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MEDICINĂ DE
FAMILIE

Se poate vindeca osteoporoza?
Autor:
Dr. Roxana Tanasache,
• Medic specialist Medicină Nucleară;
• Competență Ecografie generală;
• Osteodensitometrie DXA
Centrul Medical Mediclass
www.mediclass.ro

Până nu demult catalogată ca o stare normală
a vârstnicului, osteoporoza (denumirea vine din
latină şi înseamnă „os poros”) este considerată, astăzi, o boală caracterizată prin reducerea
densităţii minerale osoase asociată cu compromiterea structurii osoase interne.

A

ceasta este profund afectată, asemenea unei ţesături vechi, cu urzeală
subţiată şi pe alocuri ruptă. Accentuarea fragilităţii scheletului creşte riscul
fracturilor în urma traumatismelor minore sau
chiar în lipsa acestora (așa-numitele fracturi de
fragilitate).
Deşi osteoporoza este des întâlnită la femeile
care au intrat la menopauză, peste vârsta de 50
de ani circa o femeie din patru şi un bărbat din
opt vor fi afectaţi de această boală, deci afectează un număr impresionant
Osteoporoza poate fi primară sau secundară.
Osteoporoză primară se clasifică, la rândul ei,
în osteoporoză de tip 1 (trabeculară): afectează
în principal femeile la menopauză (80% din persoanele diagnosticate) și predispune la tasări
vertebrale şi/sau fracturi de antebraţ și osteoporoza de tip 2 (corticală): afectează femeile după
75 de ani şi bărbaţii, fără a fi influenţată de nivelul hormonilor sexuali. Aceasta se asociază cu
risc crescut de fractură de col femural.
Osteodensitometria este metoda cea mai raspindită de măsurare a masei osoase-a osteoporozei sau osteopeiei- cea mai utilizată fiind metoda DXA. Aceasta este considerată „standardul
de aur” pentru diagnostic, fiind o metodă nedu-
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reroasă, neinvazivă, de maximă acurateţe, rapidă, cu minimă iradiere.
Diagnosticul clinic al osteoporozei este, din
păcate, tardiv, datorită absenţei durerilor deși
poate produce și semne clinice: scădere în
înălțime, dureri de coloană vertebrală, cifoză toracală. Analizele uzuale de laborator sunt în general normale, inclusiv nivelul de calciu sangvin.
Osteoporoza se poate trata mai ales dacă este
diagnosticată precoce, reușindu-se, astfel, reducerea semnificativă a morbidității și mortalității
acestor pacienți, și oferind șansa de a profita de
cea mai bună calitate a vieții pentru mulți ani.
Astfel, se recomandă examinarea DXA femeilor cu vârsta peste 50 ani, bărbaților de peste 65
ani, persoanelor care au avut deja o fractură de
fragilitate, persoanelor care au scăzut cu 3 cm
în înălţime (față de înălțimea avută în tinerețe),
persoanelor subponderale sau celor cu osteoporoză secundară, consecință a unui tratament
cu cortizon mai mult de trei luni consecutiv, celor diagnosticate cu poliartrită reumatoidă, cu
hipertiroidism sau cu hiperparatiroidism, celor
care au afecțiuni sistemice (gastrointestinale,
hepatice, renale) ce determină o absorbție deficitară a calciului, celor care consumă alcool, fumătorilor şi persoanelor care primesc tratament
cu medicamente care pot determina pierderea
de substanță minerală osoasă (heparina, medicaţie hipocolesterolemiantă sau anticonvulsivantă).
Se recomandă în special examinarea șoldului
și a coloanei vertebrale lombare, acestea fiind
reprezentative, din punct de vedere al structurii osoase, pentru întregul schelet, astfel încât,
dacă se detectează prezența osteoporozei în
aceste regiuni, se poate concluziona că aceasta
afectează tot sistemul osos.
Există posibilităţi diverse şi eficiente de tratament al osteoporozei, dar diagnosticul precoce
prin osteodensitometrie DXA şi prevenţia sunt în
continuare pe primul loc în efortul de a reduce
incidenţa fracturilor.

MEDICINĂ DE
FAMILIE

Cum te ajută fibrele solubile
în prevenirea constipației?
Constipația este o tulburare ce afectează din ce
în ce mai multe persoane, indiferent de vârsta
lor. Întâlnim constipația în rândul adulților, a
persoanelor în vârstă și chiar și a copiilor. Ca
să înțelegem cum ne ajută fibrele solubile în
prevenirea constipației, trebuie mai întâi să vedem care sunt cauzele constipației. Ca o regulă
generală, vorbim de constipație în momentul în
care intervalul dintre scaune este mai mare de
3 zile, iar consistența lor este crescută, făcând
dificila evacuarea conținutului digestiv.

C

onstipația poate avea multe cauze, cele
mai serioase fiind bolile precum cancerul recto-colonic, sindromul intestinului iritabil, modificări hormonale sau
tulburări hidro-electrolitice. Însă, de cele mai
multe ori, constipația este strâns legată de stilul nostru de viață. Spre exemplu, o alimentație
neadecvată,săracă în fibre poate duce la apariția
constipației. O altă cauză poate fi evacuarea intestinală non-ritmică, adică amânarea senzației
de folosire a toaletei din cauza lipsei timpului sau a împrejurimilor (spre exemplu, unele
persoană evită să folosească toaletele publice), iar după o perioadă de timp, se instalează
constipația.
După cum spuneam, lipsa fibrelor din
alimentația noastră poate duce la apariția
constipației. Deci dacă vrem să avem scaun
normal și să ne reglăm tranzitul intestinal, ar fi
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bine să introducem un aport suficient de fibre
în alimentația noastră. Acestea ne ajută să prevenim constipația pe termen lung și să avem un
tract digestiv sănătos. Mai mult decât atât, fibrele solubile ajută și la menținerea unei greutăți
corporale normale prin apariția senzației de
sațietate după consumarea lor. Alimentele bogate în fibre insolubile sunt: cerealele integrale,
varza, sfecla, morcovii sau conopida, iar fibrele
solubile ni le putem lua din tărâțe sau fulgi de
ovăz, din fasole, mazăre, orz sau citrice. De multe ori însă, stilul de viață mult prea agitat nu ne
permite să stăm în fiecare zi să verificăm etichetele produselor și să calculăm aportul de fibre.
O soluție simplă și la îndemână pentru situatia
în care nu reușești să îți iei necesarul de fibre
din alimentație si intampini din acest motiv tulburari digestive, poate fi OptiFibre, un produs
nou, revoluționar de la Nestle!
Optifibre este un aliment destinat unor
scopuri medicale speciale care ajută la reglarea tranzitului intestinal și la prevenirea
constipației. OptiFibre are în componența sa
100% fibre solubile obținute din boabele de guar,
fibre care hranesc bacteriile bune din intestin.
Modul de folosire al acestui produs este extrem
de simplu. Îl poți dizolva în lichide reci sau calde sau în alimente moi, fără să modifice în vreun
fel consistența sau gustul acestora. OptiFibre se
recomandă în mod special persoanelor care suferă de tulburări de tranzit intestinal, fiind potrivit atât pentru adulți, cât și pentru copii cu vârsta de peste 3 ani sau femei însărcinate.
Alimentaţia echilibrată, cu un aport suficient
de fibre şi cel puţin 30 de minute de mişcare în
fiecare zi sunt schimbări importante care trebuie făcute în stilului tău de viaţă, dacă te confrunţi
cu constipație, balonare sau flatulență.

MEDICINĂ DE
FAMILIE

Vitamina K2 și vitamina D3 o asociere necesară pentru
oase și artere sănătoase

Autor:
Farm. Carmen Ponoran
www.plantextrakt.ro

Vitaminele K sunt vitamine liposolubile, dintre care,
mai cunoscută este vitamina K1 (fitomenadiona) cu
rol important în procesul de coagulare a sângelui.

V

itamina K2 este însă o altă vitamină K
(menaquinona) ale cărei proprietăţi sunt
de activare a mecanismelor de legare
a calciului la nivelul matricei osoase,
de reducere a calcifierilor de pe pereţii arteriali,
precum și de buna funcționare, prin activare, a o
serie de proteine (mecanisme ce se află în curs
de studiere de către specialiști).
Oase fragile printr-un aport insuficient de vitamina K2
Mult timp oamenii de ştiinţă au crezut că deficienţa vitaminei K în organism se întâlneşte rar,
presupunând că aportul ei este uşor de realizat
din surse alimentare (brânză, iaurt, legume cu
frunze verzi) şi prin biosinteza bacteriilor de la nivel intestinal. Cu toate acestea, s-a constatat că
vitamina K nu mai este atât de abundentă în alimentaţie ca altădată. De asemenea, terapiile cu
antibiotice pe termen lung, diareea cronică sau
afecţiuni ale vezicii biliare, pot creşte riscul deficienţei de vitamina K, prin alterarea florei intestinale.
Osteocalcinul este proteina care asigură o
bună absorbție a calciului în oase. Acesta se
găsește în organism în două forme: forma activă
care poate duce la îndeplinire fixarea calciului în
oase și forma inactivă, care așteaptă să fie acti-
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vată. Activarea osteocalcinului este condiționată
de prezența vitaminei K2 (atenție, nu vitaminaK1,
care apare de multe ori pe ambalajul produselor
cu denumirea de vitamina K).
Un alt factor important este sintetizarea osteocalcinului, proces influențat de vitamina D3. De
aceea, asocierea celor două vitamine este benefică și necesară, ele găsindu-se în preparatul MenaQ7 – vitamina K2 naturală.
Există un fenomen numit “Paradoxul calciului”
Persoanele care suferă, atât de boli cardivasculare cât şi de osteoporoză, prezintă o lipsă de
calciu.
Calciul a fost găsit depozitat pe pereţii vaselor
de sânge – rezultând artere rigide şi fragile – fiind
insuficient în oase şi afectând astfel rezistenţa şi
densitatea lor.
Prin urmare, nu este suficient a se consuma
cantitatea necesară de calciu - fiind nevoie şi de
o distribuire şi utilizare corespunzătoare a mineralului în corp.
O cantitate mică de calciu poate duce la oase
friabile, iar o cantitate mai mare îmbunătăţeşte
sănătatea oaselor, dar duce la calcifierea arterelor, rezultând o proastă circulaţie a sângelui, cu
creşterea riscului de evenimente cardiovasculare. Acest efect este cunoscut sub numele de “Paradoxul calciului”.
Cum se manifestă Hipovitaminoza k?
Forma acută:
• tulburări de coagulare a sângelui – sângerare (vitamina K1)
Forma cronică:
• tulburări de densitate minerală osoasă (vitamina K2)
• calcificări ale ţesuturilor moi: artere, cartilagii etc. (vitamina K2)
În ceea ce privește sănătatea oaselor, MenaQ7
– vitamina K2 naturală este recomandată persoanelor predispuse la demineralizări osoase (în
special femeilor la premenopauză şi menopauză),

copiilor la pubertate, în perioada de creştere.
În perioada pubertăţii şi a adolescenţei ţesuturile osoase cresc şi se dezvoltă mult mai intens.
După ce se obţine masa osoasă maximă, la finalul primilor 20 de ani ai vieţii, o vreme aceasta se
menţine în platou, apoi începe să apară treptat,
cu vârsta, pierderea osoasă. Probabilitatea de
apariţie a osteoporozei în cursul vieţii este strâns
legată de cantitatea de ţesut osos format înainte de vârsta de 3 0 ani. De aici şi ideea că masa
osoasă de bună calitate achiziţionată în prima

parte a vieţii determină reducerea riscului de osteoporoză în a doua parte a vieţii.
De asemenea, se recomandă administrarea
asociat tratamentului iniţiat persoanelor cu osteomalacie, osteoporoză, traumatisme osoase,
pentru o utilizare eficientă a calciului în organism. Se administrează câte o capsulă pe zi (în
caz de prevenție) și 2-3 capsule pe zi în cazurile
de osteoporoză, cure de 3-6 luni, repetate la nevoie.
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CHIRURGIE

Chisturile hepatice
Autor:
Dr. Teodor Buliga,
• Medic primar chirurgie generală;
• Competenţă Chirurgie Laparoscopică
www.teodorbuliga.ro

C

ele mai frecvente sunt chisturile seroase hepatice,
numite şi chisturi hepatice simple sau chisturi
hepatice esenţiale. Sunt mici bule formate în ficat,
pline cu lichid limpede. Dacă apar în număr mare
semnalează o afecţiune congenitală numită boală polichistică
hepatică. Peretele lor este subţire şi nu provoacă reacţie
inflamatorie în jur. Câtă vreme rămân de mici dimensiuni,
chisturile seroase nu ridică nicio problemă pentru pacienţi.
Majoritatea sunt complet asimptomatice, fiind descoperite
întâmplător la o banală ecografie abdominală. Dacă
dimensiunile lor nu cresc în timp şi nu comprimă organele
vecine, chisturile esenţiale pot rămâne netratate pentru
tot restul vieţii. Pot fi rezolvate chirurgical dacă sunt mari,
simptomatice (provoacă dureri etc), comprimă căile biliare
sau organele din jur, dacă se rup. Operaţia se poate face
clasic, prin incizie largă a abdomenului, sau laparoscopic.
Se intervine laparoscopic în special pentru chisturile situate
anterior, dar pot fi operate cu succes prin această tehnică
şi cele situate în partea posterioară a ficatului. În formele
grave ale bolii polichistice hepatice, întregul ficat se umple
de chisturi, semănând cu un burete plin de găuri. Singurul
tratament în aceste forme extreme este transplantul hepatic.
În România sunt relativ frecvente chisturile hepatice parazitare, numite şi chisturi hidatice. Sunt provocate de un
vierme al ierbivorelor (Echinococcus granulosus), transmis
la om de către câini. Pentru că omul nu este gazda definitivă, viermele se dezvoltă sub o formă ciudată – în ficat apare
o cavitate plină cu lichid perfect transparent, căptuşit de o
membrană albicioasă, asemănătoare albuşului de ou parţial
coagulat. În chisturile hidatice vechi, dar încă active, membrana din interior proliferează, umplând cavitatea cu vezicule mai
mici, numite vezicule fiice. Peretele exterior al chistului hidatic este gros şi, dacă este situat la periferia ficatului, provoacă
în jur o reacţie inflamatorie care în timp atrage şi lipeşte la
chist organele din jur. Se descoperă de regulă tot ecografic,
dar suspiciunea de echinococoză hepatică impune şi efectuarea unei tomografii, care evidenţiază membrana proligeră
sau veziculele fiice. Confirmarea se obţine prin diagnostic
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serologic, prin analize speciale de sânge. Evoluţia chistului
hidatic hepatic este variabilă. În varianta favorabilă, parazitul
moare, chistul devine inactiv, peretele se calcifică şi cavitatea
din ficat nu mai creşte în dimensiuni. În cazurile nefavorabile, chisturile cresc până când ocupă tot ficatul, ajungând să
comprime organele vecine. Lichidul din interior este puternic
alergen. Dacă peretele chistului se sparge, poate declanşa o
reacţie alergică severă, mergând până la decesul pacientului prin şoc anafilactic. De aceea, chisturile active se tratează obligatoriu. Iniţial, se tentează inactivarea chistului, adică
omorârea parazitului printr-un tratament medicamentos luat
pe termen mai lung. În chisturile hidatice mici, tratamentul
medicamentos e suficient. Chisturile mari şi cele complicate
se operează. Intervenţia e mai dificilă ca în chisturile seroase
şi nu întotdeauna se poate efectua o operaţie laparoscopică. Membrana proligeră trebuie scoasă în totalitate. Ajunse
accidental în abdomen, lichidul hidatic şi membrana pot genera alte chisturi, de aceea intervenţia se face cu precauţii
suplimentare. Tratamentul antiparazitar se administrează, ca
protecţie, şi postoperator.
O altă categorie sunt chisturile biliare. Pereţii canalelor
prin care se elimină bila formează din loc în loc umflături, în
care, cu timpul, ajunge să se strângă bila. De cele mai multe
ori, chisturile biliare sunt mici şi asimptomatice, de aceea nici
nu se tratează. Tratamentul este instituit doar dacă ele provoacă dureri sau complicaţii. Uneori, chisturile simple şi cele
hidatice ajung să comunice cu arborele biliar, caz în care bila
le inundă, fără ca ele să fie adevărate chisturi biliare. Pentru
diagnostic sunt folosite ecografia abdominală, examenul CT
şi o investigaţie numită uzual colangioRMN. Este o examinare RMN (rezonanţă magnetică nucleară), în cursul căreia
se injectează o substanţă care se va elimina prin ficat şi bilă,
colorând chisturile biliare. Când comunicarea dintre canalele
biliare şi chist este cert dovedită, se poate trata chistul indirect, printr-o manevră endoscopică.
Chistadenocarcinoamele hepatice sunt tumori maligne,
cancere de ficat, proliferări de celule neoplazice care produc
lichid. Sunt extrem de rare, dar evoluţia lor este nefavorabilă. Diagnosticul este adesea întâmplător şi se pune numai
pe baza examenului histopatologic. Fiind vorba de un cancer,
tratamentul este complex. În cazuri selecţionate, beneficiază
de tratament chirurgical, dar datorită dificultăţii acesta este
rezervat de regulă unor clinici specializate.

MEDICNĂ
INTERNĂ

Investim în eliminarea hepatitei:
Informare. Testare. Tratare
- Campanie de testare și informare, organizată la Iași cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor Virale
La nivel global, sunt 325 milioane persoane infectate cu virusul hepatitic B sau C, însă 290 de milioane nu sunt conștiente
de acest lucru. • Organizația Mondială a Sănătății: testarea permite instituirea tratamentului care vindecă Hepatita C și salvarea
a milioane de persoane la nivel global. • 28 iulie 2019, Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor: peste 200 de persoane testate pentru depistarea Virusului Hepatitic C (VHC), în cadrul unei
campanii organizate de Asociația Echitate în Sănătate cu sprijinul
medicilor gastroenterologi de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași.
România și-a asumat țelul global al Organizației Mondiale a
Sănătății, de eradicare a hepatitelor virale până în 2030, depunând eforturi susținute, la toate nivelurile sistemului de sănătate,
pentru diagnosticarea și tratarea persoanelor cu hepatite virale.
În acest context, Asociația Echitate în Sănătate (AES), împreună
cu medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași, a organizat o campanie stradală de conștientizare privind hepatitele virale și de
testare pentru depistarea Virusului Hepatitic C (VHC). Între orele
11.00 și 16.00, peste 200 de ieșeni au fost testați de medicii gastroenterologi, iar cei depistați pozitivi au fost consiliați în privința
pașilor ce trebuie urmați pentru a avea acces la tratamentul care
elimină virusul din organism. Testarea pentru Hepatita C presupune o procedură extrem de simplă și rapidă: o singură picătură
de sânge din deget este suficientă pentru a depista dacă persoana testată este sau nu infectată cu Virusul Hepatitic C. ”Peste
70% dintre pacienții infectați cu Virusul Hepatitic C nu prezintă
niciun fel de simptome, de aceea este foarte important să testăm cât mai multe categorii de persoane, mai ales pe cele din
grupele de risc. Primul val de risc ar fi persoanele cu vârsta de
60- 80 de ani, infectate în perioada de dinaintea Revoluției prin
proceduri derulate în spital și nu numai. Știm că sunt sate întregii
în care oamenii erau injectați cu aceeași seringă - aceștia trebuie testați. Un al doilea val ar fi cel al persoanelor mai tinere, la
care infectarea ar putea apărea din cauza obiceiurilor «moderne» - viață sexuală promiscuă, cu multipli parteneri, consum de
droguri injectabile-, dar și din cauza unor proceduri cosmetice
(manichiură, pedichiură, piercing-uri, tatuaje) și chiar medicale
(intervenții stomatologice) realizate cu instrumentar nesterilizat.
Prin această campanie, am încercat să testăm cât mai multe
persoane din aceste categorii, dar și să le explicăm tuturor cum
să prevină infectarea cu Virusul Hepatitic C”, a declarat prof. dr.
Anca Trifan, medic specialist gastroenterologie, șef Secția Clinică
Gastroenterologie II, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spi-
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ridon”, și membru în Comitetul Director al Societății Române de
Gastroenterologie și Hepatologie (SRGH). Cu cât este depistată în
stadiu mai incipient, cu atât durata tratamentului este mai mică.
”Dacă gradul de fibroză este zero, vindecarea are loc în termen
de opt săptămâni. Dacă gradul de fibroză este mai mare de 1-2,
vindecarea are loc în 12 săptămâni. Tratamentul interferon free
nu are aproape niciun efect advers, iar România face eforturi
extraordinare să trateze toate persoanele bolnave. Țara noastră
și-a asumat obiectivele Organizației Mondiale de Gastroenterologie și depune eforturi pentru a obține eradicarea hepatitei până în
anul 2030”, a mai afirmat președintele SRGH.
Peste 100.000 de români testați. Această campanie de
conștientizare face parte dintr-o amplă acțiune de luptă împotriva hepatitelor virale derulată de Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie în colaborare cu Asociația Echitate
în Sănătate, în cadrul căreia au fost testați gratuit, pentru depistarea virusului C, peste 100.000 de români din zonele rurale ale
județelor Neamț și Bacău. Toți cei care au fost depistați pozitiv
în urma testării au avut acces la tratamentul gratuit oferit de
statul român. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul a 101 de cabinete de medicină de familie. Tot în cadrul acestei acțiuni, AES,
în parteneriat cu SRGH, a derulat și o campanie de microeliminare a virusului Hepatitic C la nivelul comunei Vetrișoaia (județul
Vaslui), unde a fost testată majoritatea populației cu vârsta de
peste 18 ani. “Sunt foarte mulți pacienți infectați cu Hepatita C
și ne temem că nu-i vom descoperi pe toți. Din acest motiv, este
foarte important ca medicii de familie să ne ajute să-i identificăm,
ei au un rol extrem de important în a face screening unui procent
cât mai mare din populaţia generală. Practic, toți pacienții aflați
pe listele medicilor de familie ar trebui testați pentru depistarea Hepatitei C. Numai în felul acesta putem cunoaşte numărul
real al pacienţilor infectaţi cu virusul hepatitei C în România”, a
atras atenția prof. dr. Anca Trifan. La nivel global, 325 milioane
persoane sunt infectate cu virusurile hepatice B și C, iar 290 milioane nu știu acest lucru. Aceste virusuri cauzează 1,34 milioane
decese pe an (2 din 3 decese sunt atribuite cancerului hepatic).
Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția că trebuie intensificate eforturile pentru testarea și diagnosticarea persoanelor
care nu știu că sunt purtătoare de virusuri hepatice. Testarea
cât mai multor persoane și diagnosticarea celor bolnave le oferă
acestora șansa de a se vindeca datorită noilor terapii interferon
free, care au o rată de succes de peste 99%.
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Alarmă epidemiologică
de la Hong Kong
În septembrie 2018, un bărbat de 56 de ani
din Hong Kong a fost diagnosticat cu hepatita
E, acesta fiind primul caz în care boala a fost
transmisă de la un șobolan.

P

ână la acel moment nu au existat dovezi
potrivit cărora acest virus se poate
transmite și la oameni, era cunoscut
faptul că hepatita E poate fi răspândită
prin apa contaminată.
Medicii au descoperit cazul de hepatită E
după ce mai multe teste imagistice au relevat o
funcţionare anormală a ficatului, în condiţiile în
care bărbatul suferise o operaţie de transplant
de ficat.
Pe de altă parte, în ceea ce priveşte hepatitele B și C, România îşi propune, alături de alte
ţări ale lumii, să le eradicheze până în anul 2030.
Patru persoane s-au îmbolnăvit de hepatita E,
în România de la începutul acestui an.
1 din 10 îmbolnăviri înregistrate pe continentul nostru sunt cazuri de pacienţi români. La ora
actuală, avem 800.000 de persoane cu hepatită
cronică B, iar 600.000 au hepatită cronică C.
Recomandările OMS sunt :
l Spălarea foarte atentă a mâinilor şi
suprafeţelor înainte şi după procesarea cărnii (mai ales a ficatului
de porc), evitarea împărţirii
mâncării, utilizarea tacâmurilor
l Spălarea
mâinilor
după folosirea toaletei
l Spălarea mâinilor
cu apă şi săpun cu
frecare timp de
min. 20 de secunde

 tilizarea dezinfectantelor alcoolice 70-80%
U
dacă murdăria nu e vizibilă
l Igienă crescută a personalului medical care
intră în contact cu fluide cu potenţial infectant,
inclusiv purtarea de mănuşi adecvate
l Gătirea corectă a alimentelor la risc,
l Evitarea apei din surse necontrolate
l Femeile însărcinate şi pacienţii imunodeprimaţi
sau cu boli hepatice cronice trebuie să fie monitorizaţi
Din 2011, OMS a organizat campanii de awareness în jurul Zilei de Luptă Împotriva Hepatitei
cu campanii dedicate, pentru a inţelege mai bine
impactul bolilor hepatice virale.
Data de 28 iulie a fost aleasă ca Ziua de Luptă
Împotriva Hepatiei, deoarece marchează data de
naştere a Dr Baruch Bloomberg, laureat al premiului Nobel, care a descoperit virusul hepatic B
şi a dezvoltat teste de diagnosticare şi vaccinul
împotriva acestuia.
Pentru 2019, OMS a propus tema “Investiţi în
eradicarea hepatitei” pentru a ac
centua nevoia mobilizării de
resurse pentru prevenirea
hepatitei, testării şi tratării
acesteia şi pentru a atinge eradicarea în 2030.
Prevenţia este abordarea cea mai eficientă,
atât la nivel populaţional cât şi individual .
l
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Combinaţia câştigătoare!
Omega-3 + Glucosamine & Chondroitin & Vitamina C:
ALEGEREA SĂNĂTOASĂ PENTRU ARTICULAŢII FLEXIBILE.
MENŢINE-TE ÎN FORMĂ!

O

steoartrita este o boală degenerativă, larg
răspândită, cauzată de uzura cartilajului articular, ceea ce duce la funcţionarea defectuoasă şi la durere la nivelul articulaţiilor.
Osteoartrita afectează aproximativ 10% din populaţia
generală, din care 50% sunt persoane de vârstă geriatrică. Articulațiile afectate de boală sunt în principal
cele solicitate intens de greutatea corporală, precum
vertebrele și articulațiile genunchilor, dar şi cele solicitate la efort. Pierderile de cartilaj pot duce la o pierdere generală a funcției articulaţiilor. Glucozamina şi
condroitina sunt substanțe prezente în mod natural în
organism, ce consolidează cartilajul, îl ajută să rețină
apa și îl protejează de uzură. Glucozamina este o aminozaharidă și una dintre cele mai importante componente ale cochiliilor de crustacee, comercial fiind
produsă prin hidroliza cochiliilor de crustacee. Glucozamina este un precursor de glicozaminoglicani, care
sunt principala componentă a cartilajului articular, iar
suplimentarea dietei cu glucozamină ajută la refacerea cartilajelor și calmează durerea indusă de artrită.
Corpul este într-o continuă înnoire a tendoanelor
şi articulaţiilor, bazându-se în acest proces şi pe Glucozamină. Cartilajul se comportă ca un tampon între
oasele ce formează o articulaţie, iar Glucozamina
este implicată în refacerea şi înnoirea tendoanelor articulaţiilor şi a celulelor cartilajelor din genunchi, şolduri, coloană vertebrală şi mâini, atât la femei cât şi la
bărbaţi. Glucozamina poate fi uneori mai eficientă decât tratamentul clasic antiinflamator, ale cărui efecte
nedorite la nivel gastrointestinal, renal și cardiovascular pot fi evitate prin utilizarea glucozaminei și a
condroitinei împreună cu Omega-3. Condroitina este
o importantă componentă structurală a cartilajului
de la încheieturi, oferind rezistenţă la compresiune.
Aceasta oferă țesuturilor conjunctive capacitatea de
a absorbi lichide, respectiv apa, permițând cartilajului
să rămână sănătos şi reducând ruperea cartilajelor.
Condroitina ajută la lubrifierea articulaţiilor, îmbunătăţeşte vâscozitatea lichidului sinovial, crescând mobilitatea articulară.
Glucozamina şi condroitina sunt substanţe ce conlucrează, acțiunea lor împreună fiind mult mai puternică decât orice rezultat obținut cu un singur produs.
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Vitamina C. Aceasta ajută la formarea colagenului, ce
menţine elasticitatea ţesuturilor, întregind acţiunea
Glucozaminei, Condroitinei şi a acizilor graşi Omega-3.
De ce asocierea cu Omega-3? A fost efectuat un
studiu pentru a se evalua eficacitatea combinației
de omega-3 EPA şi DHA cu sulfatul de glucozamină, în tratarea osteoartritei de şold şi genunchi
moderate, comparativ cu tratamentul doar cu sulfat de glucozamină. Rezultatele studiului, care a
implicat supravegherea a 177 de pacienţi, a arătat
că asocierea glucozaminei cu Omega-3 duce la o
reducere semnificativă a redorii matinale şi a durerii de la nivelul articulațiilor afectate de boală,
în comparație cu tratamentul standard doar cu
glucozamină. În acest sens, LYSI ISLANDA a pus
la dispoziția consumatorilor un supliment care
combină beneficiile acizilor graşi Omega-3, în ceea
ce privește aspectele inflamatorii, capacitatea glucozaminei şi condroitinei de a asigura menținerea
funcției articulare şi proprietăţile vitaminei C pentru formarea colagenului şi menţinerea elasticităţii
ţesuturilor.
OMEGA-3 & GLUCOZAMINE & CHONDROITINE
& VITAMINA C, LYSI este o combinaţie unică de
Omega- 3 cu Glucozamină, Condroitină şi Vitamina C, ce ajută la: • flexibilizarea încheieturilor;
• reducerea suferinţei produse de articulaţiile degradate; • regenerarea şi întărirea cartilajelor;
• menţinerea sănătăţii articulaţiilor şi protejarea
contra deteriorării cartilajelor, din cauza bolilor articulare şi a osteoporozei, a uzurii fizice din cauza
vârstei sau a accidentelor, a suprasolicitării, obezităţii şi a activităţilor sportive.
•S
 POREŞTE MOBILITATEA, REGENERAREA, RECUPERAREA ARTICULAŢIILOR.
Uleiurile de peşte LYSI şi suplimentele cu
Omega-3 Lysi sunt disponibile la distribuitori,
în farmaciile şi magazinele naturiste partenere,
Farmaciile Tei, Belladonna şi online:
www.sagasanatate.ro (Solicitaţi ofertele
speciale și produsele cadou)
tel.0722810692.
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Flammingo pasărea focului
Autor:
Dr. Sorin Godeanu
Laboratoarele Elidor
tel:0740167649

Un instrument pentru combaterea inflamației,
în general, a bolilor reumatice, dar și a statusului post-trauma, în special, necesită o acoperire majoră a mediatorilor inflamatori din spațiul
biologic afectat.

D

upă o experiență îndelungată în elaborarea produselor cu orizont antiinflamatoriu, care și-au dovedit viabilitatea
terapeutică incontestabilă (Mobil Gel, Kinetic Gel, Ortogel, etc) am realizat un produs care
beneficiază de sinergia factorilor componenți,
aceștia inactivând un evantai întins de mediatori
inflamatori produși în situațiile cele mai diverse,
de la traume (contuzii, entorse, luxații, politraume) până la inflamații produse în cadrul bolilor
reumatice mai mult sau mai puțin agresive.
Un astfel de produs este FLAMMINGO (PASĂREA FOCULUI) alcătuit din nămol sapropelic,
soluție salină și un cocktail fitoterapeutic.
Nămolul sapropelic este un material organic
format sub influența proceselor biologice, microbiologice și fizico-chimice având un conținut organic de peste 10%. Acest nămol sapropelic este
de culoare neagră bogat în hidrosulfură de fier,
aspect plastic-unsuros și se găsește pe fundul
apelor sărate, având ca origine acțiunea microorganismelor asupra florei și faunei din bazinul
acvatic la care se asociază substanțe minerale
sau anorganice. Flora este constituită din alge,
de tip micro și/sau macrofit, în care predomină
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Cladophora cristalina, iar fauna este reprezentată de Artemis Salina. Nămolul este relaxant,
stimulează circulația sanguină, perioada de cură
fiind de 15-20 de zile prin aplicații de nămol pe
suprafețele cutanate care conduc la reechilibrarea organismului.
Sambucus Ebulus (Boz) planta folosită în medicina tradițională din bazinul Mării Caspice și al
Mării Negre-Civilizația Persană, are acțiune antiinflamatorie și antinociceptivă prin acidul clorogenic și ursolic, ebulina, polifenoli antociani.
Compușii fitochimici - antociani, fitosteroli, flavonoizi, fenoli, triterpene, glicozido-iridoide, acid
cafeic intervin salutar în calmarea durerilor articulare. Ebulina prin inhibarea sintezei proteice
este activă în artrita reumatoidă, febră, infecții,
sindroame dureroase, inflamații articulare, fracturi. Fenolii si polifenolii au activitate antioxidantă
asigurând protecție contra stresului oxidativ.
Arctium Lappa (Brusture) are activitate antioxidantă, antiinflamatorie, elimină metalele
grele din corp, drenează și elimină toxinele. Are
ingredienți activi: tanini, arctigenin, arctiina, acid
cafeic, acid clorogenic. Efectul antiinflamator se
obține prin:
1. inhibiția Nitric Oxide Synthase (iNOS) si a
productiei de NO
2. supresia de citokine preinflamatorii
3. inhibiția factorului nuclear Kappa Beta (NFKbeta)
4. activarea enzimelor antioxidante
5. anihilare radicali liberi.
Extractul de Brusture are efect de antiinflamator prin inhibarea degranulării și eliberării de
cysteinyl-leukotriena (Cys-LTs)
Cys-LTs sintetizează mediatorii inflamatori histamina și prostaglandine, prin urmare
blocarea de Cys-LTs este privită ca blocarea
inflamației.
Lappaol, Diarctigenina, Arctigenina inhibă producerea de NO. Producția excesivă de NO este
prezentă în bolile inflamatorii: bolile reumatice,
bolile autoimune, inflamația cronică, aterosclero-
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za. Inhibiția producției de NO poate constitui tratament în boala inflamatorie.
Arctigenina inhibă iNOS și producția de NO
prin supresia NFkappa beta, precum și inhibarea
expresiei citokinelor proinflamatorii. TNF alfa și
IL6, ca și ciclooxigenaza 2 (COX2).
Inflamația se asociază cu radicali liberi și stres
oxidativ. Efectul terapeutic scade inflamația și
mediatorii inflamației. Acidul clorogenic inhibă răspunsul inflamator produs de LPS, inhibă
producția de IL1beta, TNF alfa, interleukina 6.
(IL6).
Achillea Millefolii (Coada șoricelului) are efect
antiinflamator, antispastic, diaforeic, cicatrizant.
Are în compoziție flavonoizi, terpenoide, lignanani, acizi grași și alkamide, aceasta din urma
fiind responsabilă pentru efectul antiinflamator.
Are activitate complexă asupra plăgii: hemostatic,
reepitelizare, granulație tisulară și remodelarea
matricei extracelulare. Are activitate de protecție
a antioxidanților naturali: catalaza, glutation peroxidaza și superoxid dismutaza. Are activitate
spastică datorită flavonoizilor, galanginei și quercetinei.
Nuca Verde (Juglans Regia) folosită din cele

mai vechi timpuri de medicina tradițională orientală (Nepal) pentru boli reumatice și inflamatorii,
având în compoziție concentrații de eugenol și metilsalicilat. Uleiul de nucă spre deosebire de cel de
soia are o concentrație mai mare de acid linoleic.
Nucile au cantitate mare de Omega 3 și 6.
Pelinul (Artemisia Absinthum) are activitate
antiinflamatorie prin sesquiterpene-lactone și
prin activitatea antioxidantă puternică.
Hreanul (Armoracia Rusticana). Glucosinolatii hidrolizati de tirozinază se descompun în
izotiocianați, nitrili, tiocianați, oxazo-lidine. Glucosinolatii sunt divizati în 3 categorii: alifatic,
aromatic și indol. Cel alifatic este în proportie
de 80%. Alil izocianatul este compus lacrimogen
amar la gust, miros pătrunzător.
Arnica Montana (Arnica) se administrează în
60 de afecțiuni: afecțiuni intercurente, reumatism, inflamații acute, cronice, etc. Are calități
antiflogistice, inotrope, antibiotice, antiinflamatorii, imunomodulatoare, antitermice. Are în compozitie 150 de substanțe active: sesquiterpen
lactone, flavonoizi, flavonoid glicuronid, flovonoid
aglicon, arnidiol, poliacetilen, cumarine, acizi fenolici (clorogenic, cafeic), apigenina, luteolina,
hispidulina, quercetina.
Florile de arnică la altitudine superioară conțin
esteri de helenalina, iar cele la altitudine inferioară conțin dihidrohelenaina în cantitate mai
mare. Florile de arnică au potențial major antiinflamator, bactericid, antifungic, antioxidant, imunomodulator. Mecanismul molecular al sesquiterpenelor diferă de cel antiinflamator nonsteroid. Aceste lactone scad NF Kappa beta-inflamație
mediată, deoarece trec ușor prin piele. Activarea
NF Kappa beta prin celulele T și B și celulele epiteliale este inhibată de helenalină.
Capsicum Annuum (Ardei iute) un antiinflamator puternic folosit topic pentru dureri musculoscheletice, osteoartită reumatoidă. Capsaicina
scade sensibilitatea la durere.
Flammingo Gel se administrează topic în zonele dureroase de cel puțin 3-4 ori/zi.
LABORATOARELE ELIDOR
Tel: 021.335.95.63, 021.336.77.78
www.elidor.ro; email: office@elidor.ro
Pentru precizări şi informaţii suplimentare consultaţi
site-ul: secreteledoctorului.wordpress.com
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Cancerul cervical în 6 întrebări

C

ancerul cervical este al doilea cel mai comun cancer la femeile din lumea întreagă. În ţara noastră, ocupă locul 9 printre
cancerele tipic feminine, şi în fiecare an, aproximativ 1500
femei sunt diagnosticate cu cancer cervical (cancerul colului
uterin). Profesorul asociat Korhan Kahraman, Specialist în ginecologie
şi obstetrică la Spitalul Acibadem Atakent ne spune toate detaliile, de
la căi de transmitere la simptome, de la diagnostic şi management la
modificări ale metodelor de screening, tot ceea ce trebuie să se ştie
despre cancerul cervical.
1. Care sunt cauzele cancerului cervical şi care sunt femeile expuse cel mai mult la risc? Infecţia cervicală cauzată de HPV (Virusul
Papilloma Uman) este cauza cea mai semnificativă a cancerului cervical. Deoarece HPV este un virus cu transmitere sexuală, este direct
asociat stilului de viaţă sexuală. Riscul de infecţie cu HPV şi de afecţiuni
conexe este mai crescut în cazul indivizilor care au avut contacte sexuale la o vârstă mai fragedă (înainte de 21 ani), care au parteneri multipli
sau contact sexual cu bărbaţi cu şanse mari de a fi purtători (parteneri
multipli). Câţiva din ceilalţi factori de risc raportaţi pentru cancerul cervical sunt naşterile multiple (mai mult de 3), fumatul, alte infecţii ale
colului, o deficienţă a sistemului imunitar împotriva microorganismelor,
un statut socio-economic slab, folosirea contraceptivelor orale de la o
vârstă fragedă pentru o perioadă de timp îndelungată.
2. Este posibil să ne protejăm de cancerul cervical? Cea mai importantă metodă în protecție este testul de screening ce se bazează pe
examinarea celulelor din eșantioanele de frotiu obținute cu ajutorul unei
unelte de mici dimensiuni de pe colul uterin (testul Babeș-Papanicolau).
Este știut că în țările unde testul este aplicat, există o reducere cu 70
la sută în ocurența cancerului cervical și a deceselor asociate. În ciuda acestui fapt, acest cancer continuă să amenințe sănătatea femeilor
în special în țări foarte slab dezvoltate și în unele din țările în curs de
dezvoltare. O altă metodă de protecție sunt vaccinurile HPV aplicate și
în țara noastră.
3. Când trebuie femeile să suspicioneze cancerul cervical? Majoritatea cancerelor cervicale nu dau naștere niciunui simptom în fazele
incipiente, iar atunci când o fac, cea mai frecventă acuză sunt sângerările vaginale. Această sângerare poate lua forma petelor ce apar înafara
perioadelor de menstruație la femei, sau mai tipic, pete de sânge observate în timpul sau imediat după contactul sexual. Trebuie de asemenea
să reamintim că deși apariția sângerării la femei după menopauză este
mai adesea asociată cancerelor ce survin din dublura internă a uterului,
și cancerul cervical poate fi cauza acestora. Când cancerul invadează
structurile învecinate în fazele avansate, pacientele pot simți dificultăți
la trecerea urinei sau a scaunului, dureri în picior, sau retenția de fluide
în picioare.
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4. Cum sunt tratate cancerele cervicale? Există două metode
principale de tratament. Prima este tratamentul chirurgical. Deși poate
prezenta unele variații, metoda chirurgicală standard în etapele timpurii include îndepărtarea uterului împreună cu țesutul învecinat posibil
afectat prin extinderea cancerului și a nodulilor limfatici. După operație,
tratamentul cu raze (radioterapia), fie de sine stătător sau combinat cu
chimioterapie poate fi necesar la unele din paciente. Cealaltă metodă
de tratament a pacientei este radioterapia concomitentă cu chimioterapia, și fără operație. Opțiunea de tratament acolo unde radioterapia este
dată ca metoda predominantă se aplică pacientelor cu boală avansată
care nu pot fi supuse operației.
5. Este posibil ca mamele tratate pentru cancer cervical să nască? O diferență semnificativă între cancerul cervical și celălalte cancere
ginecologice este apariția acestui cancer mai adesea la femeile de vârstă reproductivă. Așadar, selectarea tratamentului poartă o semnificație
specială pentru pacientele din această grupă de vârstă care doresc de
asemenea să aibă copii. La pacientele din această grupă de vârstă,
este posibilă doar îndepărtarea colului și a nodulilor limfatici și păstrarea corpului principal al uterului, făcând astfel posibilă nașterea
copiilor. Totuși, pentru a efectua o astfel de operație , este nevoie de o
evaluare meticuloasă anterior operației pentru a stabili dacă pacienta
îndeplinește criteriile. Datorită operațiilor adecvate în această grupă de
vârstă, multe femei pot fi și vindecate de boală, și pot avea și copii.
6. Care metodă trebuie aleasă pentru tratamentului cancerelor
cervicale? Azi, aproape toate procedurile ginecologice în abdomen pot
fi executate laparoscopic. Un avantaj semnificativ al laparoscopiei față
de chirurgia deschisă este acela că salvează pacientele de la incizii
mari pe abdomen, făcând posibilă operația cu ajutorul unor orificii mici
de dimensiuni milimetrice (5-12 mm) prin care o cameră este introdusă în abdomen alături de unelte chirurgicale foarte mici. De asemenea
și pentru că toate organele și structurile pot fi văzute mai în detaliu
comparativ cu operația deschisă, operația poate fi executată cu meticulozitatea dorită. Pacientele operate laparoscopic suferă mai puțină
durere, au o ședere mai scurtă în spital, și se întorc mai devreme la
viața normală. În plus, tehnologia robotică ce a început să fie recent
folosită permite chirurgilor să opereze dintr-o perspectivă tridimensională și să își folosească mâinile aproape la comfortul chirurgiei
deschise. Chirurgia robotizată permite unele aspecte complicate ale
chirurgiei precum tratarea mai ușoară a cancerului cervical și cu o
meticulozitate mai mare.
Pentru mai multe detalii despre accesarea serviciilor medicale ale grupului Acibadem vă rugăm să contactați biroul local
din România la adresa de email: info.ro@acibadem.com.tr sau
telefon 021 313 99 38.
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Bio-Active MC,
produs japonez de excepţie!
1.

Doamna V.A. din jud. Iași, 75 de ani, cancer la sân, a fost operată și apoi a decis să
ia Bio Active MC , câte 2, apoi câte 3 pliculețe/zi.
A început administrarea acum 9 ani și de atunci
investigațiile au confirmat că celulele tumorale
nu s-au regenerat, prin urmare starea pacientei
este una foarte bună.

2.

Domnul M.F. din jud. Galați, 78 de ani, metastaze la colon. Pacientului nu ni s-a recomandat operația, din cauza stării generale extrem de precară. A decis să ia Bio Active MC câte
3 pliculețe/zi și, după 4 luni, starea dumnealui s-a
îmbunătățit. Pofta de mâncare a revenit, durerile
s-au ameliorat, a luat 2 kg în greutate și analizele
au ieșit în parametri normali. Tumorile au scăzut
aprox 2 cm, urmând ca investigațiile să fie refăcute după 6 luni.
Veste bună pentru pacienții din Iași, Bacău și
Neamț: din luna iunie Bio Active MC se găsește
și în farmaciile Sfântul Spiridon din Iași, Bacău
și Piatra Neamț!
• SINGURUL PRODUS 100% EXTRACT DIN
CIUPERCA LUI DUMNEZEU!
• GARANȚIA CALITĂȚII JAPONEZE!
• MINIME ÎMBUNĂTĂȚIRI ÎN 10-12 ZILE!
• SFATURI PERSONALIZATE DE
ADMINISTRARE DATE DE SPECIALIȘTI
• MAI PUȚINE DURERI, MAI PUȚINE STĂRI
DE RĂU, MAI MULTĂ VITALITATE!
Recomandăm achiziționarea din punctele de distribuție menționate pe site-ul nostru
(farmacii sau magazine naturiste) și verificarea
compatibilității produsului cu tratamentul dat de
medicul curant.

Bio Active MC este un supliment alimentar și
nu înlocuiește tratamentul recomandat de medic
sau un regim alimentar variat. Rezultatele diferă în
funcție de organismului fiecărei persoane, dar este
intrutotul natural și ajută la buna funcționare a organismului. De asemenea, prin bogatul conținut de
Beta-D-glucan, luptă cu celulele canceroase.
Vă recomandăm să îl achiziționați din punctele autorizate de pe site-ul nostru, pentru a
beneficia de sfat autorizat de administrare.

De ce Bio Active MC ?
l Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Deoarece conține 100% extract din ciuperca Agaricus
Blazei Murill, denumită ”Ciuperca lui Dumnezeu” cunoscută pentru acțiune anti-tumorală puternică.
l Deoarece ciuperca este cultivată în mediu natural,
nu în seră, fără îngrășăminte chimice.
l Deoarece Bio Active MC îți oferă garanția calității japoneze, prin mărcile primite de la asociații de Medicină Alternativă și Complenetară din Japonia.
l Deoarece îl achiziționezi din farmacie sau plafar, cu
indicații de administarer personalizate.
l Deoarece vezi minime îmbunătățiri ale stării de sănătate în 10-12 zile !
l Deoarece sănătatea este mai bună decât toate și
meriți să ai parte de ea !
l Conține 120 de elemente necesareorganismului
(minerale, minoacizi, oligoelemente) și este ușor de
înghițit și de asimilat!
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Parazitozele digestive
(“viermișorii”)
Autor:
Dr. Delia CHIRA,
medic specialist pediatru
www.pediatrucluj.ro

Parazitozele digestive constituie o importantă
patologie în pediatrie uneori cu simptome zgomotoase, alterori cu evoluție lentă, cu minimă
simptomatologie, situații în care sunt diagnosticate doar din întâmplare (cu ocazia unor examene de bilanț). Se transmit cu ușurință printre
copilași de aceea insist asupra deprinderii de
mici a acestora cu regulile de igienă. Sunt foarte
frecvente în rândul copiilor, indiferent de vârstă,
o incidență mai redusă fiind înregistrată în rândul bebelușilor alăptați la care posibilitățile de
contaminare sunt practic nule.

E

xistă o multitudine de paraziți de la protozoare (organisme unicelulare) cum este
Giardia lamblia (giardiază = lambliază)
până la helminți (viermi) care sunt ființe
multicelulare. Nu voi insista asupra tuturor decât asupra celor mai frecvent întâlniți și aici aș
menționa lambliaza (giardiaza), ascaridiaza, enterobiaza (oxiuraza). De asemenea merită adusă
în discuție și infecția cu Trichinella spiralis care
apare în special la cei din mediul rural unde se
sacrifică porci fără a fi “analizată” carnea din
punct de vedere veterinar.
O categorie aparte o constituie parazitozele
(toxocara, toxoplasma, chistul hidatic, etc) al căror rezervor îl constituie animalele “de casă” și
aici mă refer la câini, pisici, papagali, rozătoare
(hamsteri, porcușori de Guineea) asupra cărora
voi insista într-un articol viitor .
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1. LAMBLIAZA (GIARDIAZA)
O infecție la nivelul tubului digestiv determinată de un parazit unicelular fiind o cauză frecventă de diaree acută/cronică cu repercursiuni
asupra dezvoltării staturo-ponderale.
Modul de transmitere este fecal – orală : prin
contact între oameni (se răspândește cu ușurință
mai ales în colectivitățile de copii), prin intermediul fructelor și legumelor contaminate cu chiste
de lamblii dar și prin intermediul apei contamninate, Giardia având o preferință pentru mediul
apos; astfel bălțile, fântânile constituie adevărate
izvoare (focare)ce pot determina epidemii; atenție
la apa pe care o consumați, din ce în ce mai rare
adevăratele izvoare. Giardia nu este distrusă prin
clorinarea apei doar prin fierberea acesteia; de
aceea mare atenție la piscinele folosite unde contaminarea este extrem de facilă.
Pentru a se produce infecția sunt necesare
minim 10 chiste de giardia care după ingerare ajung în intestin unde din fiecare chist iau
nastere câte 4 trofozoiți (din care se vor dezvolta alte chiste). Chistele se elimină prin scaun iar dacă beneficiază de un mediu umed, pot
supraviețui timp îndelungat (în medie 2-3 luni).
Perioada de incubație adică timpul necesar din momentul producerii infecției până la
apariția simptomelor este în medie de 8 zile.
Cum se tratează?
• se folosesc așa numitele medicamente antiparazitare, de elecție fiind derivații de imidazol
(Metronidazol, Tinidazol – Fasygin, Albendazol
– Zentel); doza este diferită pentru fiecare copil
în parte, calculându-se în funcție de greutatea
corporală; în general este necesară o repetare a
tratamenului la interval de 7-10 zile.
• pentru sugari și copilașii sub 3 ani datorită
efectelor secundare (vărsături, dureri abdominale, tulburări de vedere, convulsii) se poate administra Furazolidon timp de 10 zile, vindecarea
în acest caz nedepășind 80% din cazuri.
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Cum putem preveni infecția?
• măsuri igienico-sanitare :
• spălare frecventă pe mâini cu apă caldă și
săpun în special după folosirea toaletei sau înainte de masă
• tăierea scurtă a unghiilor
• identificarea și tratarea tuturor contactilor
• spălarea fructelor și legumelor chiar dacp
provin din grădina bunicii , ouăle de giardia putând supraviețui un timp îndelungat mai ales
într-un mediu propice (uneori chiar și 3 luni)
• evitarea consumului de apă din surse nesigure (fântâni, izvoare) ; de asemenea evitarea
îmbăierii în lacuri, râuri, chiar și piscine publice giardia putând fi cu ușurință transmisă prin
înghițirea unor cantități mici de apă;
• în cazul diagnosticării unui membru al familiei, spălarea și fierberea în special a lenjeriei
de pat, de corp dar și a prosoapelor.
2.ASCARIDIAZA (Ascaris lumbricoides)
Ascaris lumbricoides este un vierme ce poate parazita organismul însă simptomele lipsesc
de cele mai multe ori , infecția manifestându-se
doar atunci când gradul de infestare este masiv; există și forme cronice de infecție (infecția
durează de mult timp însă fără simptome sugestive) care în timp pot determina retard în
creșterea și dezvoltarea copilului.
Spre deobebire de Giardia care este un organism unicelular, ascarisul atinge dimensiuni
“uriașe”, masculul până la 30 cm în timp ce femela poate ajunge chiar și la 50 cm; de asemenea trebuie menționat că o femelă depune zilnic
în medie 200.000 ouă care se elimină prin scaun și care rezistă la clorinarea apei dar nu și la
procesul de fierbere.
Infecția se poate localiza la nivelul intestinului unde determină:
• dureri abdominale difuze, rar sistematizate;
• meteorism (balonare);
• grețuri, vărsături;
• diaree (inconstant)
Mai rar localizarea poate fi la nivel pulmonar,
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pe primul loc fiind simptomele sugestive pentru
o infecție respiratorie, uneori chiar de natură
alergică:
• tuse spastică, weezing (șuierat)
• semne de insuficiență respiratorie : dispnee
(dificultăți în respirație),tiraj
Evidențierea prezenței ascarizilor se face în
primul rând prin examen coproparazitologic;
pentru diagnosticul complicațiilor uneori este
nevoie de radiografie pulmonară, ecografie abdominală eventual și alte investigații în funcție
de simptomatologia copilului.
Tratamentul este bazat pe derivații de imidazol (Albendazol, Flubendazol) care în general se
administrează în doză unică și se repetă la 2-3
săptămâni de la prima administrare.
3. ENTEROBIOZA – OXIUROZA (OXIURII)
Infecția este produsă de Enterobius vermicularis, un parazit ce atinge dimensiuni de aproximativ 1 cm și care afectează preponderent
grupul de vârstă 5 -12 ani; transmiterea se realizează prin intermediul ouălor depuse la nivelul
regiunii perianale, ouăle rezistând în mediul extern în medie 10-20 de zile.
Cum se manifestă?
• anorexie (inapetență) cu stagnare respectiv
scădere în greutate
• prurit (mâncărime) anal în special nocturn
(femelele depun ouăle la nivelul pliurilor anale)
cu agitație, insomnii, iritabilitate
• dureri abominale difuze, senzație de sație
tate precoce
• rar, la fetițe – vulvovaginite prin migrarea
paraziților la nivelul regiunii genitale
În concluzie aș putea spune că aceste parazitoze digestive constituie o adevărată problemă
de sănătate publică datorită ușurinței cu care se
transmit, precum și datorită modalităților fruste de manifestare. Este așadar important să
deprindem minimele reguli de igienă și, să ne
învățăm copiii de mici să respecte aceste reguli,
prevenția fiind mult mai facilă decât diagnosticarea și tratamentul.
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Are copilul meu o întârziere
în dezvoltarea limbajului?
Cu toţii cunoaştem copii care încă nu au folosit primele cuvinte simple (ex: „mama”, „tata”,
„apa”,etc.) deşi au ajuns la vârsta de 1 an şi jumătate. Este acesta un motiv pentru care părinţii
ar trebui să consulte un specialist în logopedie
sau mai pot aştepta un timp până să se intervină
în acest sens?
Centrul de Recuperare
Pediatrică KinetoBebe
www.kinetobebe.ro

Î

ntârzierea în dezvoltarea
limbajului presupune o serie de semne care trebuie
urmărite de către părinţi:
l Copilul nu foloseşte gesturi
şi sunete pentru a indica un
obiect pe care îl doreşte;
l Primele cuvinte nu au apărut
până în jurul vârstei de 1 an şi
jumătate;
l Au apărut câteva cuvinte în
vorbirea copilului, însă întâmpină dificultăţi în a achiziţiona
noi cuvinte în vocabular;
l La vârsta de 2 ani nu formulează propoziţii scurte prin
alăturarea a 2 cuvinte;
l Întâmpină dificultăţi în a înţelege şi în a răspunde comenzilor verbale ale adulţilor;
l Apar dificultăţi în a răspunde întrebărilor adresate (Cine? Ce face? Unde?);
l În jurul vârstei de 3 ani nu se exprimă formulând propoziţii complexe;
l Propoziţiile formulate sunt greu inteligibile
pentru cei din jur din cauza nerespectării ordinii
fireşti a cuvintelor;
l Nu oferă o explicaţie la întrebarea „De ce?”;
În cazul în care copilul prezintă cel puţin unul
dintre aceste semne, este necesar să fie evaluat
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de către un specialist care va stabili dacă este
vorba despre o întârziere în dezvoltarea limbajului şi dacă aceasta este asociată şi cu alte dificultăţi. De asemenea, logopedul va stabili un
plan de intervenţie şi va alege metodele potrivite
în vederea stimulării limbajului receptiv şi a celui
expresiv.
Nu este copilul prea mic pentru intervenţie?
Intervenţia timpurie în cazul întârzierii în dezvoltarea limbajului este extrem de importantă
pentru ca decalajul dintre achiziţiile copilului şi
reperele de dezvoltare conform vârstei cronologice să nu se agraveze în timp şi pentru a se evita

consecinţele ulterioare care pot să apară în plan
şcolar. Dacă nu se intervine în vederea recuperării, întârzierea în dezvoltarea limbajului poate
produce o serie de dificultăţi precum:
l Dificultăţi de înţelegere a conceptelor abstracte, a limbajului figurativ;
l Inteligibilitatea redusă a vorbirii;
l Stima de sine scăzută din cauza conştientizării
dificultăţilor de vorbire odată cu intrarea în grădiniţă/şcoală;
l Afectarea abilităţilor de scris-citit;
l Dificultăţi de înţelegere şi respectare a cerinţelor celor din jur.

EVENIMENTE
Medicale
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