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INTERVIU

Anul acesta vom asista la un eveniment cu totul diferit, într-o nouă abordare online a Conferin-ţei “Medicina de familie, prima linie în asistenţa medicală primară”. Ce ne puteţi spune despre ediţia din acest an, cum se vor desfășura lucrări-le? Cum credeţi că vor primi doctorii această abordare?
Pandemia de coronavirus ne obligă să schimbăm, spe-răm pentru scurt timp, bunul obicei de a ne întâlni fizic la 

manifestări știinţifice. Anul acesta Conferinţa „ Medici-na de familie – prima linie în asistenţă medicală”, ediţia XV- a organizată de Societatea MF Brăila, se va desfășura online în perioada 9 – 10 oct. 2020. Medicii nu vor și nu pot abandonat dorinţa de instruire și actualizare a infor-maţiilor, mai ales acum, chiar dacă trebuie să folosească modul online.

Cum trec medicii de familie din Brăila prin această pandemie? Cum reușesc să consulte pa-cienţii? Au la dispoziţie echipamentul de pro-tecţie necesar?
 Pandemia ne-a obligat să ne adaptăm modul de con-sultaţie la rigorile de protecţie și prevenţie a contami-nării cu coronavirus atât pentru pacienţi cât și pentru medici, asistenţi, personal auxiliar. Nu este ușor. Fiecare medic sau grup de medici și-a organizat circuite pentru pacienţi după cum le-a permis spaţiul. Foarte impor-tantă este programarea și respectarea acesteia de către pacienţi. Medicii de familie sunt solicitaţi telefonic mai mult decât altă dată prelungindu-și practic programul dincolo de cel de cabinet.Se știe că medicina de familie nu a primit echipament de protecţie de la Ministerul Sănătăţii.  Ne-am cumpărat echipament de protecţie, substanţe dezinfectante, apa-ratură de dezinfecţie a spaţiilor încă de la început și la preţuri mari. Nu am avut de ales. 

Care este situaţia la nivelul orașului Brăila în ceea ce privește numărul bolnavilor de co-vid-19?
Orașul Brăila a fost unul dintre orașele din ţară cu cele mai puţine cazuri și fără decese prin Covid-19 până 

Dr. Viorica naumoV • Preşedinte al Societăţii Medicilor de Familie Brăila

Presiunea asupra medicinii primare este mare. Din punct de vedere profesional facem tot ce putem să rezolvăm la cabinet bolile acute iar bolile cronice să fie compensate astfel încât spitalele să fie degrevate. Ne ajută foarte mult faptul că, încă din perioada de urgenţă, restricţiile de prescriere a medicamentele pentru medicii de familie au fost suspendate. Mari probleme ne crează birocraţia specifică acestei perioade și legislaţia cu ambiguităţi. Cred că nici un eșalon medical nu este pregătit în faţa acestei actualei pandemii. Învăţăm și ne adaptăm în continuu.

        Cred că nici un eșalon medical nu este pregătit în faţa acestei actualei pandemii.    Învăţăm și ne       adaptăm în continuu
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Cum aţi trăit această perioadă de pandemie ca me-dic de familie şi cum aţi ţinut legătura cu pacienţii?Nu a fost și nu este ușor. Viaţa și activitatea noastră s-au schimbat considerabil, a trebuit să regândim tot sistemul de valori, tot ce știam și făceam. A trebuit să găsim rapid căi de comunicare virtuală, să ne instruim pacienţii cum să procedeze pentru a îmbunătăţi acest gen de consultaţie. Mai mult, faptul că a trebuit să scurtăm timpul de consulta-ţie și să rărim consultaţiile ne-au obligat cumva să revenim la anamneza amănunţită și la comunicarea prelungită onli-ne cu pacientul.

În România teleconsultaţia nu a fost niciodată re-cunoscută până la pandemie. Cum s-au schimbat lucrurile ulterior? 
Obligaţi să vorbim cu pacientul la telefon și prin vide-oconsultaţie și să nu-l investigăm suplimentar, pentru că nu aveam unde, am fost forţaţi să insistăm în anamneză, la amănunte extrem de importante pe care anterior le neglijam, având la dispoziţie explorări etc. Acum am „bibilit” fiecare pacient, i-am învăţat să ne explice, să ne arate, să manevreze partea lor de teleconsultaţie. Am descoperit pacienţi care se descurcă foarte bine prin hăţișul de device-uri electronice, cu toate că nu sunt deloc tineri, au telefoane smart, știu să lucreze cu camera. Am reușit să facem consultaţii ca la carte – cu erupţii, cu sufluri, să ne putem da seama de wheezing, să vedem un copilaș cum respiră, lucruri de care aveam nevoie pentru diagnostic. Mie mi se pare că ne-a aprofundat relaţia noastră specială cu pacientul.

Cum s-au descurcat cabinetele medicilor de fami-lie din punct de vedere financiar în condiţiile în care pacienţii nu au venit la cabinete?

A fost și rămâne o perioadă cu impact financiar major. Cel puţin în lunile februarie și martie a fost foarte greu. Sis-temul actual de plată a reprezentat pur și simplu o pedeapsă pentru faptul că am fost zilnic la cabinete și am preluat pe umerii noștri toată greutatea prescrierii pentru pacienţii care nu au mai fost primiţi la spitale și în ambulatoriile in-tegrate ale spitalelor. Deoarece plata medicului de familie se face pe baza consultaţiilor din cabinet, iar numărul aces-tora s-a redus considerabil, am suferit pierderi notabile. Am pierdut în primele două luni peste 15.000 de lei la fac-turi, ceea ce înseamnă o treime din venitul cabinetului.
Cât de important este pentru medicii de familie să se protejeze?
Medicul de familie este persoana de prim contact cu ori-ce pacient, indiferent că este simptomatic sau asimptomatic. Protecţia noastră este esenţială nu doar pentru noi, ca persoa-ne și pentru familiile noastre, dar și pentru comunitate. Me-dicul vine în contact cu multe persoane într-o zi și deservește comunităţi întregi. Un medic care se îmbolnăvește lasă ne-acoperit un areal important, mai ales în mediul rural, unde dispariţia lui de la cabinet înseamnă privarea de orice fel de asistenţă medicală a întregii comunităţi.

 Cum stăm din punct de vedere organizaţional, din punct de vedere al reţelei care trebuie să funcţio-neze în sănătate publică?Aceste luni de pandemie au scos la iveală o mare parte din hibele sistemului. S-a văzut că nu suntem deloc pre-gătiţi pentru impactul cu o problemă majoră de sănătate publică. Lovitura a fost mortală: nici acum, la șapte luni de la primul caz depistat în România, nu avem o funcţionare coerentă a direcţiilor de sănătate publică, nu a început di-

Dr. SanDra aDalgiza alexiu • Președinte al Asociaţiei Medicilor de Familie București

   Viaţa și activitatea noastră s-au schimbat considerabil, a trebuitsă regândim tot 
sistemul de valori, tot ce știam și făceam

În preajma Conferinţei Naţionale de Medicina Familiei, eveniment care anul acesta se va desfășura în-
tr-o manieră cu totul diferită, cea online, am avut ocazia să stăm de vorbă cu doamna Dr. Sandra Alexiu, 
Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, care ne-a povestit cum a trăit perioada de pand-
emie ca medic de familie, care au fost problemele din această perioadă cu care s-au confruntat medicii de 
familie și cum au reușit să ţină legătura cu pacienţii în perioada de restricţii.

DE

INTERVIU

etc. Acum am „bibilit” fiecare pacient, i-am învăţat să ne explice, să ne arate, să manevreze partea lor de teleconsultaţie. Am descoperit pacienţi care se descurcă foarte bine prin hăţișul de device-uri electronice, cu toate că nu sunt deloc tineri, au telefoane smart, știu să lucreze cu camera. Am reușit să facem consultaţii ca la carte – cu erupţii, cu sufluri, să ne putem da seama de wheezing, să vedem un copilaș cum resppentru diagnostic. Mie mi s

dicul vine în contact cu multe persoane într-o zi și deservește comunităţi întregi. Un medic care se îmbolnăvește lasă ne-acoperit un areal important, mai ales în mediul rural, unde dispariţia lui de la cabinet înseamnă privarea de orice fel 
dispariţia lui de la cabinet înseamnă privarea de orice fel 
dispariţia lui de la ca

de asistenţă medicală a întregii
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În perioada 23 – 27 septembrie 2020 se va 

desfășura în manieră online Conferinţa de Me-

dicina Familiei, eveniment cu participare inter-

naţională. Ce puteţi să ne spuneţi despre acest 

eveniment de amploare?

Acesta este un eveniment de tradiţie pe care îl organi-

zăm de peste 15 ani la sfârșitul lunii martie, dar în acest 

an de pandemie, am fost nevoiţi să-l amânăm iniţial cu 

speranţa că în toamnă îl vom putea realiza în mod cla-

sic dar pentru că acest lucru nu este posibil, vom avea o 

mare conferinţă online. Ne pregătim, vor fi două săli vir-

tuale, sute de invitaţi din ţară, personalităţi deosebite, 

lectori, invitaţi internaţionali printre care și președinţii 

Wonka World, acesta fiind forul profesional mondial al 

medicinei de familie. 

Vor fi abordate teme din toate domeniile profesiei 

noastre, pentru că așa cum știţi, suntem o specialitate 

interdisciplinară, așadar, ne interesează toate aspectele 

legate de patologia dar și de sănătatea pacienţilor noștri, 

și cred eu că va fi foarte atractiv, pentru că am încercat 

să centram subiectele pe nevoile de cabinet ale medici-

lor de familie, dar totul asezonat cu ultimele noutăţi din 

fiecare domeniu. 

Vom avea vorbitori de renume din domeniile cardio-

logiei,  reumatologiei, diabetologiei, pneumologiei, epi-

demiologiei s.a. Alături de ei vor fi și vorbitori care sunt 

formatori de medicina familiei dar vor fi și reprezentanţi 

ai grupurilor de lucru ale Societăţii Naţionale. Avem 

grupuri de lucruri care sunt dedicate unor anumite teme 

și eu cred că va fi chiar și în condiţiile date o conferinţă 

foarte reușită.

 Cât de greu a fost să adaptaţi conferinţa din ma-

nieră fizică la cea online?

A fost și este greu, ne temem încă de defecţiuni teh-

INTERVIU

Dr. roDica Tănăsescu • vicepreședinte al Organizaţiei de Medicina Familie din București-Ilfov (AMFB)

Sunt nenumărate probleme cu care ne-am 

confruntat și ne confruntăm în continuare. 

Medicina de familie este una dintre 

specialităţile care a lucrat la foc continuu, 

nu am întrerupt activitatea cabinetelor nici 

măcar o zi, continuăm să ne desfășurăm 

activitatea fie prin consultaţii directe 

care sunt totuși majoritare încă, fie prin 

consultaţii la distanţă, pentru că aceasta este 

situaţia actuală, încercăm pentru pacienţii 

cronici stabili să putem să avem o consultaţie 

la distanţă discutând cu ei pe telefon, pe 

e-mail, WhatsApp. 

        Vrem să 

ne ajutăm pacienţii 

și pentru asta 

avem nevoie de 

susţinerea legii

Conferința de Medicina Familiei a ajuns anul acesta la cea de-a 16-a ediţie, devenind în timp, un reper al 

medicilor de familie în ceea ce privește nivelul știinţific înalt. Cu această deosebită ocazie, personalităţi de 

prestigiu, conferenţiari de înaltă ţinută, profesori și medici, lideri și experţi, atât din România cât și mai ales 

din alte ţări, își vor împărtăși experienţa și vor oferi cunoștinţe de vârf în domeniul medicinei de familie. 

În preajma evenimentului, am avut onoarea de a discuta, cu doamna dr. Rodica Tănăsescu - vicepreședinte 

al organizaţiei de medicină de familie din București-Ilfov, care ne-a oferit mai multe amănunte despre acest 

eveniment, precum și despre noutăţile din domeniul practicii medicale.

Tel.: 0744.528.029
contact@jurmed.ro

www.jurmed.ro



MEDICINĂ DE FAMILIE 5



MEDICINĂ DE FAMILIE6

INTERVIU

Cum aţi trăit această perioadă de pandemie ca me-
dic de familie şi cum aţi ţinut legătura cu pacienţii?
Nu a fost și nu este ușor. Viaţa și activitatea noastră s-au 

schimbat considerabil, a trebuit să regândim tot sistemul 
de valori, tot ce știam și făceam. A trebuit să găsim rapid 
căi de comunicare virtuală, să ne instruim pacienţii cum 
să procedeze pentru a îmbunătăţi acest gen de consultaţie. 
Mai mult, faptul că a trebuit să scurtăm timpul de consulta-
ţie și să rărim consultaţiile ne-au obligat cumva să revenim 
la anamneza amănunţită și la comunicarea prelungită onli-
ne cu pacientul.

În România teleconsultaţia nu a fost niciodată re-
cunoscută până la pandemie. Cum s-au schimbat 
lucrurile ulterior? 
Obligaţi să vorbim cu pacientul la telefon și prin vide-

oconsultaţie și să nu-l investigăm suplimentar, pentru că 
nu aveam unde, am fost forţaţi să insistăm în anamneză, la 
amănunte extrem de importante pe care anterior le neglijam, 
având la dispoziţie explorări etc. Acum am „bibilit” fiecare 
pacient, i-am învăţat să ne explice, să ne arate, să manevreze 
partea lor de teleconsultaţie. Am descoperit pacienţi care se 
descurcă foarte bine prin hăţișul de device-uri electronice, 
cu toate că nu sunt deloc tineri, au telefoane smart, știu să 
lucreze cu camera. Am reușit să facem consultaţii ca la carte 
– cu erupţii, cu sufluri, să ne putem da seama de wheezing, să 
vedem un copilaș cum respiră, lucruri de care aveam nevoie 
pentru diagnostic. Mie mi se pare că ne-a aprofundat relaţia 
noastră specială cu pacientul.

Cum s-au descurcat cabinetele medicilor de fami-
lie din punct de vedere financiar în condiţiile în 
care pacienţii nu au venit la cabinete?

A fost și rămâne o perioadă cu impact financiar major. 
Cel puţin în lunile februarie și martie a fost foarte greu. Sis-
temul actual de plată a reprezentat pur și simplu o pedeapsă 
pentru faptul că am fost zilnic la cabinete și am preluat pe 
umerii noștri toată greutatea prescrierii pentru pacienţii 
care nu au mai fost primiţi la spitale și în ambulatoriile in-
tegrate ale spitalelor. Deoarece plata medicului de familie 
se face pe baza consultaţiilor din cabinet, iar numărul aces-
tora s-a redus considerabil, am suferit pierderi notabile. 
Am pierdut în primele două luni peste 15.000 de lei la fac-
turi, ceea ce înseamnă o treime din venitul cabinetului.

Cât de important este pentru medicii de familie să 
se protejeze?
Medicul de familie este persoana de prim contact cu ori-

ce pacient, indiferent că este simptomatic sau asimptomatic. 
Protecţia noastră este esenţială nu doar pentru noi, ca persoa-
ne și pentru familiile noastre, dar și pentru comunitate. Me-
dicul vine în contact cu multe persoane într-o zi și deservește 
comunităţi întregi. Un medic care se îmbolnăvește lasă ne-
acoperit un areal important, mai ales în mediul rural, unde 
dispariţia lui de la cabinet înseamnă privarea de orice fel de 
asistenţă medicală a întregii comunităţi.

 Cum stăm din punct de vedere organizaţional, din 
punct de vedere al reţelei care trebuie să funcţio-
neze în sănătate publică?
Aceste luni de pandemie au scos la iveală o mare parte 

din hibele sistemului. S-a văzut că nu suntem deloc pre-
gătiţi pentru impactul cu o problemă majoră de sănătate 
publică. Lovitura a fost mortală: nici acum, la șapte luni de 
la primul caz depistat în România, nu avem o funcţionare 
coerentă a direcţiilor de sănătate publică, nu a început di-

Dr. SanDra aDalgiza alexiu • Președinte al Asociaţiei Medicilor de Familie București

   Viaţa și activitatea 
noastră s-au schimbat 
considerabil, a trebuit
să regândim tot 
sistemul de valori, tot 
ce știam și făceam

În preajma Conferinţei Naţionale de Medicina Familiei, eveniment care anul acesta se va desfășura în-
tr-o manieră cu totul diferită, cea online, am avut ocazia să stăm de vorbă cu doamna Dr. Sandra Alexiu, 
Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, care ne-a povestit cum a trăit perioada de pand-
emie ca medic de familie, care au fost problemele din această perioadă cu care s-au confruntat medicii de 
familie și cum au reușit să ţină legătura cu pacienţii în perioada de restricţii.
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gitalizarea acestora, nu există o strategie, un format unic de 
raportare, date centralizate. Impresia generală este de haos, 
pacienţii nu își primesc rezoluţiile, nu sunt îndrumaţi coe-
rent, nu știu ce au de făcut, comunicarea este dezastruoasă, 
practic ei nici nu pot găsi pe cineva la direcţiile de sănăta-
te publică, telefoanele sunt imposibil de prins. Deficitul de 
personal în DSP-uri este major, cei care sunt nu fac faţă sau 
pur și simplu nu știu ce au de făcut  iar campioana nedetro-
nată a haosului este DSP București.

Care este impactul crizei determinate de Sars-
Cov-2 asupra României?
Infecţia cu SarsCoV2 a avut un impact devastator asu-

pra tuturor sistemelor de sănătate din toate ţările, nu sun-
tem noi o excepţie. Analizele economice vor trebui făcute 
de persoane specializate însă. La nivel de cabinete medicale 
noi percepem așa cum putem și ne străduim să facem faţă. 
Avem pierderi financiare imense, avem colegii care s-au 
îmbolnăvit și s-au vindecat, dar am avut și victime, colegi și 
prieteni care nu au făcut faţă pandemiei.

La momentul actual este medicina de familie o 
specialitate medicală în pericol de dispariţie?
Depinde ce înţelegem prin momentul actual.
Înainte de criza coronavirus era absolut evident că ne 

confruntăm cu o lipsă grava de personal. Federaţia Naţio-
nală  Patronatelor Medicilor de Familie a pus la dispoziţie 
o hartă actualizată a deficitului de medici de familie și a ca-
binetelor, lucru care însă nu pare să fi impresionat pe cine-
va. Harta actualizează o evidenţă mai veche, făcută în 2014, 
care însă nu a declanșat măsurile absolut firești din partea 
Statului. Nicio strategie naţională de sănătate nu a luat în 
serios acest segment de profesioniști.

Pandemia a schimbat mesajul, acum suntem medicii 
din linia întâi, însă doar la nivel declarativ. Nimic nu pare 
să fie prioritar în măsurile decidenţilor în ceea ce privește 
medicii de familie. 

Am făcut zilele trecute un apel la dotare cu materiale sa-
nitare și dezinfectante. E adevărat că suntem privaţi ș sta-
tul nu dorește să ne doteze, dar toate depozitele sunt golite, 
noi nu avem de unde procura materialele necesare.

O parte dintre solicitările noastre legate de funcţiona-
rea sistemului informatic au fost rezolvate temporar prin 
declararea stării de urgenţă, mai ales acele măsuri care pro-
tejează pacienţii, așa cum e și firesc!

Dar măsurile legate de medici continuă să se lase 
așteptate:

a. Am solicitat imperios dotarea urgentă, în regim de 
gratuitate, cu toate materialele dezinfectante, de protecţie, 
materiale sanitare necesare, a tuturor unităţilor care oferă 
servicii medicale în sistemul public de sănătate, inclusiv a 
cabinetelor de medicină de familie. Nu am primit răspuns 
până la data de 15 septembrie.

b. Aprovizionarea cu aceste materiale, dar şi cu vacci-
nuri, direct la cabinet, pe baza unei programări telefonice, 
fără aglomerări la sediul direcţiilor de sănătate publică. Nu 
am primit răspuns până la data de 15 septembrie. Echipa de 
la Minister însă a promis că încearcă să găsească o soluţie.
Din păcate ne confruntăm cu o lipsă acută de fonduri, nu 

există bani de transport, DSP trebuie să găsească soluţii de 
finanţare. Unele judeţe au găsit, nu toate însă.

c. Schimbări legislative în regim de urgenţă, care să per-
mită eficientizarea acordării serviciilor medicale, fără a 
pune pacienţii pe drumuri inutile şi potenţial periculoase: 
consultaţia şi triajul telefonic, sau online, servicii deconta-
te de către casele de asigurări, pentru a limita prezentarea, 
uneori inutilă şi riscantă, la cabinete. In mare parte telecon-
sultaţia a fost reglementată, dar numai la modul superfici-
al. Vor trebui alcătuite proceduri si reguli  și va fi nevoie de 
platfome dedicate și sigure pentru acest lucru. În plus, tele-
consultaţia va înlătura cel mai probabil cardul de sănătate 
din asistenţa medicală primară. Pentru noi, profesioniști și 
pacienţi, înseamnă deja un moment de cotitură.

d. Să se permită cabinetelor adoptarea unui program 
flexibil, care să reducă riscul îmbolnăvirilor medicilor şi 
asistenţilor medicali din cabinetele noastre! Nu am primit 
răspuns până la data de 15 septembrie, a trebuit să ne orga-
nizăm singuri în limita posibilităţilor.

e. Să se realizeze o modalitate mai simplă pentru înlo-
cuirea medicilor care vor fi infectaţi cu SARS-CoV-2, fără a 
perturba acordarea asistenţei medicale! Nu am primit răs-
puns până la data de 15 septembrie.

f. Să se permită înlocuirea reţetelor galbene şi verzi cu 
reţete electronice simple, cu o serie specifică, din păcate ni 
se spune mereu că nu se poate.

Consideraţi că medicina de familie este o discipli-
nă neatractivă pentru tinerii medici? 
Fără îndoială. Sistemul de plata NU este atractiv, 

câștigul unui medic de familie este mult sub chiar câștigul 
unui medic rezident în specialitatea de MF. Munca de me-
dic de familie nu este ușoară, are un specific aparte, cere 
abilităţi speciale de comunicare cu pacienţii și deschidere 
pentru un ALTFEL de medicină, mai legată de bolnav.

 Credeţi că suntem pregătiţi să facem faţă unei cri-
ze în sănătate?
Suntem deja confruntaţi cu o criză pe care nu am crezut 

că o vom trăi. Vom vedea dacă vom face faţă. Depinde foarte 
mult de complianţa pacienţilor, de felul în care vor înţelege 
să limiteze expunerea pesoanelor vulnerabile. 

Aceste luni de pandemie au scos la iveală o mare parte din 
hibele sistemului. S-a văzut că nu suntem deloc pregătiţi 

pentru impactul cu o problemă majoră de sănătate 
publică. Lovitura a fost mortală: nici acum, la șapte luni de 
la primul caz depistat în România, nu avem o funcţionare 

coerentă a direcţiilor de sănătate publică, nu a început 
digitalizarea acestora, nu există o strategie, un format unic 

de raportare, date centralizate.
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În perioada 23 – 27 septembrie 2020 se va 
desfășura în manieră online Conferinţa de Me-
dicina Familiei, eveniment cu participare inter-
naţională. Ce puteţi să ne spuneţi despre acest 
eveniment de amploare?
Acesta este un eveniment de tradiţie pe care îl organi-

zăm de peste 15 ani la sfârșitul lunii martie, dar în acest 
an de pandemie, am fost nevoiţi să-l amânăm iniţial cu 

speranţa că în toamnă îl vom putea realiza în mod cla-
sic, dar pentru că acest lucru nu este posibil, vom avea o 
mare conferinţă online. Ne pregătim, vor fi două săli vir-
tuale, sute de invitaţi din ţară, personalităţi deosebite, 
lectori, invitaţi internaţionali printre care și președinţi 
Wonca World, acesta fiind forul profesional mondial al 
medicinei de familie. 

Vor fi abordate teme din toate domeniile profesiei 
noastre, pentru că așa cum știţi, avem o specialitate in-
terdisciplinară, așadar, ne interesează toate aspectele 
legate de patologia dar și de sănătatea pacienţilor noștri, 
și cred eu că va fi foarte atractiv, pentru că am încercat 
să centram subiectele pe nevoile de cabinet ale medici-
lor de familie, dar totul asezonat cu ultimele noutăţi din 
fiecare domeniu. 

Vom avea vorbitori de renume din domeniile cardio-
logiei,  reumatologiei, diabetologiei, pneumologiei, epide-
miologiei, gastroenterologiei, urologiei s.a. Alături de ei 
vor fi și vorbitori care sunt formatori de medicina familiei, 
vor fi și reprezentanţi ai grupurilor de lucru ale Societă-
ţii Naţionale. Avem grupuri de lucruri care sunt dedicate 
unor anumite problematici de interes pentru noi.

Eu cred că va fi chiar și în condiţiile date o conferinţă 
foarte reușită.

Cât de greu a fost să adaptaţi conferinţa din ma-
nieră fizică la cea online?
A fost și este greu, ne temem încă de defecţiuni teh-

nice. Ne-a fost greu iniţial pentru că ne place întâlnirea 
faţă în faţă cu emoţiile respective,  să simţi pulsul sălii 

INTERVIU

Dr. roDica Tănăsescu • vicepreședinte al Organizaţiei de Medicina Familie din București-Ilfov (AMFB)

Sunt nenumărate probleme cu care ne-am 
confruntat și ne confruntăm în continuare. 

Medicina de familie este una dintre 
specialităţile care a lucrat la foc continuu, 

nu am întrerupt activitatea cabinetelor nici 
măcar o zi, continuăm să ne desfășurăm 

activitatea fie prin consultaţii directe care 
sunt majoritare, fie prin consultaţii la 

distanţă, pentru că aceasta este situaţia 
actuală, încercăm pentru pacienţii cronici 
stabili să putem să avem o consultaţie la 

distanţă discutând cu ei pe telefon, 
pe e-mail, WhatsApp.

        Vrem să 
ne ajutăm pacienţii 
și pentru asta 
avem nevoie de 
susţinerea legii

Conferința de Medicina Familiei a ajuns anul acesta la cea de-a 16-a ediţie, devenind în timp, un reper al medi-
cilor de familie în ceea ce privește nivelul știinţific înalt. Cu această deosebită ocazie, personalităţi de pres-
tigiu, conferenţiari de înaltă ţinută, profesori și medici, lideri și experţi, atât din România cât și lideri mondiali 
ai medicinei de familie își vor împărtăși experienţa și vor oferi cunoștinţe de vârf în domeniul vast al acestei 
specialități. În preajma evenimentului, am avut onoarea de a discuta, cu doamna dr. Rodica Tănăsescu - 
vicepreședinte al organizaţiei de medicină de familie din București-Ilfov, care ne-a oferit mai multe amănunte 
despre acest eveniment, precum și despre noutăţile din domeniul practicii medicale.
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este minunat pentru un lector, dar și să asculţi întrebări 
directe este un lucru minunat, dar ne-am adaptat.

Care sunt problemele cu care v-aţi confruntat ca 
și medic de familie de la începutul pandemiei?
Sunt nenumărate probleme cu care ne-am confruntat 

și ne confruntăm în continuare. Medicina de familie este 
una dintre specialităţile care a lucrat la foc continuu, nu 
am întrerupt activitatea cabinetelor nici măcar o zi, con-
tinuăm să ne desfășurăm activitatea fie prin consultaţii 
directe care sunt majoritare, fie prin consultaţii la dis-
tanţă, pentru că aceasta este situaţia actuală, încercăm 
pentru pacienţii cronici stabili să putem să avem o con-
sultaţie la distanţă discutând cu ei pe telefon, pe e-mail, 
WhatsApp. 

Nu este ușor, această abordare la distanta este cro-
nofagă, apar de multe ori erori, pentru că acești pacienţi 
sunt în general mai în vârstă, nu se descurcă foarte bine 
cu tehnologia, dar ne desfășurăm activitatea încercând 
să ne protejăm atât noi cât și pacienţii.

Facem eforturi majore pentru că a asigura dezinfec-
tarea permanenta a suprafeţelor, a mobilierului, să asi-
gurăm echipamentul de protecţie. Avem continue efor-
turi și provocări. Sincer, instituţiile statului trebuiau să 
ţină cont că nu putem proteja nici pacienţii, nici pe noi, 
doar cu vorbe bune.

Unii dintre noi am primit un oarecare ajutor de la pri-
mării, dar majoritatea ne-am descurcat mai ales pe cont 
propriu, cu efortul și cheltuielile proprii pentru materia-
le de protecţie și dezinfectanţi.

Facem consultaţii programate, dar și consultaţii tele-
fonice, în așa fel încât să evităm aglomerările de la ușa 
cabinetelor, pentru a nu favoriza răspândirea virusului.

Ca și medic de familie ce recomandări aveţi de fă-
cut pacienţilor referitor la pandemia actuală?

În primul rând, îi rog să mă creadă, că din păcate acest 
virus există și face victime. Ca urmare, nu am nimic nou 
de spus, ci numai rugămintea de a respecta toate cele dis-
cutate peste tot, toate cele legate de igiena personală, de 
spălatul pe mâini, de distanţare fizică, de aerisire corectă 
a spaţiilor, dar și de purtarea corectă a măștii. Aceste ele-
mente ne pot feri în bună măsură de infectare și de răs-
pândirea virusului. 

Lipsa de responsabilitate a unora dintre concetăţenii 
noștrii, din păcate, a îmbolnăvit multă lume și mulţi oa-
meni au plătit pentru această responsabilitate deficitară 
a unor concetăţeni și au plătit prin suferinţă sau chiar 
prin moarte. Îi rog, să trecem împreună peste această pe-
rioadă, să ne protejăm pe noi, pe cei din jurul nostru și 
să încercăm să facem ca viaţa să meargă mai departe, cu 
grija suplimentară a fiecăruia dintre noi.

Care sunt proiectele în care este implicată Asoci-
aţia Medicilor de Familie București?
Asociaţia Medicilor de Familie București are multi-

ple proiecte pentru viitor. În afară de agenda medicului 
de familiei și de participarea la Congresul de Medicina 
Familiei care va fi în octombrie, în afară de proiecte le-
gate de educaţia și informarea pacienţilor, vom avea și 
proiecte care să cuprindă ateliere medicale de formare 
și upgradare a cunoștinţelor medicilor de familie. În-
cercăm să fim permanent în priză pentru că viaţa merge 
mai departe iar medicii bine pregătiţi, sunt o șansă supli-
mentară pentru pacienţi.

Cum a decurs în această perioadă colaborarea cu 
instituţiile statului?
A fost și este o colaborare născută din bune intenţii 

din toate direcţiile dar deficitară în multe domenii. DSP-
urile au fost și sunt depășite de evenimente, pentru că au 
personal puţin și nu  sunt întotdeauna instruiţi pentru 
aceste probleme legate de pandemie. 

Din păcate, pandemia însăși are o mulţime de necu-
noscute și legislaţia s-a modificat din mers, uneori cu de-
ficienţe majore. În fiecare zi au apărut hotărâri noi, am 
avut și încă avem probleme cu concediile pacienţilor, fie 
carantinaţi, fie izolaţi, adică contacţi sau pozitivi cu vi-
rusul SARS-COV-2. 

Sunt multe probleme, deoarece este o situaţie cu totul 
deosebită, dar cred că dacă legiuitorii ar cere colaborarea 
unui grup de lucru format din practicieni, atunci legisla-
ţia ar fi mai coerentă și mai ţintită pe nevoile de la nivelul 
cabinetelor. Vrem să ne ajutăm pacienţii și pentru asta 
avem nevoie de susţinerea legii.

Vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor me-
dici de familie.
Eu le mulţumesc tuturor colegilor mei, pentru că 

mergem împreună mai departe cu curaj, cu decenţă, cu 
demnitate și verticalitate, ne facem meseria în sprijinul 
cetăţenilor români și nu pot decât să le urez succes, cu-
raj, sănătate multă și cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne ve-
dem în timpuri mai bune.

Acesta este un eveniment de tradiţie 
pe care îl organizăm de peste 15 ani la 

sfârșitul lunii martie, dar în acest an de 
pandemie, am fost nevoiţi să-l amânăm 
iniţial cu speranţa că în toamnă îl vom 
putea realiza în mod clasic, dar pentru 

că acest lucru nu este posibil, vom avea o 
mare conferinţă online. Ne pregătim, vor fi 
două săli virtuale, sute de invitaţi din ţară, 

personalităţi deosebite, lectori, invitaţi 
internaţionali printre care și președinţi 

Wonca World, acesta fiind forul profesional 
mondial al medicinei de familie. 
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Anul acesta vom asista la un eveniment cu totul 
diferit, într-o nouă abordare online a Conferin-
ţei “Medicina de familie, prima linie în asistenţa 
medicală primară”. Ce ne puteţi spune despre 
ediţia din acest an, cum se vor desfășura lucrări-
le? Cum credeţi că vor primi doctorii această 
abordare?
Pandemia de coronavirus ne obligă să schimbăm, spe-

răm pentru scurt timp, bunul obicei de a ne întâlni fizic la 

manifestări știinţifice. Anul acesta Conferinţa „ Medici-
na de familie – prima linie în asistenţă medicală”, ediţia 
XV- a organizată de Societatea MF Brăila, se va desfășura 
online în perioada 9 – 10 oct. 2020. Medicii nu vor și nu 
pot abandonat dorinţa de instruire și actualizare a infor-
maţiilor, mai ales acum, chiar dacă trebuie să folosească 
modul online.

Cum trec medicii de familie din Brăila prin 
această pandemie? Cum reușesc să consulte pa-
cienţii? Au la dispoziţie echipamentul de pro-
tecţie necesar?
 Pandemia ne-a obligat să ne adaptăm modul de con-

sultaţie la rigorile de protecţie și prevenţie a contami-
nării cu coronavirus atât pentru pacienţi cât și pentru 
medici, asistenţi, personal auxiliar. Nu este ușor. Fiecare 
medic sau grup de medici și-a organizat circuite pentru 
pacienţi după cum le-a permis spaţiul. Foarte impor-
tantă este programarea și respectarea acesteia de către 
pacienţi. Medicii de familie sunt solicitaţi telefonic mai 
mult decât altă dată prelungindu-și practic programul 
dincolo de cel de cabinet.

Se știe că medicina de familie nu a primit echipament 
de protecţie de la Ministerul Sănătăţii.  Ne-am cumpărat 
echipament de protecţie, substanţe dezinfectante, apa-
ratură de dezinfecţie a spaţiilor încă de la început și la 
preţuri mari. Nu am avut de ales. 

Care este situaţia la nivelul orașului Brăila în 
ceea ce privește numărul bolnavilor de co-
vid-19?
Orașul Brăila a fost unul dintre orașele din ţară cu 

cele mai puţine cazuri și fără decese prin Covid-19 până 

INTERVIU

Dr. Viorica naumoV • Preşedinte al Societăţii Medicilor de Familie Brăila

Presiunea asupra medicinii primare este mare. 
Din punct de vedere profesional facem tot ce 
putem să rezolvăm la cabinet bolile acute iar 
bolile cronice să fie compensate astfel încât 

spitalele să fie degrevate. Ne ajută foarte 
mult faptul că, încă din perioada de urgenţă, 

restricţiile de prescriere a medicamentele pentru 
medicii de familie au fost suspendate. Mari 

probleme ne crează birocraţia specifică acestei 
perioade și legislaţia cu ambiguităţi. 

Cred că nici un eșalon medical nu este pregătit 
în faţa acestei actualei pandemii. Învăţăm și ne 

adaptăm în continuu.

        Cred că nici un 
eșalon medical nu este 
pregătit în faţa acestei 
actualei pandemii.
    Învăţăm și ne 
      adaptăm în continuu



MEDICINĂ DE FAMILIE 15

ARTICOLE DE SPECIALITATE



MEDICINĂ DE FAMILIE16

INTERVIU

în lunile iunie-iulie când a început transmiterea comu-
nitară. În ultimile luni avem multe îmbolnăviri. Sunt și 
decese. Au fost colegi, medici de familie dar și de alte 
specialităţi, bolnavi de Covid – 19 și, din păcate, în luna 
septembrie am pierdut o colegă din cauza acestei boli. 

Medicii de familie, sunt prima veriga. Este mai 
mare presiunea pe ei în această perioadă pande-
mică? Sunt medicii de familie pregătiţi să facă 
faţă unei situaţii pandemice cum este cea de 
acum?
Desigur, presiunea asupra medicinii primare este 

mare. Din punct de vedere profesional facem tot ce pu-
tem să rezolvăm la cabinet bolile acute iar bolile cronice 
să fie compensate astfel încât spitalele să fie degrevate. 
Ne ajută foarte mult faptul că, încă din perioada de ur-
genţă, restricţiile de prescriere a medicamentele pentru 
medicii de familie au fost suspendate. Mari probleme ne 
crează birocraţia specifică acestei perioade și legislaţia 
cu ambiguităţi. 

Cred că nici un eșalon medical nu este pregătit în faţa 
acestei actualei pandemii. Învăţăm și ne adaptăm în con-
tinuu.

De ce este important ca un pacient să meargă 
mai întâi la medicul de familie şi ulterior la me-
dicul specialist?
Pentru că medicul de familie cunoaște mai multe 

elemente despre pacientul său, ceea ce îl poate ajuta în 

stabilirea conduitei ulterioare, precizează diagnosticul 
și tratează la cabinet sau trimite către o altă specialitate.

Există o mulţime de pacienţi care se tratează 
singuri. Ce riscă aceştia?
Riscă agravarea afecţiunii pe care o abordează empi-

ric. Își pun în pericol viaţa.

Există 2 tabere pro şi contra vaccinării. Cât de 
importantă este vaccinarea?
Este demonstrat faptul că vaccinarea este importan-

tă. Reducerea semnificativă a incidenţei unor boli trans-
misibile (poliomielita, difterie, tetanos, oreion, etc), era-
dicarea variolei sau manifestrări ușoare de boală infecţi-
oasă (gripa ca ex.) stau mărturie în favoarea necesităţii 
vaccinării.

Ce proiecte vizează  Societatea Medicilor de Fa-
milie Brăila să  desfăşoare în perioada următoa-
re pentru membrii săi?
Societatea de Medicina Familiei Brăila este furnizor 

acreditat de EMC. Ne gândim să organizăm webinarii cu 
durată scurtă, cu teme de interes pentru practica medi-
cului de familie, mai comod de audiat de acasă. De mai 
mulţi ani avem o foarte bună colaborare cu Compania 
Houston, sper să ne fie alături în realizarea altor proiec-
te știinţifice. 

Și, desigur, ne străduim să-i ţinem la curent pe colegii 
noștri cu schimbările legislative deloc puţine în ultimul 
timp.

În închiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj co-
legilor dvs.
În această perioadă, mai mult ca oricând, foarte im-

portantă este sănătatea noastră, a tuturor. Le doresc 
colegilor mei, să-și menţină sănătatea la cote maxime. 
Pentru că, fără medici, sănătatea întregii populaţii are de 
suferit. 

 Anul acesta Conferinţa „ Medicina de familie 
– prima linie în asistenţă medicală”, ediţia 

XV- a organizată de Societatea MF Brăila, se va 
desfășura online în perioada 9 – 10 oct. 2020. 
Medicii nu vor și nu pot abandonat dorinţa de 

instruire și actualizare a informaţiilor, mai ales 
acum, chiar dacă trebuie să folosească modul 

online.

 Pandemia ne-a obligat să ne adaptăm 
modul de consultaţie la rigorile de protecţie 

și prevenţie a contaminării cu coronavirus 
atât pentru pacienţi cât și pentru medici, 
asistenţi, personal auxiliar. Nu este ușor. 

Fiecare medic sau grup de medici și-a 
organizat circuite pentru pacienţi după 

cum le-a permis spaţiul. Foarte importantă 
este programarea și respectarea acesteia 
de către pacienţi. Medicii de familie sunt 

solicitaţi telefonic mai mult decât altă dată 
prelungindu-și practic programul dincolo de 

cel de cabinet.
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Preambul 
Diagnosticarea stresului se bazează pe îmbinarea 
între:
a) anamneza pacientului ca element principal, 
permiţând evidenţierea factorilor de stres, a 
intensităţii şi duratei acestora, a timpului alocat 
fiecărui capitol: muncă, odihnă, viaţă personală;
b) examenul clinic/paraclinic, care permite exclu-
derea altor afecţiuni;
c) implicarea empatică, echilibrată a medicului în 
relaţia cu pacientul, pentru a nu rata diagnosticul. 
Personalitatea şi valorile general umane  ale fiecărui 
medic ajută în identificarea vulnerabilităţilor cu 
implicaţii psihologice. Cazul pe care-l voi prezenta 
mai departe este un  argument din practica med-
icului de familie.

Stresul – DZ
Prima consultaţie

Într-una din zile, pacientul AC a solicitat telefonic să-l 
programez la o consultație. Mi-a spus ca se simte obosit de 
aproximativ 2-3 luni și are frcvente dureri de cap. Urinează des, 
inclusiv noaptea. Palpitațiile care au apărut în ultima lună, l-au 
determinat să sune. 

Știam că este un pacient de 55 de ani, nefumător, ocupat, cu 
un loc de muncă cu multiple responsabilități și care se prezenta la 
cabinet foarte rar, doar pentru afecțiuni intercurente.  

O dată pe an îmi trimetea pe mail rezultatele analizelor pe care 
le făcea cu ocazia controlului periodic, la întreprindere (ultimele 
analize, făcute în urmă cu 8 luni arătau doar colesterolul = 222mg%).

L-am programat în dimineața următoare și l-am rugat să vină 
nemâncat și cu o probă de urină.

Antecedentele heredocolaterale ca și cele personale erau fără 
importanță.

Anamneza a evidențiat și alte semne și simptome:
l Creșterea apetitului și a consumului de lichide (bea apă și 

noaptea),
l Tensiuni musculare, mai ales în zona cervicală și crampe 

musculare la nivelul gambelor, necorelate cu  distanța parcursă,
l Modificări de tranzit intestinal, cu tendință la constipație,
l Iritabilitate în relațiile de la locul de muncă, până la stări 

conflictuale, prelungirea programului de lucru pentru că se 
concentrază mai greu la ce are de făcut,

l Insomnie.
Pacientul supraponderal, IMC = 29,67kg/m² (h =178cm, G 

= 94kg), cu TA=138/82mmHg și puls=80/min, are ECG-ul fără 

modificări. La examenul clinic nu am identificat alte modificări.
Examenul de urină (pe bandeletă) fără modificări.
Dar... Glicemie = 198mg%; Colesterol = 292mg%; Trigliceride 

= 180mg%
Diagnosticul de diabet zaharat de tip 2, caz nou, s-a formulat 

de la sine! 
Bilet de trimitere la medicul diabetolog pentru instituirea 

conduitei terapeutice.
A fost receptiv și interesat când am dialogat despre dietă, 

igiena somnului, mișcare. A acceptat tratamentul cu statine.

Sindromul multisimptomatic, difuz, cu manifestări 
biologice şi psihice m-a dus cu gândul la conceptul general de 
stres, dar pacientul m-a privit cu scepticism când am adus în 
discuție prezența unui eventual factor de stres și atunci nu am 
mai detaliat subiectul. Am încheiat consultația spunându-i că 
stresul zilnic afectează mai mult decât evenimente negative 
majore, dar rare.

Filtrele personale ne permit  atât amplificarea sau 
diminuarea reacţiilor în funcţie de felul în care percepem 
fatorii de stres, cât și păstrarea sau pierderea echilibrului între 
cerinţele/speranțele noastre şi resursele personale de a face 
faţă acestor cerinţe.

A doua consultaţie are loc după două luni. Este deja în a două 
lună de tratament cu metformin 1000, 1/2 x 2/zi, a făcut și pri-
mul control la diabetolog (după o lună de tratament a primit 
următoarea rețeta pentru trei luni), a slăbit 2 kg, glicemia = 
122mg%, HbA1c = 5,5%.
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Dar...
Oboseala, durerile de cap, palpitațiile, tensiunile musculare și 

insomnia nu au dispărut. Iritabilitatea s-a accentuat, a devenit 
neliniștit și mai puțin comunicativ. Nu reșește să rezolve în 
timpul orelor de program sarcinile de de la locul de muncă și-și 
prelungește activitatea.  Familia a început să-i reproșeze lipsa de 
implicare sau de participare la activitățile comune. Criticile (greu 
de tolerat) îi accentuiază iritabilitatea și-i scad motivația de a mai 
face ceva impreună cu ei.  

O doza optimă de stres este necesară pentru atingerea 
eficienţei maxime individuale, dar creşterea nivelului de stres, 
dincolo de optimul personal, are efecte negative, diminuând 
calitatea rezultatelor dorite/aşteptate.

Timpul se scurge uniform, doar perspectiva noastră asupra 
lui este diferită: durata măsurabilă nu este egală cu durata 
emoţională. Am desenat un cerc și am prezentat pacientului meu 
ce înseamnă cele 168 ore ale unei săptămâni și repartizarea lor 
ideală:

l 40 de ore de muncă (24%);
l 56 de ore de odihnă (somn 33%);
l 72 de ore viaţă personală (familie, activităţi gospodăreşti, 

timp liber pentru relaxare, activităţi culturale şi /sau sportive, 
perfecţionare profesională... 43%).

Timpul alocat activităţii profesionale este influenţat şi influenţează, 
la rândul lui, celelalte două repere ale vieţii noastre, dându-ne 
sentimentul personal de împlinire, de echilibru sau... dimpotrivă!

Conceptul de work-life balance este înţeles şi utilizat diferit 

funcţie de generaţia din care facem parte dar oglinda unei 
săptămâni de muncă i-a  permis pacientului să recunoscă că are 
nevoie de tratament pentru stres. A acceptat ideea de tratament, 
dar... doar fitoterapic. 

M-am orientat asupra unui preparat combinat din plante dar 
care conține și puțin calciu și magneziu.

Oboseala, durerile de cap, palpitațiile, tensiunile musculare 
și insomnia  au diminuat treptat, dipărînd în prima lună. După 6 
săptămâni de tratament pacientul și-a reechilibrat balanța între 
resursele fizice şi cele psiho-emoţionale. 

Concluzii
Starea de sănătate, conform Organizației Mondiale a Sănătății, 

este determinată de patru factori, cu următoarea pondere: 

Starea de sănătate

Stilul de 
viață

factorul 
biologic

mediul 
ambiant

sistemul 
îngrijirilor de 

sănătate

51% 20% 19% 10%

Stilul de viață este reprezentat de: alimentație, mișcare, alcool, 
fumat, somn, profesie și stres.

Reacția la un factor de stres important și tulburări de adaptare 
(cod 327, CIM 999) nu face parte dintre codurile de diagnostic 
utilizate în practica curentă a medicului de familie, dar stresul 
poate fi frecvent identificat la pacienții noștri. Recomandările 
terapeutice personalizate,  adaptate fiecărui pacient pot face 
parte din concluziile consultațiilor noastre. 
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36

o soluție naturală pentru combaterea 
rahitismului și a osteoporozei

LYSI Islanda, bazându-se pe o experienţă de peste 75 ani 
şi pe o strictețe deosebită privind calitatea, obţine 

din materie primă de cea mai bună calitate, prelucrată prin tehno-
logii de ultimă oră, un ulei pur, natural şi uşor de administrat.

În multe ţări, copiilor mici li se administra la şcoală, zilnic, Ulei 
din ficat de cod pentru oase şi dinţi sănătoşi, dar s-a observat  în 
plus şi o mai bună dezvoltare mentală, rezistenţă fizică şi psihică, 
imunitate şi vitalitate.

Conform unui studiu la care au participat mai mult de 900 de 
adulţi, s-a concluzionat că o cantitate suficientă de vitamina D 
asigură un metabolism normal al calciului, chiar şi atunci când 
aportul de calciu este mai mic de 800 mg/zi, însă consumând mai 
mult de 1.200 mg calciu pe zi, fără un aport suficient de vitamina 
D, nu se ajunge la nivelul ideal de calciu pentru sănătatea oaselor.

Numărul celor afectaţi de osteoporoză este în continuă creş-
tere, numai în Europa osteoporoza cauzând circa 1,1 milioane de 
fracturi în fiecare an, cu costuri sociale considerabile. 

Studii din Marea Britanie arată că 50% din populaţia adultă 
prezintă deficienţe de vitamina D, o femeie din trei se poate aştep-
ta la apariţia unei fracturi cauzate de osteoporoză după vârsta de 
50 de ani, iar bărbaţii, unul din şapte prezintă risc de osteoporoză.

Problema poate începe încă din copilărie, când carenţa de vita-
mina D, atât din perioada prenatală, cât şi din prima copilărie pro-
voacă o mineralizare deficitară a oaselor. 

20% dintre copiii mici din ţara noastră suferă de rahitism, dar 
incidența lui este în creştere în majoritatea ţărilor, din cauza se-
dentarismului, a lipsei de mişcare în aer liber, a insuficientei expu-
neri la soare, a poluării şi a alimentaţiei deficitare.

S-a ajuns astfel să se discute de o adevărată "epidemie" de ra-
hitism, considerându-se că statele europene ar trebui să adopte 
politici sociale adecvate care să promoveze o alimentaţie corectă, 
adoptarea unui mod de viaţă mai activ al copiilor şi asigurarea su-
plimentelor necesare.

A mai fost o perioadă de adevărată explozie a rahitismului în 
vestul Europei, în perioada de început a industrializării, când ra-
hitismul a fost contracarat cu succes prin administrarea în mod 

preventiv de ulei din ficat de cod, una din cele mai  bogate surse 
de vitamina D.

După sintetizarea vitaminei D, Uleiul din ficat de cod a conti-
nuat să fie la fel de popular în unele ţări nordice, mai mult de ju-
mătate din populaţia Islandei consumându-l cu regularitate, chiar 
şi vara. 

Uleiul din ficat de cod este şi o sursă de acizi graşi Omega-3,dar 
şi de vitamină A, atât de importantă pentru sănătatea ochilor. 
Aşadar,  Uleiul din ficat de cod cumulează beneficiile vitaminei D, 
ale vitaminei A şi ale acizilor graşi esenţiali Omega-3.

Doza obişnuită este între 5 şi 10 ml pe zi, dar unele persoane, 
în special cele în vârstă, iau o cantitate ceva mai mare, deoarece 
s-a observat o creştere a imunităţii şi a vitalităţii, a rezistenţei la 
efort fizic şi la stres, menţinerea stării de bine a organismului, în 
general. 

Uleiul din ficat de cod poate deveni un suport excelent pentru 
mai multă mişcare şi chiar pentru sport şi performanţă, susţinând 
efortul şi osatura sănătoasă, reduce inflamaţia şi furnizează o can-
titate sporită de energie (Omega-3).

La copiii care au consumat constant ulei de peşte s-a observat 
de asemenea o îmbunătăţire a funcţiei cognitive, chiar şi ameli-
orarea ADHD, dar şi asigurarea creşterii normale a dinţilor (uşu-
rează erupţia dinţilor şi reduce riscul de apariţie a cariilor) şi a 
oaselor, o bună dezvoltare oculară, favorizând o dezvoltare armo-
nioasă, viguroasă a corpului.

Produsele tradiţionale islandeze, Uleiul din ficat de cod pen-
tru copii, Uleiul din ficat de cod natural , Uleiul din ficat de cod cu 
aromă de lămâie  sau Uleiul din ficat de cod capsule sunt uşor de 
administrat, au gust plăcut, sunt pure şi eficiente, fiind recoman-
date atât copiilor, cât şi adulţilor şi seniorilor.

Uleiurile de peşte Lysi sunt, fără nici o îndoială, soluţia ideală pentru un aport 
-

de combatere a rahitismului. La fel de important ca vitaminele D şi A este 
conţinutul de Omega-3, în special DHA, pentru dezvoltarea funcţiei cognitive 
şi pentru a pune bazele unei sănătăţi durabile. De asemenea, retina are în 
componenţa sa acizi graşi Omega-3.

Produsele LYSI se găsesc în farmacii şi în 
magazine naturiste.
Tel.: 0722.810.692
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tere, numai în Europa osteoporoza cauzând circa 1,1 milioane de 
fracturi în fiecare an, cu costuri sociale considerabile. 

Studii din Marea Britanie arată că 50% din populaţia adultă 
prezintă deficienţe de vitamina D, o femeie din trei se poate aştep-
ta la apariţia unei fracturi cauzate de osteoporoză după vârsta de 
50 de ani, iar bărbaţii, unul din şapte prezintă risc de osteoporoză.

Problema poate începe încă din copilărie, când carenţa de vita-
mina D, atât din perioada prenatală, cât şi din prima copilărie pro-
voacă o mineralizare deficitară a oaselor. 

20% dintre copiii mici din ţara noastră suferă de rahitism, dar 
incidența lui este în creştere în majoritatea ţărilor, din cauza se-
dentarismului, a lipsei de mişcare în aer liber, a insuficientei expu-
neri la soare, a poluării şi a alimentaţiei deficitare.

S-a ajuns astfel să se discute de o adevărată "epidemie" de ra-
hitism, considerându-se că statele europene ar trebui să adopte 
politici sociale adecvate care să promoveze o alimentaţie corectă, 
adoptarea unui mod de viaţă mai activ al copiilor şi asigurarea su-
plimentelor necesare.

A mai fost o perioadă de adevărată explozie a rahitismului în 
vestul Europei, în perioada de început a industrializării, când ra-
hitismul a fost contracarat cu succes prin administrarea în mod 

preventiv de ulei din ficat de cod, una din cele mai  bogate surse 
de vitamina D.

După sintetizarea vitaminei D, Uleiul din ficat de cod a conti-
nuat să fie la fel de popular în unele ţări nordice, mai mult de ju-
mătate din populaţia Islandei consumându-l cu regularitate, chiar 
şi vara. 

Uleiul din ficat de cod este şi o sursă de acizi graşi Omega-3,dar 
şi de vitamină A, atât de importantă pentru sănătatea ochilor. 
Aşadar,  Uleiul din ficat de cod cumulează beneficiile vitaminei D, 
ale vitaminei A şi ale acizilor graşi esenţiali Omega-3.

Doza obişnuită este între 5 şi 10 ml pe zi, dar unele persoane, 
în special cele în vârstă, iau o cantitate ceva mai mare, deoarece 
s-a observat o creştere a imunităţii şi a vitalităţii, a rezistenţei la 
efort fizic şi la stres, menţinerea stării de bine a organismului, în 
general. 

Uleiul din ficat de cod poate deveni un suport excelent pentru 
mai multă mişcare şi chiar pentru sport şi performanţă, susţinând 
efortul şi osatura sănătoasă, reduce inflamaţia şi furnizează o can-
titate sporită de energie (Omega-3).

La copiii care au consumat constant ulei de peşte s-a observat 
de asemenea o îmbunătăţire a funcţiei cognitive, chiar şi ameli-
orarea ADHD, dar şi asigurarea creşterii normale a dinţilor (uşu-
rează erupţia dinţilor şi reduce riscul de apariţie a cariilor) şi a 
oaselor, o bună dezvoltare oculară, favorizând o dezvoltare armo-
nioasă, viguroasă a corpului.

Produsele tradiţionale islandeze, Uleiul din ficat de cod pen-
tru copii, Uleiul din ficat de cod natural , Uleiul din ficat de cod cu 
aromă de lămâie  sau Uleiul din ficat de cod capsule sunt uşor de 
administrat, au gust plăcut, sunt pure şi eficiente, fiind recoman-
date atât copiilor, cât şi adulţilor şi seniorilor.

Uleiurile de peşte Lysi sunt, fără nici o îndoială, soluţia ideală pentru un aport 
-

de combatere a rahitismului. La fel de important ca vitaminele D şi A este 
conţinutul de Omega-3, în special DHA, pentru dezvoltarea funcţiei cognitive 
şi pentru a pune bazele unei sănătăţi durabile. De asemenea, retina are în 
componenţa sa acizi graşi Omega-3.

Produsele LYSI se găsesc în farmacii şi în 
magazine naturiste.
Tel.: 0722.810.692
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Nevoi, drepturi şi libertăţi 
ale bolnavului incurabil 
în îngrijirea paliativă
– Considerații bioetice –

 

Autor:
Dr. Cornel 
PETRE-CIUDIN
•  Medic primar de 

medicina familiei, 
atestat în îngrijiri 
paliative, medic 
formator în 
îngrijiri paliative

Tel: 0745.639.930, e-mail:  
cornelciudin@yahoo.com

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omu-
lui permit fiinţei umane dezvoltarea şi folo-
sirea calităţilor precum inteligenţa, talentul şi 
conştiinţa. Totodată acestea asigură satisfacerea 
tuturor nevoilor umane, inclusiv cele spirituale, 
pastoral-duhovniceşti, reprezentând fundamen-
tul pentru cererea crescândă pentru o viaţă în 
care demnitatea fiecărui individ să fie protejată 
şi tratată cu respect.

Î ngrijirea paliativă, care se află în complementaritatea ce-
lorlalte modele de sănătate,  preventiv, curativ și recupe-
rativ (reabilitare), fiind parte integrantă a sistemelor de să-

nătate și un element inalienabil al dreptului omului la îngrijirea 
sănătății, vizează satisfacerea tuturor nevoilor fundamentale ale 
ființei umane, în număr de 14, după modelul conceptual al Vir-
giniei Henderson, și cuprinde, pe lângă tratamentele medical – 
chirurgicale, toate îngrijirile – nursing, precum și toate susținerile 
psiho-emoționale și spirituale, menite să aline suferințele so-
mato-psihice, să amelioreze calitatea vieții și să asigure respec-
tarea demnității condiției umane, a oricărui bolnav cu boală 
amenințătoare de viață, așa cum este cancerul, dar și alte maladii 
non-oncologice precum: bolile degenerative cardio-vasculare, 
neurologice, insuficiențele de organ, demențele, SIDA, ș.a.

Ceea ce s-a numit „tortura încăpățânării terapeutice termi-
nale” sau „tipul de răstignire modernă”, pune în discuție fronti-
erele umane ale științei pe care bioetica, această punte de legă-
tură dintre științele umane și drepturile omului, este chemată 
să o rezolve. Bioetica include respectul omului ca întreg și evi-
tarea oricăror extreme sau abuzuri asupra libertății acestuia.

Principiile fundamentale ale bioeticii, respectul autono-
miei, beneficienţa, non-maleficienţa și justiția (echitatea – T. 
Beauchamps & J. Childress, 1979) sunt principii de primă facia, 
ceea ce însemnă că principiul este obligatoriu, atât timp cât nu 
vine în conflict cu un alt principiu bioetic, caz în care trebu-
ie să alegi între cele două. De la aceste principii fundamentale 
pornesc regulile bioeticii: regula supunerii, confidențialitatea, 
intimitatea, fidelitatea.

Bolnavul terminal are aceleași nevoi ca oricare altă persoa-
nă, chiar dacă unele sunt mai greu de îndeplinit. Asemenea 
piramidei nevoilor umane elaborată de antropologul american 
Abraham Maslow, au fost ierarhizate și nevoile bolnavului ter-
minal (Ebersale & Hess). Necesitatea satisfacerii nevoilor bol-
navilor incurabili, a determinat elaborarea unor „charte a per-
soanelor muribunde” așa cum este „charta de drepturi elabo-
rată la Wayne State Univesity, din Detroit, SUA, cea elaborată 
pe baza propunerilor lui E. M. Baluch, sau cea propusă de David 
Kessler în Europa, precum și alte modele adaptate, în funcție 
de tradiție, cultură, religie.

În România nu există, încă, o astfel de chartă, deocamda-
tă, astfel de documente, nu sunt promulgate prin lege, fiecare 
sistem de sănătate, elaborându-și modelul la propunerile unor 
experți. Dr. C. Bogdan, unul din pionierii îngrijirilor paliative 
moderne la noi, a propus spre studiu o formă adaptată a unui 
astfel de cod, inspirat din cele existente în alte țări, dar, adaptat 
sufletului românesc.

A nu cunoaște sau a ignora astfel de drepturi, înseamnă dis-
criminarea bolnavilor aflați în acest stadiu – a nu-i trata ca pe 
ființe vii – a efectua un act medical incomplet și neadaptat – 
a genera conflicte cu familia, conflicte care nu se consumă în 
relația medic-pacient-familie. Ci și, din ce în ce mai mult, pu-
blic, în media și în justiție.

Acompaniamentul relațional rămâne esențial, fiind o expre-
sie a solidarității umane și respingerii abandonului, considerat 
a fi un  gest eutanasic, o filozofie a întrajutorării umane și a 
respectului pentru viață.
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Enzima care provoacă 7 din 10 
cele mai întâlnite cauze de deces
A fecţiunile cardiace, carcinomul, bolile pulmonare cronice, boala 

Alzheimer, pneumonia şi gripa sunt toate legate de această enzimă 

când este produsă de către organism în cantităţi excesive, dă naştere unui întreg 
lanţ de reacţii inflamatorii periculoase.

În mod ironic, aceast tip de reacție inflamatorie sistemică cauzată de 
enzima 5-lipoxigenază este cel care ne-a protejat strămoșii împotriva bolilor 
infecțioase. Întrucât aceste boli au fost eradicate, reacția anti-inflamatorie a 
enzimei 5-lipoxigenază nu numai că a devenit inutilă, ci a devenit chiar mortală. 
În ultimul timp, oamenii de știință au acordat o importanţă deosebită aceastei 
enzime datorită rolului său în apariția artritei, a astmului și a bolii Crohn, motiv 
pentru care industria farmaceutică şi-a propus să dezvolte un medicament 
sigur pentru a atenua efectul acestei enzime. Însă, „inhibitorii enzimei 5-LOX” 
disponibili în prezent nu sunt suficient de siguri pentru a fi administraţi fără o 
supraveghere medicală. Din fericire, există diverse produse alimentare și plante 
care împiedică, în mod eficient, efectul enzimei 5-lipoxigenază.
Cum poate avea surplusul de enzimă 5-lipoxigenază 
un efect dăunător asupra sănătății? Organismul nostru 
generează cantități excesive de acid arahidonic ca urmare a îmbătrânirii 
și/sau a unei diete nesănătoase. Pentru a neutraliza acidul arahidonic, 
organismul nostru produce cantități 
crescute de enzimă 5-lipoxigenază (5-
LOX). Valorile crescute ale enzimei 5-LOX 
și valorile finale în urma scăderii cantităţii 
de acid arachidonic sunt strâns legate de 
bolile specifice vârstei mijlocii cât şi celor 
legate de vârsta înaintată.

Enzima 5-lipoxygenază stimulează 
producerea de molecule pro-inflamatorii 
în organism, numite leucotriene. Au fost 
publicate sute de studii științifice care au 
demonstrat legătura dintre leucotriene și apariția bolilor cardiovasculare, a 
carcinomului, a artritei și bolilor respiratorii, cum ar fi astmul bronșic și boală 
pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Aceste molecule sunt legate de boala 

unor scheme de diete mai sănătoase, nivelul enzimei 5-lipoxigenază scade, chiar 
dacă suprimarea optimă a enzimei 5-LOX și efectelor sale dăunătoare asociate cu 
alimentația tipică occidentală pot constitui o adevărată provocare. Din fericire, 
extractul de tămâie s-a dovedit un inhibitor eficient împotriva acestei enzime.

5-lipoxigenază. Civilizaţiile antice au utilizat, timp de milenii întregi, 
tămâia și rășina de smirnă atât ca sursă de parfumuri plăcute cât și ca tratamente 
împotriva reumatismului, herpesului și tulburărilor gastrointestinale.

În studiile moderne, valoarea medicamentoasă a tămâiei a primit recunoaştere 
odată cu descoperirea acizilor boswellici din această rășină. Acidul 3-acetil-11-
ceto-beta-boswellic (AKBA) s-a dovedit a fi cel mai eficient în inhibarea enzimei 
5-lipoxigenaza și în prevenirea producerii leucotrienelor pro-inflamatorii. Unele 
experimente pe animale au confirmat că extractul de tămâie are un puternic 

efect antiinflamator, în special în atenuarea inflamației articulare la cazurile de 
artrită. Studiile inițiale asupra oamenilor au dat rezultate similare, confirmând 
astfel utilizarea tradițională a tămâiei. Extractul de tămâie s-a dovedit a fi eficient 
la pacienții suferinzi de artrită reumatoidă, boala Crohn, colita ulcerativă și 
astm. Utilizarea tămâiei de-a lungul mileniilor nu a fost niciodată legată de 

siguranță au confirmat că extractul de tămâie are un nivel mare de siguranță, 
atât în   aplicațiile externe, cât și în cele interne.
Renarthro - o formulă combinată de extracte de tămâie 
și smirnă plus colostru. Dr. Zdravko Mauko, de la compania croată 

de smirnă și colostru. În studiile de laborator s-a constatat că extractul de smirnă 
previne efectul enzimelor cu efect degradant asupra cartilagiilor (hialuronidază, 
colagenază). De asemenea, s-a confirmat că adăugarea de extract de smirnă 
mărește efectul celorlalte plante de 20 de ori. Alte studii de laborator au arătat că 
peptidele PRP găsite în lapte îmbunătățesc efectul celorlalte ingrediente de câteva 

ori. Inovația protejată 
prin brevet oferită de 
Farmavita constă în faptul 
că îmbinarea acestor trei 
ingrediente formează o 
combinaţie unică, care este 
de câteva ori mai eficace 
decât componentele 
individuale.
Protejarea inimii 
și a vaselor de 
sânge. Rolul proceselor 
inflamatorii în corpul 
nostru după apariția 
aterosclerozei (îngroșarea 
vaselor de sânge și a 

congestiei) este cunoscut de peste 20 de ani. În 1991, s-a descoperit că unul 
dintre factorii de ateroscleroză este o moleculă produsă în urma unui proces 
care începe cu efectul enzimei 5-lipoxigenază. Astfel, timp de peste 10 ani, s-a 
încercat izolarea inhibitorilor de enzimă 5-LOX care ar putea împiedica sau 
chiar inversa îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Extractul de tămâie se 
dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni inhibitori naturali de enzimă 5-LOX în 
cazul apariției aterosclerozei.

Extractul de tămâie are multiple efecte complementare asupra țesutului 
vascular întrucât influenţeată puternic fixarea radicalilor liberi. De asemenea, 
extractul scade colesterolul total cu până la 48% și creşte «colesterolul bun» 
(HDL) cu până la 30%. Însă ceea ce îi interesează cel mai mult pe cardiologi 
este efectul extractului de tămâie asupra inhibării enzimei 5-lipoxigenază și 
asupra altor factori inflamatori. În cazul endoteliului capilar uman, extractul de 
tămâie are un efect semnificativ asupra prevenirii deteriorării pereților vaselor 
de sânge ca urmare a aterosclerozei. Se estimează că extractul de tămâie are 
un efect pozitiv asupra a 113 gene implicate în apariția inflamației vasculare.

Extractele bogate în AKBA, principalul agent bioactiv din tămâie, au 

Formula Completă Renarthro pentru articulaţii sănătoase !
Capsule, ICE Gel (extract din tămâie, smirnă, eucalipt) şi miere polifloră 
alpină cu extract de boswellia serrata, extract din smirnă (commiphora 

mukul) şi proteină din lapte + COLOSTRUM (1000 mg+VIT C)

 NOU!!!

demonstrat o reducere cu 50% a leziunilor provocate de către ateroscleroză 
şi, de asemenea, o reducere substanţială a activităţii mai multor factori de 
coagulare a sângelui. Un efect similar este atribuit gugulsteronilor găsiți în 
extractul de smirnă.
Neuroprotecția și sănătatea creierului. S-a descoperit că unul 
dintre componenţii tămâiei este un potențial stimulent al sistemului receptorilor 
creierului denumit TRPV3, care este responsabil pentru reglarea anxietății și 
care are un efect similar cu antidepresivele.

Una dintre principalele componente ale tămâiei obținute din copacii Boswellia 
Carterii, numită stimsoacetat, inhibă mediatorii inflamației din țesutul cerebral 
- un efect cu o semnificativă speranță în tratamentul afectării țesutului cerebral. 
Reacțiile cerebrale inflamatorii periculoase pot provoca leziuni asupra țesutului 
cerebral în doar câteva ore, provocând deficiențe neurologice pe termen lung.

Stimsoacetatul acționează în special ca un inhibitor al degenerării celulelor 
cerebrale în hipocampus, regiunea creierului responsabilă de memorie. Acest 
efect a fost confirmat de studiile făcute pe animale. Șobolanii de laborator, 
cărora li s-a dat o substanță care provoacă pierderea memoriei, asociată cu 
extract de tămâie, au avut rezultate semnificativ mai bune în ceea ce privește 
orientarea spațială și testele de învățare în comparație cu animalele cărora nu li 
s-a administrat extract de tămâie. Rezultate similare s-au obținut la animalele 
cărora nu li s-a administrat substanţa de inducere a pierderii memoriei. Extractele 
obținute din Boswellia papyrifera, una din cele 5 specii de Boswellia utilizate în 
producția de rășină de tămâie parfumată, au fost testate pe șobolani și pe animale 
cu o orientare spațială mai bună şi aceste extracte le-au ajutat să găsească mai 
rapid drumul într-un labirint.
Protejarea împotriva cancerului. Efectul acidului boswellic, unul 
din componentele principale ale tămâie, se obţine prin mai multe mecanisme 
care împiedică proliferarea (răspândirea) celulelor canceroase. AKBA provoacă 
apoptoza, adică moartea celulară programată, prin afectarea așa-numitului 
„receptor de deces” de pe suprafața celulară și provocând „sinuciderea” celulei 
canceroase. De asemenea, acidul Boswellic blochează comunicarea intercelulară 
între celulele carcinomului responsabile de multiplicarea celulelor. În plus, AKBA 
împiedică creșterea tumorii prin inhibarea factorului de creștere endotelial 
vascular utilizat de celule pentru dezvoltarea noilor vase de sânge necesare 
sistemului vascular (VEGF). Recent, s-a descoperit că AKBA poate fi eficient 
şi în cazul inhibării receptorului celular de tip CXCR4, utilizat de celulele 
carcinomului pentru a provoca metastaze și considerat cauza morții de 
cancer în 90% dintre cazuri. Până în prezent, extractele de tămâie au 
arătat rezultate promițătoare și în ceea ce privește reducerea creșterii 
numărului de celule maligne, reducerea multiplicării carcinomului, 
a metastazelor prostatei, vezicii urinare, colului uterin, intestinelor, 
precum și a mielomului multiplu și a cancerului de măduvă osoasă.
Extractul de tămâie reduce durerea produsă de 
artrită. Studii anterioare asupra extractului de tămâie au inclus și 
unele ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii, 
cum ar fi ashwagandha („Withania somnifera”), turmericul („Curcuma 
longa”) și zincul. Într-un astfel de studiu, unui număr de 42 de pacienți 
li s-a administrat combinații ale acestor substanțe nutritive sau placebo 
timp de trei luni. Segmentul de pacienţi care a primit această combinație 
a semnalat o reducere semnificativă a durerii și un grad mai mare de 
mobilitate articulară, spre deosebire de segmentul de pacienţi care a 
primit substanţe placebo.

Un alt studiu similar, care a urmărit evoluţia indicelui osteoartritei 
WOMAC, a demonstrat o reducere substanțială a acestui indice, precum 
și ameliorarea durerii și reducerea gradului de imobilitate. Nu s-au 
observat efecte secundare semnificative în nici unul dintre studii.

Studii mai recente au fost efectuate exclusiv numai cu extract de tămâie, 
respectiv cu o doză zilnică de până la 3600 mg în paralel cu administrarea de 
tratament placebo. Din nou, s-a observat o îmbunătățire considerabilă a tuturor 
parametrilor, incluzând reducerea durerii articulare, îmbunătăţirea articulațiilor 
umflate, îmbunătăţirea mobilităţii articulațiilor și creșterea potenţialului de 
deplasare în timpul mersului.

În anul 2008 a fost efectuat un studiu de administrare a unui extract de 
tămâie cu concentraţie de 30% acid AKBA pe un număr de 70 de pacienți care 
sufereau de osteoartrită. Unii pacienții au primit câte o doză de extract de 100 
mg/zi, alţii câte o doză de extract de 250 mg/zi iar alţii au primit un placebo 
timp de 90 de zile. Spre deosebire de cei cu placebo, ambele segmente care 
au primit extractul, au prezentat o îmbunătățire clinică și semnificativă, din 
punct de vedere statistic, al indicelui de durere și a funcției fizice. Există și alte 
caracteristici ale acestui studiu care sunt demne de remarcat. În primul rând, 
pe probele de fluid s-a înregistrat o reducere semnificativă a MMP-3 (matricea 
metaloproteinazei-3), care este o enzimă ce provoacă procese inflamatorii și de 
degradare a cartilagiilor în bolile de osteoartrită. În al doilea rând, încă din ziua 
a şaptea a studiului de 90 de zile, ameliorarea durerii și creșterea mobilității au 
fost clar vizibile. În anul 2010, un studiu similar realizat cu extracte de tămâie, 
a produs efecte similare.
Alte metode de atenuare a efectului enzimei 5-LOX. Dieta 
tipică occidentală abundă în acizi grași Omega-6, acizi grași saturați, carbohidrați 
rafinați și acid arahidonic. Consumul excesiv de astfel de alimente și consumul 
insuficient de alimente bogate în acizi grași Omega-3 contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea bolilor sistemice inflamatorii cronice.

Cei care sunt atenți la sănătatea lor folosesc substanțe nutritive cum ar fi 
uleiul de pește sau turmericul care scad activitatea enzimei 5-lipoxigenază din 
organism. Efectul acestora asupra eliminării enzimei 5-LOX reprezintă o dovadă 
parțială a numeroaselor beneficii oferite de către aceste elemente nutritive. Cu 
toate acestea, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, producția excesivă de enzima 
5-LOX necesită metode de suprimare mai eficiente. Preparatele din plante cu 
extract de tămâie, combinate cu obiceiuri alimentare mai sănătoase, oferă o 
metodă naturală eficientă de inhibare selectivă a enzimei 5-LOX.
Concluzie. Excesul de enzimă 5-lipoxigenază provoacă producerea de 
molecule pro-inflamatorii, incluzând leucotrienele. Procesele inflamatorii din 
organism, induse de enzima 5-lipoxygenază, sunt legate de șapte din zece cele 

mai frecvente cauze de deces în SUA, inclusiv cancerul și bolile cardiace.
În prezent, există un număr redus de produse medicale sigure 

care să inhibe enzima 5-LOX; în plus, acestea trebuie administrate 
sub supravegherea unui medic. Din fericire, recent, au fost descoperiți 
inhibitorii naturali împotriva enzimei 5-LOX care reduc, în mod eficient, 
activitatea acestei enzime. După cum reiese din multele surse de informații 
convingătoare, componentele din tămâie blochează reacțiile inflamatorii 
cauzate de enzima 5-LOX, enzima care accelerează apariția numeroaselor 
boli ce provoacă îmbătrânirea.

Toți cei care doresc să prevină efectul nociv al acestei enzime și să-și 
prelungească viața sănătos ar trebui să adopte o dietă antiinflamatoare 
cu utilizarea redusă sau integral eliminată a cărnii roșii, a organelor 
comestibile, a cârnaților, zahărului și alimentelor cu conţinut glicemic 
ridicat. În selectarea grăsimilor și uleiurile alimentare, ar trebui preferate 
cele cu conținut ridicat de grăsimi Omega-3 nesaturate (ulei de măsline, 
ulei de nucă de cocos, ulei de in, ulei de semințe de dovleac și ulei de 
pește). De asemenea, recomandăm o capsulă de Renarthro zilnic, ca şi 
supliment în dieta anti-inflamatorie.
Pentru informatii si comenzi ne puteti contacta la:

Tel. 031.0051375 sau WWW.NATURASTUDIO.RO

Melitox 
(pe bază 

de venin de 
albine)
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Enzima care provoacă 7 din 10 
cele mai întâlnite cauze de deces
A fecţiunile cardiace, carcinomul, bolile pulmonare cronice, boala 

Alzheimer, pneumonia şi gripa sunt toate legate de această enzimă 

când este produsă de către organism în cantităţi excesive, dă naştere unui întreg 
lanţ de reacţii inflamatorii periculoase.

În mod ironic, aceast tip de reacție inflamatorie sistemică cauzată de 
enzima 5-lipoxigenază este cel care ne-a protejat strămoșii împotriva bolilor 
infecțioase. Întrucât aceste boli au fost eradicate, reacția anti-inflamatorie a 
enzimei 5-lipoxigenază nu numai că a devenit inutilă, ci a devenit chiar mortală. 
În ultimul timp, oamenii de știință au acordat o importanţă deosebită aceastei 
enzime datorită rolului său în apariția artritei, a astmului și a bolii Crohn, motiv 
pentru care industria farmaceutică şi-a propus să dezvolte un medicament 
sigur pentru a atenua efectul acestei enzime. Însă, „inhibitorii enzimei 5-LOX” 
disponibili în prezent nu sunt suficient de siguri pentru a fi administraţi fără o 
supraveghere medicală. Din fericire, există diverse produse alimentare și plante 
care împiedică, în mod eficient, efectul enzimei 5-lipoxigenază.
Cum poate avea surplusul de enzimă 5-lipoxigenază 
un efect dăunător asupra sănătății? Organismul nostru 
generează cantități excesive de acid arahidonic ca urmare a îmbătrânirii 
și/sau a unei diete nesănătoase. Pentru a neutraliza acidul arahidonic, 
organismul nostru produce cantități 
crescute de enzimă 5-lipoxigenază (5-
LOX). Valorile crescute ale enzimei 5-LOX 
și valorile finale în urma scăderii cantităţii 
de acid arachidonic sunt strâns legate de 
bolile specifice vârstei mijlocii cât şi celor 
legate de vârsta înaintată.

Enzima 5-lipoxygenază stimulează 
producerea de molecule pro-inflamatorii 
în organism, numite leucotriene. Au fost 
publicate sute de studii științifice care au 
demonstrat legătura dintre leucotriene și apariția bolilor cardiovasculare, a 
carcinomului, a artritei și bolilor respiratorii, cum ar fi astmul bronșic și boală 
pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Aceste molecule sunt legate de boala 

unor scheme de diete mai sănătoase, nivelul enzimei 5-lipoxigenază scade, chiar 
dacă suprimarea optimă a enzimei 5-LOX și efectelor sale dăunătoare asociate cu 
alimentația tipică occidentală pot constitui o adevărată provocare. Din fericire, 
extractul de tămâie s-a dovedit un inhibitor eficient împotriva acestei enzime.

5-lipoxigenază. Civilizaţiile antice au utilizat, timp de milenii întregi, 
tămâia și rășina de smirnă atât ca sursă de parfumuri plăcute cât și ca tratamente 
împotriva reumatismului, herpesului și tulburărilor gastrointestinale.

În studiile moderne, valoarea medicamentoasă a tămâiei a primit recunoaştere 
odată cu descoperirea acizilor boswellici din această rășină. Acidul 3-acetil-11-
ceto-beta-boswellic (AKBA) s-a dovedit a fi cel mai eficient în inhibarea enzimei 
5-lipoxigenaza și în prevenirea producerii leucotrienelor pro-inflamatorii. Unele 
experimente pe animale au confirmat că extractul de tămâie are un puternic 

efect antiinflamator, în special în atenuarea inflamației articulare la cazurile de 
artrită. Studiile inițiale asupra oamenilor au dat rezultate similare, confirmând 
astfel utilizarea tradițională a tămâiei. Extractul de tămâie s-a dovedit a fi eficient 
la pacienții suferinzi de artrită reumatoidă, boala Crohn, colita ulcerativă și 
astm. Utilizarea tămâiei de-a lungul mileniilor nu a fost niciodată legată de 

siguranță au confirmat că extractul de tămâie are un nivel mare de siguranță, 
atât în   aplicațiile externe, cât și în cele interne.
Renarthro - o formulă combinată de extracte de tămâie 
și smirnă plus colostru. Dr. Zdravko Mauko, de la compania croată 

de smirnă și colostru. În studiile de laborator s-a constatat că extractul de smirnă 
previne efectul enzimelor cu efect degradant asupra cartilagiilor (hialuronidază, 
colagenază). De asemenea, s-a confirmat că adăugarea de extract de smirnă 
mărește efectul celorlalte plante de 20 de ori. Alte studii de laborator au arătat că 
peptidele PRP găsite în lapte îmbunătățesc efectul celorlalte ingrediente de câteva 

ori. Inovația protejată 
prin brevet oferită de 
Farmavita constă în faptul 
că îmbinarea acestor trei 
ingrediente formează o 
combinaţie unică, care este 
de câteva ori mai eficace 
decât componentele 
individuale.
Protejarea inimii 
și a vaselor de 
sânge. Rolul proceselor 
inflamatorii în corpul 
nostru după apariția 
aterosclerozei (îngroșarea 
vaselor de sânge și a 

congestiei) este cunoscut de peste 20 de ani. În 1991, s-a descoperit că unul 
dintre factorii de ateroscleroză este o moleculă produsă în urma unui proces 
care începe cu efectul enzimei 5-lipoxigenază. Astfel, timp de peste 10 ani, s-a 
încercat izolarea inhibitorilor de enzimă 5-LOX care ar putea împiedica sau 
chiar inversa îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Extractul de tămâie se 
dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni inhibitori naturali de enzimă 5-LOX în 
cazul apariției aterosclerozei.

Extractul de tămâie are multiple efecte complementare asupra țesutului 
vascular întrucât influenţeată puternic fixarea radicalilor liberi. De asemenea, 
extractul scade colesterolul total cu până la 48% și creşte «colesterolul bun» 
(HDL) cu până la 30%. Însă ceea ce îi interesează cel mai mult pe cardiologi 
este efectul extractului de tămâie asupra inhibării enzimei 5-lipoxigenază și 
asupra altor factori inflamatori. În cazul endoteliului capilar uman, extractul de 
tămâie are un efect semnificativ asupra prevenirii deteriorării pereților vaselor 
de sânge ca urmare a aterosclerozei. Se estimează că extractul de tămâie are 
un efect pozitiv asupra a 113 gene implicate în apariția inflamației vasculare.

Extractele bogate în AKBA, principalul agent bioactiv din tămâie, au 

Formula Completă Renarthro pentru articulaţii sănătoase !
Capsule, ICE Gel (extract din tămâie, smirnă, eucalipt) şi miere polifloră 
alpină cu extract de boswellia serrata, extract din smirnă (commiphora 

mukul) şi proteină din lapte + COLOSTRUM (1000 mg+VIT C)

 NOU!!!

demonstrat o reducere cu 50% a leziunilor provocate de către ateroscleroză 
şi, de asemenea, o reducere substanţială a activităţii mai multor factori de 
coagulare a sângelui. Un efect similar este atribuit gugulsteronilor găsiți în 
extractul de smirnă.
Neuroprotecția și sănătatea creierului. S-a descoperit că unul 
dintre componenţii tămâiei este un potențial stimulent al sistemului receptorilor 
creierului denumit TRPV3, care este responsabil pentru reglarea anxietății și 
care are un efect similar cu antidepresivele.

Una dintre principalele componente ale tămâiei obținute din copacii Boswellia 
Carterii, numită stimsoacetat, inhibă mediatorii inflamației din țesutul cerebral 
- un efect cu o semnificativă speranță în tratamentul afectării țesutului cerebral. 
Reacțiile cerebrale inflamatorii periculoase pot provoca leziuni asupra țesutului 
cerebral în doar câteva ore, provocând deficiențe neurologice pe termen lung.

Stimsoacetatul acționează în special ca un inhibitor al degenerării celulelor 
cerebrale în hipocampus, regiunea creierului responsabilă de memorie. Acest 
efect a fost confirmat de studiile făcute pe animale. Șobolanii de laborator, 
cărora li s-a dat o substanță care provoacă pierderea memoriei, asociată cu 
extract de tămâie, au avut rezultate semnificativ mai bune în ceea ce privește 
orientarea spațială și testele de învățare în comparație cu animalele cărora nu li 
s-a administrat extract de tămâie. Rezultate similare s-au obținut la animalele 
cărora nu li s-a administrat substanţa de inducere a pierderii memoriei. Extractele 
obținute din Boswellia papyrifera, una din cele 5 specii de Boswellia utilizate în 
producția de rășină de tămâie parfumată, au fost testate pe șobolani și pe animale 
cu o orientare spațială mai bună şi aceste extracte le-au ajutat să găsească mai 
rapid drumul într-un labirint.
Protejarea împotriva cancerului. Efectul acidului boswellic, unul 
din componentele principale ale tămâie, se obţine prin mai multe mecanisme 
care împiedică proliferarea (răspândirea) celulelor canceroase. AKBA provoacă 
apoptoza, adică moartea celulară programată, prin afectarea așa-numitului 
„receptor de deces” de pe suprafața celulară și provocând „sinuciderea” celulei 
canceroase. De asemenea, acidul Boswellic blochează comunicarea intercelulară 
între celulele carcinomului responsabile de multiplicarea celulelor. În plus, AKBA 
împiedică creșterea tumorii prin inhibarea factorului de creștere endotelial 
vascular utilizat de celule pentru dezvoltarea noilor vase de sânge necesare 
sistemului vascular (VEGF). Recent, s-a descoperit că AKBA poate fi eficient 
şi în cazul inhibării receptorului celular de tip CXCR4, utilizat de celulele 
carcinomului pentru a provoca metastaze și considerat cauza morții de 
cancer în 90% dintre cazuri. Până în prezent, extractele de tămâie au 
arătat rezultate promițătoare și în ceea ce privește reducerea creșterii 
numărului de celule maligne, reducerea multiplicării carcinomului, 
a metastazelor prostatei, vezicii urinare, colului uterin, intestinelor, 
precum și a mielomului multiplu și a cancerului de măduvă osoasă.
Extractul de tămâie reduce durerea produsă de 
artrită. Studii anterioare asupra extractului de tămâie au inclus și 
unele ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii, 
cum ar fi ashwagandha („Withania somnifera”), turmericul („Curcuma 
longa”) și zincul. Într-un astfel de studiu, unui număr de 42 de pacienți 
li s-a administrat combinații ale acestor substanțe nutritive sau placebo 
timp de trei luni. Segmentul de pacienţi care a primit această combinație 
a semnalat o reducere semnificativă a durerii și un grad mai mare de 
mobilitate articulară, spre deosebire de segmentul de pacienţi care a 
primit substanţe placebo.

Un alt studiu similar, care a urmărit evoluţia indicelui osteoartritei 
WOMAC, a demonstrat o reducere substanțială a acestui indice, precum 
și ameliorarea durerii și reducerea gradului de imobilitate. Nu s-au 
observat efecte secundare semnificative în nici unul dintre studii.

Studii mai recente au fost efectuate exclusiv numai cu extract de tămâie, 
respectiv cu o doză zilnică de până la 3600 mg în paralel cu administrarea de 
tratament placebo. Din nou, s-a observat o îmbunătățire considerabilă a tuturor 
parametrilor, incluzând reducerea durerii articulare, îmbunătăţirea articulațiilor 
umflate, îmbunătăţirea mobilităţii articulațiilor și creșterea potenţialului de 
deplasare în timpul mersului.

În anul 2008 a fost efectuat un studiu de administrare a unui extract de 
tămâie cu concentraţie de 30% acid AKBA pe un număr de 70 de pacienți care 
sufereau de osteoartrită. Unii pacienții au primit câte o doză de extract de 100 
mg/zi, alţii câte o doză de extract de 250 mg/zi iar alţii au primit un placebo 
timp de 90 de zile. Spre deosebire de cei cu placebo, ambele segmente care 
au primit extractul, au prezentat o îmbunătățire clinică și semnificativă, din 
punct de vedere statistic, al indicelui de durere și a funcției fizice. Există și alte 
caracteristici ale acestui studiu care sunt demne de remarcat. În primul rând, 
pe probele de fluid s-a înregistrat o reducere semnificativă a MMP-3 (matricea 
metaloproteinazei-3), care este o enzimă ce provoacă procese inflamatorii și de 
degradare a cartilagiilor în bolile de osteoartrită. În al doilea rând, încă din ziua 
a şaptea a studiului de 90 de zile, ameliorarea durerii și creșterea mobilității au 
fost clar vizibile. În anul 2010, un studiu similar realizat cu extracte de tămâie, 
a produs efecte similare.
Alte metode de atenuare a efectului enzimei 5-LOX. Dieta 
tipică occidentală abundă în acizi grași Omega-6, acizi grași saturați, carbohidrați 
rafinați și acid arahidonic. Consumul excesiv de astfel de alimente și consumul 
insuficient de alimente bogate în acizi grași Omega-3 contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea bolilor sistemice inflamatorii cronice.

Cei care sunt atenți la sănătatea lor folosesc substanțe nutritive cum ar fi 
uleiul de pește sau turmericul care scad activitatea enzimei 5-lipoxigenază din 
organism. Efectul acestora asupra eliminării enzimei 5-LOX reprezintă o dovadă 
parțială a numeroaselor beneficii oferite de către aceste elemente nutritive. Cu 
toate acestea, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, producția excesivă de enzima 
5-LOX necesită metode de suprimare mai eficiente. Preparatele din plante cu 
extract de tămâie, combinate cu obiceiuri alimentare mai sănătoase, oferă o 
metodă naturală eficientă de inhibare selectivă a enzimei 5-LOX.
Concluzie. Excesul de enzimă 5-lipoxigenază provoacă producerea de 
molecule pro-inflamatorii, incluzând leucotrienele. Procesele inflamatorii din 
organism, induse de enzima 5-lipoxygenază, sunt legate de șapte din zece cele 

mai frecvente cauze de deces în SUA, inclusiv cancerul și bolile cardiace.
În prezent, există un număr redus de produse medicale sigure 

care să inhibe enzima 5-LOX; în plus, acestea trebuie administrate 
sub supravegherea unui medic. Din fericire, recent, au fost descoperiți 
inhibitorii naturali împotriva enzimei 5-LOX care reduc, în mod eficient, 
activitatea acestei enzime. După cum reiese din multele surse de informații 
convingătoare, componentele din tămâie blochează reacțiile inflamatorii 
cauzate de enzima 5-LOX, enzima care accelerează apariția numeroaselor 
boli ce provoacă îmbătrânirea.

Toți cei care doresc să prevină efectul nociv al acestei enzime și să-și 
prelungească viața sănătos ar trebui să adopte o dietă antiinflamatoare 
cu utilizarea redusă sau integral eliminată a cărnii roșii, a organelor 
comestibile, a cârnaților, zahărului și alimentelor cu conţinut glicemic 
ridicat. În selectarea grăsimilor și uleiurile alimentare, ar trebui preferate 
cele cu conținut ridicat de grăsimi Omega-3 nesaturate (ulei de măsline, 
ulei de nucă de cocos, ulei de in, ulei de semințe de dovleac și ulei de 
pește). De asemenea, recomandăm o capsulă de Renarthro zilnic, ca şi 
supliment în dieta anti-inflamatorie.
Pentru informatii si comenzi ne puteti contacta la:

Tel. 031.0051375 sau WWW.NATURASTUDIO.RO
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Enzima care provoacă 7 din 10 
cele mai întâlnite cauze de deces
A fecţiunile cardiace, carcinomul, bolile pulmonare cronice, boala 

Alzheimer, pneumonia şi gripa sunt toate legate de această enzimă 

când este produsă de către organism în cantităţi excesive, dă naştere unui întreg 
lanţ de reacţii inflamatorii periculoase.

În mod ironic, aceast tip de reacție inflamatorie sistemică cauzată de 
enzima 5-lipoxigenază este cel care ne-a protejat strămoșii împotriva bolilor 
infecțioase. Întrucât aceste boli au fost eradicate, reacția anti-inflamatorie a 
enzimei 5-lipoxigenază nu numai că a devenit inutilă, ci a devenit chiar mortală. 
În ultimul timp, oamenii de știință au acordat o importanţă deosebită aceastei 
enzime datorită rolului său în apariția artritei, a astmului și a bolii Crohn, motiv 
pentru care industria farmaceutică şi-a propus să dezvolte un medicament 
sigur pentru a atenua efectul acestei enzime. Însă, „inhibitorii enzimei 5-LOX” 
disponibili în prezent nu sunt suficient de siguri pentru a fi administraţi fără o 
supraveghere medicală. Din fericire, există diverse produse alimentare și plante 
care împiedică, în mod eficient, efectul enzimei 5-lipoxigenază.
Cum poate avea surplusul de enzimă 5-lipoxigenază 
un efect dăunător asupra sănătății? Organismul nostru 
generează cantități excesive de acid arahidonic ca urmare a îmbătrânirii 
și/sau a unei diete nesănătoase. Pentru a neutraliza acidul arahidonic, 
organismul nostru produce cantități 
crescute de enzimă 5-lipoxigenază (5-
LOX). Valorile crescute ale enzimei 5-LOX 
și valorile finale în urma scăderii cantităţii 
de acid arachidonic sunt strâns legate de 
bolile specifice vârstei mijlocii cât şi celor 
legate de vârsta înaintată.

Enzima 5-lipoxygenază stimulează 
producerea de molecule pro-inflamatorii 
în organism, numite leucotriene. Au fost 
publicate sute de studii științifice care au 
demonstrat legătura dintre leucotriene și apariția bolilor cardiovasculare, a 
carcinomului, a artritei și bolilor respiratorii, cum ar fi astmul bronșic și boală 
pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Aceste molecule sunt legate de boala 

unor scheme de diete mai sănătoase, nivelul enzimei 5-lipoxigenază scade, chiar 
dacă suprimarea optimă a enzimei 5-LOX și efectelor sale dăunătoare asociate cu 
alimentația tipică occidentală pot constitui o adevărată provocare. Din fericire, 
extractul de tămâie s-a dovedit un inhibitor eficient împotriva acestei enzime.

5-lipoxigenază. Civilizaţiile antice au utilizat, timp de milenii întregi, 
tămâia și rășina de smirnă atât ca sursă de parfumuri plăcute cât și ca tratamente 
împotriva reumatismului, herpesului și tulburărilor gastrointestinale.

În studiile moderne, valoarea medicamentoasă a tămâiei a primit recunoaştere 
odată cu descoperirea acizilor boswellici din această rășină. Acidul 3-acetil-11-
ceto-beta-boswellic (AKBA) s-a dovedit a fi cel mai eficient în inhibarea enzimei 
5-lipoxigenaza și în prevenirea producerii leucotrienelor pro-inflamatorii. Unele 
experimente pe animale au confirmat că extractul de tămâie are un puternic 

efect antiinflamator, în special în atenuarea inflamației articulare la cazurile de 
artrită. Studiile inițiale asupra oamenilor au dat rezultate similare, confirmând 
astfel utilizarea tradițională a tămâiei. Extractul de tămâie s-a dovedit a fi eficient 
la pacienții suferinzi de artrită reumatoidă, boala Crohn, colita ulcerativă și 
astm. Utilizarea tămâiei de-a lungul mileniilor nu a fost niciodată legată de 

siguranță au confirmat că extractul de tămâie are un nivel mare de siguranță, 
atât în   aplicațiile externe, cât și în cele interne.
Renarthro - o formulă combinată de extracte de tămâie 
și smirnă plus colostru. Dr. Zdravko Mauko, de la compania croată 

de smirnă și colostru. În studiile de laborator s-a constatat că extractul de smirnă 
previne efectul enzimelor cu efect degradant asupra cartilagiilor (hialuronidază, 
colagenază). De asemenea, s-a confirmat că adăugarea de extract de smirnă 
mărește efectul celorlalte plante de 20 de ori. Alte studii de laborator au arătat că 
peptidele PRP găsite în lapte îmbunătățesc efectul celorlalte ingrediente de câteva 

ori. Inovația protejată 
prin brevet oferită de 
Farmavita constă în faptul 
că îmbinarea acestor trei 
ingrediente formează o 
combinaţie unică, care este 
de câteva ori mai eficace 
decât componentele 
individuale.
Protejarea inimii 
și a vaselor de 
sânge. Rolul proceselor 
inflamatorii în corpul 
nostru după apariția 
aterosclerozei (îngroșarea 
vaselor de sânge și a 

congestiei) este cunoscut de peste 20 de ani. În 1991, s-a descoperit că unul 
dintre factorii de ateroscleroză este o moleculă produsă în urma unui proces 
care începe cu efectul enzimei 5-lipoxigenază. Astfel, timp de peste 10 ani, s-a 
încercat izolarea inhibitorilor de enzimă 5-LOX care ar putea împiedica sau 
chiar inversa îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Extractul de tămâie se 
dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni inhibitori naturali de enzimă 5-LOX în 
cazul apariției aterosclerozei.

Extractul de tămâie are multiple efecte complementare asupra țesutului 
vascular întrucât influenţeată puternic fixarea radicalilor liberi. De asemenea, 
extractul scade colesterolul total cu până la 48% și creşte «colesterolul bun» 
(HDL) cu până la 30%. Însă ceea ce îi interesează cel mai mult pe cardiologi 
este efectul extractului de tămâie asupra inhibării enzimei 5-lipoxigenază și 
asupra altor factori inflamatori. În cazul endoteliului capilar uman, extractul de 
tămâie are un efect semnificativ asupra prevenirii deteriorării pereților vaselor 
de sânge ca urmare a aterosclerozei. Se estimează că extractul de tămâie are 
un efect pozitiv asupra a 113 gene implicate în apariția inflamației vasculare.

Extractele bogate în AKBA, principalul agent bioactiv din tămâie, au 

Formula Completă Renarthro pentru articulaţii sănătoase !
Capsule, ICE Gel (extract din tămâie, smirnă, eucalipt) şi miere polifloră 
alpină cu extract de boswellia serrata, extract din smirnă (commiphora 

mukul) şi proteină din lapte + COLOSTRUM (1000 mg+VIT C)

 NOU!!!

demonstrat o reducere cu 50% a leziunilor provocate de către ateroscleroză 
şi, de asemenea, o reducere substanţială a activităţii mai multor factori de 
coagulare a sângelui. Un efect similar este atribuit gugulsteronilor găsiți în 
extractul de smirnă.
Neuroprotecția și sănătatea creierului. S-a descoperit că unul 
dintre componenţii tămâiei este un potențial stimulent al sistemului receptorilor 
creierului denumit TRPV3, care este responsabil pentru reglarea anxietății și 
care are un efect similar cu antidepresivele.

Una dintre principalele componente ale tămâiei obținute din copacii Boswellia 
Carterii, numită stimsoacetat, inhibă mediatorii inflamației din țesutul cerebral 
- un efect cu o semnificativă speranță în tratamentul afectării țesutului cerebral. 
Reacțiile cerebrale inflamatorii periculoase pot provoca leziuni asupra țesutului 
cerebral în doar câteva ore, provocând deficiențe neurologice pe termen lung.

Stimsoacetatul acționează în special ca un inhibitor al degenerării celulelor 
cerebrale în hipocampus, regiunea creierului responsabilă de memorie. Acest 
efect a fost confirmat de studiile făcute pe animale. Șobolanii de laborator, 
cărora li s-a dat o substanță care provoacă pierderea memoriei, asociată cu 
extract de tămâie, au avut rezultate semnificativ mai bune în ceea ce privește 
orientarea spațială și testele de învățare în comparație cu animalele cărora nu li 
s-a administrat extract de tămâie. Rezultate similare s-au obținut la animalele 
cărora nu li s-a administrat substanţa de inducere a pierderii memoriei. Extractele 
obținute din Boswellia papyrifera, una din cele 5 specii de Boswellia utilizate în 
producția de rășină de tămâie parfumată, au fost testate pe șobolani și pe animale 
cu o orientare spațială mai bună şi aceste extracte le-au ajutat să găsească mai 
rapid drumul într-un labirint.
Protejarea împotriva cancerului. Efectul acidului boswellic, unul 
din componentele principale ale tămâie, se obţine prin mai multe mecanisme 
care împiedică proliferarea (răspândirea) celulelor canceroase. AKBA provoacă 
apoptoza, adică moartea celulară programată, prin afectarea așa-numitului 
„receptor de deces” de pe suprafața celulară și provocând „sinuciderea” celulei 
canceroase. De asemenea, acidul Boswellic blochează comunicarea intercelulară 
între celulele carcinomului responsabile de multiplicarea celulelor. În plus, AKBA 
împiedică creșterea tumorii prin inhibarea factorului de creștere endotelial 
vascular utilizat de celule pentru dezvoltarea noilor vase de sânge necesare 
sistemului vascular (VEGF). Recent, s-a descoperit că AKBA poate fi eficient 
şi în cazul inhibării receptorului celular de tip CXCR4, utilizat de celulele 
carcinomului pentru a provoca metastaze și considerat cauza morții de 
cancer în 90% dintre cazuri. Până în prezent, extractele de tămâie au 
arătat rezultate promițătoare și în ceea ce privește reducerea creșterii 
numărului de celule maligne, reducerea multiplicării carcinomului, 
a metastazelor prostatei, vezicii urinare, colului uterin, intestinelor, 
precum și a mielomului multiplu și a cancerului de măduvă osoasă.
Extractul de tămâie reduce durerea produsă de 
artrită. Studii anterioare asupra extractului de tămâie au inclus și 
unele ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii, 
cum ar fi ashwagandha („Withania somnifera”), turmericul („Curcuma 
longa”) și zincul. Într-un astfel de studiu, unui număr de 42 de pacienți 
li s-a administrat combinații ale acestor substanțe nutritive sau placebo 
timp de trei luni. Segmentul de pacienţi care a primit această combinație 
a semnalat o reducere semnificativă a durerii și un grad mai mare de 
mobilitate articulară, spre deosebire de segmentul de pacienţi care a 
primit substanţe placebo.

Un alt studiu similar, care a urmărit evoluţia indicelui osteoartritei 
WOMAC, a demonstrat o reducere substanțială a acestui indice, precum 
și ameliorarea durerii și reducerea gradului de imobilitate. Nu s-au 
observat efecte secundare semnificative în nici unul dintre studii.

Studii mai recente au fost efectuate exclusiv numai cu extract de tămâie, 
respectiv cu o doză zilnică de până la 3600 mg în paralel cu administrarea de 
tratament placebo. Din nou, s-a observat o îmbunătățire considerabilă a tuturor 
parametrilor, incluzând reducerea durerii articulare, îmbunătăţirea articulațiilor 
umflate, îmbunătăţirea mobilităţii articulațiilor și creșterea potenţialului de 
deplasare în timpul mersului.

În anul 2008 a fost efectuat un studiu de administrare a unui extract de 
tămâie cu concentraţie de 30% acid AKBA pe un număr de 70 de pacienți care 
sufereau de osteoartrită. Unii pacienții au primit câte o doză de extract de 100 
mg/zi, alţii câte o doză de extract de 250 mg/zi iar alţii au primit un placebo 
timp de 90 de zile. Spre deosebire de cei cu placebo, ambele segmente care 
au primit extractul, au prezentat o îmbunătățire clinică și semnificativă, din 
punct de vedere statistic, al indicelui de durere și a funcției fizice. Există și alte 
caracteristici ale acestui studiu care sunt demne de remarcat. În primul rând, 
pe probele de fluid s-a înregistrat o reducere semnificativă a MMP-3 (matricea 
metaloproteinazei-3), care este o enzimă ce provoacă procese inflamatorii și de 
degradare a cartilagiilor în bolile de osteoartrită. În al doilea rând, încă din ziua 
a şaptea a studiului de 90 de zile, ameliorarea durerii și creșterea mobilității au 
fost clar vizibile. În anul 2010, un studiu similar realizat cu extracte de tămâie, 
a produs efecte similare.
Alte metode de atenuare a efectului enzimei 5-LOX. Dieta 
tipică occidentală abundă în acizi grași Omega-6, acizi grași saturați, carbohidrați 
rafinați și acid arahidonic. Consumul excesiv de astfel de alimente și consumul 
insuficient de alimente bogate în acizi grași Omega-3 contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea bolilor sistemice inflamatorii cronice.

Cei care sunt atenți la sănătatea lor folosesc substanțe nutritive cum ar fi 
uleiul de pește sau turmericul care scad activitatea enzimei 5-lipoxigenază din 
organism. Efectul acestora asupra eliminării enzimei 5-LOX reprezintă o dovadă 
parțială a numeroaselor beneficii oferite de către aceste elemente nutritive. Cu 
toate acestea, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, producția excesivă de enzima 
5-LOX necesită metode de suprimare mai eficiente. Preparatele din plante cu 
extract de tămâie, combinate cu obiceiuri alimentare mai sănătoase, oferă o 
metodă naturală eficientă de inhibare selectivă a enzimei 5-LOX.
Concluzie. Excesul de enzimă 5-lipoxigenază provoacă producerea de 
molecule pro-inflamatorii, incluzând leucotrienele. Procesele inflamatorii din 
organism, induse de enzima 5-lipoxygenază, sunt legate de șapte din zece cele 

mai frecvente cauze de deces în SUA, inclusiv cancerul și bolile cardiace.
În prezent, există un număr redus de produse medicale sigure 

care să inhibe enzima 5-LOX; în plus, acestea trebuie administrate 
sub supravegherea unui medic. Din fericire, recent, au fost descoperiți 
inhibitorii naturali împotriva enzimei 5-LOX care reduc, în mod eficient, 
activitatea acestei enzime. După cum reiese din multele surse de informații 
convingătoare, componentele din tămâie blochează reacțiile inflamatorii 
cauzate de enzima 5-LOX, enzima care accelerează apariția numeroaselor 
boli ce provoacă îmbătrânirea.

Toți cei care doresc să prevină efectul nociv al acestei enzime și să-și 
prelungească viața sănătos ar trebui să adopte o dietă antiinflamatoare 
cu utilizarea redusă sau integral eliminată a cărnii roșii, a organelor 
comestibile, a cârnaților, zahărului și alimentelor cu conţinut glicemic 
ridicat. În selectarea grăsimilor și uleiurile alimentare, ar trebui preferate 
cele cu conținut ridicat de grăsimi Omega-3 nesaturate (ulei de măsline, 
ulei de nucă de cocos, ulei de in, ulei de semințe de dovleac și ulei de 
pește). De asemenea, recomandăm o capsulă de Renarthro zilnic, ca şi 
supliment în dieta anti-inflamatorie.
Pentru informatii si comenzi ne puteti contacta la:

Tel. 031.0051375 sau WWW.NATURASTUDIO.RO
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Enzima care provoacă 7 din 10 
cele mai întâlnite cauze de deces
A fecţiunile cardiace, carcinomul, bolile pulmonare cronice, boala 

Alzheimer, pneumonia şi gripa sunt toate legate de această enzimă 

când este produsă de către organism în cantităţi excesive, dă naştere unui întreg 
lanţ de reacţii inflamatorii periculoase.

În mod ironic, aceast tip de reacție inflamatorie sistemică cauzată de 
enzima 5-lipoxigenază este cel care ne-a protejat strămoșii împotriva bolilor 
infecțioase. Întrucât aceste boli au fost eradicate, reacția anti-inflamatorie a 
enzimei 5-lipoxigenază nu numai că a devenit inutilă, ci a devenit chiar mortală. 
În ultimul timp, oamenii de știință au acordat o importanţă deosebită aceastei 
enzime datorită rolului său în apariția artritei, a astmului și a bolii Crohn, motiv 
pentru care industria farmaceutică şi-a propus să dezvolte un medicament 
sigur pentru a atenua efectul acestei enzime. Însă, „inhibitorii enzimei 5-LOX” 
disponibili în prezent nu sunt suficient de siguri pentru a fi administraţi fără o 
supraveghere medicală. Din fericire, există diverse produse alimentare și plante 
care împiedică, în mod eficient, efectul enzimei 5-lipoxigenază.
Cum poate avea surplusul de enzimă 5-lipoxigenază 
un efect dăunător asupra sănătății? Organismul nostru 
generează cantități excesive de acid arahidonic ca urmare a îmbătrânirii 
și/sau a unei diete nesănătoase. Pentru a neutraliza acidul arahidonic, 
organismul nostru produce cantități 
crescute de enzimă 5-lipoxigenază (5-
LOX). Valorile crescute ale enzimei 5-LOX 
și valorile finale în urma scăderii cantităţii 
de acid arachidonic sunt strâns legate de 
bolile specifice vârstei mijlocii cât şi celor 
legate de vârsta înaintată.

Enzima 5-lipoxygenază stimulează 
producerea de molecule pro-inflamatorii 
în organism, numite leucotriene. Au fost 
publicate sute de studii științifice care au 
demonstrat legătura dintre leucotriene și apariția bolilor cardiovasculare, a 
carcinomului, a artritei și bolilor respiratorii, cum ar fi astmul bronșic și boală 
pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Aceste molecule sunt legate de boala 

unor scheme de diete mai sănătoase, nivelul enzimei 5-lipoxigenază scade, chiar 
dacă suprimarea optimă a enzimei 5-LOX și efectelor sale dăunătoare asociate cu 
alimentația tipică occidentală pot constitui o adevărată provocare. Din fericire, 
extractul de tămâie s-a dovedit un inhibitor eficient împotriva acestei enzime.

5-lipoxigenază. Civilizaţiile antice au utilizat, timp de milenii întregi, 
tămâia și rășina de smirnă atât ca sursă de parfumuri plăcute cât și ca tratamente 
împotriva reumatismului, herpesului și tulburărilor gastrointestinale.

În studiile moderne, valoarea medicamentoasă a tămâiei a primit recunoaştere 
odată cu descoperirea acizilor boswellici din această rășină. Acidul 3-acetil-11-
ceto-beta-boswellic (AKBA) s-a dovedit a fi cel mai eficient în inhibarea enzimei 
5-lipoxigenaza și în prevenirea producerii leucotrienelor pro-inflamatorii. Unele 
experimente pe animale au confirmat că extractul de tămâie are un puternic 

efect antiinflamator, în special în atenuarea inflamației articulare la cazurile de 
artrită. Studiile inițiale asupra oamenilor au dat rezultate similare, confirmând 
astfel utilizarea tradițională a tămâiei. Extractul de tămâie s-a dovedit a fi eficient 
la pacienții suferinzi de artrită reumatoidă, boala Crohn, colita ulcerativă și 
astm. Utilizarea tămâiei de-a lungul mileniilor nu a fost niciodată legată de 

siguranță au confirmat că extractul de tămâie are un nivel mare de siguranță, 
atât în   aplicațiile externe, cât și în cele interne.
Renarthro - o formulă combinată de extracte de tămâie 
și smirnă plus colostru. Dr. Zdravko Mauko, de la compania croată 

de smirnă și colostru. În studiile de laborator s-a constatat că extractul de smirnă 
previne efectul enzimelor cu efect degradant asupra cartilagiilor (hialuronidază, 
colagenază). De asemenea, s-a confirmat că adăugarea de extract de smirnă 
mărește efectul celorlalte plante de 20 de ori. Alte studii de laborator au arătat că 
peptidele PRP găsite în lapte îmbunătățesc efectul celorlalte ingrediente de câteva 

ori. Inovația protejată 
prin brevet oferită de 
Farmavita constă în faptul 
că îmbinarea acestor trei 
ingrediente formează o 
combinaţie unică, care este 
de câteva ori mai eficace 
decât componentele 
individuale.
Protejarea inimii 
și a vaselor de 
sânge. Rolul proceselor 
inflamatorii în corpul 
nostru după apariția 
aterosclerozei (îngroșarea 
vaselor de sânge și a 

congestiei) este cunoscut de peste 20 de ani. În 1991, s-a descoperit că unul 
dintre factorii de ateroscleroză este o moleculă produsă în urma unui proces 
care începe cu efectul enzimei 5-lipoxigenază. Astfel, timp de peste 10 ani, s-a 
încercat izolarea inhibitorilor de enzimă 5-LOX care ar putea împiedica sau 
chiar inversa îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Extractul de tămâie se 
dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni inhibitori naturali de enzimă 5-LOX în 
cazul apariției aterosclerozei.

Extractul de tămâie are multiple efecte complementare asupra țesutului 
vascular întrucât influenţeată puternic fixarea radicalilor liberi. De asemenea, 
extractul scade colesterolul total cu până la 48% și creşte «colesterolul bun» 
(HDL) cu până la 30%. Însă ceea ce îi interesează cel mai mult pe cardiologi 
este efectul extractului de tămâie asupra inhibării enzimei 5-lipoxigenază și 
asupra altor factori inflamatori. În cazul endoteliului capilar uman, extractul de 
tămâie are un efect semnificativ asupra prevenirii deteriorării pereților vaselor 
de sânge ca urmare a aterosclerozei. Se estimează că extractul de tămâie are 
un efect pozitiv asupra a 113 gene implicate în apariția inflamației vasculare.

Extractele bogate în AKBA, principalul agent bioactiv din tămâie, au 
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alpină cu extract de boswellia serrata, extract din smirnă (commiphora 
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demonstrat o reducere cu 50% a leziunilor provocate de către ateroscleroză 
şi, de asemenea, o reducere substanţială a activităţii mai multor factori de 
coagulare a sângelui. Un efect similar este atribuit gugulsteronilor găsiți în 
extractul de smirnă.
Neuroprotecția și sănătatea creierului. S-a descoperit că unul 
dintre componenţii tămâiei este un potențial stimulent al sistemului receptorilor 
creierului denumit TRPV3, care este responsabil pentru reglarea anxietății și 
care are un efect similar cu antidepresivele.

Una dintre principalele componente ale tămâiei obținute din copacii Boswellia 
Carterii, numită stimsoacetat, inhibă mediatorii inflamației din țesutul cerebral 
- un efect cu o semnificativă speranță în tratamentul afectării țesutului cerebral. 
Reacțiile cerebrale inflamatorii periculoase pot provoca leziuni asupra țesutului 
cerebral în doar câteva ore, provocând deficiențe neurologice pe termen lung.

Stimsoacetatul acționează în special ca un inhibitor al degenerării celulelor 
cerebrale în hipocampus, regiunea creierului responsabilă de memorie. Acest 
efect a fost confirmat de studiile făcute pe animale. Șobolanii de laborator, 
cărora li s-a dat o substanță care provoacă pierderea memoriei, asociată cu 
extract de tămâie, au avut rezultate semnificativ mai bune în ceea ce privește 
orientarea spațială și testele de învățare în comparație cu animalele cărora nu li 
s-a administrat extract de tămâie. Rezultate similare s-au obținut la animalele 
cărora nu li s-a administrat substanţa de inducere a pierderii memoriei. Extractele 
obținute din Boswellia papyrifera, una din cele 5 specii de Boswellia utilizate în 
producția de rășină de tămâie parfumată, au fost testate pe șobolani și pe animale 
cu o orientare spațială mai bună şi aceste extracte le-au ajutat să găsească mai 
rapid drumul într-un labirint.
Protejarea împotriva cancerului. Efectul acidului boswellic, unul 
din componentele principale ale tămâie, se obţine prin mai multe mecanisme 
care împiedică proliferarea (răspândirea) celulelor canceroase. AKBA provoacă 
apoptoza, adică moartea celulară programată, prin afectarea așa-numitului 
„receptor de deces” de pe suprafața celulară și provocând „sinuciderea” celulei 
canceroase. De asemenea, acidul Boswellic blochează comunicarea intercelulară 
între celulele carcinomului responsabile de multiplicarea celulelor. În plus, AKBA 
împiedică creșterea tumorii prin inhibarea factorului de creștere endotelial 
vascular utilizat de celule pentru dezvoltarea noilor vase de sânge necesare 
sistemului vascular (VEGF). Recent, s-a descoperit că AKBA poate fi eficient 
şi în cazul inhibării receptorului celular de tip CXCR4, utilizat de celulele 
carcinomului pentru a provoca metastaze și considerat cauza morții de 
cancer în 90% dintre cazuri. Până în prezent, extractele de tămâie au 
arătat rezultate promițătoare și în ceea ce privește reducerea creșterii 
numărului de celule maligne, reducerea multiplicării carcinomului, 
a metastazelor prostatei, vezicii urinare, colului uterin, intestinelor, 
precum și a mielomului multiplu și a cancerului de măduvă osoasă.
Extractul de tămâie reduce durerea produsă de 
artrită. Studii anterioare asupra extractului de tămâie au inclus și 
unele ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii, 
cum ar fi ashwagandha („Withania somnifera”), turmericul („Curcuma 
longa”) și zincul. Într-un astfel de studiu, unui număr de 42 de pacienți 
li s-a administrat combinații ale acestor substanțe nutritive sau placebo 
timp de trei luni. Segmentul de pacienţi care a primit această combinație 
a semnalat o reducere semnificativă a durerii și un grad mai mare de 
mobilitate articulară, spre deosebire de segmentul de pacienţi care a 
primit substanţe placebo.

Un alt studiu similar, care a urmărit evoluţia indicelui osteoartritei 
WOMAC, a demonstrat o reducere substanțială a acestui indice, precum 
și ameliorarea durerii și reducerea gradului de imobilitate. Nu s-au 
observat efecte secundare semnificative în nici unul dintre studii.

Studii mai recente au fost efectuate exclusiv numai cu extract de tămâie, 
respectiv cu o doză zilnică de până la 3600 mg în paralel cu administrarea de 
tratament placebo. Din nou, s-a observat o îmbunătățire considerabilă a tuturor 
parametrilor, incluzând reducerea durerii articulare, îmbunătăţirea articulațiilor 
umflate, îmbunătăţirea mobilităţii articulațiilor și creșterea potenţialului de 
deplasare în timpul mersului.

În anul 2008 a fost efectuat un studiu de administrare a unui extract de 
tămâie cu concentraţie de 30% acid AKBA pe un număr de 70 de pacienți care 
sufereau de osteoartrită. Unii pacienții au primit câte o doză de extract de 100 
mg/zi, alţii câte o doză de extract de 250 mg/zi iar alţii au primit un placebo 
timp de 90 de zile. Spre deosebire de cei cu placebo, ambele segmente care 
au primit extractul, au prezentat o îmbunătățire clinică și semnificativă, din 
punct de vedere statistic, al indicelui de durere și a funcției fizice. Există și alte 
caracteristici ale acestui studiu care sunt demne de remarcat. În primul rând, 
pe probele de fluid s-a înregistrat o reducere semnificativă a MMP-3 (matricea 
metaloproteinazei-3), care este o enzimă ce provoacă procese inflamatorii și de 
degradare a cartilagiilor în bolile de osteoartrită. În al doilea rând, încă din ziua 
a şaptea a studiului de 90 de zile, ameliorarea durerii și creșterea mobilității au 
fost clar vizibile. În anul 2010, un studiu similar realizat cu extracte de tămâie, 
a produs efecte similare.
Alte metode de atenuare a efectului enzimei 5-LOX. Dieta 
tipică occidentală abundă în acizi grași Omega-6, acizi grași saturați, carbohidrați 
rafinați și acid arahidonic. Consumul excesiv de astfel de alimente și consumul 
insuficient de alimente bogate în acizi grași Omega-3 contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea bolilor sistemice inflamatorii cronice.

Cei care sunt atenți la sănătatea lor folosesc substanțe nutritive cum ar fi 
uleiul de pește sau turmericul care scad activitatea enzimei 5-lipoxigenază din 
organism. Efectul acestora asupra eliminării enzimei 5-LOX reprezintă o dovadă 
parțială a numeroaselor beneficii oferite de către aceste elemente nutritive. Cu 
toate acestea, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, producția excesivă de enzima 
5-LOX necesită metode de suprimare mai eficiente. Preparatele din plante cu 
extract de tămâie, combinate cu obiceiuri alimentare mai sănătoase, oferă o 
metodă naturală eficientă de inhibare selectivă a enzimei 5-LOX.
Concluzie. Excesul de enzimă 5-lipoxigenază provoacă producerea de 
molecule pro-inflamatorii, incluzând leucotrienele. Procesele inflamatorii din 
organism, induse de enzima 5-lipoxygenază, sunt legate de șapte din zece cele 

mai frecvente cauze de deces în SUA, inclusiv cancerul și bolile cardiace.
În prezent, există un număr redus de produse medicale sigure 

care să inhibe enzima 5-LOX; în plus, acestea trebuie administrate 
sub supravegherea unui medic. Din fericire, recent, au fost descoperiți 
inhibitorii naturali împotriva enzimei 5-LOX care reduc, în mod eficient, 
activitatea acestei enzime. După cum reiese din multele surse de informații 
convingătoare, componentele din tămâie blochează reacțiile inflamatorii 
cauzate de enzima 5-LOX, enzima care accelerează apariția numeroaselor 
boli ce provoacă îmbătrânirea.

Toți cei care doresc să prevină efectul nociv al acestei enzime și să-și 
prelungească viața sănătos ar trebui să adopte o dietă antiinflamatoare 
cu utilizarea redusă sau integral eliminată a cărnii roșii, a organelor 
comestibile, a cârnaților, zahărului și alimentelor cu conţinut glicemic 
ridicat. În selectarea grăsimilor și uleiurile alimentare, ar trebui preferate 
cele cu conținut ridicat de grăsimi Omega-3 nesaturate (ulei de măsline, 
ulei de nucă de cocos, ulei de in, ulei de semințe de dovleac și ulei de 
pește). De asemenea, recomandăm o capsulă de Renarthro zilnic, ca şi 
supliment în dieta anti-inflamatorie.
Pentru informatii si comenzi ne puteti contacta la:

Tel. 031.0051375 sau WWW.NATURASTUDIO.RO

Melitox 
(pe bază 

de venin de 
albine)
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Enzima care provoacă 7 din 10 
cele mai întâlnite cauze de deces
A fecţiunile cardiace, carcinomul, bolile pulmonare cronice, boala 

Alzheimer, pneumonia şi gripa sunt toate legate de această enzimă 

când este produsă de către organism în cantităţi excesive, dă naştere unui întreg 
lanţ de reacţii inflamatorii periculoase.

În mod ironic, aceast tip de reacție inflamatorie sistemică cauzată de 
enzima 5-lipoxigenază este cel care ne-a protejat strămoșii împotriva bolilor 
infecțioase. Întrucât aceste boli au fost eradicate, reacția anti-inflamatorie a 
enzimei 5-lipoxigenază nu numai că a devenit inutilă, ci a devenit chiar mortală. 
În ultimul timp, oamenii de știință au acordat o importanţă deosebită aceastei 
enzime datorită rolului său în apariția artritei, a astmului și a bolii Crohn, motiv 
pentru care industria farmaceutică şi-a propus să dezvolte un medicament 
sigur pentru a atenua efectul acestei enzime. Însă, „inhibitorii enzimei 5-LOX” 
disponibili în prezent nu sunt suficient de siguri pentru a fi administraţi fără o 
supraveghere medicală. Din fericire, există diverse produse alimentare și plante 
care împiedică, în mod eficient, efectul enzimei 5-lipoxigenază.
Cum poate avea surplusul de enzimă 5-lipoxigenază 
un efect dăunător asupra sănătății? Organismul nostru 
generează cantități excesive de acid arahidonic ca urmare a îmbătrânirii 
și/sau a unei diete nesănătoase. Pentru a neutraliza acidul arahidonic, 
organismul nostru produce cantități 
crescute de enzimă 5-lipoxigenază (5-
LOX). Valorile crescute ale enzimei 5-LOX 
și valorile finale în urma scăderii cantităţii 
de acid arachidonic sunt strâns legate de 
bolile specifice vârstei mijlocii cât şi celor 
legate de vârsta înaintată.

Enzima 5-lipoxygenază stimulează 
producerea de molecule pro-inflamatorii 
în organism, numite leucotriene. Au fost 
publicate sute de studii științifice care au 
demonstrat legătura dintre leucotriene și apariția bolilor cardiovasculare, a 
carcinomului, a artritei și bolilor respiratorii, cum ar fi astmul bronșic și boală 
pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Aceste molecule sunt legate de boala 

unor scheme de diete mai sănătoase, nivelul enzimei 5-lipoxigenază scade, chiar 
dacă suprimarea optimă a enzimei 5-LOX și efectelor sale dăunătoare asociate cu 
alimentația tipică occidentală pot constitui o adevărată provocare. Din fericire, 
extractul de tămâie s-a dovedit un inhibitor eficient împotriva acestei enzime.

5-lipoxigenază. Civilizaţiile antice au utilizat, timp de milenii întregi, 
tămâia și rășina de smirnă atât ca sursă de parfumuri plăcute cât și ca tratamente 
împotriva reumatismului, herpesului și tulburărilor gastrointestinale.

În studiile moderne, valoarea medicamentoasă a tămâiei a primit recunoaştere 
odată cu descoperirea acizilor boswellici din această rășină. Acidul 3-acetil-11-
ceto-beta-boswellic (AKBA) s-a dovedit a fi cel mai eficient în inhibarea enzimei 
5-lipoxigenaza și în prevenirea producerii leucotrienelor pro-inflamatorii. Unele 
experimente pe animale au confirmat că extractul de tămâie are un puternic 

efect antiinflamator, în special în atenuarea inflamației articulare la cazurile de 
artrită. Studiile inițiale asupra oamenilor au dat rezultate similare, confirmând 
astfel utilizarea tradițională a tămâiei. Extractul de tămâie s-a dovedit a fi eficient 
la pacienții suferinzi de artrită reumatoidă, boala Crohn, colita ulcerativă și 
astm. Utilizarea tămâiei de-a lungul mileniilor nu a fost niciodată legată de 

siguranță au confirmat că extractul de tămâie are un nivel mare de siguranță, 
atât în   aplicațiile externe, cât și în cele interne.
Renarthro - o formulă combinată de extracte de tămâie 
și smirnă plus colostru. Dr. Zdravko Mauko, de la compania croată 

de smirnă și colostru. În studiile de laborator s-a constatat că extractul de smirnă 
previne efectul enzimelor cu efect degradant asupra cartilagiilor (hialuronidază, 
colagenază). De asemenea, s-a confirmat că adăugarea de extract de smirnă 
mărește efectul celorlalte plante de 20 de ori. Alte studii de laborator au arătat că 
peptidele PRP găsite în lapte îmbunătățesc efectul celorlalte ingrediente de câteva 

ori. Inovația protejată 
prin brevet oferită de 
Farmavita constă în faptul 
că îmbinarea acestor trei 
ingrediente formează o 
combinaţie unică, care este 
de câteva ori mai eficace 
decât componentele 
individuale.
Protejarea inimii 
și a vaselor de 
sânge. Rolul proceselor 
inflamatorii în corpul 
nostru după apariția 
aterosclerozei (îngroșarea 
vaselor de sânge și a 

congestiei) este cunoscut de peste 20 de ani. În 1991, s-a descoperit că unul 
dintre factorii de ateroscleroză este o moleculă produsă în urma unui proces 
care începe cu efectul enzimei 5-lipoxigenază. Astfel, timp de peste 10 ani, s-a 
încercat izolarea inhibitorilor de enzimă 5-LOX care ar putea împiedica sau 
chiar inversa îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Extractul de tămâie se 
dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni inhibitori naturali de enzimă 5-LOX în 
cazul apariției aterosclerozei.

Extractul de tămâie are multiple efecte complementare asupra țesutului 
vascular întrucât influenţeată puternic fixarea radicalilor liberi. De asemenea, 
extractul scade colesterolul total cu până la 48% și creşte «colesterolul bun» 
(HDL) cu până la 30%. Însă ceea ce îi interesează cel mai mult pe cardiologi 
este efectul extractului de tămâie asupra inhibării enzimei 5-lipoxigenază și 
asupra altor factori inflamatori. În cazul endoteliului capilar uman, extractul de 
tămâie are un efect semnificativ asupra prevenirii deteriorării pereților vaselor 
de sânge ca urmare a aterosclerozei. Se estimează că extractul de tămâie are 
un efect pozitiv asupra a 113 gene implicate în apariția inflamației vasculare.

Extractele bogate în AKBA, principalul agent bioactiv din tămâie, au 

Formula Completă Renarthro pentru articulaţii sănătoase !
Capsule, ICE Gel (extract din tămâie, smirnă, eucalipt) şi miere polifloră 
alpină cu extract de boswellia serrata, extract din smirnă (commiphora 

mukul) şi proteină din lapte + COLOSTRUM (1000 mg+VIT C)

 NOU!!!

demonstrat o reducere cu 50% a leziunilor provocate de către ateroscleroză 
şi, de asemenea, o reducere substanţială a activităţii mai multor factori de 
coagulare a sângelui. Un efect similar este atribuit gugulsteronilor găsiți în 
extractul de smirnă.
Neuroprotecția și sănătatea creierului. S-a descoperit că unul 
dintre componenţii tămâiei este un potențial stimulent al sistemului receptorilor 
creierului denumit TRPV3, care este responsabil pentru reglarea anxietății și 
care are un efect similar cu antidepresivele.

Una dintre principalele componente ale tămâiei obținute din copacii Boswellia 
Carterii, numită stimsoacetat, inhibă mediatorii inflamației din țesutul cerebral 
- un efect cu o semnificativă speranță în tratamentul afectării țesutului cerebral. 
Reacțiile cerebrale inflamatorii periculoase pot provoca leziuni asupra țesutului 
cerebral în doar câteva ore, provocând deficiențe neurologice pe termen lung.

Stimsoacetatul acționează în special ca un inhibitor al degenerării celulelor 
cerebrale în hipocampus, regiunea creierului responsabilă de memorie. Acest 
efect a fost confirmat de studiile făcute pe animale. Șobolanii de laborator, 
cărora li s-a dat o substanță care provoacă pierderea memoriei, asociată cu 
extract de tămâie, au avut rezultate semnificativ mai bune în ceea ce privește 
orientarea spațială și testele de învățare în comparație cu animalele cărora nu li 
s-a administrat extract de tămâie. Rezultate similare s-au obținut la animalele 
cărora nu li s-a administrat substanţa de inducere a pierderii memoriei. Extractele 
obținute din Boswellia papyrifera, una din cele 5 specii de Boswellia utilizate în 
producția de rășină de tămâie parfumată, au fost testate pe șobolani și pe animale 
cu o orientare spațială mai bună şi aceste extracte le-au ajutat să găsească mai 
rapid drumul într-un labirint.
Protejarea împotriva cancerului. Efectul acidului boswellic, unul 
din componentele principale ale tămâie, se obţine prin mai multe mecanisme 
care împiedică proliferarea (răspândirea) celulelor canceroase. AKBA provoacă 
apoptoza, adică moartea celulară programată, prin afectarea așa-numitului 
„receptor de deces” de pe suprafața celulară și provocând „sinuciderea” celulei 
canceroase. De asemenea, acidul Boswellic blochează comunicarea intercelulară 
între celulele carcinomului responsabile de multiplicarea celulelor. În plus, AKBA 
împiedică creșterea tumorii prin inhibarea factorului de creștere endotelial 
vascular utilizat de celule pentru dezvoltarea noilor vase de sânge necesare 
sistemului vascular (VEGF). Recent, s-a descoperit că AKBA poate fi eficient 
şi în cazul inhibării receptorului celular de tip CXCR4, utilizat de celulele 
carcinomului pentru a provoca metastaze și considerat cauza morții de 
cancer în 90% dintre cazuri. Până în prezent, extractele de tămâie au 
arătat rezultate promițătoare și în ceea ce privește reducerea creșterii 
numărului de celule maligne, reducerea multiplicării carcinomului, 
a metastazelor prostatei, vezicii urinare, colului uterin, intestinelor, 
precum și a mielomului multiplu și a cancerului de măduvă osoasă.
Extractul de tămâie reduce durerea produsă de 
artrită. Studii anterioare asupra extractului de tămâie au inclus și 
unele ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii, 
cum ar fi ashwagandha („Withania somnifera”), turmericul („Curcuma 
longa”) și zincul. Într-un astfel de studiu, unui număr de 42 de pacienți 
li s-a administrat combinații ale acestor substanțe nutritive sau placebo 
timp de trei luni. Segmentul de pacienţi care a primit această combinație 
a semnalat o reducere semnificativă a durerii și un grad mai mare de 
mobilitate articulară, spre deosebire de segmentul de pacienţi care a 
primit substanţe placebo.

Un alt studiu similar, care a urmărit evoluţia indicelui osteoartritei 
WOMAC, a demonstrat o reducere substanțială a acestui indice, precum 
și ameliorarea durerii și reducerea gradului de imobilitate. Nu s-au 
observat efecte secundare semnificative în nici unul dintre studii.

Studii mai recente au fost efectuate exclusiv numai cu extract de tămâie, 
respectiv cu o doză zilnică de până la 3600 mg în paralel cu administrarea de 
tratament placebo. Din nou, s-a observat o îmbunătățire considerabilă a tuturor 
parametrilor, incluzând reducerea durerii articulare, îmbunătăţirea articulațiilor 
umflate, îmbunătăţirea mobilităţii articulațiilor și creșterea potenţialului de 
deplasare în timpul mersului.

În anul 2008 a fost efectuat un studiu de administrare a unui extract de 
tămâie cu concentraţie de 30% acid AKBA pe un număr de 70 de pacienți care 
sufereau de osteoartrită. Unii pacienții au primit câte o doză de extract de 100 
mg/zi, alţii câte o doză de extract de 250 mg/zi iar alţii au primit un placebo 
timp de 90 de zile. Spre deosebire de cei cu placebo, ambele segmente care 
au primit extractul, au prezentat o îmbunătățire clinică și semnificativă, din 
punct de vedere statistic, al indicelui de durere și a funcției fizice. Există și alte 
caracteristici ale acestui studiu care sunt demne de remarcat. În primul rând, 
pe probele de fluid s-a înregistrat o reducere semnificativă a MMP-3 (matricea 
metaloproteinazei-3), care este o enzimă ce provoacă procese inflamatorii și de 
degradare a cartilagiilor în bolile de osteoartrită. În al doilea rând, încă din ziua 
a şaptea a studiului de 90 de zile, ameliorarea durerii și creșterea mobilității au 
fost clar vizibile. În anul 2010, un studiu similar realizat cu extracte de tămâie, 
a produs efecte similare.
Alte metode de atenuare a efectului enzimei 5-LOX. Dieta 
tipică occidentală abundă în acizi grași Omega-6, acizi grași saturați, carbohidrați 
rafinați și acid arahidonic. Consumul excesiv de astfel de alimente și consumul 
insuficient de alimente bogate în acizi grași Omega-3 contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea bolilor sistemice inflamatorii cronice.

Cei care sunt atenți la sănătatea lor folosesc substanțe nutritive cum ar fi 
uleiul de pește sau turmericul care scad activitatea enzimei 5-lipoxigenază din 
organism. Efectul acestora asupra eliminării enzimei 5-LOX reprezintă o dovadă 
parțială a numeroaselor beneficii oferite de către aceste elemente nutritive. Cu 
toate acestea, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, producția excesivă de enzima 
5-LOX necesită metode de suprimare mai eficiente. Preparatele din plante cu 
extract de tămâie, combinate cu obiceiuri alimentare mai sănătoase, oferă o 
metodă naturală eficientă de inhibare selectivă a enzimei 5-LOX.
Concluzie. Excesul de enzimă 5-lipoxigenază provoacă producerea de 
molecule pro-inflamatorii, incluzând leucotrienele. Procesele inflamatorii din 
organism, induse de enzima 5-lipoxygenază, sunt legate de șapte din zece cele 

mai frecvente cauze de deces în SUA, inclusiv cancerul și bolile cardiace.
În prezent, există un număr redus de produse medicale sigure 

care să inhibe enzima 5-LOX; în plus, acestea trebuie administrate 
sub supravegherea unui medic. Din fericire, recent, au fost descoperiți 
inhibitorii naturali împotriva enzimei 5-LOX care reduc, în mod eficient, 
activitatea acestei enzime. După cum reiese din multele surse de informații 
convingătoare, componentele din tămâie blochează reacțiile inflamatorii 
cauzate de enzima 5-LOX, enzima care accelerează apariția numeroaselor 
boli ce provoacă îmbătrânirea.

Toți cei care doresc să prevină efectul nociv al acestei enzime și să-și 
prelungească viața sănătos ar trebui să adopte o dietă antiinflamatoare 
cu utilizarea redusă sau integral eliminată a cărnii roșii, a organelor 
comestibile, a cârnaților, zahărului și alimentelor cu conţinut glicemic 
ridicat. În selectarea grăsimilor și uleiurile alimentare, ar trebui preferate 
cele cu conținut ridicat de grăsimi Omega-3 nesaturate (ulei de măsline, 
ulei de nucă de cocos, ulei de in, ulei de semințe de dovleac și ulei de 
pește). De asemenea, recomandăm o capsulă de Renarthro zilnic, ca şi 
supliment în dieta anti-inflamatorie.
Pentru informatii si comenzi ne puteti contacta la:

Tel. 031.0051375 sau WWW.NATURASTUDIO.RO

Melitox 
(pe bază 

de venin de 
albine)



MEDICINĂ DE FAMILIE 27

ARTICOLE DE SPECIALITATE

40 41

Enzima care provoacă 7 din 10 
cele mai întâlnite cauze de deces
A fecţiunile cardiace, carcinomul, bolile pulmonare cronice, boala 

Alzheimer, pneumonia şi gripa sunt toate legate de această enzimă 

când este produsă de către organism în cantităţi excesive, dă naştere unui întreg 
lanţ de reacţii inflamatorii periculoase.

În mod ironic, aceast tip de reacție inflamatorie sistemică cauzată de 
enzima 5-lipoxigenază este cel care ne-a protejat strămoșii împotriva bolilor 
infecțioase. Întrucât aceste boli au fost eradicate, reacția anti-inflamatorie a 
enzimei 5-lipoxigenază nu numai că a devenit inutilă, ci a devenit chiar mortală. 
În ultimul timp, oamenii de știință au acordat o importanţă deosebită aceastei 
enzime datorită rolului său în apariția artritei, a astmului și a bolii Crohn, motiv 
pentru care industria farmaceutică şi-a propus să dezvolte un medicament 
sigur pentru a atenua efectul acestei enzime. Însă, „inhibitorii enzimei 5-LOX” 
disponibili în prezent nu sunt suficient de siguri pentru a fi administraţi fără o 
supraveghere medicală. Din fericire, există diverse produse alimentare și plante 
care împiedică, în mod eficient, efectul enzimei 5-lipoxigenază.
Cum poate avea surplusul de enzimă 5-lipoxigenază 
un efect dăunător asupra sănătății? Organismul nostru 
generează cantități excesive de acid arahidonic ca urmare a îmbătrânirii 
și/sau a unei diete nesănătoase. Pentru a neutraliza acidul arahidonic, 
organismul nostru produce cantități 
crescute de enzimă 5-lipoxigenază (5-
LOX). Valorile crescute ale enzimei 5-LOX 
și valorile finale în urma scăderii cantităţii 
de acid arachidonic sunt strâns legate de 
bolile specifice vârstei mijlocii cât şi celor 
legate de vârsta înaintată.

Enzima 5-lipoxygenază stimulează 
producerea de molecule pro-inflamatorii 
în organism, numite leucotriene. Au fost 
publicate sute de studii științifice care au 
demonstrat legătura dintre leucotriene și apariția bolilor cardiovasculare, a 
carcinomului, a artritei și bolilor respiratorii, cum ar fi astmul bronșic și boală 
pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Aceste molecule sunt legate de boala 

unor scheme de diete mai sănătoase, nivelul enzimei 5-lipoxigenază scade, chiar 
dacă suprimarea optimă a enzimei 5-LOX și efectelor sale dăunătoare asociate cu 
alimentația tipică occidentală pot constitui o adevărată provocare. Din fericire, 
extractul de tămâie s-a dovedit un inhibitor eficient împotriva acestei enzime.

5-lipoxigenază. Civilizaţiile antice au utilizat, timp de milenii întregi, 
tămâia și rășina de smirnă atât ca sursă de parfumuri plăcute cât și ca tratamente 
împotriva reumatismului, herpesului și tulburărilor gastrointestinale.

În studiile moderne, valoarea medicamentoasă a tămâiei a primit recunoaştere 
odată cu descoperirea acizilor boswellici din această rășină. Acidul 3-acetil-11-
ceto-beta-boswellic (AKBA) s-a dovedit a fi cel mai eficient în inhibarea enzimei 
5-lipoxigenaza și în prevenirea producerii leucotrienelor pro-inflamatorii. Unele 
experimente pe animale au confirmat că extractul de tămâie are un puternic 

efect antiinflamator, în special în atenuarea inflamației articulare la cazurile de 
artrită. Studiile inițiale asupra oamenilor au dat rezultate similare, confirmând 
astfel utilizarea tradițională a tămâiei. Extractul de tămâie s-a dovedit a fi eficient 
la pacienții suferinzi de artrită reumatoidă, boala Crohn, colita ulcerativă și 
astm. Utilizarea tămâiei de-a lungul mileniilor nu a fost niciodată legată de 

siguranță au confirmat că extractul de tămâie are un nivel mare de siguranță, 
atât în   aplicațiile externe, cât și în cele interne.
Renarthro - o formulă combinată de extracte de tămâie 
și smirnă plus colostru. Dr. Zdravko Mauko, de la compania croată 

de smirnă și colostru. În studiile de laborator s-a constatat că extractul de smirnă 
previne efectul enzimelor cu efect degradant asupra cartilagiilor (hialuronidază, 
colagenază). De asemenea, s-a confirmat că adăugarea de extract de smirnă 
mărește efectul celorlalte plante de 20 de ori. Alte studii de laborator au arătat că 
peptidele PRP găsite în lapte îmbunătățesc efectul celorlalte ingrediente de câteva 

ori. Inovația protejată 
prin brevet oferită de 
Farmavita constă în faptul 
că îmbinarea acestor trei 
ingrediente formează o 
combinaţie unică, care este 
de câteva ori mai eficace 
decât componentele 
individuale.
Protejarea inimii 
și a vaselor de 
sânge. Rolul proceselor 
inflamatorii în corpul 
nostru după apariția 
aterosclerozei (îngroșarea 
vaselor de sânge și a 

congestiei) este cunoscut de peste 20 de ani. În 1991, s-a descoperit că unul 
dintre factorii de ateroscleroză este o moleculă produsă în urma unui proces 
care începe cu efectul enzimei 5-lipoxigenază. Astfel, timp de peste 10 ani, s-a 
încercat izolarea inhibitorilor de enzimă 5-LOX care ar putea împiedica sau 
chiar inversa îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Extractul de tămâie se 
dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni inhibitori naturali de enzimă 5-LOX în 
cazul apariției aterosclerozei.

Extractul de tămâie are multiple efecte complementare asupra țesutului 
vascular întrucât influenţeată puternic fixarea radicalilor liberi. De asemenea, 
extractul scade colesterolul total cu până la 48% și creşte «colesterolul bun» 
(HDL) cu până la 30%. Însă ceea ce îi interesează cel mai mult pe cardiologi 
este efectul extractului de tămâie asupra inhibării enzimei 5-lipoxigenază și 
asupra altor factori inflamatori. În cazul endoteliului capilar uman, extractul de 
tămâie are un efect semnificativ asupra prevenirii deteriorării pereților vaselor 
de sânge ca urmare a aterosclerozei. Se estimează că extractul de tămâie are 
un efect pozitiv asupra a 113 gene implicate în apariția inflamației vasculare.

Extractele bogate în AKBA, principalul agent bioactiv din tămâie, au 

Formula Completă Renarthro pentru articulaţii sănătoase !
Capsule, ICE Gel (extract din tămâie, smirnă, eucalipt) şi miere polifloră 
alpină cu extract de boswellia serrata, extract din smirnă (commiphora 

mukul) şi proteină din lapte + COLOSTRUM (1000 mg+VIT C)

 NOU!!!

demonstrat o reducere cu 50% a leziunilor provocate de către ateroscleroză 
şi, de asemenea, o reducere substanţială a activităţii mai multor factori de 
coagulare a sângelui. Un efect similar este atribuit gugulsteronilor găsiți în 
extractul de smirnă.
Neuroprotecția și sănătatea creierului. S-a descoperit că unul 
dintre componenţii tămâiei este un potențial stimulent al sistemului receptorilor 
creierului denumit TRPV3, care este responsabil pentru reglarea anxietății și 
care are un efect similar cu antidepresivele.

Una dintre principalele componente ale tămâiei obținute din copacii Boswellia 
Carterii, numită stimsoacetat, inhibă mediatorii inflamației din țesutul cerebral 
- un efect cu o semnificativă speranță în tratamentul afectării țesutului cerebral. 
Reacțiile cerebrale inflamatorii periculoase pot provoca leziuni asupra țesutului 
cerebral în doar câteva ore, provocând deficiențe neurologice pe termen lung.

Stimsoacetatul acționează în special ca un inhibitor al degenerării celulelor 
cerebrale în hipocampus, regiunea creierului responsabilă de memorie. Acest 
efect a fost confirmat de studiile făcute pe animale. Șobolanii de laborator, 
cărora li s-a dat o substanță care provoacă pierderea memoriei, asociată cu 
extract de tămâie, au avut rezultate semnificativ mai bune în ceea ce privește 
orientarea spațială și testele de învățare în comparație cu animalele cărora nu li 
s-a administrat extract de tămâie. Rezultate similare s-au obținut la animalele 
cărora nu li s-a administrat substanţa de inducere a pierderii memoriei. Extractele 
obținute din Boswellia papyrifera, una din cele 5 specii de Boswellia utilizate în 
producția de rășină de tămâie parfumată, au fost testate pe șobolani și pe animale 
cu o orientare spațială mai bună şi aceste extracte le-au ajutat să găsească mai 
rapid drumul într-un labirint.
Protejarea împotriva cancerului. Efectul acidului boswellic, unul 
din componentele principale ale tămâie, se obţine prin mai multe mecanisme 
care împiedică proliferarea (răspândirea) celulelor canceroase. AKBA provoacă 
apoptoza, adică moartea celulară programată, prin afectarea așa-numitului 
„receptor de deces” de pe suprafața celulară și provocând „sinuciderea” celulei 
canceroase. De asemenea, acidul Boswellic blochează comunicarea intercelulară 
între celulele carcinomului responsabile de multiplicarea celulelor. În plus, AKBA 
împiedică creșterea tumorii prin inhibarea factorului de creștere endotelial 
vascular utilizat de celule pentru dezvoltarea noilor vase de sânge necesare 
sistemului vascular (VEGF). Recent, s-a descoperit că AKBA poate fi eficient 
şi în cazul inhibării receptorului celular de tip CXCR4, utilizat de celulele 
carcinomului pentru a provoca metastaze și considerat cauza morții de 
cancer în 90% dintre cazuri. Până în prezent, extractele de tămâie au 
arătat rezultate promițătoare și în ceea ce privește reducerea creșterii 
numărului de celule maligne, reducerea multiplicării carcinomului, 
a metastazelor prostatei, vezicii urinare, colului uterin, intestinelor, 
precum și a mielomului multiplu și a cancerului de măduvă osoasă.
Extractul de tămâie reduce durerea produsă de 
artrită. Studii anterioare asupra extractului de tămâie au inclus și 
unele ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii, 
cum ar fi ashwagandha („Withania somnifera”), turmericul („Curcuma 
longa”) și zincul. Într-un astfel de studiu, unui număr de 42 de pacienți 
li s-a administrat combinații ale acestor substanțe nutritive sau placebo 
timp de trei luni. Segmentul de pacienţi care a primit această combinație 
a semnalat o reducere semnificativă a durerii și un grad mai mare de 
mobilitate articulară, spre deosebire de segmentul de pacienţi care a 
primit substanţe placebo.

Un alt studiu similar, care a urmărit evoluţia indicelui osteoartritei 
WOMAC, a demonstrat o reducere substanțială a acestui indice, precum 
și ameliorarea durerii și reducerea gradului de imobilitate. Nu s-au 
observat efecte secundare semnificative în nici unul dintre studii.

Studii mai recente au fost efectuate exclusiv numai cu extract de tămâie, 
respectiv cu o doză zilnică de până la 3600 mg în paralel cu administrarea de 
tratament placebo. Din nou, s-a observat o îmbunătățire considerabilă a tuturor 
parametrilor, incluzând reducerea durerii articulare, îmbunătăţirea articulațiilor 
umflate, îmbunătăţirea mobilităţii articulațiilor și creșterea potenţialului de 
deplasare în timpul mersului.

În anul 2008 a fost efectuat un studiu de administrare a unui extract de 
tămâie cu concentraţie de 30% acid AKBA pe un număr de 70 de pacienți care 
sufereau de osteoartrită. Unii pacienții au primit câte o doză de extract de 100 
mg/zi, alţii câte o doză de extract de 250 mg/zi iar alţii au primit un placebo 
timp de 90 de zile. Spre deosebire de cei cu placebo, ambele segmente care 
au primit extractul, au prezentat o îmbunătățire clinică și semnificativă, din 
punct de vedere statistic, al indicelui de durere și a funcției fizice. Există și alte 
caracteristici ale acestui studiu care sunt demne de remarcat. În primul rând, 
pe probele de fluid s-a înregistrat o reducere semnificativă a MMP-3 (matricea 
metaloproteinazei-3), care este o enzimă ce provoacă procese inflamatorii și de 
degradare a cartilagiilor în bolile de osteoartrită. În al doilea rând, încă din ziua 
a şaptea a studiului de 90 de zile, ameliorarea durerii și creșterea mobilității au 
fost clar vizibile. În anul 2010, un studiu similar realizat cu extracte de tămâie, 
a produs efecte similare.
Alte metode de atenuare a efectului enzimei 5-LOX. Dieta 
tipică occidentală abundă în acizi grași Omega-6, acizi grași saturați, carbohidrați 
rafinați și acid arahidonic. Consumul excesiv de astfel de alimente și consumul 
insuficient de alimente bogate în acizi grași Omega-3 contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea bolilor sistemice inflamatorii cronice.

Cei care sunt atenți la sănătatea lor folosesc substanțe nutritive cum ar fi 
uleiul de pește sau turmericul care scad activitatea enzimei 5-lipoxigenază din 
organism. Efectul acestora asupra eliminării enzimei 5-LOX reprezintă o dovadă 
parțială a numeroaselor beneficii oferite de către aceste elemente nutritive. Cu 
toate acestea, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, producția excesivă de enzima 
5-LOX necesită metode de suprimare mai eficiente. Preparatele din plante cu 
extract de tămâie, combinate cu obiceiuri alimentare mai sănătoase, oferă o 
metodă naturală eficientă de inhibare selectivă a enzimei 5-LOX.
Concluzie. Excesul de enzimă 5-lipoxigenază provoacă producerea de 
molecule pro-inflamatorii, incluzând leucotrienele. Procesele inflamatorii din 
organism, induse de enzima 5-lipoxygenază, sunt legate de șapte din zece cele 

mai frecvente cauze de deces în SUA, inclusiv cancerul și bolile cardiace.
În prezent, există un număr redus de produse medicale sigure 

care să inhibe enzima 5-LOX; în plus, acestea trebuie administrate 
sub supravegherea unui medic. Din fericire, recent, au fost descoperiți 
inhibitorii naturali împotriva enzimei 5-LOX care reduc, în mod eficient, 
activitatea acestei enzime. După cum reiese din multele surse de informații 
convingătoare, componentele din tămâie blochează reacțiile inflamatorii 
cauzate de enzima 5-LOX, enzima care accelerează apariția numeroaselor 
boli ce provoacă îmbătrânirea.

Toți cei care doresc să prevină efectul nociv al acestei enzime și să-și 
prelungească viața sănătos ar trebui să adopte o dietă antiinflamatoare 
cu utilizarea redusă sau integral eliminată a cărnii roșii, a organelor 
comestibile, a cârnaților, zahărului și alimentelor cu conţinut glicemic 
ridicat. În selectarea grăsimilor și uleiurile alimentare, ar trebui preferate 
cele cu conținut ridicat de grăsimi Omega-3 nesaturate (ulei de măsline, 
ulei de nucă de cocos, ulei de in, ulei de semințe de dovleac și ulei de 
pește). De asemenea, recomandăm o capsulă de Renarthro zilnic, ca şi 
supliment în dieta anti-inflamatorie.
Pentru informatii si comenzi ne puteti contacta la:

Tel. 031.0051375 sau WWW.NATURASTUDIO.RO
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Enzima care provoacă 7 din 10 
cele mai întâlnite cauze de deces
A fecţiunile cardiace, carcinomul, bolile pulmonare cronice, boala 

Alzheimer, pneumonia şi gripa sunt toate legate de această enzimă 

când este produsă de către organism în cantităţi excesive, dă naştere unui întreg 
lanţ de reacţii inflamatorii periculoase.

În mod ironic, aceast tip de reacție inflamatorie sistemică cauzată de 
enzima 5-lipoxigenază este cel care ne-a protejat strămoșii împotriva bolilor 
infecțioase. Întrucât aceste boli au fost eradicate, reacția anti-inflamatorie a 
enzimei 5-lipoxigenază nu numai că a devenit inutilă, ci a devenit chiar mortală. 
În ultimul timp, oamenii de știință au acordat o importanţă deosebită aceastei 
enzime datorită rolului său în apariția artritei, a astmului și a bolii Crohn, motiv 
pentru care industria farmaceutică şi-a propus să dezvolte un medicament 
sigur pentru a atenua efectul acestei enzime. Însă, „inhibitorii enzimei 5-LOX” 
disponibili în prezent nu sunt suficient de siguri pentru a fi administraţi fără o 
supraveghere medicală. Din fericire, există diverse produse alimentare și plante 
care împiedică, în mod eficient, efectul enzimei 5-lipoxigenază.
Cum poate avea surplusul de enzimă 5-lipoxigenază 
un efect dăunător asupra sănătății? Organismul nostru 
generează cantități excesive de acid arahidonic ca urmare a îmbătrânirii 
și/sau a unei diete nesănătoase. Pentru a neutraliza acidul arahidonic, 
organismul nostru produce cantități 
crescute de enzimă 5-lipoxigenază (5-
LOX). Valorile crescute ale enzimei 5-LOX 
și valorile finale în urma scăderii cantităţii 
de acid arachidonic sunt strâns legate de 
bolile specifice vârstei mijlocii cât şi celor 
legate de vârsta înaintată.

Enzima 5-lipoxygenază stimulează 
producerea de molecule pro-inflamatorii 
în organism, numite leucotriene. Au fost 
publicate sute de studii științifice care au 
demonstrat legătura dintre leucotriene și apariția bolilor cardiovasculare, a 
carcinomului, a artritei și bolilor respiratorii, cum ar fi astmul bronșic și boală 
pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Aceste molecule sunt legate de boala 

unor scheme de diete mai sănătoase, nivelul enzimei 5-lipoxigenază scade, chiar 
dacă suprimarea optimă a enzimei 5-LOX și efectelor sale dăunătoare asociate cu 
alimentația tipică occidentală pot constitui o adevărată provocare. Din fericire, 
extractul de tămâie s-a dovedit un inhibitor eficient împotriva acestei enzime.

5-lipoxigenază. Civilizaţiile antice au utilizat, timp de milenii întregi, 
tămâia și rășina de smirnă atât ca sursă de parfumuri plăcute cât și ca tratamente 
împotriva reumatismului, herpesului și tulburărilor gastrointestinale.

În studiile moderne, valoarea medicamentoasă a tămâiei a primit recunoaştere 
odată cu descoperirea acizilor boswellici din această rășină. Acidul 3-acetil-11-
ceto-beta-boswellic (AKBA) s-a dovedit a fi cel mai eficient în inhibarea enzimei 
5-lipoxigenaza și în prevenirea producerii leucotrienelor pro-inflamatorii. Unele 
experimente pe animale au confirmat că extractul de tămâie are un puternic 

efect antiinflamator, în special în atenuarea inflamației articulare la cazurile de 
artrită. Studiile inițiale asupra oamenilor au dat rezultate similare, confirmând 
astfel utilizarea tradițională a tămâiei. Extractul de tămâie s-a dovedit a fi eficient 
la pacienții suferinzi de artrită reumatoidă, boala Crohn, colita ulcerativă și 
astm. Utilizarea tămâiei de-a lungul mileniilor nu a fost niciodată legată de 

siguranță au confirmat că extractul de tămâie are un nivel mare de siguranță, 
atât în   aplicațiile externe, cât și în cele interne.
Renarthro - o formulă combinată de extracte de tămâie 
și smirnă plus colostru. Dr. Zdravko Mauko, de la compania croată 

de smirnă și colostru. În studiile de laborator s-a constatat că extractul de smirnă 
previne efectul enzimelor cu efect degradant asupra cartilagiilor (hialuronidază, 
colagenază). De asemenea, s-a confirmat că adăugarea de extract de smirnă 
mărește efectul celorlalte plante de 20 de ori. Alte studii de laborator au arătat că 
peptidele PRP găsite în lapte îmbunătățesc efectul celorlalte ingrediente de câteva 

ori. Inovația protejată 
prin brevet oferită de 
Farmavita constă în faptul 
că îmbinarea acestor trei 
ingrediente formează o 
combinaţie unică, care este 
de câteva ori mai eficace 
decât componentele 
individuale.
Protejarea inimii 
și a vaselor de 
sânge. Rolul proceselor 
inflamatorii în corpul 
nostru după apariția 
aterosclerozei (îngroșarea 
vaselor de sânge și a 

congestiei) este cunoscut de peste 20 de ani. În 1991, s-a descoperit că unul 
dintre factorii de ateroscleroză este o moleculă produsă în urma unui proces 
care începe cu efectul enzimei 5-lipoxigenază. Astfel, timp de peste 10 ani, s-a 
încercat izolarea inhibitorilor de enzimă 5-LOX care ar putea împiedica sau 
chiar inversa îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Extractul de tămâie se 
dovedeşte a fi unul dintre cei mai buni inhibitori naturali de enzimă 5-LOX în 
cazul apariției aterosclerozei.

Extractul de tămâie are multiple efecte complementare asupra țesutului 
vascular întrucât influenţeată puternic fixarea radicalilor liberi. De asemenea, 
extractul scade colesterolul total cu până la 48% și creşte «colesterolul bun» 
(HDL) cu până la 30%. Însă ceea ce îi interesează cel mai mult pe cardiologi 
este efectul extractului de tămâie asupra inhibării enzimei 5-lipoxigenază și 
asupra altor factori inflamatori. În cazul endoteliului capilar uman, extractul de 
tămâie are un efect semnificativ asupra prevenirii deteriorării pereților vaselor 
de sânge ca urmare a aterosclerozei. Se estimează că extractul de tămâie are 
un efect pozitiv asupra a 113 gene implicate în apariția inflamației vasculare.

Extractele bogate în AKBA, principalul agent bioactiv din tămâie, au 

Formula Completă Renarthro pentru articulaţii sănătoase !
Capsule, ICE Gel (extract din tămâie, smirnă, eucalipt) şi miere polifloră 
alpină cu extract de boswellia serrata, extract din smirnă (commiphora 
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demonstrat o reducere cu 50% a leziunilor provocate de către ateroscleroză 
şi, de asemenea, o reducere substanţială a activităţii mai multor factori de 
coagulare a sângelui. Un efect similar este atribuit gugulsteronilor găsiți în 
extractul de smirnă.
Neuroprotecția și sănătatea creierului. S-a descoperit că unul 
dintre componenţii tămâiei este un potențial stimulent al sistemului receptorilor 
creierului denumit TRPV3, care este responsabil pentru reglarea anxietății și 
care are un efect similar cu antidepresivele.

Una dintre principalele componente ale tămâiei obținute din copacii Boswellia 
Carterii, numită stimsoacetat, inhibă mediatorii inflamației din țesutul cerebral 
- un efect cu o semnificativă speranță în tratamentul afectării țesutului cerebral. 
Reacțiile cerebrale inflamatorii periculoase pot provoca leziuni asupra țesutului 
cerebral în doar câteva ore, provocând deficiențe neurologice pe termen lung.

Stimsoacetatul acționează în special ca un inhibitor al degenerării celulelor 
cerebrale în hipocampus, regiunea creierului responsabilă de memorie. Acest 
efect a fost confirmat de studiile făcute pe animale. Șobolanii de laborator, 
cărora li s-a dat o substanță care provoacă pierderea memoriei, asociată cu 
extract de tămâie, au avut rezultate semnificativ mai bune în ceea ce privește 
orientarea spațială și testele de învățare în comparație cu animalele cărora nu li 
s-a administrat extract de tămâie. Rezultate similare s-au obținut la animalele 
cărora nu li s-a administrat substanţa de inducere a pierderii memoriei. Extractele 
obținute din Boswellia papyrifera, una din cele 5 specii de Boswellia utilizate în 
producția de rășină de tămâie parfumată, au fost testate pe șobolani și pe animale 
cu o orientare spațială mai bună şi aceste extracte le-au ajutat să găsească mai 
rapid drumul într-un labirint.
Protejarea împotriva cancerului. Efectul acidului boswellic, unul 
din componentele principale ale tămâie, se obţine prin mai multe mecanisme 
care împiedică proliferarea (răspândirea) celulelor canceroase. AKBA provoacă 
apoptoza, adică moartea celulară programată, prin afectarea așa-numitului 
„receptor de deces” de pe suprafața celulară și provocând „sinuciderea” celulei 
canceroase. De asemenea, acidul Boswellic blochează comunicarea intercelulară 
între celulele carcinomului responsabile de multiplicarea celulelor. În plus, AKBA 
împiedică creșterea tumorii prin inhibarea factorului de creștere endotelial 
vascular utilizat de celule pentru dezvoltarea noilor vase de sânge necesare 
sistemului vascular (VEGF). Recent, s-a descoperit că AKBA poate fi eficient 
şi în cazul inhibării receptorului celular de tip CXCR4, utilizat de celulele 
carcinomului pentru a provoca metastaze și considerat cauza morții de 
cancer în 90% dintre cazuri. Până în prezent, extractele de tămâie au 
arătat rezultate promițătoare și în ceea ce privește reducerea creșterii 
numărului de celule maligne, reducerea multiplicării carcinomului, 
a metastazelor prostatei, vezicii urinare, colului uterin, intestinelor, 
precum și a mielomului multiplu și a cancerului de măduvă osoasă.
Extractul de tămâie reduce durerea produsă de 
artrită. Studii anterioare asupra extractului de tămâie au inclus și 
unele ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii, 
cum ar fi ashwagandha („Withania somnifera”), turmericul („Curcuma 
longa”) și zincul. Într-un astfel de studiu, unui număr de 42 de pacienți 
li s-a administrat combinații ale acestor substanțe nutritive sau placebo 
timp de trei luni. Segmentul de pacienţi care a primit această combinație 
a semnalat o reducere semnificativă a durerii și un grad mai mare de 
mobilitate articulară, spre deosebire de segmentul de pacienţi care a 
primit substanţe placebo.

Un alt studiu similar, care a urmărit evoluţia indicelui osteoartritei 
WOMAC, a demonstrat o reducere substanțială a acestui indice, precum 
și ameliorarea durerii și reducerea gradului de imobilitate. Nu s-au 
observat efecte secundare semnificative în nici unul dintre studii.

Studii mai recente au fost efectuate exclusiv numai cu extract de tămâie, 
respectiv cu o doză zilnică de până la 3600 mg în paralel cu administrarea de 
tratament placebo. Din nou, s-a observat o îmbunătățire considerabilă a tuturor 
parametrilor, incluzând reducerea durerii articulare, îmbunătăţirea articulațiilor 
umflate, îmbunătăţirea mobilităţii articulațiilor și creșterea potenţialului de 
deplasare în timpul mersului.

În anul 2008 a fost efectuat un studiu de administrare a unui extract de 
tămâie cu concentraţie de 30% acid AKBA pe un număr de 70 de pacienți care 
sufereau de osteoartrită. Unii pacienții au primit câte o doză de extract de 100 
mg/zi, alţii câte o doză de extract de 250 mg/zi iar alţii au primit un placebo 
timp de 90 de zile. Spre deosebire de cei cu placebo, ambele segmente care 
au primit extractul, au prezentat o îmbunătățire clinică și semnificativă, din 
punct de vedere statistic, al indicelui de durere și a funcției fizice. Există și alte 
caracteristici ale acestui studiu care sunt demne de remarcat. În primul rând, 
pe probele de fluid s-a înregistrat o reducere semnificativă a MMP-3 (matricea 
metaloproteinazei-3), care este o enzimă ce provoacă procese inflamatorii și de 
degradare a cartilagiilor în bolile de osteoartrită. În al doilea rând, încă din ziua 
a şaptea a studiului de 90 de zile, ameliorarea durerii și creșterea mobilității au 
fost clar vizibile. În anul 2010, un studiu similar realizat cu extracte de tămâie, 
a produs efecte similare.
Alte metode de atenuare a efectului enzimei 5-LOX. Dieta 
tipică occidentală abundă în acizi grași Omega-6, acizi grași saturați, carbohidrați 
rafinați și acid arahidonic. Consumul excesiv de astfel de alimente și consumul 
insuficient de alimente bogate în acizi grași Omega-3 contribuie în mod 
semnificativ la dezvoltarea bolilor sistemice inflamatorii cronice.

Cei care sunt atenți la sănătatea lor folosesc substanțe nutritive cum ar fi 
uleiul de pește sau turmericul care scad activitatea enzimei 5-lipoxigenază din 
organism. Efectul acestora asupra eliminării enzimei 5-LOX reprezintă o dovadă 
parțială a numeroaselor beneficii oferite de către aceste elemente nutritive. Cu 
toate acestea, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, producția excesivă de enzima 
5-LOX necesită metode de suprimare mai eficiente. Preparatele din plante cu 
extract de tămâie, combinate cu obiceiuri alimentare mai sănătoase, oferă o 
metodă naturală eficientă de inhibare selectivă a enzimei 5-LOX.
Concluzie. Excesul de enzimă 5-lipoxigenază provoacă producerea de 
molecule pro-inflamatorii, incluzând leucotrienele. Procesele inflamatorii din 
organism, induse de enzima 5-lipoxygenază, sunt legate de șapte din zece cele 

mai frecvente cauze de deces în SUA, inclusiv cancerul și bolile cardiace.
În prezent, există un număr redus de produse medicale sigure 

care să inhibe enzima 5-LOX; în plus, acestea trebuie administrate 
sub supravegherea unui medic. Din fericire, recent, au fost descoperiți 
inhibitorii naturali împotriva enzimei 5-LOX care reduc, în mod eficient, 
activitatea acestei enzime. După cum reiese din multele surse de informații 
convingătoare, componentele din tămâie blochează reacțiile inflamatorii 
cauzate de enzima 5-LOX, enzima care accelerează apariția numeroaselor 
boli ce provoacă îmbătrânirea.

Toți cei care doresc să prevină efectul nociv al acestei enzime și să-și 
prelungească viața sănătos ar trebui să adopte o dietă antiinflamatoare 
cu utilizarea redusă sau integral eliminată a cărnii roșii, a organelor 
comestibile, a cârnaților, zahărului și alimentelor cu conţinut glicemic 
ridicat. În selectarea grăsimilor și uleiurile alimentare, ar trebui preferate 
cele cu conținut ridicat de grăsimi Omega-3 nesaturate (ulei de măsline, 
ulei de nucă de cocos, ulei de in, ulei de semințe de dovleac și ulei de 
pește). De asemenea, recomandăm o capsulă de Renarthro zilnic, ca şi 
supliment în dieta anti-inflamatorie.
Pentru informatii si comenzi ne puteti contacta la:

Tel. 031.0051375 sau WWW.NATURASTUDIO.RO

Melitox 
(pe bază 

de venin de 
albine)
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Eliberarea de stresul 
incontinenței urinare 

Una din 5 femei din lume este afectată de această 
condiție care duce la o scădere a încrederii și a calității 
vieții femeilor care se confruntă zilnic cu incontinență.

Această situație medicală delicată și inconfortabilă apare 
atunci când vezica se află sub un stres fizic imediat cu ar fi: 
l  Tusea
l  Strănutul
l  Râsul
l  Ridicarea obiectelor grele – în acest caz poartă și numele de 

incontinență urinară de efort
l  Aplecarea corpului 

Incontinența urinară  la femei apare atunci când musculatu-
ra pelvină slăbește. 

Suportul pelvin complex asigură un hamac pe care uretra 
este comprimată în timpul creșterii presiunii intraabdomina-
le (DeLancey și colab, 1994). Slăbirea acestui hamac datorită 
vârstei, nașterilor, intervențiilor chirurgicale pelvine,  condu-
ce, ca urmare a creșterii presiunii intraabdominale, la apariția 
incontinenței (Papa-Petros).

Presiunea crescută intraabdominală se  transmite vezicii uri-
nare care, forțând uretra, duce la pierdere urinară – de la câteva 
picături la un jet urinar abundent.

Factori agravanți ai incontinenței datorită iritației vezicale: 
l  alcoolul
l  cafeina
l  sucurile acidulate
l  ciocolata
l  îndulcitorii artificiali 
l  fumatul 

și starea de sănătate:
l  infecțiile urinare frecvente
l  obezitatea
l  tusea cronică 
l  diureticele  
l  neuropatia diabetică 
Majoritatea femeilor încearcă să rezolve această situație de-

licată purtând absorbante de incontinență, care le fac însă să 
dezvolte anumte reații atât fizice (iritații locale) cât și de stres 
psihologic.

Tratamente pentru incontinență:
l  modificarea stilului de viață

l  medicația
l  abordarea chirugicală
l  recent: dispozitive inovatoare intravaginale non-chirurgicale, 

discrete, complet invizibile, cu eficiență dovedită clinic în re-
ducerea riscului pierderii urinare.

În ce constau schimbările în modul de viață?
l  Urinarea regulată 
l  Renunțarea la fumat, cafea, pierderea în greutate, care pot de-

termina scăderea presiunii pe organele interne și pelvine. 
l  Exercițiile Kegel ți terapia de întărire a  musculaturii pelvine; 

yoga și pilates sunt de asemenea utile.
Urina conține 95% apă și 5% reziduuri. Există prejudecata ca 

ingerarea unei cantități mai mici de lichide aduce dupa sine  un 
control mai bun asupra vezicii si asupra pierderilor urinare. De 
fapt, volumele mici si concentrate de urina determina vezica sa  
retina numai cantitati mici din aceasta, inrautatind simptomele 
de incontinenta. In plus, un aport inadecvat de fluide poate ca-
uza constipatie, care scade controlul urinar.

Un intestin gros plin (în cazul constipației) poate presa vezica 
urinară, și reduce consecutiv cantitatea de urină reținută, dând 
senzația de imperiozitate de a urina. 

Constipația poate afecta de asemenea și musculatura pelvi-
nă. Capacitatea acesteia de a se contracta este importantă atât 
pentru menținerea tonusului vezical cât și intestinal. “Hama-
cul” sau “trambulina” care se întinde de la osul pubian la partea 
din fața a coccisului slăbește de la constipație, sarcini, nașteri, 
ridicarea de greutăți.

Incontinența urinară este un  fenomen social căruia din ce în 
ce mai multe femei încep să îi facă față.

Există mai multe clasificări ale incontinenţei, în funcţie de 
diverși factori luaţi în considerare. Cea mai utilizată, însă, este 
cea realizată de Comitetul de Standardizare al Societăţii Inter-
naţionale de Continenţă (ICS).

Ultima săptămâna din iunie este săptămâna globală a incontinenței

Incontinenţa urinară la femei numită încontinenţă 
urinară feminină de stres este pierderea involuntară 
de urină în timpul anumitor activităţi fizice care 
determină presiune asupra vezicii urinare.

 Autor:
Autor: Dr. Dana Mihai
• BBraun
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Care este în România situaţia programelor de 
prevenţie atât în ceea ce privește diabetul dar nu 
numai?
Programele de prevenţie în sănătate sunt un „must 

have” în toată lumea, reprezintă o prioritate și totodată 
o necesitate a tuturor sistemelor de sănătate. În acest 
moment în România nu există un program coerent de 
prevenţie, fiecare face cum crede, pe unde poate și cu ce are 
la îndemână. Prevenţia nu a fost o prioritate în ţara noastră 
până acum și acest lucru se datorează poate focusului mai 
degrabă orientat către elementele terapeutice, programe 
naţionale curative și rezolvărilor punctuale ale unor 
probleme stringente ale sistemului de sănătate. În ceea ce 
privește diabetul zaharat, prin elaborarea Legii Prevenţiei 
pot spune că s-a făcut un pas uriaș, de la idee la faptă. 
Așteptăm cu nerăbdare „validarea” acesteia în Parlament 
și implementarea ei ulterioară. Nu va fi ușor și nici ieftin 
din perspectiva bugetară pe termen scurt însă pe termen 
lung va fi cu siguranţă mult mai eficientă și evident, 
mai ieftină decât tratarea diabetului ca atare și mai ales 
a complicaţiilor acestuia. Și nu discutăm aici doar de 
diabet. Prevenţia include și măsuri eficiente pentru 
combaterea obezităţii, hipertensiunii, sedentarismului și 
a sindromului metabolic, factorii principali de risc pentru 
diabetul zaharat tip 2. Un program de prevenţie nu trebuie 
să vizeze un cluster aparte de pacienţi ci trebuie să se 
adreseze tuturor vârstelor, de la preșcolari la adulţi. Nu 
cuprinde doar măsuri cu viză exclusivistă pentru o anume 
patologie ci mai degrabă înseamnă identificarea precoce a 
factorilor de risc și combaterea acestora prin promovarea 
vectorilor de acţiune precum promovarea alimentaţiei 
sănătoase, a activităţii fizice și educaţia medicală a 
populaţiei. Da, este important să avem acești vectori 
activi la toate grupele populaţionale pentru că altfel 
putem vorbi doar de prevenţie punctuală, limitată doar 
la o anumită categorie populaţională în funcţie de vârstă/
sex/ sau boală.  Educaţia medicală este menţionată pentru 
că în esenţă este cea mai importantă: prezentarea anuală 
la controalele de rutină, efectuarea analizelor uzuale 
precum și depistarea precoce ale diferitelor afecţiuni 
poate salva vieţi și costuri. Dacă aceste deziderate încep 
să capete contur și mai mult și formă concretă, putem 

spune că am realizat unul dintre cele mai importante și 
spinoase probleme ale sistemului de sănătate românesc.

 Consideraţi că reţeaua de abonaţi medical poate fi 
o platformă ideală pentru derularea unor programe 
de educaţie și prevenţie?

Dacă vă referiţi la pacienţii din „privat” aș spune că nu 
trebuie să existe diferenţe faţă de cei care sunt „abonaţi” 
la sistemul public. Și din perspectiva prevenţiei nu există 
diferenţe așa cum am amintit. Discutăm de populaţie nu de 
unde locuiește/muncește sau dorește să se trateze fiecare. 
Atât sistemul privat cât și cel public pot face în acest 
context casă bună, eforul este în final de a atinge același 
scop: să ai o populaţie cât mai puţin bolnavă cu putinţă. 
Multe sisteme private funcţionează perfect cu cele publice 
în multe ţări europene în programe comune de prevenţie. 
Este un model care poate și trebuie adoptat. De aceea 
un program coerent de prevenţie include toţi jucătorii 
din piaţa sectorului medical, de la asistenţi, educatori, 
dieteticieni, medici, farmaciști, din sectorul privat și de 
stat precum și alte grupe sociale cu un mare impact în 
viaţa socială: profesori, social-media-jurnaliști și lideri 
de opinie, artiști. Surprinzător, ultimele categorii reușesc 
să transmită un mesaj mai aproape de nevoia fiecărui 
cetăţean decât poate reușim noi medicii. Am văzut un 
sistem de acest gen în Portugalia. Profesorii și învăţătorii 
urmau cursuri speciale de educaţie și prevenţie medicală 

          Programele de 
prevenţie în sănătate 
sunt un «must have» 
în toată lumea
Dr. anca PanTea-sToian, VicePreșeDinTe, Comisia 
Naţională de Diabet și Boli Metabolice, Ministerul Sănătăţii 

          Programele de           Programele de 
prevenţie în sănătate 
sunt un «must have» 
prevenţie în sănătate 
sunt un «must have» 
prevenţie în sănătate 

în toată lumea
Dr. 
Naţională de Diabet și Boli Metabolice, Ministerul Sănătăţii 

Lipsește educaţia atât a pacientului cât și a 
sectorului medical. De aceea avem în prezent 

aproximativ 12% din populaţie cu diabet zaharat 
tip 2, aproape dublu, pacienţi cu pre-diabet și un 
număr foarte mare de pacienţi nediagnosticaţi. 

Sintagma „la 1 pacient cu diabet zaharat tip 2 nou 
diagnosticat mai există cel puţin încă un pacient 

nediagnosticat” este perfect valabilă.
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și mai departe aceștia  diseminau informaţia în școli. Am 
văzut aici cum obligatoriu fiecare profesor avea noţiuni 
de bază despre diabet inclusiv cum să „se comporte” cu un 
copil cu diabet zaharat tip 1.

În aprilie 2019 la invitaţia Forumului European 
de Diabet, România a fost prima ţară care a lansat 
un Forum Naţional de Diabet. Ce este acest forum, 
care sunt obiectivele și așteptările?
Este un semnal important și anume comunitatea 

medicală în tot ce reprezintă ea și aici nu e vorba doar 
de medici, discutăm și de mediul farmaceutic, politic, 
societăţile profesionale precum și asociaţiile de pacienţi 
a înţeles și a reușit să găsească un limbaj comun pentru 
un singur obiectiv și anume prevenţia. Scopul principal 
a fost acela de a iniţia și promova legea prevenţiei. Și da, 
România a făcut primul pas în acest sens la nivel european. 
Doar că nu trebuie să fie și ultimul.

 

În octombrie 2019 European Diabetes Policy 
Summit – a lansat Declaraţia de la Haga, iar 
dumneavoastră aţi reprezentat România în 
calitate de expert, la redactarea Declaraţiei.  Cum 
aţi primit invitaţia de a fi prezentă la acest 
eveniment?  Ce ne puteţi spune despre principalele 
direcţii de acţiune stabilite cu această ocazie?

A fost o onoare să fac parte din acest grup, nu am fost 
singură, am fost invitată împreună cu doamna conf. 
Cornelia Bala, alături de care am și lucrat la elaborarea 
declaraţiei alături de experţii europeni. Principalul 
obiectiv a fost acela de a armoniza ghidurile internaţionale 
în domeniul diabetului și implementarea lor într-o formă 
facilă, către toţi medicii specialiști. Acest obiectiv are ca 
și element fundamental educaţia pacientului dar care 
pleacă de la educaţia medicului. Un medic educat are 
instrumentele necesare să educe și să trateze eficient 
pacientul. Adiacent, fiecare ţară a propus modele de 
implementare și diseminare a acestor recomandări prin 
educaţie  continuă medic-pacient. S-a discutat mult despre 
telemedicină, despre programe curative și accesul tuturor 
pacienţilor la noile terapii, bariere în ceea ce privește 
inerţia clinică precum și instrumente de educaţie on-line. 
România a fost nominalizată la capitolul „best-practice” 
în diabet datorită paginii web „RODIABET”, pagină de 
educaţie activa a pacienţilor cu diabet precum și a medicilor 
specialiști în domeniu. Și mai pot adăuga faptul că am 
promovat Programul Naţional de Diabet din România. 
Acesta este unul dintre cele mai bune din Europa dacă nu 
chiar la nivel mondial pentru că toţi pacienţii cu diabet 
zaharat beneficiază de tratamentele cele mai moderne 
în domeniu – atât pentru pacienţii cu tip 2 cât și tip 1 de 
diabet zaharat, precum și de tehnologie medicală precum 
pompele de insulină și senzorii de monitorizare glicemică-
pentru pacienţii cu diabet zaharat tip 1, gratuit. Este un 
mare beneficiu pentru pacienţii noștri dar și pentru medici. 
Nu este însă suficient. Lipsește recunoașterea  valorii 
educaţiei terapeutice ca și act medical de sine stătător, și 
a unui Registru unic al pacientului cu diabet. Aceasta este 
misiunea noastră de a găsi soluţii și instrumente pentru a 
rezolva aceste două mari neajunsuri.

Procentual vorbind, cum vor ajuta toate aceste 
demersuri la creșterea gradului de prevenţie și 
de ce nu de îmbunătăţire a stării de sănătate a 
populaţiei?
O populaţie sănătoasă și educată reprezintă o 

normalitate. Rezultatele nu vor putea fi cuantificabile 
imediat de la implementarea legii prevenţiei, însă se vor 
identifica în generaţii, prin scăderea poverii financiare în 
programele de sănătate curative.

 România a fost nominalizată la capitolul „best-
practice” în diabet datorită paginii web „RODIABET”, 

pagină de educaţie activă a pacienţilor cu diabet 
precum și a medicilor specialiști în domeniu. Și mai 

pot adăuga faptul că am promovat Programul Naţional 
de Diabet din România. Acesta este unul dintre cele 
mai bune din Europa dacă nu chiar la nivel mondial 

pentru că toţi pacienţii cu diabet zaharat beneficiază de 
tratamentele cele mai moderne în domeniu.

Educaţia, pre ven ţia și 
a bor darea multi dis-
ciplinară a diabetului 
sunt puncte im-
portante ce se 
doresc a fi imple-
mentate și puse în 
practică.
De cele mai multe ori 
însă aspectul birocratic 
îngreu nează buna derulare 
a acestor angrenaje. Ce ar trebui făcut pentru 
a pune în mișcare mai repede și facil acești 3 
pași fără ca doctorii să se mai lovească de tot 
felul de piedici?
Simplu de spus și greu de implementat. Răspunsul: 

O lege clară, simplă și eficientă cu norme foarte bine 
definite. Structura este piramidală iar baza este me-
dicina de familie. Staţia 1. Aici trebuie să se producă 
„miracolul”. Screening, evaluare, monitorizare, educa-
ţie. Staţia 2. Medicii diabetologi. Tratament, educa-
ţie, monitorizare. Staţia 3. Echipă multidisciplinară. 
Evaluarea și tratamentul complicaţiilor. Simplist așa 
ar trebui să arate și de fapt așa și este în prezent. Doar 
că nu funcţionează. De ce? Pentru că lipsește educaţia. 
Atât a pacientului cât și a sectorului medical. De aceea 
avem în prezent aproximativ 12% din populaţie cu dia-
bet zaharat tip 2, aproape dublu, pacienţi cu pre-diabet 
și un număr foarte mare de pacienţi nediagnosticaţi. 
Sintagma „la 1 pacient cu diabet zaharat tip 2 nou di-
agnosticat mai există cel puţin încă un pacient nedia-
gnosticat” este perfect valabilă.

și 



MEDICINĂ DE FAMILIE 33

ARTICOLE DE SPECIALITATE



MEDICINĂ DE FAMILIE34

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Cum ne sprijinim 
sistemul imunitar?
Cu toţii suferim din cauza virozelor 
sau a răcelilor care ne atacă imunita-
tea, mai ales la schimbarea anotim-

de temperatură.
Când vine vorba de prevenirea gripei, 
unii optează pentru diverse remedii 
naturiste sau chiar pentru vaccinul 
antigripal. Bebeluşii şi copiii mici sunt 
cei mai expuşi, dar nici restul familiei 
nu este la adăpost de o eventuală ră-
ceală în sezonul rece.

Ce afectează imunitatea?
S-a descoperit faptul că imunitatea pornește din intestinul 

subțire. Sănătatea sistemului digestiv este extrem de importantă 
deoarece 8 din 10 persoane, indiferent de vârstă, suferă de o formă 
a sindromului intestinului permeabil sau așa-numitul leaky gut 
syndrome.

Un intestin subțire permeabil poate contribui la sensibilizarea 
organismului care e mai susceptibil la viroze. De exemplu, știați 
că 70% din serotonină (hormonul fericirii) se produce în intestin? 
În plus, acest sindrom poate provoca o varietate de afecțiuni care 
variază de la diverse alergii la inflamații, boli autoimune și alte 
probleme de sănătate.Cea mai mare parte din absorbția nutrițională 
are loc în intestin, iar acest lucru permite organismului să lupte 
împotriva infecțiilor și a bolilor. Un intestin sănătos are pereții 
celulari intacți, cu legături foarte strânse. Există suficient spațiu între 
celulele intestinale pentru a permite nutrienților să intre în sângele 
nostru. Mulți factori care contribuie la inflamatia intestinelor - 
stresul, toxinele, medicamentele și desigur agenții patogeni, toate 
contribuie la dărâmarea acestei bariere fragile.

Factorii patogeni produc inflamația intestinelor, fapt ce are ca 
și efect permeabilizarea intestinului. Atunci când spațiile dintre 
celulele intestinale nu mai sunt suficient de strânse, acest lucru 
permite toxinelor, virușilor și microbilor să intre în sânge și să 
provoace o gamă largă de reacții autoimune. Sindromul intestinului 
permeabil poate afecta afecta întregul corp, de la probleme tiroidiene 
până la dureri articulare, simptome de răceală și gripă, precum și 
dezvoltarea de alergii.

Un factor imunologic din surse naturale
Anticorpii și alte componente bioactive din colostrul bovin oferă 

proteine   de calitate și cresc imunitatea prin stimularea refacerii 
sănătății intestinului. Practic, colostrul ajută organismul în mod 
natural, să se ajute singur!

De asemenea, suplimentele de colostru au fost legate de creșterea 
performanțelor sportive la sportivii amatori și profesioniști. De 
aceea, multe companii care produc suplimente pentru sportivi au 
introdus în gama de produse și colostrul bovin.

Cu o concentrație dublă față de celelate produse de pe piață 
Colostrum de la Farmavita a fost ales de Natura Studio pentru că 
oferă peste 35% imunoglobuline, un colostru bovin de calitate, 
procesat conform celor mai înalte standarde.

Conform numeroaselor studii efectuate privind beneficiile 
colostrului, durează în medie 6 săptămâni pentru a vindeca 
inflamațiile din mucoasa intestinală și încă 2 pentru a începe să 
simți beneficiile de absorbție a nutrienților și stimularea sistemului 
imunitar. Mai jos puteți vedea o analiză microscopică înainte și după 
prin compararea villiilor intestinului subțire după suplimentarea cu 
Colostrum timp de 6 săptămâni.

Colostrul și vitamina C 
contribuie la funcţionarea

ţ

normală a sistemului 
imunitar

Conţinut ridicat de 
factori imunologici: 

 

imunoglobulină, lactoferină 
și polipeptide bogate în 
prolină (PRP)

Biodisponibilitate ridicată

Colostrum Farmavita, capsule, supliment alimentar
Cu adaos de vitamina C, contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar

Ingrediente: colostru (lapte, lactoză), agent de îngroșare: 
hidroxipropilmetilceluloză, vitamina C (acid ascorbic L), agenţi antiaglomeranţi: 
talc și săruri de magneziu ale acizilor grași. 

Producător și responsabil pentru Republica Croaţia: Farmavita d.o.o.,
Zagorska 52, Samobor, Croaţia, tel: 01/ 33 77 058.

Cantitate netă: 60 capsule (= 39,8 g)

Avertisment: Acest produs nu trebuie utilizat de către persoanele alergice la 
lapte și lactoză.

Mod de utilizare: Se recomandă administrarea a 2 capsule pe zi.Atenţ

ionări: A nu se lasa la indemana si vederea copiilor mici. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
o alimentaţie variată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos.
ara de origine: Croaţia, UE

*%VNR = valoare nutritionala de referinta

Ingrediente în doza zilnică recomandată 
(= 2 capsule) Cantitate netă % VNR

Colostru de origine bovină 1000 mg -

Vitamina C (acid ascorbic L) 60 mg 75%

Un sistem imunitar insuficient de activ sau unul excesiv de activ este asociat cu apariţia 
diverselor boli.

SINDROMUL INTESTINULUI PERMEABIL: Atunci când membrana dintre tractul digestiv 
și fluxul sanguin este deteriorată (poroasă), agenţii patogeni introduși prin alimentaţie au 
acces facil la restul corpului, unde se pot înmulţi și pot provoca reacţii imune.

NIVELUL RIDICAT DE STRES: Stresul poate provoca probleme serioase la nivelul glandei 
timus, care ajută sistemul imunitar să prevină reacţiile imune împotriva propriului organism.

OBICEURILE ALIMENTARE NESĂNĂTOASE: O alimentaţie bogată în grăsimi și zahăr poate 
duce la slăbirea sistemului imunitar. Uneori, lipsa chiar și a unui singur nutrient poate cauza 
o activitate insuficientă a sistemului imunitar.

ACTIVITATEA FIZICĂ INSUFICIENTĂ: Se pare că obiceiul de a nu face suficientă mișcare 
contribuie la apariţia obezităţii, a bolilor de inimă, a cancerului și a altor boli asociate cu 
stilul de viaţă.

Artrită
Sindrom de oboseală cronică
Boala Hashimoto
Scleroză multiplă (SM)
Sclerodermie
Eczemă
Diabet, prediabet
Alergii
Rinită alergică
Astm, BPOC
Boala Crohn
Sindrom de intestin iritabil
Colită

Pe de altă parte, un sistem 
imunitar excesiv de activ poate 
să reacţioneze la alergeni și alte 
substanţe care altminteri sunt 
inofensive. Un sistem imunitar 
excesiv de activ poate provoca 
o inflamaţie cronică care, în 
timp, poate cauza deteriorarea 
ţesuturilor sănătoase. Bolile 
autoimune apar atunci când 
sistemul imunitar al corpului 
atacă și distruge celulele 
sănătoase din organism.

Dacă o persoană suferă de un 
sistem imunitar insuficient 

de activ, aceasta poate fi 
predispusă la îmbolnăviri 

asociate cu diverse infecţii. Mai 
mult decât atât, bolile de inimă 

și cele mai frecvente tipuri 
de cancer pot fi asociate cu 

tulburări ale sistemului 
imunitar.

Răceală
Infecţie a căilor respiratorii 

superioare
Inflamaţie a sinusurilor

Bronșită
Gripă

Herpes
HIV/SIDA

Erupţie cutanată tranzitorie 
Infecţie a aparatului digestiv 

(toxiinfecţie alimentară)
Virusul Zika

Factorii cheie care contribuie la dezechilibrul sistemului 
imunitar sunt:

Realizarea echilibrului (homeostaziei) sistemului imunitar 
include:

SUPLIMENTAREA ALIMENTAŢIEI CU COLOSTRU 
DE ORIGINE BOVINĂ:
În colostru există componente imunologice care 
sunt modulatori puternici ai sistemului imunitar. Pe 
de o parte, ele au capacitatea de a spori activitatea 
sistemului imunitar atunci când acesta este slăbit, 
astfel încât acesta poate apăra organismul de 
substanţele nocive; pe de altă parte, componentele 
imunologice ale colostrului acţionează în așa fel 
încât temperează activitatea sistemului imunitar 
atunci când acesta este prea activ după ce a învins 
o infecţie. Administrarea constantă a colostrului 
în fiecare zi ajută sistemul imunitar să realizeze 
o stare de echilibru (homeostazie). În plus, 
componentele de creștere din colostrul de origine 
bovină tratează și previn sindromul intestinului 
permeabil, prevenind astfel producerea unui 
răspuns inadecvat al sistemului imunitar, precum și 
apariţia bolilor autoimune.

EVITAREA ŢIGĂRILOR ȘI 
ALCOOLULUI:
Alcoolul perturbă digestia 
nutrienţilor alimentari, deteriorând 
celulele din aparatul digestiv și 
reducând capacitatea globulelor 
albe de a distruge microbii. Acest 
lucru scade capacitatea sistemului 
imunitar de a proteja organismul 
împotriva substanţelor nocive.

ACTIVITATE FIZICĂ
REGULATĂ:
Activitatea fizică îmbunătăţește 
eliminarea bacteriilor din plămâni 
și căile respiratorii, ceea ce poate 
reduce probabilitatea de apariţie a 
răcelilor, gripei sau altor boli
care se transmit prin aer.

ASIGURAREA UNUI NUMĂR 
SUFICIENT DE ORE DE SOMN:
O odihnă de calitate în  timpul 
nopţii va împrospăta și va umple de 
energie orice persoană, o va ajuta 
să atenueze stresul și va reduce 
riscul de expunere a sistemului 
imunitar la agenţi patogeni (corpi 
străini) și alţi factori nocivi.

O ALIMENTAŢIE ECHILIBRATĂ:
Atunci când membrana dintre 
tractul digestiv și fluxul sanguin 
este deteriorată (poroasă), agenţii 
patogeni introduși prin alimentaţie 
au acces facil la restul corpului, unde 
se pot înmulţi și pot provoca infecţii. 
Orice substanţă care trece prin 
această membrană poate cauza o 
reacţie imună a corpului (inflamaţii și 
posibile leziuni ale ţesuturilor).

Pentru informații și comenzi ne puteți 
contata la  tel.: 031 005 13 75  sau 

 www.naturastudio.ro 

Cum ne sprijinim 
sistemul imunitar?
Cu toţii suferim din cauza virozelor 
sau a răcelilor care ne atacă imunita-
tea, mai ales la schimbarea anotim-

de temperatură.
Când vine vorba de prevenirea gripei, 
unii optează pentru diverse remedii 
naturiste sau chiar pentru vaccinul 
antigripal. Bebeluşii şi copiii mici sunt 
cei mai expuşi, dar nici restul familiei 
nu este la adăpost de o eventuală ră-
ceală în sezonul rece.

Ce afectează imunitatea?
S-a descoperit faptul că imunitatea pornește din intestinul 

subțire. Sănătatea sistemului digestiv este extrem de importantă 
deoarece 8 din 10 persoane, indiferent de vârstă, suferă de o formă 
a sindromului intestinului permeabil sau așa-numitul leaky gut 
syndrome.

Un intestin subțire permeabil poate contribui la sensibilizarea 
organismului care e mai susceptibil la viroze. De exemplu, știați 
că 70% din serotonină (hormonul fericirii) se produce în intestin? 
În plus, acest sindrom poate provoca o varietate de afecțiuni care 
variază de la diverse alergii la inflamații, boli autoimune și alte 
probleme de sănătate.Cea mai mare parte din absorbția nutrițională 
are loc în intestin, iar acest lucru permite organismului să lupte 
împotriva infecțiilor și a bolilor. Un intestin sănătos are pereții 
celulari intacți, cu legături foarte strânse. Există suficient spațiu între 
celulele intestinale pentru a permite nutrienților să intre în sângele 
nostru. Mulți factori care contribuie la inflamatia intestinelor - 
stresul, toxinele, medicamentele și desigur agenții patogeni, toate 
contribuie la dărâmarea acestei bariere fragile.

Factorii patogeni produc inflamația intestinelor, fapt ce are ca 
și efect permeabilizarea intestinului. Atunci când spațiile dintre 
celulele intestinale nu mai sunt suficient de strânse, acest lucru 
permite toxinelor, virușilor și microbilor să intre în sânge și să 
provoace o gamă largă de reacții autoimune. Sindromul intestinului 
permeabil poate afecta afecta întregul corp, de la probleme tiroidiene 
până la dureri articulare, simptome de răceală și gripă, precum și 
dezvoltarea de alergii.

Un factor imunologic din surse naturale
Anticorpii și alte componente bioactive din colostrul bovin oferă 

proteine   de calitate și cresc imunitatea prin stimularea refacerii 
sănătății intestinului. Practic, colostrul ajută organismul în mod 
natural, să se ajute singur!

De asemenea, suplimentele de colostru au fost legate de creșterea 
performanțelor sportive la sportivii amatori și profesioniști. De 
aceea, multe companii care produc suplimente pentru sportivi au 
introdus în gama de produse și colostrul bovin.

Cu o concentrație dublă față de celelate produse de pe piață 
Colostrum de la Farmavita a fost ales de Natura Studio pentru că 
oferă peste 35% imunoglobuline, un colostru bovin de calitate, 
procesat conform celor mai înalte standarde.

Conform numeroaselor studii efectuate privind beneficiile 
colostrului, durează în medie 6 săptămâni pentru a vindeca 
inflamațiile din mucoasa intestinală și încă 2 pentru a începe să 
simți beneficiile de absorbție a nutrienților și stimularea sistemului 
imunitar. Mai jos puteți vedea o analiză microscopică înainte și după 
prin compararea villiilor intestinului subțire după suplimentarea cu 
Colostrum timp de 6 săptămâni.

Colostrul și vitamina C 
contribuie la funcţionarea

ţ

normală a sistemului 
imunitar

Conţinut ridicat de 
factori imunologici: 

 

imunoglobulină, lactoferină 
și polipeptide bogate în 
prolină (PRP)

Biodisponibilitate ridicată

Colostrum Farmavita, capsule, supliment alimentar
Cu adaos de vitamina C, contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar

Ingrediente: colostru (lapte, lactoză), agent de îngroșare: 
hidroxipropilmetilceluloză, vitamina C (acid ascorbic L), agenţi antiaglomeranţi: 
talc și săruri de magneziu ale acizilor grași. 

Producător și responsabil pentru Republica Croaţia: Farmavita d.o.o.,
Zagorska 52, Samobor, Croaţia, tel: 01/ 33 77 058.

Cantitate netă: 60 capsule (= 39,8 g)

Avertisment: Acest produs nu trebuie utilizat de către persoanele alergice la 
lapte și lactoză.

Mod de utilizare: Se recomandă administrarea a 2 capsule pe zi.Atenţ

ionări: A nu se lasa la indemana si vederea copiilor mici. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
o alimentaţie variată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos.
ara de origine: Croaţia, UE

*%VNR = valoare nutritionala de referinta

Ingrediente în doza zilnică recomandată 
(= 2 capsule) Cantitate netă % VNR

Colostru de origine bovină 1000 mg -

Vitamina C (acid ascorbic L) 60 mg 75%

Un sistem imunitar insuficient de activ sau unul excesiv de activ este asociat cu apariţia 
diverselor boli.

SINDROMUL INTESTINULUI PERMEABIL: Atunci când membrana dintre tractul digestiv 
și fluxul sanguin este deteriorată (poroasă), agenţii patogeni introduși prin alimentaţie au 
acces facil la restul corpului, unde se pot înmulţi și pot provoca reacţii imune.

NIVELUL RIDICAT DE STRES: Stresul poate provoca probleme serioase la nivelul glandei 
timus, care ajută sistemul imunitar să prevină reacţiile imune împotriva propriului organism.

OBICEURILE ALIMENTARE NESĂNĂTOASE: O alimentaţie bogată în grăsimi și zahăr poate 
duce la slăbirea sistemului imunitar. Uneori, lipsa chiar și a unui singur nutrient poate cauza 
o activitate insuficientă a sistemului imunitar.

ACTIVITATEA FIZICĂ INSUFICIENTĂ: Se pare că obiceiul de a nu face suficientă mișcare 
contribuie la apariţia obezităţii, a bolilor de inimă, a cancerului și a altor boli asociate cu 
stilul de viaţă.

Artrită
Sindrom de oboseală cronică
Boala Hashimoto
Scleroză multiplă (SM)
Sclerodermie
Eczemă
Diabet, prediabet
Alergii
Rinită alergică
Astm, BPOC
Boala Crohn
Sindrom de intestin iritabil
Colită

Pe de altă parte, un sistem 
imunitar excesiv de activ poate 
să reacţioneze la alergeni și alte 
substanţe care altminteri sunt 
inofensive. Un sistem imunitar 
excesiv de activ poate provoca 
o inflamaţie cronică care, în 
timp, poate cauza deteriorarea 
ţesuturilor sănătoase. Bolile 
autoimune apar atunci când 
sistemul imunitar al corpului 
atacă și distruge celulele 
sănătoase din organism.

Dacă o persoană suferă de un 
sistem imunitar insuficient 

de activ, aceasta poate fi 
predispusă la îmbolnăviri 

asociate cu diverse infecţii. Mai 
mult decât atât, bolile de inimă 

și cele mai frecvente tipuri 
de cancer pot fi asociate cu 

tulburări ale sistemului 
imunitar.

Răceală
Infecţie a căilor respiratorii 

superioare
Inflamaţie a sinusurilor

Bronșită
Gripă

Herpes
HIV/SIDA

Erupţie cutanată tranzitorie 
Infecţie a aparatului digestiv 

(toxiinfecţie alimentară)
Virusul Zika

Factorii cheie care contribuie la dezechilibrul sistemului 
imunitar sunt:

Realizarea echilibrului (homeostaziei) sistemului imunitar 
include:

SUPLIMENTAREA ALIMENTAŢIEI CU COLOSTRU 
DE ORIGINE BOVINĂ:
În colostru există componente imunologice care 
sunt modulatori puternici ai sistemului imunitar. Pe 
de o parte, ele au capacitatea de a spori activitatea 
sistemului imunitar atunci când acesta este slăbit, 
astfel încât acesta poate apăra organismul de 
substanţele nocive; pe de altă parte, componentele 
imunologice ale colostrului acţionează în așa fel 
încât temperează activitatea sistemului imunitar 
atunci când acesta este prea activ după ce a învins 
o infecţie. Administrarea constantă a colostrului 
în fiecare zi ajută sistemul imunitar să realizeze 
o stare de echilibru (homeostazie). În plus, 
componentele de creștere din colostrul de origine 
bovină tratează și previn sindromul intestinului 
permeabil, prevenind astfel producerea unui 
răspuns inadecvat al sistemului imunitar, precum și 
apariţia bolilor autoimune.

EVITAREA ŢIGĂRILOR ȘI 
ALCOOLULUI:
Alcoolul perturbă digestia 
nutrienţilor alimentari, deteriorând 
celulele din aparatul digestiv și 
reducând capacitatea globulelor 
albe de a distruge microbii. Acest 
lucru scade capacitatea sistemului 
imunitar de a proteja organismul 
împotriva substanţelor nocive.

ACTIVITATE FIZICĂ
REGULATĂ:
Activitatea fizică îmbunătăţește 
eliminarea bacteriilor din plămâni 
și căile respiratorii, ceea ce poate 
reduce probabilitatea de apariţie a 
răcelilor, gripei sau altor boli
care se transmit prin aer.

ASIGURAREA UNUI NUMĂR 
SUFICIENT DE ORE DE SOMN:
O odihnă de calitate în  timpul 
nopţii va împrospăta și va umple de 
energie orice persoană, o va ajuta 
să atenueze stresul și va reduce 
riscul de expunere a sistemului 
imunitar la agenţi patogeni (corpi 
străini) și alţi factori nocivi.

O ALIMENTAŢIE ECHILIBRATĂ:
Atunci când membrana dintre 
tractul digestiv și fluxul sanguin 
este deteriorată (poroasă), agenţii 
patogeni introduși prin alimentaţie 
au acces facil la restul corpului, unde 
se pot înmulţi și pot provoca infecţii. 
Orice substanţă care trece prin 
această membrană poate cauza o 
reacţie imună a corpului (inflamaţii și 
posibile leziuni ale ţesuturilor).
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 www.naturastudio.ro 
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ARTICOLE DE SPECIALITATE

Colostrul și vitamina C 
contribuie la funcţionarea

ţ

normală a sistemului 
imunitar

Conţinut ridicat de 
factori imunologici: 

 

imunoglobulină, lactoferină 
și polipeptide bogate în 
prolină (PRP)

Biodisponibilitate ridicată

Colostrum Farmavita, capsule, supliment alimentar
Cu adaos de vitamina C, contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar

Ingrediente: colostru (lapte, lactoză), agent de îngroșare: 
hidroxipropilmetilceluloză, vitamina C (acid ascorbic L), agenţi antiaglomeranţi: 
talc și săruri de magneziu ale acizilor grași. 

Producător și responsabil pentru Republica Croaţia: Farmavita d.o.o.,
Zagorska 52, Samobor, Croaţia, tel: 01/ 33 77 058.

Cantitate netă: 60 capsule (= 39,8 g)

Avertisment: Acest produs nu trebuie utilizat de către persoanele alergice la 
lapte și lactoză.

Mod de utilizare: Se recomandă administrarea a 2 capsule pe zi.Atenţ

ionări: A nu se lasa la indemana si vederea copiilor mici. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
o alimentaţie variată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos.
ara de origine: Croaţia, UE

*%VNR = valoare nutritionala de referinta

Ingrediente în doza zilnică recomandată 
(= 2 capsule) Cantitate netă % VNR

Colostru de origine bovină 1000 mg -

Vitamina C (acid ascorbic L) 60 mg 75%
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Colostrul și vitamina C 
contribuie la funcţionarea

trul și vitamina C ţtrul și vitamina C 

normală a sistemului 
imunitar

Conţinut ridicat de 
factori imunologici: 
imunoglobulină, lac
și polipeptide bog
prolină (PRP)

Biodisponibilitate ridic

Colostrum Farmavita, capsule, supliment alimentar
Cu adaos de vitamina C, contribuie la funcţionarea normală a sistemului imunitar

Ingrediente: colostru (lapte, lactoză), agent de îngroșare: 
hidroxipropilmetilceluloză, vitamina C (acid ascorbic L), agenţi antiaglomeranţi: 
talc și săruri de magneziu ale acizilor grași. 

Producător și responsabil pentru Republica Croaţia: Farmavita d.o.o.,
Zagorska 52, Samobor, Cr, Cr roaţia, tel: 01/ 33 77 058.

Cantitate netă: 60 capsule (= 39,8 g)

Avertisment: Acest produs nu trebuie utilizat de către persoanele alergice la 
lapte și lactoză.

Mod de utilizare: Se recomandă administrarea a 2 capsule pe zi.AMod de utilizaAMod de utilizatMod de utilizatMod de utilizaenMod de utilizaenMod de utilizaţMod de utilizaţMod de utiliza

ionări: A nu se lasa la indemana si vederea copiilor mici. A nu se depăși 
doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc 
o alimentaţie variată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos.
ara de origine: Croaţia, UE

*%VNR = valoavaloav re nutritionala de referintaferintaf

Ingrediente în doza zilnică recomandată 
(= 2 capsule) Cantitate netă % VNR

Colostru de origine bovină 1000 mg -

Vitamina C (acid ascorbic L) 60 mg 75%

em imunitar insuficient de activ sau unul excesiv de activ este asociat cu apariţia 
erselor boli.

SINDROMUL INTESTINULUI PERMEABIL: Atunci când membrana dintre tractul digestiv 
și fluxul sanguin este deteriorată (poroasă), agenţii patogeni introduși prin alimentaţie au 

acil la restul corpului, unde se pot înmulţi și pot provoca reacţii imune.

UL RIDICAT DE STRES: Stresul poate provoca probleme serioase la nivelul glandei 
timus, care ajută sistemul imunitar să prevină reacţiile imune împotriva propriului organism.

OBICEURILE ALIMENTARE NESĂNĂTOASE: O alimentaţie bogată în grăsimi și zahăr poate 
e la slăbirea sistemului imunitar. Uneori, lipsa chiar și a unui singur nutrient poate cauza 

o activitate insuficientă a sistemului imunitar.

TATEA FIZICĂ INSUFICIENTĂ: Se pare că obiceiul de a nu face suficientă mișcare 
ontribuie la apariţia obezităţii, a bolilor de inimă, a cancerului și a altor boli asociate cu 
tilul de viaţă.

Artrită
Sindrom de oboseală cronică
Boala Hashimoto
Scleroză multiplă (SM)
Sclerodermie
Eczemă
Diabet, prediabet
Alergii
Rinită alergică
Astm, BPOC
Boala Crohn
Sindrom de intestin iritabil
Colită

Pe de altă parte, un sistem 
imunitar excesiv de activ poate 
să reacţioneze la alergeni și alte 
substanţe care altminteri sunt 
inofensive. Un sistem imunitar 
excesiv de activ poate provoca 
o inflamaţie cronică care, în 
timp, poate cauza deteriorarea 
ţesuturilor sănătoase. Bolile 
autoimune apar atunci când 
sistemul imunitar al corpului 
atacă și distruge celulele 
sănătoase din organism.

Dacă o persoană suferă de un 
stem imunitar insuficient 
de activ, aceasta poate fi 
predispusă la îmbolnăviri 

ate cu diverse infecţii. Mai 
mult decât atât, bolile de inimă 

și cele mai frecvente tipuri 
de cancer pot fi asociate cu 

tulburări ale sistemului 
imunitar.

Răceală
Infecţie a căilor respiratorii 

superioare
Inflamaţie a sinusurilor

Bronșită
Gripă

Herpes
HIV/SIDA

Erupţie cutanată tranzitorie 
ecţie a aparatului digestiv 

(toxiinfecţie alimentară)
Virusul Zika

orii cheie care contribuie la dezechilibrul sistemului 
imunitar sunt:

Realizarea echilibrului (homeostaziei) sistemului imunitar 
include:

SUPLIMENTAREA ALIMENTAŢIEI CU COLOSTRU 
DE ORIGINE BOVINĂ:
În colostru există componente imunologice care 
sunt modulatori puternici ai sistemului imunitar. Pe 
de o parte, ele au capacitatea de a spori activitatea 
sistemului imunitar atunci când acesta este slăbit, 
astfel încât acesta poate apăra organismul de 
substanţele nocive; pe de altă parte, componentele 
imunologice ale colostrului acţionează în așa fel 
încât temperează activitatea sistemului imunitar 
atunci când acesta este prea activ după ce a învins 
o infecţie. Administrarea constantă a colostrului 
în fiecare zi ajută sistemul imunitar să realizeze 
o stare de echilibru (homeostazie). În plus, 
componentele de creștere din colostrul de origine 
bovină tratează și previn sindromul intestinului 
permeabil, prevenind astfel producerea unui 
răspuns inadecvat al sistemului imunitar, precum și 

apariţia bolilor autoimune.

EVITAREA ŢIGĂRILOR ȘI 
ALCOOLULUI:
Alcoolul perturbă digestia 
nutrienţilor alimentari, deteriorând 
celulele din aparatul digestiv și 
reducând capacitatea globulelor 
albe de a distruge microbii. Acest 
lucru scade capacitatea sistemului 
imunitar de a proteja organismul 
împotriva substanţelor nocive.

ACTIVITATE FIZICĂ
REGULATĂ:
Activitatea fizică îmbunătăţește 
eliminarea bacteriilor din plămâni 
și căile respiratorii, ceea ce poate 
reduce probabilitatea de apariţie a 
răcelilor, gripei sau altor boli
care se transmit prin aer.

ASIGURAREA UNUI NUMĂR 
SUFICIENT DE ORE DE SOMN:
O odihnă de calitate în  timpul 
nopţii va împrospăta și va umple de 
energie orice persoană, o va ajuta 
să atenueze stresul și va reduce 
riscul de expunere a sistemului 
imunitar la agenţi patogeni (corpi 
străini) și alţi factori nocivi.

O ALIMENTAŢIE ECHILIBRATĂ:
Atunci când membrana dintre 
tractul digestiv și fluxul sanguin 
este deteriorată (poroasă), agenţii 
patogeni introduși prin alimentaţie 
au acces facil la restul corpului, unde 
se pot înmulţi și pot provoca infecţii. 
Orice substanţă care trece prin 
această membrană poate cauza o 
reacţie imună a corpului (inflamaţii și 
posibile leziuni ale ţesuturilor).



MEDICINĂ DE FAMILIE36

ARTICOLE DE SPECIALITATE
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Îngrijirea paliativă se adresează tuturor bol-
navilor cu speranţă redusă de viaţă, bolnavi 
cronici care nu mai beneficiază de tratament 
curativ, cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii. A 
apărut ca o necesitate şi ca o reacţie firească 
la dureroasa şi nedreapta afirmaţie „nu mai este 
nimic de făcut”, de cele mai multe ori, medicul 
curant, abandonându-şi propriul pacient aflat în 
stadiul terminal al bolii ameninţătoare de viaţă. 
„Când nu mai este posibilă vindecarea, este de 
datoria noastră să îngrijim”, spunea britanica Cic-
ely Saunders, întemeietoarea conceptului de în-
grijire paliativa modernă şi promotoarea mişcării 
hospice-urilor britanice din anii '60.

B oala incurabilă, nu numai că produce suferință somatică, 
dar întotdeauna modifică statusul și rolul social al bolna-
vului precum și dinamica familiei acestuia și se asociază 

cu trăiri psiho-emoționale negative și griji spiritual-existențiale. 
Faptul că bolnavii cu boli cronice, progresive, limitatoare de 
viață, așa cum sunt neoplaziile dar și alte maladii non-oncolo-
gice, precum bolile degenerative cardio-vasculare, neurologice, 
insuficiențele de organ în stadiu final, demențele, SIDA, s.a., au 
numeroase nevoi de natură fizică dar și psihologică, emoțională, 
relațională, socială și spiritual-existențială, a impus apariția aces-
tui domeniu, care s-a promovat treptat și în țara noastră, cel al 
medicinei paliative.

De aceea s-a impus apariția și dezvoltarea medicinei paliative, 
termen provenit de la latinescul „pallium”, care înseamnă „mas-
că, manta, acoperământ”, etimologie care indica de fapt esența 
îngrijirilor paliative: „mascarea efectelor bolii incurabile”, asi-
gurarea unui „acoperământ” pentru cei abandonați, atunci când 
medicina curativă nu mai poate oferi vindecarea.

Pentru a răspunde tuturor nevoilor bolnavilor incurabili, 
în demersul paliativ se implică o echipă interdisciplinară de 
profesioniști. Pe lângă medicii de diferite specialități clinice, 
în special oncologi, medici de familie, geriatri, neurologi, psi-
hiatri, asistenți medicali (nurse), lucrează și paramedici: fizio, 
ergoterapeuți, dieticieni, și alții, psihologi clinicieni, supervizați 
în probleme de tanato-psiho-socioterapie, asistenți sociali, con-
silieri spirituali sau pastorali, preot, pastor, rabin, capelan și alții, 
în funcție de apartenența confesională a bolnavului, voluntari.

Vizând satisfacerea tuturor nevoilor ființei umane, îngrijirea 

paliativă este o îngrijire totală, globală sau holistică, ce nu poa-
te fi asigurată decât de echipa interdisciplinară, fiecare membru 
al acesteia acționând în limitele competenței și având o califica-
re adecvată. Fiecare membru încearcă să „iubească totalitatea 
printr-o părticică, printr-o parte infimă a corpului, care este încă 
intactă, neatacată de boală, căci totdeauna rămâne ceva frumos, 
chiar dacă aceasta nu este decât sclipirea ochilor” (Marie de 
Hennezel).

Îngrijirea de tip hospice este furnizată fie la domiciliu fie ca 
spitalizare de lungă durată(long sejour) sau spitalizare de tip 
„respite” (spitalizare pe termen scurt, pentru ca familia, îngriji-
torii să se refacă). Programele de hospice se adresează în special 
pacienților neoplazici (paliația începe odată cu punere diagnosti-
cului de certitudine), însă în ultimii ani, și la noi, s-a remarcat ca 
și pacienți cu boli cronice non-maligne, pot beneficia de acest tip 
special de îngrijire.

În spațiul nostru cultural-tradițional și spiritual, pacientul 
incurabil, solicită îngrijirea paliativă în mediul familial, respin-
gându-l pe cel instituțional, considerat traumatizant și deperso-
nalizat. 

În cadrul echipei interdisciplinare de îngrijire la domiciliu, 
medicul de familie este considerat liderul echipei, mai ales în me-
diul rural.  Pacienții spun că:
l  ar vrea să afle cât mai multe despre boala lor, despre prognosti-

cul acesteia, despre ce se va întâmpla la sfârșitul vieții, 
l  vor ca medicii să le dea speranțe,
l  vor autonomie și independență, să-și păstreze demnitatea și 

personalitatea,
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l  simt nevoia stringentă de a comunica permanent cu familia, cu 
prietenii, să-și rezolve vechi conflicte, să-și încheie afacerile și 
să aibă grijă de cei ce rămân, 

l  vor să vorbească despre suferințele lor, despre încercările și 
împlinirile lor, dincolo de disponibilitatea și timpul limitat al 
medicilor, 

l  vor încurajări că nu vor fi abandonați până la sfârșit,
l  vor educație: să știe ce este boala lor, cum evoluează, cum 

acționează medicația administrată, care este prognosticul pe 
termen scurt și lung, cum și când se va produce moartea, să de-
cidă dacă doresc să nu fie resuscitați cardio-respirator, evitând 
încrâncenarea terapeutică.
Pacienții sunt mai optimiști în prognostic.
Medicul de familie este cel mai în măsură să acorde asistență 

terminală, la domiciliul propriului pacient, deoarece:
l  cunoaște cel mai bine pacientul, evoluția bolii acestuia, co-

morbiditățile, tratamentele urmate, interacțiunile medicamen-
toase,

l  cunoaște psihologia bolnavului și a familiei acestuia, putând 
găsi cea mai bună cale de comunicare cu aceștia,

l  ține cont de, nivelul de educație al pacientului și al familiei sale, 
de convingerile și obiceiurile pacientului, religia acestuia,

l  în decursul timpului, acesta câștigă încrederea bolnavului și a 
familiei, relația medic de familie – pacient – familie fiind bazată 
numai pe încredere, în caz contrar actul medical eșuează,

l  poate aprecia posibilitățile de îngrijire și susținere a bolnavului 
în familie.
 

Componentele demersului paliativ 
al medicului de familie:
l  comunicarea, aceasta fiind o nevoie fundamentală, stringen-

tă a bolnavului terminal, (inclusiv comunicarea diagnosticului 
grav, a prognosticului infaust, și a altor vești rele, conform unor  
strategii de comunicare),

l  vizite la domiciliu,
l  identificarea principalelor simptome ale pacientului, în spe-

cial a durerii fizice și a componentelor non-fizice ale acestuia 
și încercarea de a le ameliora, pentru a asigura un bun confort 
pacientului,

l  realizarea unui climat de încredere a pacientului și asigurarea 
sprijinului până la sfârșitul vieții,

l  educația familiei privitor la principalele manevre de îngrijire,
l  schimbarea frecventă a poziției bolnavului pentru a preveni 

apariția leziunilor de decubit, folosirea colacilor speciali,
l  ridicarea periodică în șezut a pacientului cu tapotaj al toracelui,
l  masaj al membrelor inferioare pentru a ameliora hipotonia și 

hipotrofia musculară,
l  igiena cavității bucale,
l  hidratarea corectă a pacientului,
l  asigurarea alimentației  corespunzătoare (detalii privind ali-

mente permise, mod de preparare, spațierea meselor),
l  folosirea pamperșilor absorbanți în cazul incontinenței urina-

re,
l  îngrijirea și schimbarea periodică a sondei vezicale,
l  îngrijirea stomelor (colono sau traheostomei),
l  pregătirea psihică a familiei pentru „marea trecere” a pacien-

tului,
l  suport moral pentru membrii familiei în cazul decesului și 

după deces.

Concluzie
Îngrijirea paliativă a bolnavului terminal trebuie să fie dispo-

nibilă tuturor pacienților, fie în mediul instituțional, fie familial, 
fiind parte integrată a sistemelor de sănătate și un element inali-
enabil al dreptului omului la îngrijirea sănătății. 

Rolul medicului de familie în demersul paliativ la domiciliu, 
în cadrul echipei interdisciplinare de îngrijire extramuros, este 
esențial, indispensabil și obligatoriu. (bibliogafia se află la autor)
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Analizor profesional al compoziției corporale 
Tanita SC 240 MA
Masurători ce privesc întregul organism

• Greutate (până la 200 kg)
• Indicele de masă corporală
• Grăsimea corporală în procentaj
• Apa totală din corp,  în kg

Măsurători disponibile împreuna cu softul GMON:
• Grăsimea ,%
• IMC
• Masa de grăsime, kg
• Masa fără grăsime,kg
• Apa totală din corp, %
• Masa hidrică, kg

• Masa musculară, kg
• Mineralizarea osoasă, kg
• Nivelul grăsimii viscerale (1-60)
• Rata metabolică de bază, (calorii, Kj)
• Vârsta metabolică

Trăsături speciale:
• Extrem de ușor (cântărește numai 4,7 kg)
• Meniu cu iluminare, ușor de folosit
• Ușor de transportat, prevăzut cu mâner
• Platformă mare, ideală pentru pacienți obezi sau în vârstă

ziției corpo

60)
orii, KjKjK )

)

bezi sau în vârstă

ziției corporale 

Prevăzut cu port RS, USB
şi cablu de date către calculator.

w te.ww .amelite.ro; office@ameli ro
 

www.tanita.eu

Prin intermediul S.C. AMELITE TRADING SRL, producătorul nipon al cântarelor 
TANITA,  este prezentă și în România. Producția acestor aparate 

este făcută în Japonia, la fabrica din Tokyo și sunt distribuite cu precădere în SUA, 

Grație usurinței și preciziei aplicării metodei bioimpedanței, 
cântarele TANITA sunt un instrument practic pen-
tru specialiștii care lucrează în domeniile legate de 

-
oarece  pe lângă determinarea exactă a greutății aju-

grăsime, masa hidrică, masa musculară, rata metabo-

lică de bază, vârsta metabolică, grăsimea viscerală, 
mineralizarea osoasă), la monitorizarea evoluției 
parametrilor urmăriți, prin posibilitatea de conec-
tare la un soft medical german dedicat (GMON).

Preț analizor : 990 euro (fără TVA)
Preț cu soft analiză corporală GMON PRO 3 MA:
1.300 euro (fără TVA) 

S.C. AMELITE TRADING S.R.L.
Mobil: 0729 114118, Tel./fax: 031 4085898

esional al comp ziției corpoziției corpoziției corpo

OFERIM TREI ANI GARANȚIE! 





Din 1000 de alegeri bune, alege 
înțelept, încearcă Vanelli HUMAN!
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O bezitatea, larg răspândită la momentul actual, este definită 
ca depăşirea cu peste 20% a greutăţii Ideale (aceasta repre-
zentând, din punct de vedere statistic, greutatea corelată cu 

speranţa de viaţă cea mai îndelungată)(1).
Datorită incidenței crescute, de 20-30% din întreaga populație, 

obezitatea a devenit o problemă de sănătate publică, afectând toa-
te grupele de vârstă, iar prevalența ei crește odată cu înaintarea în 
vârstă  (1,2). Obezitatea, afecțiune nutrițională și metabolică, este 
rezultatul unui aport alimentar crescut și al unui consum redus de 
energie a organismului; acest dezechilibru este un element favori-
zant al apariției complicațiilor cardiovasculare, de metabolism, lo-
comotorii etc. În acest fel pot fi afectate calitatea vieții dar și speranța 
de viață a persoanelor cu obezitate.

Obezitatea poate fi primară sau secundară. Cea secundară, 
având ca și cauze disfuncții endocrine și metabolice (hipotiroidis-
mul, sdr. Cushing, hipogonadismul, sdr. adipozo-genital ș.a.) este 
mult mai rar întâlnită. Predomină obezitatea primară, ca rezultat al 
unui aport caloric în exces (1). În acest tip de obezitate, pe lângă fac-
torii endocrini și cei metabolici, intervin și factori genetici, de natură 
poligenică și s-a observat că un procent reprezentativ de obezi au 
rude supraponderale (3,4). Sunt implicați și factori ce țin de stilul de 
viață, de obiceiurile de alimentație, de gradul de sedentarism. Con-
sumul de alcool și numeroase medicamente pot contribui, de ase-
menea, la apariția obezității.

În majoritatea cazurilor, medicul de familie este primul care vine 
în contact cu pacientul și ansamblul problemelor lui medicale. Prin 
incidența ei din ce în ce mai mare în rândul populației, obezitatea, 
atât ca prevenție cât și ca tratament, reprezintă o problemă medicală 
actuală și complexă. Alături de medicul de familie sunt implicați me-
dici din multiple specialități: boli de nutriție, endocrinologie, pedia-
trie (supraponderabilitatea și obezitatea la copii fiind în creștere) (5), 
cardiologie, pneumologie, ortopedie, chirurgie ș.a.

În timpul consultațiilor medicale periodice medicul de familie 
poate pune diagnosticul de obezitate; de asemenea poate inter-
veni în prevenția obezității și poate depista în timp util complicații 
ale acesteia. La copii, prevenția este calea pricipală de scadere a 
prevalenței obezitații (6). În cadrul evaluării pacientului suprapon-
deral sau a celui obez medicul de familie realizează anamneza, exa-
menul clinic și recomandă investigații de laborator minim necesare, 
precum și investigații paraclinice. Anamnezei trebuie să i se acorde 
o importanță aparte deoarece identifică factorii de risc și stilul de 

viață, cazurile de obezitate familială, antecedentele de diabet zaha-
rat la părinți sau bunici etc. Se urmărește și dacă au existat încercări 
de scădere în greutate sau au fost urmate diverse tratamente, medi-
camentoase sau naturiste (7).

Examenul clinic constă în măsurarea greutății și a înălțimii, a 
circumferințelor abdominală și a șoldurilor și a pliului cutanat. Se 
calculează totodată și indicele de masă corporală (IMC), definit ca 
raportul dintre greutate (în kg) și pătratul înălțimii (în m). Evoluția 
IMC arată eficacitatea terapiei; totuși, acesta nu indică distribuția 
țesutului adipos în organism, de interes medical deosebit fiind de-
punerea acestuia la nivelul viscerelor intraabdominale. Acumula-
rea de țesut adipos la acest nivel este mai strâns legată de apariția 
complicațiilor cardiovasculare. Această acumulare se poate aprecia 
prin realizarea raportului dintre circumferința abdominală și cea a 
șoldului; valori de peste 0,9 la femei și 1 la bărbați reprezintă un sem-
nal de atenție (8).

Odată evaluat, pacientului cu obezitate îi va fi explicat faptul că 
dieta are un rol de bază și că aceasta va fi hipocalorică, restrictivă. 
Dietele vor fi personalizate. Îi vor fi oferite informații legate de modul 
de alcătuire al dietei și de alegerea alimentelor permise și a celor de 
evitat. O metodă utilă ar fi utilizarea de tabele în care să fie specifica-
te cantitățile de alimente ce aduc un aport de 100 de calorii (1). Aces-
tea vor fi utile și pentru a permite o diversificare a regimului dietetic, 
făcându-l mai ușor de acceptat de către pacient. Trebuie să fie expli-
cată necesitatea respectării ritmicității meselor și orarului acestora, 
precum și importanța de a nu mânca între mese.

Medicul de familie nu este implicat doar în monitorizarea pacien-
tului cu obezitate, și are și rol de consiliere, atât a pacientului cât și a 
familiei acestuia, ceea ce ajută la respectarea dietei și la modificarea 
stilului de viață, în sensul adoptării unuia mai activ din punct de ve-
dere al activității fizice. Aici intervine și faptul că medicul de familie 
cunoaște cel mai adesea și familia pacientului. Vizitele periodice la 
cabinet devin utile în a promova o alimentație corespunzătoare vâr-
stei, precum și a unui stil de viață adecvat.
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