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Române de Dermatologie

În acest an 2020, în perioada
14 – 18 octombrie, Societatea
online Congresul Naţional
de Dermatologie cu participare Romană de Dermatologie va organiza în format
Așa cum ne-a obișnuit
internaţională.
și la ediţiile precedente
ale Congresului, manifestare
ţinută, prin participarea
a se dorește a fi una de
unui număr mare de specialiști
înaltă
unde vor fi aduse în discuţie
ai dermatovenerologiei
naţionale și internaţiona
cele
le,
asupra specialităţii dermatoven mai recente abordări teoretice și aplicative,
a perspectivelor și impactului
erologie prezente și viitoare,
educaţia medicală continuă
al căror scop final va fi
a medicilor dermatolog
acela de a contribui la
i precum și de formare
în dermatologie.
profesională a medicilor
rezidenţi
Cu această ocazie deosebită,
am avut onoarea de a
discuta, pe marginea acestor
dr. Călin Giurcăneanu,
președintele Societăţii
subiecte, cu domnul prof.
Române de Dermatolog
despre acest congres,
ie, care ne-a oferit mai
despre provocarea actuală
multe informaţii
reprezentată de pandemia
dermatologie, precum
și despre noutăţile din
domeniul cercetării și practicii COVID-19 asupra secţiilor de
medicale.
În perioada 14 – 18
octombrie 2020 va
avea loc
Congresul Societăţii
Române de Dermatolog
ie cu
participare internaţion
ală, eveniment care
va
avea loc în mediul virtual.
Ce ne puteti spune despre evenimentul din
acest an?

Având în vedere că această
ediţie va fi una
inedită și specială, îi invit, cu
drag, să
de noi, pentru a descoperi noutăţile fie alături
într-o serie
de patologii. De asemenea,
cred că evenimentul
din acest an, va rămâne în amintirea
noastră ca
fiind unul special, reprezentând
, un motiv în plus,
care să vă aducă alături de
noi, în acele zile.
Mulţumesc colegilor mei care
au făcut posibilă
organizarea acestui eveniment,
dar și celor care
vor participa, ne vor împărtăși
cercetările și ideile
lor, și nu în ultimul rând, celor
care ne vor audia
INTERVIU
pe parcursul congresului.
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Ca în fiecare an, ne dorim
una complexă, interesantă, ca şi această ediţie să fie
cu multe noutăţi ştiinţifice. Astfel, vom aborda
teme dintre cele mai
variate, şi
aş vrea să fac doar câteva
precizări, fără a dezvălui,
totalitate, programul
ştiinţific: patologii dermatologi în
autoimune, dermato-onc
ce
ologie, chirurgie dermatologi
că, şi totodată, o serie
de aspecte privind tratamentel actuale în dermatologi
e
e.

Cât de greu v-a fost să
faceţi această trecere,
adaptare de evenimentul
fizic la cel online?
Vreau să vă mărturisesc
, încă de la început, că
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schimbare, necesară de
altfel,
ale, a reprezentat o provocare,date fiind condiţiile actuatât pentru mine, cât
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-public, pentru ca aceștia
din urmă să poată adresa,
fără probleme, întrebările.
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În
rămâne unul interactiv,
prin care
vom putea împărtăşi şi
clarifica
exact ca în ediţiile precedente. eventualele nelămuriri,
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Tinerii medici
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cu polarizarea serfruntă
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daniel Boda • Președint

e Asociaţia de Imuno-De
rmatologie din România

Când a fost înfiinţat
ă
tologie din România Asociaţia de Imuno-Dermași
Asociaţia a fost înfiinţată care sunt obiectivele?
acum 4 ani, suntem
conferinţă. Obiective
le reprezintă promovar la a patra
lor comunităţii știinţifice
ea intereseîn zona conexă sau
se interconectează
dermatologia, imunolog acolo unde
biologia, tot ceea
ia, oncologia,
ce înseamnă
le boli cutanate. Organizăm patologia imună în diverseconferinţe, simpozioa
rim burse, publicăm
ne, ofearticole de specialita
încât să promovăm
te de așa natură
interesele acestei
comunităţi și nu
vorbesc la interese
în sens pecuniar
ci a modului în care
reușim să promovăm
și
rii, dezvoltarea clinică să stimulăm dezvoltarea cercetăîn aceste domenii.

Clinic Fundeni cu
participarea oamenilo
melor în vigoare
r conform nora numărului de participan
lor de distanţare,
după care acest simpozion ţi și a reguliși de patologie conexă
de transplant
transplantului va
proiectată pe zoom,
fi înregistrată și
pentru cei care nu
pot
zic la conferinţă,
după care vom organiza să participe fiiar conferinţele
virtuale au avantajele totul în virtual,
lor. Avantajul în
și dezavantajelor
care putem
mult mai mulţi participan să difuzăm informaţia către
ţi, taxele sunt mult
de conferinţele fizice
reduse faţă
și
de altă parte înseamnă atunci adresabilitatea crește, pe
lipsa contactului
oamenii așa cum
uman și cred că
se manifestă ei simt
dorinţa de a se vedea, de a se îmbrăţișa
, și cred că această
Anul acesta vom
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nt cu totul lumea
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și dezasă
ne puteţi spune
le
surmontă
ie.
Ce em de avantaje
m pe toate să beneficidespre
și să diminuăm dezavanta
vor desfășura lucrările ediţia din acest an, cum se
prezentările cât mai
jele și să facem
? Cum credeţi că
interactive cu putinţă.
doctorii această
vor primi
abordare?
Avem o variantă
hibridă pentru că
Care vor fi ultimele
vom începe miercuri de dimineaţă
noutăţi dezbătut
pe 30 septembrie
conferinţei?
e în cadrul
cu un simpozion
cat transplantului
dediși a componentelor
Avem
ultima
zi
imune
transplantului care
a evenimentului
în patologia clinice
adresată aspectelo
se va desfășura în
și patogenice și imunolog
r
cadrul Institutul
ice în infecţia cu
ui COV2, avem
SARS
miercuri o
transplantului, vineri componentă adresată patologiei
vom avea două conferinţ
nu le-am mai organizat
e pe care
anterior, una care
tologia imună și la
se referă la pabolile transmisibile
și vom avea lucrări
care să se refere
la patologia imună
în urologie sau în
terfaţa dintre urologie
inși
dermatolo
Referitor la infecţia
gie
avea un simpozion
și tot vineri vom
coviD
care se va adresa
bolilor reumatism
care să ne arate că această încă nu avem studii
și a interfeţei între
ale
dermatologie și imunolog
infecţie este un factor
reumatologie și vom
exacerbant agravant
avea din partea societăţiiia clinică și
sau dimpotrivă atenuant
tologie invitaţi care
de reumaîn apariţia anumitor
vor prezenta sper
boli specifice cutanate,
lucrări interactiv
și interesante din
e
această patologie
dar evident mai avem
de graniţă între reumatologie și dermatolo
nevoie de date, dar există
gie.
manifestă

ri specifice în infecţia
covid și în
plus infecţia coviD ca
orice boală infecţioas
ă
poată să pune anumite
caracteristici anumite
particularităţi în anumite
forme de tratament
în
dermatologie.
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Suntem nevoiţi
să ne adaptăm
timpurilor
pe care le trăim
Prof. dr. Călin GiurCăneanu • Președintele Societăţii Române de Dermatologie

În acest an 2020, în perioada 14 – 18 octombrie, Societatea Romană de Dermatologie va organiza în format
online Congresul Naţional de Dermatologie cu participare internaţională.
Așa cum ne-a obișnuit și la ediţiile precedente ale Congresului, manifestarea se dorește a fi una de înaltă
ţinută, prin participarea unui număr mare de specialiști ai dermatovenerologiei naţionale și internaţionale,
unde vor fi aduse în discuţie cele mai recente abordări teoretice și aplicative, a perspectivelor și impactului
asupra specialităţii dermatovenerologie prezente și viitoare, al căror scop final va fi acela de a contribui la
educaţia medicală continuă a medicilor dermatologi precum și de formare profesională a medicilor rezidenţi
în dermatologie.
Cu această ocazie deosebită, am avut onoarea de a discuta, pe marginea acestor subiecte, cu domnul prof.
dr. Călin Giurcăneanu, președintele Societăţii Române de Dermatologie, care ne-a oferit mai multe informaţii
despre acest congres, despre provocarea actuală reprezentată de pandemia COVID-19 asupra secţiilor de
dermatologie, precum și despre noutăţile din domeniul cercetării și practicii medicale.

În perioada 14 – 18 octombrie 2020 va avea loc
Congresul Societăţii Române de Dermatologie cu
participare internaţională, eveniment care va
avea loc în mediul virtual. Ce ne puteti spune despre evenimentul din acest an?

Având în vedere că această ediţie va fi una
inedită și specială, îi invit, cu drag, să fie alături
de noi, pentru a descoperi noutăţile într-o serie
de patologii. De asemenea, cred că evenimentul
din acest an, va rămâne în amintirea noastră ca
fiind unul special, reprezentând, un motiv în plus,
care să vă aducă alături de noi, în acele zile.
Mulţumesc colegilor mei care au făcut posibilă
organizarea acestui eveniment, dar și celor care
vor participa, ne vor împărtăși cercetările și ideile
lor, și nu în ultimul rând, celor care ne vor audia
pe parcursul congresului.
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Ca în fiecare an, ne dorim ca şi această ediţie să fie
una complexă, interesantă, cu multe noutăţi ştiinţifice. Astfel, vom aborda teme dintre cele mai variate, şi
aş vrea să fac doar câteva precizări, fără a dezvălui, în
totalitate, programul ştiinţific: patologii dermatologice
autoimune, dermato-oncologie, chirurgie dermatologică, şi totodată, o serie de aspecte privind tratamentele
actuale în dermatologie.
Cât de greu v-a fost să faceţi această trecere, adaptare de evenimentul fizic la cel online?
Vreau să vă mărturisesc, încă de la început, că această
schimbare, necesară de altfel, date fiind condiţiile actuale, a reprezentat o provocare, atât pentru mine, cât şi
pentru colegii mei, cu ajutorul cărora acest eveniment
va deveni posibil.
Împreună, am gândit noul format al congresului, astfel încât, informaţiile ce urmează a fi transmise să ajungă
la participanţi, şi de asemenea, am luat în considerare
și interacţiunea prezentator-public, pentru ca aceștia
din urmă să poată adresa, fără probleme, întrebările. În
acest fel, congresul va rămâne unul interactiv, prin care
vom putea împărtăşi şi clarifica eventualele nelămuriri,
exact ca în ediţiile precedente.
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Puteţi să ne vorbiţi în câteva cuvinte despre provocarea actuală reprezentată de pandemia de COVID 19 asupra secţiilor de dermatologie? Cum v-a
schimbat activitatea prezenţa acestui virus? Ce
modificări au apărut în tratarea bolnavilor?
Bineînţeles, pandemia cu noul tip de coronavirus ne-a
schimbat tuturor atât rutina zilnică, cât şi activitatea desfăşurată la locul de muncă. În ceea ce priveşte modificările survenite în cadrul secţiei în care îmi desfășor activitatea, acestea au fost multiple, și consider că aspectul
cel mai dificil pe care încă îl trăim cu toţii, este factorul
imprevizibil. Suntem nevoiţi să ne adaptăm timpurilor pe
care le trăim, ajutând pacienţii, însă punând pe primul loc,
de această dată, siguranţa lor, dar și a noastră. Tocmai de
aceea, în cadrul secţiei noastre, am respectat și respectăm
în continuare recomandările colegilor noștri epidemiologi,
infecţioniști sau Direcţiei de Sănătate Publică.
Astfel, am reușit să menţinem secţia deschisă și să ajutăm zilnic pacienţi cu patologii dintre cele mai diverse, fie
că a fost vorba despre terapii biologice, boli severe ce au
necesitat internare, sau intervenţii chirurgicale ce nu sufereau amânare.
Care sunt recomandările Societăţii Române de
Dermatologie referitoare la tratarea bolnavilor de
COVID 19?
În primul rând, ţin să precizez că la această întrebare,
colegii infecţioniști sunt cei mai în măsură să răspundă,
referitor la terapia de care beneficiază acești pacienţi. Ceea
ce aș putea preciza, ar fi, din punctul meu de vedere, necesitatea diagnosticării unui număr cât mai mare de bolnavi cu
virusul SARS-COV2, pentru a putea iniţia, cât mai precoce
tratamentul. După cum bine știţi, evoluţia virusului este
una imprevizibilă, și de aceea cu cât reușim să începem tratamentul mai devreme, cu atât prognosticul acelor pacienţi
este mai bun. De asemenea, ghidurile internaţionale actuale de tratament sunt din ce în ce mai bine puse la punct,
studii știinţifice ample fiind în plină desfășurare.
Studiile recente arată că pacienţii consideraţi
foarte probabil a fi infectaţi sau confirmaţi pozitivi cu COVID-19 au diverse manifestări cutanate.
Puteţi să ne oferiţi câteva amănunte în acest sens?
Da, sunt complet de acord. Așa cum explicam și eu, în
cadrul mai multor conferinţe, infecţiile virale pot declansa
diverse erupţii cutanate, dintre cele mai diverse. În cadrul
SARS-COV2 putem vorbi despre: erupţie morbiliformă,
leziuni acrale pernio-like, livedo-reticularis-like, leziuni
vasculare necrotice, purpură retiformă, urticarie sau erupţii veziculoase. Încă o dată, această ramură a medicinei,
se dovedește a fi una complexa, oglindind practic întreaga
stare generală a organismului. Până la ora actuală, au fost
raportate, o serie de cazuri clinice, referitoare la pacienţi
infectaţi cu acest nou tip de coronavirus, ale căror erupţii
cutanate au ridicat suspiciunea de infecţie virală.
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Ca în fiecare an, ne dorim ca şi această ediţie să
fie una complexă, interesantă, cu multe noutăţi
ştiinţifice. Astfel, vom aborda teme dintre cele
mai variate, şi aş vrea să fac doar câteva precizări,
fără a dezvălui, în totalitate, programul ştiinţific:
patologii dermatologice autoimune, dermatooncologie, chirurgie dermatologică, şi totodată, o
serie de aspecte privind tratamentele actuale în
dermatologie.
Societatea Română de Dermatologie organizează
în fiecare an două evenimente de tradiţie: Euro
MelanomaDay și Ziua Mondială a Psoriazisului.
Cum se desfășoară aceste evenimente în pandemie?
În contextul pandemiei actuale, am rămas în continuare
alături de pacienţi, însă, respectând condiţiile prevăzute.
Am organizat, împreună cu colegii mei, preponderent evenimente online, evenimente televizate, am răspuns la întrebări, și astfel, am încercat să venim în sprijinul pacienţilor,
așa cum au permis condiţiile actuale.
În perioada 29-31 octombrie 2020 se va desfășura
tot în manieră online Congresul Societăţii Europene de Dermatologie-EADV. În ce măsură vor fi
prezenţi cu lucrări și medici din România. Există
o implicare și a Societăţii Române de Dermatologie în acest eveniment?
Ca și în cazul Congresului Naţional de Dermatologie,
organizatorii Congresului EADV, își doresc ca activitatea
să se desfășoare, pe cât posibil, similar ediţiilor anterioare.
Astfel, atât eu, cât și colegii mei, vom participa la întrunirile
online ale societăţilor internaţionale, pentru a dezbate și
a pune la punct aspecte legate de tratamentul patologiilor,
bineînţeles, în contextul pandemiei actuale. Totodată, vom
susţine o serie de lucrări știinţifice, ce vizează criterii clinice, paraclinice sau managementul celor mai frecvente și
studiate patologii.
În final, se poate să transmiteţi un mesaj colegilor
d-voastră care vor urmării ediţia congresului virtual din acest an?
Având în vedere că această ediţie va fi una inedită și
specială, îi invit, cu drag, să fie alături de noi, pentru a descoperi noutăţile într-o serie de patologii. De asemenea, cred
că evenimentul din acest an, va rămâne în amintirea noastră ca fiind unul special, reprezentând, un motiv în plus,
care să vă aducă alături de noi, în acele zile.
Mulţumesc colegilor mei care au făcut posibilă organizarea acestui eveniment, dar și celor care vor participa, ne
vor împărtăși cercetările și ideile lor, și nu în ultimul rând,
celor care ne vor audia pe parcursul congresului.
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Să sperăm că
nu va mai dura
foarte mult
această situaţie
dr. alin niColesCu • Secretar General SRD
Anul acesta vom asista la un eveniment cu totul
diferit, într-o nouă abordare online. Ce ne puteţi
spune despre ediţia din acest an, cum se vor
desfășura lucrările? Cum credeţi că vor primi doctorii această abordare?
Într-adevăr, este primul Congres Român de Dermatologie care se va desfășura online, dar nu și prima manifestare
dermatologică desfășurată în acest fel. Anterior am organizat și Reziderma, de asemenea, tot in manieră online,
manifestare care s-a bucurat de un real succes. Sperăm
ca și la sfârșitul Congresului Naţional să ne bucurăm de
același succes. Colegii noștrii deja sunt familiarizaţi cu
aceste evenimente pe care din păcate am fost nevoiţi să le
desfășurăm anul acesta în manieră online dar să sperăm
că nu va mai dura foarte mult această situaţie. Am încrederea că lucrurile vor merge foarte bine și la acest Congres
Naţional.
Vă rugăm să ne vorbiţi un puţin despre noutăţile
prezentate în cadrul Congresului.
Și anul acesta sunt pregătite multe noutăţi. Sunt în
primul rând, noutăţile organizatorice, congresul fiind online, avem o ediţie virtuală care va fi extrem de interesantă,
avem foarte multe sesiuni știinţifice, practic cred că este
un program ceva mai aglomerat decât în anii trecuţi, lucrările vor începe de dimineaţă în jurul orei 9 și se vor termina
undeva după ora 18, iar duminica avem lucrări între 9 și 15,
de asemenea, cu numeroase sesiuni știinţifice.
Sunt abordate multe subiecte, evident, o aplecare mai
mare aveam asupra bolilor inflamatorii, asupra psoriazisului, asupra dermatitei atopice, asupra bolii venoase
cronice, dar repet, sunt multe alte subiecte dezbătute și
anul acesta.
Avem invitaţi străini, invitaţi de marca, care sunt nume
de referinţă în dermatologia europeană și mondială.
Aduce COVID 19 odată cu restul simptomelor și
erupţii la nivelul pielii?
Pacienţii infectaţi cu SARS-COV-2 care au dezvoltat
COVID, indiferent că au fost simptomatici sau asimptomatici, s-au prezentat în unele situaţii având leziuni cutanate
dar sunt leziuni oarecum nespecifice. Evident erau leziuni
de fază incipientă, de început, de fază tardivă, leziuni de
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tip urticarian, de tip dishitrozic, leziuni de tip vasculite.
Într-adevăr, SARS-COV-2 aduce și erupţii cutanate ca și
multe alte virusuri care sunt incriminate în dezvoltarea
unor afecţiuni cutanate.
A avea psoriazis în timpul pandemiei COVID-19
poate fi mai problematic decât de obicei, legândune de faptul că pielea poate să se irite din cauza
spălării și igienizării frecvente a mâinilor, dezvoltând fisuri sau răni ale pielii?
Psoriazisul în aceasta perioadă a constituit cu adevărat o mare problemă pentru pacienţi și pentru medici din
foarte multe motive. Pe de-o parte din cauza stresului.
Psoriazisul este una din numeroasele afecţiuni dermatologice care sunt agravate de stres, ori în această perioadă
de pandemie, nivelul acestuia a fost foarte ridicat, deci clar
leziunile s-au agravat. În al doilea rând, este un adevăr că
acest spălat frecvent să spunem pe mâini, a dus uneori pe
lângă acea modificare a microbiomului - acesta fiind foarte
important în psoriazis, mai ales în pielea aparent sănătoasă, la leziuni cutanate, acele micro fisuri care într-adevăr
puteau măcar agrava simptomele pacientului respectiv.
Totodată a fost o mare provocare tratamentul acestor
pacienţi din varii motive: a fost greu accesul și a fost destul
de dificil ca și medicul și pacientul să se adapteze la ce a
presupus telemedicina, la modul de a transmite informaţiile, la teama de a transmite informaţiile care ar putea fi
greșit înţelese sau greșit transmise, pentru că nu s-a perceput situaţia reală. Totuși telemedicina este un act medical
și cu implicarea aceea medico-legala. Apoi, a fost problemă,
ce tratament folosit pentru pacientul cu psoriazis, folosim
tratamentele agresive, tratamentele imunosupresoare sau
ne limităm la o terapie să zicem conservatoare, o terapie
tip basic în care să încercăm să nu se agraveze boala. Au
fost întra-adevăr, foarte multe provocări la pacientul cu
psoriazis ca de altfel și la alţi pacienţi.
Au ridicat probleme pentru pacienţi tratamentele imunosupresoare în timpul pandemiei de coronavirus? Daca da, din ce punct de vedere?
Ca să continui răspunsul la întrebarea precedentă, au
fost multe provocări în ceea ce înseamnă tratamentele
imunosupresoare în această perioadă atât la pacienţii cu
psoriazis cât și la pacienţii cu alte afecţiuni. Boala în sine,
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psoriazisul, este o boală imunologică care netratată crește
riscul unor infecţii respiratorii. Exista studii care arată că
un pacient cu psoriazis vulgar netratat, are un risc de 2,5
ori mai mare decât un pacient care nu are psoriazis, de a
face infecţii respiratorii de tract superior. Pe de-o parte
dacă nu îl tratăm, îl expunem unui risc superior de a face
o infecţie de tract respirator superior, pe de altă parte,
tratamentul în sine înseamnă terapie imunosupresivă iar
această terapie la rândul ei, poate determina în primă fază,
în faza infecţioasă a bolii, a infecţiei cu SARS-COV-2, poate determina infecţii majore pentru pacienţi.
Nu mai vorbim de situaţia în care pacientul trebuie să
aibă o asociere de medicamente imunosupresoare. Lucrurile aici erau nuanţabile și foarte important era ceea ce
spunem noi de câţiva ani de zile cu voce puternică, răspicat, „individualizarea tratamentului”, gândirea pe fiecare
individ și nu aplicarea unui algoritm terapeutic.
Trebuie aplicat câte un tratament pentru fiecare individ unde să ţinem cont de mulţi factori, de tipul de boală,
de vârsta pacientului, de comorbidităţile acestuia și bolile
asociate, de zona din care venea, era într-o zona de risc, era
într-o zonă de carantină, era într-o zonă lejeră în care nu se
întâmplase nimic. Sunt foarte mulţi factori de care trebuie
să ţinem cont când facem acest tratament.
Spuneam că psoriazisul vulgar crește de 2,5 ori riscul
de infecţii respiratorii faţă de pacientul fără psoriazis.
Pacientul cu psoriazis artropatic are de 2,5 ori mai mare
riscul acelei infecţii de tract superior decât pacientul cu
psoriazis vulgar.Iată că lucrurile sunt într-o cascadă, de
aceea trebuie să iei o decizie, ce să faci.
Societatea Româna de Dermatologie împreună cu Comisia de specialitate din Ministerul Sănătăţii au abordat
încă de la început acest subiect și au făcut niște sugestii
vis-a-vis de abordarea acestor pacienţi aflaţi în această
situaţie, au fost publicate și pe site-ul Societăţii și pe siteul Ministerului Sănătăţii și în felul acesta, am gestionat
destul de bine situaţia.
În plus, a mai intervenit și problema colegilor din spitale care nu au putut face foarte multe consultaţii, mai ales
în spitalele în care au suport COVID și atunci pacienţii
au trebuit orientaţi către colegii care au fost disponibili
să facă acest tratament. Deci, iată că au fost foarte multe
probleme la acești pacienţi.
Care ar fi de fapt problema COVID- 19 la pacienţii
cu afecţiuni dermatologice? Infecţia sau inflamaţia?
Depinde foarte mult de tratament, depinde foarte mult
de boală. Problema infecţioasă se pune la pacienţii cu imunosupresie și este primul risc pe care îl are pacientul respectiv. Vorbim de partea a doua a bolii, problema acea
de furtună citochinică, pare ca uneori aceste terapii chiar
ajută sau să nu ne hazardam în afirmaţii de acestea, dar
măcar nu fac rău pacientului respectiv.
Așa cum spuneam și anterior, acest tratament trebuie
individualizat funcţie de status-ul lui, funcţie de ce alte
probleme are. Rar sunt pacienţi care au o singură boală.

Este primul Congres Român de Dermatologie care
se va desfășura online, dar nu și prima manifestare
dermatologică desfășurată în acest fel. Anterior am
organizat și Reziderma, de asemenea, tot în manieră
online, manifestare care s-a bucurat de un real succes.
Sperăm ca și la sfârșitul Congresului Naţional să ne
bucurăm de același succes. Colegii noștrii deja sunt
familiarizaţi cu aceste evenimente pe care din păcate
am fost nevoiţi să le desfășurăm anul acesta în manieră
online dar să sperăm că nu va mai dura foarte mult
această situaţie. Am încrederea că lucrurile vor merge
foarte bine și la acest Congres Naţional.

Sigur, cel mai ușor lucru ar fi fost să oprim tratamentul și
să ne revedem când se termină pandemia dar acel pacient
trebuie tratat, boala evoluează, se agravează, spuneam că
stresul este o problemă majoră, pacientul acela își face
mari probleme cu ce are de făcut și aici revin la o idee mai
veche a noastră, a Societăţii Române de Dermatologie, aceea de a crea un program de suport pentru pacienţi unic,
general, nu pe o terapie sau alta, un program care să fie
pentru toţi pacienţii cu psoriazis nu doar pentru pacienţii
cu o anumita terapie în psoriazis.
Au fost probleme dar noi spunem ca le-am gestionat
destul de bine la pacienţii respectivi. Am avut și pacienţi
cu psoriazis care au dezvoltat boala, unii au întrerupt tratamentul, la alţii nu a fost necesar deoarece tratamentul
se administra la un interval mare de timp, ei au fost prinși
practic la jumătatea intervalului așa încât în momentul
în care ar fi trebuit să facă următoarea doză de tratament,
deja erau vindecaţi și atunci nu s-a mai pus această problemă.
Se poate sa transmiteţi un mesaj de încurajare
colegilor d-voastră, medici dermatologi în această perioadă grea?
Înaintea de mesajului de încurajare a-și vrea să transmit un mesaj de mulţumire colegilor noștri în special a
celor din ambulatoriu care au preluat mare parte din greutatea acestor pacienţi.
În plus, aș dori să adresez aceste mulţumiri din partea
Societăţii Române de Dermatologie și a Comisiei Ministerului Sănătăţii colegilor care nu au întrerupt activitatea
și au ales o cale corectă care face cinste titlului de medic
în România.
În ceea ce privește încurajarea, nu cred că este nevoie,
pentru că avem deja experienţă, deja ne-am rodat, am avut
multe acţiuni online în care ne-am sfătuit, ne-am schimbat
impresii vis-a-vis de ceea ce trebuie făcut mai departe, așa
că nu cred că trebuie cineva încurajat ci doar să mergem
mai departe și să sperăm că lucrurile vor reveni la normal.
Vă mulţumesc tuturor!
DERMATOLOGIE
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Tinerii medici
dermatologi se confruntă
cu polarizarea serviciilor
medicale în general

Conf. univ. dr. daniel Boda • Președinte Asociaţia de Imuno-Dermatologie din România
Când a fost înfiinţată Asociaţia de Imuno-Dermatologie din România și care sunt obiectivele?
Asociaţia a fost înfiinţată acum 4 ani, suntem la a patra
conferinţă. Obiectivele reprezintă promovarea intereselor comunităţii știinţifice în zona conexă sau acolo unde
se interconectează dermatologia, imunologia, oncologia,
biologia, tot ceea ce înseamnă patologia imună în diversele boli cutanate. Organizăm conferinţe, simpozioane, oferim burse, publicăm articole de specialitate de așa natură
încât să promovăm interesele acestei comunităţi și nu
vorbesc la interese în sens pecuniar ci a modului în care
reușim să promovăm și să stimulăm dezvoltarea cercetării, dezvoltarea clinică în aceste domenii.
Anul acesta vom asista la un eveniment cu totul
diferit, într-o nouă abordare online a Conferinţei
anuale de Imunologie și Imunodermatologie. Ce
ne puteţi spune despre ediţia din acest an, cum se
vor desfășura lucrările? Cum credeţi că vor primi
doctorii această abordare?
Avem o variantă hibridă pentru că vom începe miercuri de dimineaţă pe 30 septembrie cu un simpozion dedicat transplantului și a componentelor imune în patologia
transplantului care se va desfășura în cadrul Institutului

Referitor la infecţia CoviD încă nu avem studii
care să ne arate că această infecţie este un factor
exacerbant agravant sau dimpotrivă atenuant
în apariţia anumitor boli specifice cutanate,
dar evident mai avem nevoie de date, dar există
manifestări specifice în infecţia covid și în
plus infecţia CoviD ca orice boală infecţioasă
poată să pune anumite caracteristici anumite
particularităţi în anumite forme de tratament în
dermatologie.
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Clinic Fundeni cu participarea oamenilor conform normelor în vigoare a numărului de participanţi și a regulilor de distanţare, după care acest simpozion de transplant
și de patologie conexă transplantului va fi înregistrată și
proiectată pe zoom, pentru cei care nu pot să participe fizic la conferinţă, după care vom organiza totul în virtual,
iar conferinţele virtuale au avantajele și dezavantajelor
lor. Avantajul în care putem să difuzăm informaţia către
mult mai mulţi participanţi, taxele sunt mult reduse faţă
de conferinţele fizice și atunci adresabilitatea crește, pe
de altă parte înseamnă lipsa contactului uman și cred că
oamenii așa cum se manifestă ei simt dorinţa de a se vedea, de a se îmbrăţișa, și cred că această componentă din
nefericire lipsește și este o componentă privativă pe care
lumea nu o percepe în sens pozitiv. Avem avantaje și dezavantaje și încercăm să le surmontăm pe toate să beneficiem de avantaje și să diminuăm dezavantajele și să facem
prezentările cât mai interactive cu putinţă.
Care vor fi ultimele noutăţi dezbătute în cadrul
conferinţei?
Avem ultima zi a evenimentului adresată aspectelor
clinice și patogenice și imunologice în infecţia cu SARS
COV2, avem miercuri o componentă adresată patologiei
transplantului, vineri vom avea două conferinţe pe care
nu le-am mai organizat anterior, una care se referă la patologia imună și la bolile transmisibile și vom avea lucrări
care să se refere la patologia imună în urologie sau în interfaţa dintre urologie și dermatologie și tot vineri vom
avea un simpozion care se va adresa bolilor reumatismale
și a interfeţei între dermatologie și imunologia clinică și
reumatologie și vom avea din partea societăţii de reumatologie invitaţi care vor prezenta sper lucrări interactive
și interesante din această patologie de graniţă între reumatologie și dermatologie.
Este imuno-dermatologia la congruenţa între specialităţi?
Este la congruenţă, practic nu avem specialiști care
să fie imunodermatologi, avem specialiști din diverse
domenii care se pot adresa cu interes particular către
fenomene imune în boli care să fie la congruenţa dintre
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dermatologie, reumatologie oncologie, dermatologie, endocrinologie, ginecologie, urologie și care să realizeze un
spectru al patologiei imuno-dermatologice sau a fenomenelor imune în boli cutanate sau a spectrelor cutanate din
boli imunologice.
În României care este nivelul noilor descoperiri
în ceea ce priveşte diagnosticarea eficientă şi terapia mai puţin invazivă a cancerului de piele?
Avem și noi cercetare, am introdus un aparat de mare
performanţă în diagnosticul tumorilor de piele, care este
un microscop confocal in viro care vede prin piele, practic
nu avem nevoie să biopsiem neapărat pacientul a pune un
diagnostic de mare sensibilitate sau specificitate în cancerul de piele, avem microscoape care văd prin piele, avem
cercetări făcute în aceste domenii, deci într-un fel România de aliniază celorlalte ţări în tot ceea ce înseamnă diagnosticul și tratamentul patologiei oncologice cutanate.
Avem acces la tot ce înseamnă terapii moderne aprobate de EMA de Agenţia Europeană a medicamentului
într-un fel și cercetarea și conduita clinică în România se
aliniază celorlalte ţări din UE.
Statistic vorbind unde ne aflăm comparativ cu Europa în ceea ce priveşte incidenţa cancerului de
piele?
Ne aflăm acolo unde ar trebui să fim, diagnosticăm la
fel, tratăm la fel, ghidurile sunt ghidurile clinice care se
utilizează și se urmăresc în toate ţările UE, terapiile sunt
în mare parte la fel, deci nu avem diferenţe de protocol sau
de atitudine diagnostică sau terapeutică faţă de celelalte
ţări ale UE.
Cum vedeţi susţinerea viitorilor medici dermatologi?
Tinerii medici dermatologici se confruntă cu polarizarea serviciilor medicale în general. Nu mai avem mega
clinici universitare cum aveam înainte unde se concentra
toată patologia. Dermatologia este o specialitate vizuală
și cu cât vezi mai mulţi pacienţi cu atât experienţa clinică
crește și acurateţea diagnosticului crește, deci din acest
punct de vedere au dezavantajul faptului că patologia clinică cutanată se dispersează în foarte multe centre unele
private altele de stat, la unele au acces la altele nu, experienţa lor clinică poate să sufere, pe de altă parte adresabilitatea informaţiei online este universală de așa natură încât cu tot ceea ce înseamnă cercetare clinică și terapeutică, cu tot ceea ce înseamnă noi tendinţe în diagnosticul și
tratamentul terapeutic dermatologic pot fi mai bine puși
la punct decât eram acum 20 de ani și evident este și o problemă de scădere a calităţii umane în general în societate, nu mai suntem persoanele enciclopedice cum erau cei
care ne-au format și educat și lucrul acesta se vede, este o
scădere a nivelului de pregătire în general în societate și
lucrul acestea nu are cum să nu se reflecte și în medicină.
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Asociaţia a fost înfiinţată acum 4 ani, suntem la a
patra conferinţă. obiectivele reprezintă promovarea
intereselor comunităţii știinţifice în zona conexă
sau acolo unde se interconectează dermatologia,
imunologia, oncologia, biologia, tot ceea ce înseamnă
patologia imună în diversele boli cutanate. organizăm
conferinţe, simpozioane, oferim burse, publicăm
articole de specialitate de așa natură încât să
promovăm interesele acestei comunităţi și nu vorbesc
la interese în sens pecuniar ci a modului în care reușim
să promovăm și să stimulăm dezvoltarea cercetării,
dezvoltarea clinică în aceste domenii.
În sensul covidului trebuie să aveţi în vedere că sunt o
groază de secţii de dermatologie care sunt secţii covid și
unde oamenii fac mai degrabă boli infecţioase decât dermatologie, ceea ce va afecta foarte mult pregătirea tinerilor
dermatologici și evident contează cât de mult va dura pandemia, întrucât noua generaţie de dermatologi va avea mai
mult contact cu bolile infecţioase decât cu dermatologia.
Raportându-ne la situaţia actuală putem spune că
sunt afecţiuni dermatologice care pot fi agavate de
o eventuală contractare a COVID -19?
Referitor la infecţia COVID încă nu avem studii care să
ne arate că această infecţie este un factor exacerbant agravant sau dimpotrivă atenuant în apariţia anumitor boli
specifice cutanate, dar evident mai avem nevoie de date, dar
există manifestări specifice în infecţia covid și în plus infecţia covid ca orice boală infecţioasă poată să pune anumite
caracteristici anumite particularităţi în anumite forme de
tratament în dermatologie. Sunt boli care au o componentă
imună importantă cum este patologia dermatitei atopice,
patologia psorizisului, utilizăm terapie imunosupresivă
care poate să interacţioneze în caz de coinfecţie sau în cazul
în care acești pacienţi cu patologie autoimună cutanată sau
cu patologie imuno supresoare cutanată în anumite condiţii, fac și o patologie infecţioasă și atunci da putem să vorbim de covid care nu este neapărat factor declanșator sau
exacerbant dar prin faptul că el există complică într-un fel
sau altul acţiunea terapeutică în aceste boli.
În încheierie vă rugăm să transmiteţi un mesaj
colegilor dvs. care anul acest vor fi online la eveniment.
Regret că nu ne vedem, că nu putem avea contactul fizic pe care ni l-am dori, să putem să ne împărtășim experienţa, cum am trecut prin această pandemie. Pot însă să
transmit un mesaj de optimism și de speranţă în vremuri
mai bune și sper ca această formă adaptă a conferinţei să
fie bine percepută de către colegii mei.
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Datorită
imunoterapiei
melanomul metastatic
a ajuns să fie curabil
pentru o parte din
pacienţi
sau să prelungească
speranţa de
viaţă la ani
Prof. univ. dr. MoniCa neaGu • Președinte Societatea de Imunologie din România
Vă rugăm să ne povestiţi un pic despre începuturile Societăţii de Imunologie din România?
Societatea de Imunologie din România (SIR) este, dacă
nu cea mai veche societate profesională cu activitate neîntreruptă din România, sigur una dintre cele mai longevive
Societăţi Naţionale. A luat fiinţă în 1971 la Institutul “Victor Babeș” din București sub numele de Comisia Naţională
de Imunologie (CNI). Fondatorii CNI au fost Prof. Ioan
Moraru, directorul de atunci al institutului, Dr. Victor
Gheţieși, Dr. Andrei Sulica din Institutul “Victor Babeș”
și Prof. dr. N. Nestorescu din Institutul „I.Cantacuzino”.
SIR a avut încă de la înfiinţare filiale în centrele universitare din ţară: Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Timișoara,
Craiova. Sediul administrativ al SIR era pe atunci în Institutul “Victor Babeș”, București, asa cum este si acum. A
avut președinţi de renume precum ș președinţi de onoare
din institute internaţionale:
1971-79; 1983-89: Președinte – Prof. dr. I. Moraru,
1979-83: Președinte – Prof. dr. R. Păun;
1990-91: Secretar general – Dr. G. Ghyka
1991-92; 1992-1996; 1997-2000: Secretar general – Dr.
Ana Călugăru;
1996-97: Secretar general – Dr. Ioana Moldovan
1997-2000: Secretar general – Dr. Ana Călugăru
2000-2007: Președinte – Prof. dr. C. Bona (SUA),
2007-11: Președinte – Conf. Dr. D. Radu,
2011-19: Președinte – Prof. dr. V. Cristea (Cluj-Napoca),
Președinţi de onoare – Prof. dr. C. Bona (USA), Prof. dr.
Șt. Constantinescu (Belgia).
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SIR a organizat Conferinţe anuale și iată că, în acest an, ne
aflăm înaintea organizării celei de a 49 Conferinţe Naţionale,
iar în 2021 vom organiza ediţia jubiliară: a 50 - a Conferinţă
Naţională, manifestare la care vă așteptăm. În toţi acești lungi
ani de activitate, SIR a organizat o serie de manifestări și cursuri naţionale și internaţionale și, de asemenea, sub auspiciile
SIR au fost publicate tratate și cărţi de imunologie. În sfârșit,
trebuie amintit și faptul că SIR este o Societate profesională
afiliată Federaţiei Europene a Societăţilor de Imunologie.
De ce era nevoie de o asociere a Asociaţiei de Imuno-Dermatologie cu Societatea de Imunologie din
România și care sunt avantajele acestei asocieri?
Asocierea celor două societăţi în organizarea manifestărilor știinţifice nu este nouă. Colectivele acestor societăţi ale
noastre au avut și au proiecte de cercetare comune, am avut
și avem publicaţii internaţionale comune și chiar brevete
de invenţie premiate internaţional în domeniul dermatologiei. Deci, această manifestare comună a fost un rezultat
firesc al colaborării noastre trecute și, sperăm noi, viitoare.
Această manifestare comună este un cadru în care se pot
rapid schimba informaţiile stiinţifice. Astfel, noi, imunologii, primim informaţii din domeniul dermatologiei, iar dermatologii, primesc informaţii din domeniul imunologiei.
Împărtășim și facem schimb de cunoștinţe, de rezultate și,
nu în ultimul rând, ceea ce noi aducem în imunologie, dermatologul poate aplica în clinică. Poate cel mai clar exemplu
de inter-conexiune între aceste domenii este aplicarea terapiilor imune în cancerele de piele, cu precădere în melanom.
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Cum influenţează sistemul imunitar afecţiunile
dermatologie?
Cred că întrebarea dumneavoastră are un răspuns cuprins în cel puţin câteva tratate. Eu o să vă răspund un pic
altfel. Cel mai mare organ este pielea și cel mai mare organ
cu funcţie imună este tot pielea. Pielea are funcţii extrem
de complexe, este bariera fizică faţă de agresori biologici,
chimici, fizici (radiaţiile UV), dar conţine și un sistem de
apărare imună specific pielii. Dacă acest sistem care conţine
celule și molecule cu funcţie imună funcţionează perfect,
atunci orice agresiune asupra pielii se va rezolva fiziologic
și regenerarea leziunii generate de orice agresor se va face în
condiţii impecabile. Dacă acest sistem este dereglat din varii
motive, atunci apar bolile autoimune cu afectare dermatologică (de exemplu psoriazisul), hipersensibilităţile de tipul
alergiilor (de exemplu dermatita atopică) sau cancerele de
piele. Deci, nu există afecţiune dermatologică fără implicarea celulelor și moleculelor cu funcţie imună.
Care sunt cele mai frecvente afecţiuni dermatologice cauzate de o imunitate scăzută?
Mă „lupt” cu acest termen de imunitate scăzută și încerc de fiecare dată să explic ce are în spate această expresie prea ușor vehiculată în ultima vreme. “Imunitatea
scăzută” este dată de o imunodeficienţa primară sau o
imunodeficienţă secundară. Imunodeficienţa primară are
un fundament genetic, de obicei o mutaţie genică singulară care afectează limfocitele (T, B), celulele cu funcţie
fagocitară sau moleculele cu funcţie imună (ca de exemplu
sistemul complement). Pacienţii cu imunodeficienţă primară pot prezenta frecvente infecţii respiratorii, infecţii
cutanate. Prezenţa acestei imunodeficienţe este rară în
Europa, undeva în jur de 1:500.000. Interesant este că și în
acest caz organismul poate compensa lipsa sau disfuncţionalitatea unui element imun, astfel încât există indivizi
la care în timpul vieţii nu apare nicio simptomatologie
alarmantă și este posibil ca descoperirea imunodeficienţei primare să se facă întâmplător, cu ocazia unor teste
banale. Imunodeficienţa secundară, care este cea mai
frecventă, are nenumărate cauze. Poate fi dată de medicaţie (în special citostaticele, imunosupresoarele din
transplant), de prezenţa infecţiilor virale (de ex. HIV), de
malnutriţie (este o cauză des întâlnită în ţările sub-dezvoltate), de boli metabolice (de ex. insuficienţa renală cu
dializă peritoneală). Ca și în imunodeficienţa primară, în
cea secundară, recurenţa infecţiilor respiratorii, cutanate
etc, reprezintă manifestările clinice ale acestei deficienţe
imune. În acest caz, rezolvarea cauzei patologice va induce și rezolvarea simptomatologiei. Dacă avem un regim
normal de viaţă, echilibrat ca și alimentaţie, cu activitate
fizică constantă, lipsit de factori stresanţi (aici avem o
problemă!), nu există niciun motiv să avem o imunitate
scăzută. Este normal să fim supuși agresiunilor chimice,
biologice, iar aparatul nostru imun să reacţioneze, reacţie
sesizată de noi (apariţia simptomatologiei) sau nesesizată. Important este ca sistemul de apărare să lucreze în
parametrii normali și să rezolve consecinţele agresiunii.
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imunitatea pe care o dobândim ţine de subtilităţile
genetice ale fiecărui individ să genereze
un răspuns imun eficient și nu ţine de gravitatea
bolii prin care am trecut.
Care sunt cele mai noi terapii imune?
Am să vă răspund la întrebare referindu-mă la domeniul dermato-oncologiei. Acumulările de informaţii și date
din ultimii 20 de ani în domeniul imunologiei au culminat
cu realizarea și validarea imuno-terapiilor în melanom. În
2018, Premiul Nobel pentru medicină a fost decernat celor
2 imunologi, James P. Allison (University of California,
Berkeley) și Tasuku Honjo (Kyoto University) pentru descoperirea terapiei în cancer prin inhibarea reglării negative
imune („for their discovery of cancer therapy by inhibition
of negative immune regulation”). Am subliniat acest lucru
pentru că mecansimele de reglare ale răspunsului imun
sunt atât de fine și inter-relate încât posibilitatea terapeutică de a interveni și de a debloca mecanisme care nu sunt
eficiente este extraordinară în domeniul imunologiei. Astfel, un cancer de piele cum este melanomul, care acum 5
ani avea o speranţă de viaţă pentru pacienţii diagnosticaţi
în stadiul metastatic de câteva luni, a ajuns datorită imunoterapiei să fie curabil pentru o parte din pacienţi sau să
prelungească speranţa de viaţă la ani. Probabil este pentru
secolul XXI cea mai importantă descoperire medicală. Ce
face imunoterapia în acest caz? Imunoterapia utilizează o
serie de anticorpi directionaţi către moleculele care “pun
frână” celulelor imune să acţioneze asupra celulelor tumorale. Astfel, cu “frâna ridicată” și cu “acceleraţia pusă”,
celulele imune pot ataca celulele tumorale, în cazul nostru
celule de melanom. Din anul 2016 și pacienţii din România
au avut acces la aceste terapii imune și este inegalabilă bucuria pacienţilor și a familiilor lor de a duce o viaţă normală
după un diagnostic atât de devastator.
Poate fi cumva sistemului imunitar „educat” prin
vaccinuri?
Vaccinarea în cel mai larg sens al cuvântului educă celulele imune să nrecunoască un antigen specific la a două
întâlnire cu acesta. Prima întâlnire a celulelor imune cu antigenul este vaccinul în sine, acesta generează un răspuns
imun și, cel mai important, generează celule de memorie.
Aceste celule de memorie, la a doua întâlnire cu antigenul
sau la întâlnirea cu agentul infecţios real de data aceasta,
vor reacţiona imediat și vor elimina agentul infecţios. O să
fac o analogie mai puţin academică: soldaţii sunt antrenaţi
în poligonul de tragere să tragă cu pistolul, cu pușca automată, cu aruncătorul de grenade. Când intră într-un conflict
armat real vor ști imediat ce armă să aleagă în funcţie de
agresor și cum să tragă cu aceasta. În acest fel funcţionează
și memoria imunologică. Din momentul în care ne naștem,
suntem agresaţi continuu de agenţi infecţioși, iar organismul nostru “ţine minte” fiecare antigen cu care s-a întâlnit
de-a lungul vieţii prin clonele de limfocite de memorie care
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patrulează organismul nostru căutând același antigen care
le-a generat.
Imunitatea pe care o dobândim după ce trecem
printr-o boală este direct proporţională cu gravitatea bolii pe care am avut-o?
Imunitatea fiecărui individ are caracteristicile subtile ale amprentelor digitale. Toţi avem degete „dotate” cu
amprente, dar desenul subtil al acestora ne diferenţiază.
Sistemul de apărare al organismului are reguli generale
bine-cunoscute, dar subtilităţile genetice, individuale ale
fiecăruia fac să răspundem în faţa aceluiași agent infecţios
diferit. Experienţa noastră ne arată că în cazuri simptomatice grave nivelul de anticorpi anti-SARS-CoV2 este
ridicat, dar cât de neutralizanţi sunt acești anticorpi, sau
mai bine spus cât de puternici sunt anticorpii să neutralizeze agentul viral? Imunitatea pe care o dobândim ţine
de subtilităţile genetice ale fiecărui individ să genereze un
răspuns imun eficient și nu ţine de gravitatea bolii prin care
am trecut.
Ce însemnă imunitatea naturală și cea adaptată
și cum au legătură cu noul coronavirus?
Suntem înzestraţi cu celule ale imunităţii naturale (înnăscute) și ale imunităţii adaptative (dobândite) și fiecare
din aceste tipuri de celule împreună cu moleculele caracteristice au rolul lor. Dacă îmi daţi voie, o să fac iar o analogie ne-medicală. În armată sunt infanteriști care trimiși
imediat pe câmpul de bătaie vor băga baioneta în tot ce nu
are uniforma armatei din care provin – aceasta este imunitatea înnăscută. Tot în armată sunt ofiţerii de informaţii
care adună date privind atacul făcut de infanterie, prelucrează informaţia și trimit de data aceasta tancurile care
vor ataca direct unitatea armatei inamice care nu a putut
să fie eliminată de infanterie – aceasta este imunitatea dobândită (adaptată). Dacă imunitatea înnăscută (naturală)
reacţionează imediat la locul intrării agentului infecţios
și elimină tot ce nu este recunoscut ca structură proprie,
imunitatea dobândită are nevoie de maturarea și rafinarea
răspunsului imun astfel încât, deși mai târziu, va genera
mult mai specific un atac împotriva atacului agentului infecţios. Dacă imunitatea naturală răspunde imediat, local
și nespecific, cea dobândită are nevoie de cel puţin câteva
zile pentru a-și trimite celulele specifice la locul agresiunii.
De asemenea, imunitatea dobândită este cea care creează
clonele de celule cu memorie imunologică. În infecţia cu
SARS-Cov2 sunt 3 stadii în care răspunsul imun apare. În
primul stadiu pacientul nu prezintă simptome (de obicei
ziua 1-2), este momentul în care virusul SARS-CoV2 intră în căile respiratorii superioare și atacă celulele epiteliale. Aici apare rapid răspunsul imun înnăscut, virusul se
propagă doar local, din celula epitelială în celula epitelială
la nivelul căilor respiratorii superioare. În această etapă
bolnavul devine infecţios, iar virusul se depistează în căile
respiratorii superioare. Urmează câteva zile de simptome
respiratorii timp în care infecţia virală coboară în căile
respiratorii, răspunsul imun înnăscut este intens și începe
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SiR a organizat Conferinţe anuale și iată că, în
acest an, ne aflăm înaintea organizării celei de a 49
Conferinţe Naţionale, iar în 2021 vom organiza ediţia
jubiliară: a 50 - a Conferinţă Naţională, manifestare la
care vă așteptăm.
maturarea răspunsului imun adaptativ. După aproximativ
7-10 zile apar anticorpii specifici, întâi IgM, urmaţi de IgG,
semn că deja imunitatea dobândită și-a activat clonele de
limfocite B generatoare de anticorpi. În aproximativ 80%
dintre cazuri, răspunsurile imune atât înnăscute, cât și dobândite reușesc să rezolve infecţia și, clinic, simptomele
devin moderate și infecţia se remite. Doar 20% dintre pacienţi vor ajunge în stadiul 3 de infecţie majoră caracterizată
în acest caz de probleme respiratorii grave care vor necesita
intervenţii medicale complexe.
În cazul coronavirusurilor imunitatea nu durează
mult și oamenii se pot reinfecta. Ce știm despre
SarsCov2 în această privinţă?
De fapt, nu știm încă durata memoriei imunologice. Din
experienţa noastră, am observat cum titrul de anticorpi
specificianţi-SARS-CoV2 scade la jumătate după 3 luni
de la infecţie, rezultate confirmate și de alte grupuri. Dar
nu știm de fapt, dacă clonele de limfocite B de memorie care
sunt responsabile de generarea acestor anticorpi specifici
sunt în așteptarea unei posibile infectări și re-generări de
anticorpi. În plus, în această infecţie nu se cunoaște implicarea limfocitelor T responsabile de maturarea limfocitelor B generatoare de anticorpi. De exemplu, pacienţii care
s-au vindecat de SARS-CoV în 2002 sau de MERS-CoV în
2012 au prezentat limfocite T-specifice și după 10 ani de
la infecţie. Dar la acești indivizi nu se cunoaște dacă prezenţa acestor limfocite T ar conferi protecţie în cazul unei
re-infectări. Nu știm sigur dacă aceste reinfectări au fost
cu aceeași tulpină sau cu variante ale acestei tulpini. Sunt
câteva articole publicate pe cazuri izolate în care nu este
încă foarte clar ce a generat această așa-zisă re-infectare.
Durata memoriei imunologice în această pandemie este un
punct crucial în înţelegerea acestei infecţii respiratorii și
este extrem de importantă pentru stabilirea eficienţei vaccinării. Nu se cunoaște încă dacă vaccinarea în SARS-CoV2
va avea schema cunoscută din vaccinarea anti-gripală sau
altă schemă. Nu se cunoaște cât de stabil este virusul. Actualmente, se pare că este un virus destul de stabil, dar deja
faţă de varianta iniţială D614, în Europa circulă varianta
mutanta G614. Această stabilitate este de asemenea importantă pentru stabilirea spectrului vaccinării.
În această pandemie imunologia mai are încă de răspuns la câteva întrebări:
• care este nivelul imunităţii populaţionale și cum va
fi realizată aceasta pentru a eradica răspândirea infecţiei
virale la nivel global?
• cum influenţează co-morbidităţile evoluţia răspunsului imun?
• care va fi cel mai eficient tip de vaccin?
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INTERVIU

Dezvoltarea medicinei
antiaging din ultimii
15-20 ani a revoluţionat
concepţiile și posibilităţile
de investigare și tratament

G-ral Mr.(r) Prof. dr. ioan nedelCu • CMI Dr Nedelcu Ioan
• Str Veronica Micle no 15, sector 1, București • Tel 0722 55 3734

În 2007 se înfiinţează Centrul medical dermatologic dr. Nedelcu
Ioan. Cât de greu a fost începutul? Care au fost principalele provocări în aceşti ani de activitate?
La înfiinţarea CMI dr. Nedelcu Ioan aveam ceva experienţă în domeniul
medicinei private. Încă din anii '90 am înfiinţat unul dintre primele stabilimente
de medicină privată din Bucureşti. În acea perioadă legislaţia era foarte tulbure
şi neclară. Modul în care a fost receptată o asemenea iniţiativă din partea pacienţilor a fost foarte pozitiv, dar reacţia colegilor a oscilat de la încurajare, la
vorbe hazlii până la, uneori, zeflemea. În ciuda acestor evenimente și trăiri am
perseverat și apoi, dupa pensionarea din Spitalul Militar Central din București,
am deschis Centrul Medical. Acum aveam deja experienţă și se crease un „vad”
asa că lucrurle au mers din bine în mai bine. Am investit permanent câștigurile
în achiziţia de aparatură medicală de ultimă oră, cu înaltă calitate și performanţe
care mi-au permis să ofer satisfacţie pacienţilor mei în domeniul dermatologic,
dermatochirurgie, aplicarea laserilor în dermatologie, medicină regenerativă și
reparatorie și, nu în ultimul rând, în dermatocosmetologie. În ceea ce privește
dermatocosmetologia, cred că un avantaj important mi l-a oferit gama de produse
dermatocosmetice Deuteria Lux, gama unică în lume, pe care am creat-o pe
baza utilizării calităţilor excepţionale estetice și antiaging ale Apei Echilibrate
în Deuteriu în asociaţie cu cele mai active principii dermatocosmetice naturale. Reaminteasc că Apa Echilibrată în Deuteriu, produsă în România în urma
muncii de excepţie a unor unei cercetători româini de geniu, este cea mai bună
din lume în ceea ce privește efectele metabolice, antiaging și cosmetologice și
a primit numeroase medalii și diplome de aur la cele mai prestigioase saloane
de inventică din lume. Încrederea în produsele din gama de dermatocosmetice
Deuteria Lux, ale căror efecte spectaculoase le-am constatat zilnic în clinica
dermatologică în acnee, ten sensibil, cuperoză, rozacee, eczeme, dermatita atopică
a copilului, dermatia seboreică, xerodermie, psoriazis, alopeciile difuze până
la suferinţele mâinilor și picioarelor m-au determinat să realizez o mică linie
de producţie care să ofere posibilitatea distribuirii acestor dermatocosmetice
printr-un număr de farmacii dar și on-line.
Ce calităţi trebuie să aibă un antreprenor / un manager din sistemul
privat de sănătate?
Perseverenţa, pasiunea și încrederea în visele concordante cu pregătirea
profesională la un standard cât mai înalt posibil, dublate de o mare cantitate de
muncă, uneori îndârjită pentru înfrângerea adversităţilor de tot felul, reprezintă
condiţii obligatorii pentru reușita în acest domeniu. Dezvoltarea medicinei
antiaging din ultimii 15-20 ani a revoluţionat concepţiile și posibilitatile de
investigare și tratament. Descifrarea mecanismelor îmbătrânirii endogene prin
scurtarea telomerilor au permis introducerea în practica de zi cu zi a măsurarii
lungimii telomerilor și astfel s-a putut decela diagnosticul corect al vârstei
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biologice. Pașii făcuţi în cunoașterea epigeneticii au reprezentat alte puncte
majore, de referinţă, în înţelegerea modului în care stilul de viaţă, alimentaţia,
particularităţile mecanismelor de detoxifiere și variabilitatea genetică, mecanismele hormonale implicate în aging, în cadrul cărora hormonul de creștere
joacă rol de dirijor și mai ales mecanismele prin care celulele stem și exozomii
sunt implicate în îmbătrânire au oferit minunate căi de atac în terapia antiaging.
Vă rugăm să ne vorbiţi un pic despre tehnicile de bioregenerare de
ultimă oră?
Astăzi utilizăm în mod firesc activatorii de telomerază, activatorii de celule
stem, terapiile cu celule stem autologe din grăsimea periombilicală, activatorii
de producere a hormonilor de creștere bioidentici sau terapia cu hormoni de
creștere exogeni și /sau alţi hormoni. Avem la îndemână o largă paletă de ciuperci
și remedii chinezești care acţionează pe aceste mecanisme dar au și un puternic efect imunomodulat și antineoplazic. Bioregenerarea PRP cu trombocite
autologe concentrate din sângele periferic este o manevră uzuală, zilnică în
estetică, alopecie, laxitate cutanată, cicatrici – de acnee sau de altă etiologie
–, vergeturi, reconstrucţiile stomatologice, rejuvenarea genitală, tratamentul
lichenului scleroatrofic genital ca și regenerarea părului. La acestea se adaugă
tehnicile pentru recâștigarea calităţii și frumuseţii feţei și a tenulul, mașinăriile
pentru remodelajul corporal și facial și, nu în ultimul rând, mașinăriile pentru
corectarea depozitelor aberante de grăsime și/sau a celulitei, mașinării utilizate
în asocieri personalizate cu sau fără upgradarea prin tehnici de mezoterapie.
Raportându-ne la situaţia actuală vă rugăm să ne spuneţi care sunt
afecţiunile dermatologice care ar putea fi agravate de o eventuală
contractare a coronavirusului?
În afară de leziuni cutanate (petesii, erupţii papuloveziculoase, livedoreticularis, prurit, xerodermie) induse de infectarea cu Sars Cov-2, stressul și
teama de boala Covid-19 activează / agravează patologii cutanate preexistente
precum psoriazisul, vitiligo, eczemele, acneea, alopecia areată, alopeciile difuze,
dermatita seboreică. La acestea se adaugă patologia indusă de folosirea excesivă
a dezinfectanţilor de mâini ca și a săpunurilor foarte agresive.
Pandemia a afectat desfășurarea fizică a evenimentelor medicale,
trimiţând totul în online. Ce planuri aveţi pentru viitor în acest
sens, ce manifestări viitoare aveţi în plan să prezidaţi?
Desfășurarea on-line a manifestărilor știinţifice s-a dovedit a fi deosebit
de eficientă și cred că această modalitate se va impune, indiferent de condiţionările pe care factorii decidenţi le vor institui în concordanţă cu evoluţia bolii
Covid-19. Pe de altă parte, congresele cu desfășurare clasică aduc acel câștig
inestimabil profesional, uman și de socializare care nu poate fi realizat on-line.
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Cremă hidratantă și emolientă
pentru mâini
Produs cosmetic realizat pentru hidratarea, emolierea, calmarea, reducerea iritaţiei și hrănirea
pielii mâinilor agresionate de activităţile zilnice,
săpunuri, detergenţi, prafuri și pulberi industriale,
substanţe chimice utilizate profesional sau
pentru îndeplinirea unor activităţi recreative,
soare, vânt, frig.
Principii active. Apa echilibrată în deuteriu
(Deuterium Depleted Water - DDW) - are excelente efecte revigorante asupra pielii. DDW
îmbunătăţeste metabolismul energetic și determină hidratarea, revitalizarea și regenerarea controlată a epidermului ca urmare a acţiunii unor
mecanisme proprii, intrinseci, care au drept
rezultat echilibrarea metabolismelor energetice,
lipidice și glucidice ale pielii mâinilor. Glicerina,
glicoproteinele extrase din drojdia de bere
(Saccharomices cerevisiae), extractul de Aloe
vera, alantoina, colagenul hidrolizat, și vitaminele
A și E - sunt toate principii active asociate pentru
a crea condiţii ideale de regenerare, revigorare,
hidratare și emoliere a pielii mâinilor, intens agresionate de activităţile cotidiene, astfel încât utilizarea frecventă (de 2-4 ori pe zi a Deuteria Lux cremă hidratantă și emolientă pentru mâini să
reprezinte un remediu excelent pentru răsfăţarea
pielii mâinilor dumneavoastră.

Șampon regenerator antiscuamă
Regenerarea părului și pielii capului, scuame rebele,
mâncărimea și roșeaţa scalpului.
Mod de utilizare: Se va aplica șamponul pe părul umed
masând ușor. Se va îndepărta spuma prin clătire cu apă.
Se va șampona a doua oară cu spumă din abundenţă. Se
va lăsa spuma pe cap câteva minute apoi se va clăti
părul. Se va evita pătrunderea spumei în ochi. În cazul în
carespuma a ajuns in contact cu ochii, se va clăti cu apă
rece din abundenţă.
Se recomandă ca părul să fie spălat cu păstrarea spumei
pe cap câteva minute de 1-2 ori pe săptămână. La nevoie
părul poate fi spălat mai des.

SC DEUTERIA COSMETICS SRL
Str. Veronica Micle nr. 7, 011043 București
Tel. 0729.582.798; 021.310.7950
www.deuteriacosmetics.ro
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3 BENEFICII

AMELIORARE
Ameliorarea simptomelor BVC1,2
Impact pozitiv asupra activităţii zilnice1
Poate ﬁ folosit în toate stadiile CEAP*

CONFORT ÎN UTILIZARE

1

comprimat
pe zi

Posologie simplă datorită dozei optime
de diosmină2,3
Administrare uşoară
Complianţă şi toleranţă foarte bune1,4

CALITATE
Prezenţă internaţională4
100% produs în Franţa
Diosmină pură (fără hesperidină)
Tratamentul simptomelor insuﬁcienţei venoase cronice.
Fişa informativă este disponibilă la stand

1. M. CAZAUBON, C. BAILLY, E. DUCROS, S. LANCRENON – Acceptabilitate, efi cacitate şi siguranţă ale două forme farmaceutice de diosmină 600 mg, la pacienţii cu boală venoasă cronică: un studiu randomizat,
comparativ, multicentru. Angiologie, 2011, vol. 63, n°2:69-75. 2. Sumar al caracteristicilor produsului: Phlebodia® 600 mg comprimate fi lmate. 3. J. J. Thebault – Studiul efectului diferitelor doze de diosmină
asupra complianţei venoase şi a rezistenţei capilare. 1979, Raport de farmacologie clinică - Groupe Innothera. 4. Raport actualizare periodică siguranţă - 2017 (martie 2010 - martie 2017).
Acest material promoţional se adresează specialiştilor din domeniul sănătăţii. Produs medicinal eliberat fără prescripţie medicală.
Denumirea comercială a medicamentului Phlebodia 600 mg comprimate filmate. Compoziţia calitativă şi cantitativă Fiecare comprimat filmat conține diosmină 600 mg Forma farmaceutică Comprimate filmate rotunde, de culoare roz, cu diametrul 13 mm. Date clinice.
Indicaţii terapeutice Este indicat la adulți ca tratament adjuvant pe termen scurt al simptomelor de insuficienţă venoasă cronică (IVC). Doze şi mod de administrare Doze Adulţi (≥ 18 ani): Doza recomandată este de 1 comprimat filmat pe zi, dimineața înainte de micul dejun. Copii
şi adolescenţi Nu sunt disponibile date. Mod de administrare: orală. Contraindicaţii Hipersensibilitate la substanţa activă, alte flavonoide sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Conține roşu coşenilă A (E124) care poate
provoca reacţii alergice. Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune Nu s-au efectuat studii farmacocinetice sau farmacodinamice privind interacţiunile dintre diosmină și alte medicamente sau dintre diosmină și alimente. După punerea pe piață nu s-au raportat
interacțiuni ale diosminei cu alte medicamente. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea Sarcina: studiile la animale nu au evidenţiat efecte nocive directe sau indirecte asupra sarcinii sau dezvoltării embrionare/fetale. Experiența clinică disponibilă la gravide este prea limitată pentru a exclude
riscul și prin urmare, administrarea de diosmină nu este recomandată în timpul sarcinii. Alăptarea: Nu se cunoaşte dacă diosmina se excretă în laptele matern la om, acest medicament nu trebuie administrat în timpul alăptării. Fertilitatea: studiile privind toxicitatea asupra funcţiei de
reproducere nu au evidenţiat efecte asupra fertilităţii la şobolani. Nu sunt disponibile date clinice despre influența diosminei asupra fertilității. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje: diosmina nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra
capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Reacţii adverse: greață, diaree, dispepsie (frecvente). Raportarea reacţiilor adverse suspectate Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de
raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul ANMDM http://www.anm.ro. Supradozaj: nu s-au raportat cazuri. Proprietăţi farmaceutice. Lista excipienţilor: nucleu - celuloză microcristalină, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru, acid stearic micronizat; film - SepifilmTM
002 (hipromeloză, celuloza microcristalină, macrogol 8 stearat tip I), SepisperseTM AP5523 Pink (propilenglicol, hipromeloză, dioxid de titan (E171), roşu coşenilă A – lac de aluminiu (E124), oxid negru de fer (E172), oxid roșu de fer (E172)), Opaglos 6000 (ceară Carnauba, ceară albă
de albină, shellac), etanol anhidru. Incompatibilităţi: nu este cazul. Perioada de valabilitate 3 ani. Precauţii speciale pentru păstrare Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. Natura şi conţinutul ambalajului: cutie cu 2 blistere din PCV/Al a câte 15 comprimate
filmate. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor: fără cerinţe speciale. DAPP Laboratoires Innothera, 22 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, Franţa. APP nr. 10155/2017/01. Data revizuirii textului: Iulie 2018.
Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi RCP complet al medicamentului. Acest material este destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii.
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Digluconat de clorhexidina 0,2% • Clorura de benzalconiu 0,5%

CHIRURGIE – TRAUMATOLOGIE • OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE • DERMATOLOGIE

APLICARE:

NEDILUAT pe piele
DILUAT 1/10
pe mucoase.3
MP

L I AN T W I T

de 7 ppâna la 10 zile
1 aplicare o data sau de doua ori pe zi, timp
urmata de clatire (pentru o îndeparta3 re
eficienta a materiilor contaminante).
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Spectru larg bactericid
chiar și în prezența materiilor organice1, 2
• Activitate fungicidă (Candida albicans)3
• Activitate virucidă (virusuri încapsulate)4,5
• Acțiune rapidă și de lungă durată3,6
•

REPREZENTANȚA PENTRU ROMÂNIA:
Piața Charles de Gaulle, Nr. 2, Etaj 2, Sector 1,București
Tel: 00 21 230 20 44; Fax: 00 21 230 20 47;
E-mail: innotech.romania@innothera.com

Nu cauzează fotosensibilizare
• Nu pătează, nu ustură, pH similar pielii
• Potrivit utilizării la gravidă din primul trimestru
de sarcină și la femeia care alăptează*3
• Poate fi utilizat la nou-născuți#3
•

* Nu aplicați pe sâni • # Atenție, pentru copii născuți prematur consultați RCP-ul.

1. Salvatico S., et al. Bactericidal activity of 3 cutaneous/mucosal antiseptic solutions in the presence of interfering substances: Improvement of the NF EN 13727 European Standard? Med Mal Infect. 2015 Mar;45(3):89-94. 2. Salvatico S, Feuillolay C, Jabbour V, Gouhier-Kodas K, Roques C. Representativeness
of NF EN 1040/13727 assay conditions for in vitro bactericidal activity of a chlorhexidine digluconate and benzalkonium chloride preparation. Article en cours de publication. 3. Rezumatul caracteristicilor produsului Dermobacter®, Noiembrie 2018. 4. Rapport d’essai N°13-616. Etude 12 -1487/3
Détermination de l’activité virucide selon la méthodologie de la norme NF EN 14476+A1 (Janv 2007), virus H1N1. 2013. Données internes. Laboratoire Innotech International. 5. Rapport d’essai N°14-684. Etude 14 -1625 Détermination de l’activité virucide selon la méthodologie de la norme NF EN 14476
(Sept 2013), virus VZV. 2014. Données internes. Laboratoire Innotech International. 6. Macias J.H., et al. (2013) Chlorhexidine is a better antiseptic than povidone iodine and sodium hypochlorite because of its substantive eff ect; American journal of infection control. 2013; 41 (7) : 634-637
Denumirea comercială a medicamentului Dermobacter 5 mg/2 mg/ml soluţie cutanată. Compoziţia calitativă şi cantitativă Fiecare ml soluţie cutanată conține clorură de benzalconiu 5 mg sub formă de clorură de benzalconiu soluţie 50% 9,85 mg și digluconat de clorhexidină 2 mg sub formă
de digluconat de clorhexidină soluţie 20% 10,65 mg. Forma farmaceutică Soluţie cutanată limpede, incoloră, puţin vâscoasă, care spumează la agitare. Date clinice. Indicaţii terapeutice Realizarea antisepsiei şi tratamentul adjuvant al afecţiunilor cutaneo-mucoase de etiologie bacteriană primară
sau care se pot suprainfecta. Agenţii antiseptici conţinuţi nu sunt sterilizanţi; aceştia reduc numai temporar numărul micro-organismelor. Doze şi mod de administrare Numai pentru administrare cutaneo-mucoasă. Soluţia se administrează nediluată sau diluată, o dată sau de două ori pe zi, timp
de 7-10 zile. Soluţia nediluată se administrează cutanat. Soluţia diluată 1:10 se administrează la nivelul mucoaselor şi trebuie preparată cu foarte puţin timp înainte de a o folosi şi nu trebuie păstrată. Administrarea trebuie întotdeauna urmată de o clătire atentă. Contraindicaţii Hipersensibilitate
la oricare dintre componentele medicamentului sau la substanţe înrudite. Nu se administrează la nivel ocular sau auricular; nu trebuie să pătrundă în canalul auditiv, mai ales dacă timpanul este perforat şi nici nu trebuie să fie pus în contact cu ţesutul nervos sau cu meningele. Acest medicament
nu trebuie folosit pentru a dezinfecta echipamentul medical sau chirurgical. Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Deşi absorbţia cutanată este foarte redusă, substanţele active pot trece în circulaţia sistemică atunci când medicamentul se aplică pe o suprafaţă mai mare, sub
pansament ocluziv, la nivelul leziunilor cutanate (în special în caz de arsuri) sau pe pielea nou-născuţilor prematuri sau a sugarilor (din cauza raportului suprafaţă/greutate şi a efectului ocluziv al scutecelor). Contaminarea microbiană poate avea loc imediat după ce un medicament antiseptic a fost
desigilat prima dată. Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune Administrarea concomitentă sau succesivă a antisepticelor anionice trebuie evitată. Fertilitatea, sarcina şi alăptarea În timpul sarcinii, poate fi administrat doar dacă este absolut necesar. Se recomandă
aplicarea pe suprafețe cât mai mici, fără plăgi, fără pansamente ocluzive și pe o perioadă cât mai scurtă de timp. Medicamentul nu trebuie aplicat pe sâni în perioada de alăptare. Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje Nu influenţează capacitatea de a conduce
vehicule şi de a folosi utilaje. Reacţii adverse: senzaţie de uscăciune a pielii şi a mucoaselor, care poate fi atenuată de o clătire atentă; uşoare iritaţii ale pielii la începutul aplicării; posibil eczemă de contact. Raportarea reacţiilor adverse suspectate Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să
raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul ANMDM http://www.anm.ro. Supradozaj: nu s-au raportat cazuri. Proprietăţi farmaceutice. Lista excipienţilor: cocoalchildimetilbetaină (Amonyl 265BA),
poloxamer 188, hidroxietilceluloză 10000 mPa.s., acid citric monohidrat, citrat de sodiu, apă purificată. Incompatibilităţi Medicamentul este incompatibil cu compuşii anionici. Perioada de valabilitate 2 ani. Precauţii speciale pentru păstrare A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul
original. Condiţii de păstrare a soluţiei diluate: soluţia diluată trebuie preparată imediat înainte de utilizare şi nu trebuie păstrată dacă nu s-a efectuat administrarea. Natura şi conţinutul ambalajului: cutie cu un flacon din PVC de culoare brună care conţine 125 ml sau 300 ml soluţie cutanată.
Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor Fără cerinţe speciale. DAPP Laboratoire Innotech International, 22 Avenue Aristide Briand, 94110, Arcueil, Franţa. APP nr. 7150/2014/01-02. Data revizuirii textului: Noiembrie, 2018.
Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi RCP complet al medicamentului. Acest material este destinat profesioniştilor din domeniul sănătăţii.
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Dermio Plus – terapia cu lumini
și oxigen cu ioni negativi

C

ompania germană Weyergans, fondată de peste 35 de ani de
medicul Rudolf Weyergans, este recunoscută la nivel mondial
pentru calitatea fără compromis în cercetarea, dezvoltarea şi
producţia de aparatură şi produse cu aplicaţii în cosmetică, medicină,
fitness şi sport. Weyergans High Care AG este prezentă în peste 43
de ţări şi deţine patente pentru Dermionologie ( Dermio Care ce are la
baza fizică quantică şi care utilizează ionii negativi) şi Terapia cu vacuum intermitent ( Vacustyler - cu aplicaţii în estetică, Vacumed - cu aplicaţii în medicină, Vacusport - cu aplicaţii în sport).
Dermionologia foloseşte virtuţiile oxigenului pentru a creşte în mod
natural pH-ul pielii şi al ţesuturilor, activându-se astfel enzimele responsabile cu sinteza colagenului. Dr. Rudolf Weyergans, inventatorul
tratamentului Dermio, a descoperit că odată separaţi ionii pozitivi de
cei negativi, poate impregna ţesuturile cu oxigen cu sarcină negativă. Se
stimulează astfel producerea naturală de colagen, se intensifică metabolismul celular, se imbunătăţesc funcţiile nervilor periferici şi se întăreşte sistemul imunitar.
Prin sistemele respirator şi circulator întregul corp beneficiază de
energia dată de ionii negativi , ceea ce duce la o revitalizare a tuturor
proceselor metabolice. Metoda este 100% germană, aparatul de ultimă
generaţie fiind produs în Germania. Natura ne influenţează viaţa zi de
zi, Terapia cu Lumini ale noului model de cască are urmatoarele caracteristici:
} Aerul pe care îl respirăm conține 21% oxigen (O2).
} Atomii de oxigen sunt înconjuraţi de ioni pozitivi şi negativi
} Proporţia ionilor negativi şi pozitivi depinde de mediul înconjurător.
} Un atom care primeşte un electron în plus este numit ion negativ. Iar
un atom care pierde un electron este
numit un ion pozitiv (şi dăunează sănătăţii omului).
} Studii făcute asupra ionilor negativi au scos la iveală rezultate
incredibile pe care aceştia le au asupra stării noastre, a energiei şi a sănătaţii în general. În ziua de azi casele şi birourile noastre moderne ne
izolează de aceşti ioni negativi. Calculatoarele, iluminatul fluorescent,
sistemele de aer ventilat şi clădirile făcute din materiale moderne şi
noi generează o abundenţă de ioni pozitivi. Aceştia ne fac să ne simţim
obosiţi, depresivi şi iritaţi.
} Dacă reuşim să echilibrăm numărul de ioni pozitivi cu cel de ioni
negativi din casa noastră vom scăpa de aceste sentimente şi stări negative. Zonele cele mai liniştite ale lumii sunt încărcate de trilioane de ioni
negativi. Aerul de lângă o cascadă, malul mării, dintr-o pădure sau de
pe un munte este acel aer de care avem nevoie, un aer care se află într-o
stare de echilibru natural.
} Cu cat sunt mai multi ioni negativi – cu atat mai bine
} Efectele asupra sistemului respirator:
Plămânii şi membranele mucoase reacţionează sensibil la
ioni. Ionii negativi favorizează
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formarea şi excreţia mucusului, în care sunt legate impurităţile din
aer (praf, fum, poluare, microorganisme).
Indicat pentru alergii, astm, bronşită, sinuzită, uscăciunea mucoasei orale
Impactul asupra sistemului nervos: ionii negativi reduc nivelurile de serotonină, care pot provoca hiperactivitate, stres, oboseală,
insomnie, anxietate.
Reduc migrenele şi durerile de cap datorită efectului lor analgezic şi promovează relaxarea şi imbunătaţesc concentrarea şi memoria.
} Efecte circulatorii: Ionii negativi îmbunătăţesc circulaţia sângelui şi purifică sângele, reglează tensiunea arterială şi previne boala coronariană, infarctul miocardic şi angina.
} Mai presus de aceasta: ei reglează tensiunea arterială, reglează
pH-ul, îmbunătăţesc funcţia digestivă, reduc lipidele şi colesterolul, stimulează sistemul imunitar, promovează permeabilitatea celulelor, reduc oboseala şi durerile musculare, performanţa mentală
şi asigură bunăstarea generală
} Ionii pozitivi şi negativi au efecte diferite asupra oamenilor şi a organismului lor

Roșu. Vindecarea rănilor • Stimularea formării colagenului• Repararea pielii (anti-îmbătrânire)• Previne și reduce țesutul cicatricei• Creşte fluxul de sânge şi circulaţia• Crește reproducerea celulară.
Verde. Detoxifiere• Antibacterian• Ameliorează stresul• Întărește
sistemul imunitar• Intărește mușchii și oasele.
Albastru. Antiseptic și antibacterian• Antiinflamator• Efect
astringent. Usucă secrețiile• Întărește sistemul imunitar• Foarte des
folosite în spa-uri pentru «reîncărcarea acumulatorului»• Folosit în cazurile cu acnee.

Date contact: www.weyergans.ro

ARTICOLE DE SPECIALITATE

DERMATOLOGIE

25

ARTICOLE DE SPECIALITATE

Dermatita seboreică
Autor:
Dr. Andra
CRISTEA

• Medic primar
Dermato
venerologie
www.skin-med.ro

Dermatita seboreică este o afecţiune cutanată
inflamatorie extrem de comună, caracterizată de
roşeaţă şi apariţia de coji în zonele în care glandele sebacee sunt numeroase şi foarte active,
cum ar fi faţa, scalpul, zona presternală şi pliurile
(axilare, submamare, înghinale). Cea mai uşoară
formă din spectrul de manifestări ale acestei
afecţiuni este mătreaţa. Nu este contagioasă. Debutul poate apărea chiar în primele luni de viaţă,
sub formă “crustelor de lapte”, însă incidenţa
maximă este întâlnită la persoanele între 20 şi
50 de ani, afectând mai frecvent sexul masculin.

Factori favorizanţi
Factorul genetic este foarte important: pacienţii moştenesc
terenul predispozant, aşa numită stare seboreică, caracterizată
prin activitate crescută a glandelor sebacee, tradusă în general
prin ten şi scalp grase sau cu tendinţă la îngraşăre.
Ciuperca Malassezia furfur, prezentă în mod obişnuit pe pielea oricărei persoane, a fost implicată în producerea acestei boli.
În cazul celor afectaţi însă nivelul de colonizare este mai crescut
decât al pielii sănătoase. Această ciupercă se hrăneşte cu sebum,
grăsimea naturalăa pielii, şi accelerează ritmul normal de descuamare a pielii capului. Grăsimea acumulată la nivelul scalpului
împiedică eliminarea acestor celule moarte, care se aglomerează
sub forma inesteticilor fulgi de mătreaţă.

Dermatită seboreică frunte

Semne şi simptome
Leziunile sunt pete de culoare roşu-orange acoperite de coji
albicioase grase, care apar în zonele bogate în glande sebacee.
Acestea sunt reprezentate de scalp, frunte, aripile nasului, bărbie,
obraji, urechi şi chiar zona presternală (capul pieptului). Crustele
şi fisurile sunt în mod obişnuit întâlnite în pliul din spatele urechilor. Apariţia leziunilor este însoţită în general de mâncărime,
accentuată de transpiraţie. Severitatea leziunilor nu este direct
proporţională cu secreţia de sebum, ci se corelează cu o compoziţie particulară a acestuia care întreţine condiţiile favorizante.
Mătreaţa este forma non-inflamatorie, mai puţin severă, a dermatitei seboreice. Dermatita seboreică este o afecţiune cronică,
cu evoluţie ondulantă, cu pusee acute şi perioade de ameliorare.
Dermatita seboreică este agravată de modificările de umiditate,
temperatură, de traumatisme (scărpinat) sau de stresul emoţional. Numeroşi pacienţi relatează înrăutăţirea simptomelor iarna.
Deşi expunerea la soare este benefică pentru cei mai mulţi, există
un procent la care afecţiunea este înrăutăţită de fotoexpunere.
Dermatita seboreică este foarte frecventă, majoritatea persoanelor prezentând cel puţin un episod de-a lungul vieţii. Afecţiunea
se ameliorează vara şi se reactivează toamna. Odată cu înaintarea
în vârstă scade frecvenţa şi severitatea perioadelor de acutizare.
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Tratament
Fiind vorba de o afecţiune cronică, nu se pune problema vindecării, ci a tratării puseelor acute.
Numeroase cazuri de dermatită seboreică sunt tratate în mod
eficient prin utilizarea şampoanelor cu efect antifungic (sulfură
de seleniu, piritionat de zinc, ketoconazol). Acestea trebuie folosite zilnic (în cazul feţei şi a trunchiului) sau de 2-3 ori pe săptămână (pentru scalp), cu menţinerea spumei formate pe piele timp
de 5-10 minute înainte de clătire pentru a lăsa ingredientele să
acţioneze. Odată ce episodul acut este controlat, utilizarea şamponului poate fi redusă la o dată pe săptâmână sau la nevoie. În
continuare, poate fi folosit un al doilea produs cu acţiune antifungică, sub forma unei soluţii la nivelul scalpului şi a unei creme
pentru pielea neacoperită de păr. Cazurile mai severe vor necesita
tratament antiinflamator (steroizi locali) pentru ameliorarea eritemului şi pruritului.
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O patologie rară:
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F

asceita cu eozinofile (FE) reprezinta o patologie autoimună
a rară, și a fost descrisă pentru prima dată în 1974, de către
Shulman (1). Etiopatogenia este incomplet elucidată. Se caracterizează, în primă fază, prin eritem și edem la nivelul membrelor sau trunchiului, și apoi îngroșarea fasciei subcutanate. Un
aspect sugestiv este eozinofilia, în faza precoce a bolii, și mai rar
întâlnită în formele tardive (2).
FE este de fapt, o variantă mai profundă a morfeei, o morfee
pansclerotica cu afectarea fasciei. De asemenea, studiile demonstrează apartenența bolii la autoimunitate: anticorpi antinucleari
pozitivi, hipergamaglobulinemie (3).
Din punct de vedere clinic, sunt necesare studii suplimentare
pentru caracterizarea FE. Debutul FE este acut, în câteva săptămâni sau chiar zile. În acest ultim caz, evoluția este fulminantă.
De obicei, anamnestic, pacientul relatează un episod de activitate
fizică sau inițierea hemodializei (4).
De obicei, afectarea este bilaterală. Simptomele includ: durere și edem, inflamație cutanată, localizate mai frecvent la nivelul picioarelor și coapselor. Nu este exclusă afectarea brațelor și
antebrațelor. La nivelul traiectelor venoase, se dezvoltă șanțuri
cutanate. O dată cu evoluția bolii, tegumentul implicat devine eritematos, cald și indurat. Treptat, se pierde elasticitatea cutanată,
și apare aspectul de “piele de portocală”. Una dintre complicațiile
FE este limitarea mișcărilor membrelor afectate, cu dezvoltarea
contracturilor. Alte localizări: abdomen, torace, rădăcina membrelor. Semnul rugăciunii este pozitiv. Au fost raportate cazuri de
sindrom overlap cu morfeea (5, 6).
Prezența semnelor generale, ca astenie, scădere ponderală,
sau febră este inconstant. FE asociază frecvent mialgii și artrită.
În cazul afectării mâinilor, pacientul poate dezvolta sindrom de
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tunel carpian. Rareori, apare implicarea organelor interne (7). De
obicei, asociaza anemie si trombocitopenie (8).
În cazul FE, analizele de laborator relevă eozinofilie, creșterea
IgG și VSH. Pentru un diagnostic de certitudine se recomandă efectuarea unei biopsii care să cuprindă derm, țesut subcutanat și fascie. Examenul histopatologic evidențiază: îngroșarea și inflamația
fasciei și a țesutului din jur. O investigație efectuată în mod exceptional poate și examinarea RMN: îngroșarea fasciei (9, 10).
Tratamentul FE vizează, în primul rand, prevenirea inflamației
tisulare. Se recomandă inițerea cât mai precoce a terapiei, întrucât îmbunătățește semnificativ prognosticul. Prima linie de tratament este reprezentată de corticosteroizi, în special prednison,
timp de cel puțin două luni. De obicei, se preferă inițierea terapiei
cortizonice cu o doză de atac mai mare, pentru a scădea, apoi,
treptat. Cu toate acestea, unii autori au raportat recăderi la stoparea tratamentului (11, 12).
Alte opțiuni terapeutice includ tratamentul simptomatic și suportiv. În cadrul sindromului de tunel carpian, se poate realiza
decompresia nervului afectat. O serie de medicamente pot fi recomandate în FE: agenți anti-inflamatori non-steroidieni, hidroxicloroquina, colchicina, azathioprina, metotrexat, ciclosporina
sau ciclofosfamida. în cazul apariției contracturilor musculare, se
recomandă fizioterapie (3).
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Sinergia eficacității barierei
de argint ionic cu capacităţile
de absorbţie ale alginatului
de calciu şi spumei poliuretanice
Pasta Calgitrol
Studiile de caz (Minnella DP și Balduzzi G) în 2 centre din Italia
care au inclus 22 pacienți cu picior diabetic ulceros tratați timp
de 6 săptămâni cu Askina Calgitrol pastă au relevat rezolvarea
infecțiior moderate în proporție de 86.7 %, cu un timp mediu de
vindecare de 9.6 zile.
Produsul a trecut provocarea eficacității unui pasament timp
de 2 săptămâni de tratament: a redus semnificativ semnele clinice ale infecției, a avut aport în gestionarea exsudatului plăgii
și a accelerat vindecarea zonei din peri plagă, fără decolorarea
țesutului.

Înseamnă preluarea succesului pansamentelor Calgitrol cu argint
l Înseamnă o formulă adaptată plăgilor dificil de gestionat,
parțial sau abundent exsudative, tunelare sau sinusale care
apar de exemplu în cazul ulcerului diabetic, aretrial venos sau
neuropatic, ulcerelor de presiune de la stadiul I la IV sau arsurilor de gradul doi, situsuri donoare de grefă de piele
l Pasta Askina Calgitrol este un pansament steril din matrix de
alginat și ioni de argint cu eficacitate antimicrobiană extinsă,
care permite contactul direct între plagă și ionii de argint
l Pasta Askina Calgitrol este ușor de utilizat și poate fi aplicată
concomitent cu alte pansamente secundare, inclusiv cele cu
aderență scăzută sau comprese.
l Poate fi închis și utilizat timp de 7 zile de la deschidere
l Pasta Calgitrol este indicată a fi utilizată după irigarea plăgii
(de exemplu cu Prontosan) și marginile plăgii să fie păstrate uscate
Produsul este dispozitiv medical clasa III conf cerințelor MDD
93/42/EEC și are marcaj CE
l

30

DERMATOLOGIE

Pasta Calgitrol

Schimbarea pansamentului la 3 zile

Sulfadiazina de argint

Schimbarea pansamentului la fiecare 12 ore

Tehnologia Askina® Calgitrol® înseamnă Mecanism
Unic de eliberare controlată de ioni de argint + Concentrația Optimă de Ag + care este rapid obținută și menținută
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Pansamentele Askina® Calgitrol®
Askina® Calgitrol®
se

O singură tehnologie, două produ-

Beneficii cheie:
l Eficacitate ridicată.
l Nu necesită activare: gata de utilizare
l Activ imediat– reducere semnificativă a încărcării bacteriene în primele 30 minute.
l Activ împotriva unui spectru larg de microorganisme, inclusiv MRSA.
l Eficacitate antimicrobiană susținută, până la 7 zile.
l Îndepărtare atraumatică.
l Nu lasă urme.

Prima etapă în managementul corect al plăgii înseamnă • Prontosan®
Soluția optimă pentru managementul biofilmului.
Prontosan® combinația unică de Betaină & Polihexanidă
l Curățarea plăgii este indispensabilă pentru procesul de vindecare.
l Prontosan® elimină fizic reziduurile, exsudatul și biofilmul.
l În comparație cu soluțiile tradiționale de irigare a plăgii
sau antisepticele consacrate, plăgile tratate cu Prontosan®
se vindecă într-o perioadă semnificativ mai scurtă. Soluția
pentru irigarea plăgii și Wound Gel/ Gel X previn formarea
de biofilm
l Sunt indicate pentru curățarea și hidratarea plăgilor acute,
cronice, infectate, a arsurilor de gradul 1 și 2, 3 pentru Prontosan Wound Gel X
l Prontosan Soluție pentru irigarea plăgii este ideală pentru
hidratarea pansamentelor încrustate și a bandajelor înainte
de îndepărtarea acestora
l Pentru instalații în terapia prin presiune negativă.
l Prontosan Wound Gel/ Gel X acționează efectiv ca o barieră care reduce penetrarea microbiană prin pansament și
decontaminează plaga în intervalul dintre schimbările pansamentelor.

Pansamentele Askina® Calgitrol® sunt recomandate pentru:
1
2
3

Plăgi infectate
Nivel de exsudat
Moderat/ abundant
Scop terapeutic
§ Reducerea încărcării bacteriene
§ Managementul exsudatului
§ Controlul mirosului
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Croma Pharma își extinde
portofoliul cu pure HA

C

roma caută în permanență să își lărgească portofoliul de
produse pentru a-și ajuta clienții în activitatea lor zilnică.
Pure HA este o mască lichidă foarte concentrată,
cu o formulă minimalistă, care conține 1,8% acid hialuronic,
pentru a face pielea mai fină, mai hidratată și revitalizată,
crescând în același timp hidratarea naturală.
Cu pure HA, Croma a proiectat un nou produs, cu ingrediente
folosite în mod normal în practica medicală și estetică, aducând
calitatea ridicată a acidului hialuronic de tip farmaceutic în îngrijirea de rutină a pielii. 100% Puritate.
Cu o textură mătăsoasă și ușoară, recomandat pentru toate tipurile de piele, pure HA hrănește pielea, făcând-o mai strălucitoare.

AUSTRIA – Sediul central
Croma-Pharma GmbH
Industriezeile 6 • 2100 Leobendorf
CROMA PHARMA ROMANIA
Tel.: +40731339164 • E-Mail: office@croma-pharma.ro
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Produs într-un recipient din sticlă steril și profesional, pure
HA aduce o abordare farmaceutică îngrijirii pielii pentru
rutina casnică – de la experții în acidul hialuronic.

Despre Croma
Croma Pharma este o companie austriacă de familie, specializată în producția industrială a seringilor cu acid hialuronic și
este unul din experții mondiali în domeniu. Pe lângă produsele
de îngrijire a pielii pentru medicii esteticieni, Croma oferă o gamă
largă de produse de ultimă generație în medicina estetică minim
invazivă.
Mai multe detalii: www.croma.at
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P

ielea umană este un ecosistem complex, cu diferite condiții de mediu locale și,
prin urmare, elementele microbiene ce populează pielea sunt foarte diverse și
complexe.(1) Structurile pielii, cum ar fi foliculii piloși, glandele sebacee, glandele
sudoripare ecrine și apocrine, precum și compartimentele subepidermice ale pielii,
oferă mediul propice dezvoltării unor colonii de microorganisme proprii, formând
microbiota cutanată.(2) Teoria actuală este că majoritatea acestora sunt inofensive
sau comensale jucând roluri esențiale în inhibarea colonizării de către diverși agenți
patogeni sau în modularea sistemelor imune înnăscute și adaptative. O perturbare a
microbiomului poate crea inflamații, iritații, piele uscată, mâncărime, dermatită și chiar
poate agrava unele boli ale pielii. (3)
Au fost necesari ani de cercetare pentru a stabili importanța microbiomului intestinal și rolul lui în diferite patologii gastro-intestinale, fiind de asemenea util de cercetat și
aprofundat importanța microbiomului cutanat în patologiile dermatologice.
Am făcut o analiza a studiilor care au cercetat impactul produselor de curățare
a pielii asupra florei comensale, în vederea îmbunătățirii eventualelor recomandări
oferite în patologiile cutanate.
Procesul de curățare a pielii necesită un echilibru delicat între igiena pielii și deteriorarea barierei stratului cornos având la baza o interacțiune fizică și chimică complexă
între apă, detergent și piele. Produsele pot modifica anumite comunități microbiene
ale pielii prin schimbarea mediului lor chimic. (4)
În timpul curățării, miceliile sunt create cu grupuri hidrofilice externe care înconjoară o structură lipofilică internă. Aceste micelii pot înconjura substanțele uleioase,
cum ar fi sebumul, dispersând uleiul în apă pentru îndepărtare și clătire. Produsele
de curățare sunt eficiente pentru menținerea igienei pielii și a unui biofilm sănătos,
dar pot provoca leziuni ale barierei cutanate, agravând eventualele eczeme asociate.
Acest lucru apare deoarece agenții tensioactivi nu pot distinge între resturile lipofilice
ale pielii care necesită îndepărtate și lipidele intercelulare lipofilice necesare pentru
întreținerea barierei. (4)
Structura chimică a săpunului care produce deteriorarea barierei cutanate este
formată din numeroase grupări carboxil, producând legarea puternică a proteinelor.
Această caracteristică asigură o curățare excelentă și îndepărtarea resturilor de proteine, dar dăunează proteinelor stratului cornos, denaturează enzimele și modifică
capacitatea de menținere a apei la nivelul corneocitelor. (3)
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Un alt rol în afectarea barierei cutanate îl joacă ph-ul produsului de curățare. PH-ul
ridicat determină edemațierea stratului cornos, ceea ce permite penetrarea săpunului
în straturile profunde ale pielii, provocând iritații și mâncărimi. Produsele de curățare
pot produce uscarea excesivă a pielii obligând glandele sebacee la o compensare cu
hiperproducție de sebum la suprafața cutanată, mediu propice pentru dezvoltarea
bacteriilor comensale. (5)
Este acceptat la nivel global că bacteriile comensale ar putea deveni patogene în
anumite condiții. Staphylococcus epidermidis este considerat o bacterie benefică
pentru sănătatea pielii. Se știe că inhibă formarea biofilmului stafilococului auriu și
stimulează, de asemenea, keratinocitele să producă peptide antimicrobiene, ducând
la distrugerea acestuia. Dar, în ciuda acestor multiple funcții benefice, Stafilococul
epidermidis este încă clasificat drept unul dintre cei mai importanți agenți patogeni
implicați în infecțiile nosocomiale asociate cu montarea de catetere și alte implanturi
medicale. Cu toate acestea, factorii de mediu și nu numai pot provoca o schimbare a
microorganismelor pielii noastre, trecând de la comensal la patogen cu apariția secundară de inflamații, mâncărime și alte semne clinice de dezechilibru între pielea noastră
și microbiota cutanată. (7)
Înțelegerea atât a variațiilor temporale ale microbiomului pielii, cât și a chimiei este
crucială pentru a testa dacă modificările obiceiurilor personale pot influența ecosistemul pielii umane și, probabil, sănătatea gazdei. (8)
Microbiomul intestinal are răspunsuri unice la modificările alimentare, în funcție
de individ, același lucru fiind valabil și pentru piele. Un studiu recent realizat de Bouslimani și colab. a evaluat influența produselor de îngrijire personală asupra pielii în
ceea ce privește compoziția microbiană și moleculară, constatând ca unele moleculele
din produsele de igienă rezistă pe piele săptămâni după prima lor utilizare, în ciuda
dușului regulat și că diversitatea moleculară și bacteriană a fost modificată în urma
utilizării produselor de înfrumusețare, probabil datorită faptului ca unele cosmetice
promovează sau inhibă dezvoltarea anumitor bacterii. (8)
In concluzie, dezechilibrele microbiotei cutanate sunt asociate cu mai multe
afecțiuni ca eczema, acneea, alergii, pielea sensibilă, pielea iritată sau pielea uscată.
Prin urmare, dezvoltarea de produse de igienă care să păstreze sau să restabilească
echilibrul natural, individual al microbiotei cutanate reprezintă o oportunitate nouă nu
numai pentru dermatologii care tratează afecțiunile tegumentare, ci și pentru chimiștii
sau farmaciștii care proiectează produse de curățare și hidratante pentru îngrijirea pielii.
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Imunologia română
în pandemia COVID-19

I

munologie clinică şi fundamentală, imunologia transplantului, vaccinuri, pandemia COVID-19, tratamente de ultimă oră pentru boli rare
în studii şi cercetări realizate de specialiştii români - sunt doar câteva
dintre temele abordate în cadrul celei de a 4-a Conferinţe a Asociaţiei
Române de Imuno – Dermatologie şi a 49-a Conferinţă a Societăţii de
Imunologie din România, eveniment on-line care a avut loc în perioada
30.09-03.10 2020.
Manifestarea a fost un veritabil tur de forţă ştiinţific cu peste 100 de
lucrări susţinute de lectori din ţară şi străinătate (SUA, Grecia, Italia) în
faţa a peste 250 participanţi on line, în sesiuni de conferinţe plenare,
comunicări, simpozioane, prezentări de postere, 3 workshop-uri specifice
(dermato-oncologie, dermato-patologie şi reumatologie).
„Conferința comună din acest a avut mai multe elemente de noutate. Ea s-a desfășurat în segment off-line și, pentru prima dată, și în
ediție on-line. Anul acesta, mai mulți lectori din străinătate au acceptat
invitația noastră la Congres și, tot în premieră, îi avem în Comitetul
științific al Congresului pe prof. Aristidis Tsatsakis și pe prof. Dragana Nikitovic, ambii de la Universitatea din Creta, personalități care
au participat activ la organizarea științifică a acestei reuniuni. Un
alt element de noutate a fost sesiunea, desfășurată off-line, dedicată
transplantului, organizată de prof. dr. Ileana Constantinescu la Institutul Clinic Fundeni, organizare care a respectat toate regulile impuse
de pandemia actuală. Noutatea absolută a acestui an a fost sesiunea
dedicată COVID-19, în care s-a prezentat experiența câtorva țări, cum
ar fi Italia, Grecia, România, SUA. Am avut un feedback foarte bun când
am anunțat sesiunea și astfel, ea s-a desfășurat în două sub-sesiuni
paralele”, a declarat prof. univ dr. Monica Neagu, președinte Societatea
de Imunologie din România (SIR).
„Ne aflăm într-o epocă în care cercetarea științifică în descifrarea
substratului imun al proceselor patologice din dermatologie, alergologie, oncologie, etc, capătă amploare. Ediția din 2020 a adus ca element
de noutate, bineînțeles, derularea on-line. Este noua normalitate cu care
trebuie să ne obișnuim. Și tot această nouă normalitate a adus al doilea element de noutate, anume sesiunea specială consacrată pandemiei
COVID-19, care s-a desfășurat sub titlul COVID-19: Urgență majoră de
sănătate publică”, a completat și conf. univ. dr. Daniel Boda, președinte
Asociația Română de Imuno – Dermatologie (ARID).

Terapia cu celule stem în afecţiunile neurologice
Scleroza multipă (SM) afectează 2.500.000 de persoane din întreaga
lume și este caracterizată clinic printr-un curs recidivant - remis, de
obicei urmat de o fază progresivă. De asemenea, se caracterizează, din
punct de vedere patologic, prin inflamație, demielinizare și neurodegenerare (pierderea axonală și afectarea neuronală). Dr. Oana Obrișca,
de la Clinica de Neurologie a Institutului Clinic Fundeni, București, a
explicat de ce terapia cu celule stem este o opțiune cu șanse de success
pentru această afecțiune: „Numeroase studii preclinice cu privire la modele experimentale de boli neurologice și studii clinice au relevat caracteristicile și mecanismele de acțiune pentru diferite tipuri de populații
de celule stem în modulația imunitară, neuroprotecția indusă și neurogeneză, arătând, astfel, capacitățile acestor celule în regenerarea neuro
și neuroplasticitate”.
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SARS-CoV-2 - experienţa Institutului Clinic Fundeni
„Am început testarea diagnosticului SARS-CoV-2 în aprilie 2020 pentru
a preveni răspândirea virusului în mediile noastre clinice. Metoda aleasă
a fost RT PCR, Anatolia Geneworks și SeegGene. Pentru rata de imunizare
împotriva COVID-19 am folosit un test calitativ de chemiluminiscență de la
laboratoarele Abbott (Architect Plus). Astfel, din 21.649 de persoane testate
- atât pacienți, cât și personal de asistență medicală, am identificat 320
de cazuri pozitive, ceea ce înseamnă 1, 48%. Rata de imunizare a fost de
9,5%. Rezultatele noastre sunt similare cu cifrele naționale referitoare la
pandemia COVID-19 în România”, a subliniat dr. Ion Mărunțelu, Centrul
de Imunogenetică și Virusologie, Institutul Clinic Fundeni.

Terapii în imuno-dermato-oncologie
Terapia fotodinamică (PDT) cu un nou agent fotosensibilizant pe bază
de 5-ALA în nanoparticule (Photoxal®) este o nouă procedură non-invazivă pentru creșterea gradului de satisfacție al pacienților cu CBCs, BB,
keratoza actinică și acnee. Terapia fotodinamică (PDT) este o metodă terapeutică utilizată cu succes la nivel global pentru tratamentul mai multor
afecțiuni dermato-oncologice. Numeroase ghiduri terapeutice actuale
recomandă PDT ca tratament de primă linie, fiind o alternativă eficientă
și sigură la crioterapie sau chirurgie, cu eficiență similară, rată de recidivă
mică și rezultate cosmetice mai bune. În prezent, ca urmare a numeroaselor studii publicate în ultimii ani, a crescut și mai mult popularitatea
acestei proceduri, PDT fiind utilizată cu succes și în tratamentul altor
afecțiuni non-neoplazice precum acnee, veruci vulgare sau fotoîmbătrânire cutanată. „În timpul terapiei fotodinamice, deteriorarea țesutului este
restrânsă numai la celulele sensibilizate, fără afectare a țesutului sănătos,
fapt ce determină o complianță mai mare a pacienților la tratament și
un rezultat cosmetic excelent”, a explicat dr. Dan Marius Stoica, Arad.

Managementul optim al bolii venoase cronice
În prezent, boala venoasă cronică (BVC) este una dintre cele mai frecvente afecțiuni, cu o prevalență ridicată (afectează 7 din 10 persoane, conform studiului Vein DIRECTION, desfășurat în România în 2015). Pacienții
ignoră adesea manifestările BVC, chiar dacă este o boală inflamatorie progresivă, cu o afectare semnificativă a calității vieții. „Adresarea pacienților
la medic pentru semnele sau simptomele BVC din propria inițiativă este
foarte scăzută, doar 1 din 4 pacienți este diagnosticat și tratat optim pentru îmbunătățirea simptomelor și a semnelor clinice sau pentru prevenirea
progresiei bolii”, a declarat conf. dr. Daniel Boda, UMF „Carol Davila”,
București. Potrivit specialistului, un management optim al BVC necesită
un diagnostic al disfuncției circulației venoase în stadiile incipiente prin
anamneză, examene clinice și paraclinice, Doppler Echo- cu rol important
în diagnostic. Monitorizarea riguroasă a pacienților nou diagnosticați sau
a pacienților aflați deja sub tratament este foarte importantă.

Imunitatea în cancerul de piele
Vorbind despre rolul imunității în carcinogeneza cutanată non-melanom, prof. dr. Monica Neagu a atras atenția că în cazurile de cancer de
piele non-melanom, fundalul imunității în carcinogeneză se află încă la
începutul descifrării. Carcinomul cu celule scuamoase invazive (CSCC)
este un cancer comun în populația caucaziană și reprezintă aproxima-
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tiv 20% din toate cazurile de cancer de piele. Etiopatogeneza CSCC este
aparent multi-factorială. Astfel, factorii de mediu, precum expunerea la
radiații ultraviolete, îmbătrânirea, sexul masculin, fumatul, împreună cu
o serie de factori genetici contribuie la apariția CSCC. Condiții care induc
imunosupresia, cum ar fi infecția cu HIV, transplantul sau leucemia limfocitară cronică (CLL), promovează CSCC. La pacienții imunosupresați, recidivele regionale au o incidență crescută, riscul de metastaze în CSCC se
dublează și, în consecință, rezultatul clinic al pacientului este nefavorabil.

Medicina de precizie şi terapiile ţintite
Prof. dr. Cristiana Tănase, de la Institutul Național „Victor Babeș”, a
atras atenția privind dezvoltarea agenților terapeutici care vizează mecanismele moleculare ce determină inovația în strategiile de studiu clinic.
Bolnavul poate oferi informații despre mecanismele patogeniei, precum
și ținte specifice pentru dezvoltarea medicamentelor. Monitorizarea
sănătății, medicina preventivă și tratamentul personalizat pot fi vizate
prin această abordare, ajutând clinicienii să aibă o imagine cuprinzătoare asupra bolilor. Una dintre principalele provocări este reprezentată de informațile eterogene, care trebuie integrate în modele predictive
personalizate.

Vaccinarea – de la SARS-CoV-2 la hepatite.
Majoritatea strategiilor de vaccinare împotriva infecției cu SARSCoV-2 în curs de dezvoltare se bazează pe platforme prealabile. Vaccinul
propus de OncoGen folosește peptide sintetice lungi (SLPs), o strategie
derivată din tratamentul cancerului. „Deoarece dovezile dezvoltate arată
că infecția cu SARS-CoV-2 declanșează în principal imunitatea celulară
robustă și doar secundar un răspuns imun umoral, poate că este timpul
pentru o schimbare de paradigmă în strategia antivirală a vaccinului,
care să ducă, în cele din urmă, la o prevenire mai eficientă a apariției
COVID-19” a explicat prof. dr. Virgil Păunescu, directorul Institutului
OncoGen și vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale a României.
Infecția cu virusul hepatitei C (VHC) este una dintre cele mai importante amenințări la nivel mondial pentru sănătate, iar România are una
dintre cele mai mari prevalențe în comparație cu alte țări europene. Potrivit dr. Larisa Denisa Ursu, Institutul Clinic Fundeni, „istoria naturală a
virusului hepatitei C este influențată de o mare varietate de factori gazdă,
virali și de mediu. Genele KIR și liganzii lor HLA pot contribui la dezvoltarea leziunilor hepatice în VHC cronic.”
Peste 250 de milioane de persoane din întreaga lume sunt infectate în
prezent cu virusul hepatitei B (VHB) și aproximativ 800.000 de persoane
mor anual din cauza complicațiilor hepatice. Deși există tratamente, vaccinarea preventivă rămâne cea mai adecvată metodă de control al infecției
cu VHB. „Chiar dacă este eficient, vaccinul HBV actual, bazat pe proteina
de înveliș viral mic, are costuri ridicate de producție și s-a dovedit că nu
provoacă titruri de anticorpi de protecție la 10% din populația vaccinată”,
a declarat dr. Ana-Maria Pantazica, Institutul de Biochimie al Academiei
Române.

Noutăţi la zi în tratarea dermatitei atopice
Dermatita Atopică (DA) este o boală gravă care afectează atât copiii, cât
și adulții. De asemenea, DA este o boală inflamatorie cronică sistemică și
nu doar o boală intermitentă de piele, așa cum era considerată în trecut.
Pielea fără leziuni (cu aspect normal) nu este însă un tegument indemn,
din cauza inflamației subiacente persistente. „Dupilumab (un anticorp
monoclonal IgG4 uman) este prima moleculă, primul tratament biologic
care vizează mecanismul inflamației de tip 2 în dermatita atopică și asigură un control continuu și sigur pe termen lung, acționând asupra celor
două cytokine responsabile de inflamația subiacentă. Mecanismul său
unic de acțiune, inhibă semnalizarea proteinelor interleukina-4 (IL-4) și
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interleukina-13 (IL-13), factori-cheie ai inflamației de tip 2 și implicați în
afecțiunile inflamatorii de tip 2 la om (răspuns alergic sistemic), cum sunt
dermatita atopică, astmul bronșic sau rinosinuzita cronică însoțită de
polipoză nazală”, a explicat conf. univ. dr. Daniel Boda.
Dr. Gabriela Turcu a prezentat rolul microbiomului cutanat în gestionarea pielei uscate cu tendință atopică: „Încă din 2007 cercetările asupra microbiomului cutanat realizate de L’Oréal R&D în parteneriat cu
institutele științifice de referință au demonstrat importanța acestuia în
diverse patologii cum ar fi atopie, psoriazis, eczema, etc și de asemenea,
rolul esențial în funcția de barieră a pielii. Cercetările Laboratoarelor La
Roche-Posay au demonstrat că bacteriile secretă o multitudine de enzime,
precum proteaze care pot avea un impact asupra descuamării pielii și
lipaze care pot afecta lipidele, („cimentul”) din stratul cornos. În esență,
pH-ul și gradul de hidratare influențează microbiomul și, astfel, bariera
cutanată poate fi afectată. Microbiomul cutanat favorizează inhibarea
dezvoltării și colonizării cu agenți patogeni prin modularea răspunsului
său imun înnăscut și adaptativ. Identificarea factorilor care duc la dezechilibrul microbiomului cutanat este esențială pentru a realiza un management optim al patologiilor cutanate cauzate de dezechilibrul acestuia.”
Cancerul cutanat cu celule scuamoase (CCCS) este a doua formă de
cancer cutanat ca frecvență în SUA. Anual sunt raportate aproximativ
700.000 de cazuri în această țară, cazuri responsabile de producerea a
7.000 de decese pe an. Cele mai frecvente cauze de CCCS sunt expunerea
îndelungată la radiațiile ultraviolete (UV) din lumina solară și folosirea
prelungită a aparatelor de bronzare. Pe lângă acestea poate fi cauzat și de
leziuni ale pielii cum ar fi cicatrici, leziuni cronice, arsuri, infecții cronice,
ulcere, inflamații, și expunere la raze X. Potrivit prof. univ. dr. Rodica
Cosgarea „până la apariția Libtayo (cemiplimab) nu exista nici o terapie sistemică aprobată pentru tratamentul cancerului cutanat cu celule
scuamoase (CCCS) avansat. Libtayo (cemiplimab) este un anticorp monoclonal complet uman indicat în CCCS avansat sau metastatic la pacienți
care nu au indicație de intervenție chirurgicală curativă sau radioterapie.”
Dermatitele cutanate reprezintă afecțiuni inflamatorii cronice care se
dezvoltă ca urmare a unor anomalii ale răspunsului imun la antigen, în
particular ale imunității înnăscute, mediată de macrofagesi implică o serie
de afecțiuni cu tipare comune: dermatita seboreică, atopică, iritativă, de
contact, etc. Dintre acestea, pacienții cu eczemă atopică și dermatita seboreică reprezintă principala provocare a medicului dermatolog, existând
numeroase episoade acute și multiple recidive după orice tratament, care
afectează semnificativ calitatea vieții pacienților. Dr. Adriana Diaconeasa: „Crema GSEBA® este unicul preparat medical pe bază de GSH-C4, în
concentrație de 0.4%, care a fost autorizat pentru tratamentul dermatitelor de etiologie diferită (seboreică, atopică, iritativă) în fază acută și în
perioada de remisie, pentru a preveni recidivele și/sau prelungi intervalul
între două pusee inflamatorii.”
Conf. univ. dr. Olivia Timnea a vorbit despre o problemă cu care se
confruntă mulți oameni - căderea părului. Prevenirea acesteia se poate
face cu ajutorul unui produs care a revoluționat îngrijirea părului: Alpecin! Pentru prima dată, oamenii ar putea avea grijă de părul lor și să
lupte în același timp cu mătreața și căderea părului (numele de marcă,
Alpecin, este derivat din „Alopecia”, termenul latin pentru „căderea părului”). Institutul de cercetare Dr. Wolff lucrează îndeaproape cu parteneri
științifici renumiți, formând o rețea de cercetare cu clinici universitare din
Jena, Hamburg-Eppendorf, Berlin (Charité), Lübeck și Roma. Rezultatele
acestei colaborări au fost reunite în studii științifice, pe care institutul de
cercetare Dr. Wolff le-a realizat împreună cu clinicile universitare. Aceste
studii confirmă eficacitatea complexului de cofeină Alpecin pentru alopecia androgenetică la bărbați. Investigațiile explică pătrunderea cofeinei și
evidențiază efectele acesteia asupra rădăcinilor părului.
Revista Politici de sănătate
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Ce este pitiriazisul versicolor ? Pitiriazis versicolor este o infecție fungică
a pielii foarte des întâlnită, caracterizată prin apariția pe piele a unor pete mai
deschise sau mai închise la culoare, cu scuame asemănătoare cu tărâța, cu
precădere la nivelul trunchiului. Denumirea de „versicolor” provine de la faptul
că petele pot avea mai multe culori: albe, maronii, roz, roșiatice.
Util de ştiut despre pitiriazisul versicolor. Persoanele cu pitiriazis versicolor
prezintă o predispoziție genetică ce implică scăderea specifică a apărării tegumentelor împotriva fungilor (imunitatea fiind însă normală). Cei mai afectați
sunt adulții tineri (15-24 ani), pitiriazisul versicolor fiind mai frecvent la bărbați
decât la femei. Afecțiunea poate să apară însă la orice vârstă: copii, adolescenți
și vârstnici. Pitiriazisul versicolor apare cel mai frecvent la persoanele din zone
geografice cu un climat călduros și umed, în România afecțiunea apărând
mai des vară. Cel mai frecvent afectate sunt persoanele ce transpiră abundent,
cu imunitatea scăzută și/sau alimentație deficitară. Afecțiunea poate fi recurentă, cu ameliorarea până la dispariție în perioada toamnă-iarnă și recurență
pe timpul verii. Deși nu este considerată o afecțiune infecto-contagioasă în
adevăratul sens al cuvântului (pitiriazisul versicolor nu este contagios și nu se
poate transmite la alte persoane), în unele cazuri sunt afectați mai multi membri ai aceleiași familii, probabil datorită agregării familiale a acestei sensibilități.
De ce apare pitiriazisul versicolor? Pitiriazisul versicolor rezultă din proliferarea de micelii a fungilor din genul Malassezia. Fungii Malassezia (aproximativ
14 specii identificate până în prezent) fac parte din flora normală a pielii umane.
Aceste microorganisme depind de lipidele de pe suprafața pielii (sebum) pentru a supraviețui. Cele mai frecvente specii cultivate din leziunile de pitiriazis
versicolor sunt M furfur, M globosa, M restricta și M sympodialis. Ciupercile Malassezia se găsesc pe zonele seboreice (scalp, față și trunchi) și în condiții
obișnuite nu produc modificări ale pielii. Atunci când ele se înmulțesc excesiv
(posibil mecanism asociat căii metabolice triptofan-dependenta) determină
apariția leziunilor de pitiriazis versicolor. În varianta brună (hiperpigmentara) a pitiriazisului versicolor, fungii induc mărirea melanozomilor (granulele
care conțin melanina, pigmentul care dă culoarea pielii) keratinocitelor (celule
ale pielii) din stratul bazal (cel mai profund strat al epidermului, stratul germinativ, de regenerare) și determină colorarea petelor în maron-brun. Varianta
albă (hipopigmentara) a pitiriazisului versicolor se datorează unei substanțe
chimice produse de aceste ciuperci (acid azelaic) care difuzează în epiderm și
împiedică funcțiile normale ale melanocitelor. Varianta roz (inflamată) de pitiriazis versicolor se datorează unei ușoare dermatite (inflamație a pielii) produse
de microorganisme în sine sau de produșii lor de metabolism. Cele 3 variante
(hipopigmentat, hiperpigmentat sau inflamat) sunt forme de prezentare diferite,
dar în unele cazuri, ele pot apare simultan la aceeași persoană.
Care sunt manifestările pitiriazisului versicolor ?
Pitiriazis versicolor varianta hipocromă pe toracele unui
pacient (arhivă personală)

Petele apar îndeosebi pe trunchi, gât și/sau
brașe și mai rar în alte zone anatomice. Leziunile
cutanate pot avea culoarea cafenie-brună, mai pali-
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de decât pielea înconjurătoare (hipopigmentare) sau roz. La persoanele cu tenul
mai închis la culoare petele sunt de obicei palide, purtând denumirea de pitiriazis
versicolor albă. Alteori, petele debutează ca fiind cafeniu-brune și scuamoase și
după un timp devin albe și lipsite de scuame. Petele sunt de cele mai multe ori
asimptomatice, dar unii pacienți pot prezenta prurit.
Cum se stabileşte diagnosticul de pitiriazis versicolor? Diagnosticul
acestei afecțiuni este clinic, pe baza aspectului caracteristic al petelor. În unele
cazuri pot fi necesare analize suplimentare, cum ar fi:
l examinare cu lampa Wood (lumină neagră): ciupercile Malassezia au o
fluorescență galben-verzuie (rezultat pe loc)
By Warfieldian (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia
Commons

l examen microscopic direct cu hidroxid de potasiu [KOH] (rezultat în 20

de minute)
By CDC/Dr. Lucille K. George Creation Date: 1964
at
http://phil.cdc.gov/phil_images/20030610/22/
PHIL_3938_lores.jpg via Wikimedia Commons

l culturi fungice (dificil din punct de vedere tehnic, rezultat în aprox. 2 săp-

tămâni; metodă mai puțin sensibilă)
l biopsie cutanată (în principal pentru diagnostic diferențial, în cazul eșecului

tratamentului inițial)

Cum scăpăm de petele de pe piele? Formele ușoare de pitiriazis versicolor
se tratează cu preparate antifungice topice (inclusiv octopirox și ihtiol alb),
ce trebuie aplicate pe toate zonele afectate seara înainte de culcare, pentru
perioada de timp indicată de medicul dermatolog (de obicei 2 săptămâni).
Antifungicele cu administrare orală (itraconazol sau fluconazol) sunt utilizate
în cazul formelor extinse sau în caz de eșec al tratamentului topic.
Petele de pe piele nu sunt permanente, ele vor dispare după 1-2 luni de
tratament. Petele mai închise la culoare revin progresiv la culoarea normală a
pielii, iar petele mai deschise la culoare (albe sau roz) se colorează normal după
expunerea la soare. Este important ca pe perioada tratamentului pentru pitiriazis versicolor să se păstreze o igienă personală strictă, cu schimbarea zilnică
a lenjeriei de corp și hainelor ce intră în contact direct cu pielea, a prosoapelor
și lenjeriei de pat și spălarea acestora la temperaturi înalte pentru evitarea
apariției rapide a unui nou puseu eruptiv. În cazul persoanelor ce au avut mai
multe episoade de pitiriazis versicolor de-a lungul timpului, este recomandat
tratamentul preventiv (geluri de duș/șampoane o dată pe săptămână), în special în sezonul cald.

Recurenţele de pitiriazis versicolor
În majoritatea cazurilor pitiriazisul versicolor se rezolvă fără probleme cu
ajutorul tratamentului antifungic însă, în condițiile potrivite pentru proliferare ciupercilor Malassezia (căldură, umiditate, imunitate scăzută, alimentație
necorespunzătoare) poate să apară un nou episod eruptiv. În momentul în
care apar din nou pete scuamoase, caracteristice pentru pitiriazis versicolor, tratamentul antifungic trebuie repetat. Din fericire însă, atunci când este
efectuat corect și regulat, tratamentul preventiv scade frecvența în timp a
puseelor eruptive.
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