menii sunt ambii mamifere, iar dieta lor include în 
mare parte aceleași fructe de mare pe care le consu-
măm. Cu toate acestea, spre deosebire de noi, ei 
sunt expuși direct la efecte ale poluării oceanului, 
cum ar fi alge toxice sau calitatea slabă a apei 24 de 
ore pe zi. Studierea delfinilor va ajuta cu siguranţă 
oamenii să înţeleagă pericolele poluării. 

Cercetările efectuate de către organizaţia non-
profit National Marine Mammal Foundation au des-
coperit dovezi că delfinii „bottlenose“ pot fi primul 
model animal natural pentru diabetul de tip II. Studi-
erea ulterioară a genomului lor poate elucida un po-
sibil tratament pentru o boală care reprezintă aproxi-
mativ cinci procente din totalul deceselor umane la 
nivel global, potrivit Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii.

Lucrând împreună cu Centrul pentru mamifere 
marine din Sausalito, California, oamenii de știinţă au 
început să suspecteze o cauză de epilepsie a mediului 
marin atunci când studiau mamifere marine și alte 
animale sălbatice acvatice cu crize epileptice care au 
dispărut pe plajele din California în ultimul deceniu. 
Se pare că studierea delfinilor ar putea chiar ajuta la 
elaborarea unui remediu pentru epilepsie.

În concluzie, tehnologia secolului XXI abia a înce-
put să ne ajute să înţelegem fauna sălbatică. Delfinul, 
unul dintre cele mai inteligente și mai frumoase ani-
male create de natură, ar putea fi prima creatură cu 
care oamenii vor putea să comunice în mod cores-
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punzător. Studierea delfinilor și a inteligenţei lor va 
contribui, fără îndoială, la înţelegerea formelor de 
viaţă subacvatice, a bolilor lor, la comunicarea cu 
aceștia și, cu siguranţă, la dezvoltarea de tratamente 
atât pentru ei, cât și pentru oameni.

Atât anatomia, cât și patologia sistemului nervos 
central al oamenilor și al delfinilor sunt extrem de si-
milare, demonstrând un traseu evolutiv comun.

Cuvinte cheie: anatomie, patologie, sistemul ner-
vos central, delfin, genetică, creier, acvatic

11. Alegerea unui medicament nou 
apărut: Avantaje/dezavantaje din 
punct de vedere toxicologic

Conf. Dr. Mircea Dumitru CROITORU
Facultatea de Farmacie, Disciplina de Toxicologie 
şi Farmacocinetică, Universitatea de Medicină, 
Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie, Tg. Mureş

Punerea pe piaţă a unori noi medicamente este 
uneori însoţită de efecte toxice ce duc de la restricţi-
onarea utilizării până la retragerea produsului din uz 
după o perioadă relativ redusă (ani) sau chiar înde-
lungată (zeci de ani). După semnalarea problemelor 
în literatura de specialitate sau pe paginile de web 
ale unor organisme internaţionale, problemele sem-
nalate sunt preluate de media și, de multe ori, exage-
rate. Faptul că medicamentele sunt în topul produse-
lor urmărite din punct de vedere toxicologic face ca, 
din punct de vedere statistic, ele să fie cele mai sus-
ceptibile de descoperirea de efecte toxice. Acest fapt 
duce la ignorarea toxicităţii altor produse și chiar de 
recomandarea lor ca alternativă la medicaţia cu baze 
știinţifice. În prezentare se vor discuta etapele pune-
rii în uz a medicamentelor și cauzele posibile ale unor 
efecte toxice neașteptate, precum și exemple istorice 
de greșeli toxicologice grave aduse de utilizarea pro-
duselor netestate. De asemenea, se vor discuta posi-
bilităţi de reducere a riscurilor asociate produselor 
noi, avantajele acestor produse, precum și situaţiile 
în care ele merită acceptate.

12. Impactul sti lului de viaţă în 
creşterea telomerilor şi a 
longevităţii

Dr. Cristina Anca DĂSCĂLESCU
DR. CRISTIADAS SRL, Braşov, România

Senescenţa replicativă, epuizarea capacităţii de 
refacere a ţesuturilor, este generată și de uzura telo-
merilor, dar, din fericire, ea poate fi mult încetinită. 
ADN-ul celular se deteriorează progresiv, contribuind 

la accelerarea îmbătrânirii ireversibile, aceste celule-
le ajungând treptat disfuncţionale. Telomerii de la 
capătul cromozomilor se scurtează treptat odată cu 
înaintarea în vârstă, contribuind la majoritatea boli-
lor senescenţei, la multimorbiditate. Telomerii au un 
comportament special, de multiplicare sau mărire, da-
torită telomerazei, cu efect benefic pentru sănătate. 

Geneticienii au crezut iniţial că orice porţiune de 
ADN cromozomial există doar prin copierea unuia 
preexistent. Cercetarea medicală a demonstrat fap-
tul că telomeraza poate încetini, preveni sau chiar 
inversa scurtarea telomerilor sau creează telomeri 
noi, modelaţi după propria secvenţă biochimică prin 
adăugare de ADN telomeric, reconstituind terminaţia 
cromozomială. 

Lucrarea prezintă – pornind de la numeroase stu-
dii de specialitate, analize și metaanalize publicate în 
reviste de prestigiu – influenţa stilului de viaţă asupra 
lungimii telomerilor, cu implicaţii asupra bolilor cro-
nice. Concluziile studiilor medicale arată că gestiona-
rea stresului, alimentaţia, vitaminele obţinute din 
surse naturale, dar și Omega 3, nutrienţii, alături de 
impactul odihnei pasive și active, pe tipuri de exerciţii 
fizice, au efecte protectoare faţă de inflamaţie, stres 
oxidativ și rezistenţă la insulină, cu implicaţii asupra 
lungimii telomerilor.

Cuvinte cheie: telomeri, telomerază, stil de viaţă

13. Aspecte ale comportamentului 
disimulat în relaţia medic-pacient

Psiholog Marius Adrian Alberti DĂSCĂLESCU
FITODAS SRL, Braşov, România

Introducere. În lumea în care trăim, comporta-
mentul disimulat se regăsește la orice pas. Fie că este 
vorba despre copii, adulţi sau persoane în vârstă, 
educaţi sau needucaţi, fie că discutăm despre afaceri, 
politică, sport, reclame, de viaţa publică, socială sau 
personală, întâlnim acest comportament specific na-
turii umane peste tot în jurul nostru. Nici domeniul 
medical nu este scutit de acest fenomen îngrijorător 
ce poate afecta nivelul de încredere din relaţia me-
dic-pacient și complianţa la tratament și poate crește 
numărul de erori de diagnostic. Care sunt indiciile 
comportamentale, legate de limbajul nonverbal, pa-
raverbal și verbal, care ne pot oferi argumentele ne-
cesare pentru a identifica un comportament disimu-
lat în relaţia medic-pacient? Cum putem descoperi 
sau identifica acest comportament? 

Scopul și obiectivele cercetării. Scopul cercetării 
se referă la impactul pe care-l are un comportament 
disimulat sau simulat al părţilor aflate în dialog. 
Obiectivele prezentării sunt legate de identificarea 
mecanismelor de apărare care declanșează un com-
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portament indezirabil și modul în care poate fi recu-
noscut. Disimularea poate să se manifeste și patolo-
gic, în cazul persoanelor cu idei delirante, com -
portament autodistructiv și heterodistructiv, cu gân-
duri de suicid și/sau de răzbunare. În acest caz, chiar 
și examinarea medicală psihiatrică și psihologică este 
mascată. Metodele psihologice de investigare pentru 
identificarea disimulării sunt reprezentate de teste 
(Rorschach, MMPI, Szondi).

Motivaţia alegerii subiectului. Este important 
pentru practica medicală ca medicul să aibă instru-
mentele necesare pentru a descoperi imediat când i 
se prezintă un fapt lipsit de onestitate. Chiar dacă 
unele gesturi, microexpresii faciale, tonalităţi diferite 
ale glasului ar putea semnala un comportament du-
plicitar, ascuns și manipulator, este bine să știm că 
doar luate în context mai multe elemente de acest fel 
pot oferi indicii mai clare, nu doar un singur act com-
portamental. Este important principiul rezilienţei în 
cazul adolescenţilor.

Perspective. Cunoașterea indicatorilor nonver-
bali, comportamentali și verbali ce însoţesc atitudi-
nea duplicitară oferă medicului instrumentele nece-
sare pentru a decela adevărata realitate. Un studiu 
afirmă că aproximativ 80% dintre participanţii la un 
studiu au raportat că și-au minţit medicul în legătură 
cu informaţii care le-ar fi putut afecta sănătatea, cum 
ar fi regimul alimentar și frecvenţa exerciţiilor fizice. 
Motivul principal a fost teama de a fi judecaţi și de a 
li se face morală, potrivit sciencedaily.com.

Concluzii. Lucrarea identifică 14 motive pentru 
care pacientul își minte uneori medicul. De aseme-
nea, analizează un studiu de caz și modalităţi de a 
recunoaște indicii care confirmă un consum de dro-
guri. În relaţia medic-pacient, trebuie să existe o co-
municare eficientă, un dialog onorabil și un respect 
reciproc între ambele părţi și atunci nivelul compor-
tamentului disimulat va scădea. 

Cuvinte cheie: comportament disimulat, minciu-
nă, microexpresii faciale, consum droguri, principiul 
rezilienţei

14. Bolnavul vârstnic şi necesitatea 
unei prescrieri raţionale a 
medicamentelor

Conf. Habil. Dr. Camelia Diaconu
UMF „Carol Davila“, București, România
Clinica de Medicină Internă, 
Spitalul Clinic de Urgenţă, București, România

Schemele de tratament ale bolnavului vârstnic in-
clud adesea numeroase medicamente, impuse de 
afecţiunile multiple, uneori severe. Cu toate acestea, 
bolnavii vârstnici au modificări farmacocinetice și far-

macodinamice, ceea ce poate constitui o problemă în 
abordarea terapeutică a diverselor afecţiuni. Ei pre-
zintă reducerea funcţiei renale și hepatice (afectarea 
excreţiei medicamentului), reducerea masei adipoa-
se (modificarea distribuţiei medicamentului), tulbu-
rări cognitive. Termenul de polipragmazie definește 
administrarea unui număr mare de medicamente (de 
regulă peste cinci) sau utilizarea unor doze neadecva-
te. Vârstnicii își autoadministrează adesea și medica-
mente OTC (over the counter) sau suplimente ali-
mentare, care pot interacţiona cu medicamentele 
prescrise de medic. Optimizarea schemelor terapeu-
tice ale vârstnicilor trebuie să constituie o prioritate 
pentru medicul curant. Polipragmazia crește posibili-
tatea apariţiei „cascadelor de prescripţie“, atunci 
când un efect secundar medicamentos este interpre-
tat ca simptom al unei noi afecţiuni, pentru care se 
iniţiază un medicament nou. Deprescrierea medica-
mentelor la acești bolnavi le poate ameliora calitatea 
vieţii.  

15. Parti cularităţi de debut şi evoluti ve 
în neuroblastom

Conf. Dr. Monica DRAGOMIR1,2, 
Prof. Dr. Dimitrie DRAGOMIR1

1UMF „Carol Davila“, București, România
2Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu”, 
București, România

Neuroblastomul este cea mai frecventă tumoră 
solidă extracraniană la copil. În 1901, Papper descrie 
6 cazuri de nou-născuţi cu tumori de suprarenală și 5 
cazuri de sugari cu metastaze hepatice gigante care 
au regresat spontan. Neuroblastomul reprezintă 
6-7% din toate cancerele copilului, cu un vârf de 
incidenţă în primul an de viaţă. Aproximativ 35% din-
tre pacienţi sunt diagnosticaţi la vârste de sub 1 an, 
90% sunt diagnosticaţi la vârste mai mici de 5 ani. 
Factorul de prognostic nefavorabil cel mai important 
este amplificarea genică MYCN, detectatat în 16-25% 
dintre cazuri. Localizarea tumorii este dependentă de 
vârstă: localizările predilecte la sugari sunt glanda 
adrenală, torace și regiune cervicală. Simptomatolo-
gia de debut reflectă locul de origine a tumorii, ex-
tensia bolii sau prezenţa de sindroame paraneoplazi-
ce. Sunt prezentate formele particulare de debut. 
Sindromul Claude Bernard Horner (mioză, ptoză pal-
pebrală, enoftalmie și anhidroză) este prezent în ne-
uroblastomul toracic, fiind cauzat de pierderea iner-
vării simpatice a ochiului. Neuroblastomul metastazat 
osos poate reprezenta capcană de diagnostic prin 
durerile osoase generalizate, asociate cu fenomene 
inflamatorii. O formă particulară de debut este repre-
zentat de echimozele periorbitare, aspect caracteris-
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tic metastazelor osoase craniene prin obstrucţia va-
selor palpebrale. O altă formă particulară de debut 
este sindromul paraneoplazic opsoclonus- mioclo-
nus, caracterizat prin mișcări rapide și repetitive ale 
globilor oculari, spasme mioclonice și ataxie. Particu-
laritatea evolutivă a neuroblastomului constă în re-
misie spontană posibilă la sugari. Sugarii cu neuro-
blastom detectat prin screening vor fi monitorizaţi 
fără biopsie. Chimioterapia va fi utilizată în cazurile 
cu simptomatologie severă sau progresia bolii. Tumo-
rile în stadiul 4S (cu metastaze hepatice), fără ampli-
ficare genică MYCN, vor regresa spontan în majorita-
tea cazurilor. Chimioterapia cu doze mici și radio -
terapia sunt recomandate doar în cazurile cu tumori 
sau hepatomegalie de mari dimensiuni, care deter-
mină obstrucţie mecanică, insuficienţă respiratorie 
sau hepatică. 

16. Ultrasonografi a point of care – 
POCUS – în practi ca medicului de 
familie

Prof. Dr. Viorela ENĂCHESCU, 
Șef Lucr. Dr. Carmen-Adriana DOGARU, 
Asist. Univ. Dr. Mirela RADU
Disciplina de Medicină a Familiei, UMF, Craiova, 
România

Introducerea unor echipamente ultrasonografice 
portabile, miniaturizate, a permis o abordare ultraso-
nografică rapidă, standardizată, în protocoale și 
secţiuni de examinare, în ultrasonografia conven-
ţională și Doppler, definită de către Federaţia Euro-
peană a Societăţilor de Ultrasonografie în Medicină și 
Biologie (EFSUMB) drept „ecoscopie“. Astfel, echipa-
mentul ultrasonografic devine un veritabil stetoscop 
utilizat de clinicienii din diferite specialităţi, la patul 
pacientului, alături de metodele clinice de examina-
re, după definirea circumstanţelor clinice. Astfel, eco-
scopia devine o metodă clinică de examinare com-
plementară metodelor clasice – inspecţie, palpare, 
percuţie, auscultaţie. 

Structurile anatomice care pot fi astfel explorate 
sunt: la nivel abdominal – vase, viscere, limfonoduli, 
recesuri peritoneale – în secţiuni standardizate, iar la 
nivel toracal – cordul și pericardul, evaluarea con-
tractilităţii, cavităţile pleurale, arcul aortic, regiunea 
paratraheală, fereasta aorto-pulmonară. Nu pot fi 
evaluate prin ecoscopie structurile superficiale – re-
giunea ileo-cecală, colonul sigmoid, alte structuri in-
testinale, recesuri costodiafragmatice laterale. Pa-
renchimul hepatic nu poate fi suficient explorat, ne-
putând exclude sau caracteriza suficient procesele 
focale – același lucru pentru imposibilitatea exclude-
rii certe a unor procese focale pancreatice sau rena-

le, definirea dimensională a splinei și rinichilor, din 
cauza dimensiunilor reduse ale câmpului vizualizat. 
În recomandările EFSUMB se apreciază că ecoscopia 
are un suport relativ redus în examinarea tiroidei sau 
vaselor cervicale [1]. 

 Ultrasonografia POCUS își găsește, cu toate aces-
te limitări, aplicaţii rapide, de primă intenţie, în multe 
specialităţi clinice – anestezie, cardiologie, medicină 
de urgenţă – inclusiv protocolul FAST, medicină de fa-
milie, dermatologie, endocrinologie, chirurgie, gine-
cologie, neonatologie, nefrologie, neurologie, oftal-
mologie, pediatrie, reumatologie, urologie, chirurgie 
vasculară [2].

Federaţia Mondială a Societăţilor de Ultrasono-
grafie în Medicină și Biologie (WFUMB) publică re-
cent (2016) un document în care definește consensu-
al POCUS într-un sens mai larg – „ultrasound 
performed at the bedside and interpreted directly by 
the treating clinician“ – examenul ultrasonografic 
efectuat și interpretat direct de către clinicianul me-
dic curant [3]. În fapt, în România, de mulţi ani, prac-
tica ultrasonografiei în atestatele de studii comple-
mentare pentru specialităţile medicale și chirurgicale, 
conform specificului specialităţii, reproduce în bună 
măsură acest concept al ultrasonografiei clinice, în 
cadrul fiecărei specialităţi. Recomandările WFUMB 
prefigurează în viitor o diversificare și mai mare a ul-
trasonografiei POCUS, urmând a utiliza metoda în 
procesul educaţional al studenţilor, fapt care, de ase-
menea, se petrece de câţiva ani și în România. 

Examinările ultrasonografice sunt din ce în ce mai 
mult folosite în orientarea diagnosticului în cabinetul 
medicului de familie. Într-o metaanaliză a unui nu-
măr de 51 de studii clinice efectuate pentru practica 
medicinei generale, examinările POCUS au fost siste-
matic folosite în principal în indicaţii pentru patologia 
abdominală și ginecologică. Analizând programele de 
învăţare a tehnicii de examinare utilizate, autorii gă-
sesc un interval larg între 2 și 320 de ore, considerând 
că anumite protocoale de examinare ţintite pot fi de-
prinse în câteva ore [4]. De asemenea, au constatat 
faptul că utilizarea unor secvenţe POCUS, focusate pe 
regiunea și simptomatologia clinică în cauză, a avut o 
acurateţe diagnostică mai mai mare decât un exa-
men complet standardizat. Astfel, autorii concluzio-
nează că tehnica POCUS poate fi extrem de utilă me-
dicului de familie, pentru prima orientare de diag nostic 
rapidă, putând reduce mult costurile asistenţei medi-
cale. Pentru viitor, este de dorit creșterea perfor-
manţelor de examinare în grupul medicilor de fami-
lie, prin programe adecvate de formare. 

Analizând conceptul ultrasonografiei POCUS, așa 
cum este el definit în literatură și în recomandările 
EFSUMB și WFUMB, și adaptandu-l situaţiei practicii 
ultrasonografiei în România, se desprind câteva 
observaţii:
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1. De peste 20 de ani, cel puţin de la fondarea 
SRUMB în 1997, practica ultrasonografiei este 
aplicată clinic multor specialităţi medicale 
și chirurgicale, formarea în ultrasonografie 
organizându-se încă din 1990, prin cursuri și 
lecţii practice și finalizându-se prin examene 
de obţinere a competenţei sau atestatului de 
studii complementare într-o paletă largă de 
specialităţi clinice. 

2. Conferinţele Naţionale SRUMB și toate cur-
surile de ultrasonografie au cuprins teme și 
sesiuni de cazuri clinico-ecografice, care au 
dus an de an la ameliorarea performanţelor 
diagnosticului ultrasonografic. 

3. Progresele tehnice și metodologice și dota-
rea cu echipamente din ce în ce mai perfor-
mante au permis în egală măsură dezvoltarea 
experienţei în ultrasonografie. 

4. Practica ultrasonografiei în cabinetele mul-
tor specialităţi clinice („points of care“) este 
adaptată specificului specialităţilor respective 
și este integrată examenului și diagnosticu-
lui clinic efectuat de medicul curant, cel care 
efectuează și interpretează și examenul eco-
grafic. 

5. Noul curriculum de pregătire în specialitatea 
Medicina familiei cuprinde un stagiu practice 
de instruire în ultrasonografie. 

6. Autorii intenţionează, din această perspectivă, 
să preia principalele situaţii clinice cu care se 
confruntă medicii de familie, în cabinetele de 
specialitate – simptome și sindroame frecven-
te, semne fizice constatate frecvent la exame-
nul obiectiv – și să parcurgă un raţionament 
algoritmic clinico-ecografic. 

7. Examinările sunt efectuate cu echipamente 
ultrasonografice de cabinet, cu performanţă 
medie, dar cu secvenţe superioare secţiunilor 
realizate cu echipamentele miniaturizate, 
principalul reproș adus și în literatura de 
specialitate tehnicii POCUS fiind limita în 
performanţa imaginilor, adaptarea cu profun-
zimea de examinare etc.
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17. Abordarea prevenţiei diabetului 
zaharat de ti p 2 la persoanele cu 
risc în practi ca medicului de familie

Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI
Disciplina Medicină de familie, UMF „Carol Davila“, 
București, România

Diabetul zaharat de tip 2 este una dintre principa-
lele cauze de morbiditate, dizabilitate și mortalitate 
la nivel mondial. Diabetul zaharat de tip 2 impune o 
sarcină financiară grea pentru sistemele sănătate, 
costurile pentru tratamentul diabetului și al co-
morbidităţilor asociate fiind foarte mari. Prin urmare, 
numărul tot mai mare de cazuri de diabet zaharat de 
tip 2 recent detectate creează provocări pentru ţările 
cu venituri mici și medii. O soluţie pragmatică, deși 
încă provocatoare, este identificarea precoce a per-
soanelor cu diabet zaharat de tip 2 sau a celor cu risc 
ridicat de a dezvolta diabet de tip 2, astfel încât să 
poată fi iniţiate strategiile de prevenţie nonfarmaco-
logice și farmacologice. Modelele de diagnostic și 
prognostic, cum ar fi scorurile de risc, sunt convena-
bile în acest scop și, totuși, utilizarea lor este limitată 
la populaţia pentru care au fost dezvoltate, deși au 
existat eforturi anterioare pentru a sintetiza scorurile 
de risc disponibile a fi aplicate la nivel global. Medicul 
de familie este cel căruia îi revine sarcina de detecta-
re a persoanelor cu risc de a dezvolta diabet zaharat 
de tip 2, fiind în contact cu direct cu pacientul și cu 
istoricul medical al acestuia.  

18. Managementul pacientului obez cu 
boli pulmonare cronice

Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU1, 
Șef Lucr. Dr. Mihaela Daniela BALTĂ1, 
Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU1, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU1, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI1,2

1Catedra Medicină de familie, UMF „Carol Davila“, 
Bucureşti, România
2INSMC „Alessandrescu-Rusescu“, Bucureşti, 
România

Obezitatea reprezintă o importantă problemă de 
sănătate publică la nivel mondial, a cărei prevalenţă 
este într-o creștere accelerată în ultima perioadă, 
atât la adult, cât și la copil și adolescent. Obezitatea 
este o boală cronică de nutriţie, având multiple afec-
tări ale funcţiilor organismului, cu consecinţe asupra 
morbidităţii și mortalităţii, în special cardiovasculare, 
dar și respiratorii sau digestive, metabolice, oncologice. 
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Obezitatea este studiată ca boală de aproape 60 
de ani, în prezent atingând nivelul de epidemie glo-
bală, fiind cea mai răspândită boală metabolică, cu 
impact asupra serviciilor de sănătate, chiar și în cele 
mai bogate ţări. Obezitatea la nivel mondial a depășit 
cu mult subnutriţia. Excesul de greutate este situat 
pe locul al treilea ca factor de risc, după fumat și hi-
pertensiunea arterială, pentru decese premature și 
invaliditate.Obezitatea, în special cea abdominală, 
este un important factor de risc pentru bolile pul-
monsre cronice: bronșită cronică obstructivă, astm 
bronșic, sindrom de apnee în somn, sindrom de hipo-
ventilaţie. În multe cazuri, pierderea în greutate se 
asociază cu o îmbunătăţire simptomatică importantă 
în aceste cazuri. Tulburările respiratorii înregistrate în 
sindromul de apnee în somn pot contribui la apariţia 
obezităţii în multe cazuri, determinând astfel agrava-
rea simptomatologiei. Relaţia dintre astm, BPOC și 
obezitate nu este pe deplin cunoscută. Creșterea IMC 
este de obicei asociată cu disfuncţie respiratorie, ca-
racterizată prin: reducerea volumului expirator forţat 
într-o secundă (FEV1), a capacităţii vitale forţate 
(FVC), a capacităţii pulmonare totale, a capacităţii re-
ziduale funcţionale, precum și a volumului expirator 
de rezervă. Restricţia toracică asociată obezităţii este 
de obicei ușoară și este atribuită efectelor mecanice 
ale ţesutului adipos asupra diafragmei și peretelui to-
racic: excursia diafragmei este împiedicată, capacita-
tea toracică este redusă. La pacienţii obezi care au 
asociat și BPOC, tabloul clinic al pacientului pulmo-
nar cronic este modificat din cauza efectelor obezităţii 
asupra percepţiei dispneei și a toleranţei la exerciţiu. 
Strategiile de tratament în cazul pacienţilor obezi 
care au asociat boli pulmonare cronice acordă o 
importanţă deosebită scăderii eficiente în greutate 
pentru acești pacienţi. Recomandarea obișnuită de 
creștere a activităţii fizice este dificil de pus în aplica-
re la acești pacienţi, deoarece au un stil de viaţă se-
dentar impus de afectarea respiraţiei, activitatea fizi-
că fiind astfel limitată. Prin urmare, sunt necesare 
studii suplimentare pentru un management clinic 
eficient al pacientului cu obezitate și boli respiratorii 
cronice.

19. Poluarea aerului cu parti cule și 
riscul cardiovascular

Prof. Dr. Dan-Dominic Ionescu, EFESC, FAHA

Particulele aflate în suspensie în aerul pe care-l 
respirăm sunt clasificate în funcţie de dimensiunea 
lor ca mari (peste 10 microni sau > PM10) – adică 
mult mai mari decât grosimea firului de păr (50-70 
microni) – și mici (microparticule cu dimensiuni de 
sub 10 microni sau < PM10). Acestea din urmă sunt 

comun prezente în praf, polen și micelii și au o sub-
clasă cu dimensiuni de sub 2,5 microni (nanoparticu-
le sau < PM2.5). Nanoparticulele sunt prezente înde-
osebi în fum, indiferent de originea acestuia (gazele 
de eșapament, fumul industrial, fumul de ţigară, găti-
tul prin prăjit în spaţii închise), și, în afară de mirosul 
neplăcut, constituie agresiuni serioase pentru sănă-
tate, fiind factori de risc mai ales pentru bolile pul-
monare și cele cardiovasculare. În plus, unele virusuri 
sau bacterii care se transmit prin aer, precum și o se-
rie de molecule chimice (alergene animale, produse 
industriale, insecticide, pesticide și alte produse utili-
zate prin stropire domestică ori în parcuri, în agricul-
tură și în diverse locuri publice) se încadrează în 
aceleași dimensiuni (< PM2.5). 

Mecanismele prin care nanoparticulele nonin-
fecţioase își exercită acţiunile sunt incomplet înţelese 
și constau în efecte locale pulmonare (cu risc de 
bronhopneumopatie cronică obstructivă și de cancer 
pulmonar) și efecte cardiovasculare prin traversarea 
barierei pulmonare și, cu preluarea de către macrofa-
ge, conduc la alterarea endoteliului vascular și afec-
tarea coagulării sanguine (efect protrombotic). În 
mod oarecum surprinzător, agresiunea prin nanopar-
ticule este în mod dovedit prezentă și la nivelul siste-
mului nervos central. 

Realitatea banală a efectelor cardiovasculare, cu 
suport statistic populaţional, se referă la indiscutabi-
lele efecte ale fumatului și, cel puţin în grupuri 
populaţionale sărace, la prăjitul alimentelor în spaţii 
mici și insuficient aerisite. Această observaţie din 
urmă se aplică aproape exclusiv la femei(!). Efectele 
cardiovasculare sunt aceleași ca în cazul altor factori 
de risc zis convenţionali: creșterea semnificativă a ris-
cului de cardiopatie ischemică (toate variantele clini-
ce), de angină pectorală, de accident vascular cere-
bral, de fenomene tromboembolice și chiar de 
insuficienţă cardiacă.

Rezolvarea problemelor poluării aerului cu parti-
cule este în principal în sarcina politicienilor (cu ne-
voia cunoașterii realităţilor areale și geografice, cu 
respectarea unor norme și convenţii internaţionale 
pentru reducerea poluării industriale și cu tranziţia 
spre motoare electrice în toate tipurile de mijloace 
de transport), în sarcina administraţiilor locale (pen-
tru limitarea poluării aerului în orașele mari, cu intro-
ducerea de filtre de aer în toate spaţiile publice și mai 
ales în școli și spitale) și, într-o mai mică măsură, în 
atenţia medicilor, care însă trebuie să informeze și să 
preseze constant atmosfera politică în vederea com-
baterii poluării aerului. Desigur că sarcina principală 
și directă a medicilor este educaţia, adresată întregii 
populaţii și, desigur, pacienţilor, ce trebuie îndreptată 
spre reducerea surselor individuale de poluare și 
chiar spre asigurarea unor filtre de aer în locuinţe. În 
plus, și din motive suplimentare, este necesară 
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renunţarea la prăjirea unor alimente în general și în-
deosebi în spaţii insuficient aerisite. În cazul particu-
lar al fumatului, în prezenţa unei dependenţe severe 
de nicotină, se sugerează trecerea de la ţigările 
obișnuite la variantele fără arderea tutunului (fără 
fum, doar cu încălzirea acestuia, care poate reduce 
aproape la zero generarea de nanoparticule). Varian-
ta de vaping are alte probleme și nu pare să fie o 
soluţie viabilă din cauza unor observaţii recente de 
efecte nocive. 

20. Sindromul Morris – Când genoti pul 
și fenoti pul sunt în anti teză

Dr. Lucian IORGA1, 
Asist. Univ. Dr. Dragoș MARCU1,2, 
Conf. Dr. Ovidiu BRATU1,2, 
Prof. Dr. Dan MISCHIANU1,2

1Clinica de Urologie, Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central „Dr. Carol Davila“, București
2UMF „Carol Davila“, București, România

Sindromul de insensibilitate la androgeni (sin-
drom Morris) reprezintă o afecţiune genetică, X-
linkată recesivă, caracterizată printr-o mutaţie a re-
ceptorului pentru androgeni, afectând procesul 
normal de masculinizare al pacienţilor cu cariotip 
46XY. Această afectare a răspunsului la stimularea 
androgenică va genera fenotipuri variind de la orga-
ne genitale externe feminine la organe genitale ex-
terne masculine normal dezvoltate, dar cu diferite 
grade de infertilitate și ginecomastie, existând grade 
diferite de insensibilitate la androgeni, până la 
rezistenţă completă.

Diagnosticul acestei afecţiuni este frecvent dificil, iar 
tratamentul presupune o abordare multidisciplinară.

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 27 ani, 
care s-a prezentat pentru amenoree primară. 
Investigaţiile ulterioare au demonstrat faptul ca paci-
enta prezintă cariotip masculin (46XY), iar imagistic 
s-au decelat două formaţiuni ovalare situate în drep-
tul vaselor iliace externe. S-a procedat la excizia chi-
rurgicală a acestor două formaţiuni, examenul histo-
patologic evidenţiind structura testiculară. 

21. Patologia recesivă în schimbare în 
fostele izolate umane din Banat

Prof. Dr. Afilon JOMPAN
Disciplina Medicina Familiei, Facultatea de 
Medicină, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“, Arad

Izolatele umane apărute la sfârșitul secolului XVIII 
(1771) în Banat se înscriau în rândul unor comunităţi 
ce erau izolate fie geografic, în zone greu accesibile 
(Wolfsberg), fie prin lipsa unor căi de comunicaţie 

(Charlottenburg), fie prin existenţa unor minorităţi 
etnice ce nu acceptau decât căsătoriile exclusiv în ca-
drul aceleiași etnii (Lindenfeld) sau prin constrângeri-
le de ordin religios impuse de biserica catolică într-o 
zonă apropiată exclusiv ortodoxă (Altringen). În mul-
te cazuri, cauzele care au dus la constituirea acestor 
izolate umane au fost mixte, însumând toţi acești fac-
tori.

În aceste izolate umane, prin căsătoriile în cadrul 
aceleiași comunităţi, adesea restrânsă numeric, a 
apărut, după 3-5 generaţii, o patologie legată de con-
sangvinitate. Consangvinitatea crește în mod alar-
mant șansa de transmitere a anomaliilor genetice. În 
aceste izolate umane, crește numărul malformaţiilor 
congenitale și al bolilor genetice autozomal-recesive.

Existenţa în Banat a izolatelor umane și a patolo-
giei recesive a fost studiată de dr. N.C. Lupu, cu impli-
carea Institutului de Endocrinologie București și a 
Academiei Române. 

Bogata patologie recesivă – manifestată prin boli 
mintale, boli neurologice, boli ale organelor de simţ, 
malformaţii de organe, fragilitate imunologică – este 
azi într-o scădere spectaculoasă, prin transformarea 
acestor comunităţi rurale în adevărate obiective tu-
ristice, cu căi de comunicaţie modernizate și cu exis-
tenţa unei populaţii multietnice, făcând să dispară 
izolarea de altădată și cauzele patologiei recesive. 

22. Abordări actuale în cancerul 
bronhopulmonar

Prof. Dr. Constantin MARICA1,2,3, 
Dr. Mihaela TĂNĂSESCU2

1UMF „Carol Davila“, București, România
2Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, 
București, România
3Honorary President of TB Section of Romanian 
Pneumology Society

Cancerul bronhopulmonar prezintă una dintre 
cele mai mari rate de mortalitate dintre neoplazii 
(alături de cel pancreatic) și constituie a doua locali-
zare neoplazică ca frecvenţă la ambele sexe (după 
cancerul mamar la sexul feminin și după cancerul de 
prostată la sexul masculin). 

Evoluţia este de obicei agresivă, iar tratamentul 
constituie o provocare atât pentru oncolog, cât și 
pentru pneumolog și medicul de familie, care au me-
nirea să supravegheze evoluţia bolii și să managerie-
ze uneori complicaţiile și simptomele atât de poli-
morfe. Lansarea în ultimii ani a terapiilor moleculare 
ţintite a avut un impact major asupra tratamentului 
CBP fără celule mici (NSCLC) avansate, în prezent 
existând o paletă de terapii personalizate incluse în 
tratamentul acestei neoplazii. 
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Identificarea mutaţiilor în NSCLC a condus la dez-
voltarea de terapii moleculare ţintite, în special în 
adenocarcinoame, ceea ce a condus la creșterea 
supravieţuirii la pacienţii cu boală metastatică. Trei 
modificări genetice au fost identificate relativ frec-
vent în adenocarcinoamele pulmonare: mutaţii ale 
KRAS (la 20-25% dintre cazuri), mutaţii activatoare 
ale EGFR (epidermal growth factor receptor, la 10%, 
cel mai frecvent în exonii 19 și 21) și rearanjări ale 
genei ALK (anaplastic lymphoma kinase, la 4%). Inhi-
bitorii de tirozinkinaze anti-EGFR (erlotinib, gefitinib, 
afatinib) și inhibitorii ALK (crizotinib, ceritinib) sunt 
intraţi în terapeutica clinică. Până în prezent, nu exis-
tă niciun medicament înregistrat pentru pacienţii cu 
mutaţii KRAS. 

Ratele de supravieţuire la un an pentru NSCLC 
avansat sunt în creștere, însă ratele de supravieţuire 
la 5 ani au rămas în jur de 15%. 

Carcinomul bronhopulmonar cu celule mici 
(SCLC) prezintă un timp de dedublare mai rapid, o 
rată de creștere mai mare și o metastazare precoce. 
Majoritatea pacienţilor cu SCLC se prezintă cu boală 
extinsă, doar mai puţin de 1/3 cu boală limitată. Sen-
sibilitatea SCLC la chimio- și radioterapie este mare, 
însă prognosticul este de obicei infaust din cauza 
recurenţei bolii. Chimio- și radioterapia (RT) pot avea 
viză curativă pentru un număr mic de pacienţi cu 
boală limitată. Chimioterapia are rol paliativ și poate 
prelungi supravieţuirea pentru majoritatea pacien-
ţilor cu boală extinsă. 

În condiţiile în care mare parte dintre cazuri sunt 
diagnosticate tardiv (odată cu instalarea simptome-
lor), iar cei în stadii precoce, cu tumori rezecabile (și 
posibil vindecabile), sunt descoperiţi la controale în-
tâmplătoare, se impune instituirea unor programe 
de screening ce ar conduce la un diagnostic precoce 
și un prognostic mult mai bun al unei boli cumplite.

23. De la alimentaţia tradiţională la 
noile ghiduri de alimentaţie

Prof. Dr. Dumitru MATEI1,2, 
Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU1

1Catedra Medicină de familie, UMF „Carol Davila“, 
Bucureşti, România
2INSMC „Alessandrescu-Rusescu“, Bucureşti, 
România

De-a lungul timpului, stilul de viaţă a suferit nu-
meroase modificări, atât în ceea ce privește 
alimentaţia, cât și celelalte componente legate de ac-
tivitatea fizică sau cea relaţională, fie socială sau 
chiar familială. Ca urmare a acestor modificări ale 
stilului de viaţă, omul a fost supus unor factori de risc 
diferiţi în diferite etape istorice. Cele mai multe mo-

dificări cu impact asupra sănătăţii și asupra evoluţiei 
patologiei umane s-au înregistrat în domeniul 
alimentaţiei. De la primul ghid alimentar, apărut în 
1902, și până azi, ghidurile au avut de multe ori o 
evoluţie cu multe puncte contradictorii: s-a vorbit de 
efectul nociv al grăsimilor animale, de efectele nega-
tive ale alimentelor cu indice glicemic crescut. Astăzi, 
se vorbește de efectul nociv al nutriţiei cu procent 
crescut de proteine, de efectul nociv al ingestiei de 
metale grele etc.

Adevărurile fundamentale despre lume și oameni 
descriu creaţia, originea și împlinirea ei în Dumnezeu, 
păcatul și speranţa mântuirii, cu accent asupra pri-
mului păcat alimentar, momentul în care Adam și Eva 
gustă din fructul interzis-mărul, momentul izgonirii 
din Grădina Raiului. Omul primitiv mânca ce găsea la 
îndemână în natură: fructe, legume, seminţe, carne 
de vânat, pește. După apariţia agriculturii, alimentaţia 
omului s-a schimbat foarte mult; omul a început să 
cultive cereale, legume, fructe, să pregătească car-
nea animalelor vânate, ca apoi să crească în gospo-
dării aceste animale, să folosească uleiul, sarea în 
pregătirea alimentelor.

Hipocrate spunea ca alimentele trebuie să fie me-
dicamente și medicamentele alimente. Influenţa 
alimentaţiei asupra stării de sănătate s-a transmis din 
generaţie în generaţie. Așa au apărut dietele tra di-
ţionale, care să contribuie la sănătatea omului, nefi-
ind însă nici ele lipsite de erori. Sunt binecunoscute 
anumite diete și efectele lor benefice asupra sănătăţii 
oamenilor, precum dieta mediteraneeană, cu accent 
pe consumul de fructe și legume, ulei de măsline, 
pește, fructe de mare și vin.

Paralel cu dezvoltarea știinţei, au apărut primele 
ghiduri alimentare. Primul ghid alimentar a aparut în 
1902 – fără restricţii deosebite. Principalele reco-
mandari ale acestui ghid se referă la compoziţia ali-
mentelor, numărul de calorii, sursele din care se pot 
obţine. Ghidul alimentar apărut în 1917 are reco-
mandări privind selecţia alimentelor; acest ghid îm-
parte alimentele în 7 grupe principale: cereale, fruc-
te, legume, leguminoase, lactate, zaharuri, grăsimi.

Ghidul alimentar din 2015 arată că restricţia gră-
similor din alimentaţie nu a dus la ameliorarea stării 
de sănătate a populaţiei. Consumul crescut de cerea-
le și făinoase rafinate, procesarea alimentelor și folo-
sirea de aditivi au efecte dezastruoase asupra stării 
de sănatate a populaţiei.

Nevoia de ghiduri se datorează și abundenţei de 
produse alimentare, dar și faptului că omul contem-
poran își alege alimentele după plăcerea pe care o 
resimte, după starea de oboseală emoţională re-
simţită.

În ultimii ani, s-au intensificat cercetările asupra 
nutrigeneticii și testelor nutrigenetice, care determi-
nă variaţiile genetice din ADN-ul fiecăruia și care stau 
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la baza recomandărilor nutriţionale personalizate. 
Prin testarea nutrigenetică, se poate preveni apariţia 
unor boli sau se poate optimiza tratamentul medical 
folosind mijloace specifice nutriţiei personalizate 
(tratamentul cu statine).

 

24. Impactul defi citului de vitamină D 
asupra stării de sănătate la 
populaţia adultă

Dr. Adriana Metoni
Cabinet medical medicină de familie, Bucureşti, 
România

Introducere. Largi studii epidemiologice au adus 
de-a lungul timpului informaţii cu privire la riscul 
crescut de cancer, boli infecţioase, boli autoimune, 
afecţiuni cardiovasculare și metabolice asociat cu ni-
veluri scăzute ale 25-hidroxivitaminei D < 20 ng/ml. 
Cu toate acestea, nu se cunosc date convingătoare 
legate de scăderea riscului, severităţii și prognosticu-
lui acestor afecţiuni secundar administrării suplimen-
telor de vitamină D.

Obiective. Realizarea unui studiu prospectiv ce se 
derulează în perioada 2018-2020. Ipoteza verificată 
este efectul în timp al administrării de vitamină D 
asupra patologiei infecţioase în principal, precum și 
asupra afecţiunilor neoplazice, metabolice, cardio-
vasculare și musculoscheletale întâlnite la pacienţii 
arondaţi acestui studiu.

Metodologie. Populaţia vizată este reprezentată 
de un număr de 161 de persoane, cu un interval de 
încredere de 95%, cu marja de eroare de 5%, cu un 
eșantion de minimum 114 persoane. Variabilele ur-
mărite sunt: valoarea vitaminei D la momentul inclu-
derii în studiu, anual, pe perioada studiului și la fina-
lizarea acestuia; numărul de infecţii respiratorii pe an 
pe durata cercetării și alte patologii asociate. 

Rezultate scontate. Ipoteza emisă este valabilă 
dacă există cel puţin o corelaţie rezonabilă (coeficien-
tul de corelaţie r al lui Pearson în intervalul [0,4-0,6]) 
între administrarea de vitamină D și scăderea frec-
venţei infecţiilor de căi respiratorii. 

Limite ale cercetării. Consecinţele unor variabile 
ce nu pot fi monitorizate și cuantificate: rata expune-
rii la soare, utilizarea cremelor de protecţie. 

25. Faringita streptococică la copil – 
experienţa pe un an în cadrul 
Comparti mentului de Primiri 
Urgenţe

Drd. Dr. Victor Daniel MIRON1,2, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI1,2, Dr. Gabriela BAR1, 
Student Claudiu FILIMON2, 
Conf. Dr. Mihai CRAIU1,2

1Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei și 
Copilului „Alessandresscu-Rusescu“, București, 
România
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila”, București, România

Introducere. Faringita acută reprezintă una dintre 
cele mai frecvente cauze de prezentare la medic. 
Streptococul de grup A (GAS) este cea mai frecventă 
etiologie bacteriană pentru faringita acută, cu o 
incidenţă crescută mai ales în rândul copiilor.

Metode. Am realizat un studiu retrospectiv, de-
scriptiv și comparativ, al cazurilor de faringită și amig-
dalită acută streptococică care au fost diagnosticate 
în cadrul Compartimentului de Primiri Urgenţe (CPU) 
al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei și 
Copilului „Alessandrescu-Rusescu” în perioada sep-
tembrie 2018–septembrie 2019.

Rezultate. Pe parcursul perioadei studiate în ca-
drul CPU, au fost diagnosticaţi cu faringită acută (cod 
J02) sau amigdalită acută (cod J03) 4.627 pacienţi. La 
29,9% dintre aceștia, streptococul de grup A a fost 
incriminat ca agent etiologic, prin efectuarea unui 
test rapid. Sexul masculin a fost mai frecvent afectat 
(54%), iar mediana vârstei a fost de 5,3 ani (IQR: 3,4-
8,2). Principalele simptome de prezentare la CPU a 
pacienţilor cu faringită streptococică au fost febra 
(91%) și odinofagia (73%). Aproximativ 8% dintre 
pacienţi au necesitat internare, vârsta pacienţilor 
internaţi fiind semnificativ mai mică decât a celor cu 
tratament la domiciliu (3,4 ani vs. 5,5 ani, p = 0,002).

Concluzii. Am identificat o rată crescută a inci-
denţei faringitei streptococice la copil în rândul 
pacienţilor care se prezintă la camera de gardă cu fe-
bră și/sau odinofagie. Un diagnostic corect pus pe 
criterii clinice și efectuarea unui test rapid sunt im-
portante pentru a limita prescripţia excesivă de anti-
biotice.

Cuvinte cheie: faringită, copil, streptococ de grup A
Menţiune. Toţi autorii au avut contribuţii egale. 
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26. Experienţe ale medicului de familie 
din alte ţări UE

Dr Marinela OLĂROIU
SOAZE/RACE (Research and Advice in Care of Elderly)
Redactor-Şef Revista Română de Medicina Familiei

Medicina de familie din România formează, la fel 
ca în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană, baza 
sistemului de asigurări sociale de sănătate. Numeroși 
factori ce ţin de reforma sistemului medical în gene-
ral – lipsa de viziune în politica sanitară, legislaţia 
depășită, finanţarea insuficienţă, migraţia medicilor 
ș.a. –, dar și de abilitatea organizaţiilor profesional-
știinţifice de a promova și apăra identitatea spe-
cialităţii și interesele membrilor au contribuit la ero-
darea atributelor esenţiale ale medicinei de familie: 
gate keeping, prim contact, accesibilitate, continuita-
te, multidisciplinaritate, abordare holistică ș.a. Ca ur-
mare, indicatorii de sănătate în statisticile europene 
de la nivel naţional, dar și cei din asistenţa medicală 
primară și medicina de familie sunt printre cei mai 
neperformanţi din Uniunea Europeană. 

Schimbările demografice, dar și climaterice, rede-
finirea noţiunii de familie, personalizarea serviciilor, 
creșterea fără precedent a costurilor din sănătate, 
emanciparea pacienţilor, libera circulaţie a persoane-
lor, digitalizarea au determinat reforme, redefinirea 
și repoziţionarea asistenţei medicale primare / medi-
cinei de familie în sistemele de sănătate europene. 

În asistenţa medicală primară din ţările vest-euro-
pene sunt exemple care se pot adapta și implementa 
în ţările hotărâte să modernizeze și să crească calita-
tea serviciilor și, implicit, satisfacţia pacienţilor, dar și 
a profesioniștilor din acest domeniu. Se vor prezenta 
exemple din experienţa medicilor de familie olan-
dezi, despre educaţia pacienţilor, standarde și proto-
coale, consultaţia ţintită și asistenţa medicală de 
urgenţă. În prezent, sistemul medical olandez este 
perceput de experţi ca fiind cel mai bine organizat 
din Europa și un model cu exemple de urmat, politici-
enii și managerii reușind să ia deciziile cele mai potri-
vite în conformitate cu cerinţele consumatorului de 
servicii medicale, să găsească balanţa dintre public și 
privat, să implementeze cu măsură economia de 
piaţă și să menţină un sistem concurenţial. Deoarece 
nivelul asistenţei medicale primare este considerat 
singurul nivel la care se mai pot face economii în să-
nătate, se investește continuu în consolidarea acestui 
segment pentru a oferi servicii de calitate în limitele 
bugetare. O mare parte dintre ingredientele acestor 
reușite o reprezintă utilizarea corectă de către politi-
cienii și managerii din sănătate a înţelesului unor ver-
be: a analiza, a comunica, a îndrăzni, a negocia și a 
implementa.

27. Pericolele societăţii informaţionale
Prof. Dr. Adrian RESTIAN
UMF „Carol Davila“, București, România
Redactor-Şef revista „Practica Medicală“

După cum se știe, fiecare epocă istorică din tu-
multuoasa istorie a omenirii a avut patologia ei. Atât 
societatea primitivă, cât și societatea agricolă, socie-
tatea industrială și societatea postindustrială au avut 
patologia lor, determinată de condiţiile de viaţă și de 
posibilităţile de prevenire și de tratament de care dis-
punea bietul om de-a lungul timpului. Iar după ce am 
trecut prin comunism, noi trăim astăzi într-o societa-
te capitalistă, postindustrială, postmodernă, dar mai 
ales informaţională, care își are începuturile ei de pe 
la mijlocul secolului trecut. Societatea informaţională 
în care trăim noi astăzi este caracterizată de creșe-
trea vertiginoasă a producţiei de informaţie și a mij-
loacelor de comunicare în masă, așa cum sunt televi-
zorul, telefonul mobil, calculatorul și internetul, care 
au determinat o adevărată revoluţie informaţională. 
De fapt, noi trăim astăzi cea de-a patra revoluţie in-
formaţională din istoria omenirii, care are serioase 
repercusiuni asupra omului contemporan. Prima re-
voluţie informaţională a avut loc acum câteva sute de 
mii de ani, odată cu apariţia limbajului articulat, prin 
intermediul căruia omul s-a depărtat de celelalte ani-
male. A doua revoluţie informaţională a avut loc 
acum 5.000 de ani, odată cu apariţia scrisului. A treia 
revoluţia informaţională a avut loc acum 500 de ani, 
odată cu apariţia tiparului, când Gutenberg a tipărit 
Biblia în zeci de mii de exemplare. Iar a patra revolu-
ţie industrială are loc astăzi, odată cu creșterea verti-
ginoasă a producţiei de informaţie și a mijloacelor de 
comunicare în masă, care au condus la o adevărată 
explozie informaţională. Așa, spre exemplu, dacă în 
anul 1750 apăreau 10 reviste știinţifice în întreaga 
lume, în anul 1800 apăreau 1.000 de reviste, în anul 
1940 apăreau 10.000 de reviste, iar în anul 2000 apă-
reau peste 100.000 de reviste știinţifice. Așa se face 
că astăzi apar peste 2 milioane de articole medicale 
pe an. Astfel, deși capacitatea omului de prelucrare a 
informaţiilor a rămas aceeași, producţia de informaţii 
a crescut de un milion de ori din 1750 până astăzi. 
Informaţia se dublează la perioade din ce în ce mai 
scurte, ceea ce face ca, atunci când un elev termină 
școala, multe dintre informaţiile pe care și le-a însușit 
în timpul școlii să fie deja depășite. Evident că infor-
maţia este absolut necesară în activitatea omului, 
care trebuie să ia în permanenţă diferite decizii, de-
oarece informaţia este cea care asigură eficacitatea 
proceselor care se află la baza deciziilor respective. 
De aceea, omul are nevoie de foarte multe informaţii 
pentru a putea acţiona în mod adecvat. Dar produc-
ţia de informaţie a devenit, totuși, mult prea mare 
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faţă de posibilităţile destul de limitate ale omului. 
Deși are foarte mulţi receptori, omul nu poate recep-
ţiona mai mult de 1 milion de biţi/secundă, din cei 10 
milioane de biţi pe care îi emite mediul extern în fie-
care secundă. Se știe că omul nu poate recepţiona 
decât o mică parte din spectrul elecromagnetic. Iar 
din cei un milion de biţi pe care îi primim în fiecare 
secundă, numai 14 biţi, adică o cantitate foarte mică, 
vor putea ajunge la nivelul conștienţei umane. Cele 
mai multe dintre informaţiile primite sunt prelucrate 
automat și inconștient de către numeroasele meca-
nismele de reglare de care depinde, de fapt, sănăta-
tea noastră. Dar omul contemporan primește sau, 
mai bine zis, este inundat astăzi de o cantitate din ce 
în ce mai mare de informaţie, atât în activitatea pro-
fesională, cât și în timpul liber. Deși îl depășește, el 
caută această informaţie, deoarece a devenit depen-
dent de ea, pentru că, după cum ar arătat noi, infor-
maţia stimulează secreţia de endorfine. De aceea, se 
ajunge la o dependenţă de informaţie, iar sevrajul 
determină sindromul de abstinenţă. Astfel, omul 
contemporan petrece aproximativ nouă ore pe zi 
(adică cea mai mare parte din timpul său) în faţa tele-
vizorului, a telefonului mobil și a internetului. Iar 
această suprasolicitare informaţională poate duce, 
ca orice dependenţă, la anumite îmbolnăviri, așa 
cum ar fi stresul informaţional, pe care l-am descris 
încă din 1970 și care se poate manifesta prin obosea-
lă, iritabilitate, anxietate, tulburări de somn, cefalee, 
ameţeli, palpitaţii, dureri abdominale, mialgii, tran-
spiraţii și altele. Precum și printr-o serie de modificări 
biologice, așa cum ar fi creșterea secreţiei de cateco-
lamine, a glicemiei și a lipemiei. Dar nu numai canti-
tatea informaţiilor, ci și calitatea lor poate produce 
anumite îmbolnăviri psihice și psihosomatice. Iar în 
felul acesta apare o adevărată patologie informaţio-
nală, care, așa cum am arătat în repetate rânduri, re-
prezintă patologia specifică societăţii informaţionale 
în care trăim. 

28. Medicul de familie şi medicina 
holisti că

Prof. Dr. Georgeta SINIŢCHI
Centrul Medical Alergologic „Atopia“, Iași

Medicul de familie este pivotul sistemului de să-
nătate prin accesibilitatea, disponibilitatea și capaci-
tatea de a înţelege boala în ansamblu. Are ca obiectiv 
principal sănătatea individului în familie, societate și 
mediul profesional, pentru a preveni îmbolnăvirile și 
a efectua un tratament eficient. Medicina holistică, 
subliniază OMS, este medicina personalizată, adapta-
tă pacientului pentru a regăsi starea de sănătate. Me-
dicina holistică este o artă de a induce o stare de să-

nătate umană în globalitate. Istoria medicinei ho -
listice se pierde de-a lungul vremurilor și și-a demon-
strat eficacitatea pentru obţinerea sănătăţii globale. 
Terapia holistică are nevoie de interdisciplinaritate, 
precum și de asocierea vechilor terapii cu datele noi 
ale medicinei moleculare a secolului XXI. În conclu-
zie, medicul de familie rămâne practicianul ideal al 
medicinei holistice.

Cuvinte cheie: medicină holistică, medic de fami-
lie, medicină psihologică

 

29. Rolul medicului de familie în 
prevenţia și tratamentul obezităţii 
prin implicarea vitaminei D

Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU, 
Șef Lucr. Dr. Ioana Veronica GRĂJDEANU, 
Șef Lucr. Dr. Liviu Nicolae GHILENCEA, 
Asist. Univ. Dr. Constantin ȘTEFANI, 
Șef Lucr. Dr. Mihaela Adela IANCU, 
Șef Lucr. Dr. Cristian BEJAN, 
Șef Lucr. Dr. Daniela Mihaela BALTĂ, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI
Disciplina Medicină de familie, UMF „Carol Davila“, 
București, România

Obezitatea este în creștere, iar o dată cu ea crește 
rata de morbiditate și mortalitate. Supraponderabili-
tatea și obezitatea au avut o creștere de peste 27% în 
ultimele trei decenii, fiind estimată prezenţa supra-
ponderabilităţii și obezităţii la 2,1 miliarde de persoa-
ne. Vitamina D joacă și ea un rol important în cadrul 
obezităţii. Relaţia dintre vitamina D și obezitate poa-
te fi una bidirecţională; pe de-o parte, obezitatea 
poate determina scăderea nivelului seric al vitaminei 
D, pe de altă parte, reglarea nivelului seric al vitami-
nei D poate duce la scăderea în greutate la pacienţii 
obezi. Determinarea relaţiei exacte dintre obezitate 
și vitamina D poate reprezenta o nouă perspectivă în 
abordarea și tratamentul obezităţii. De aceea, se im-
pun clarificări dacă suplimentarea cu vitamina D la 
persoanele supraponderale poate preveni obezitatea 
și dacă suplimentarea la persoanele obeze poate aju-
ta la pierderea în greutate. Medicul de familie joacă 
un rol esenţial atât în tratamentul, cât și în prevenţia 
obezităţii.



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 14, SUPLIMENT 4 (68), AN 2019

36

30. Profi laxia şi monitorizarea 
pacienţilor cu sindrom dislipidemic 
prin cabinetele de medicină de 
familie din ambulatoriul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar 
Central „Dr. Carol Davila“, Bucureşti 

Asist. Univ. Dr. Cristian ȘTEFANI1,2, 
Dr. Cristina COSTAȘ2, Dr. Iuliana Constantina BĂNICĂ2, 
Dr. Diana MĂNESCU2, Dr. Nicoleta CHIRILOI2, 
Dr. Ciprian Constantin TATARU2, 
Șef Lucr. Dr. Gabriel Cristian BEJAN1, 
Șef Lucr. Dr. Ana Maria Alexandra STĂNESCU1, 
Prof. Dr. Dumitru MATEI1,3, 
Șef Lucr. Dr. Liviu-Nicolae GHILENCEA1,4

1UMF „Carol Davila“, Bucureşti, România
2Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central 
„Dr. Carol Davila“, București, România
3INSMC „Alessandrescu-Rusescu“, Bucureşti, România
4Cardiologie, SUU Elias, București, România

Dislipidemiile presupun perturbarea metabolis-
mului lipoproteinelor, al fracţiunilor lipidice sangui-
ne, în sensul unei producţii crescute sau al unui defi-
cit, fiind un factor major de risc pentru afecţunile 
cardiovasculare aterosclerotice. Creșterea colestero-
lului total și a colesterolului din lipoproteinele cu 
densitate mică sunt considerate principalele ţinte de 
urmărit, în special pentru că aceste valori pot fi modi-
ficate prin schimbarea stilului de viaţă și prin terapii 
medicamentoase (statine, blocanţi ai acizilor biliari, 
niacină, fibraţi, acizi grași omega 3).

În Europa, bolile cardiovasculare contribuie la dece-
sul a peste 4 milioane de oameni, anual. Ateroscleroza 
este principala cauză de evenimente fatale cardiovascu-
lare. Riscul de ateroscleroză este cu atât mai mare cu cât 
nivelul plasmatic al colesterolului este mai mare.

În România, dislipidemiile sunt prezente, sub di-
verse forme, la peste 80% din populaţia cu vârsta cu-
prinsă între 20 și 79 ani, conform studiului PREDA-
TORR, realizat în 2013. În studiul retrospectiv derulat 
în cabinetele de medicină de familie din Ambulato-
riul integrat al Spitalului Universitar de Urgenţă Mili-
tar Central „Dr. Carol Davila“ din București (SUUMC), 
am stabilit relaţiile dintre prezenţa dislipidemiei și 
alte aspecte de patologie generală.

Obiectivele lucrării au fost: determinarea frec ven-
ţei pacienţilor cu dislipidemie, evidenţierea pre valenţei 
dislipidemiei, evaluarea factorilor de risc în apa riţia dis-
lipidemiei, analizarea evoluţiei complicaţiilor dislipi-
demiei în funcţie de vârstă, sex și evaluarea prognos-
ticului și a evoluţiei pacienţilor.

Din totalul de 2.718 pacienţi care s-au prezentat la 
medicul de familie în perioada 01.01-30.06.2019, 425 
au fost diagnosticaţi cu dislipidemie, reprezentând un 
procent de 16% din totalul pacienţilor investigaţi.

În funcţie de numărul de pacienţi de sex feminin, 
pe categorii de vârstă, se remarcă creșterea incidenţei 
dislipidemiei peste 40 de ani (15%); cei mai multi 
pacienţi afectaţi fiind cei cu vârsta peste 60 de ani, 
reprezentând un procent de 85% din total. În cazul 
pacienţilor de sex masculin, cei mai mulţi cu diagnos-
ticul de dislipidemie au vârste peste 60 de ani, repre-
zentând un procent de 78%, fiind urmaţi de cei cu 
vârsta între 40 și 60 de ani cu un procent de 22%.

Dislipidemia este agravată de instalarea a trei din-
tre cele mai frecvente comorbidităţi: diabet zaharat 
(DZ), hipertensiune arterială (HTA) și boală coronari-
ană ischemică (BCI). În lotul studiat, 83% dintre 
pacienţi prezintă hipertensiune arterială, 22% – boa-
lă coronariană ischemică și 10% – diabet zaharat.

Un număr foarte mic de pacienţi cu vârste sub 40 
ani (atât de sex feminin, cât și masculin) au fost 
diagnosticaţi cu dislipidemie. Frecvenţa dislipidemiei 
este mai crescută la pacienţii de sex feminin cu vârsta 
de peste 60 ani. BCI si DZ sunt mai des întâlnite la 
pacienţii de sex masculin (52% pentru BCI și 49% 
pentru DZ), iar HTA a fost diagnosticată într-un pro-
cent mai mare la pacienţii de sex feminin (57%).

Fiind de cele mai multe ori primul cadru medical 
care intră în contact cu pacientul, medicul de familie 
joacă un rol important în prevenţia și monitorizarea 
pacientului cu dislipidemie, misiunea acestuia fiind de 
a descoperi și consilia atât pacienţii predispuși la disli-
pidemie, cât și pe cei care prezintă alte comor bidităţi, 
precum și de a-i îndruma către medicii specialiști.

Un alt rol pe care mediul de familie îl are în aceas-
tă patologie este acela de a iniţia tratamentul antili-
pemiant, dacă există motive întemeiate, iar un altul 
– cel de a monitoriza și ajusta tratamentul în funcţie 
de investigaţiile paraclinice, dar și de complianţa 
pacienţilor. În cadrul profilaxiei, periodicitatea de su-
praveghere a pacienţilor cu hiperlipidemie de către 
medicul de familie respectă următoarele indicaţii:
• dacă riscul cardiovascular (SCORE) este < 5% și nu 

va depăși 5% dacă combinaţia individuală a factori-
lor de risc este proiectată la vârsta de 60 ani, trebu-
ie oferită consiliere specializată asupra dietei, acti-
vităţi fizice regulate și oprirea fumatului, pentru a 
menţine redus riscul cardiovascular, evaluarea 
acestuia fiind repetată la intervale de 5 ani;

• dacă riscul cardiovascular (SCORE) este ≥ 5% sau 
va fi ≥ 5% dacă combinaţia individuală a factorilor 
de risc este proiectată la vârsta de 60 ani, trebuie 
efectuată o analiză completă a lipidogramei plas-
matice (colesterol total, LDL-colesterol, HDL-co-
lesterol și trigliceride), precum și o consiliere in-
tensivă asupra stilului de viaţă, în special în ceea 
ce privește dieta și activitatea fizică; reevaluarea 
SCORE și a lipidogramei va fi repetată peste 3 luni;

• dacă valorile colesterolului total și ale LDL-coles-
terolului scad sub 5 mmol/l (~190 mg/dl) și, re-
spectiv, 3 mmol/l (~115 mg/dl), iar riscul cardio-
vascular total devine < 5%, aceste persoane vor fi 
monitorizate anual;
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• dacă riscul total rămâne ≥ 5%, trebuie avută în ve-
dere iniţierea terapiei hipolipemiante, cu conti-
nuarea măsurilor de corecţie a stilului de viaţă și 
reevaluare la 1-3-12 luni de tratament, apoi anual 
sau la nevoie;

• la persoanele cu BCI instalată, DZ tip 2 sau tip 1 cu 
microalbuminurie sau cu hiperlipidemie severă, 
se va iniţia concomitent tratamentul hipolipemi-
ant și măsurile referitoare la stilul de viaţă, în pri-
mul rând privind dieta și activitatea fizică, împre-
ună cu reducerea tuturor factorilor de risc, cu 
reevaluare la 1-3-12 luni de tratament, apoi anual 
sau la necesitate.
Profilaxia dislipidemiei a constat în explicarea 

necesităţii unei diete sănătoase cu scăderea aportu-
lui de grăsimi saturate, creșterea consumului de fi-
bre, efectuarea de exerciţii fizice, renunţarea la fu-
mat, iniţierea tratamentului antilipemiant la pacienţii 
cu risc cardiovascular și îndrumarea lor către medicul 
specialist. În cazul lotului studiat, atât regimul ali-
mentar, cât și tratamentul antilipemiant (simplu sau 
complex) și-au dovedit eficacitatea, majoritatea 
pacienţilor înregistrând scăderi ale colesterolului se-
ric comparativ cu analizele efectuate înaintea începe-
rii acestui tratament, rezultatele fiind influenţate de 
complianţa pacienţilor. Influenţarea profilului lipidic 
sanguin prin dietă, în cazul pacienţilor din lotul studi-
at, este un mijloc eficient și ieftin, reprezentând o al-
ternativă la terapia medicamentoasă care poate să 
prezinte efecte adverse. Terapia hipolipemiantă nu 
este un substitut, ci un adjuvant al schimbării stilului 
de viaţă, care trebuie continuat când se iniţiază terapia 
medicamentoasă. Combinaţia statine-fibraţi este o 
opţiune terapeutică care poate fi luată în considerare 
la pacienţii cu dislipidemie aterogenă, inclusiv cu sin-
drom metabolic, întrucât fiecare hipolipemiant con-
trolează lipidele serice prin mecanisme diferite. Tema 
are importanţă și utilitate pentru practica medicului de 
familie deoarece dislipidemia reprezintă o problemă 
gravă de sănătate, care contribuie într-o proporţie des-
tul de mare la creșterea numărului de cazuri internate 
în spitale, în condiţiile în care costurile medicale ale tra-
tamentului acestei boli pot fi substanţiale. 

31. Tratamentul chirurgical al 
nevralgiei de trigemen

Conf. Dr. Corneliu TOADER1,2, Dr. Marian STROI2, 
Dr. S. SUDITU2, Dr. D. ROȘU2

1UMF „Carol Davila“, București, România
2Departamentul de Neurochirurgie, Institutul 
Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, 
București, România

Nevralgia de trigemen, cunoscută ca „tic doulou-
roux“ sau boala Fothergill, este un sindrom clinic ca-

racterizat prin dureri faciale paroxistice, lancinante, 
scurte caracteristic declanșate de stimuli cutanaţi. 
Fiziopatologia bolii este marcată de demielinizare 
segmentară a zonei de intrare a rădăcinii nervului tri-
gemen. Scleroza multiplă determină acest tip de de-
mielinizare și reprezintă 1-3% dintre cazurile de ne-
vralgie trigeminală. Scopul tratamentului este re -
miterea durerii cu un nivel acceptabil de reacţii ad-
verse. Terapia medicamentoasă este tratamentul ini-
ţial de alegere. Decompresia microvasculară (ope-
raţia Jannetta) pare să fie cea mai bună alegere la 
pacienţii de 65-70 ani cu o speranţă lungă de viaţă..
Poate fi utilizată și la pacienţii > 70 ani dacă aceștia 
acceptă riscurile ușor crescute ale procedurii. Neuroli-
za trigeminală percutană este un abord minimum in-
vaziv, de ales la pacienţii foarte vârstnici care au co-
morbidităţi asociate și la pacienţii cu scleroză multiplă. 

Material și metodă. Este prezentată o serie de 15 
pacienţi vârstnici (> 65 ani) cu nevralgie trigeminală 
operată de autorul principal între septembrie 2012 și 
mai 2016 în clinica de neurochirurgie a Institutului 
Naţional de Neurologie și Boli Neurovasculare. Dia-
gnosticul de nevralgie trigeminală s-a pus în baza 
anamnezei, a semnelor clinice și a examenului fizic al 
fiecărui pacient. 9 pacienţi au fost femei și 6 bărbaţi. 
Vârsta medie a fost de 68 de ani (65-74 ani). Decom-
presia microvasculară s-a practicat sub anestezie ge-
nerală, cu pacientul în decubit ventral. Abordul 
suboccipital retromastoidian s-a practicat la toţi 
pacienţii. Nervul trigemen a fost decomprimat de 
toate vasele arteriale compresive, artera cerebeloasă 
superioară fiind cea mai comună sursă de compresie. 

Rezultate. A fost monitorizată remisia durerii 
ime diat postoperatorie și pe termen lung fără 
medicaţie. Perioada de urmărire a variat între 4 și 44 
luni. Remisia imediată și completă a durerii a fost re-
marcată la toţi pacienţii. După o urmărire medie de 
34 de luni, durerea a reapărut la 3 pacienţi (20%). Pa-
reza facială periferică temporară a apărut la 1 paci-
ent. Rata mortalităţii a fost 0. 

Concluzii. Decompresia microvasculară poate fi 
realizată la pacienţii vârstnici cu rate mici de morbidi-
tate și mortalitate. Datorită succesului pe termen 
lung, opţiunea noastră este tratarea chirurgicală a 
vârstnicilor, deoarece atrofia generalizată și cisterne-
le largi permit accesul facil în unghiul pontocerebe-
los. Decompresia microvasculară ar trebui considera-
tă ca prima opţiune de tratament la pacienţii cu 
nevralgie de trigemen, atât tineri, cât și vârstnici.

Cuvinte cheie: nevralgia de trigemen, vârstnici, 
decompresia microvasculară
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Acute Effects of Heat-Not-Burn, Electronic Vaping, and Traditional
Tobacco Combustion Cigarettes: The Sapienza University of Rome-
Vascular Assessment of Proatherosclerotic Effects of Smoking (SUR-
VAPES) 2 Randomized Trial
Giuseppe Biondi-Zoccai, MD, MStat;* Sebastiano Sciarretta, MD, PhD;* Christopher Bullen, MD; Cristina Nocella, PhD; Francesco Violi,
MD; Lorenzo Loffredo, MD; Pasquale Pignatelli, MD; Ludovica Perri, MD; Mariangela Peruzzi, MD, PhD; Antonino G.M. Marullo, MD, PhD;
Elena De Falco, PhD; Isotta Chimenti, PhD; Vittoria Cammisotto, MSc; Valentina Valenti, MD; Flaminia Coluzzi, MD; Elena Cavarretta, MD;
Albino Carrizzo, PhD; Francesco Prati, MD; Roberto Carnevale, PhD;† Giacomo Frati, MD, MSc†

Background-—Little clinical research on new-generation heat-not-burn cigarettes (HNBC) in comparison with electronic vaping
cigarettes (EVC) and traditional tobacco combustion cigarettes (TC) has been reported. We aimed to appraise the acute effects of
single use of HNBC, EVC, and TC in healthy smokers.

Methods and Results-—This was an independent, cross-over, randomized trial in 20 TC smokers, with allocation to different cycles
of HNBC, EVC, and TC. All participants used all types of products, with an intercycle washout of 1 week. End points were oxidative
stress, antioxidant reserve, platelet activation, flow-mediated dilation, blood pressure, and satisfaction scores. Single use of any
product led to an adverse impact on oxidative stress, antioxidant reserve, platelet function, flow-mediated dilation , and blood
pressure. HNBC had less impact than EVC and TC on soluble Nox2-derived peptide (respectively, P=0.004 and 0.001), 8-iso-
prostaglandin F2a-III (P=0.004 and <0.001), and vitamin E (P=0.018 and 0.044). HNBC and EVC were equally less impactful than
TCs on flow-mediated dilation (P=0.872 for HNBC versus EVC), H2O2 (P=0.522), H2O2 breakdown activity (P=0.091), soluble CD40
ligand (P=0.849), and soluble P-selectin (P=0.821). The effect of HNBC and, to a lesser extent EVC, on blood pressure was less
evident than that of TC, whereas HNBC appeared more satisfying than EVC (all P<0.05).

Conclusions-—Acute effects of HNBC, EVC, and TC are different on several oxidative stress, antioxidant reserve, platelet function,
cardiovascular, and satisfaction dimensions, with TCs showing the most detrimental changes in clinically relevant features.

Clinical Trial Registration-—URL: http://www.clinicaltrials.gov. Unique identifier: NCT03301129. ( J Am Heart Assoc. 2019;8:
e010455. DOI: 10.1161/JAHA.118.010455.)

Key Words: flow-induced dilation • oxidative stress • platelet • platelet aggregation • smoking

I t is estimated that cigarette smoking explains almost 90%
of lung cancer risk in men and 70% to 80% in women and

is responsible for �140 000 premature deaths annually from

cardiovascular disease.1,2 Among the different harmful effects
of smoking, oxidative stress plays an important role. Indeed,
smoking may impair oxidative balance by inducing the
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production of reactive oxygen species and by weakening the
antioxidant defense systems. Moreover, smoking promotes
atherothrombosis by inducing platelet activation, and we
previously demonstrated that chronic smokers displayed
different levels of biomarkers of oxidative stress and platelet
activation compared with nonsmokers, and also responded
differently to different types of cigarettes.3,4

Electronic vaping cigarettes (EVCs), modern technological
surrogates of traditional tobacco combustion cigarettes (TCs),
were introduced in 2004.5,6 They are battery-operated
aerosolizing devices using liquids that entail a mixture of
glycerol and propylene glycol, flavors, and, most commonly,
nicotine ranging from 1.6 to 19 mg/cartridge.7 EVCs are
considered a relatively less harmful alternative to TCs given
that no combustion occurs, and indeed several patent
applications describe EVCs as electronic atomization cigar-
ettes that contain only nicotine without tobacco tar.8

However, their long-term safety remains largely uncertain,
especially in patients with established clinical disease.9

A new-generation heat-not-burn cigarette (HNBC) has been
recently introduced.10 This device heats a disposable tobacco
stick with a thin metallic blade. The stick is maintained at a
controlled heating temperature up to 350°C, without com-
bustion, fire, ash, or smoke. In addition, in contrast to EVCs,
HNBCs do not vaporize liquid-containing flavorings, propylene
glycol, and vegetable glycerol. However, this new device
needs to be fully examined in clinical studies, particularly in
the cardiovascular system.11

Recently, we and others highlighted the acute adverse
effects in vivo and in vitro of EVCs on vascular function,

oxidative stress, and platelet activation, which are recognized
as pathophysiological factors for atherosclerosis development
and progression and, ultimately, vascular disease.12–14

Specifically, we found that EVCs had less impact than TCs
on oxidative stress, flow-mediated dilation (FMD), and platelet
aggregation. Moreover, Nabavizadeh et al demonstrated that,
in rats, acute exposures to HNBC aerosol impairs endothelial
function, assessed by FMD.15 However, no independent
comparative data on the acute impact of HNBCs on vascular
function, oxidative stress, and platelet activation are available
in chronic TC users.

We thus aimed at comparing HNBCs, EVCs, and TCs,
focusing on acute effects on oxidative stress, FMD, platelet
function, blood pressure, and satisfaction.

Methods
The data, analytical methods, and study materials of this trial
will be made available to other researchers for purposes of
reproducing the results or replicating the procedure, upon
written request.

Design
This was an independent, randomized, cross-over study
conducted in 2017 at Sapienza University of Rome, Latina,
Italy. All participants provided written informed consent. The
study was approved by the ethics committee of Sapienza
University of Rome (06-27-2014, protocol number 813/14)
and conducted in accord with the Declaration of Helsinki. No
funding, directly or indirectly, was received from any HNBC,
EVC, or TC manufacturer or supplier, or affiliated
organizations.

Participants
We recruited apparently healthy subjects, on the basis of the
following: (1) no acute or chronic organic, metabolic, and
inflammatory disease; (2) no fever or infection within
3 months; (3) no cardiovascular symptoms; (4) no allergies;
and (5) normal blood pressure levels and heart rhythm at
screening. Women were not pregnant and not menstruating
when the experiment was performed. In the month preceding
the study and subsequently, none of the participants took
vitamin E, other antioxidant supplements, or other drugs
known to affect or modulate oxidative stress, FMD, platelet
function, or blood pressure. A 1-week washout from any
tobacco product was recommended at study entry and before
each experimental cycle, and smoking history (time when
smoking had begun) and intensity (ie, number of daily
cigarettes) was self-reported.

Clinical Perspective

What Is New?

• Limited comparative research on new-generation heat-not-
burn cigarettes, electronic vaping cigarettes, and traditional
tobacco combustion cigarettes (TCs) has been reported.

• We performed a cross-over, randomized trial in 20 TC
smokers, with allocation to different cycles of heat-not-burn
cigarettes, electronic vaping cigarettes, and TCs, without
any funding from tobacco or electronic vaping cigarette
companies.

What Are the Clinical Implications?

• We found that acute effects of heat-not-burn cigarettes,
electronic vaping cigarettes, and TCs are different on
several oxidative stress, antioxidant reserve, platelet func-
tion, cardiovascular, and satisfaction dimensions, with TCs
showing the most detrimental changes in clinically relevant
features, thus suggesting that these modified risk products
may indeed prove as a useful tool to quit TCs.
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Procedures
Participants were previously tutored on how to use the different
devices correctly by means of standardized videos. They were
then randomly allocated to 6 different cycles of using a single
HNBC, EVC, and TC. Participants either smoked a single TC
from a leading brand (Marlboro Gold; Philip Morris Interna-
tional, Neuchatel, Switzerland) with a mean nicotine content of
0.60 mg per cigarette according to the package label, vaped 9
puffs from a leading tobacco-flavored EVC (Blu Pro, Fontem,
Netherlands), charged with a nicotine cartridge with a mean
nicotine content of 16 mg, equivalent to 250 puffs according to
the package label, thus yielding 0.58 mg of nicotine content in
9 puffs, or used a leading HNBC (THS2.2 IQOS with Heets;
Amber Label, Philip Morris International) having a mean
nicotine content of 0.50 mg per stick according to the
manufacturer. Two investigators (who were past smokers or
current users of all the devices) directly supervised all sessions
to prevent incorrect product use or hyperventilation.

The randomization list was computer generated, and
subjects were unaware of the assignment until each smoking
session commenced. Participants eventually used all 3
products, with an intercycle washout period of 1 week. Blood
samples were drawn just before and immediately after using
each allocated product and analyzed for markers of oxidative
stress, antioxidant reserve, platelet function, and cotinine
levels. Endothelial dysfunction (as assessed by FMD) and
cardiovascular parameters were analyzed, as previously
reported.12

A 7-question product satisfaction questionnaire was
administrated after each smoking session, posing the follow-
ing questions: “was the cigarette satisfying?”; “was the
cigarette enjoyable?”; “did you experience a bad taste?”; “did
you suffer from unexpected cough?”; “did smoking make you
feel sick?”; “did smoking give you energy?”; and “soon after
smoking did your desire for another cigarette decrease?”.
Each feature was scored using a visual analogue scale,
spanning from 0 (no effect) to 100 (maximum effect)
according to Shiffman and Terhorst.16

All measurements were conducted by personnel blinded to
the actual product used by the participant during each
experimental session.

Laboratory Analysis
All materials for laboratory tests were from Sigma-Aldrich (St.
Louis, MO), unless otherwise specified. Blood obtained from
subjects was collected in blood collection tubes with or
without anticoagulant and centrifuged at 300g for 10 minutes
to obtain supernatant. Serum and plasma samples were
instantly stored at �80°C until use with the antioxidant
butylated hydroxytoluene at a final concentration of
20 mmol/L.

Ultrasound assessment of basal brachial diameter and
endothelial-dependent FMD of the brachial artery were
investigated according to current guidelines.16,17 Briefly, the
study was performed in a temperature-controlled room
(22.8°C) with subjects in a resting, supine state. All evalua-
tions were performed between 8 and 10 AM; brachial artery
diameter was imaged using a 7.5-MHz linear array transducer
ultrasound system (Vivid S6; GE Healthcare, Little Chalfont,
UK) equipped with electronic callipers, vascular software for
2-dimensional imaging, color and spectral Doppler, and
internal ECG. The brachial artery was imaged at a location 3
to 7 cm above the antecubital crease. In order to create a
flow stimulus in the brachial artery, a sphygmomanometric
cuff was placed on the forearm. The cuff was inflated at least
50 mm Hg above systolic pressure to occlude artery inflow
for 5 minutes. All vasodilatation measurements were made at
the end of diastole. FMD was expressed as change in
poststimulus diameter evaluated as percentage of the base-
line diameter.18

Serum levels of soluble Nox2-derived peptide, a marker of
NADPH oxidase activation, were detected by an ELISA method
as previously described by Carnevale et al.19 Intra- and
interassay coefficients of variation were 8.9% and 9%,
respectively. Values are expressed as pg/mL.

Nitric oxide bioavailability was measured in serum by a
colorimetric assay kit (Arbor Assays, Ann Arbor, MI). Intra- and
interassay coefficients of variation were 4.4% and 6.8%,
respectively. Values are expressed as lmol/L.

Quantification of isoprostanes was performed measuring
serum 8-iso-PGF2a-III (8-iso-PGF2a-III) by enzyme immunoas-
say method (DRG International, Springfield, NJ). Intra- and
interassay coefficients of variation were 5.8% and 5.0%,
respectively. Values are expressed as pmol/L.

H2O2 was evaluated by a colorimetric detection kit (Arbor
Assays) and is expressed as lmol/L. Intra- and interassay
coefficients of variation were 5.9% and 7.3%, respectively.

Serum H2O2 breakdown activity (HBA) was measured with
an HBA assay kit (Aurogene, Rome, Italy). Briefly, serum
sample (2.5 lL) was incubated with H2O2 and sample diluent
at 37°C for 30 minutes. At the end of 30 minutes, stop
solution was added and samples were then centrifuged at
3000 g for 5 minutes. Finally, the supernatant was read at
230 nm by a UV-visible single-beam spectrophotometer
(A380; AOE Instruments Shangai Co, Shangai, China).
Percentage of HBA was calculated according to the following
formula: % Of HBA=[(Ac�As)/Ac]9100 where Ac is the
absorbance of H2O2 1.4 mg/mL and As is the absorbance in
the presence of the serum sample.

To measure vitamin E, serum samples (100 lL) were
supplemented with tocopheryl acetate (internal standard),
deproteinized by the addition of methanol, and centrifuged at
3000g for 10 minutes, as previously described.20 The
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collected upper phase was analyzed using an Agilent 1200
Infinity series high-performance liquid chromatography sys-
tem (Agilent Technologies, Santa Clara, CA) equipped with an
Eclipse Plus C18 column (4.69100 mm). Vitamin E levels are
presented as the ratio (lmol/mmol) between a-tocopherol
concentration (lmol/L) and serum total cholesterol concen-
tration (mmol/L).21

Platelet levels of soluble CD40L and P-selectin were
measured in citrated blood samples centrifuged 15 minutes
at 3000g. sCD40L levels were evaluated by a commercial
immunoassay (Diaclone, Besancon, France), and values are
expressed as ng/mL; intra- and interassay coefficients of
variation were 4% and 6.8%, respectively. Soluble P-selectin
levels were evaluated by a commercial immunoassay (Dia-
clone), and values are expressed as ng/mL; intra- and
interassay coefficients of variation were 5.6% and 7.5%,
respectively.

Serum levels of cotinine, a metabolite of nicotine and the
primary biomarker for the determination of tobacco
exposure,22 were evaluated by a commercial immunoassay
(Origene, Rockville, MD), and values are expressed as ng/mL;
intra- and interassay coefficients of variation were <10%.

Finally, we also measured systolic, diastolic, and mean
blood pressure with an automated sphygmomanometer,
averaging 3 measurements taken 3 minutes apart.

Notably, blood draws and blood pressure measurements
were performed on the dominant arm (with blood draws
preceding blood pressure measurements), whereas FMD was
measured on the nondominant arm of each participant
(Figure S1).

End Points and Analyses
End points were blood levels of soluble Nox2-derived peptide,
nitric oxide (NO) bioavailability, H2O2, HBA, 8-iso-PGF2a-III,
vitamin E, CD40 ligand, P-selectin, cotinine FMD, blood
pressure, and subjective satisfaction scores.

Statistical Analysis
Continuous variables are reported as means (SD) and
categorical variables as counts (percentage). The main
inferential analysis was based on a multilevel mixed-effects
linear model, with an identity covariance matrix, forcing in the
model each end point value, timing of sampling, product type,
and their interaction as fixed effects, with participant and
order as random effects (Data S1), similar to the model
already used for the SUR-VAPES (Sapienza University of
Rome-Vascular Assessment of Proatherosclerotic Effects of
Smoking) 1 trial.12 Additional analyses were run solely for
descriptive purposes subgrouping by product type. Multilevel
mixed-effects linear analyses are reported as point estimates

of effect (95% CIs) and corresponding P values. In addition, we
performed nonparametric analyses with Wilcoxon signed-
ranks test for satisfaction scores, with reporting based on
median (first–third quartile). Although no formal sample-size
computation was performed, the study was originally
designed to include 20 nonsmokers and 20 smokers to
achieve adequate statistical power, in keeping with a previous
study from our group.12 Because of issues in enrolling
nonsmokers and have them use 3 different types of tobacco
products, the nonsmoker arm of the study was discontinued
at the beginning of the trial. Statistical significance was set
at the 2-tailed 0.05 level, without multiplicity adjustment.
Computations were performed with Stata software (version
13; StataCorp LP, College Station, TX).

Results
The study was conducted between September and December
2017. Notably, as many as 30 subjects had to be excluded
after initial screening either because unwilling to refrain from
smoking for the required washout period or for the
concomitant presence of a clinical condition which qualified
them for study exclusion. Table 1 shows baseline character-
istics of study subjects: In particular, 70% were women and
most usually smoked between 11 and 30 TCs per day.
Moreover, 2 women were on oral contraceptives during the
experiment.

Oxidative Stress Profile
To evaluate oxidative stress profile, we analyzed the levels of
sNox2-dp, a small peptide released after platelet activation,
which is ameasure of Nox2 activation. As shown in Figure 1 and
Tables 2 and 3, we observed an increase of sNox2-dp release
after smoking each device (19.9�9.9 versus 36.5�6.8 pg/mL,
P<0.001 for EVC; 23.1�8.4 versus 44.1�17.1 pg/mL,
P<0.001 for TC; 22.8�7.6 versus 29.9�5.0 pg/mL, P<0.001
for HNBC; Table S1). Moreover, we evaluated the production of
H2O2, a nonradical oxygen species which permeates through
cell membranes which is chemically stable. The results showed
a significant increase of H2O2 for each smoking device (7.4�3.4
versus 14.8�2.9 lmol/L, P<0.001 for EVC; 7.6�4.5 versus
19.5�13.9 lmol/L, P<0.001 for TC; 6.3�3.5 versus
12.8�3.6 lmol/L, P<0.001 for HNBC; Figure S2; Tables 2
and 3).

Finally, we analyzed 8-iso-PGF2a, an isoprostane produced
by the nonenzymatic peroxidation of arachidonic acid in
membrane phospholipids, which is a reliable biomarker of
oxidative damage in vivo. We observed a significant increase
of 8-iso-PGF2a production after smoking (151�18 versus
231�31, P<0.001 for EVC; 152�20 versus 276�29,
P<0.001 for TC; 158�23 versus 207�36, P<0.001 for HNBC;
Figure S3; Tables 2 and 3). Furthermore, as reported in
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Table 2, we observed that levels of oxidative stress biomarkers
returned to baseline before each exposure given the adequate
washout period.

Antioxidant Status
Antioxidant systems,which include enzymatic andnonenzymatic
antioxidants, play a role in blocking harmful effects of reactive
oxygen species. In this study, we evaluated levels of vitamin E, a
powerful endogenus nonenzymatic antioxidant, and HBA, which
is ameasure of H2O2 neutralized by cellular enzymes. The results
showed a significantly decrease of vitamin E levels after using
EVC and TC (4.27�1.30 versus 2.71�1.07 lmol/mmol,
P<0.001 for EVC; 3.95�1.62 versus 2.55�0.91 lmol/mmol,
P<0.001 for TC; Figure S4; Tables 2 and 3). No changes were
observed for vitamin E levels after using HNBC (4.11�1.09
versus 3.81�1.37 lmol/mmol, P=0.422; Figure S3; Tables 2
and 3). As regards HBA measurement, we observed a significant
reduction in the ability to detoxify H2O2 after EVC and TC
(54.5�18.4% versus 37.3�7.6%, P<0.001 for EVC; 54.1�17.1%
versus 25.3�13.0%, P<0.001 for TC; Figure S5; Tables 2 and 3).
A similarly significant reduction was observed for HBA after
HNBC (55.4�9.9% versus 47.0�10.2%, P=0.006; Figure S3;
Tables 2 and 3).

Biomarkers of antioxidant status returned to baseline
levels before repeat exposure to each smoke device (Table 2).

Platelet Activation Assessment
To evaluate the role of different devices on platelet function,
we analyzed 2 markers of platelet activation: sCD40L and
soluble P-selectin. Results showed a significant increase in
sCD40L levels with each device (3.20�1.16 versus
4.25�2.12 ng/mL, P=0.047 for EVC; 3.10�1.22 versus
5.26�1.97 ng/mL, P<0.001 for TC; 3.00�1.22 versus
4.18�1.56 ng/mL, P=0.007 for HNBC; Figure S6; Tables 2
and 3) and similar findings for soluble P-selectin (6.45�1.07
versus 7.97�1.65 ng/mL, P<0.001 for EVC; 6.76�1.28
versus 11.58�3.56 ng/mL, P<0.001 for TC; 6.63�1.22
versus 8.03�1.40 ng/mL, P<0.001 for HNBC; Figure S7;
Tables 2 and 3). Biomarkers of platelet activation returned to
baseline levels before repeat exposure to each smoke device
(Table 2).

Endothelial Dysfunction
We evaluated the impact of smoking on endothelial dysfunc-
tion analyzing FMD, NO bioavailability, and blood pressure.
FMD analysis showed a significantly reduction after using
each device (6.14�3.17% versus 3.72�3.14%, P<0.001 for
EVC; 6.20�3.26% versus 2.40�1.89%, P<0.001 for TC;
6.10�3.01% versus 3.79�2.68%, P<0.001 for HNBC;
Figure 2; Tables 2 and 3). Similar results were observed for
systolic blood pressure (121.7�6.5 versus 130.6�
6.5 mm Hg, P<0.001 for EVC; 121.5�8.3 versus 132.4�
6.2 mm Hg, P<0.001 for TC; 122.8�6.2 versus 129.7�
6.4 mm Hg, P<0.001 for HNBC; Figure S8; Tables 2 and 3),
diastolic blood pressure (72.2�4.4 versus 78.0�4.8 mm Hg,
P<0.01 for EVC; 73.3�4.8 versus 80.2�5.2 mm Hg, P<0.01
for TC; 73.3�4.7 versus 76.9�5.0 mm Hg, P<0.01 for HNBC;
Figure S9; Tables 2 and 3), and mean blood pressure
(88.7�3.6 versus 95.5�3.6 mm Hg, P<0.001 for EVC;
89.4�4.7 versus 97.6�3.4 mm Hg, P<0.001 for TC;
89.8�4.4 versus 94.5�4.1 mm Hg, P<0.001 for HNBC;
Figure S10; Tables 2 and 3).

Focusing on NO bioavailability, we observed a significant
reduction after EVC and TC (24.9�13.6 versus
17.0�5.4 lmol/L, P=0.006 for EVC; 25.8�18.9 versus
12.7�6.6 lmol/L, P=0.006 for TC; Figure S11; Tables 2
and 3). Conversely, NO bioavailability did not change
nonsignificantly with HNBCs (24.4�16.5 versus
19.8�6.6 lmol/L, P=0.206; Tables 2 and 3). Finally, param-
eters of endothelial dysfunction returned to baseline levels
before each repeat exposure (Table 2).

Compliance Analysis
To evaluate smoking compliance, we analyzed serum levels of
cotinine, a metabolite of nicotine and the primary biomarker
for the determination of tobacco exposure, before and after

Table 1. Baseline Features

Subjects 20

Age, y 35�13

Male sex 6 (30%)

Height, cm 171�8

Weight, kg 70�18

Body mass index, kg/m2 24�5

Waist-hip ratio 0.92�0.10

Time since beginning smoking, y 15�12

Cigarettes smoked per day

<10 9 (45%)

11 to 20 9 (45%)

21 to 30 2 (10%)

Systolic blood pressure, mm Hg 116�15

Diastolic blood pressure, mm Hg 75�10

Total serum cholesterol, mg/dL 181�12

Family history of cardiovascular disease 10 (50%)

Previous cardiovascular disease 0

Concomitant pharmacological
therapy (contraceptives,
antiepileptics, or thyroid replacement therapy)

5 (25%)

Sursa: Journal of the American Heart Association. DOI: 10.1161/JAHA.118.010455
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smoking. The results showed that all tobacco products
increased significantly cotinine levels (P<0.001 for all;
Tables 2 and 3).

Head-to-Head Comparisons of HNBC, EVC, and TC
HNBC and EVC were equally less impactful than TC for HBA,
soluble CD40 ligand, and soluble P-selectin (both P<0.05
versus TC, P>0.05 for HNBC versus EVC). Similar trends were
found for FMD (P=0.872 for HNBC versus EVC; P=0.048 for
HNBC versus TC; P=0.074 for EVC versus TC), H2O2 (P=0.522
for HNBC versus EVC; P=0.042 for HNBC versus TC; P=0.092
for EVC versus TC), systolic blood pressure (P=0.122 for
HNBC versus EVC; P=0.002 for HNBC versus TC; P=0.121 for
EVC versus TC), diastolic blood pressure (P=0.106 for HNBC
versus EVC; P=0.046 for HNBC versus TC; P=0.532 for EVC
versus TC), and mean blood pressure (P=0.053 for HNBC
versus EVC; P=0.009 for HNBC versus TC; P=0.306 for EVC
versus TC). Conversely, HNBC were significantly less impact-
ful than EVC and TC on soluble Nox2-derived peptide
(respectively P<0.001 and P=0.004) and vitamin E (respec-
tively P=0.044 and 0.018). Conversely, we found no nominally

significant interaction effects for NO bioavailability or
cotinine.

Satisfaction Scores
Exploratory analysis of satisfaction scores (Table 4) sug-
gested that TC were more enjoyable than both HNBC and EVC
(both P<0.05; Figure S12). In addition, EVC proved less
satisfying than both TC (P=0.017) and HNBC (P=0.038),
without significant differences between these 2 (P=0.239;
Figure S13). Similarly, EVC were rated as less likely to
decrease desire for another cigarette than TC (P=0.019) and
HNBC (P=0.031), without significant differences between
these 2 (P=0.581; Figure S14).

Discussion
In the present cross-over randomized trial comparing the
acute effects of HNBC, EVC, and TC, we found that use of any
of these products was associated with acute detrimental
effects on oxidative stress, antioxidant reserve, platelet
function, FMD, and blood pressure.

Figure 1. Impact of using electronic cigarette (EVC), traditional tobacco cigarette (TC), and heat-not-burn
cigarette (HNBC) on blood levels of soluble Nox2-derived peptide. Box plots represent median, first quartile,
third quartile, fifth percentile, 95th percentile, and outliers.
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The validity of the chosen end points is well established.
Indeed, systemic oxidative stress plays a fundamental role in
vascular damage and in atherogenesis.23 Reactive oxygen
species are mostly generated by Nox2, an isoform from
NADPH oxidase, that acts as an important regulator of

platelet-activation–associated thrombosis.24 Indeed, Nox2
has been shown to be associated with several cardiovascular
risk factors, such as hypercholesterolemia25 and metabolic
diseases,26,27 and in patients with peripheral artery disease.28

Moreover, 8-iso-PGF2a and H2O2 production and endhotelial

Table 2. Descriptive Analysis*

Feature

Before Smoking After Smoking

EVC TC HNBC EVC TC HNBC

Soluble Nox2-derived peptide, pg/mL 19.9�9.9 23.1�8.4 22.8�7.6 36.5�6.8 44.1�17.1 29.9�5.0

Nitric oxide bioavailability, lmol/L 24.9�13.6 25.8�18.9 24.4�16.5 17.0�5.4 12.7�6.6 19.8�6.6

H2O2 production, lmol/L 7.4�3.4 7.6�4.5 6.3�3.5 14.8�2.9 19.5�13.9 12.8�3.6

H2O2 breakdown activity, % 54.5�18.4 54.1�17.1 55.4�9.9 37.3�7.6 25.3�13.0 47.0�10.2

8-iso-prostaglandin F-2a-III, pmol/L 151�18 152�20 158�23 231�31 276�29 207�36

Vitamin E, lmol/mmol 4.27�1.30 3.95�1.62 4.11�1.09 2.71�1.07 2.55�0.91 3.81�1.37

Soluble CD40 ligand, ng/mL 3.20�1.16 3.10�1.22 3.00�1.22 4.25�2.12 5.26�1.97 4.18�1.56

Soluble P-selectin, ng/mL 6.45�1.07 6.76�1.28 6.63�1.22 7.97�1.65 11.58�3.56 8.03�1.40

Flow-mediated dilation, % 6.14�3.17 6.20�3.26 6.10�3.01 3.72�3.14 2.40�1.89 3.79�2.68

Systolic blood pressure, mm Hg 121.7�6.5 121.5�8.3 122.8�6.2 130.6�6.5 132.4�6.2 129.7�6.4

Diastolic blood pressure, mm Hg 72.2�4.4 73.3�4.8 73.3�4.7 78.0�4.8 80.2�5.2 76.9�5.0

Mean blood pressure, mm Hg 88.7�3.6 89.4�4.7 89.8�4.4 95.5�3.6 97.6�3.4 94.5�4.1

Cotinine, ng/mL 31.6�16.6 34.4�19.3 30.4�12.0 64.4�11.1 65.5�10.2 61.0�16.7

EVC indicates electronic vaping cigarette; HNBC, heat-not-burn cigarette; TC, traditional tobacco cigarette.
*Reported as mean�SD.

Table 3. Main Inferential Analysis*

Feature

Before vs After Smoking P Value Interaction P Value

EVC TC HNBC EVC vs TC EVC vs HNBC TC vs HNBC

Soluble Nox2-derived peptide <0.001 <0.001 <0.001 0.318 0.004 0.001

Nitric oxide bioavailability 0.006 0.006 0.206 0.308 0.470 0.093

H2O2 production <0.001 <0.001 <0.001 0.092 0.522 0.042

H2O2 breakdown activity <0.001 <0.001 0.006 0.038 0.091 <0.001

8-iso-prostaglandin F-2a-III <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 <0.001

Vitamin E <0.001 0.001 0.422 0.768 0.018 0.044

Soluble CD40 ligand 0.047 <0.001 0.007 0.046 0.849 0.071

Soluble P-selectin <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.821 <0.001

Flow-mediated dilation <0.001 <0.001 <0.001 0.074 0.872 0.048

Systolic blood pressure <0.001 <0.001 <0.001 0.121 0.122 0.002

Diastolic blood pressure <0.001 <0.001 0.009 0.532 0.106 0.046

Mean blood pressure <0.001 <0.001 <0.001 0.306 0.053 0.009

Cotinine <0.001 <0.001 <0.001 0.782 0.722 0.935

EVC indicates electronic vaping cigarette; HNBC, heat-not-burn cigarette; TC, traditional tobacco cigarette.
*Reported as P values, whereas point estimates of effect (95% CIs) are reported in Table S1.

Sursa: Journal of the American Heart Association. DOI: 10.1161/JAHA.118.010455
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dysfunction are associated with cardiovascular events.28–31

Regarding physiological antioxidant capacity, the downregu-
lation of the antioxidant system, such as vitamin E or enzymes
devolved to H2O2 detossification, is associated with an
increased cardiovascular risk.32,33

Focusing in detail on our results, a hierarchy of effects was
apparent for some measures, with HNBC and EVC less
impactful than TC on some dimensions of oxidative stress,
antioxidant reserve, platelet function, and blood pressure. In
addition, HNBC had less acute effects on soluble Nox2-
derived peptide, 8-iso-PGF2a-III, and vitamin E, and appeared
more satisfying and capable of decreasing desire for contin-
uing smoking than EVC.

The adverse impact of TC on health is well established, and
smoking remains a leading preventable cause of morbidity
and mortality worldwide.34 Despite the lack of combustion
and while less detrimental than TC, EVC cannot be considered
harmless.9,12,35–38 The manufacturer of HNBC claims that
they largely avoid pyrolysis and thus the generation of several
harmful molecules, at least in relative terms, although this
aspect may warrant additional study by independent

investigation.10 It is also very likely that the acute detrimental
effects of HNBC are mediated, at least in part, by
nicotine.39,40

Our findings expand and refine knowledge on the acute
comparative effects of HNBC, EVC, and TC and builds upon
our recent work comparing EVC and TC for oxidative stress
and FMD.12 The fact that oxidative stress, platelet activation,
and blood pressure are less impacted by HNBC and EVC than
by TC suggests that they might be less detrimental, whereas
some similarities between HNBC and TC, in terms of
subjective satisfaction, might make HNBC more suitable than
EVC as a risk-reduction product. Thus, these products cannot
be considered equivalent in terms of risk, yet many opinion
leaders, advocacy groups, and agencies call for complete
abstinence from all products.41 Others have suggested that a
more-pragmatic risk-reduction strategy could be more fruitful,
at least in the short term.42 Our study provides information to
guide future research on this topic, especially in light of the
similar capacity of these products to deliver nicotine, as
demonstrated by the nonsignificant interaction P values for
cotinine.43

Figure 2. Impact of using electronic cigarette (EVC), traditional tobacco cigarette (TC), and heat-not-burn
cigarette (HNBC) on flow-mediated dilation (FMD). Box plots represent median, first quartile, third quartile,
fifth percentile, 95th percentile, and outliers.
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Our work has, however, several limitations. The first is
generalizability: we recruited from a homogeneous nonsmok-
ing white population without overt clinical conditions, thus our
findings cannot be directly applied to subjects with different
features.44 We eventually avoided the enrollment of non-
smokers in the study given difficulties in having them smoke 3
types of tobacco products, and also in order to avoid any
possible incentive versus EVC or HNBC from the study
findings. Indeed, the actual aim of the SUR-VAPES 2 trial is to
provide preliminary data for subsequent longitudinal trials on
the use of HNBC and EVC for smoking cessation in smokers
with established cardiovascular disease. Conversely, we did
not want to provide background for use of EVC or HNBC as a
lower-risk surrogate of TC in nonsmokers. Indeed, exposure to
EVC advertisements has been shown to cause increases in
smoking impulses among adults who were former smokers or
did not smoke at all, reduce teenagers’ perceived risks of TC,
and be associated with increased odds of EVC and TC use in
both cross-sectional and longitudinal studies.45–47 Second, the
small sample size and exposure period limited to 1 product per
session prevent us from providing very precise effect estimates
or understanding how strongly the observed trends in oxidative
markers are correlated with smoking as opposed to statistical
noise. Third, our focus on acute effects of a single smoking
session of HNBC, EVC, and TC after an adequate washout
cannot inform the chronic comparative impact of these
products, and it remains unclear whether these chronic
tobacco users may lead to more persistent vascular changes
and biochemical profiles that do not represent the direct
influence of each exposure. Accordingly, the study lacks
longitudinal exposure and follow-up, decreasing our ability to
understand whether the observed advantages of HNBC or EVC
over TC from an oxidative standpoint are maintained with
repetitive use of these smoking devices, or whether, for
example, they lose significance in the long run. Fourth, we did
not focus on other important health dimensions, in particular

those of pulmonary function and carcinogenesis, which require
further investigation. Fifth, given the levels of cotinine at
baseline assessments, compliance to washout recommenda-
tions was suboptimal. Nevertheless, this did not appear to
affect between-device comparisons. Sixth, we did not adjust for
multiplicity, but the mixed-effect design can be considered
relatively robust formultiple inferential estimates. Nonetheless,
the risk of type 1 error persists and should be borne in mind by
readers. In addition, the mechanistic impact of HNBC and EVC
on oxidative stress, FMD, and platelet function was not
addressed in detail in our work, which was designed with a
pragmatic scope.45,46 Details on satisfaction scores, while
interesting given their important implications on the use of
these approaches as a risk-reduction strategy, are limited by
their exploratory scope and require additional analyses.47–49

Finally, the absence of a control group not receiving any tobacco
product or an experimental group using a pure nicotine inhaler
did not allow us to provide external baseline and repeated
measures, nor focus specifically on the effect of selective
nicotine administration on oxidative stress, FMD, and platelet
activation.

In conclusion, while our findings should be regarded as
preliminary and needing confirmation in other similar exper-
iments, we found that use by a group of healthy adult smokers
of HNBC, EVC, and TC, based on equivalent nicotine
consumption, was associated with acute multidimensional
adverse effects on a range of biological and physiological
markers. The finding that HNBC is less impactful than both
EVC and TC for some end points, while intriguing, requires
further corroboration in larger studies with cohort design,
long-term follow-up, and clinically relevant end points.
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