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Prof. dr. Minodora Dobreanu: 
„Actualizaţi-vă permanent cunoștinţele, 
fiţi deschiși la nou, păstraţi strâns dialogul cu clinica!”

Conf.dr. Ioana Brudașcă: 
„Medicina de  laborator are un 

impact major în decizia 
medicală”



Diagnostic de înaltă precizie pentru 
medicina personalizată, 

cu tehnologia de ultimă generație 
Idylla, acum în România prin

Cancerul colorectal face parte din primele patru cele mai frecvente cauze ale mortalității pacienților oncologici 
din întreaga lume. Mutațiile de la nivelul genelor RAS, responsabile de apariția cancerului, au fost identificate la 
aprox. 50% din pacienții cu cancer colorectal – la 46% din cazuri sunt mutații KRAS, iar la aprox. 5% sunt mutații 
NRAS. 
Prin urmare, detecția mutațiilor din exonii 2,3 si 4 ai genelor KRAS si NRAS (conform recomandărilor Ghidurilor 
Oncologice în vigoare) este esențială în vederea inițierii terapiei anti-EGFR.
Alături de mutațiile RAS, pentru orientarea deciziei terapeutice, ghidurile recomandă evaluarea statusului BRAF 
V600E, ca şi factor prognostic, la pacienții cu cancer colorectal. Mutațiile BRAF sunt prezente la 8-15% din 
cazurile mCRC.
În plus, statusul MSI este un marker esențial de screening pentru sindromul Lynch, dar poate oferi şi informații 
valoroase cu privire la stratificarea terapeutică şi la prognosticul cancerelor colorectale. Studiile au demonstrat 
că pacienții MSI- high răspund favorabil la imunoterapia recent introdusă în conduita clinică şi abordată în cazul 
pacienților cu orice tip de cancer gastrointestinal.

Testarile IdyllaTM pe biopsiile solide mCRC oferă 
RAPID informații RELEVANTE despre statusul 
mutațional KRAS, NRAS şi BRAF, reducând 
considerabil TIMPUL de evaluare clinică a 
pacienților (1-2 zile timp de răspuns). Un 
studiu comparativ independent a demonstrat 
performațele superioare ale testului Idylla 
KRAS, față de alte tehnologii PCR, dar şi față 
de NGS, în ceea ce priveşte SENSIBILIATEA 
ANALITICĂ, TIMPUL DE RĂSPUNS şi GRADUL 
DE DIFICULTATE.

Panelul IdyllaTM mCRC pentru biopsii solide 
include 3 teste diferite de evaluare RAS (CE-IVD):

IdyllaTMKRAS, IdyllaTMNRAS, IdyllaTMNRAS-BRAF

Testul complet automat IdyllaTM MSI oferă 
informații rapide şi relevante despre statusul 
MSI direct dintr-o secțiune de țesut inclus 
în parafină, de la nivelul tumorii primare / 
metastazei mCRC. 

Aleea Mizil nr. 62,
032347 Bucureşti
+40-021-3221516
+40-021-3225672
e-mail: office@tunic.ro
www.tunic.ro

În prezent, în România, realizăm în laboratoarele partenere, testări KRAS şi NRAS-BRAF din BIOPSIE LICHIDĂ, 
printr-o metodă RAPIDĂ şi MINIM INVAZIVĂ, ce poate completa sau chiar înlocui determinările tradiționale 
ale statusului RAS, folosind doar 1 ml PLASMĂ. 

Panelul IdyllaTM mCRC pentru biopsia lichidă conține testele ctKRAS si ctNRAS-BRAF.

Caştigă TIMP pentru viaţă!
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INTERVIU

Medicina de  laborator are un impact major în decizia medicală
Ce ne puteţi spune despre tematica conferinţei de anul acesta? 

Ca în fiecare an, încercăm să acoperim o tematică cât mai extinsă, deoarece spe-

cialitatea noastră este una foarte vastă și diversă. Avem secţiuni de prezentări orale și  

sesiuni de postere de biochimie, hematologie, genetică, markeri tumorali, manage-

ment al calităţii, toxicologie,  microbiologie și parazitologie.
Este de fapt tot mai dificil de stabilit o graniţă precisă între toate aceste categorii, 

având în vedere că tehnicile moderne de biologie moleculară, genomică, imunologie, 

spectrometrie de masă, cromatografie de înaltă performanţă sunt aplicate în toate 

domeniile medicinei de laborator.Temele abordate anul acesta se referă la progrese în diagnosticul hemopatiilor 

maligne, utilitatea diagnostică a unor biomarkeri,  gestionarea rezistenţei la antibioti-

ce, diagnosticul unor parazitoze, precum și teme legate de perspectivele și provocările 

viitoare în medicina de laborator, reglementări legislative, aparatură, managementul 

calităţii. Temele sunt interesante, actuale, și sperăm fie utile și apreciate de partici-

panţii la conferinţă.  

Conferinţa este organizată sub auspiciile International Federation of Clinical Chemistry IFCC și 

a European Federation of Laboratory Medicine EFLM. Care sunt beneficiile colaborării cu aceste 

Federaţii ? 
Beneficiile sunt multiple, începând cu faptul că la toate manifestările noastre am 

avut speakeri invitaţi din partea acestor organizaţii care au susţinut  întotdeana pre-

zentări de excepţie. În cadrul IFCC și EFLM există programe de schimburi de experienţă 

pentru specialiștii de laborator, programe de mentorat de care pot beneficia membrii 

societăţilor naţionale membre ale IFCC și EFLM. Pe site-urile acestor organizaţii există 

un bogat material informativ (prezentări știinţifice, ghiduri, webinars) care poate fi 

consultat.  

Care sunt obiectivele viitoare ale AMLR?Principalele obiective la ora actuală ar fi creșterea numărului de membri și o impli-

care mai activă a acestora. De asemenea, o popularizare mai intensă a oportunităţilor 

oferite de IFCC și EFLM menţionate anterior. 

Cum sprijină AMLR tinerii medici?Într-adevăr, AMLR are printre obiectivele sale sprijinirea colegilor mai tineri. 

În fiecare an, cu ocazia conferinţei anuale se acordă două premii tinerilor colegi, 

premiul Marcela Zamfirescu Gheorghiu pentru cea mai bună prezentare poster, și 

premiul Eugen Mody pentru contribuţii în domeniul medicinei de laborator. Aceste 

premii constau în sponsorizarea celor premiaţi cu susţinerea participării la o manifes-

tare  știinţifică și susţinere pentru achiziţionarea de literatură de specialitate. De anul 

trecut am iniţiat și o competiţie internă de granturi de cercetare, care se finalizează cu 

finanţarea unuia din proiectele evaluate cu suma de 3000 euro. De asemenea, pen-

tru rezidenţi cotizaţia anuală este mai mică, la fel și taxa de înscriere la manifestările 

știinţifice  anuale.  

Ce sfat le daţi celor care doresc să îmbrăţișeze această specialitate?
Le recomand ca înainte de a-și alege specialitatea să se documenteze bine des-

pre ceea ce presupune ea, ca specific,  pentru a putea face o alegere asumată, în 

cunoștinţă de cauză și pentru a nu fi dezamăgiţi. Medicina de laborator are anumite 

particularităţi:  necesită minuţiozitate, răbdare de a face o muncă oarecum repetitivă, 

iar contactul cu pacienţii este redus (sau inexistent). Este o muncă de culise, adesea  

pe nedrept prea puţin cunoscută și valorizată, atât ca prestigiu social cât și ca poziţie 

în raport cu alte specialităţi medicale. Pe de altă parte, deși medicina de laborator este 

grevată de o mare responsabilitate, cei care o practică sunt mai puţin expuși la stres 

decât colegii care activează în specialităţi clinice.
În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor dumneavoastră.

Specialitatea noastră are un impact major în decizia medicală, dar din păcate nu 

se bucură întotdeauna de recunoașterea pe care ar merita-o din partea colegilor noștri 

clinicieni. Ar fi necesar ca atitudinea noastră să fie mai activă și mai consecventă în 

această direcţie, în sensul unei comunicări mai strânse și mai eficiente cu clinicienii. 

Vorbim de un proces pe termen lung, care necesită profesionalism și multă perseve-

renţă din partea noastră, dar care se dovedește benefic în ameliorarea actului medical 

în ansamblul său. 

Conf.dr. Ioana Brudașcă• Președinte AMLR•  Președintele Comitetului de Organizare a celei de-a Treia 
Conferinţe a Asociaţiei de Medicină de Laborator din România:
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Actualizaţi-vă permanent 

cunoștinţele, fiţi deschiși 

la nou, păstraţi strâns 
dialogul cu clinica!

În perioada 12 – 13 decembrie 2018 Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș a organi-

zat prima conferinţă internaţională din Sud-Estul Europei de medicină personalizată „First Inter-

national Conference on Innovations in Population Health and Personalized Medicine”. Vă rugăm 

să ne spuneţi care au fost principalele teme abordate? Care va fi frecvenţa acestei manifestări?

Medicina Personalizată sau după terminologia mai recentă ”Medicina de Precizie”, presupune 

găsirea celor mai potrivite metode terapeutice raportate la caracteristicile genotipice, respectiv la 

obiceiurile și caracteristicile mediului în care trăiește o persoană anume. În conferinţa organizată la 

Tirgu Mureș s-au abordat teme extrem de interesante în relaţie cu acest concept modern în medici-

na actuală, precum semnătura mutaţională ca și cheie etiologică în cancer, implicaţiile modificării 

capacităţii reparatorii a ADN-ului în apariţia, prevenţia, prognosticul și reușita terapeutică în bolile 

tumorale, rolul micro ARN-ului în reglarea expresiei genice posttranscipţionale, rolul dietei și a fac-

torilor de mediu în prevenţia cancerului. Conferinţa va fi organizată din doi in doi ani, următoarea 

fiind anunţată în 2020 în Coreea de Sud, la Seoul.

Care sunt cele mai noi și remarcabile descoperiri și progrese din domeniul medicinei personalizate?

Medicina personalizată se bazează în mod fundamental pe un diagnostic de precizie raportat la 

individ, care permite încadrarea acestuia în clase de risc, respectiv anticipează modul de răspuns la o 

anumită terapie, cunoscut fiind faptul că nu toţi avem aceeași susceptibilitate la anumite boli, respec-

tiv nu toţi răspundem la fel la anumite medicamente. Odată cu introducerea sistemelor electronice 

de evidenţă a datelor medicale și după finalizarea în 2010 a proiectului secvenţierii genomului uman, 

s-au deschis porţile unei noi ere. Descreșterea dramatică a costurilor tehnicilor moleculare după acest 

moment de cotitură, a permis la nivel de laborator clinic investigarea variantelor genetice ca și bază 

a diverselor patologii, respectiv identificarea caracteristicilor farmacogenomice ale individului, pentru 

un management terapeutic mai eficient, în primul rând în oncologie, dar nu numai. 

Din decembrie 2015 coordonaţi activitatea Centrului de Cercetări Avansate Medicale și Farmaceuti-

ce (CCAMF) al U.M.F. Tg.-Mureş. Ce s-a reușit în toţi acești ani de funcţionare?

În perioada care a trecut de la deschiderea centrului în decembrie 2015, s-au constituit cinci 

echipe de cercetători care au derulat peste 50 proiecte internaţionale, naţionale, publice și private, 

aglutinând în jurul lor doctoranzi, masteranzi și studenţi pasionaţi de activitatea de cercetare. Baza 

tehnică excepţională a centrului de cercetări avansate al UMFST Tîrgu Mureș este garanţia obţinerii 

unor rezultate de înaltă ţinută știinţifică, publicate în reviste cu impact semnificativ. Am stabilit 

colaborări cu cercetători din SUA, Anglia, Suedia, Elveţia, Italia, Germania, Portugalia, Grecia, Un-

garia, China și au fost organizate de asemenea workshop-uri, conferinţe, cursuri postuniversitare, 

instruiri pe teme de mare interes știinţific și tehnic.

Diagnosticul de laborator este un domeniu în permanentă dezvoltare. Cum vedeţi în acest context 

rolul pregătirii permanente al specialistului în medicina de laborator?

Cred că în fiecare domeniu medical asistăm la o rată de schimbare și dezvoltare extrem de 

alertă. Laboratorul de analize medicale furnizează în continuare informaţii considerate esenţiale 

pentru majoritatea specialităţilor clinice. Paleta de noi biomarkeri descoperiţi continuu este foar-

te generoasă. Desigur că nu putem decât să fim la curent cu aceste schimbări și să ne străduim 

să introducem în practica zilnică, spre folosul pacienţilor noștri, markerii validaţi IVD, cu valoare 

adăugată semnificativă.

Ce progrese s-au înregistrat în domeniul testelor de laborator?

Evaluarea unor paneluri multiple de biomarkei este posibilă astăzi graţie tehnicilor multiplex, 

ale căror costuri au devenit abordabile prin miniaturizarea suportului diagnostic (microarray, mi-

crochip-uri etc.). Scăderea dramatică a costului testelor moleculare a determinat intrarea masivă 

a acestora în laboratorul de rutină, acesta fiind un suport esenţial pentru medicina personalizată; 

tehnologia POCT a intrat deja și în domeniul molecular și foarte probabil vom asista în curând și 

la oferte foarte rezonabile pentru testele care presupun secvenţierea ADN-ului. Tehnicile utilizate 

actualmente au atins un nivel de acurateţe și sensibilitate greu de imaginat în urmă cu puţin timp; 

vorbim astăzi despre teste efectuate din cantităţi infime de eșantioane biologice, despre diagnostic 

plecând de la acizii nucleici circulanţi în plasmă sau de la un număr extrem de limitat de celule 

circulante (biopsia ”lichidă”).

Ce consideraţi că ar trebui îmbunătăţit pe lanţul medic de familie – laborator clinic pentru o mai 

bună îndrumare a pacientului?

Dialogul mai strâns între specialiștii din laboratoare și medicii de familie ar putea îmbună-

tăţi componenta pre-analitică și ar putea adăuga valoare suplimentară rezultatelor furnizate pe 

buletinele de investigaţii, prin translatarea informaţiei complexe conţinută în acestea. Deși este 

o provocare, stocarea eficientă a rezultatelor testărilor de laborator în baze de date accesibile și 

medicului de familie, ar constitui un suport însemnat în activitatea acestuia.

Cu ce probleme se confruntă la ora actuală medicul de laborator?

Medicul de laborator al zilelor noastre suferă de o acută criză de identitate, care nu poate fi 

surmontată decât prin dialogul cu clinica; consider că îmbunătăţirea colaborării între experţii din 

diverse specialităţi este vitală pentru mai buna înţelegere și utilizare a testelor de nouă genera-

ţie; colegii din clinică trebuie să știe mai multe despre aceste noi tehnologii pentru a putea utiliza 

corespunzător în practica clinică rezultatele acestora, iar medicul de laborator trebuie să facă mai 

des pasul de la masa de lucru din laborator, la patul bolnavului. Rambursarea limitată a costurilor 

testelor efectuate în laboratoare este o frână importantă în implementarea tehnologiilor și testelor 

noi. Apoi problemele etice suplimentare pe care le implică testele genetice, protecţia datelor și 

confidenţialitatea rezultatelor, pot deveni aspecte critice ale activităţii noastre.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor dumneavoastră?

Actualizaţi-vă permanent cunoștinţele, fiţi deschiși la nou, păstraţi strâns dialogul cu clini-

ca, pentru că doar așa veţi adăuga valoare semnificativă la ceea ce faceţi zi de zi în laboratoarele 

medicale, spre beneficiul pacienţilor și nu în ultimul rând, pentru satisfacţia d-voastră personală.

Prof. dr. Minodora Dobreanu

vicepreședinte AMLR:
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ARTICOLE DE SPECIALITATE

Importanța examenului de laborator 
pentru diagnosticul și monitorizarea 
mielomului multiplu

Autori:
Mirela SMĂRĂNDOIU, 
dr. chimist medical principal - INSMC Polizu București
Alina NIțĂ, 
biolog medical specialist - Spital Clinic Colțea București

M ielomul multiplu este o afecțiune malignă din catego-
ria hemopatiilor maligne care afectează adultul și care 
face parte dintre discraziile plasmocitare. În sprijinul 

afirmației de boală sistemică vine și secreția de paraproteine care 
aparține plasmocitului malign și care se regăsește în sânge. 

Mielomul multiplu prezintă localizari multiple. Aglomeara-
rea celulelor mielomatoase în măduva osoasă determină scăde-
rea celorlalte celule din măduvă ducând la apariția anemiei prin 
scăderea globulelor roșii sau la sindrom hemoragic prin scăde-
rea trombocitelor. Sistemul imun prin producția unui singur tip 
anormal de anticorp, este afectat crescând riscul de infecții.

Excesul de proteină monoclonală poate produce afectare re-
nală ducând la insuficiență renală cronică. Prin multiplicarea 
continuă poate determina invadarea și distrucția altor organe. 
Mielomul multiplu mai este caracterizat și prin leziuni osoase 
care apar în stadiul avansat al bolii, și prin afectarea imunității, 
de fapt care determină complicații, și prin insuficientă medulară, 
urmată de asemenea de complicații.

Trebuie să facem o distincție clară între manifestările clinice 
ale mielomului multiplu și alte afecțiuni care afectează sistemul 
osos și determină anemie la pacienții în vârstă de 40-50 ani cum 
ar fi: l leucemiile acute sau cronice; l metastazele osoase; l lim-
foamele maligne  Hodgkin și nonHodgkin; l poliartrita reuma-
toidă; l osteoporoza; l dureri articulare; l reumatismul cronic 
degenerativ, etc.

Scopul prezentei lucrări este de a demonstra  importanța exa-
menului de laborator (reprezentat în acest caz de analizele IgG, 
IgA, IgM, electroforeza proteinelor serice, lanțurile ușoare kappa 
și lambda, proteina C reactivă), în diagnosticul și monitorizarea 
mielomului multiplu. În funcție de valorile obținute la analizele 
menționate, împreună cu alte analize de sânge cum ar fi: hemo-
leucograma completă, beta 2 microglobulina, calcemia, acidul 
uric, creatinina, albumina, LDH-ul, analize de urină (care arată 
prezența proteinei monoclonale Bence-Jones) și împreună cu 
diferite proceduri medicale (evaluarea mentală/comportamenta-
lă; monitorizarea presiunii arteriale sistemice; fonocardiografie; 
evaluarea nutriției/dietei; măsurarea acuității vizuale; diferite 
investigații radio-imagistice) fiecare pacient este monitorizat lu-
nar și ținut sub strictă observație în ceea ce privește stadializarea 

bolii și complicațiile acesteia. 
Polulația analizată este reprezentată de un număr de 20 de 

pacienți de vârste diferite, medii de viață diferite, diagnosticați 
cu mielom multiplu în ani diferiți. Acestora li s-au efectuat pe 
parcursul a 6 luni (din luna octombrie și până în luna martie) ur-
mătoarele tipuri de analize: imnunoglobulinele (IgG, IgA, IgM), 
CRP (proteina C reactivă), electroforeza proteinelor serice, lanțuri 
ușoare (kappa și lambda). Aceste analize fac parte din protocolul 
fundamental de diagnosticare al acestei boli hematologice alături 
de Beta 2 microglobulina serică, creatina serică, LDH-ul, calciu 
seric, hemoleucograma și VSH. Pe lângă aceste analize de labora-
tor se mai adaugă ca și investigații de diagnosticare, diferite exl-
plorări radio - imagistice.

Serurile pacienților au fost procesate pe analizorul BN-Pro-
spec produs de Siemens si pe analizorul Capillarys 2 produs de 
Sebia. Analizele efectuate pe analizorul BN-Prospec sunt: IgA, 
IgG, IgM, CRP, lanțuri ușoare (kappa, lambda) iar pe analizorul 
Capillarys 2 a fost efectuată electroforeza proteinelor serice. 

Pentru fiecare pacient am reprezentat grafic variația con-
centratiei serice a imunoglobulinelor în fiecare lună și variația 
concentrației serice a lanțurilor ușoare kappa/lambda. La cei la 
care proteina C reactivă a prezentat valori diferite am reprezentat 
grafic și variația concetrației serice a acestui parametru. Fiecare 
pacient a fost monitorizat lunar prin investigații de laborator, 
proceduri și medicație specifică. 

Reprezentarea grafică a frecvenței MM  în populație

În ceea ce privește frecvența pacienților diagnosticati cu mie-
lom multiplu în populație se poate observa că în mediul urban, 
rata de diagnosticare este de 55% față de mediu rural de doar 
45%. Acest fapt se datorează accesului ușor la informații, inter-
netului, mediatizării continue, multitudinea de specialități și 
specialiști, diferite programe ale Ministerului Sănătatății de de-
pistare precoce a unor boli, în orașe față de sate unde accesul la 
cultură și informații este mediocru.
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Medicina de  laborator 
are un impact major 
în decizia medicală

Ce ne puteţi spune despre tematica conferinţei de anul acesta? 
Ca în fiecare an, încercăm să acoperim o tematică cât mai extinsă, deoarece spe-

cialitatea noastră este una foarte vastă și diversă. Avem secţiuni de prezentări orale și  
sesiuni de postere de biochimie, hematologie, genetică, markeri tumorali, manage-
ment al calităţii, toxicologie,  microbiologie și parazitologie.

Este de fapt tot mai dificil de stabilit o graniţă precisă între toate aceste categorii, 
având în vedere că tehnicile moderne de biologie moleculară, genomică, imunologie, 
spectrometrie de masă, cromatografie de înaltă performanţă sunt aplicate în toate 
domeniile medicinei de laborator.

Temele abordate anul acesta se referă la progrese în diagnosticul hemopatiilor 
maligne, utilitatea diagnostică a unor biomarkeri,  gestionarea rezistenţei la antibioti-
ce, diagnosticul unor parazitoze, precum și teme legate de perspectivele și provocările 
viitoare în medicina de laborator, reglementări legislative, aparatură, managementul 
calităţii. Temele sunt interesante, actuale, și sperăm fie utile și apreciate de partici-
panţii la conferinţă.  

Conferinţa este organizată sub auspiciile International Federation of Clinical Chemistry IFCC și 
a European Federation of Laboratory Medicine EFLM. Care sunt beneficiile colaborării cu aceste 
Federaţii ? 

Beneficiile sunt multiple, începând cu faptul că la toate manifestările noastre am 
avut speakeri invitaţi din partea acestor organizaţii care au susţinut  întotdeana pre-
zentări de excepţie. În cadrul IFCC și EFLM există programe de schimburi de experienţă 
pentru specialiștii de laborator, programe de mentorat de care pot beneficia membrii 
societăţilor naţionale membre ale IFCC și EFLM. Pe site-urile acestor organizaţii există 
un bogat material informativ (prezentări știinţifice, ghiduri, webinars) care poate fi 
consultat.  

Care sunt obiectivele viitoare ale AMLR?
Principalele obiective la ora actuală ar fi creșterea numărului de membri și o impli-

care mai activă a acestora. De asemenea, o popularizare mai intensă a oportunităţilor 
oferite de IFCC și EFLM menţionate anterior. 

Cum sprijină AMLR tinerii medici?
Într-adevăr, AMLR are printre obiectivele sale sprijinirea colegilor mai tineri. 
În fiecare an, cu ocazia conferinţei anuale se acordă două premii tinerilor colegi, 

premiul Marcela Zamfirescu Gheorghiu pentru cea mai bună prezentare poster, și 
premiul Eugen Mody pentru contribuţii în domeniul medicinei de laborator. Aceste 
premii constau în sponsorizarea celor premiaţi cu susţinerea participării la o manifes-
tare  știinţifică și susţinere pentru achiziţionarea de literatură de specialitate. De anul 
trecut am iniţiat și o competiţie internă de granturi de cercetare, care se finalizează cu 
finanţarea unuia din proiectele evaluate cu suma de 3000 euro. De asemenea, pen-
tru rezidenţi cotizaţia anuală este mai mică, la fel și taxa de înscriere la manifestările 
știinţifice  anuale.  

Ce sfat le daţi celor care doresc să îmbrăţișeze această specialitate?
Le recomand ca înainte de a-și alege specialitatea să se documenteze bine des-

pre ceea ce presupune ea, ca specific,  pentru a putea face o alegere asumată, în 
cunoștinţă de cauză și pentru a nu fi dezamăgiţi. Medicina de laborator are anumite 
particularităţi:  necesită minuţiozitate, răbdare de a face o muncă oarecum repetitivă, 
iar contactul cu pacienţii este redus (sau inexistent). Este o muncă de culise, adesea  
pe nedrept prea puţin cunoscută și valorizată, atât ca prestigiu social cât și ca poziţie 
în raport cu alte specialităţi medicale. Pe de altă parte, deși medicina de laborator este 
grevată de o mare responsabilitate, cei care o practică sunt mai puţin expuși la stres 
decât colegii care activează în specialităţi clinice.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor dumneavoastră.
Specialitatea noastră are un impact major în decizia medicală, dar din păcate nu 

se bucură întotdeauna de recunoașterea pe care ar merita-o din partea colegilor noștri 
clinicieni. Ar fi necesar ca atitudinea noastră să fie mai activă și mai consecventă în 
această direcţie, în sensul unei comunicări mai strânse și mai eficiente cu clinicienii. 
Vorbim de un proces pe termen lung, care necesită profesionalism și multă perseve-
renţă din partea noastră, dar care se dovedește benefic în ameliorarea actului medical 
în ansamblul său. 

Conf.dr. Ioana Brudașcă
• Președinte AMLR
•  Președintele Comitetului 

de Organizare a celei de-a Treia 
Conferinţe a Asociaţiei 
de Medicină de Laborator 
din România:
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Actualizaţi-vă permanent 
cunoștinţele, fiţi deschiși 
la nou, păstraţi strâns 
dialogul cu clinica!

În perioada 12 – 13 decembrie 2018 Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș a organi-
zat prima conferinţă internaţională din Sud-Estul Europei de medicină personalizată „First Inter-
national Conference on Innovations in Population Health and Personalized Medicine”. Vă rugăm 
să ne spuneţi care au fost principalele teme abordate? Care va fi frecvenţa acestei manifestări?

Medicina Personalizată sau după terminologia mai recentă ”Medicina de Precizie”, presupune 
găsirea celor mai potrivite metode terapeutice raportate la caracteristicile genotipice, respectiv la 
obiceiurile și caracteristicile mediului în care trăiește o persoană anume. În conferinţa organizată la 
Tirgu Mureș s-au abordat teme extrem de interesante în relaţie cu acest concept modern în medici-
na actuală, precum semnătura mutaţională ca și cheie etiologică în cancer, implicaţiile modificării 
capacităţii reparatorii a ADN-ului în apariţia, prevenţia, prognosticul și reușita terapeutică în bolile 
tumorale, rolul micro ARN-ului în reglarea expresiei genice posttranscipţionale, rolul dietei și a fac-
torilor de mediu în prevenţia cancerului. Conferinţa va fi organizată din doi in doi ani, următoarea 
fiind anunţată în 2020 în Coreea de Sud, la Seoul.

Care sunt cele mai noi și remarcabile descoperiri și progrese din domeniul medicinei personalizate?
Medicina personalizată se bazează în mod fundamental pe un diagnostic de precizie raportat la 

individ, care permite încadrarea acestuia în clase de risc, respectiv anticipează modul de răspuns la o 
anumită terapie, cunoscut fiind faptul că nu toţi avem aceeași susceptibilitate la anumite boli, respec-
tiv nu toţi răspundem la fel la anumite medicamente. Odată cu introducerea sistemelor electronice 
de evidenţă a datelor medicale și după finalizarea în 2010 a proiectului secvenţierii genomului uman, 
s-au deschis porţile unei noi ere. Descreșterea dramatică a costurilor tehnicilor moleculare după acest 
moment de cotitură, a permis la nivel de laborator clinic investigarea variantelor genetice ca și bază 
a diverselor patologii, respectiv identificarea caracteristicilor farmacogenomice ale individului, pentru 
un management terapeutic mai eficient, în primul rând în oncologie, dar nu numai. 

Din decembrie 2015 coordonaţi activitatea Centrului de Cercetări Avansate Medicale și Farmaceuti-
ce (CCAMF) al U.M.F. Tg.-Mureş. Ce s-a reușit în toţi acești ani de funcţionare?

În perioada care a trecut de la deschiderea centrului în decembrie 2015, s-au constituit cinci 
echipe de cercetători care au derulat peste 50 proiecte internaţionale, naţionale, publice și private, 
aglutinând în jurul lor doctoranzi, masteranzi și studenţi pasionaţi de activitatea de cercetare. Baza 
tehnică excepţională a centrului de cercetări avansate al UMFST Tîrgu Mureș este garanţia obţinerii 
unor rezultate de înaltă ţinută știinţifică, publicate în reviste cu impact semnificativ. Am stabilit 
colaborări cu cercetători din SUA, Anglia, Suedia, Elveţia, Italia, Germania, Portugalia, Grecia, Un-
garia, China și au fost organizate de asemenea workshop-uri, conferinţe, cursuri postuniversitare, 
instruiri pe teme de mare interes știinţific și tehnic.

Diagnosticul de laborator este un domeniu în permanentă dezvoltare. Cum vedeţi în acest context 
rolul pregătirii permanente al specialistului în medicina de laborator?

Cred că în fiecare domeniu medical asistăm la o rată de schimbare și dezvoltare extrem de 
alertă. Laboratorul de analize medicale furnizează în continuare informaţii considerate esenţiale 

pentru majoritatea specialităţilor clinice. Paleta de noi biomarkeri descoperiţi continuu este foar-
te generoasă. Desigur că nu putem decât să fim la curent cu aceste schimbări și să ne străduim 
să introducem în practica zilnică, spre folosul pacienţilor noștri, markerii validaţi IVD, cu valoare 
adăugată semnificativă.

Ce progrese s-au înregistrat în domeniul testelor de laborator?
Evaluarea unor paneluri multiple de biomarkei este posibilă astăzi graţie tehnicilor multiplex, 

ale căror costuri au devenit abordabile prin miniaturizarea suportului diagnostic (microarray, mi-
crochip-uri etc.). Scăderea dramatică a costului testelor moleculare a determinat intrarea masivă 
a acestora în laboratorul de rutină, acesta fiind un suport esenţial pentru medicina personalizată; 
tehnologia POCT a intrat deja și în domeniul molecular și foarte probabil vom asista în curând și 
la oferte foarte rezonabile pentru testele care presupun secvenţierea ADN-ului. Tehnicile utilizate 
actualmente au atins un nivel de acurateţe și sensibilitate greu de imaginat în urmă cu puţin timp; 
vorbim astăzi despre teste efectuate din cantităţi infime de eșantioane biologice, despre diagnostic 
plecând de la acizii nucleici circulanţi în plasmă sau de la un număr extrem de limitat de celule 
circulante (biopsia ”lichidă”).

Ce consideraţi că ar trebui îmbunătăţit pe lanţul medic de familie – laborator clinic pentru o mai 
bună îndrumare a pacientului?

Dialogul mai strâns între specialiștii din laboratoare și medicii de familie ar putea îmbună-
tăţi componenta pre-analitică și ar putea adăuga valoare suplimentară rezultatelor furnizate pe 
buletinele de investigaţii, prin translatarea informaţiei complexe conţinută în acestea. Deși este 
o provocare, stocarea eficientă a rezultatelor testărilor de laborator în baze de date accesibile și 
medicului de familie, ar constitui un suport însemnat în activitatea acestuia.

Cu ce probleme se confruntă la ora actuală medicul de laborator?
Medicul de laborator al zilelor noastre suferă de o acută criză de identitate, care nu poate fi 

surmontată decât prin dialogul cu clinica; consider că îmbunătăţirea colaborării între experţii din 
diverse specialităţi este vitală pentru mai buna înţelegere și utilizare a testelor de nouă genera-
ţie; colegii din clinică trebuie să știe mai multe despre aceste noi tehnologii pentru a putea utiliza 
corespunzător în practica clinică rezultatele acestora, iar medicul de laborator trebuie să facă mai 
des pasul de la masa de lucru din laborator, la patul bolnavului. Rambursarea limitată a costurilor 
testelor efectuate în laboratoare este o frână importantă în implementarea tehnologiilor și testelor 
noi. Apoi problemele etice suplimentare pe care le implică testele genetice, protecţia datelor și 
confidenţialitatea rezultatelor, pot deveni aspecte critice ale activităţii noastre.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor dumneavoastră?
Actualizaţi-vă permanent cunoștinţele, fiţi deschiși la nou, păstraţi strâns dialogul cu clini-

ca, pentru că doar așa veţi adăuga valoare semnificativă la ceea ce faceţi zi de zi în laboratoarele 
medicale, spre beneficiul pacienţilor și nu în ultimul rând, pentru satisfacţia d-voastră personală.

Prof. dr. Minodora Dobreanu
vicepreședinte AMLR:





MEDICINĂ DE LABORATOR8

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Afereza terapeutică

S chimbul terapeutic de plasmă este o procedură medicală destul 
de des folosită în ultimii ani, procedură ce implică un consum 
crescut de plasmă proaspătă congelată, PPC. Aceasta folosește 

un separator automat de celule care deplasează moleculele mari și 
nedorite ăn circulația sanguină. Plasma proaspătă congelată poate 
fi folosită în schimbul terapeutic, în tratamentul multor afecțiuni, 
dar în urgență se folosește în purpura trombotică trombocitopenică. 
Schimbul terapeutic de plasmă este indicat doar pentru situațiile în 
care când este evident beneficiul adus, fiind puse în balanță riscurile. 

Schimbul terapeutic de plasmă înlătură substanțele cu greutate 
moleculară mare, cum ar fi anticorpi nocivi din plasmă. Aceasta se 
realizează de obicei cu ajutorul unui separator de celule automatizat 
pentru a asigura echilibrul fluidelor și a menține un volum de plasmă 
normală. Este necesară introducerea unei linii femurale pentru a 
permite fluxului sanguin adecvat. Schimbul terapeutic făcut  cu plasmă 
proaspătă congelată  este rezervat pentru  purpura trombocitopenică 
trombotică, sau pentru a înlocui factorii de coagulare. Un schimb 
de volum în plasmă, elimină aproximativ 66% dintr-un constituent 
intravascular și două volume de plasmă de schimb de aproximativ 
85%. Schimbul terapeutic de plasmă este în mod normal, combinat cu 
tratamentul obișnuit al bolii, medicamentele imunosupresive, pentru 
îmbunătăți starea de bază.

Schimbul de plasmă terapeutică are mai multe indicații. Există 
două categorii de indicații.

Indicații din categoria I  Neurologie: Sindromul acut Guillain-
Barré. Polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă Miastenia 
gravis Polineuropatia asociată cu paraproteinemie Hematologie: Pur-
pură trombocitopenică trombotică Sindromul uremic hemolitic atipic  
Sindroame de hipervascozitate  Crioglobulinemie Severă simptomatică 
Nefrologie: Sindromul Goodpasture Anticorp antineutrophil–cu glo-
merulonefrită rapid progresivă Scleroză glomerulară focală segmenta-
ră recurentă Respingere a transplantului renal mediat de anticorpi Boli 
metabolice: Hipercolesterolemia Familiala  Boala fulminanta Wilson 
Tulburări neuropsihiatrice pediatrice autoimune asociate cu infecția 
cu streptococ. 

Indicații din categoria II  Neurologie: Sindromul miastenic 
Lambert-Eaton Exacerbare acută a sclerozei multiple Encefalită foca-
lă cronică Neuromielita optică Hematologie: Transplantul de celule 
stem ABO-incompatibil Aplazia pură eritrocitară Boala cu aglutinina 
rece Sindrom uremic hemolitic  Alloimmunizare eritrocitară în timpul 

Autor:
Dr. Georgeta 
HANGANU
Medic Primar 
Laborator 
clinic, Specialist 
Medicină 
Transfuzională 
Centrul de 
Transfuzie 
Sanguină Ploieşti

sarcinii Sindromul antifosfolipidic catastrofic Lupus eritematos siste-
mic cerebral Purpura trombotică trombocitopenică (PTT) este o boală 
rară, cu o incidență de 4.4 pacienți la un milion de locuitori pe an, iar 
în cazul celor asociate cu deficitul ADAMTS 13 este de 1,76 per milion 
de locuitori. Boala este fie dobândită (autoimună), sau prin deficit con-
genital de factor von Willebrand. Cele mai multe cazuri de boală apar 
prin inhibiția enzimei ADAMTS13, o protează responsabilă de clivarea 
multimerilor de factor von Willebrand, în unități mai mici. Schimbul 
plasmatic terapeutic, folosind PPC pentru a înlocui ADAMTS13, este 
tratamentul de elecție și trebuie început cât mai curând posibil după ce 
diagnosticul este suspectat, în mod ideal în termen de 4-8 ore, timpul de 
inițiere  a tratamentului fiind foarte important. 

Prezentare de caz. Pacient în vârstă de 30 ani, este adus în 
UPU cu stare generală alterată, după un episod de pierdere a stării de 
conștiență, fără semne de focar neurologic, cu examen neurologic nor-
mal, sindrom febril, echimoze pe toracele posterior stângă, cu purpură 
la membrele inferioare. Analizele efectuate în urgență arată anemie 
moderată și trombocitopenie severă, LDH crescut, valori crescute ale 
creatininei și transaminazelor. Având în vedere examenul clinic și para-
clinic, coroborate cu starea de agitație psihomotorie, care necesită seda-
re profundă, se ridică suspiciunea de PTT și se transferă de urgență, în 
ATI pentru continuarea investigațiilor și inițierea tratamentului. 

Diagnosticul suspicionat este confirmat. Pacientul prezintă 
tegumente palid-icterice, este febril, 38,5⁰C, sindrom hemoragipar 
cutanat fără organomegalie, fără adenopatii periferice, pulmonar 
normal. Hematologic prezintă: anemie- Hb 7,2g/dl, reticulocite -3,18%, 
frotiu de sânge periferic- poikilocitoza, schizocite, microsferocite, 
limfocite reactive, eritroblasti 4/100 elemente, LDH= 129UI/L, 
Tbil= 1,6, Trombocite=9000/mmc, amilază= 125UI/L, TGP=65 U/L, 
creatinina=1,53 mg/dl, acid uric=8,4 mg/dl, fără sindrom biologic 
inflamator, Hematurie și proteinurie, coagulograma infirmă CID. 
Marcherii virali arată Ag HBs negativ, ac-HCV negativ, HIV ag/ac= 
pozitiv. Dozarea enzimei ADAMTS 13 confirmă diagnosticul. Se 
confirmă diagnosticul de PTT, cauza declanșatoare fiind infecția HIV, și 
se inițiază terapie cu PPC, CER, corticoterapie, andibioterapie, hidratare. 
Se inițiazp terapia cu plasmp-exchange (PEX), care determinp evolușia 
favorabilp. Se fac 7 ședințe de plasmafereză terapeutică cu 22 unități de 
plasmă proaspătă congelată (PPC) izogrup, izoRh, zilnic, concomitent 
cu corticoterapie, se administrează  concentrat eritrocitar resuspendat 
(CER), 4 unități izogrup, izoRh, antibioterapie, terapie anti agreganta, 
încă 3PPC /zi simultan cu PEX, iar starea pacientului se ameliorează 
clinic și paraclinic. În total pentru acest pacient, doar la această internare 
s-au folosit 175 unități PPC. Este transferat la Spitalul de Boli infecțioase.

Concluzia este că luând în considerare faptul că una din indicațiile 
cele mai importante ale aferezei terapeutice este Purpura trombotică 
trombocitopenică, boala ce trebuie tratată în 4-6 ore, aceasta fiind 
o urgență medicală, trebuie în mod obligatoriu să existe o rezervă 
suficientă de plasmă în orice Unitate Transfuzie din Spital. Având iîn 
vedere multitudinea indicațiilor schimbului terapeutic de plasmă din 
ce în ce mai mult folosit în spitale, și cantitatea necesară, centrele de 
transfuzie trebuie să fie pregătite în permanență cu cantități mari de 
PPC să poată face față acestor solicitări.



ANALIZOR AUTOMAT BIOCHIMIE BS-600
•  Sistem complet automat, BS-600 deţine o serie de funcţii avansate, făcându-l soluţia 

optimă pentru laboratoarele medicale, asigurând rezultate precise şi fiabile.

•  Capacitate de 600 de teste fotometrice/oră şi până la 770 de teste/oră modul cu ISE.

•  90 de poziţii pentru probe şi 80 de poziţii pentru reactivi, cu cititor de cod de bare 
încorporat.

•  Compartiment refrigerat pentru stocarea reactivilor la bordul analizorului, asigurând 
stabilitatea acestora.

•  Efectuează o gamă largă de analize biochimice.

Producător Shenzhen MINDRAY Biomedical Electronics

SISTEM AUTOMAT IMUNOLOGIE (CLIA) CL-1000i
•  Complet automat, prin integrarea tehnologiei fiabile de chemiluminescenţă 

(CLIA), CL 1000i reduce complexitatea în funcţionarea unui laborator și oferă 
încredere în rezultatele fiecărui test.

•  Viteză de 120 de teste/oră.

•  Capacitate mare de stocare pentru reactivi şi probe, permite încărcarea 
şi descărcarea continuă a probelor, funcţie STAT.

•  Reactivi lichizi, gata de utilizare, refrigerator la bordul analizorului 
asigurând stabilitatea acestora.

•  Efectuează o gamă largă de teste imunologice.

Producător Shenzhen MINDRAY Biomedical Electronics

ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE BC 5390CRP
•  Combinând tehnologia avansată din domeniul hematologiei şi imunoturbidi-

metria latex, analizorul BC-5390CRP complet automat, necesită o cantitate mică 
de sânge dintr-un singur tub pentru a oferi simultan rezultate pentru WBC 
diferenţiate în 5 categorii şi pentru CRP.

•  Capacitate de 60 de teste/oră.

•  Citometrie în flux cu laser pentru diferenţierea şi numărarea WBC şi metoda 
imunoturbidimetrică pentru testarea CRP.

•  26 de parametri raportabili şi 6 parametri de cercetare. 

•  3 histograme pentru WBC, RBC şi PLT şi 1 scatergramă pentru diferenţiere.

•  Tehnologie RFID pentru reactivul latex.

Producător Shenzhen MINDRAY Biomedical Electronics

• Sistem inteligent şi flexibil, efectuează 100 de 
teste/oră în modul de rutină (PT + APTT + TT + 
FIB). • Capacitate mare pentru încărcarea reac-
tivilor şi probelor. • Procesare cu acces aleator 
(orientate către pacient). • Operare continuă 
şi management pentru urgenţă. • 8 canale de 
măsurare.

• 2 lungimi de undă (roşu: 620 nm şi albastru: 
405 nm). • Efectuează teste cronometrice, cro-
mogene şi imunologice.

• 32 de poziţii pentru probe şi 4 poziţii dedicate 
pentru calibratori.

• Cititor intern de cod de bare (opţional).

• Calculare automată a curbei de calibrare.

•  Sistem de măsurare cu proces de moni-
torizare.

Producător BIOLABO SAS

ANALIZOR AUTOMAT COAGULARE SOLEA 100
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Polimiozita

Autor:
Elena-Corina ȘCHIRIAC, Maria Ștefania ȚIFUI, Roxana 
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Constantin RUsU, Elena-Andreea HĂRMĂNESCU, 
Doina-Simona MĂTIUȚ, Cristina HRISTODORESCU
Investigații Medicale Praxis, Iași

Polimiozita/dermatomiozita sunt 
afecţiuni inflamatorii, unele dintre 
bolile de ţesut conjunctiv, fiind pato-
logii cu afectare sistemică (multior-
ganică). Principalele ţesuturi afec-
tate sunt cel muscular (polimiozita) 
şi cel cutanat (dermatomiozita), în 
aceste două structuri (muşchi şi te-
gument) apărând modificări de tip 
inflamator şi degenerativ (inflama-
ţie şi distrugere a muşchilor şi tegu-
mentului).

Clinic, se caracterizează prin dureri musculare, slăbiciune 
musculară și eritem cutanat. Polimiozita afectează cel mai 
adesea adulții în vârstă de 30 - 50 ani. Femeile sunt afec-

tate mai des decât bărbații. Semnele și simptomele se dezvoltă de 
obicei treptat, peste săptămâni sau luni. Deși nu există nici un re-
mediu pentru polimiozită, tratamentul - de la medicamente până 
la terapia fizică - poate îmbunătăți puterea și funcția musculară. 
Simptome: Slăbiciunea musculară asociată cu polimiozita impli-
că mușchii cei mai apropiați de trunchi, cum ar fi cei din șolduri, 
coapse, umeri, brațe și gât. Slăbiciunea afectează atât partea stân-
gă cât și cea dreaptă a corpului și tinde să se înrăutățească treptat.

Pacientul afectat de această patologie poate prezenta:
• alterarea stării generale: astenie, inapetență, scădere ponde-

rală involuntară;
• dureri musculare (mialgii);
• slăbiciune musculară (scăderea forței musculare);

• erupție cutanată, numai în dermatomiozita (colorație roșu-
violaceu, liliachie), posibile localizări: periorbital (rash heliotrop), 
periarticular (semn Gottron, diagnostic diferențial cu leziunile de 
psoriazis), descuamare tegument mâini (dermatită exfoliativă, 
«mână de mecanic»), roșeață decolteu (rash în V), roșeață torace 
posterior (rash în şal);

•  modificări la nivelul unghiilor: eritem periunghial, posibil 
infarcte unghiale;

• calcificări subcutanate (mici noduli duri/ plăci dure localiza-
te subcutanat, frecvent pulpă degete și periarticular);

• sindrom Raynaud (albire apoi învinețire a mâinilor la rece);
• dureri articulare (artralgii);
• în cazuri cu evoluție severă, afectarea tubului digestiv – fa-

ringe și esofag superior: dificultate la înghițit (disfagie), regurgi-
tare, pneumonie de aspirație;

• afectare cardiacă: miocardită (durere precordială), tulburări 
de conducere și de ritm (palpitații); afectare pulmonară: afectare 
mușchi intercostali, afectarea interstițiului pulmonar (probleme 
la respirat).

Cauze: Cauza exactă a polimiozitei nu este cunoscută, dar 
boala împărtășește multe caracteristici cu tulburări autoimune, 
în care sistemul imunitar atacă în mod eronat propriile țesuturi 
ale corpului. Investigații de laborator: În cadrul investigațiilor 
de laborator se poate observa o creștere a valorilor analizelor ce 
masoară inflamația, analize nespecifice: viteza de sedimentare a 
hematiilor (VSH), proteina-C reactiva (PCR), fibrinogen. Dacă sin-
dromul inflamator persistă perioadă îndelungată, se poate asocia 
cu sindrom anemic (anemie cronică simplă). Creștere a enzimelor 
musculare: creatinkinaza (CK), aldolaza, mioglobina, dar și lac-
tatdehidrogenaza (LDH), transaminază glutamat-oxalica (TGO). 
Anomalii imunologice nespecifice: anticorpi antinucleari (ANA), 
factor reumatoid (FR), prezenta complexelor immune circulante 
(CIC), hipergamaglobulinemie; anomalii autoimune specifice: 
anticorpi anti Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Mi-2, Ku, PM-scl, SRP, ro52. 
În cadrul Laboratorului Praxis se efectuează paneluri specifice:

l Miozita - 12 - Profil (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, SRP, Mi-2, MDA-5, 
TIF1-γ, SSA/Ro52kD(TRIM21), SAE-1, SAE-2, NXP-2) (teste can-
titative)

l Polimiozita/Sclerodermie - 12 - Profil (Jo-1 • PL-7 • PL-12 • EJ 
• SRP • Mi-2 • MDA-5 • TIF1-γ • Ku • PM-Scl 100 • Scl-70 • SSA/Ro 
52kD(TRIM21)) (teste cantitative)

Semnificația clinică a markerilor incluși în cele două profile: 
•  Jo-1 - indicații pentru efectuarea testului: - suspiciune de sin-
drom anti-sintetaza; - diagnostic diferențial al mioziteil - clarifi-
carea suspiciunii de diagnostic în alveolită idiopatică fibrozantă

• PL-7- marker de diagnostic pentru miozita idiopatică (poli-
miozita/dermatomiozita, sindrom anti-sintetază)

• diagnosticul sau diagnostic diferențial al miozitei de origine 
neclară.
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• PL-12 - diagnosticul sau diagnostic diferențial al miozi-
tei de origine neclară - acesta joacă un rol important în terapia 
diferențială deoarece acest tip de miozită este mai dificil de tratat 
decât miozitele asociate cu Ac. anti PM/Scl sau Ac. anti U1-RNP.

• clarificarea diagnosticului suspect al ILD (pneumonie 
interstițială idiopatică) - acesta joacă un rol important în tera-
pia diferențială deoarece ILD asociată cu sindrom antisintetază 
răspunde relativ bine la imunosupresoare în stadiile timpurii ale 
bolii.

• EJ - sinonim Ac. anti glicil-tARN sintetaza, indicații pentru 
efectuarea testului: - suspiciune de sindrom anti-sintetază - mar-
ker rar; - diagnostic diferențial al miozitei;

• SRP - indicații pentru efectuarea testului: - suspiciune de 
polimiozită; - diagnosticul diferențial al miozitei; - diagnosticul 
diferențial al unei slăbiciuni musculare proximale rapid progresive

• Mi-2 - indicații pentru efectuarea testului: - marker de di-
agnostic pentru miozita idiopatică (autoimună); - suspiciune de 
dermatomiozită; - marker de prognostic în miozite - comparativ 
cu pacienții cu miozită cu test pozitiv pentru Ac. anti aminoacil-
tARN sintetază (ex. Ac. anti Jo 1, PL-7, PL-12, OJ, EJ, SC, KS, Zo, 
Ha), cei care au Ac. anti Mi-2 pozitivi au un curs relativ blând, 
rar dezvoltă sinovite, manifestări pulmonare sau fenomenul 
Raynaud și răspund bine la tratamentul cu glucocorticosteroizi. 
Prin urmare, ei tind să aibă un prognostic bun. Cu toate acestea, 
Ac. anti Mi-2 sunt asociați cu un risc crescut de cancer (ex. cancer 
de sân sau de colon).

• Ac. anti Mi-2 sunt detectabili în stadiile timpurii ale dez-
voltării miozitei. • diagnostic diferențial al miopatiilor/mio-
zitei. • MDA-5 - sinonim Ac. anti CADM-140, indicații pentru 
efectuarea testului: • suspiciune de dermatomiozită (DM), în 
special forma clinică de dermatomiozită amiopatică (C-ADM) 
• diagnosticul diferențial al miozitei idiopatice • diagnostic 
diferențial și prognostic al pneumoniilor interstițiale - monito-
rizarea terapiei imunosupresoare la pacienții MDA-5 pozitivi • 
TIF1-γ - sinonim Ac. anti p155/140, indicații pentru efectuarea 
testului: - suspiciune de dermatomiozită; - diagnosticul der-
matomiozitelor juvenile; - suspiciune de miozite asociate can-

cerului (tumori); - pacienți cu vârsta mai mare de 40 ani care au 
dermatomiozite

• SSA/Ro52kD(TRIM21) - indicații pentru efectuarea testu-
lui: - evaluarea severitații și prognozei pacienților cu sindrom 
antisintetază; - evaluarea riscului de pneumonie interstițiale și 
fibroză pulmonară la pacienții cu boli reumatismale autoimune 
sistemice (SARD).; - suspiciune de bloc cardiac congenital (CHB) 
sau riscul de a dezvolta CHB

• SAE-1 - suspiciune de dermatomiozită • SAE-2 - suspiciune 
de dermatomiozită

• NXP-2 - indicații pentru efectuarea testului: - suspiciune de 
miozită autoimună, în special dermatomiozită juvenilă

• Ku - indicații pentru efectuarea testului: - suspiciune de 
boală de țesut conjunctiv (nediferențiată), scleroză sistemică sau 
sindrom “overlap”, în special în absența anticorpilor specifici 
pentru miozită, scleroză sistemică și LES. - diagnostic diferențial 
al miozitei; - diagnostic diferențial al hipertensiunii pulmonare - 
diagnostic diferențial al fibrozei pulmonare “idiopatice”; - deter-
minarea specificității ANA la pacienții ANA pozitivi cu simptome 
reumatice, dar negativi pentru specificitatile comune de ANA.

• PM-Scl 100 - indicații pentru efectuarea testului: - suspiciune 
de sindrom “overlap” polimiozită/sclerodermie; - suspiciune de 
scleroză sistemică; - suspiciune de scleromiozita copilăriei; - di-
agnostic sau diagnostic diferențial al miozitei de origine neclară; 
- pneumonie interstițială de cauză necunoscută; - diferențierea 
anticorpilor antinucleari la pacienții cu boală de țesut conjunctiv 
suspectată sau nediferențiată.

• Scl-70 - marker de diagnostic pentru scleroza sistemică (SSc) 
- marker de prognostic: pacienții cu Ac. anti Scl70 pozitiv au în 
general un curs clinic mai sever și o prognoză mai nefavorabilă 
comparativ cu pacienții care au Ac. anti Centromer pozitivi. - di-
agnostic diferențial al bolilor cauzatoare de fenomen Raynaud; - 
evaluarea pacineților cu risc înalt (expunere severă la silice)

• ILD (pneumonie interstițială) de cauză necunoscută
Prezenţa autoanticorpilor se asociază cu anumite subseturi de 

boală, având valoare predictivă pentru diferite manifestări clinice 
şi pentru prognosticul bolii.
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Diagnosticul în timp real 
al infecțiilor cu bacterii 
rezistente la carbapeneme

Autor:
Bioch. Cristina MARIAȘ
Product Manager Molecular Biology, Top Diagnostics

A pariția și răspândirea bacteriilor extrem de rezistente la 
antibiotice reprezintă o problemă gravă de sănătate pu-
blică și o amenințare pentru siguranța pacienților din 

întreaga lume. 
În prezent, antibioticele de “ultimă intenție” precum carbape-

nemele și colistina sunt considerate singurele care pot da rezulta-
te în tratarea infecțiilor cu bacterii multirezistente.

În ultimul deceniu, o serie de bacterii gram-negative (Ente-
robacteriaceae și Acinetobacter spp.) au devenit din ce în ce mai 
rezistente la antibiotice de prima și a doua linie (de exemplu: an-
tibiotice beta-lactamice, fluorochinolone și aminoglicozide). Din 
cauza producerii de către Enterobacteriaceae a beta-lactamazelor 
cu spectru extins (ESBL), rezistența acestora la antibiotice beta-
lactamice cu spectru extins (cefalosporine de generatia a treia) 
continuă să crească. 

Carbapenemele sunt o clasă de antibiotice beta-lactamice cu 
spectru larg, astfel încât au devenit opțiunea de tratament empi-
ric în țările în care infecțiile datorate bacteriilor producătoare de 
ESBL sunt frecvente, precum și o opțiune de tratament importan-
tă pentru specii Acinetobacter multirezistente.

Cele mai frecvente carbapenemaze raportate în Europa, pro-
duse de Enterobacteriaceae, sunt: Klebsiella pneumoniae car-
bapenemase (KPC), metalo-betalactamaze (VIM, IMP, NDM) și 
oxacilinaze tip OXA-48. Când antibioticele de ultimă intenție 
nu mai sunt eficace, infecțiile de acest tip devin potențial letale. 
Rata deceselor în infecțiile sistemice determinate de carbape-
nemaze atinge 40%-50%. Rezistența la antibioticele de ultimă 
intenție compromite și eficacitatea intervențiilor medicale de 
salvare a vieții, precum tratarea cancerului și transplantul de 
organe. 

În condițiile amenințării permanente reprezentate de apariția 
bacteriilor multirezistente la antibiotic, o rezolvare pe termen 
scurt poate consta în reevaluarea unor agenți antimicrobieni mai 
puțin folosiți în ultima perioadă (fosfomicina, polimixinele sau 
nitrofurantoinul), care au rămas activi asupra speciilor multire-
zistente. Prin urmare, este imperativă identificarea corectă și pre-
coce a acestor bacterii extrem de rezistente precum și oprirea răs-
pândirii lor, având în vedere că nu există în acest moment progra-
me de dezvoltare de noi antibiotice, situație care se va menține 
probabil și în următorii ani.

Amplex Diagnostics GmbH, reprezentat exclusiv în România 
de care Top Diagnostics, dezvoltă și produce kituri CE-IVD pen-
tru diagnosticul comun al infecțiilor bacteriene. Misiunea de 
bază a companiei constă în dezvoltarea produselor de diagnostic 
al infecțiilor umane, în special a infecțiilor nozocomiale genera-
te de bacterii multirezistente. Kiturile dezvoltate au ca principal 
scop îmbunătățirea potențialului de diagnostic prin implementa-
rea principalelor avantaje ale tehnologiei de amplificare PCR real-
time izotermă (LAMP-Loop Mediated Isothermal Amplification): 
timp scurt de eliberare a rezultatelor, specificitate și sensibilitate 
ridicate.

Amplex Diagnostics a dezvoltat primele sisteme de diagnostic 
bazate pe tehnologia LAMP (eazyplexÒ SuperBug) pentru detecția 
bacteriilor producătoare de carbapenemaze direct din produs bi-
ologic, fără a fi nevoie de extracția ADN, cu rezultate precise în 
doar 20 de minute, performanțe demonstrate și susținute de nu-
meroase studii de specialitate la nivel internațional.

Panel kituri IVD de diagnostic eazyplex :
eazyplex® SuperBug panel – 5 paneluri diferite (kituri real-time 

PCR) pentru identificarea rezistențelor la carbapeneme
eazyplex® SuperBug CRE: KPC, NDM, OXA-48, OXA-181, VIM, 

grup CTX-M-1, grup CTX-M-9
eazyplex® SuperBug complete A și B: 

Format A: KPC, NDM, OXA-48, VIM, grup OXA-23, grup OXA-
40, grup OXA-58 și 
Format B: KPC, NDM, OXA-48, VIM, grup OXA-23, grup OXA-
40, grup OXA-181

eazyplex® SuperBug mcr-1: detecția genei mcr-1
eazyplex® SuperBug AmpC: ACC, CMY-II, DHA, MOX

În concluzie, deși în acest moment Enterobacteriaceaele ESBL 
rezistente la carbapeneme sunt relativ rar întâlnite, este nevoie 
de o supraveghere permanentă a fenomenului de rezistență, un 
sprijin real și eficient constând în analiza moleculară a patoge-
nilor.
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Sclerodermia
Autor:
Elena-Corina ȘCHIRIAC, Maria Ștefania ȚIFUI, Roxana 
EnciU, Mioara-Claudia ACHIRECESEI, Claudiu-
Constantin RUsU, Elena-Andreea HĂRMĂNESCU, 
Doina-Simona MĂTIUȚ, Cristina HRISTODORESCU
Investigații Medicale Praxis, Iași

S clerodermia este denumirea unui grup de boli rare care implică întărirea 
și strângerea pielii și a țesuturilor conjunctive - fibrele care asigură ca-
drul și suportul corpului. La unii oameni, sclerodermia afectează numai 

pielea. Dar la mulți oameni, sclerodermia dăunează și structurilor dincolo de 
piele cum ar fi vasele de sânge, organele interne și tractul digestiv. Semnele și 
simptomele variază în funcție de structurile afectate. Sclerodermia afectează 
femeile mai des decât bărbații și apare cel mai frecvent la vârste între 30 și 50 
de ani. În timp ce nu există nici un tratament pentru sclerodermie, o varietate 
de tratamente pot ușura simptomele și pot îmbunătăți calitatea vieții.
Semnele și simptomele sclerodermiei variază în funcție de 
părțile corpului care sunt afectate: • Piele. Aproape toți cei care su-
feră de sclerodermie se confruntă cu întărirea și strângerea petelor pe piele. 
Aceste pete pot fi în formă ovală sau linii drepte sau pot acoperi suprafețe largi 
ale trunchiului și membrelor. Numărul, locația și dimensiunea petelor variază 
în funcție de tipul de sclerodermie. Pielea poate să apară strălucitoare deoarece 
este atât de strânsă, iar mișcarea zonei afectate poate fi restricționată.

• Degetele de la mâini sau degetele de la picioare. Unul dintre primele 
semne ale sclerodermiei este un răspuns exagerat la temperaturi scăzute sau la 
suferințe emotionale, care pot provoca amorțeală, durere sau schimbări de cu-
loare în degetele de la mâini sau degetele de la picioare. Numit boala Raynaud, 
această condiție apare și la persoanele care nu au sclerodermie.

• Sistem digestiv. În plus față de refluxul de acid, care poate deteriora 
secțiunea esofagului, cel mai apropiat de stomac, unii oameni cu scleroder-
mie pot avea, de asemenea, probleme de absorbție a nutrienților dacă mușchii 
intestinali nu mișcă bine mâncarea prin intestine.

• Inima, plămânii sau rinichii. Sclerodermia poate afecta funcția inimii, 
plămânilor sau rinichilor în grade diferite. Aceste probleme, dacă sunt lăsate 
netratate, pot deveni amenințătoare pentru viață.
Cauze: • Sclerodermia rezultă dintr-o supraproducție și acumulare de cola-
gen în țesuturile corpului. Colagenul este un tip fibros de proteine care alcătu-
iesc țesuturile conjunctive ale corpului, inclusiv pielea. Medicii nu sunt siguri 
ce determină această producție anormală de colagen, dar sistemul imunitar al 
organismului pare să joace un rol. La unele persoane sensibile genetic, simp-
tomele pot fi declanșate prin expunerea la anumite tipuri de pesticide, rășini 
epoxidice sau solvenți.
Factori de risc: • Sclerodermia apare mult mai des la femei decât la bărbați. 
Americanii nativi și afro-americani sunt mai predispuși decât americanii de 
origine europeană să dezvolte tipul de sclerodermie care afectează organele 
interne.
Complicații: Complicațiile sclerodermiei variază de la ușoară la severă și 
pot afecta:

• Vârful degetelor. Varietatea maladiei Raynaud care apare cu scleroder-

mia poate fi atât de severă încât fluxul sangvin restricționat afectează perma-
nent țesutul la vârful degetelor, provocând gropi sau răni ale pielii (ulcere). În 
unele cazuri, poate urma gangrena și amputarea.

• Plămânii. Cicatricularea țesutului pulmonar (fibroza pulmonară) poa-
te avea ca rezultat reducerea funcției pulmonare, reducerea capacității de 
respirație și toleranța redusă pentru exerciții fizice. De asemenea, se poate 
dezvolta hipertensiune arterială în arterele plămânilor (hipertensiune pul-
monară).

• Rinichi. Când sclerodermia afectează rinichii, se poate dezvolta tensiune 
arterială crescută și un nivel crescut de proteine în urină. Efectele mai grave ale 
complicațiilor renale pot include criza renală, care implică o creștere bruscă a 
tensiunii arteriale și insuficiență renală rapidă.

• Inima. Cicatrizarea țesutului cardiac crește riscul de bătăi inimii anormale 
(aritmii) și insuficiență cardiacă congestivă și poate provoca inflamația sacului 
membranos din jurul inimii (pericardită). Sclerodermia poate, de asemenea, să 
ridice presiunea din partea dreaptă a inimii și să o facă să se uzeze.

• Dinți. Strângerea strânsă a pielii faciale poate face ca gura să devină 
mai mică și mai îngustă, ceea ce poate face dificilă perierea dinților sau chiar 
curățarea profesională a acestora. Persoanele care au sclerodermie nu produc 
adesea cantități normale de salivă, astfel încât riscul de dezintegrare dentară 
crește și mai mult.

• Sistem digestiv. Problemele digestive asociate cu sclerodermia pot duce 
la reflux de acid și la dificultăți la înghițire - unii descriu sentimentul că alimen-
tele se blochează la jumătatea esofagului - precum și apariția de constipații 
alternând cu episoade de diaree.

• Funcția sexuală. Bărbații care suferă de sclerodermie prezintă adesea 
disfuncție erectilă. Sclerodermia poate afecta, de asemenea, funcția sexuală a 
femeilor, prin scăderea lubrifiei sexuale și prin constricția deschiderii vaginale.
Evoluție și prognostic: Deși nu există nici un remediu permanent pentru 
sclerodermie, intervenția în timp util poate îmbunătăți calitatea vieții.
Tratament: Tratamentul în sclerodermia sistemică este morbistatic în sensul 
că încetinește evoluția inexorabilă a bolii fără a o putea vindeca. Tratamentul 
de bază constă din asocierea de vasodilatatoare și antisclerogene, adminis-
trate în cure intermitente toată viața. Ca vasodilatatoare amintim: Nifedipina 
(medicație de elecție pentru sindromul Raynaud dacă nu induce hipotensiu-
ne ortostatică), Pentoxifilina, Captoprilul, etc. Ca antisclerogene: Piascledine 
(medicație antisclerogenă de electie, constand dintr-un amestec de acizi grași 
nesaturați), Cuprenilul (D – penicilamina), Colchicina, Vitamina E. În cazul 
afectării renale cu HTA malignă se indică cure scurte de Azathioprina sau 
Ciclofosfamida (citostatice). Corticoterapia generală se utilizează pe perioade 
cât mai scurte (1 – 3 luni) și intermitent. Tratamente adjuvante utile sunt băile 
generale în ape sulfuroase (sulful fiind antisclerogen) și expunerea la mofete 
(CO2 inducând vasodilatație dermică).

În cadrul Laboratorului Praxis se lucrează paneluri de autoanticorpi pen-
tru diagnosticarea acestei afecțiuni:

Sclerodermie-12-Profil (Scl-70, CENP-A, CENP-B, PM-Scl100, PM-Scl75, 
Ku, RNA Polimeraza III, U1-RNP(68kD/A/C), Th/To, Fibrillarin, NOR-90, SSA/
Ro52kD) (teste cantitative).

ANA-9-Profil (ssDNA, dsDNA, Sm, RNP/Sm, SS-A/Ro-60kDa, SS-B, Cro-
matina, Scl-70, Centromer B) (teste cantitative).

Ac. anti Scl 70 (test cantitativ).







 

 
                  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  

                          
                             
                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                                   
               

Phone: 021.232.26.94
 

                
Fax: 021.232.26.96

 
                of

fice@elta90mr.ro
 

                
www.elta90mr.ro

 

Biochimie Biochimie
urinara

 

Hematologie 

Microbiologie 

Coagulare 

 

Teste pentru diabet  



MEDICINĂ DE LABORATOR24

ARTICOLE DE SPECIALITATE

„Igiena în colectivități“
Normele elementare de igienă

Curățenia pielii se asigură cu ușurință prin spălarea cu apă și 
săpun, preferabil caldă (la 35-38 grade). 

În afară efectului său de curațire, spălarea tegumentelor 

 
Autor: 
Asistent 
Medical 
Generalist 
Licențiat 
Oana Raluca 
MUȘAT

1. Învață să te speli bine și corect pe mâini 
2. Ține aproape servețelele
3. Curățăți unghiile, și taie-le în mod regulat
4. Nu mâncă fructe nespălate
5.  Învață să te speli corect pe dinți după fiecare 

masă! 
6.  Fii la zi cu vaccinarea copilului și a vaccinului 

antigripal
7.  Ține la îndemână un gel de dezinfectare a 

mâinilor
8. Mânâncă sănătos acasă și la pachet
9. Fă mișcare în mod regulat
10. Învață obiceiuri bune și gândește pozitiv 
11. Asigură-ți acasă o viață echilibrată

asigură și o intensificare a circulației sângelui; are în plus și 
acțiune calmantă asupra sistemului nervos, creând în scurt 
timp o bună dispoziție.
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Aspecte 
medicale 

Starea de sănătate este legată de 
bunăstarea comunităţii, de standar-
dele ei de viaţă, de tot ceea ce experţii 
denumesc calitatea vieţii.

Boala nu este numai o problemă 
de biologie umană, ci şi o importantă 
problemă socială, dependentă pe de o 
parte de factorii şi condiţiile mediului 
social, iar pe de altă parte de compor-
tamentele, normele sau valorile socia-
le, de deprinderile, obiceiurile şi stilurile de viaţă practicate de o 
anumită populaţie şi de grupurile sale componente.

Deşi îmbolnăvirile fizice şi mentale pot fi găsite la toate nivelu-
rile claselor sociale, poziţia socio–economică influenţează puter-
nic statusul individual de sănătate.

Principalele 
activității în 
igienă sunt: 

• influența fac-
torilor de me-
diu extern asu-
pra organismu-
lui copiilor și 
adolescenților;

• proiectarea, 
construcția și ame-
najarea igienică a spațiului locuit;  

• educația fizică și alimentația în raport cu diferițele grupelor 
de vârstă;                                                              

• prevenirea bolilor transmisibile în rândurile copiilor și 

adolescenților, elaborarea nor-
melor antiepidemice privind 
funcționarea colecțivităților;                              

• studiul stării de sănătate a ti-
nerii generații, prin intermediul 
datelor privind dezvoltarea fizică, 
morbiditatea și demografia.

Principalele indicații în 
acest sens sunt:  

• elaborarea unui regim zilnic 
de activitate, cu ore fixe pentru tot 
ce facem de-a lungul zilei și bazat 
pe alternanța judicios dozată între 

muncă și odihnă, precum și între diversele forme de activitate;

• respectarea programului de somn, de 10-11 ore pentru școlarii 
mici si de 8 - 9 ore pentru cei din clasele mari;

• aerisirea camerei în care dormim și asigurarea condițiilor in-
dispensabile de confort, întuneric și liniște;                                                                                                                              

• asigurarea unei alimentații complete și variate, din care să 
nu lipsească în special alimentele bogate în proteine (carne, ouă, 
lapte, produse lactate) și vitamine (legume și fructe);

• amenajarea unui loc confortabil și bine iluminat
• formarea exigentă și stăruitoare a tuturor deprinderilor de 

igienă individuală; revigo-
rarea organismului, prin 
folosirea aerului curat (cel 
puțin 2-3 ore din progra-
mul zilei afară la aer), a 
soarelui și apei, îmbinată 
cu practicarea jocurilor 
sportive și sporturilor po-
trivite vârstei.    

După cum se știe, corpul 
uman este separat de mediul 
extern în care trăiește, pielea 
însă pentru a-și îndeplini 
funcțiile multiple, trebuie 
să fie permanent curată, 
curățenia ei asigurându-se 
prin băi locale și generale.

De aceea, curățarea 
permanentă a pielii, are o 
importanță majoră, în igi-
ena individuală.
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Importanța examenului de laborator 
pentru diagnosticul și monitorizarea 
mielomului multiplu

Autori:
Mirela SMĂRĂNDOIU, 
dr. chimist medical principal - INSMC Polizu București

Alina NIȚĂ, 
biolog medical specialist - Spital Clinic Colțea București

M ielomul multiplu este o afecțiune malignă din catego-
ria hemopatiilor maligne care afectează adultul și care 
face parte dintre discraziile plasmocitare. În sprijinul 

afirmației de boală sistemică vine și secreția de paraproteine care 
aparține plasmocitului malign și care se regăsește în sânge. 

Mielomul multiplu prezintă localizari multiple. Aglomeara-
rea celulelor mielomatoase în măduva osoasă determină scăde-
rea celorlalte celule din măduvă ducând la apariția anemiei prin 
scăderea globulelor roșii sau la sindrom hemoragic prin scăde-
rea trombocitelor. Sistemul imun prin producția unui singur tip 
anormal de anticorp, este afectat crescând riscul de infecții.

Excesul de proteină monoclonală poate produce afectare re-
nală ducând la insuficiență renală cronică. Prin multiplicarea 
continuă poate determina invadarea și distrucția altor organe. 
Mielomul multiplu mai este caracterizat și prin leziuni osoase 
care apar în stadiul avansat al bolii, și prin afectarea imunității, 
de fapt care determină complicații, și prin insuficientă medulară, 
urmată de asemenea de complicații.

Trebuie să facem o distincție clară între manifestările clinice 
ale mielomului multiplu și alte afecțiuni care afectează sistemul 
osos și determină anemie la pacienții în vârstă de 40-50 ani cum 
ar fi: l leucemiile acute sau cronice; l metastazele osoase; l lim-
foamele maligne  Hodgkin și nonHodgkin; l poliartrita reuma-
toidă; l osteoporoza; l dureri articulare; l reumatismul cronic 
degenerativ, etc.

Scopul prezentei lucrări este de a demonstra  importanța exa-
menului de laborator (reprezentat în acest caz de analizele IgG, 
IgA, IgM, electroforeza proteinelor serice, lanțurile ușoare kappa 
și lambda, proteina C reactivă), în diagnosticul și monitorizarea 
mielomului multiplu. În funcție de valorile obținute la analizele 
menționate, împreună cu alte analize de sânge cum ar fi: hemo-
leucograma completă, beta 2 microglobulina, calcemia, acidul 
uric, creatinina, albumina, LDH-ul, analize de urină (care arată 
prezența proteinei monoclonale Bence-Jones) și împreună cu 
diferite proceduri medicale (evaluarea mentală/comportamenta-
lă; monitorizarea presiunii arteriale sistemice; fonocardiografie; 
evaluarea nutriției/dietei; măsurarea acuității vizuale; diferite 
investigații radio-imagistice) fiecare pacient este monitorizat lu-
nar și ținut sub strictă observație în ceea ce privește stadializarea 

bolii și complicațiile acesteia. 
Polulația analizată este reprezentată de un număr de 20 de 

pacienți de vârste diferite, medii de viață diferite, diagnosticați 
cu mielom multiplu în ani diferiți. Acestora li s-au efectuat pe 
parcursul a 6 luni (din luna octombrie și până în luna martie) ur-
mătoarele tipuri de analize: imnunoglobulinele (IgG, IgA, IgM), 
CRP (proteina C reactivă), electroforeza proteinelor serice, lanțuri 
ușoare (kappa și lambda). Aceste analize fac parte din protocolul 
fundamental de diagnosticare al acestei boli hematologice alături 
de Beta 2 microglobulina serică, creatina serică, LDH-ul, calciu 
seric, hemoleucograma și VSH. Pe lângă aceste analize de labora-
tor se mai adaugă ca și investigații de diagnosticare, diferite exl-
plorări radio - imagistice.

Serurile pacienților au fost procesate pe analizorul BN-Pro-
spec produs de Siemens si pe analizorul Capillarys 2 produs de 
Sebia. Analizele efectuate pe analizorul BN-Prospec sunt: IgA, 
IgG, IgM, CRP, lanțuri ușoare (kappa, lambda) iar pe analizorul 
Capillarys 2 a fost efectuată electroforeza proteinelor serice. 

Pentru fiecare pacient am reprezentat grafic variația con-
centratiei serice a imunoglobulinelor în fiecare lună și variația 
concentrației serice a lanțurilor ușoare kappa/lambda. La cei la 
care proteina C reactivă a prezentat valori diferite am reprezentat 
grafic și variația concetrației serice a acestui parametru. Fiecare 
pacient a fost monitorizat lunar prin investigații de laborator, 
proceduri și medicație specifică. 

Reprezentarea grafică a frecvenței MM  în populație

În ceea ce privește frecvența pacienților diagnosticati cu mie-
lom multiplu în populație se poate observa că în mediul urban, 
rata de diagnosticare este de 55% față de mediu rural de doar 
45%. Acest fapt se datorează accesului ușor la informații, inter-
netului, mediatizării continue, multitudinea de specialități și 
specialiști, diferite programe ale Ministerului Sănătatății de de-
pistare precoce a unor boli, în orașe față de sate unde accesul la 
cultură și informații este mediocru.
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Reprezentarea grafică a distributței pe sexe a pacienților diagnosticați cu MM

Dacă ne referim la distribuția acestei boli pe sexe, se observă 
că incidența acestei boli în rândul bărbaților este de 55%, față de 
cea în rândul femeilor de 45%. De aici putem concluziona că MM 
este intâlnit cu precădere la bărbați.

Reprezentarea grafică a frecvenței în populația analizată a tipurilor de MM

Din cei 20 de pacienți analizați, diagnosticați cu MM, am ob-
servat că 75% dintre mieloame sunt de tip IgG, și numai 25% 
prezintă un MM de tip IgA. Pacienți cu mielom de tip IgM nu am 
întâlnit. 

Reprezentarea grafică a frecvenței tipului de MM după tipul de lanț ușor secretat 
(kappa/lambda)

Din totalul de 20 de pacienți analizați, în ceea ce privește 
frecvența tipului de mielom în functie de lanțul ușor (kappa/lam-
bda) se observă că predominant este MM de tip kappa cu un pro-
cent de 69%, urmat fiind de MM de tip lambda cu doar 25%; 6% 
dintre mieloame sunt neprecizate în ceea ce privește lanțul ușor 
deoarece la acești pacienți nu s-au efectuat două repetări la rând 
ale celor două analize .

 Reprezentarea grafică a frecvenței MM pe grupe de vârstă în populația analizată

Daca ne referim la distribuția pe grupe de vârste putem 
menționa ca, grupa de vârsta la care rata de diagnosticare este cea 
mai mare este cea cuprinsă între 61 și 70 ani, având o frecvență de 
40%. Imediat urmează grupa de vârsta cuprinsă între 51-60 ani de 
35% ca și frecvență, urmată de grupa de vârstă între 71-80 cu 15% 
ca și frecvență de diagnosticare. Ultimile două grupe de vârste au 
aceași rată de diagnosticare de doar 5%, acestea fiind cuprinse in-
tre 41 -50 ani și 81-90 ani. 

Concluzii:
l În ceea ce privește frecvența  pacienților diagnosticați cu mie-

lom multiplu în populație am demonostrat că rata de diagnostica-
re în mediu urban este de 55% față de mediu rural de doar 45%. 
Acest fapt se datorează accesului ușor la informații, internetului, 
mediatizării continue, multitudinea de specialități și specialiști, 
evoluției contiue a medicinei. l 55% dintre pacieți sunt de gen 
masculin și 45 de gen feminin. Acest lucru demonstrează încă o 
dată ca boala este mai frecventă în rândul barbaților. l Cel mai 
frecvent tip de mielom întâlnit este mielomul de tip IgG cu un pro-
cent de 75%, urmat fiind de mielomul de tip IgA cu doar 25%. l La 
cei 20 de pacienți frecvența lanțului kappa este de 69 %, a lanțului 
lambda de 25%, restul de 6% fiind mielom cu lanț ușor neprecizat 
deoarece nu au fost efectuate minim 2 repetări la acești pacienți. l 
Grupa de vârstă cu frecvența cea mai mare de diganosticare (40%) 
a fost reprezentată de persoanele cu vârsta cuprinsă între 61 și 70 
ani, urmând imediat cea cuprinsă între 51 și 60 de ani. Acest rezul-
tat demonstrează că odată cu progresele medicinei această boala 
hematologică este diagnosticată din ce în ce mai timpuriu.

Noile abordări terapeutice pe mielomul multiplu au ca țintă 
celulele tumorale și micromediul celular care susține creșterea 
celulelor tumorale. Altfel spus anomaliile genetice intrinseci ce-
lulelor mielomatoase oferă tinta moleculară, iar interacțiunile 
celulei tumorale cu mediul din jurul său, constituie ținta recep-
tor-semnal. Aceste noi abordări terapeutice țintite stau alături de 
strategii imune cum sunt vaccinurile și de terapiile cu doze mari 
pentru formele refractare. Utilizarea terapiei cu anticorpi mono-
clonali care neutralizează IL 6 (care este o citokină produsă de 
plasmoblaști asociată cu un prognostic prost și cu o supraviețuire 
de scută durată de la diagnostic) reduc proliferarea și masa tu-
morală fără a determina remisiune completă. Cu toate că durata 
medie de supraviețuire a crescut în cazul mielomului multiplu 
datorită noilor soluții terapeutice a examenelor de laborator și a 
investigațiilor amănuntite de la 7 luni la 5 ani, totuși boala răma-
ne în continuare incurabilă.
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Diagnosticul de laborator 
în steatoza hepatică 
non-alcoolică (NAFLS)

În trecut, steatoza hepatică era frecvent asociată cu consumul 
de alcool.
Paraclinic, diagnosticul NAFLS se confirmă cu:
l  Ecografia abdominală,
l  Tomografia computerizată (CT)
l  Rezonanța magnetică nucleară (RMN).

Testele de laborator care semnalează sau completează dia-
gnosticul NAFLS sunt:

l  niveluri crescute ale ALT/TGP si AST/TGO, depășite - de 
pina la 10 ori normalul. Pot fi singurele modificări la cei 
cu steatoză hepatică.

l  hipertrigliceridemie – asociată obezității;
l  fosfataza alcalină poate fi crescută (marker de coleasta-

za);
l  modificări ale bilirubinei (neconjugate) se pot asocia, de 

asemenea;
l  niveluri crescute de GGT(gama glutamil transpeptidaza).
La cei cu modificările mai sus prezentate se recomandă ve-

rificarea markerilor virali pentru virusurile B și C, în mod activ 
(periodic, la 6 -12 luni).

Raportul AST/ALT este subunitar la cei cu NAFLS, spre deo-
sebire de cei cu steatoză hepatică alcoolică, la care acesta este 
peste 2.

Nivelul crescut al GGT nu este neapărat specific steatozei he-
patice alcoolice. Până la 70% dintre bolnavii cu abuz de alcool 
consemnat au valori normale.

Stilul de viaţă modernă (alimentar, consum de 
substanţe energizante, mişcare insuficientă etc.) 
predispune la apariţia bolilor metabolice, între 
care devine din ce în ce mai prezentă, steatoza 
hepatică non-alcoolică (NAFLS - Non-Alcoholic Fat 
Liver Disease), adesea asimptomatică.

l  Niveluri eventual crescute ale fierului și feritinei la cazu-
rile avansate. Dieta și evitarea suplimentelor alimentare 
cu Fe poate fi benefică;

l  Electroforeza proteinelor serice indică elemente de dis-
proteinemie.

Testul Fibromax ia în calcul testele biochimice: macroglobu-
lina, haptoglobina, apolipoproteina A

1
, bilirubina totală, GGT, 

ALT, AST, glicemia bazală, colesterolul, TG (trigliceride), vârsta, 
sexul și înălțimea pacientului. Acestea se introduc într-un anu-
mit algoritm de calcul, rezultând cinci scoruri:

l  Fibro Test – cuantifică fibroza (F
0
 – F

4
),

l  Acti Test – determină inflamația (A
0
 – A

3
),

l  Steato Test –  evaluează steatoza (S
0
 – S

3
)

l  Nash Test –apreciază steatohepatita nonalcoolică (1, 2 si 
borderline)

l  Ash Test – apreciază afectarea hepatică la consumatorii 
de alcool (H

0
 – H

3
).

Semnalarea acestor aspecte clinicianului sau pacientu-
lui, în condițiile unei simptomatologii șterse sau ale unor 
situații asimptomatice, poate îndruma spre luarea unor mă-
suri corective ce pot contribui în mod decisiv la prevenirea 
apariției sau a evoluției unor complicații metabolice extrem 
de prezente si tot mai frecvente în societatea modernă, con-
form cazuisticii actuale, ca: obezitatea, bolile hepatice grave 
și diabetul zaharat.

Autor:
Dr.Nicoleta 
BORIARU
Medic primar 
laborator clinic
Laborator Provita 
Bucureşti
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Rețeaua națională 
de laboratoare pentru 
bacteriologia tuberculozei

Introducere
Activitatea laboratoarelor de bacteriologie a tuberculozei (TB) 

este integrată în serviciile de sănătate, funcționând în strânsă relație 
cu componenta clinică a  Programului Național de Prevenire Supra-
veghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT). Realizarea obiectivelor 
PNPSCT și a Strategiei Naționale pentru controlul TB este posibilă 
doar cu suportul laboratoarelor. Acestea asigură examinarea bacte-
riologică pentru evidențierea agentului etiologic al bolii. Definirea 
cazului de tuberculoză, cu inițierea tratamentului, conduita tera-
peutică și evaluarea cazului la sfarșitul curei terapeutice, fac referi-
re la rezultatul examenului bacteriologic. Examenul microscopic al 
sputei pentru evidențierea bacililor acido-alcoolo rezistenți (BAAR) 
face posibilă  identificarea rapidă și ieftină a surselor eliminatoare de 
bacili  ai  tuberculozei în cantitate mare, cu izolarea lor și  începere  
imediată a tratamentului specific, pentru întreruperea lanțului epi-
demiologic al infecției.           

Toate laboratoarele care efectuează examinări bacteriologice 
pentru diagnosticul TB alcătuiesc Rețeaua națională a laboratoare-
lor de micobacteriologie, cunoscută și ca  Rețeaua națională a labo-
ratoarelor TB. 

Între laboratoarele rețelei există o relație de interdependență, de 
la nivelul de bază spre laboratoarele de referință și invers. Această 
interdependență definește de fapt “ rețeaua ”, care se suprapune în 
linii mari componenței clinice, ambele desfășurându-și activitatea 
integrat în PNPSCT.

Existența rețelei permite aplicarea tehnicilor standardizate la 
nivelul întregii țări; se pot obține informații necesare planificării și 
evaluării activității la toate nivelurile; se pot obține informații pri-
vind activitatea de diagnostic și identificarea eventualelor dificultăți, 
cu corectarea lor. Tot datorită existenței rețelei laboratoarelor este 
posibilă  aprecierea tendinței confirmărilor bacteriologice, creșterea 
procentului confirmărilor bacteriologice a cazurilor constituind cel 
mai bun indicator operațional pentru un program eficient.

Structura rețelei de laboratoare
În funcție de gradul de competență și complexitate deosebim:
l Laboratoare de nivel I – de bază. Asigură detectarea cazurilor 

prin examen microscopic. Nu mai corespund cerințelor actuale pen-
tru controlul TB.

l Laboratoare de nivel II- intermediar. Asigură efectuarea de exa-
men microscopic pentru evidențierea BAAR (bacilli acido-alcoolo 
rezistenți) și cultura pentru evidențierea micobacteriilor, cu identi-
ficarea Complexului M. tuberculosis. 

l Laboratoare de nivel III. Asigură efectuarea de examen micro-
scopic pentru evidențierea BAAR, cultură cu identificarea Comple-
xului M. tuberculosis și antibiograma pentru  micobacterii. La acest 
nivel se face instruirea personalului din laboratoarele din județ, su-
pervizarea activității din județ, precum și cercetare operațională sub 
îndrumarea  laboratorului Național de Referință (LNR).

l Laboratorul Național de Referință este nivelul la care se reali-
zează coordonarea, planificarea, organizarea, monitorizarea și eva-
luarea rețelei. Aici este instruit personalul cu studii superioare din 
laboratoarele județene. Desfășoară activitate de supervizare, asigu-
rare a calității, de informare și management al resurselor.

Evaluarea comparativă a rezultatelor obținute în laboratoare di-
ferite este posibilă doar în condițiile în care în toate laboratoarele se 
lucrează  folosind  aceleași  protocoale de lucru, cu același mod de 
interpretare și exprimare a rezultatelor.

Tehnicile de lucru standardizate:
l fac posibilă aplicarea corectă, în toate laboratoarele din țară, a 

tehnicilor care sunt cel mai bine adaptate serviciilor de sănătate;
l se propun la nivelul laboratoarelor de referință (LNR) prin con-

sultare între specialiști, sunt analizate, corectate dacă este nevoie, 
sunt aprobate de LNR și în final sunt aplicate în rețea ca standarde 
tehnice, devenind obligatorii.

l aplicarea lor corectă face necesar un sistem permanent de 
educare și informare. Analizele periodice ale rezultatelor obținute 
în rețea ne permit să apreciem dacă tehnicile sunt aplicate corect 
în timp și dacă rezultatele sunt cele scontate. Sistemul de asigurare 
a calității împreună cu vizitele de îndrumare și control pot asigura 
menținerea  calității  rezultatelor de laborator în timp.

Tehnicile standardizate trebuiesc revizuite periodic și adaptate 
în acord cu evoluția rezultatelor obținute, dar și cu recomandările 
Organizației Mondiale a Sănătății și Centrului pentru Controlul Boli-
lor în Europa, ECDC-Stockholm.

Pentru managementul resurselor este necesară cunoașterea și 
programarea lor.

Resursele sunt analizate din punct de vedere cantitativ și calitativ 
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pe baza informațiilor care se obțin  în urma vizitelor în laboratoare și 
completarea de chestionare tip-rapoarte.

Planificarea activității în rețea trebuie să țină seama de resursele 
umane, dotarea cu aparatură și echipamente de laborator, dar și de 
resursele financiare disponibile.

După cunoașterea resurselor este posibilă stabilirea priorită ților. 
Se va opta pentru acțiunea cu cel mai mare impact, la costul minim. 
Analiza și eșalonarea în timp a activităților menite să îmbunătățească 
performanțele diagnosticului bacteriologic al  tuberculozei se va face 
de către managerul de laborator TB împreună cu managerul de pro-
gram, epidemiologul și autoritatea medicală locală.

Activitățile vor fi programate pentru o perioadă dată, cu preciza-
rea scopului, obiectivelor și termenelor. La termenul fixat se va face 
evaluarea rezultatelor obținute.

La baza instruirii personalului pentru diagnosticul de labora-
tor al TB trebuie să fie Ghidul național de diagnostic TB. Acesta va 
permite însușirea tehnicilor standardizate de lucru pentru fiecare 
nivel de laborator, în funcție de profilul de activitate. Instruirea 
medicilor și personalului cu studii superioare care va lucra în labo-
rator se va face în LNR, în funcție de zona de arondare, în mod or-
ganizat, astfel încât numărul persoanelor aflate în curs de pregătire 
teoretică și practică la un moment dat  să fie de 2-5.  Durata trebu-
ie să fie de 5-10 zile, având în vedere responsabilitățile pe care cei 
instruiți le vor avea în laborator. Evaluarea aplicării cunoștintelor 
însușite și menținerea performanțelor diagnostice în timp se face 
prin control extern al calității și printr-un sistem planificat de vizi-
te de îndrumare și control pentru fiecare nivel de laborator.

Pentru buna funcționare a rețelei este necesară cunoașterea de-
taliată a situației laboratoarelor. Aceasta se realizează prin raporta-
re anuală și activitate de supervizare de la nivelul imediat superior. 
Rapoartele anuale către Laboratorul Național de Referință se fac în-
cepând cu anul 2000. Formatul standardizat al raportului a suferit 
modificări de-a lungul timpului, prin solicitarea de informații refe-
ritoare la metodele noi de diagnostic folosite, controlul infecției și 
condițiile de biosiguranță, acreditarea.

Știm astfel că din anul 2000, de la 188 laboratoare, rețeaua a ajuns 
să numere 94 laboratoare în prezent. Scăderea s-a datorat în speci-
al reducerii numărului laboratoarelor care efectuau doar examinări 
microscopice, investigare insuficientă pentru condițiile dezvoltării 
actuale, când ar trebui să fie oferite servicii egale, nediscriminative, 
tuturor pacienților. Conform Strategiei Naționale de Control al TB, 
până în anul 2020 ar trebui să funcționeze 50 laboratoare, cu do-
tarea necesară pentru asigurarea cu servicii moderne de diagnostic 
rapid, de calitate, pentru toți cetățenii, nediscriminativ. 

Volumul de lucru s-a redus treptat, de la peste 720.000 produse 
prelucrate, la 350.000. Scăderea aceasta a urmat cursul endemiei de 
tuberculoză, cu scădere de la 142 / 100.000 locuitori, la 64 /100.000 
locuitori. 

Din anul 1999 s-au folosit metode rapide pentru cultivarea mico-
bacteriilor în mediul lichid, în sistem automat, în mod discontinu, în 
16 laboratoare, în funcție de bugetul disponibil. În anul 2017, un nu-
măr de 23 laboratoare au raportat rezultate pentru cultivare în me-
diul lichid, cu avantajul înjumătățirii timpului de obținere al rezul-
tatului culturilor, de la 24-28 zile în mediul solid-clasic, la 14-17 zile.

Dacă în anul 2013 doar un laborator folosea metode de biolo-
gie moleculară, în prezent 28 de laboratoare sunt dotate cu echi-

pamentul necesar pentru această categorie de teste. 
Instruirea personalului s-a realizat preponderant prin cursuri 

în cadrul unor proiecte cu  finanțare externă, fără continuitate. 
Este în derulare un proiect destinat dezvoltării resurselor umane, 
în cadrul căruia vor fi instruiți 72 specialiști din laboratoarele TB. 

Pentru susținerea pregătirii profesionale au fost elaborate și dis-
tribuite în laboratoarele rețelei, de-a lungul anilor, ghiduri pentru 
diagnosticul de laborator al TB (1998, 2005, 2010, 2017). 

Dacă vârsta mediană a medicilor se menține în jurul a 50 de 
ani, a biologilor/ biochimiștilor în jurul a 44 ani, vârsta mediană 
a asistenților din laboratoarele TB a crescut de la 41 ani în anul 
2000, la 48 ani în prezent. Faptul atrage atenția, deoarece aceas-
tă categorie de personal reprezintă presonalul de execuție, che-
mat să aplice metodele noi, moderne de laborator. Este necesară 
motivarea personalului pentru atragerea spre o activitate cu risc 
crescut de infecție, uneori monotonă, în care trebuie depășită 
zilnic repulsia față de probele care trebuie prelucrate, sputele pu-
rulente. 

Informațiile referitoare la echipamentele deținute de laboratoare 
completează datele necesare planificării achizițiilor la nivel centrali-
zat, în cadrul unor proiecte.

Supervizarea, vizitele de îndrumare și control efectuate de 
specialiști bine pregătiți în domeniu (Grupul de Lucru de Laboratoa-
re TB) au început în anul 2006, dar activitatea a fost sporadică dato-
rită finanțării inconstante. 

Asigurarea calității examinărilor bacteriologice, aspect im-
portant în cadrul analizei rețelei, este posibilă prin cunoașterea 
responsabilităților de către personalul  încadrat în aceste labora-
toare, pe niveluri de activitate și competență.  Odată cunoscute 
responsabilitățile personalului, devine necesară stabilirea criteriilor 
și modalităților de evaluare periodică a performanțelor fiecărui la-
borator, care se regăsesc în manualele de laborator aprobate de către 
Ministerul Sănătății în 2017 (Fig).








