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IMPACTUL STRESULUI ASUPRA VIEȚII
STUDENTULUI LA MEDICINĂ
Autor: Alin Piraianu
Coautori: Crina Iuliana Balaban, Elena Stamate, Denisa Panaite,
Camelia Zaharia
Coordonator științific: Asist. univ. dr. Lavinia Alexandra Moroianu
Motivația studiului: Am ales să studiem impactul stresului asupra
vieții studenților mediciniști ,pentru că stresul cotidian reprezintă o
problemă de interes mondial, accesta afectând individul atât din
punct de vedere mental,fizic cât și sentimental. Cu toate că stresul
este considerat un factor negativ în evoluția individului, uneori este
cel care ne împinge să ne autodepășim și să progresăm.
Material și metodă: S-a efectuat un studiu asupra studenților
facultății de medicină, aceștia fiind rugați să completeze testul
individual de stres implementat de Stress Management Society,
chestionar ce cuprinde întrebări legate de activitatea din timpul
facultății,stilul de viață și obiceiurile de zi cu zi.
Rezultate: Așa cum era de aș=teptat,studenții mediciniști au un nivel
de stres ridicat față de parametri normali,dar aceasta nu se rezumă
numai la stresul studiului constant și a responsabilităților
profesionale de pe parcursul întregii vieți,ci se datorează în mare
parte și factorilor din viața de zi cu zi, tipul de personalitate a
studentului, modul de percepție și toleranța a stresului în fața
examenelor și nu numai.
Concluzii: S-a constatat că din 608 de studenți ce au completat
chestionarul, 64,11% au randament util diminuat, 62,50% nu
socializează sub influența stresului, 51,57% sunt marcați de anxietate
și 49,07% sunt predispuși la depresie ceea ce ar putea determina în
timp o epuizare fizică și emoțională produsă de acest stres prelungit,
de aceea, prin acest studiu se dorește a trage un semnal de alarmă
precum și mobilizarea în implementarea unei strategii de prevenire,
detectare prococe a simptomelor de stress și tratament rapid atât în
rândul studenților, cât și a întregi lumi medicale.
Cuvinte cheie: studenți,medicină,stresul.
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MALADIA WILSON
Autor: Octavian Amariței
Coautor: Cristian Macarie
Coordonator științific: Georgiana-Bianca Constantin
Motivația studiului: Importanța diagnosticării precoce și a
tratamentului corect în evoluția favorabilă a maladiei genetice
Wilson.
Material și metodă: Prezentarea cazului unui pacient în vârstă de 17
ani care a fost diagnosticat pe baza analizelor efectuate, printre care
cele de sânge, urină, RMN și CT.
Rezultate: După 12 luni de tratament, analizele confirmă faptul că
maladia evoluează favorabil. Nivelul transaminazelor și a cuprului
din sânge este normal, iar cupruria prezintă o valoare peste medie,
ceea ce evidențiază excreția cuprului la nivel renal.
Concluzii: Luând în calcul valorile analizelor de laborator ce s-au
efectuat înainte, și după efectuarea tratamentului, putem concluziona
că acestea au o strânsă legătură cu evidențierea stadiului de evoluție
a maladiei Wilson.
Bibliografie:
https://www.romedic.ro/boala-wilson-degenerescentahepatolenticulara
https://www.synevo.ro/profil-boala-wilson/
http://www.nutrit.ro/cupru
http://www.umfiasi.ro/Rezidenti/suporturidecurs/Facultatea%20de%
20Medicina/Dr.%20Gheorghe%20Balan%20%20Gastroenterologie/Postuniversitar%281%29.pdf
https://www.revistagalenus.ro/farmacoterapie/aspecte-terapeutice-inboala-wilson/
http://www.romedic.ro/mononucleoza-infectioasa
Cuvinte cheie: boala Wilson, diagnosticare, analize, inel KayserFleischer, transaminaze, cupru, tratament, pacient, organism.
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HIPOPARATIROIDISMUL CONGENITAL
MANIFESTAT PRIN CRIZE EPILEPTICE LA ADULT.
SINDROM DIGEORGE
Autor: Camelia Adriana Zaharia
Coautor: Alina Denisa Panaite
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Mihaela Lungu
Motivația studiului:
Hipoparatiroidismul este o tulburare metabolică caracterizată prin
hipocalcemie,hiperfosfatemie și scăderea nivelului de parathormon,
care este hormonul esențial în homeostazia calciului, în corelație cu
vitamina D. Cauzele frevente de hipoparatiroidism includ boli
congenitale sau dobândite. În formele familiale de hipoparatiroidism
sunt implicate mutații genetice dominante sau recesive.
Material și metodă:
Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 37 de ani , cu
hipoparatiroidism congenital ,epilepsie cu crize convulsive tonicoclonice generalizate, retard mental, calcificări intracerebrale
confirmate CT, care se internează pe secția de Neurologie pentru
reevaluare.
Rezultate:
Pe parcursul spitalizării i s-au recoltat analize care au arătat
modificări ale metabolismului calciului (scăderea acestuia) și la
nivelul parathormonului (scăderea acestuia).
De asemenea examenul CT a relevat calcificări intracerebrale suprași subtentoriale cu aspect de maladie Fahr.
Se așteaptă rezultatele la testul Fish.
Concluzii:
Articolul prezintă cazul unui pacient cu hipoparatiroidism congenital
determinat de mutații cromozomiale –sindrom DiGeorge, situație
clinică extrem de rar întâlnită.
Cuvinte cheie:epilepsie, hipoparatiroidism, sindrom DiGeorge.
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ASTM BRONȘIC ALERGIC CONSECUTIV
INTERACȚIUNII CU AMBROZIA
Autor: Gabriel Lăcatușu
Coautori: Elena Stamate, Alin Pîrâianu
Coordonator științific: Șef lucrări dr. Marina Virginia
Motivația studiului: Ambrozia este una din cele mai frecvente
plante sălbatice, care cauzează apariția alergiilor, în special în
America si Europa.Cea mai importantă manifestare a alergiei la
ambrozie este rinita alergică. Ea apare exclusiv în perioada de
maximă polenizare și se manifestă în special prin strănut, prurit și
congestie nazală sau chiar crize de astm bronșic.
Material și metodă: Este prezentat cazul unui bărbat, în vârstă de
49 de ani, care în urma interacțiunii prelungite cu plante de ambrozie
la locul de muncă, a dezvoltat astm bronșic alergic.
Rezultate: Pacientul avea prezente urmatoarele simptome: ochi roșii,
congestie nazală, buzele umflate, strănut des și repetat, prurit.
Pacientul a fost diagnosticat cu astm cu predominanță alergică în
urma testelor efectuate.
Concluzii: Simptomele care apar la o persoană, ca urmare a
contactului cu ambrozia, pot afecta activitatea acestuia la locul de
muncă, pentru o perioada scurtă de timp sau mai îndelungată
Bibliografie:
1.
http://www.bihon.ro/ambrozia-face-ravagii-printre-persoanelealergice/1568076
2. https://naturapentrusanatate.com/alergia-la-ambrozie/
Cuvinte cheie : astm, ambrozie, alergie
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PICIORUL VARUS EQUIN CONGENITAL –
PREZENTAREA UNUI CAZ ATIPIC
Autor: Estera - Cristina Trandafir
Coordonator științific: Șef lucrări dr. Iuliana Laura Candussi
Motivația studiului: Piciorul varus equin reprezintă o patologie
ortopedică cu o incidență crescută în rândul nou-născuților, afectând
în proporție mai mare sexul masculin. Se caracterizează printr-o
poziție vicioasă a membrului inferior, care, netratată, poate să ducă la
dizabilități pe termen lung.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de
patru luni și jumătate, diagnosticată la vârsta de două săptămâni cu
picior varus equin congenital bilateral formă atipică.
Rezultate: S-a inițiat precoce tratamentul conservator utilizând
metoda Ponseti, urmat de intervenția chirurgicală unde s-a practicat
tenotomie. Pacienta însa nu prezintă o evoluție favorabilă în pofida
aplicării corecte și la timp a metodelor terapeutice disponibile.
Concluzii: Este deosebit de importantă inițierea precoce a metodelor
de tratament în primele săptămâni de viață pentru a profita de
elasticitatea crescută a țesuturilor nou-născutului, având drept scop
obținerea unui picior flexibil, cu aspect și funcție normale. De
asemenea, un aspect vital este reprezentat de recunoașterea și
managementul formelor atipice, rezistente la tratament pentru a
ameliora handicapul ce derivă inevitabil din aceste forme.
Bibliografie: Dr. Lynn Staheli,Clubfoot: Ponseti Management,
Global HELP, 2003; Ignacio V. Ponseti, Congenital Clubfoot:
Fundamentals of treatment, Oxford University Press, 1996.
Cuvinte cheie: equin, bilateral, congenital
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DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL PACIENTULUI
CU TUMORI MULTIPLE PRIMITIVE
Autor: Nicoleta Lungu
Coautori: Maria-Luana Manole, Mangîr Simona Ioana
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Laura Rebegea, Asist. univ.
drd. dr. Mihaela Crăescu
Motivația studiului: În studiul efectuat, am urmărit evoluția
tumorilor maligne primitive în contextul unui caz clinic din cadrul
Spitalului Clinic de Urgență, Galați, pentru a analiza asocierea dintre
adenocarcinomul gastric cu invazie esofagiană și adenocarcinomul
acinar prostatic.
Material și metodă: Studiul este realizat retrospectiv, urmărește
evoluția postoperatorie a pacientului și analizează asocierea între cele
două tumori maligne primitive. Am utilizat în acest scop explorările
paraclinice efectuate în momentul diagnosticării și tratării primului
neoplasm, analizele de laborator ulterioare tratamentului și evoluția
postterapeutica.
Pentru a evidenția dacă există asociere între cele două tumori, s-au
urmărit factorii de risc, valorile markerilor tumorali, incidența
asocierii celor două afecțiuni și efectul tratamentului efectuat.
Rezultate: Constatăm asocierea celor două tumori maligne, care
poate fi datorată imbunătățirii ratelor de supraviețuire pe termen
lung. Concluzii: Tumorile maligne multiple primitive sunt întâlnite
frecvent datorită imbunătățirii tehnicilor de diagnostic și a terapiei
moderne care oferă șanse reale de vindecare și o supraviețuire mai
lungă, ceea ce permite posibilitatea apariției unei noi tumori maligne
primitive.
Bibliografie:globocan.iarc.fr;emedicine.medscape.com;insp.gov.ro;o
ncopedia.ro;American Cancer Society Global Cancer Facts &Figures
3rd Edition Atlanta 2015; https://www.cancer.gov
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HEPATITA VIRALA B-BIP (BOALĂ INFECȚIOASĂ
PROFESIONALĂ)
Autor: Camelia Adriana Zaharia
Coautori: Alina Denisa Panaite, Diana Gina Poalelungi
Coordonator științific: Șef lucrări dr. Marina Virginia
Motivația studiului:
Infecţia cu virusul hepatitic B (VHB) îmbracă forme variate, de la
infecție acută până la hepatită cronică cu inflamație progresivă, care
poate evolua spre ciroză şi carcinom hepatocelular. Infecţia VHB
determină aproximativ 0, 5 - 1 milion de decese pe an şi este
responsabilă pentru 5 - 10 % din cazurile de transplant hepatic.
Aproximativ o treime din populaţia globală are markeri serologici
care atestă trecerea prin infecţie sau infecţie actuală cu VHB; 350 400 milioane de persoane au în ser AgHBs.
Material și metodă:
Prezentăm cazul unei paciente în varstă de 48 de ani, cu virus hepatic
B contactat in 1988 în spital, la locul de muncă prin înţeparea cu un
ac infectat, pentru care a fost spitalizată timp de 3 saptămâni.
Rezultate:
Evoluția a fost lent favorabilă până în anul 2008, când în urma
analizelor anuale s-a detectat Ag HBe +.Pacienta a urmat tratament
cu Lamivudină timp de 12 luni. În urma tratamentului s-a obţinut
remisiunea, pacienta fiind declarată purtatoare asimptomatică.
Concluzii:
Pacienta care s-a infectat cu VHB la varsta de 19 ani, considerată
ulterior tratată, a prezentat dupa 20 de ani un puseu de replicare
virală pentru care a urmat tratament etiologic.
Cuvinte cheie:
Hepatita virala B, pacientă tânără, Ag Hbe, boală profesională
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SINDROMUL NEFROTIC LA COPII
Autor: Maria Comanici
Coautor: Aurelian Daniel Lovin
Coordonator științific: Șef lucrări dr. Geta Badiu
Motivația studiului: Sindromul nefrotic (SN) este una dintre cele
mai cunoscute manifestări ale bolii renale. Este o afecțiune rar
întâlnită, cu o incidență de 16/100.000, iar vârsta medie de debut este
cuprinsă între 2-5 ani. SN se referă la asocierea dintre proteinurie și
edeme periferice, hipoalbuminemie și colesterolemie. Studiul actual
urmărește diagnosticarea precoce a SN la copii, fapt ce va permite
inițierea în timp util a tratamentului.
Material și metodă: Lotul de studiu a fost reprezentat de 29 de
pacienți cu simptomatologie caracteristică SN, cu vârsta cuprinsă
între 0 și 18 ani, internați în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
“Sf. Ioan” din Galați în perioada 01.01.2008-10.11.2017, care au fost
evaluați într-un studiu retrospectiv.
Rezultate: In urma studiului, am constatat că SN afectează
preponderent sexul masculin (59%) din mediul urban (59%) și
aparținând grupei de vârstă 12-18 ani (45%). Leziunile minime
glomerulare sunt cele mai des incriminate în etiologia SN (83%).
Simpomatologia majoră a fost reprezentată de edeme palpebrale
(48%), oligurie (31%), durere abdominală (31%). Investigațiile
paraclinice au evidențiat VSH crescut (66%), proteinurie (69%),
proteinemie scăzută (69%) și colesterol crescut (96%). Toți pacienții
au beneficiat de terapie cu Prednison, dintre care doar 66% au fost
responsivi la tratament, 34% din cazuri au evoluat nefavorabil, astfel
încât, au recidivat 76% din cazuri.
Concluzii: Studiul actual a confirmat faptul că incidența SN
corticorezistent este mare, iar recăderile sunt extrem de frecvente. În
acest context, profilaxia și prevenirea afecțiunilor renale sunt de
importanță vitală.
Bibliografie: Robbins Basic Pathology, 9th ed – Kumar V.
Cuvinte cheie: sindrom nefrotic, proteinurie, hipoalbuminemie,
edem, copii.
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SINDROMUL BURNOUT
Autor: Andreea Alina Chirilă
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Liliana Lăcrămioara Pavel
Motivația studiului: Am ales să analizez această temă deoarece
reprezintă una dintre cele mai acute probleme ale societății
contemporane, un flagel în adevăratul sens al cuvântului. Sindromul
„burnout“, denumit stresul profesional cronic, reprezintă o
afecțiune recentă, răspândită în masă la nivelul populației globale, o
boală a societății moderne.
Material și metodă: În realizarea cercetării am utilizat mai multe
metode, printre care subliniem studiu teoretic dar, mai ales partea
aplicativă, plecând de la analiza unor situații concrete evidențiate din
ce în ce mai des în literatura medicală de specialitate, situații care
privesc tineri suferind de suprasolicitare intelectuală până la
epuizare.
Rezultate: Sindromul Burnout derivă dintr-o tulburare a
metabolismului energetic și poate fi definit ca un răspuns inadecvat
la stres ocupațional prelungit, manifestându-se pe trei dimensiuni:
epuizarea emoțională, care se referă la epuizarea resurselor
emoționale, cinismul cu dezvoltarea unor atitudini negative față de
oamenii întâlniți la locul de muncă și sentimentul de ineficacitate
profesională cu auto-evaluare negativă a muncii.
Concluzii: Deși poate fi găsit și în alte profesii decât cele care
presupun relații directe inter-umane, totuși, epuizarea se regăsește
mai mult în ocupațiile unde angajații interacționează mai mult cu alte
persoane (clienți, pacienți etc.), decât cu lucruri și informații.
Bibliografie: site-uri informationale, reviste de specialitate, buletine
științifice
Cuvinte cheie:surmenaj intelectual, epuizare emoțională,
sentimentul de ineficacitate
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ASTMUL BRONȘIC PROFESIONAL
Autor: Estera Bobocea
Coautori: Viviana-Florina Pandele, Diana-Maria Stoica
Coordonator științific: Șef lucrări dr. med. Virginia Marina
Motivația studiului: Astmul bronșic profesional reprezintă o boală
cu impact deosebit asupra calitații vieții pacientului, influențând
toate aspectele legate de viața profesională. Prevalența crescută în
rândul populației angajate (5-12% la persoane cu vârste intre 18-65
ani), precum și factorii de creștere ai morbidității/mortalității ca de
exemplu: creșterea duratei și severității crizelor de astm, protecție
insuficientă individuală și colectivă și creșterea poluanților din
mediul profesional au ajutat la creșterea importantei acestei boli.
Material și metodă: Informațiile necesare studiului au fost obținute
în urma unei anamneze profesionale care a urmărit expunerea la
antigeni specifici profesionali , iritanți profesionali și efortul fizic
profesional. De asemenea, investigații paraclinice necesare in
depistarea astmului bronșic profesional au fost efectuate: teste de
provocare bronșică non-specifică cu histamină, teste de provocare
bronșică specifică și proba locului de muncă.
Rezultate: În urma anamnezei și investigațiilor paraclinice putem
încadra cazul prezent în cadrul bolilor profesionale, mai exact astmul
bronșic profesional, deoarece
întrunește toate caracteristicile
necesare: expunere la poluanți o perioada de timp îndelungată,
exacerbarea crizelor de astm și teste pozitive.
Concluzii:Astmul bronșic profesional are un puternic caracter
invalidant, astfel ca tratamentul trebuie instituit în trepte,
individualizat, schimbarea locului de muncă sau chiar pensionarea
fiind posibilități de luat în calcul.
Bibliografie:
www.edumedical.ro,
www.romedic.ro
,
www.saptamanamedicala.ro, www.umfiasi.ro
Cuvinte cheie:astm bronțic profesional, mediu de lucru, poluanți
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MALFORMAȚIE VERTEBRALĂ LA UN TÂNĂR
SPORTIV
-PARTICULARITĂȚIAutor: Verginica Zisu
Coautor: Andrei Țugui
Coordonator științific: Dr. Mădălina Verenca
Motivația studiului:
Deformările coloanei vertebrale sunt afecțiuni care provoacă
modificări patologice de ax ale coloanei vertebrale ce apar de obicei
în copilărie sau în adolescență. Doar 10% dintre acestea se dezvoltă
pe o malformație vertebrală.
Material și metodă:
Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 14 ani, sportiv de
performanță, internat în Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ” Sf.
Ioan” Galați pentru durere lombară apărută în urmă cu aproximativ o
lună. Pentru o orientare rapidă asupra diagnosticului s-a efectuat o
radiografie de coloană vertebrală.
Rezultate:
În urma examenului clinic complex coroborat cu radiografia
de coloană vertebrală s-a concluzionat prezența unei scolioze dorsolombară stângă și hipercifoză dorsală dezvoltată pe o malformație
vertebrală.
Concluzii:
Diagnosticul cert alături de instituirea unui tratament medical
corespunzator însoțit de terapie de recuperare specifică și
monitorizarea evoluției în acest caz sunt condiții obligatorii în
vederea oportunității continuării activități sportive.
Bibliografie: ”Recuperare medicală”, Adriana SN; ”Notiuni de
balneofizioterapie si balneoclimatologie” 2014, Andrei R , Elena T.
Cuvinte cheie: tânăr sportiv, hipercifoză, scolioză, malformație
vertebra
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HEPATITA C. PREZENTARE DE CAZ.
Autor: Dan Ionuț Felea
Coautori: Costin Noje-Ionescu, Alexandru Noje- Ionescu
Coordonator științific: Șef lucrări dr. med. Marina Virginia
Motivația studiului:
Creșterea prevalenței hepatitei C în România în ultimii ani.
Hepatita cronică C este o infecție cu virusul hepatic C (HCV), care
conduce frecvent la suferința cronică a ficatului: 20-30% dintre
pacienții cu hepatită cronică C fac în câteva zeci de ani ciroză, unii
dintre aceștia dezvoltând apoi carcinom hepatocelular.
Material și metodă:
Pacientă în vârstă de 51 de ani, sex F, din mediul urban, fără
antecedente heredocolaterale și persoanele patologice, cadru medical
într-o instituție sanitară, în urma unei plăgi înțepate la locul de
muncă, se suspectează infecția cu virsusul hepatitei C.
Rezultate:
În urma testului Anti-HCV se confirmă infectarea cu virusul hepatitei
C. Anticorpi VHC reactivi, ARN VHC detectat. În această situație
este necesară stabilirea unui tratament.
Concluzii:
Partea profilactică a activității medicale este foarte importantă.
Hepatita C nu poate fi prevenită prin vaccinare, așadar tratarea
bolnavilor și asepsia și antisepsia personalului medical sunt cea mai
bună cale de a împiedica transmiterea bolii.
Totodată programele de prevenție și screening au potențialul de a
reduce semnificativ numărul de noi infecții cu virus hepatitic C.
Bibliografie: Manualul Merck, Ediția a XVIII-a
Cuvinte cheie: Hepatită cronică C, virusul hepatic C, profilaxie
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CE SE POATE ASCUNDE IN SPATELE CRIZELOR DE
APNEE”
Autor: Ioana Măgădan
Coordonator științific: Dr. Eva-Maria Elkan
Motivația studiului: Encefalopatiile epileptice acoperă un concept
mai larg ce cuprinde atât modificările structurale ale creierului dar și
cauze de agresiune externă, infecțioase, metabolice sau traumatice.
Dorim să evidențiem o formă aparte de encefalopatie datorată unui
defect genetic cu răsunet metabolic.
Material și metodă: Prezentăm cazul unui băiat în vârstă de un an în
șapte luni născut prematur ce s-a prezentat cu fenomene inițiale
aparent benigne, dar cu developarea ulterioară a severității crizelor si
a afectării globale a dezvoltării și cognitiei.
Rezultate: Odată cu creșterea în vârstă s-a constatat modificarea
morfologiei crizelor, a frecvenței sâși severității lor la un copil care
arată dismorfism facial, stagnarea dezvoltarii neuropsihice, afectarea
vederii și elemente care au dus la încadrarea genetică destul de
rapidă, care au concurat la indicația examenului genetic ulterior
relevând difuncționalitatea genei ARSA cu varianta c.465+1G>A,
precum și posibilitatea encefalopatiei epileptice infantile de tip 18 cu
statusul de purtator al leucodistrofiei metacromatice.
Concluzii: Encefalopatia epileptică pe langă evaluarea emagistică
EEG necesită evaluarea standard cu teste genetice specifice anumitor
tipuri de epilepsii dar nu trebuie uitată nici evaluarea metabolică.
Dacă tabloul genetic este evident tot odată același copil poate fi
purtător al mai multor defecte genetice ceea ce duce la fenotipuri si
prezentări clinice diferite.
Bibliografie: ”Pediatric endocrinology and inborn errors of
metabolism” – Kyriakie Sarafoglou
Cuvinte
cheie:
Encefalopatia
epileptică,
leucodistrofie
metacromatica, genetic, copil.
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ICTERUL
Autor: Cristina-Nicoleta Chiriță
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Ciprian Dinu
Motivația studiului: Lucrarea de față își propune să evidențieze
afecțiunile multiple care pot fi cauza depășirii valorilor normale ale
bilirubinei, să recunoască și să prezinte tratamentul precoce al
pacienților ce prezintă simptomele icterice.
Material și metodă: Cauzele icterului sunt numeroase şi pot fi mai
bine întelese dacă se intelege metabolismul bilirubinei. Bilirubina
provine în mod normal din hemoglobina hematiilor îmbătrânite (8085%) şi din surse adiţionale medulare (distrugerea celulelor eritroide
pe cale de maturare) sau hepatice (alte proteine cu grupare heminică)
15-20%.
Rezultate: Definirea conceptului de „icter”,
bilirubinei, etiopatogenie, clasificarea icterelor.

metabolismul

Concluzii: Noţiunea de icter are două înţelesuri: icterul-simptom,
reprezentat de culoarea galbenă a ţesuturilor şi icterul-afecţiune,
cuprinzând totalitatea tulburărilor clinice,fiziopatologice şi
morfologice care condiţionează diferitele stări icterice. Icterele sunt
caracterizate clinic prin colorarea în galben a tegumentelor şi a
mucoaselor, iar umoral, prin creşterea bilirubinei în sânge.
Bibliografie:
SEMIOLOGIE MEDICALÃ,H.D.BOLOŞIU,Editura Medex,ClujNapoca,1994.
ULTRASTRUCTURA HEPATICÃ IN ICTERE,I.PAVEL.
Cuvinte cheie:icter, bilirubina, hemolitic, hepatocelular, mecanic,
fiziologic.
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POLITRAUMA ÎN CADRUL ACCIDENTELOR DE
MUNCĂ
Autor: Andreea Bașa
Coautori: Oana Năstasă, Ioana Gugonea
Coordonator științific: Șef lucrări dr. Virginia Marina
Motivația studiului:
Accidentele de muncǎ reprezintǎ o problemǎ de interes actual, în
orice domeniu, în special în cel al construcțiilor. Politrauma prin
cădere de la înălțime poate determina leziuni organice multiple,
amenințătoare de viață, de aceea este important de stabilit bilanțul
lezional complet. Angajatorul are datoria de a asigura cerințele de
sǎnǎtate şi siguranțǎ în muncǎ, iar angajatul la rândul sǎu trebuie sǎşi respecte obligațiile. Lucrătorii vor fi admiși pentru lucrări la
înălțime doar după efectuarea unui examen medical clinicofuncțional și eliberarea avizului medical.
Material și metodă:
Investigațiile paraclinice utilizate sunt : radiografii de fațǎ şi de
profil la nivelul membrelor, ecografie abdominală, CT cranian,
parametrii biochimici. De o importanțǎ deosebitǎ în acest caz sunt
consulturile interclinice: neurochirurgie, ortopedie.
Rezultate:
Coroborând datele anamnestice cu investigațiile paraclinice putem
încadra cazul prezentat la categoria accidentelor de muncǎ, întrucât
pacientul a prezentat incapacitate profesionalǎ minim 3 zile
calendaristice.
Concluzii:
Tratamentul şi prognosticul în cazul unui accident la locul de muncǎ
depind de severitatea politraumei şi de mǎsura în care nu au fost
respectate normele de protecție a muncii.
Cuvinte cheie: politraumatism, accident, loc de muncǎ
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PREZENTARE DE CAZ: HEPATITĂ ACUTĂ VHB LA
UN PACIENT CU CIROZĂ HEPATICĂ ETANOLICĂ
Autor: Larisa Morar
Coautori: Daniela Jicman-Corche, Livia Petrea
Coordonator științific: Miruna Drăgănescu
Motivația studiului:Hepatitele virale sunt un grup heterogen de
infecții cu virusuri cu tropism hepatic. România e situată în grupa de
prevalență medie: 2-5% la nivel mondial. Hepatitele virale, cât și
consumul de alcool sunt principalii factori etiologici ai cirozei
hepatice - afecțiune cu răspândire mondială, reprezentând în ultimele
decenii a noua cauză de deces în lume și a cincea cauză pentru grupa
de vârstă 45-56 ani.
Material și metodă:Pacient în vârstă de 63 ani, se internează în
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Cuvioasa Parascheva”
Galați pentru astenie fizică, icter sclero-tegumentar, inapetență,
scădere ponderală și sindrom dispeptic. La examenul clinic se
constată hemangioame, steluțe vasculare, circulație colaterală,
hepatomegalie dureroasă.
Rezultate: În urma examenului clinic, de laborator (sindrom de
hepatocitoliză, sdr. de retenție biliară, sdr. hepatopriv), serologic (Ac
anti HBc IgM pozitivi) și imagistic stabilim diagnosticul de hepatită
acută virală B formă potențial severă, fără factori de risc decelabili;
ciroza hepatică probabil etanolică și o formațiune tumorală vezică
urinară în curs de investigare.
Concluzii:S-a inițiat tratament simptomatic, igieno-dietetic și
antiviral cu Lamivudină. Anamnestic, starea pacientului s-a
ameliorat. Infecțiile virale asociate consumului de alcool sunt factori
agravanți majori ai funcției hepatice. Evoluția hepatitei depinde de
capacitatea de a limita infecția cu VHB.
Bibliografie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, www.umfiasi.ro,
https://emedicine.medscape.com, www.hepb.org,
Cuvinte cheie: ciroză, hepatită, VHB, alcool, icter, astenie
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MALADIA LUXANTĂ CONGENITALĂ DE ȘOLD
LA COPII 0-4 ANI
Autor: Daniela Dediu
Coordonator științific: Asist. univ. dr. Mariana Anghele
Motivația studiului: Maladia luxantă congenitală de şold
este o afecţiune determinată de malformaţii ale structurilor
anatomice. Lucrarea oferă o imagine de ansamblu asupra cazurilor
înregistrate în ultimii ani în judeţul Constanța.
Material și metodă: S-a studiat un lot ce include 66 nounăscuţi şi copii 0 – 4 ani cu maladie luxantă de şold care au fost
urmăriţi clinic şi imagistic pe o perioadă de 5 ani. S-a efectuat studiul
anamnezei, morfogramei și al modificărilor calitative.
Rezultate: Creșterea incidenţei maladiei luxante congenitale
de şold în ultimii ani s-a făcut cu o medie anuală de 43 cazuri noi,
cu predominenţa de sex feminin. Naşterile în prezentaţie pelvină sunt
de 8 ½ ori mai frecvente, vârsta gestațională ≥ 39 săptămâni apare
atât la fete (65,2%) cât și la băieți (24,2%), localizarea fiind în cazul
fetelor pe stânga 43,7% iar al băieților bilateral 55,6%. Malformațiile
asociate au fost talus valgus (13,7%), varus ecvin (6%).
Concluzii: Se evidenţiază o tendinţă de creştere a incidenţei
maladiei luxante congenitale de şold în judeţul Constanţa.
Primiparitatea şi vârsta gestaţională > 39 de săptămâni caracterizează
¾ dintre copii lotului cu maladie luxantă congenitală de şold; 73%
dintre nou-născuţii provin din mame primipare multigeste,
incriminând avortul ca factor de risc.
Bibliografie:
AMERICAN ACADEMY of PEDIATRICS. ”Clinical Practice
Guideline: Early detection of developmental dysplasia of the hip.”
Pediatrics 105: p. 896-905. 2000
BRACQ H.”Luxation congénitale de la hanche”,Masson, Paris, 2002
DARMONOV AV, Zagora S: Clinical screening for congenital
dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Am 78(3): 1996

CIOFU E., CIOFU C. ”Pediatrie”, Editura Medicalã 2001
Cuvinte cheie: maladie luxantă, malformații, factori de risc.
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ETIOPATOGENIA RECIDIVELOR IN TUMORI
MALIGNE LARINGIENE
Autor: Ana Arabadji
Coautor: Lavinia Meran
Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Doina Vesa
Motivaţia studiului: Tumorile maligne reprezintă o problemă
majoră de sănătate publică pe plan mondial cu diferenţe
semnificative în indicatori de morbiditate/mortalitate, factori de risc,
strategia preventivă şi tratament. În ciuda progreselor spectaculoase
în descifrarea mecanismelor celulare şi moleculare patologia
transformării maligne rămâne incomplet elucidată, însă exista o serie
de factori ce cresc predispozitia dezvoltării unui neoplasm laringian.
O complicaţie majoră a cancerului laringian tratat este reprezentată
de recidiva.
Material şi metodă: Studiul retrospectiv este realizat pe un lot de 63
de pacienţi cu recidive tumorale laringiene internaţi în clinica O.R.L.
a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”. Lucrarea de
faţă reprezintă un studiu asupra patologiei neoplazice laringiene,
punând în evidenţă etiopatogenia recidivelor, ceea ce implică
cunoşterea evoloţiei procesului neoplazic şi a factorilor de risc.
Rezultate: Un rol important în apariţia recidivei îl joacă tipul de
intervenţie chirurgicală efectuată asociată sau nu radioterapiei, dar şi
comportamentul pacientului: alimentaţie, vicii, condiţii de mediu şi
comorbidităţi.
Concluzii: Recidivele tumorilor maligne laringiene reprezintă
reapariţia tumorii după ce aceasta a fost declarată vindecată.
Localizarea recidivei este fie laringiană, fie ganglionară, insoţite sau
nu de metastaze la distantă.
Bibliografie: POPESCU C R., Tratamentul complex al cancerului de
laringe, Editura SAS, Bucureşti 1994, ISBN: 973-96524-3-3
Cuvinte cheie: neoplasm, laringe, recidivă, factori de risc
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O CAUZĂ RARĂ DE PANCREATITĂ ACUTĂ PREZENTARE DE CAZ
Autor: Daniela Mihalcia
Coautor: Violeta Tudose
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Gabriela Bălan
Motivația studiului: Considerentul lucrării are la bază incidența
scăzută a cazurilor de rujeolă care asociază implicații la nivelul
aparatului digestiv, pancreatita acută fiind o complicație foarte rară.
Material și metodă: Obiectul de studiu îl reprezintă cazul clinic al
unei paciente în vârstă de 42 ani care se prezintă în serviciul de
urgență pentru dureri abdominale, greață, sindrom febril acut și
exantem nespecific.
Rezultate: Analizele de laborator au indicat sindrom inflamator
nespecific (creșterea VSH-ului), valori ridicate ale glicemiei,
transaminazelor, amilazelor serice și urinare. Ecografia abdominală a
obiectivat pancreatită acută edematoasă. La efectuarea unei
radiografii toracice s-a descris un cord normal radiologic și un
interstițiu pulmonar accentuat bilateral. În urma examenului clinic și
investigațiilor paraclinice s-a stabilit diagnosticul de pancreatită
acuta edematoasă și pneumonie interstițială. S-a inițiat tratamentul
medicamentos cu antitermice, antibiotice și inhibitori de pompă de
protoni, cu regresia valorilor amilazemiei și amilazuriei, însă în
evoluție, pacienta a menținut febră, urmată de apariția unei erupții
maculo-eritematoase pruriginoase pe față și pe membrele superioare,
fiind diagnosticată cu rujeolă și transferată în serviciul de Boli
infecțioase.
Concluzii: Literatura de specialitate menționează faptul că
tratamentul pancreatitei acute asociate rujeolei nu diferă de cel
indicat în pancreatitele de alte etiologii. Posibilitatea ca virusul
rujeolic să determine pancreatită acută este mai mare în special în
zonele în care această infecție este comună.
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ASPECTE CLINICE ALE EPIDEMIEI DE RUJEOLĂ:
SERIE DE CAZURI
Autor: Corina Cegodari
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Manuela Arbune
Motivația studiului:Rujeola este o boală infecțioasă acută virală
contagioasă, cu potențial de evoluție severă și complicații,
prevenibilă prin vaccinare. Incepând din luna februarie 2016, în
România evoluează o epidemie de rujeolă, care a cumulat 12799 de
cazuri, cu 52 de decese, înregistrate până la data de 04.05.2018. In
aceeași perioadă, numărul cumulativ de cazuri din judetul Galați a
fost de 103 cazuri, majoritatea la sugari.
Material și metodă:Prezentarea unei serii de 3 cazuri de rujeolă,
dintr-un focar familial.
Rezultate: Am identificat un focar familial de rujeolă, constituit de
mama în vârstă de 38 de ani și doi copii, în vârstă de 3 și 4 ani, care
nu erau vaccinați din cauza refuzului părinților, în contextul unui
curent de opinie mediatic "anti-vaccin". Transmiterea infecției a fost
posibilă în timpul spitalizării copiilor pentru o infecție respiratorie,
într-o secție de pediatrie. Boala copiilor a evoluat cu complicații
respiratorii, necesitând internare, dar se menține riscul apariției
complicațiilor neurologice tardive.
Concluzii: Vaccinarea specifică este cea mai importantă intervenție
pentru prevenirea rujeolei. Eradicarea acestei boli necesită acoperirea
vaccinală înaltă (peste 95%), care este posibilă prin informarea
corectă a populației despre beneficiile vaccinării, prin campanii de
educație, susținute de personalul medical şi de studenții medicinişti.
Bibliografie:
Centrul Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile
https://cnscbt.ro/index.php/metodologii/rujeola-si-rubeola
Chiotan M, „‟Boli infecţioase „‟, Editura Naţional, 2003.
Cuvinte cheie: rujeolă, vaccinare, educația populației pro-vaccin.
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INFECŢIA CU VIRUSUL HEPATITEI B LA SUGAR –
PREZENTARE DE CAZ
Autor: Veridiana-Alice Cadar
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Manuela Arbune
Motivația studiului: Organizaţia Mondială a Sănătății estimează că
la nivel mondial se înregistrează anual peste 4 milioane de infecții cu
virusul hepatic B (VHB) transmise sexual, prin sânge, perinatal.
Riscul de infecție al nou-născutului provenit din mamă cu infecție
VHB replicativă este de 90%. România se situează în zona de
endemicitate medie, având prevalența AgHBs de 6% iar la nivel
naţional desfășoară un program de screening al infecţiei VHB la
gravide, în scopul profilaxiei transmiterii perinatale.
Material și metodă: Prezentarea de caz este bazată pe studiul
documentelor medicale.
Rezultate: Un sugar în vârstă de 7 luni, a fost diagnosticat cu
sindrom citolitic peste x10 VN în contextul unei afecțiuni respiratorii
intercurente. Profilul serologic a confirmat infecția acută cu VHB:
AgHBs(+), AcHBc-IgM(+), AcVHD-IgM (-). Evoluția clinică a fost
favorabilă, dar a persistat sindromul citolitic x 3-5 VN și Ag Hbs,
peste 6 luni. Anamneza a evidențiat că sugarul provine din mamă cu
co-infecție VHB-VHD, născut prin operație cezariană. A primit Ig
anti-HB la naștere, dar vaccinul anti-HB a fost administrat cu
întârziere, la vârsta de 2 luni. Mama a fost diagnosticată cu VHBVHD în urmă cu 4 ani, cu ocazia primei sarcini, profilaxia primului
copil fiind eficientă, după realizarea protocolului cu Ig anti-HB și
vaccin în prima zi de viaţă. Între cele două sarcini, mama a primit
tratament cu PegIFα2A x 48 săptămâni, cu supresia VHD, dar
persistența replicării intense a VHB, fiind pierdută din evidență până
la a 2-a sarcină.
Concluzii: Prognosticul sugarului pe termen lung este grevat de
riscul persistenței replicării VHB, cronicizare, fibroză hepatică
accelerată. Eficiența prevenirii infecției perinatale cu VHB este
condiționată de consecvența și corectitudinea respectării
protocoalelor de profilaxie.
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TUMORĂ RARĂ – CARCINOM NEUROENDOCRIN CU
CELULE MICI, CU LOCALIZARE ÎN SINUSURILE
PARANAZALE. PREZENTARE DE CAZ
Autor: Larisa Morar
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Laura Florentina Rebegea
Motivația studiului:
Carcinomul neuroendocrin cu celule mici (CNCM) este o neoplazie
deosebit de rară, având excepțional localizare extrapulmonară: 4%
(0.1-0.4% din totalitatea cancerelor). CNCM al sinusurilor
paranazale este extrem de rar, în ultimii 45 de ani în literatura de
specialitate au fost raportate doar 76 de cazuri (2013).
Material și metodă:
Pacientă în vârstă de 54 de ani, efectuează în august 2017 examen
CT și RMN, care evidențiază proces lezional gadolinofil sfenoetmoido-nazal cu distrucție osoasă secundară și care obstruează
meatul mijlociu drept. Se adresează centrului MEDCYN, Viena
pentru examen ORL, PET-CT, biopsie și IHC.
Rezultate:
Se confirmă diagnosticul de carcinom neuroendocrin cu celule mici,
în sinusurile paranazale extins în celulele etmoidale, fosele nazale,
epifaringe și hipofiză, G3, stadiul clinic T4. IHC: țesut tumoral
imunoreactiv pentru Cromogranina A și Sinaptofizină, Ki-67>90%.
În România: se decide în comisie multidisciplinară inițierea
tratamentului: chimioterapie (CMT) și terapie cu protoni. Primește 4
cicluri: Cisplatin (37,5mg) / Etoposid (150mg) și terapie cu protoni
(în Germania) DT=60Gy, D/fr=3Gy.
Concluzii:
S-a obținut răspuns terapeutic favorabil. Protonoterapia permite
tratarea neoplaziilor din zona capului și gâtului, distrugând ADN-ul
celulelor tumorale, dar protejând organele critice din jurul tumorii
respectiv structurile sănătoase. Supraviețuirea la 5 ani a pacienților
cu CNCM sinusuri paranazale: 13-25%.
Bibliografie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, www.cambridge.org,
www.researchgate.net, www.oraloncology.com
Cuvinte cheie:carcinom, neuroendocrin, sinusuri paranazale
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DUBLĂ LOCALIZARE NEOPLAZICĂ – PREZENTARE
DE CAZ
Autor: Georgian – Daniel Subțirică
Coordonator științific: Asist. univ. drd. dr. Mihaela Crăescu, Șef
lucrări dr. Geta Badiu
Motivația studiului: Neoplasmul de prostată reprezintă cea mai
frecventă afecţiune malignă a bărbatului, fiind secondată de cancerul
bronho-pulmonar. Incidenţa bolii este de 10% sub 50 de ani si
ajunge până la 67% după varsta de 80 de ani. Se constată o asociere
semnificativ statistic a cancerului de prostată la pacienţii
consumatori de alcool, fumători şi la cei care prezintă asociate
următoarele
comorbidităţi:
HTA,
DZ
şi
obezitate.
Material și metodă: Prezentăm cazul unui bărbat în vârstă de 75 de
ani cu numeroase antecedente personale patologice recent
diagnosticat
cu
neoplasm
bronhopulmonar.
Rezultate: În noiembrie 2017 pacientul este internat pe secția de
urologie cu polakiurie. Efectuează ecografie abdomino-pelvină care
decelează: formațiune la nivelul prostatei. Se decide biopsierea:
adenocarcinom de prostată moderat diferenţiat. Se recomandă o
tomografie computerizată de torace, abdomen, pelvis, care este
sugestivă pentru neoplasmul de prostată recent diagnosticat dar şi
pentru o tumoră pulmonară de lob inferior drept. Se propune
intervenție chirurgicală majoră pentru tumora bronhopulmonară, pe
care pacientul o temporizează.
Concluzii: Tumorile primare sincrone au început a fi din ce în ce mai
frecvent întâlnite în rândul pacienţilor oncologici, motiv pentru care
se recomandă urmărirea acestora conform ghidurilor terapeutice.
Bibliografie: Tratat de patologie chirurgicală–Angelescu, EM, 2001.
Cuvinte cheie: neoplasm de prostată, tumoră pulmonară lob inferior
drept, neoplasm sincron.
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PLACENTA PRAEVIA
Autor: Ana Fulga
Coautor: Ionica Ionescu
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Alina Calin
Motivația studiului: Placenta praevia este o afecţiune ce nu poate fi
prevenită,etiologia fiind vastă,comună si nesigură.Lucrarea tratează o
problemă obstetricală si ginecologică eminentă.Scopul acestui studiu
a fost de a pune in evidenţa incidenţa factorilor de risc precum si a
complicaţiilor postpartum asociate cazurilor cu placentă praevia.
Material și metodă: La Sp. Clinic Jud.de Urgenţa Gl secţia
Obstetrică -Ginecologie, s-au inregistrat un numar total de 17544
nasteri,naturale sau prin cezariană,dintre care 256 cazuri cu placenta
praevia in perioada 2009-2017. Numarul de cazuri de placenta
praevia in raport cu numarul total de nasteri pe perioada specificată
este 1,5%. In urma repartiţiei pacienţilor pe categorii de vărsta
ponderea cea mai mare o reprezintă pacientele cu vărsta intre 30-35
ani cu procent de 50% pacientele cu vărsta intre 25-29 ani cu procent
de 25%, peste 35 de ani un procent de 15%.
Rezultate: Multiparitatea prezintă ponderea cea mai ridicată (80%)
din factorii implicaţi in etiologia placentei praevia.61% dintre
paciente cu placenta praevia din lotul nostru au avut placenta praevia
marginală, 28% dintre paciente au avut placena praevia laterală,11%
dintre paciente au prezentat placenta praevia centrală, care in
corelaţie cu gradul de dilataţie al colului va fi influenţată si abordarea
tratamentului.
Concluzii: Creșterea numărului de cazuri diagnosticate de placentă
praevia ar putea fi interpretat prin deteriorarea din ultimii ani a
condiţiilor sociale și economice. Pentru a evita apariţia de compicaţii
este importantă o relaţie stransă cu medicul obsetrician care să
cunoască antecedentele pacientei.Astfel placenta praevia nu va mai
reprezenta o ameninţare pentru mama și făt.
Bibliografie: Ioan Munteanu Obstetrica parte I,UMF Victor Babes.
Cuvinte cheie: placenta praevia, pacienta, complicaţii.
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HEMOCULTURA ÎN DIAGNOSTICUL INFECŢIILOR
BACTERIENE SISTEMICE ÎN SPITALUL „SFÂNTUL
IOAN” DIN GALAŢI
Autor: Andreea Braşoveanu
Coordonatori științifici: Bianca Ioana Chesaru, Maria-Mirabela
Jarnea
Motivația studiului:
Evidențierea hemoculturilor pozitive în cadrul infecţiilor bacteriene
sistemice la copii reprezintă o modalitate rapidă de identificare a
etiologiei infecției.
Material și metodă:
Au fost analizate 606 de hemoculturi la pacienţi cu vârste cuprinse
între 1-18 de ani, de ambele sexe. Pentru termostatare s-a utilizat
sistemul automat BACT/ALERT 3D/60. Identificarea tulpinilor
izolate s-a facut prin metode clasice, manuale.
Rezultate:
Hemoculturile pozitive au evidențiat un spectrul etiologic reprezentat
in majoritatea cazurilor de Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus hominis, Staphylococcus haemolyticus, Klebsiella
pneumoniae .
Concluzii:
Hemoculturile stabilesc etiologia infecțiilor sistemice, reprezentată
frecvent atât de specii ale microflorei normale ale organismului, cât
și de tulpinile oportuniste, uneori de origine nosocomială, cu
rezistență crescută la antibiotice şi chimioterapice.
Cuvinte cheie: infecţii bacteriene sistemice, hemocultură, sistemul
automat BACT/ALERT 3D/
Bibliografie: Debeleac Lucia, „Microbiologie”, Editura Medicală
AMALTEA, Bucureşti, 2000
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PREVALENŢA PARAZITOZELOR LA PACIENŢII
TESTAŢI ÎN SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
PENTRU COPII „SFÂNTUL IOAN” DIN GALAŢI
Autor: Andreea Braşoveanu
Coordonatori științifici: Dobre Michaela, Florea Caliopsia
Motivația studiului:
Caracterul ubicuitar şi calea de transmitere fecal-orală face ca
infecţiile parazitare să reprezinte un adevărat pericol pentru
sănătatea publică. Copii reprezintă categoria ţintă de pacienţi pentru
infecțiile parazitare, însă specificul acestor infecţii este că pot fi
întâlnite la orice grupă de vârstă.
Material și metodă:
Au fost analizaţi toți pacienţii care s-au prezentat pentru consult în
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Sf. Ioan,, din Galați, în
perioada ianuarie-decembrie 2017. Pentru identificarea paraziţilor au
fost utilizate metode directe și metode indirecte.
Rezultate:
Prin metode directe au fost examinate probe de materii fecale şi s-au
înregistrat cazuri pozitive de diverse etiologii parazitare. Prin
metode indirecte s-au determinat anticorpi antiparazitari, de tip IgG
și IgM.
Concluzii:
Cel mai frecvent s-au identificat paraziți tip Entamoeba coli
(44,19%),
Giardia lamblia (20,93%),
Blastocystis hominis
(16,28%) și Toxoplasma gondii.
Bibliografie:
Rădulescu Simona,
Bucureşti, 1992

„Parazitologie

medicală”,

Editura

ALL,

Cuvinte cheie: Toxoplasma IgM (TXU), Toxoplasma IgG (TXP)
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SECȚIUNEA II
ŞTIINŢE MEDICALE – CLINIC TERAPEUTIC
COMISIA DE EVALUARE
PREȘEDINTE
Președinte: Conf. univ. dr. Romilă Aurelia
MEMBRII
Conf. univ. dr. Laura Florentina Rebegea
Conf. univ. dr. Stuparu Crețu Mariana
Conf. univ. dr. Doinița Vesa

SECRETAR
Secretar Asist. univ. drd. Lungu Simona Andreea
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CAFEINA ÎNTRE BENEFICII ȘI TOXICITATE.
REVIEW AL DATELOR DIN LITERATURA DE
SPECIALITATE
Autor: Elena Stamate
Coautor: Loredana-Sabina Pascu
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Mihaela Lungu
Motivația studiului:
Cafeina este de departe cel mai consumat drog cu acțiune stimulantă.
Este prezentă în viața de zi cu zi într-o varietate de forme:
medicamete, cafea, ceai, ciocolată.
Material și metodă:
Metanalize recente ale unor cercetări observționale și intervenționale
au constatat că la consumatorii cronici de cafea anumite doze pot fi
benefice pentru boala cardiovasculară (coronariană si accident
vascular cerebral) sau pot fi corelate cu un risc mai mic de apariție a
cancerului de prostată, de endometru, a melanomului, cancerului
bucal, leucemiei sau a cancerului hepatic.
Cafeaua prajită este un amestec de peste 1000 de compusi bioactivi,
unii cu posibile efecte antioxidante, antiinflamatorii, antifibrotice sau
anticanceroase.
Rezultate:
Supradozarea de cafeina trebuie recunoscută clinic și tratată
corespunzator.
Manifestările clinice sunt variabile, de la semne și simptome minore
ale sistemului nervos sau aparatului cardiovascular, până la crize
epileptice, alterarea stării de conștientă, sindroame dureroase
abdominale și emetizante.
Concluzii:
Articolul prezintă o updatare a datelor recente ale literaturii de
specialitate care studiază acest subiect.
Bibliografie:
https://emedicine.medscape.com/article/1182710overview ; https://emedicine.medscape.com/article/821863-overview
https://reference.medscape.com/slideshow/drug-abusemanifestations-6007476
Cuvinte cheie:cafeina, beneficii,semne ale toxicității.
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

39

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GALAȚI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
SOCIETATEA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI GALAȚI

IMPORTANȚA ANTIBIOGRAMEI ÎN ITU
Autor: Tatiana Pahomi
Coordonator științific: Șef lucrări dr. Caliopsia Florea
Motivația studiului:
Am ales să realizez o comunicare științifică pe tema dată , deoarece infecțiile
bacteriene sunt frecvent întâlnite și în comparație cu alte afecțiuni cu etiologie
necunoscută sau greu controlată, acestea pot fi prevenite prin tratamentul
specific antibacterian, măsuri de igienă și mod sănătos de viață.
Am fost motivată să realizez această cercetare pentru a conștientiza importanța
testării la antibiotice și chimioterapice a bolilor infecțioase microbiene.
Material și metodă:
Reactivii și substanțele folosite sunt:
-mediile de cultură: geloză-sânge, AABTL, Mac Conkey, Levine;
-mediile politrope: TSI, MILF, MIU, Uree, Simmons;
-materiale de control: tulpini de referință – ATCC.
Metodele utilizate sunt: disc-difuzimetrică(Kirby-Bauer) și metoda automată
(analizatorul Vitek 2 compact).
Rezultate:
Numărul total de uroculturi examinate este 544, dintre care 26 uroculturi
pozitive , 403 uroculturi negative (< 1000 UFC/ml) și 115 cu floră polimorfă.
Au fost identificate 14 cazuri cu Escherichia coli, 5 cu Klebsiella spp, 2 cu
Proteus spp și 5 cu Enterococcus spp.
Concluzii:
1. Cea mai frecventă infecție bacteriană la copii este cu E.coli.
2. Folosind două metode de testare a sensibilității la antibiotice s-a constatat
sensibilități asemănătoare la aceleași antibiotice, în plus metoda automată a
furnizat, în cazul unor bacterii, informații privind fenotipul de rezistență prin
prezența beta-lactamazelor.
3. O mare parte din uroculturi sunt compromise prin detectarea unei flore
polimorfe din cauza unei recoltări incorecte.
Bibliografie:
Florea C.- Bacteriologie și virusologie , Editura Zigotto, 2010
Jehl F. – De la antibiogramă la prescripție, Editura Științelor Medicale 2003
Cuvinte cheie:urocultură, antibiogramă disc-difuzimetrică/automată,antibiotice
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TUMORI METACRONE: CARCINOMUL MAMAR ȘI
ADENOCARCINOMUL COLORECTAL
Autor: Andreea Andrunache
Coordonator științifici: Asist. univ. drd. dr. Mihaela Crăescu, Șef
lucrări. dr. Geta Badiu
Motivația studiului: Deși individual sunt întâlnite la scară largă,
asocierea carcinomului mamar și a adenocarcinomului colorectal este
rară și impune alcătuirea unor noi scheme de tratament pentru
îmbunătățirea vieții pacienților. Tumorile metacrone au devenit din
ce în ce mai frecvente, în principal, datorită avansării metodelor de
diagnosticare a pacienților aflați în evidență oncologică.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 72
de ani care este diagnosticată în noiembrie 2015 cu neoplasm mamar
metacron cu adenocarcinom colorectal.
Rezultate: În august 2015, pacienta se prezintă pe secția de chirurgie
cu o formațiune tumorală mamară la nivelul cadranului supero-extern
stâng. În urma examenelor clinice și paraclinice, se decide că tumora
este inoperabilă și de aceea se începe chemoterapia și ulterior
hormonoterapia. La interval de 2 ani, pacienta s-a prezentat la
Unitatea de Primiri Urgențe, cu rectoragii, fatigabilitate și vertij. S-a
efectuat colonoscopia, care a reliefat o tumoră ulcerată la nivelul
rectului. Buletinul histopatologic și imunohistochimic evidențiază
adenocarcinom colorectal moderat diferențiat. Ulterior se efectuează
radioterapia în scop paliativ.
Concluzii: Speranța de viață a pacienților oncologici s-a îmbunătățit
în ultimii ani datorită tratamentelor personalizate. Odată cu
îmbunătățirea ratei de supraviețuire, apare riscul de a dezvolta tumori
suplimentare primare în alte organe, iar screening-ul este important
pentru depistarea precoce a acestora.
Bibliografie: Robbins Basic Pathology, 9th ed - Kumar V; Risk of
second primary malignancies in women with breast cancer - Fulvio R
Cuvinte cheie: tumori metacrone, carcinom mamar, cancere multiple
primitive, adenocarcinomul colorectal, screening
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STIMULAREA NERVULUI VAG ÎN TRATAMENTUL
EPILEPSIEI
PRENZENTARE DE CAZ
Autor: Marilena Marin
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Mihaela Lungu
Motivația studiului: Aproximativ 30% din cazurile de epilepsie sunt
refractare la tratamentul medicamentos și necesita tratament nonfarmacologic.
Material și metodă: Stimularea nervului vag este o astfel de metodă,
acceptată în tratamentul epilepsiei din 1997 in USA.
Rezultate: Studii retrospective cu o durată de 11 ani a pacienților
adulți sau copii cu epilepsie tratată prin stimularea nervului vag
(VNS), au demonstrat o reducere cu 50% a frecvenței crizelor. De
asemenea, VNS imbunătățește calitatea vieții pacienților,
independența acestora.
Concluzii: Articolul prezintă cazul clinic al unei paciente cu
epilepsie cu crize convulsive tonico-clonice generalizate greu
controlabile prin tratamentul anticonvulsivant, la care stimularea
vagală a redus semnificativ frecvența crizelor epileptice si a
ameliorat independența și calitatea vieții pacientei.
Cuvinte cheie: epilepsie, stimularea vagală.
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CHIRURGIA PICIORULUI DIABETIC
Autor: Eliza Carciug
Coautor: Lavinia Bragă
Coordonator științific: Doctor Raul Mihailov
Motivația studiului:
Piciorul diabetic este cea mai de temut complicație a diabetului
zaharat , ce are ca rezultat creșterea morbidității și scăderea calității
vieții. Tratat necorespunzător , poate duce la pierderea membrului
inferior , fiind o provocare pentru chirurgi.
Material și metodă:
Pacient în vârstă de 61 ani , cunoscut cu diabet zaharat tip II de 25
ani , hipertensiv , compliant la tratament și regim , se prezinta cu
bilet de trimitere de la medicul de familie pentru : durere plantară
bilaterală , ulcerație plantară dreaptă , necroză plantară stânga. La
examenul local s-a constatat : mal perforat plantar drept , ulcerație
atonă , de formă rotundă, cu diametrul de 2-3 centimetri , cu scurgere
purulentă ; plantar stâng prezintă zonă de necroză de 8-14 centimetri
, amputație deget IV.
Rezultate:
Pacientul a fost supus unei operații de necrectomie urmată de toaletă
și pansament. Pe perioada spitalizării , pacientul a necesitat lavaj
zilnic cu apă oxigenată și betadină , pansament , urmând de
asemenea tratamentul și regimul recomandat , evoluția fiind
favorabilă.
Concluzii:
Identificarea precoce a factorilor de risc , evaluarea corectă și
regulată , urmarea tratamentului , previn amputația piciorului
diabetic.
Bibliografie: „ Diabetul zaharat pe ințelesul tuturor „ Constantin
Dumitrescu , M.A.S.T 3013 ; „ Robbins Patologie „ P. Cuculici ,
Anca W. Gheorghiu ; „ Diabetic foot ulcer „ Subhash Chawla .
Cuvinte cheie: diabet zaharat , necroză , ulcerație , necrectomie ,
amputație
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

43

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GALAȚI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
SOCIETATEA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI GALAȚI

NEOPLASM UROTELIAL VEZICAL ASOCIAT CU
ALT NEOPLASM- PREZENTARE DE CAZ ȘI
REVIZIUREA DATELOR DIN LITERATURĂ
Autor: Ioana-Cristina Frunză
Coautori: Georgiana-Alina Iancu, Paula-Alina Ivașcu
Coordonatori științifici: Asist. univ. drd. dr. Mihaela Crăescu, Conf.
univ. dr. Laura Rebegea
Motivația studiului: Creșterea incidenței tumorilor sincrone implică
o abordare multidisciplinară orientată în a le oferi pacienților cea mai
bună îngrijire.
Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 78
ani diagnosticat în decembrie 2017 cu carcinom tranzițional G1
sincron cu adenocarcinom colorectal.
Rezultate: Pacient din mediul rural, diagnosticat in 2009 cu polipoză
colonică, se prezintă în serviciul Urologie în luna noiembrie 2017 cu
hematurie macroscopică. Investigațiile efectuate decid intervenția
chirurgicală, practicându-se TUR-V.Buletin histopatologic(BHP)
decelează: carcinom urotelial bine diferențiat(G1). La o lună distanță,
se prezintă în Urgență cu rectoragii, tenesme rectale și sindrom
subocluziv. Buletinul histopatologic: confirmă existența unui
adenocarciom colorectal bine diferențiat (G1). Se decide intervenție
chirurgicală paliativă- colostomă. Ulterior, pacientul a efectuat
radioterapie externă (RTE) paliativă în scop hemostatic cu DT= 30
Gy.
Concluzii: Deși rar, au mai fost semnalate în literatură grupuri mici
de pacienți cu carcinom urotelial sincron cu adenocarcinomul
colorectal la care cistectomia radicală simultană cu rezecția
colorectală este o alegere fezabilă. Este importantă decizia
terapeutică în comisia interdisciplinară , cazurile cu neoplasme
sincrone ridicând probleme de conduită terapeutică: care dintre
neoplazii va fi tratată inițial?
Bibliografie:http://www.scielo.br/; Ray P, Sharifi R, Ortolano V,
Guinan P. Involvement of genitourinary system in multiple primary
malignant neoplasms: A review. J Clin Oncol.
Cuvinte cheie: carcinom urotelial, adenocarcinom colorectal,
tumori sincrone.
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MELANOMUL MALIGN CU METASTAZE HEPATICE
Autor: Andreea Andrunache
Coordonatori științifici: Șef lucrări dr. Daniela Mihalache,
Dr. Oana Maria Bălan
Motivația studiului: Melanomul malign este una dintre cele mai
agresive tumori maligne, cu o mortalitate crescută. Supraviețuirea
pacienților poate fi îmbunătățită printr-un diagnostic precoce și
screeningul leziunilor pigmentare.
Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient de 63 de ani cu o
importantă patologie cardiacă și pulmonară care decedează. La
necropsie, la nivelul ficatului sunt prezente formațiuni tumorale
multicentrice de culoare neagră.
Rezultate: Pacientul se prezintă la Unitatea de Primiri Urgențe cu
semne și simptome de acutizare a patologiilor cu care era cunoscut și
în plus – icter. Se decide începerea investigațiilor clinice și
paraclinice, dar bărbatul decedează în urma stopului cardiorespirator.
La necropsie sunt prelevate fragmente din parenchimul hepatic care
prezintă arii nodulare negricioase. Buletinul histopatologic și testele
imunohistochimice susțin diagnosticul de metastaza de melanom
malign. Se caută tumora primară, însă nu este găsită.
Concluzii: Melanomul malign are o evoluție imprevizibilă,
tratamentul având rezultate slabe în faze avansate. După apariția
primei metastaze de melanom malign, tumora devine agresivă și
chimiorezistentă 90-95% dintre pacienți nu supraviețuiesc mai mult
de 3 ani. De aceea este important screeningul leziunilor pigmentare.
Bibliografie: Robbins Basic Pathology, 9th Edition – Kumar V,
Abbas A, Aster J – ed Elviser; Survival rates of patients with
metastatic malignant melanoma – A. Sandru, S. Voinea, E.
Panaitescu – Jurnal of medicine and life – 272,2014
Cuvinte cheie: melanom malign, metastaze hepatice, absența tumorii
primare
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HUMANINUL, PEPTID MITOCONDRIAL INOVATOR
CU ROL PROTECTOR ÎN PATOLOGIILE
METABOLICE ŞI CELE ASOCIATE STRESULUI
OXIDATIV
Autor: Alina Medrihan
Coautori: Dana-Andreea Atanasiu, Andreea Sănduc
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Dana Tutunaru
Motivaţia studiului: Humaninul (HN) este un peptid endogen,
descoperit cu ocazia cercetărilor referitoare la substanţe ce protejează
neuronul în cazul pacienţilor cu boala Alzheimer. Studii ulterioare îl
implică în afecţiuni metabolice şi asociate stesului oxidativ, în care
manifestă un efect citoprotector. Numeroase studii investighează HN
şi analogii săi de sinteză ca markeri biologici şi posibil tratament
pentru afecţiuni metabolice, cardiovasculare, neurodegenerative sau
asociate înaintării în vârstă.
Material și metodă: Am analizat studii publicate în baze de date,
precum PubMed.gov, NCBI, Oxford Academic Journals, Elsevier,
NIH, etc. care realizează o prezentare sintetică a caracteristicilor şi
efectelor pe care HN le exercită în organismul uman.
Rezultate: Studii realizate in vivo şi in vitro demostrează că HN
joacă un rol citoprotector în cazul afecţiunile cronice grave,
manifestând un efect antiapoptoic şi de reducere a stresului oxidativ.
Concluzii: Efectele HN şi ale analogilor săi de sinteză lărgesc sfera
cercetărilor către implicarea acestor substanţe în tratamentul
afecţiunilor precum cele metabolice, cardiovasculare şi degenerative.
Bibliografie: 1.Changhan Lee, Kelvin Yen, and Pinchas Cohen„Humanin: a harbinger of mitochondrial-derived peptides?”; Hoang,
PT; Park, P; Cobb, LJ; Paharkova-Vatchkova, V; 2.Hakimi, M;
Cohen, P; Lee, KW-"The neurosurvival factor Humanin inhibits
beta-cell apoptosis via signal transducer and activator of transcription
3 activation and delays and ameliorates diabetes in NOD mice".
Cuvinte cheie: humanin, apoptoza, stres oxidativ
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ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ ÎN PROFILAXIA
BOLILOR CARDIO-VASCULARE
Autor: Monica Gafton
Coordonator științific:Conf. univ. dr. Liliana Lăcrămioara Pavel
Motivația studiului: Am ales sa analizez această temă deoarece
relatia nursă-pacient reprezintă una dintre verigile importante ale
lanțului medical, asistenta fiind practic, elementul esențial în
promovarea și conștientizarea pacientului cu privire la un mod de
viață sănătos, echilibrat și, mai ales, la importanța unui regim
alimentar adecvat.
Material și metodă: În realizarea cercetării am utilizat mai multe
metode, printre care subliniem studiu teoretic, dar, mai ales partea
aplicativă, prin efectuarea unui studiu clinic pe un eșantion de 3000
de pacienți, în perioada 2017-2018, în cadrul unui cabinet de
medicină de familie.
Rezultate: Urmare a unui regim de viață nesănătos mai ales din
punct de vedere alimentar a creat o problemă cu care se confruntă
foarte multe țări: obezitatea. Afecțiune care îngrijorează lumea
medicală deoarece influențează negativ funcțiile multor organe,
constituie unul din factorii de risc ducând la apariția aterosclerozei,
infarctului de miocard, angină pectorală, hipertensiune arterială.
Bolile cardio-vasculare sunt printre primele afecțiuni care constitie
principala cauză de deces în lume.
Concluzii: Este esențială conștientizarea bolnavului cu privire la
impactul alimentației asupra întregului organism și, mai ales, asupra
sistemului cardio-vascular. Mai mult, prin viitoarea meserie de
asistent medical-nursă, consider că este primordial să cunosc în
amănunt acest aspect.
Bibliografie: Pavel Liliana Lăcrămioara, Nursing general, Editura
Zigotto, Galați, 2016; site-uri informationale, fișe medicale și
buletine de analize ale pacienților
Cuvinte cheie:cardio-vascular, obezitate, nursă
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NEVOIA DE A COMUNICA
Autor: Ecaterina Nastas
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Liliana Lăcrămioara Pavel
Motivația studiului: Am ales sa analizez această temă deoarece
nevoia de a comunica reprezintă necesitatea unei persoane de a
schimba informații cu semenii săi realizându-se printr - un proces
dinamic, verbal si nonverbal, permițând ființelor umane să reușească
să pună în comun sentimente, opinii, experiențe, informații și să le
facă accesibile în relațiile interumane.
Material și metodă: În realizarea cercetării am utilizat metoda
studiului teoretic, dar și cercetarea practică prin analiza comparativă
a unui eșantion de 20 de persoane, număr egal femei –bărbați, cu
vârsta între 20-25 de ani. În urma studiului a rezultat faptul că, au
perceput atât prin comunicarea verbală cât și non verbală, în mod
egal, mesajul pe care am intenționat să-l transmit.
Rezultate: Acest mod fundamental de interacțiune psiho - social al
ființelor umane stă la baza procesului de nursing în scopul stabilirii
unei comunicări eficiente, a îndeplinirii obiectivelor de îngrijire și
necesită aptitudini personale și abilități specifice din partea asistentei
medicale.
Concluzii: Se poate realiza comunicarea numai prin acumularea de
cunoștințe, atitudini si deprinderi pentru modificarea sau adaptarea
de noi comportamente în scopul menținerii sau redobândirii
sănătății, în concluzie este legată și de nevoia de a învăța.
Bibliografie: Liliana Lăcrămioara, Nursing general, Editura Zigotto,
Galați, 2016; site-uri informationale, literatură de specialitate.
Cuvinte

cheie:verbal,

non-verbal,

comunicare
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RISCURILE INDUSE DE SCADEREA T3 LA
PACIENŢII CU CARDIOMIOPATII
Autor: Alexandra Maria Popa
Coautori: Maria Stroiu, Bogdan Pădurice, Scarlat Patricia
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Carmen-Lidia Chițescu,
Șef lucrări dr. Elpida Paltenea
Motivația studiului: Propranolul, unul din cele mai cunoscute βblocante pentru tratamentul tulburărilor cardiovasculare, produce
scăderea concentraţiei de triiodotironină (T3), fiind folosit şi în
tratamentul tireocoxicozei. Studiul de faţă îşi propune, prin
revizuirea literaturii de specialitate, elucidarea mecanismelor pe care
se produce acest efect şi cercetarea ipotezei conform căreia
tratamentul cu propranolol ar putea determina un prognostic clinic
nefavorabil datorită scăderii T3.
Material și metodă: În scopul cercetării prezente, au fost revizuite
un număr de cinci studii clinice recente, precum şi literatură privind
cauzele hipotiroidismului, mecanismele acţiunii şi farmacocinetica
propranololului.
Rezultate: Concluzia unitară a studiilor clinice revizuite a fost că
propranololul inhibă trecerea tirozinei (T4) la T3 printr-un
mecanism legat de inhibiţia 5-monodeiodinazei. Scăderea T3 induce
modificări ale funcţiei cardiace în mod direct/indirect, mediate prin
mecanisme nucleare/extranucleare ce inhibă sinteza de proteine,
aminoacizi,
alterarea
metabolismului
calciului,
scăderea
contractilităţii cardiace prin modificări ale expresiei genelor specific
cardiace. O altă observaţie a fost că propranololul nu afectează
nivelul de TSH plasmatic. Deoarece a fost observată o legatură între
mortalitatea pacienţilor cu afecţiuni cardiace şi scăderea nivelul seric
al T3, acesta reprezintă un indicator valoros pentru monitorizarea
situaţiei pacienţilor.
Concluzii: Monitorizarea nivelului T3 seric al pacienţilor cu
afecţiuni cardiace trataţi cu propranolol este necesară.
Bibliografie: Wang, 2015, J Clin Endocrinol Metab, 100:3210-18;
Mullur, 2014, Physical rev., 94:355-82;
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INFLUENȚA LUMINII ALBASTRE ÎN CALITATEA
SOMNULUI ȘI PRODUCTIVITATEA ZILNICĂ
Autor: Loredana-Sabina Pascu
Coautor: Marilena Marin
Coordonator științific: Șef lucrări dr. Marina Virginia
Motivația studiului:
În ultimele decenii s-au acumulat dovezi că, pe lângă rolul vizual,
lumina are implicaţii în fiziologia umană, influențând ciclul
circadian, secreția hormonală, secreția de melatonină, termoreglarea,
vigilența, dar și expresia unor gene cu rol în cronobiologie.
Material și metodă:
Lumina albastră este prezentă în activitatea noastră zilnică, fiind
emisă de telefoane, monitoare, lămpi LED.
Rezultate:
Expunerea la lumină înainte de culcare scade secreția de melatonină,
reduce calitatea somnului și s-a observat un indice de stres ridicat,
comparativ cu subiecții care au folosit filtre speciale pentru lumina
albastră sau au renunțat la sursele de lumină albastră cu cel puțin o
oră înainte de ora propusă de somn.
Concluzii:
Ochiul uman are o slabă capacitate de filtrare a luminii albastre.
Astfel ca numeroase studii au demonstrat efectele negative ale
expunerii, ce au influentat performanțele fizice și intelectuale
Bibliografie: ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE
Cuvinte cheie: lumină albastră, somn, melatonină, stres.
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TREI LOCALIZĂRI NEOPLAZICE. IMPORTANȚA
MONITORIZĂRII PACIENȚILOR ONCOLOGICI
PE TERMEN LUNG. PREZENTARE DE CAZ
Autor: Ramona-Lăcrămioara Olaru
Coautori: Bogdan Nițu, Ioana Maria Stoica
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Laura Florentina Rebegea,
Asist. univ. drd. dr. Mihaela Crăescu
Motivația studiului: Pacienții cu trei localizări neoplazice primare
maligne au incidență de 0,52%.
Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 73 de
ani, în evidență oncologică din anul 2013 cu formațiuni tumorale
cutanate la nivelul aripii drepte nazale, cu buletin
histopatologic(BHP) de carcinom bazocelular tip nodular. După 4
ani, imagistic, se decelează prezența unei formațiuni tumorale la
nivelul rinichiului stâng și se efectuează nefrectomie totală stângă, cu
diagnostic anatomopatologic de carcinom renal cu celule clare,
moderat diferențiat. În octombrie 2017, se efectuează colonoscopie
cu biopsie cu diagnostic histopatologic de polip adenomatos tubulovilos la nivelul rectului superior. În ianuarie 2018, pacientul revine
cu rectoragii, se realizează colonoscopie cu biopsie ce confirmă
diagnosticul de adenocarcinom G2, iar tomografia computerizată
evidențiază metastaze pulmonare.
Discuții:
1. Metastazele pulmonare sunt secundare neoplasmului de
rect sau renal?
2. Dacă ar fi fost efectuate testele de imunohistochimie ale
polipului adenomatos ar fi adus mai multe informații?
3. Care sunt factorii de prognostic nefavorabil care au
determinat evoluția rapidă?
Concluzii:
Cazurile cu trei localizări neoplazice ridică probleme de diagnostic și
conduită terapeutică. Motiv pentru care, pacienții oncologici trebuie
să fie monitorizați pe termen lung.
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REZISTENȚA LA ANTIBIOTICE A
TULPINILOR MICROBIENE IZOLATE DIN DIFERITE
PRODUSE PATOLOGICE
Autor: Lorena Păduraru
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Gabriela Gurău
Motivația studiului:
Apariția rapidă și creșterea alarmantă a numărului de bacterii
rezistente este o problemă mondială, ce pune în pericol eficacitatea
antibioticelor. Astfel, infecțiile bacteriene au devenit din nou o
amenințare. De aceea, am considerat că o asftel de muncă de
cercetare este necesară și de actualitate.
Material și metodă:
Studiul nostru s-a desfăşurat în perioada 1.01.2017 – 31.09.2017 în
cadrul laboratorul de bacteriologie al Spitalului Clinic de Urgenţă
pentru Copii ” Sfântul Ioan ” din Galaţi pe un număr de 9910
produse patologice recoltate, din care 1612 de probe au fost pozitive
cu unul dintre agenții patogeni urmăriți în studiul nostru. În urma
recoltării și prelucrării probelor, s-a stabilit diagnosticul bacteriologic
și s-a efectuat determinarea sensibilității la antibiotice.
Rezultate:
S-a analizat rezistența în lotul dat a Escherichei Coli la cefalosporine,
fluorochinolone și aminglicozide, a Klebsiellei la cefalosporine,
fluorochinolone și aminglicozide, a Pseudomonei aeruginosa la
piperacilină, tazobactam, ceftazidimă, a Stafilococului auriu la
meticilină și a Enterococului la vancomicină și s-au obținut rezultate
crescute pe anumite clase de antibiotice.
Concluzii: Eforturile coordonate de a implementa noi politici, de a
reînnoi acțiunile de cercetare și de a lua măsuri în vederea gestionării
crizei, sunt mai importante ca oricând.
Bibliografie:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378521/
Cuvinte cheie: rezistență, antibiotice, bacterii, studiu retrospectiv
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CARCINOMUL VEZICULEI
BILIARE
Autor: Cristina Vodă
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Dragoş Voicu
Motivația studiului: Carcinomul viziculei biliare este o leziune rară
care depinde de stadiul şi timpul diagnosticării.Afectează, de obicei,
sexul feminin, de unde şi ipoteza unei cauzalităţi hormonale.
Material și metodă: În Spitalul Judeţean de Urgenţă din Brăila între
anii 2013-2017, au fost efectuate 920 colecistectomii pentru litiază
biliară. Din acest lot, 67% din intervenţii au fost efectuate
laparoscopic, piesele de colecistectomie fiind supuse examenului
histopatologic. Diagnosticul de CVB a fost stabilit microscopic în
doar 3 cazuri.
Rezultate: Coexistenţa unei neoplazii ar trebui bănuită la femeile în
vârsta, prezentând litiază veziculară îndelungată, cu colecist
scleroatrofic şi titru crescut al fosfatazei alcaline. Stadiul bolii, în
momentul diagnosticului, este cel mai important factor de predicţie a
prognosticului. Majoritatea bolnavilor se află într-un stadiu avansat
de boală şi prezintă o simptomatologie sugestivă de litiază biliară .
Suspiciunea clinica de carcinom în stadiile precoce este nulă, rata de
supravieţuire fiind scazută.
Concluzii: Diagnosticul de carcinom al veziculei biliare este dificil,
piesele de colecistectomie trebuie urmarite histopatologic în toate
cazurile. Extirparea laparoscopica precoce a colecistului ar trebui
indicata mai ferm în litiaza biliară. Astfel, incidenţa reala a CVB ar
scădea, iar descoperirea neoplaziei în stadii incipiente s-ar înmulţi.
Bibliografie: Setlacec D., Ionescu M.-Tumorile cailor biliare
extrahepatice.Ed. Medicala, Bucuresti; Tircoveanu E., Niculescu D.,
Lupascu C. Et al.-Cancerul de vezicula biliara în era chirurgiei
laparoscopice, Arta Medica 2006,5(20):3-7
Cuvinte cheie: carcinomul veziculei biliare, colecistectomie, litiaza
biliară,stadiu.
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COLECISTITĂ ACUTĂ LITIAZICĂ LA UN PACIENT
CU MULTIPLE COMORBIDITĂȚI
Autor: Floris Cristian Stănculea
Coordonator științific: Dr. Mihailov Raul
Motivația studiului:
Colecistita acută litiazica este o afecțiune a veziculei biliare, cu
etiologie plurifactoriala , des intalnita in practica medicala.Apariția
simptomatologiei , respectiv a complicațiilor la un pacient cu
multiple comorbidități necesită intervenție chirurgicală după un
bilanț medical.
Material și metodă: Am examinat un pacient in varsta de 71 de ani
cunoscut cu diabet zaharat tip II,hipertensiv, depresiv compliant la
tratament se prezinta prin regim de urgenta pentru : dureri
abdominale,varsaturi bilioase,greturi.Debutul simptomelor a fost cu
7 zile inainte de prezentarea la spital a pacientului. La examenul
local s-au constatat :aparare musculara,dureri difuze abdominale cu
maxim de intensitate in hipocondrul drept si o stare generala
alterata.Pacientul a fost supus unei laparotomii xifo-ombilicale in
regim de urgenta,datorita semnelor de iritatie peritoneala , unde s-a
constatat:colecistita acută perforata abcedata plastronată cu peritonita
generalizata.
Rezultate: Postoperator
evolutia a fost favorabila, singura
complicatie fiind o biliragie autolimitanta ce nu a necesitat
interventie chirurgicala.
Concluzii: Mentinerea unui stil de viata sanatos , controlul de rutina
medical si prezentarea precoce la medicul de familie pentru diverse
simptome la un pacient cu multiple comorbiditati reprezinta o
modalitate buna pentru prelungirea duratei de viata .
Bibliografie: “Tratat de patologie chirurgicala” Nicolae Anghelescu;
Robbins
Patologie,
P.Cuculici,
Anca
W.
Gheorghiu
Cuvinte cheie: colecistita,comorbiditati,durere,chirurgica.
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

54

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GALAȚI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
SOCIETATEA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI GALAȚI

SARCINĂ GEMELARĂ COMPLICATĂ –
PREZENTARE DE CAZ
Autor: Florin Ciprian Bujoreanu
Coautor: Laura Bezman
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Alina Mihaela Călin
Motivația studiului:
Sarcina gemelară este o sarcină cu risc obstetrical crescut datorită
complicațiilor ce pot să apară în cursul sarcinii, a nașterii și a
perioadei de lehuzie.
Material și metodă:
Cazul prezentat este al unei paciente în vărstă de 27 de ani cu
sarcină gemelară monocorială biamniotică, la care unul dintre feți se
oprește din evoluție la vârsta de 16 săptămâni.
Rezultate:
Monitorizată corect, sarcina se finalizează cu nașterea pe cale
vaginală a unui făt viu, fără complicații materne sau fetale.
Concluzii:
Complicațiile sunt mai numeroase în cazul sarcinii gemelare față de
cea unică, ceea ce justifică încadrarea sarcinii gemelare în categoria
sarcinilor cu risc crescut.
Bibliografie: Literatura de specialitate, foaia de observație a
pacientei
Cuvinte cheie: sarcină
monitorizare atentă
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DIABETUL ZAHARAT-UN ALT MOD DE VIAȚĂ
Autor: Anamaria Cristina Vizuroiu
Coordonator științific: Asist. univ. dr. Bianca Constantin
Motivația studiului: Sunt unul dintre cei 347 de milioane de
pacienți din lume diagnosticați cu diabet zaharat, iar această lucrare
urmărește conștientizarea o dată în plus a apariției acestei afecțiuni la
vârste din ce în ce mai tinere, prin puterea propriului exemplu.
Material și metodă: Diabetul zaharat este boala secolului. Diabetul
nu este vindecabil, bolnavul purtându-l cu el tot restul zilelor, acest
“rest al zilelor” fiind variabil ca durată în funcție de tipul și de
severitatea bolii precum și de rezultatul tratamentului. Dacă
glicemiile sunt în limite normale sau aproape de acestea , există mari
șanse ca durata de viață să fie aproape egală cu cea a nediabeticului
de aceeași vârstă .Respectarea regimului alimentar, exercițiile fizice ,
testarea glicemiei de câte ori este cazul , precum și administrarea
corectă a insulinei contribuie la un mod de viață aproape normal al
diabeticului .
Rezultate: Prin această lucrare am urmărit conștientizarea de către
pacienți a faptului că diabetul zaharat este un alt mod de viață pentru
cei obligați să se confrunte cu acest diagnostic și cu tratamentul
necesar.
Concluzii: Diabetul nu este doar o boală, ci implică un mod de viață.
Bibliografie:
http://viatacudiabet.ro/diabetul.
Viorel Șerban și Petru Aurel Babeș “Cartea pacientului cu diabet
zaharat ” (2004).
Viorel Șerban “Diabetul zaharat pe înțelesul tuturor”, Editura
Excelsior, Timișoara 1993.
Viorel Șerban “Ghidul pacientului cu diabet zaharat”, Editura
Marineasa , 1999.
Cuvinte cheie: Diabet, Mod de viață , Sănătos
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OCLUZIE INTESTINALĂ PRIN CORP STRĂIN
ENDOILEAL
Autor: Georgian - Daniel Subțirică
Coordonator științific: Dr. Raul Mihailov
Motivația studiului: Ocluzia intestinală este una din cele mai
frecvente afecțiuni chirugicale (20% din cazurile cu abdomen acut)
fiind întâlnită mai des la femei (55% din cazuri). Frecvența ocluziilor
crește în raport cu vârsta: este de 2,8% sub 20 ani și 25,7% în decada
a 6-a. Bolnavii din decadele 5-8 formează 68,7% din totalul
cazurilor. Morbiditatea prin ocluzie intestinală în țara noastră este de
21,2 la suta de mii de locuitori.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei femei de 86 ani cu
multiple intervenții de sferă abdominală, cu gastrostomă de
alimentație pentru stenoză esofagiană postcaustică. Se internează de
urgență pentru: dureri abdominale, meteorism abdominal, timpanism
la percuție, absența tranzitului pentru materii fecale și gaze de
aproximativ 12 ore.
Rezultate: În urma simptomatologiei se decide intervenție
chirurgicală la care se practică: laparotomie exploratorie iterativă,
visceroliză laborioasă, enterectomie cu extragerea corpului străin
(ciupercă pezzer), enterectomie segmentară cu entero-anastomoză,
colecistectomie retrogradă, lavaj, drenaj multiplu, omfalectomie,
dilatație anală, ață la piele, pansament. Evoluția postoperatorie a fost
nefavorabilă datorită vârstei și comorbidităților producându-se
decesul.
Concluzii: Ocluzia intestinală rămâne și astăzi o problemă a
chirurgiei de urgență, problemă care poate fi evitată dacă sancțiunea
chirurgicală s-ar face “la rece”, dat fiind că pacienții știu de existența
leziunii cu mult timp înainte.
Bibliografie: Chirurgie de urgență – Prof. dr. doc. C. Caloghera,
editura Litera, 1980.
Cuvinte cheie: ocluzie intestinală, corp străin,laparotomie.
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MANAGEMENTUL ARTRITEI IDIOPATICE
JUVENILE PAUCIARTICULARĂ
Autor: Carmen Loredana Cliveți
Coautori: Simona Elena Oprea, Geta Ștefu, Mihaela Cristea
Coordonator științific: Dr. Ariela Banu
Motivația studiului: Artrita idiopatică juvenilă (AIJ) este o boală
autoimună heterogenă si multifactoriala care se manifestă prin
fenomene inflamatorii articulare si extra-articulare cronice, având o
incidență care variază între 1 si 22 la 100.000 de copii. AIJ poate
determina importante morbidități cronice incluzând hipotrofia
ponderală, întârzierea pubertății, afectarea mobilității articulare si în
final ankiloză. De asemenea, este asociată cu numeroase complicații,
cea mai importantă fiind uveita.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente in varsta de 7 ani
si 9 luni cunoscută cu AIJ pauciarticular(ANA pozitiv),cu debut în
25.12.2013 cu artrită genunchi stâng,ulterior cu afectarea ambilor
genunchi și a gleznelor,aflata sub tratament si monitorizare evolutie.
Rezultate: Inițial a urmat tratament AINS fară ameliorare,a primit
tratament intraarticular cu Triamcinolon hexacetonid I-adoză în
ianuarie 2014,a II-a doză in martie 2014 cu slabe rezultate
pozitive.Din iunie 2014 primește tratament cu Metotrexat, bine
tolerat. În martie 2017 se oprește tratamentul cu MTX iar în
septembrie prezința recădere cu tumefacție genunchi drept. Din
noiembrie 2017 se reia tratamentul cu MTX și PDN cu evoluție
favorabilă.
Concluzii: AIJ pauciarticulară cu evoluție lent favorabilă în care
pacienta și-a recăpătat progresiv mobilitatea în urma tratamentului și
a regimului alimentar de excludere a alimentelor cu sensibilizări
TTL(Top25) si Imupro, evitând astfel complicațiile,implicațiile și
impactul psihosocial al bolii.
Bibliografie: Revista Româna de Pediatrie,Ghidul SRRP, ș.a.
Cuvinte cheie: Artrita idiopatică juvenilă pauciarticulară,
complicații,evoluție,tratament,TTL(top25),Imupro
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ROLUL LAPAROSCOPIEI ÎN CHIRURGIA
PEDIATRICĂ
Autor: Andrei Eliade
Coautor: Iulia Șerban
Coordonator științific: Șef lucrări dr. Adrian Beznea
Motivația studiului: Chirurgia laparoscopică, în calitate de metodă
minim invazivă, poate fi considerată un real şi important progres
mai ales în chirurgia pediatrică datorită avantajelor în ceea ce
priveşte confortul copilului postoperator, inciziilor mici şi risc scăzut
de aderenţe şi ocluzii postoperatorii.
Material și metodă: Laparoscopia presupune efectuarea unor
intervenţii chirurgicale intraabdominale prin intermediul unor
instrumente introduse în abdomenul în prealabil destins cu gaz CO2.
Inciziile sunt de dimensiuni mici, 3-5-10mm, iar procedura se
realizează în maximă siguranță, sub controlul vizual al unui optic.
Indicaţiile laparoscopiei în patologia abdominală pediatrică sunt
diverse: apendicectomie, stenoză hipertrofică de pilor, splenectomia,
megacolon congenital, ocluzii postoperatorii, colecistectomia,
tratamentul herniei hiatale prin fundoplicatură laparoscopică.,
nefrectomia, chisturi renale.
Rezultate: Analizând obiectiv chirurgia laparoscopică se pot nota
avantaje importante cum ar fi durere postoperatorie redusă, perioada
scurtă de spitalizare şi reluare rapidă a activităţilor zilnice, dar şi
unele dezavantaje precum dificultate în controlul sangerării, timp
crescut intraoperator, dificultăţi în sutură.
Concluzii: Spre deosebire de alte progrese majore în managementul
chirurgical, laparoscopia oferă un mijloc alternativ pentru aceleaşi
proceduri ca şi în chirurgia deschisă, dar cu beneficii majore în
calitatea vieţii.
Bibliografie: Indicaţiile laparoscopiei şi toracoscopiei în chirurgia
pediatrică, S. Ionescu, B. Andrei Medicina modernă, nr.5/2004
Cuvinte cheie: Laparoscopie,minim invaziv,chirurgie pediatrică
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DIVERTICULOZA COLONICĂ – SOLUȚII
CHIRURGICALE
Autor: Ioan Adrian Piron
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Dragoș Voicu
Motivația studiului: Diverticulii sunt dilatații saculare ale mucoasei
peretelui intestinului gros. Prezența mai multor diverticuli definește
diverticuloza colonică, afecțiune cu incidență în creștere. Diverticulii
sunt localizați mai frecvent în colonul descendent și sigmoid.
Prezența lor poate conduce la complicații, cea mai frecventă fiind
diverticulita.
Material și metodă: Au fost analizate retrospectiv 121 de cazuri
internate și tratate într-o perioadã de 5 ani (2013-2017), in secția
Chirurgie I a SJU Brăila. Boala diverticulară colonică a fost
suspectată clinic, diagnosticul fiind confirmat prin clismă baritată,
colonoscopie sau, în cazuri severe, prin examen CT sau
intraoperator. În cazurile necomplicate, pacienții au fost tratați
medicamentos. Complicațiile severe ale diverticulitei au fost
abordate chirurgical, cele mai frecvente metode fiind operația
Hartmann (45%) și sigmoidectomia cu anastomoză colonorectală
(18%).
Rezultate:
Morbiditate
postoperatorie
14%.
Complicații
postoperatorii tardive 9%. S-au înregistrat 2 decese (1,7%), ambele
produse dupã intervenții chirurgicale în urgențã. Au fost identificate
intraoperator și confirmate de examenul histopatologic 2 cazuri de
cancer asociat diverticulozei.
Concluzii: În stadiul necomplicat, diverticulita colonicã beneficiazã
de tratament medicamentos: antibiotice, antialgice și dietã bogatã în
fibre. Tratamentul chirurgical se adreseazã în special complicațiilor
diverticulitei: abcesul pericolic, fistula, stenoza și perforatia.
Bibliografie: Voicu D.F., Voicu Fl., Manole Corina - Operația Hartmann –
soluție chirurgicală în diverticulita sigmoidiană perforată, Chirurgia (Buc.),
2010, 105(s1):128-129, Popa F. - Diverticuloza colonicã, în Tratat de
patologie chirurgicalã (sub red. Angelescu N.)
Cuvinte
cheie:
diverticuloza
colonică,
tratament
chirurgical
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STUDIUL REZISTENȚEI LA ANTIBIOTICE A
TULPINILOR DE ESCHERICHIA COLI DIN
UROCULTURI
Autor: Bogdan Nițu
Coautori: Ramona-Lăcrămioara Olaru, Alexandru-Lucian Păduraru
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Dana Tutunaru
Motivația studiului:
Escherichia coli este una dintre cele mai frecvente etiologii în multe
infecții bacteriene, reprezentând cea mai comună cauză de infecţii
urinare (80% - 90%). Recurențele sunt frecvente, în 50% dintre
cazuri fiind chiar în același an.
Material și metodă:
Studiul a fost realizat pe o perioadă de un an de zile (2017 – 2018),
prin izolarea și testarea sensibilității la antibiotice a 1271 de tulpini
de Escherichia coli provenite din uroculturi. Probele biologice
analizate provin de la pacienții internați în secțiile Spitalului
Județean de Urgență „Sf. Ap. Andrei”, Galați, datele fiind colectate
din registrele Laboratorului clinic de analize medicale al spitalului.
Rezultate:
Procentul tulpinilor de Escherichia coli rezistente la antibiotice a fost
cel mai ridicat la pacienții internați pe secțiile de Anestezie și
Terapie Intensivă (ATI) și Urologie. Clasele de antibiotice la care a
apărut cea mai mare rezistență au fost, în cadrul secției ATI:
Ampicilina, Augmentin, Norfloxacin, Ciprofloxacin, Cefaclor,
Biseptol, iar în cadrul secției Urologie: Ampicilina, Augmentin,
Norfloxacin, Biseptol, Ciprofloxacin, Levofloxacin, Tetraciclina.
Concluzii:
Rezistența tulpinilor de Escherichia coli este în continuă creștere, în
special în rândul pacienților cu imunitate scăzută, situație observată
mai ales la pacienții internați în secțiile de ATI și Urologie.
Cuvinte cheie: Escherichia coli, uroculturi, rezistență
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CORELAŢII PRIVIND ANTIBIOTERAPIA ŞI
FRECVENŢA INFECŢIILOR RESPIRATORII ÎN
PRIMUL AN DE VIAŢǍ
Autor: Violeta Tudose
Coautor: Daniela Mihalcia
Coordonator ştiinţific: Conf. univ. dr. Alina Pleşea
Motivaţia studiului: Studiul actual urmarește să evidențieze că
antibioterapia corect aplicată afecțiunilor respiratorii este cea mai
eficientă modalitate de creștere a ratei de vindecare in infecțiile
respiratorii.
Material şi metodă: Esantionul supus studiului a fost selectat din
mediul urban, fiind alcătuit din 66 copii, 53% fete, 47% băieți, cu
vârsta cuprinsă între 0-12 luni, înscriși la un cabinet de medicină de
familie, din județul Galați. Studiul a fost retrospectiv, statistic și a
urmărit incidența afecțiunilor respiratorii în primul an de viață,
precum și tratamentul administrat.
Rezultate :În urma studiului nostru, am constatat că sugarii care au
urmat un tratament antibiotic în primul an de viață, au revenit la
cabinetul medical mult mai des, spre deosebire de cei cărora nu li sau au administrat antibiotice. Tratamentul s-a bazat pe antibiotice din
clasa Penicilinelor (96%), Cefalosporinelor (3%) și Sulfamidelor
(1%). Cei mai mulți dintre copii(46,9 %) au fost afectați de o infecție
respiratorie iarna.
Concluzii:
Incidența infecțiilor respiratorii virale crește
seminificativ, mai ales în randul copiilor. Imunitatea scazută, părinții
superprotectivi, expunerea la mediul spitalicesc, posibil contaminat,
greșelile de îngrijire ale copilului constituie principalele cauze ce
determină îmbolnavirea copilului cu infecții respiratorii.
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PANCREATITA ACUTĂ, FORMA SEVERĂ – ASPECTE
CLINICE ȘI TERAPEUTICE
Autor: Alexandru Lucian Păduraru
Coautori: Ramona-Lăcrămioara Olaru, Bogdan Nițu
Coordonatori științifici: Asist. univ. dr. Cristina Șerban, Prof. univ.
dr. Dorel Firescu
Motivația studiului: Pancreatita acută severă (PAS) după
clasificarea Atlanta reprezintă pancreatita acuta asociată cu disfuncții
multiple de organ (MSOF). Factorii ce ne oferă un prognostic prost
sunt: timpul decurs până la intervenția chirurgicală, teritoriul
pancreatic si peripancreatic afectat, sexul masculin și vârsta înaintata.
Material și metodă: S-a efectuat un studiu retrospectiv prin analiza
foilor de observație ale 67 de pacienți internați și diagnosticați cu
PAS în Clinica II Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență „Sf.
Apostol Andrei” în perioada 2005 – 2010 la care s-au analizat
urmatorii parametri: vârsta, sexul, etiologia, momentul operator, tipul
de intervenție chirurgicală efectuată și corespondența în evoluția
postoperatorie.
Rezultate: Repartiția pe sexe este: 40 (59,71%) bărbați și 27
(40,29%) femei. Predominența sexului masculin se explica prin
creșterea numărului de cazuri de etilism. Din punct de vedere
etiologic PAS este de cauză biliară (46%), urmate de cele de cauza
etanolică (33%) și de
cele de etiologii mai puțin întâlnite
(metabolice, traumatice, medicamentoase) – 21%. Frecvența cea mai
ridicată a cazurilor se întâlnește în perioada de vârstă 31 - 50 de ani,
urmată de perioada de vârstă 51 - 60 de ani (19,7%).
Concluzii: Promptitudinea diagnosticului este de importanță maximă
pentru reușita tratamentului, iar pancreatitei acute trebuie să i se
acorde o mare importanță, întrucât complicațiile asociate acestei
patologii pot fi fatale, în multe dintre cazuri.
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ÎNGRIJIREA COPILULUI CU SEPSIS ÎN T.I.
Autor: Silvia Aura Costin
Coautori: Marinela Luca, Codrina Barbu, Mihaela Cristea
Coordonator științific: Mariana Anghele
Motivația studiului: Studiu de caz, copil în vârstă de 1 an şi 2 luni,
internat în stare extrem de gravă cu Sepsis, Şoc toxico-septic,C.I.D.,
Probleme de evoluţie,răspuns terapeutic,prognostic.
Material și metodă: Studiu de caz în evoluţie, pe parcursul internării
în secţia C.T.I., Sp. de Pediatrie,Galaţi, pe perioada 21.04.201810.05.2018.
S-a studiat F.O
a pacientului, evoluţia clinică şi
paraclinică,parametri vitali,răspunsul sistemic la tratament.
Rezultate: Copil internat pentru febră,vărsături incoercibile,scaune
diareice apoase,prin CPU,cu stare generală extrem de
gravă,tegumente palide,teroase,timp de recolorare capilară 5
minute,somnolent,areactiv,polipneic,saturaţie
în
oxigen
89%,hipotensiune,tahicardie,pliu cutanat abdominal flasc,redoare de
ceafă.
Paraclicnic:acidoză mixtă severă,sindrom inflamator marcat,
D-Dimeri pozitivi,coagulare modificată.
Clinic si paraclinic întruneşte condiţiile de Sepsis cu C.I.D.Se
instituie tratament agresiv de repleţie volemică,reechilibrare H.E. şi
A.B.,susţinerea fucţiilor cardiace,antibioterapie cu spectru larg de
acoperire,PPC,imunoglobulină,C.E.R.
Evoluţie favorabilă clinic şi paraclinic cu pozitivarea hemoculturii în
a-3-a zi de internare.
Concluzii: Importanţa repleţiei volemice în Şocul toxico-septic şi a
iniţierii precoce a tratamentului cu antibiotice cu spectru
larg,imunoglobulină şi PPC la un pacient cu C.I.D.
Bibliografie:Nelson Textbook of Pediatrics-18th Edition 2018;The
Harriet Lane Handbook-18th Edition;Oxford Handbook of Pediatrics
Second Edition;Antibiotic Essentials 2009-Burke A. Cunha;
Cuvinte
cheie:
Şoc
toxico-septic,C.I.D;Antibioterapie
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MANAGEMENT ȘI CONDUITA TERAPEUTICĂ LA
PACIENTA TANARA CU NEOPLASM DE GLANDĂ
MAMARĂ
Autor: Ana-Maria Bordeiu
Coautor: Otniel Boingeanu
Coordonatori științifici: Asist. univ. drd. dr. Mihaela Crăescu,
Șef lucrări dr. Geta Badiu
Motivația studiului: Cancerul mamar este neoplazia cea mai
frecventă la sexul feminin, ocupând locul unu între cauzele de deces
prin cancer la femei.
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 49
de ani care este diagnosticată în 2017 cu carcinom mamar invaziv
drept.
Rezultate: În iunie 2017 se prezintă în serviciul chirurgie, cu o
formațiune tumorală mamară la nivelul cadranului supero-intern
drept. În urma investigațiilor efectuate se decide efectuarea
secterectomiei drepte, neurmată de tratament oncologic. La interval
de 2 luni apare o nouă formaţiune tumorală tot la nivelul glandei
mamare drepte . Pacienta refuză mastectomia totală și se realizează
sectorectomie dreaptă
cu
limfadenectomie axilară dreaptă.
Efectuează chimioterapie urmată de radioterapie externă.
Concluzii: Schimbarea majoră în privinţa tratamentului chirurgical
in ultimii 30 de ani, constă în trecerea către un tratament conservator
al sânului, atunci când este posibil, însă în anumite cazuri se recurge
în continuare la mastectomie totală, datorită dimensiunilor tumorale,
ori a imposibilitatii obţinerii marginilor negative de rezecţie.
Bibliografie: Robbins patologie,editia a 9-a –Kumar V., Abbas A.,
Aster
J.,
Revista
societății
române
de
chirurgie,
www.canceruldesan.ro, www.umfiasi.ro
Cuvinte cheie: carcinom mamar, paciente tinere, tratament
multimodal.
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INTOXICAȚIA CU PLUMB
Autor: Teodora Alina Sandu
Coordonator științific: Dr. Marina Virginia
Motivația studiului: Intoxicatia cu plumb prezintă o prevalență
crescută în România în ultimii 10 ani. Intâlnită fie sub formă de
intoxicație acută cu simptome severe, cel mai frecvent la adulți, în
cadrul profesiei ce implica manipularea plumbului, sau sub formă
cronică în urma expunerii prelungite la o sursă de plumb, simptomele
fiind mai semnificative la copii. Consecințele pe termen lung pot fi
severe și ireversibile: retard mintal, declinul funcției renale, surditate
s.a.
Material și metodă: În urma principalelor manifestări acuzate de
pacienți, dintre care amintim: greața, vărsături, crize convulsive,
slăbiciune musculară dureri abdominale, coma, ajungandu-se în urma
cronicizarii la comportament agresiv, insomnia, scăderea atenției și a
concentrării, riscul de apariție al saturnismului poate fi scăzut în
urma aplicării de măsuri profilactice atât individuale cât și colective.
Adulții cu intoxicație cronică la locul de muncă se prezintă mai
frecvent cu semen neurologice (neuropatie motorie distala), cu
funcția senzitivă prezervată.
Rezultate: Diagnosticul de certitudine al intoxicației cu plumb se
realizeaza prin dozarea nivelului acestui element în sânge. O
concentrație de plumb seric de peste 10 mcg / dl este patologică.
Persoanele cu deficient a fierului seric prezintî un risc crescut pentru
aceasta intoxicație, deoarece în absența fierului se intensifică și
absorbția intestinală a plumbului.
Concluzii:Valorile plumbului în sânge considerate tolerabile de către
Ministerul Muncii din România sunt: >9 mcg / dl la copii ; >25 mcg/
dl la adulți sub 60 de ani; >32 mcg/dl la adulți de peste 60 de ani;
>40 mcg/dl in cazul adulților cu expunere profesională.
Tratamentul satursnismului include măsuri profilactice și medicație
chelatoare, care elimină plumbul deja acumulat în organism.
Cuvinte cheie: saturnism, intoxicație, plumb, semne neurologice
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ASPECTE CLINICE ALE FEȚEI ÎN PLAN VERTICAL
Autor: Bianca Dumitrașcu
Coautori: Doina Dombrovschi, Diana Nicoleta Gheorghe
Coordonator științific: Asist. univ. drd. Gabriel Valeriu Popa
Motivația studiului:
Estetica dentară este o tendință de ultimă oră în medicina dentară se
bazează foarte mult pe analiza dento-facială a indivizilor cu scopul
de îmbunătățire a încrederii personale în relațiile sociale și
profesionale .
Material și metodă:
Studiul realizat pe un lot de 20 de subiecți cu vârste cuprinse între
18-25 de ani,s-a bazat pe culegere de date din chestionare și pe
examen clinic și studiu de model.
Rezultate:
În urma analizării datelor culese atât cu chestionarul cât și cu
examenul clinic susținut de analiza de model s-au constatat diferențe
între etajele feței datorate unor antecedente petrecute in copilărie.
Concluzii:
Rolul esteticii dentare în activitatea profesională a cabinetului de
medicină dentară câștigă teren cu ajutorul tehnologiilor de vârf
adaptate la satisfacerea necesităților și cerințelor individului.
Cuvinte cheie: față, estetică, zâmbet.
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REFACEREA FIZIONOMIEI DENTARE ÎN ZONA
FRONTALĂ CU RĂŞINI COMPOZITE
Autor: Mirela Dragu
Îndrumător : Asist. univ .drd. Mihaela Oana Docan
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Dorina Cerasela Şincar
Motivația studiului:
Dinƫii frontali datorită vizibilitaƫii crescute joacă un rol
aparte în aspectul estetic de anasamblu al unei persoane,motiv pentru
care restaurările trebuie să se faca respectând principiile estetice în
concordanƫă cu morfologia individuală şi personalitatea pacientului.
Material și metodă:
Studiul a constat în urmărirea unui lot de pacienƫi care au
prezentat diferite tipuri de leziuni coronare la nivelul dinƫilor
grupului frontal şi care au fost reabilitate prin restaurare directă cu
răşini compozite.
Rezultate:
În urma terapiei alese, rezultatele efectuării tratamentului în
zona frontală maxilară au fost satisfăcatoare ,zona frontală fiind
complet reabilitată din punct de vedere funcƫional şi estetic.
Concluzii:
Estetica
reprezintă
un
domeniu
important
al
stomatologiei,tratamentul nelimitându-se doar la refacerea
funcƫională deopotriva luând în calcul şi aspectul estetic , astăzi fiind
mai uşor datorită răşinilor compozite utilizate cu success în
restaurările directe .
Cuvinte cheie:răşini compozite , restaurare directă ,estetică zonă
frontală.
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TERAPIA FOTODINAMICĂ ÎN ENDODONȚIE
Autor: Alina Florina Mogoș
Coautor: Elena Pastușenco
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Alexandru Andrei Iliescu,
Prof. dr. Andrei Iliescu, Asist. univ. drd. Anamaria Zaharescu
Motivația studiului:
Motivația acestui studiu a fost de a evalua datele actuale din
literatura de specialitate privind eficienţa aplicării terapiei
fotodinamice (Photodynamic therapy - PDT) în dezinfectarea
canalelor radiculare din cursul tratamentului endodontic.
Material și metodă: Am accesat baza de date online PubMed și am
căutat publicații științifice prin introducerea termenilor
cheie:“photodynamic therapy”, “dentistry”,“endodontics”. Din aceste
articole am prelucrat informația cu privire la aplicabilitatea terapiei
fotodinamice in endodonție.
Rezultate :Am selectat 30 de articole care abordează tematica
terapiei fotodinamice antimicrobiene. Efectul terapiei fotodinamice
este distructiv, având un caracter localizat, cu acțiune bactericidă,
limitată de zona acțiunii iradierii laser.
Concluzii: În ciuda diferitelor rezultate din cadrul studiilor realizate
s-a demonstrat că terapia fotodinamică este totuși o terapie minim
invazivă, care poate deveni o alternativă eficientă a metodelor
tradiționale de tratament antibacterian.
Cuvinte cheie:“photodynamic therapy”, “dentistry”,“endodontics”
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REFACEREA PROTETICĂ A ZONEI LATERALE
MAXILARE PRIN APLICAREA UNEI PUNȚI
METALO-CERAMICE
Autor: Nicoleta Lupu
Coautori: Monica Haliciu, Georgeta-Maria Laza
Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. Kamel Earar, Asist. univ. drd.
Laurențiu Drăguș
Motivația studiului: Câmpul protetic edentat parțial întins sau
variat întâmpină practicianul cu o patologie complexă și completă, cu
impact asupra echilibrului intraoral.
Material și metodă: A fost realizată o lucrare metalo-ceramică total
fizionomică, la maxilar, fabricată prin metoda clasică de șlefuire și
amprentare. Lucrarea este alcatuită din două elemente de agregare și
un corp de punte cu doi intermediari. Amprentarea câmpului protetic
s-a efectuat cu o lingură standard. Ca material de amprentă a fost
utilizat silicon de condensare, folosindu-se tehnica de dublă
amprentare. Fidelitatea adaptării la colet a fost susținută de o probă a
scheletului metalic. Proteza conjunctă a fost cimentată provizoriu pe
o perioadă de 3 zile. Astfel am echilibrat ocluzal și funcțional
sistemul stomatognat, lucrarea fiind cimentată definitiv.
Rezultate: În urma șlefuirii dinților stâlpi 1.3 și 1.6 am realizat o
punte metalo-ceramică din patru elemente total fizionomice,
restabilind astefel echilibrul ocluzal și funcțional ADM.
Concluzii: În ultimii ani dezvoltarea continuă a materialelor folosite
pentru realizarea punților metalo-ceramice a contribuit la extinderea
indicațiilor prin utilizarea si folosirea acestui tip de restaurare
protetică complexă, rezistentă și estetic superioară.
Bibliografie: N.Forna- Protetică
Nimigean – Reabilitare orală.

dentară;

Vanda

Roxana

Cuvinte cheie: reabilitare, cimentare, ceramică.
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STOMATOPATIILE PURTĂTORULUI DE PROTEZĂ
DENTARĂ
Autor: Georgiana Marinela Benchia
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Răzvan Leaţă
Îndrumător ştiinţific: Asist. univ. drd. Teodora Marcu
Motivația studiului:
Numeroase persoane devin edentate, total sau parţial, acest fenomen
necesitând reabilitare orală, una dintre metode fiind protezarea. În
general ne aşteptăm numai la rezultate pozitive în urma acestui
tratament, însă unii pacienţi dezvoltă stomatopatii ce pot fi imediate
sau tardive. Ca medic, trebuie să cunoaştem manifestările clinice ale
reacţiilor mucoasei ce vin în contact cu proteza.
Material și metodă:
Pentru realizarea protezei dentare, clinic se va amprenta câmpul
protetic, iar în laboratorul de tehnică se vor întruni toate etapele
necesare: de la realizarea modelului până la lustruire. Pacientul va
parcurge o perioadă de dispensarizare, în care se pot observa sau nu
modificări ale mucoasei. Acestea pot apărea însa şi după un timp
îndelungat de purtare datorită patologiei generale asociate.
Rezultate:
În cazul semnalării unor modificări ale mucoasei bucale de către
pacient sunt necesare anamneza şi consultul intraoral amănunţite.
Trebuie să se identifice şi să se cunoască etiologia tuturor
stomatopatiilor, deosebit de importanţi fiind doi principali factori:
proteza ce are un contact intim și de durată cu mucoasa, şi patologiile
generale asociate.
Concluzii:
Este esenţial să se conştientizeze toate cauzele stomatopatiilor în
vederea ameliorării şi/sau vindecării acestora pentru bunăstarea
fizică şi psihică a pacientului.
Bibliografie: Forna N. Protetică dentară vol. 2 Editura Enciclopedică
2011
Cuvinte cheie: stomatopatii, etiologie, proteză, manifestări
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CARACTERISTICILE ȘI COMPORTAMENTUL
PREPARATELOR BAZATE PE MTA
Autor: Alexandra Andreea Nechita
Coordonator științific: Asist. univ. drd. dr. Raluca Mocanu
Motivația studiului: De la abordarea diagnostică și până la
mijloacele terapeutice utilizate, endodonția actuală se prezintă ca o
disciplină medico-dentară extrem de bine ancorată în dezvoltarea
științifică și tehnologică, iar MTA demonstrează o serie de calități

deosebite pentru abordările actuale din endodonție. În acest
studiu, am dorit sa evidențiez calitățile și proprietățile acestui
material de sigilare endodontică
Material și metodă: Prezentul studiu își propune să compare
calitatea sigilării oferite de fiecare dintre cele trei preparate amintite
mai sus - ProRoot MTA White, ProRoot MTA Grey și MTA
Angelus White. S-au utilizat în acest scop un număr total de 36 de
dinți monoradiculari, considerați irecuperabili, de la 27 de pacienți
prezentând parodontopatie marginală cronică profundă, care s-au
aflat în tratament în perioada 2010 - 1012 la două cabinete private de
medicină dentară din București.
Rezultate: Rezultatele obținute au fost analizate statistic prin
utilizarea testului Kruskal Wallis pentru a evidenția existența
diferențelor prind infiltrațiile permise de fiecare dintre cele trei
produse. Aplicarea testului Dunn a permis aprecierea existenței unei
semnificații statistice între diferențele înregistrate între cele trei
preparate.
Concluzii: În urma activității personale, se poate afirma că utilizarea
MTA în contextul indicațiilor actuale, ca și perspectivele oferite de
noile direcții care se prefigurează, nu pot decât să fie benefice
atingerii scopului principal al oricărui tratament endodontic:
menținerea funcțională a dintelui respectiv în cadrul aparatului
dento-maxilar.
Bibliografie: Torabinejad M. „Mineral trioxide aggregate”,J
Endod,2010; Mortman RE.”Technologic advanced in endod.”,2011.
Cuvinte cheie: endodonție, MTA,material,stomatologie
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CORELAȚII DENTARE ÎN PLAN TRANSVERSAL
Autor: Mihaela Joacă
Coautori: Nicoleta Mînzu, Cătălina Lenfcov
Coordonator științific: Asist. univ. drd. Gabriel Valaeriu Popa
Motivația studiului:
Analizarea în plan transversal a arcadelor dentare în vederea
corectării timpurii a diferitelor situații de malpoziție dentară, în
deplină armonie cu necesitățile și așteptările personale ale
pacientului.
Material și metodă:
Studiul realizat pe un lot de 26 de subiecți cu vârste cuprinse între
18-25 de ani,s-a bazat pe culegere de date din chestionare și pe
examen clinic susținut de studiu de model.
Rezultate:
În urma coroborării datelor clinice cu rezultatele analizei de model
s-au observat modificări minore la nivelul parodonțiului marginal,
iar din chestionar s-au extras datele cu privire la nevoile estetice
personale fiind corelate cu cele obținute clinic.
Concluzii:
Educatia pentru sănătate face pași timizi în conștientizarea efectelor
și importanței pe care produce în dezvoltarea armoniasă a
organismului și mentinerea sănătății orale.
Cuvinte cheie: simetrie, zâmbet, dinte.
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TEHNICI MODERNE DE CONFECȚIONARE A
PROTEZELOR DENTARE
Autor: Alexandru Cristian Datcu
Coautor: Ramona Iolanda Popov
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Leață Răzvan, Asist.
univ. dr. Teodora Marcu
Motivația studiului: Protezele dentare sunt utilizate pentru
restaurarea morfo-funcțională a țesuturilor dento-alveolare.
Confecționarea acestora implică urmarea unor etape clinice și
de laborator ce pot fi anevoioase și de durată.
Material și metodă: Odată cu evolutia tehnologiei medicale,
au aparut noi tehnici de confecționare a protezelor dentare
precum: topirea selectivă cu laser (Sinterizare), topirea prin
inducție și utilizarea mașinilor cu comandă numerică (CNC).
Rezultate: Studiile au arătat că protezele obținute utilizând
aceste tehnici sunt mai rezistente datorită densității ridicate a
metalului, comparativ cu cele confecționate utilizând tehnici
empirice de topire și turnare.
Concluzii: Protezele dentare sunt mai ușor de confecționat cu
ajutorul acestor tehnici, durata de lucru a scăzut considerabil,
iar calitatea finală este net superioară.
Bibliografie: N. Forna (coordonator),C. De Baat, D. Bratu, V.
Mercut, Al. Petre, S. Popsor, T. Traistaru, Protetica Dentară
Vol. I-II, Editura Enciclopedica, București, 2011.
Cuvinte cheie: Proteză dentară, Sinterizare, Topire prin
inducție, Mașina cu comandă numerică, Tehnici moderne.
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ROLUL MEDIULUI SOCIO-FAMILIAL ÎN
DETERMINAREA COMPORTAMENTULUI
COPILULUI FAȚĂ DE SĂNĂTATEA ORO-DENTARĂ
Autor: Diana Mocanu
Coautori: Cosmina Ilie, Alice-Oana-Maria Moaleș
Coordonatori științifici: Șef lucrări dr. Mioara Decusară, Asist. univ.
drd. Laurențiu Drăguș
Motivația studiului: Familia reprezintă un important constituent în
procesul de incluziune socială. S-a putut realiza o corelație între
comportamentul copilului față de sănătatea oro-dentară și educația
parentală primită.
Material și metodă:Studiul a fost realizat într-o clinică din
municipiul Brăila pe o perioadă de 6 luni, în timpul căreia s-au
prezentat un total de 87 de pacienți minori. Completarea a două
chestionare de către aparținător și copil a fost obligatorie participării.
Acestora li s-au adăugat rezultate clinice anamnestice în momentul
prelevării datelor statistice.
Rezultate: În urma sintetizării datelor s-a remarcat faptul că au
predominat pacienții din mediul urban, în procent de 78,16%,
motivul principal al vizitei la cabinet a acestora, fiind controlul de
rutină. Părinții cu studii superioare asigură un consult stomatologic
preventiv încă din perioada dentiției temporare și mixte într-un
procent de 77,17 %, față de parinții cu studii primare sau medii, ,
acordând o atenție deosebită periajului dentar și a frecvenței acestuia.
Concluzii: S-a putut concluziona faptul că mediul socio-familial
determină eficiența măsurilor ce pot fi instituite în funcție de
particularitatea fiecărui pacient. Însă, de foarte multe ori, familiile
dezorganizate nu pot acoperi tot procesul educațional, aceste lacune
putând fi observate atât în momentul formării copilului dar și când
acesta ajunge adult.
Bibliografie: Rodica Luca – Pedodonție vol. I și II
Cuvinte cheie: mediu socio-familial, sănătate oro-dentară.
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IMPACTUL SĂNĂTĂȚII ORALE ASUPRA CALITĂȚII
VIEȚII LA UN GRUP DE COPII DE CICLU
GIMNAZIAL
Autor: Gabriela Spiridonescu
Coautor: Gianina-Ecaterina Lupu
Coordonatori științifici: Șef lucrări dr. Dan-Cristian Ionel, Prof.
univ. dr. Mădălina Nicoleta Matei, Dr. Antoanela Covaci
Motivația studiului: Aprecierea propriei stări de sănătate constituie
un indicator important care nu coincide întotdeauna cu aprecierea
clinicianului. Evaluarea calității vieții în relație cu sănătatea orală
devine astfel un instrument valoros ce reflectă percepția individului
și afectarea activității zilnice, oferind o imagine de ansamblu asupra
stării de sănătate orală și a nevoilor pacientului.
Material și metodă: S-a realizat un studiu cross-sectional pe baza
unor chestionare administrate unui lot de copii de ciclu gimnazial din
orașul Galați, în cadrul programului educațional ”Școala Altfel”
2018. Rezultatele au fost analizate și prelucrate în programul Spss
17.0(p<0,05).
Rezultate: Au fost incluși în studiu 54 de copii cu vârsta medie
11,35±0,48 ani, 55,6% dintre respondenți fiind de sex feminin. S-a
observat că stabilitatea emoțională a copiilor este influențată de
prezența sensibilității dentare, iar starea de jenă ce descrie afectarea
funcției estetice s-a întâlnit în 37,1% din cazuri. În 16,7% din cazuri
gustul alterat a fost resimțit doar ocazional, în timp ce 25,9% dintre
copii au susținut că uneori prezintă dificultăți de vorbire. Testul tstudent pe perechi a evidențiat diferențe statistic semnificative între
rezultatele școlare, activitățile zilnice, afectarea masticației și
prezența durerii la nivelul cavității orale (p<0,05).
Concluzii: Pentru cuantificarea impactului sănătății orale asupra
bunăstării fizice, mentale și sociale sunt utili diverși indicatori
(prevalența durerii, a tulburărilor de fonație, nemulțumirilor de ordin
estetic și limitării activităților zilnice). Astfel, utilizarea unor metode
de evaluare bazate pe măsurători subiective capătă o importanță
deosebită, având aplicații atât în studii clinice populaționale, cât și în
dezvoltarea unor strategii de promovare a sănătății.
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI

77

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GALAȚI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
SOCIETATEA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI GALAȚI

PERCEPȚIA COPIILOR DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ
ASUPRA MODALITĂȚILOR DE MENȚINERE A
IGIENEI ORALE
Autor: Gianina-Ecaterina Lupu
Coautor: Gabriela Spiridonescu
Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. Mădălina Nicoleta Matei, Dr.
Antoanela Covaci, Dr. Roxana Onea
Motivația studiului: Cunoașterea importanței sănătății orale
începând din perioada școlară reprezintă deopotrivă un factor de
susținere în formarea unor deprinderi sănătoase de-a lungul vieții.
Principalele provocări în rândul elevilor sunt inițierea și menținerea
de la vârste fragede a unei educații corespunzătoare cu privire la
igienă, factorii de risc și metodele de prevenție a cariei dentare.
Material și metodă: În cadrul programului educațional ”Școala
Altfel” 2018 s-a realizat un studiu cross-sectional pe baza unui
chestionar completat de grup de copii de vârstă școlară dintr-un liceu
din orașul Galați. Rezultatele au fost analizate și prelucrate în
programul Spss 17.0(p<0,05).
Rezultate: 54 de copii cu vârsta medie 11,35±0,48 ani au fost incluși
în studiu. Procentul de respondenți de sex masculin a fost 40,7%.
Dintre metodele de prevenire a cariei dentare, periajul dentar a fost
răspunsul preferat (31,5%), urmat de varianta „toate răspunsurile”
(29,6%) și evitarea consumului de dulciuri (11,1%). Majoritatea
pacienților (64,8%) au precizat că ultima vizită la dentist a fost cu
mai mult de 6 luni în urmă. De asemnea, s-a obținut o diferență
statistic semnificativă între frecvența periajului și utilizarea
mijloacelor suplimentare de igienă orală (p<0,05).
Concluzii: Majoritatea respondenților au fost de acord că placa
bacteriană
și
alimentația
influențează
apariția
cariilor.
Conștientizarea importanței vizitelor regulate la medicul dentist și
deprinderea practicilor corecte de igienă orală la copii participă la
formarea unor tipare comportamentale ce asigura o bună sănătate
orală.
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ALIMENTAȚIA CU POTENȚIAL CARIOGEN VERSUS
O ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ LA UN GRUP DE
ȘCOLARI DIN MEDIUL URBAN
Autor: Vetuța-Roxana Geană
Coautor: Diana-Raluca Apostolache
Coordonatori științifici: Asist. univ. dr. Onea Roxana Mădălina, Dr.
Antoanela Magdalena Covaci, Prof. univ. dr. Mădălina Nicoleta
Matei
Motivația studiului: Tipul de alimentație poate fi asociată frecvent
cu afectare funcțională atât la nivel local, dar și general. Educația
privind stilul de viață sănătos în perioada copilăriei creează
premisele câștigării unor deprinderi sanogene, care vor fi practicate
pe toată durata vieții.
Material și metodă: S-a realizat un studiu pe parcursul programului
”Școala Altfel 2017” pe baza unui chestionar cross-sectional
administrat unui grup de adolescenti, unde s-au ales cele mai
semnificative întrebări. Acestea au fost concepute astfel încât să se
poată prezenta gradul de afectare al structurilor dentare, în funcție de
tipul de alimentație. Rezultatele au fost interpretate statistic cu
ajutorul programului SPSS 17.0.
Rezultate: Peste jumătate din subiecți consumă de 2-3 ori pe zi
fructe în timp ce 45,9% din aceștia consumă zilnic lactate. Băuturile
acidulate sunt consumate preponderent rar, în proporție de 50,8% iar
dulciurile cel puțin o dată pe zi în 37,7% din cazuri. S-a observat o
SS considerabilă între frecvența consumului de dulciuri și cel de
fructe, respectiv băuturi acidulate și lactate (p=001).
Concluzii: Alimentaţia este cel mai important factor de mediu extern
care influenţează sănătatea orală, de aceea acest studiu servește drept
baza pentru dezvoltarea unei diete alimentare sănatoase și corectarea
unor obiceiuri alimentare incorecte, ce pot determina afectări orale.
Bibliografie: Podariu A, Jumanca. Tratat de preventie oro-dentara,
Ed.waldpress, Timisoara, 2003
Cuvinte cheie: alimentație, efect cariogen, dulciuri, carbohidrați
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TEHNICI MODERNE DE IMOBILIZARE ÎN BOALA
PARODONTALĂ
Autor: Cristina-Nicoleta Costin
Coautor: Luminița-Alice Bostan
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Mihaela MOISEI
Motivația studiului: Imobilizarea dinților parodontotici, metodă
folosită încă din antichitate a dovedit în timp utilitatea clinică.
Progresul tehnologic și în acest domniu, facilitează păstrarea dinților
în acord cu cerințele estetice actuale.
Scopul studiului: Aplicarea tehnicilor moderne de imobilizare,
urmărirea și aprecierea eficacității acestora pe dinți cu grade diferite
de mobilitate dentară.
Material și metodă: Studiul a inclus 30 de pacienți între 46-65 de
ani cu mobilitate dentară gradul I și II, în contextul bolii
parodontale. După asanarea si igienizarea profesională a cavității
orale s-a aplicat imobilizarea fixă pe grupuri de dinți cu benzi
compozite de fibră de sticlă. S-au utilizat tehnici extra și
intracoronare urmărindu-se clinic și radiologic efectele imobilizării
asupra structurilor parodontale și a funcțiilor aparatului
dentomaxilar.
Rezultate: La toți pacienții s-a îmbunătățit funcția estetică și
masticatorie imediat după imobilizare. La 3 luni, la 62% din pacienți
se constată micșorarea dimensiunii spațiului desmodontal ca rezultat
al reducerii traumei ocluzale. La 6 luni la 84% din cazuri au
dispărut semnele radiologice de traumă ocluzală consecutive
mobilității patologice .La 12 si 24 luni, la 91% din subiecți s-a
observat menținerea nivelului osos a dinților implicați în imobilizare,
a aspectului parodonțiului marginal și a funcției estetice și ocluzale.
Concluzii: Metodele moderne de angrenare rigidă asigură condiții
favorabile de recuperare funcțională și biologică.
Cuvinte cheie: mobilitate dentară patologică, imobilizare.
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FACTORI DE PROGNOSTIC ÎN REZECȚIA APICALĂ
Autor: Fabian-Andrei Dârțu
Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. Andrei Iliescu, Conf. univ. dr.
Alexandru Andrei Iliescu, Asist. univ. drd. Anamaria Zaharescu
Motivația studiului: Chirurgia periapicală este o abordare pentru
tratarea leziunilor periapicale și ar trebui văzută ca o extensie a
tratamentului endodontic și nu ca o entitate separată. Chirurgia
apicală a cunoscut o dezvoltare continuă în ceea ce privește
tehnologia și tehnica chirurgicală. Cu toate acestea, există încă o
lipsă de informații bazate pe dovezi privind factorii de prognostic în
rezecția apicală.
Material și metodă: A fost efectuată o căutare electronică a bazelor
de date Cochrane, PubMed și Scopus în diferite limbi. Strategia de
căutare s-a bazat pe următorii termeni: ,,factori prognostici",
,,chirurgie periapicală", ,,chirurgie endodontică" și ,,tratamentul
endodontic chirurgical“. Au fost incluse doar studii cu criterii de
vindecare bine definite. Factorii prognostici au fost împărțiți în
factori legați de pacient, de dinți, de tratament. Au fost excluse
studiile experimentale și cele pe animale.
Rezultate: Rata de succes / eșec la 18 luni: 90% / 6% și nesigur în
4%. Rata de succes este mai mare pentru chisturi (96%) decât pentru
granuloame (82,5%). Dinții frontali au avut cele mai mari rate de
vindecare (peste 85%), iar molarii mandibulari au avut cea mai mică
rată (63,7%). Succesul în raport cu materialul: MTA (91%),
Retroplast (80%), IRM (71%), SuperEBA (69%), Amalgam (57%),
GIC (51%).
Concluzii: Deși medicul poate controla factorii de tratament, factorii
legați de pacient și de dinți sunt dincolo de puterea sa. Cu toate
acestea, trebuie considerați ca factori de prognostic importanți în
planificarea chirurgiei apicale comparativ cu alternativele de
tratament.
Bibliografie: cochrane.org, ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, scopus.com
Cuvinte cheie: prognostic, chirurgie apicala, tratament endodontie
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BOLI GENETICE ALE DINȚILOR
Autor: Bogdan Gotu
Coautor: Mădălina Nechita
Coordonator științific: Conf. univ dr. Răzvan Leață
Motivația studiului
În ultimele decenii, atenția mai multor discipline de medicină s-a
concentrat asupra bolilor rare, estimate la 5000.
Anumite boli genetice pot provoca anomalii ale dinților, afectând
rata de dezvoltare a dinților primari și secundari sau caracteristicile
lor fizice.
Material și metodă:
Consultarea s-a bazat pe un studiu retrospectiv privind datele din
registrele naționale privind bolile rare.
Rezultate:
O igienă orală adecvată și o prevenire constantă împotriva celor mai
frecvente afecțiuni orale (cariile și afecțiunile care afectează gingiile
și țesuturile orale care susțin dinții, gingiile și osul) reprezintă
elementele de importanță fundamentală în conservarea stării de
sănătate orală și timpul de conservare al terapiilor deja efectuate,
prevenind reapariția bolii.
Concluzii:
Deoarece primele semne și simptome sunt detectabile după naștere,
în perioada perinatală, în copilărie sau în adolescență; în fiecare
dintre ele dentistul joacă un rol-cheie.
Numărul de sindroame cu manifestări orale (oro-dento-faciale) este
imens.
Bibliografie:
http://www.iedn.org/documents/cocukdishekimligiozel1-1-9-1.pdf
https://www.livestrong.com/article/79449-genetic-diseases-teeth/
Cuvinte cheie: Boala rară; manifestare orală; dantură; boală genetică
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STUDIU PRIVIND COROZIUNEA UNOR ALIAJE
DENTARE ÎN DIFERITE SOLUŢII
Autor: Mihaela Sava
Coautor: M. Cristina Dunaf (Cuzmenco)
Coordonatori științifici: Prof. habil. dr. ing. Mihaela Buciumeanu,
Asist. univ. dr. Bogdan-Mircea Achimescu
Motivația studiului: Scopul acestei lucrări a fost de a evalua
comportamentul la coroziune a unor aliaje metalice frecvent utilizate
în medicina dentară atunci când sunt în contact cu diferite substanţe.
Pe lânga multitudinea de avantaje care le oferă, aliajele metalice au
dezavantaje legate de reacţiile electrochimice ce au loc la suprafaţa
metalului în prezenţa unui lichid.
Material și metodă: Au fost utilizate două aliaje pe bază de Cr: CoCr şi Ni-Cr. Testele de coroziune au fost realizate în trei electroliţi:
apa distilată, salivă artificială Fusayama şi o substanţă
medicamentoasă. Pentru caracterizarea materialelor în condiții de
coroziune statică s-a folosind metoda potențiostatică.
Rezultate: Comportarea materialelor studiate în condițiile coroziunii
statice a fost analizată pe baza evoluției potenţialului liber de
electrod și a curbelor de polarizare Tafel. Gradul de agresivitate a
celor trei soluţii studiate este dat de viteza de coroziune şi este după
cum urmează: saliva artificială, medicament şi apă distilată. Viteza
de coroziune obtinută a fost cu un ordin de marime mai mică în cazul
în care ca electrolit a fost folosit medicamentul, decât în cazul
salivei.
Concluzii: În general rezistența la coroziune a aliajului de Co-Cr a
fost mai bună decât a aliajului de Cr-Ni.
Bibliografie: G.S. Duffó, S.B. Farina, Corrosion Behaviour of a
Dental Alloy in Some Beverages and Drinks, Materials Chemistry
and Physics 115(1):235–38, 2009.
Cuvinte
cheie:
aliaj
dentar,
coroziune,
electrolit.
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TRATAMENTE PROTETICE ÎN CAZURI
PARTICULARE DE EDENTAȚII
Autor: Alexandru Ioan Vesa
Coautor: Anastasia Melissa Serbinov
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Leață Răzvan
Motivația studiului: Lucrarea prezintă principalele modalități de
protezare a pacienților edentați ce au necesitat un tratament
preprotetic extins și, totodată, identificarea și remedierea
complicațiilor în cursul tratamentului. Scopul lucrării este de a
prezenta metodele de tratament preprotetic și protetic în cazurile de
edentații complicate prezentate la cabinetul stomatologic.
Material și metodă: Studiul a fost efectuat pe un lot total de 46 de
pacienți selectați din cazuistica cabinetului dentar, pe o perioadă de
un an (2017-2018), dintre care 21 au necesitat protezare fixă, 18 au
necesitat protezare mobilă și 7 au necesitat protezare mobilizabilă.
Concomitent, s-au analizat particularitățile de tratament preprotetic,
stabilindu-se strategii de abordare pe cazuri concrete sub forma
studiului de caz.
Rezultate: S-a observat o preponderențaăa cazurilor ce au necesitat
protezare fixă, realizată pe baza dinților restanți sau pe implant.
Totodată, pacienții au optat pentru acest tip de tratament datorită
costurilor reduse, în comparație cu alte metode terapeutice.
Concluzii: Atât în cazul edentațiilor parțiale, cât și al celor totale pot
apărea complicații în cadrul tratamentului preprotetic sau protetic
propriu zis, fiind astfel necesară o cale diferită de abordare în funcție
de fiecare caz clinic.
Bibliografie: (1) Norina Forna – „Protetică Dentară” ; (2) Dorin
Bratu, Robert Nussbaum – „Bazele clinice și tehnice ale protezării
fixe”.
Cuvinte cheie: edentații, tratament protetic, complicații.
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RELAȚIA DINTRE MĂSURĂTORILE FACIALE ȘI
ALEGEREA DINȚILOR FRONTALI SUPERIORI
ARTIFICIALI
Autor: Ramona Marina Spînu
Coautor: Daniela Fărîmă
Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. Kamel Earar, Asist. univ. drd.
Alina-Ramona Dimofte
Motivația studiului: Demonstrarea unor corelații între proporția
structurilor faciale și măsurătorile efectuate la nivelul dinților
naturali ar putea fi utilizate ca și ghid în selectarea dinților artificiali
din zona frontală superioară, în vederea confecționării protezelor
mobile.
Material și metodă: S-a realizat un studiu clinic pe un lot de
studenți ai Facultății de Medicină și Farmacie Galați. Cu ajutorul
unui micrometru digital au fost măsurate următoarele distanțe
faciale: interpupilară, interalară, intercomisurală și bizigomatică. Pe
modelul de studiu s-au măsurat dimensiunile mezio-distale ale
incisivilor centrali și distanța intercanină. Datele au fost prelucrate
statistic cu ajutorul programului SPSS 17.0.
Rezultate: Din lotul final de 30 de studenți, cu vârsta medie de
22,07±3,66, 60% au fost persoane de sex feminin. În urma
măsurătorilor faciale s-au obținut următoarele valori medii: distanța
interpupilară 60,51±4,41, intercomisurală 50,62±5,78, bizigomatică
117,87±5,92. Cu ajutorul coeficientului Pearson s-au obținut corelații
statistic semnificative între distanța bizigomatică și lățimile
incisivilor centrali, respectiv între distanța bizigomatică, interalară,
intercomisurală și distanța intercanină (p<0,05).
Concluzii: În final, se urmărește obținerea unor lucrări protetice cu
aspect estetic corespunzător, prin încadrarea dimensiunilor dinților
frontali artificiali, la principalele distanțe faciale.
Bibliografie: Nahidh, Mohammed & M. A. Ahmed, Haider & R. A.
Al-Labban, (2013). Facial measurements and maxillary anterior teeth
mesio-distal dimensions, is there a relationship ? Iraqi Dental Journal.
Cuvinte cheie: structuri faciale, distanță intercanină, esteticăjjkk
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TIPURI DE LAMBOURI UTILIZATE ÎN
TRATAMENTUL RECESIUNII GINGIVALE
Autor: Elena-Alexandra Simina
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Dorina-Cerasella Şincar,
Asist. univ. dr. Gabriel-Valeriu Popa
Motivația studiului:
Intervenţiile cu lambou sunt proceduri invazive utilizate in
tratamentul chirurgical al bolilor parodontale cu o evoluţie avansată.
Datorită numărului crescut de cazuri de recesiune gingivală au
studiate diferite tipuri de lambouri, pentru compararea și alegerea
celor mai bune tehnici în funcție de fiecare caz în parte.
Material și metodă:
Studiul clinic s-a efectuat pe numar de 40 de pacienţi cu
vârste cuprinse intre 18 si 65 de ani. În cadrul studiului a fost urmărit
tratamentul chirurgical şi tipul de lambou efectuat, adaptat
particularităţilor fiecărui caz în parte.
Rezultate:
Prin tratamentul chirugical s-a obţinut realizarea unei
reinserții sau neoinserții gingivale pe dinte prin utilizarea lamboului
mucogingival deplasat spre coronar, lamboului mucogingival
deplasat lateral, respectiv grefarea de țesut conjunctiv din bolta
palatină.
Concluzii:
Printr-o abordare directă şi o vizibilitate bună , se realizează
un chiuretaj extrem de riguros al pungilor parodontale, operația cu
lambou reprezentând una din posibilităţile terapeutice cele mai de
succes, având drept scop realizarea unei zone fără ţesuturi de
granulaţie care să permită o bună reacolare a gingiei de dinte.
Cuvinte cheie: Lambou, chirurgie parodontală, recesiune
gingivală.
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IMPORTANȚA EXAMENELOR COMPLEMENTARE
RADIOLOGICE ÎN STABILIREA DIAGNOSTICULUI
POZITIV ÎN MEDICINA DENTARĂ
Autor: Teodora Marola
Coordonatori științifici: Asist. univ. drd. Dan Negraia, Conf. univ. dr.
Ștefănescu Victorița
Motivația studiului: Stabilirea diagnosticului pozitiv, în toate
domeniile medicinei, s-a realizat dintotdeauna cu ajutorul diferitelor
examene complementare. În practica uzuală a medicinei dentare, cel
mai des utilizat examen complementar este cel radiologic, fiind în
același timp și cel mai ușor de realizat. Există situații clinice în care
simpla radiografie retroalveolară să nu poată preciza diagnosticul și
atunci se recurge la metode moderne de investigare, de tipul
tomografiei computerizate cu fascicul conic.
Material și metodă: Pentru realizarea acestui studiu am examinat
fișele de consultație și examenele complementare care au inclus
radiografii retroalveolare, ortopantomografii și tomografii
computerizate cu fascicul conic, la acei pacienți la care examenul
radiologic convențional nu a fost concludent pentru stabilirea
diagnosticului pozitiv.
Rezultate: Din examinarea datelor mai sus menționate am observat
că radiografia convențională retroalveolară nu este întotdeauna
suficientă pentru stabilirea certă a unui diagnostic corect, intervenind
astfel necesitatea realizării unor investigații mai amănunțite.
Concluzii: În prezent, în practica medicinei dentare, examenele
complementare radiologice reprezintă un element important atât în
stabilirea diagnosticului pozitiv – alături de examenul clinic – cât și
în monitorizarea tratamentelor efectuate.
Bibliografie:Ștefănescu V. – Note curs predat 2017 / 2018, Joen
Iannucci – Dental Radiography, 5th edition
Cuvinte cheie:radiografie retroalveolară, ortopantomografie,
tomografie computerizată cu fascicul conic
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MANIFESTĂRI PARODONTALE LA PACIENȚII CU
DIABET ZAHARAT
Autor: Alina Mogoș
Coautor: Anca Teodora Muşat
Coordonatori științifici: Asist. univ. drd. Gina Păunița Grecu, Conf.
univ. dr. Dorina Cerasella ȘINCAR
Motivația studiului: Diabetul zaharat este o afecțiune metabolică
care prin mecanismele sale de acțiune poate avea și răsunet la nivelul
parodonțiului marginal. Manifestările diabetului zaharat la nivelul
cavităţii orale sunt des întâlnite şi uşor de depistat. Afectarea
parodontală în cazul pacienților cu diabet zaharat este foarte
frecventă, cunoscându-se predispoziția crescută a pacienților la
infecții, boala parodontală fiind de etiologie microbiană.
Material și metodă: Au fost urmariți 67 de pacienți care s-au adresat
unui cabinet stomatologic privat pentru diferite afecțiuni parodontale.
Din numărul total de pacienți 22, cu vârste cuprinse între 32 și 53 de
ani, au prezentat în antecedentele personale diabet zaharat tip1 sau 2.
Rezultate: În urma examenelor clinice și paraclinice s-a instituit
terapia corespunzătoare fiecărui tip de afecțiune parodontală
insistându-se asupra conștientizării pacienților în ceea ce privește
practicarea unei igiene orale corespunzătoare în scopul îndepărtării
factorului microbian.
Concluzii: Prin îndepărtarea plăcii bacteriene s-a constatat o
îmbunătățire a statusului parodontal al pacienților diabetici.
Îndepartarea factorului microbian poate reduce considerabil
manifestarile diabetului zaharat la nivelul cavității orale.
Cuvinte cheie: diabet zaharat, boală parodontală.
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HIPERPLAZIA GINGIVALĂ INDUSĂ DE
ANTAGONIȘTII DE CALCIU
Autor: Aurelia Zaharia
Coordonatori științifici: Asist. univ. drd. Teodora Marcu, Conf. univ.
dr. Cerasella Dorina Șincar
Motivația studiului: Hiperplazia gingivală din cursul tratamentelor
cu antagoniști de calciu (Nifedipin) are ca factor etiologic principal
placa bacteriană, iar aspectele clinice sunt expresia acțiunii
secundare a medicamentului care modifică răspunsul tisular față de
inflamația gingivală microbiană.
Material și metodă: Cazul prezentat se referă la o pacientă de 67 de
ani, care s-a adresat cabinetului de medicină dentară acuzând
sângerări gingivale și mobilitate dentară. La examenul clinic
intraoral s-a observat hiperplazia gingivală generalizată. Din
anamneză s-a reținut și o afecțiune cardiacă: HTA stadiul II în
tratament cu antagoniști de calciu.
Rezultate: Sub tratament chirurgical, respectiv, chiuretaj al țesutului
de granulație subiacent masei gingivale inflamate, fenomenele
inflamatorii s-au remis. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă,
indicii de sângerare papilară s-au diminuat.
Concluzii: Cunoașterea influenței medicației unor boli asociate
conduce la stabilirea unui diagnostic etiologic corect și tratament
corespunzător.
Cuvinte cheie: hiperplazie gingivală, țesut de granulație, antagoniști
de calciu.
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ROLUL PROTEZĂRII PROVIZORII LA PACIENȚII
DEPRESIVI
Autor: Cristian Dantiș
Coautor: Diana-Mihaela Șerban
Coordonatori științifici: Asist. univ. dr. Gina Păunița Grecu, Conf.
univ. dr. Dorina Cerasella Șincar
Motivația studiului: Depresia reprezintă o afecțiune psihică care de
multe ori este confundată cu tristețea, dar care afectează starea
generală și nivelul de funcționalitate a organismului. Pierderea
dinților, în special în zonele vizibile, aduce grave prejudicii de ordin
estetic și funcțional, cu impact la nivelul psihicului uman,
manifestată la început printr-o stare de tristețe profundă care
determină persoana în cauză să aibă tendințe de retragere și
însingurare, mai ales pe un fond psihic labil. Studiile recente arată că
cel puțin o persoană din zece suferă de depresie.
Material și metodă: În cadrul studiului au fost urmariți 5 pacienți
diagnosticați în serviciul de specialitate cu depresie, care s-au adresat
unui cabinet privat pentru anumite deficiențe de ordin estetic în zona
dinților frontali. S-a aplicat o terapie corespunzătoare de la caz la
caz, urmărindu-se în acelați timp și gradul de cooperare în relația
medic - pacient.
Rezultate: În urma instituirii tratamentului și a redării
funcționalității și esteticii s-a constatat o îmbunătățire a stării psihice
a pacienților.
Concluzii: În ceea ce privește funcționalitatea aparatului dentomaxilar, fiecare individ trebuie să se adreseze unui serviciu de
specialitate de medicină dentară pentru a atinge acel optim între
funcționalitate și estetică. Depresia poate fi de multe ori cauza unei
schimbări neașteptate și poate semnala nevoia unei schimbări în
viată. Intervenția de specialitate ar fi mai utilă, atunci când pacientul
se adâncește într-o stare de tristețe profundă, deoarece o schimbare
ar putea aduce efecte pozitive la nivelul psihicului pacientului.
Cuvinte cheie: depresie, protezare provizorie
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METODE MODERNE DE CARIODETECȚIE
FOLOSIND RADIAȚIA RÖNTGEN
Autor: Gabriel Mihăilă
Coordonator științific: Asist. univ. drd. Dan Negraia
Motivația studiului: Metodă de investigație apărută și dezvoltată de
mai bine de 100 de ani, examenul radiologic continuă să fie
indispensabil pentru buna desfășurare a activității stomatologice.
Concepția modernă de abordare a bolii carioase impune detectarea
precoce a leziunilor necavitare, reversibile, pentru a putea beneficia
de tratament non-invaziv sau minim invaziv.
Material și metodă: Pentru realizarea acestui studiu am examinat
radiografii convenționale (retroalveolare și bite-wing) și tomografii
computerizate și am consultat literatura de specialitate pentru a
alcătui o sinteză documentară cu privire la metodele de moderne de
cariodetecție.
Rezultate: Din analiza examenelor complementare mai sus
menționate am constatat că pe tomografii se pot observa mai bine
decât pe radiografiile convenționale imaginile de radiotransparență
specifice leziunilor carioase incipiente, necavitare, reversibile.
Concluzii: Metodele de cariodetecție care folosesc radiația Röntgen
se dovedesc a fi instrumente valoroase pentru medicului stomatolog
în diagnosticarea precoce a leziunilor carioase.
Bibliografie: Iannucci J., Howerton L.: Dental Radiography,
Principles and Techniques, 5th Edition, Elsevier Mosby, 2016
White S., Pharoah M.: Oral Radiology. Principles and Interpretation,
7th Edition, Elsevier Mosby, 2013

Cuvinte cheie: cariodetecție, radiografie bitewing, CBCT
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MOLARUL DE MINTE
Autor: Cristina Bobocea
Coautor: Eusebiu Moise
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Leață Răzvan
Motivația studiului:
Lucrarea demonstrează necesitatea extracției molarului 3 în cazurile
în care erupția acestuia pune în pericol integritatea ocluzală și
morfologică a celorlalți dinți de pe arcadă.
Material și metodă:
S-au studiat diferite cazuri clinice, dar și situațiile teoretice(posibile)
de extracție a molarului de minte și s-au observat rezultatele atât în
cazul extracțiilor, cât și în cazul molarilor de minte care au rămas pe
arcadă la cererea pacientului punând în pericol dinții
adiacenți(vecini).
Rezultate:
Am obținut rezultate favorabile în cazul pacienților care au acceptat
extracția molarului 3. Am observat și efectele în cazurile erupției
necorespunzatoare a acestuia fără intervenție stomatologică la
refuzul pacientului.
Concluzii:
Prin studiul efectuat se dorește a se demonstra că extracția molarului
de minte la sugestia medicului este întotdeauna de dorit și ca
nerespectarea îndrumării cadrului medical poate aduce cu sine
afecțiuni suplimentare la nivelul aparatului stomatognat.
Bibliografie:
Dr Panagopoulos Vasileios, Elkerliek Ziekenhuis, SoichiroAsanami-Yasunori, Dr Taner Chemal, Dr Vlad Petrescu, Dr Emanuel
Bratu, etc.
Cuvinte cheie:molar de minte, extracție, incluzie, etc
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TEHNICI MODERNE DE IMOBILIZARE ÎN BOALA
PARODONTALĂ
Autor: Cristina-Nicoleta Costin
Coautor: Luminița-Alice Bostan
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Mihaela Moisei
Motivația studiului: Imobilizarea dinților parodontotici, metodă
folosită încă din antichitate a dovedit în timp utilitatea clinică.
Progresul tehnologic și în acest domniu, facilitează păstrarea dinților
în acord cu cerințele estetice actuale.
Scopul studiului: Aplicarea tehnicilor moderne de imobilizare,
urmărirea și aprecierea eficacității acestora pe dinți cu grade diferite
de mobilitate dentară.
Material și metodă: Studiul a inclus 30 de pacienți între 46-65 de
ani cu mobilitate dentară gradul I și II, în contextul bolii
parodontale. După asanarea si igienizarea profesională a cavității
orale s-a aplicat imobilizarea fixă pe grupuri de dinți cu benzi
compozite de fibră de sticlă. S-au utilizat tehnici extra si
intracoronare urmărindu-se clinic și radiologic efectele imobilizării
asupra structurilor parodontale și a funcțiilor aparatului
dentomaxilar.
Rezultate: La toți pacienții s-a îmbunătățit funcția estetică și
masticatorie imediat după imobilizare. La 3 luni, la 62% din pacienți
se constată micșorarea dimensiunii spațiului desmodontal ca rezultat
al reducerii traumei ocluzale. La 6 luni la 84% din cazuri au
disparut semnele radiologice de traumă ocluzală consecutive
mobilității patologice .La 12 si 24 luni, la 91% din subiecți s-a
observat menținerea nivelului osos a dinților implicați în imobilizare,
a aspectului parodonțiului marginal și a funcției estetice și ocluzale.
Concluzii: Metodele moderne de angrenare rigidă asigură condiții
favorabile de recuperare funcțională și biologică.
Cuvinte cheie: mobilitate dentară patologică, imobilizare.
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ASPECTE ESTETICE ÎN PLAN SAGITAL LA
PACIENȚII TINERI
Autor: Diana Elena Chiric
Coautori: Nicoleta Bercaru, Beatrice Mădălina Burlui
Coordonator științific: Asist. univ. drd. Gabriel Valeriu Popa
Motivația studiului:
Tendința actuală a tinerilor de a apela la serviciile de specialitate a
medicinii dentare în vederea corectării minusurilor pentru un
zâmbet natural.
Material și metodă:
Studiul realizat pe un lot de 40 de subiecți cu vârste cuprinse între
18-25 de ani,s-a bazat pe culegere de date rezultate prin examen
clinic și de studiu de model.
Rezultate:
În urma coroborării datelor clinice cu rezultatele studiului de model
s-a observat o tendință de modificare a relațiilor dentare în plan
sagital cu modificări ușoare ale esteticii faciale.
Concluzii:
Antecedentele dento-parodontale din copilărie pot constitui factori
favorizanți în armonia dentiției permanente a tinerilor din ziua de
astăzi.
Cuvinte
cheie:
zâmbet,
tânăr,
dinte
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EVALUAREA ETAPIZATĂ A EFICIENȚEI
PROGRAMELOR DE EDUCAȚIE PENTRU
SĂNĂTATEA ORALĂ LA UN GRUP DE ȘCOLARI
Autor: Anca Mantu
Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. Mădălina-Nicoleta Matei, Șef
lucrări dr..Dan Cristian Ionel, Dr. Antoanela Magdalena Covaci
Motivația studiului: Prevenția dentară reprezintă modalitatea cea
mai eficientă și economică din punct de vedere financiar,
minimizând impactul problemelor de sănătate orală asupra statusului
psiho-funcțional al individului. Analiza corectă a eficienței
progamelor de educație pentru sănătate orală reprezintă un deziderat
pentru orice sistem sanitar la nivel mondial.
Material și metodă: Evaluarea s-a realizat prin
metoda
chestionarului (studiu retrospectiv) aplicat unui grup de copii din
ciclul gimnazial din mediul rural si urban. Același chestionar a fost
repetat la distanță de un an ( 2017-2018 ), având grup identic de
elevi (Școala Gimnazială Nr.2 din Com. Independența, Jud. Galați și
Liceul Teoretic “Mircea Eliade “din Galați ). Interpretarea statistică a
fost realizată în programul SPSS 20.0 (p< 0,05).
Rezultate: Lotul a cuprins 30 de subiecți , dintre care 16 băieți și 14
fete, cu vârsta medie de 9.5 ani. Mijloacele primare de profilaxie
dentară sunt reprezentate de periaj (96.7 % rural, 93.5% urban) și de
utilizarea aței dentare (46.7% rural, 54.3% urban). Durerea la nivelul
cavității orale este motivul prezentării în cabinetul stomatologic în
proporție de 53.4 %. Mai mult de jumătate dintre elevi nu au solicitat
servicii stomatologice (43.3 % rural , 13.3 urban).
Concluzii: Disconfortul generat de aspectul dentar este întâlnit în
majoritatea cazurilor. Reevaluarea grupului confirmă modificări de
comportament/perspectivă asupra importanței sănătății orale.
Bibliografie: „Starea de sănătate orală și comportamentul față de
sănătate orală al școlarilor din mediul urban și rural ” 2011
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SIMPTOMATOLOGIA PARODONTALĂ ÎN
CONTEXTUL SINDROMULUI MANDIBULOCRANIAN
Autor: Oana Chipirliu

Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Dorina-Cerasella Şincar,
Asist. univ. drd. Gabriel-Valeriu Popa
Motivația studiului: Motivația studiului a fost de a identifica
semnele parodontale produse de trauma ocluzală și de a elimina
factorii cu potential dăunător asupra parondțiului prin obținerea unei
relații mandibulo-maxilare care să pastreze starea de sănătate a
aparatului dento-maxilar.
Material și metodă: Studiul s-a efectuat pe un lot format din 20 de
pacienţi care au prezentat cel puțin unul dintre semnele proprii
tulburărilor mandibulo-craniene: mobilitate dentară, uzură dentară
patologică, resorbție radiculară, largirea spațiului desmodontal, fisuri
Stielmann, parafuncții ocluzale (bruxism), hipercementoză, pungi
parodontale false şi adevărate. Studiul a constat în examen clinic,
paraclinic și urmărirea tratamentului stomatologic la pacienții inclusi
în lot.
Rezultate: Trauma ocluzală primară sau secundară reprezintă un
cofactor ȋn producerea bolii parodontale. În absența placii
microbiene, trauma ocluzală, nu produce gingivite sau parodontite,
iar leziunile parodontale minore sunt reversibile. Aceasta reprezintă
un factor agravant extrem de important și pot modifica evoluția
inflamației septice.Tratamentul disfuncțiilor sistemului cranio
mandibular are drept scop: obţinerea stabilităţii ocluzale, masticatiei
şi fonației satisfacatoare precum și absenta semnelor de suferință
parodontală.
Concluzii: Trauma ocluzală reprezintă un cofactor în producerea
bolii parodontale şi de aceea, tratamentul trebuie să înceapă precoce
prin identificarea corectă a cauzelor generatoare ale dizarmoniei
ocluzale și îndepărtarea acestora.
Cuvinte cheie: sindrom mandibulo-cranian, traumă ocluzală,
afecţiuni
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MOLARULUI DE MINTE INCLUS ȘI IMPLICAȚIILE
SALE PRACTICE
Autor: Vlad Covrig,
Facultatea de Medicină, UMF "Gr. T. Popa" Iași
Coordonator științific: Șe lucrări dr. Cristian Constantin Budacu
(Facultatea de Medicină Dentară UMF "Gr. T. Popa" Iași)
Motivația studiului: Îndepărtarea chirurgicală a molarilor de minte
incluși este una din cele mai frecvente proceduri de chirurgie orală,
în sprijinul căreia este des utilizată imagistica tridimensională.
Obiectivul studiului a fost de a descrie variațiile in poziția anatomică
a molarilor de minte mandibulari și evaluarea necesității
investigațiilor imagistice 3D.
Material și metodă: S-a efectuat un studiu retrospectiv la care au
participat 699 pacienții care s-au prezentat în ambulatoriul de
Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a Spitalului "Sf Spiridon" Iași în
perioada Ianuarie 2012-Februarie 2018. Au fost evaluați 1197 molari
de minte. S-au studiat relația spațială a molarilor de minte cu canalul
mandibular, configurația și angulația rădăcinilor și stadiul de
dezvoltare al molarilor de minte.
Rezultate: În 46,7 % din cazuri s-a evidențiat contactul direct cu
canalul mandibular. În ceea ce privește poziția canalului mandibular,
la 29% din cazuri acesta a fost situat vestibular față de molarii de
minte și la 23% din cazuri, lingual, dar au fost situații în care
investigațiile imagistice au relevat situarea sa interradicular (7,4%).
Funcție de distribuția rădăcinilor la 31,4% din cazuri una din rădăcini
a perforat corticala linguală și în 4,3% din cazuri corticala
vestibulară.
Concluzii: Datorită variației poziției și configurației molarului de
minte, utilizarea imagisticii tridimensionale este recomandată înainte
de îndepărtarea chirurgicală a molarilor de minte mandibulari, pentru
a
evita
complicațiile
intrași
postoperatorii
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INFLUENȚA MICROFLOREI ASUPRA SPAȚIULUI
ENDODONTIC, EVOLUȚIA ABCESELOR APICALE
ACUTE ȘI CONDUITA TERAPEUTICĂ
Autor: Anca Mantu
Coordonator științific: Asist. univ. drd. dr. Raluca Cristina Mocanu
Motivația studiului: În urma infectării canalelor radiculare, rezultă
cea mai frecventă formă de patologie endodontică recunoscută ca
abcces apical acut. Identificarea etiologiei la nivel microbiologic
aduce un aport semnificativ în rândul tratamentului, de cele mai
multe ori acesta fiind sistemic, urmat de tratament endodontic
ortograd sau retrograd.
Material și metodă: În cazul abceselor apicale s-a demonstat
prezența unei comunități multispecifice de bacterii anaerobe, datorită
studiilor ce utilizează metode de cultură și microbiologie moleculară
avansată . Aceste două forme de tratament au fost aplicate unor
pacienți care s-au prezentat în perioada 2017-2018 la cabinetul de
specialitate. A fost selectat un grup de 23 de pacienți , cu vârstele
cuprinse între 27-50 de ani, care prezentau diferite forme de
inflamații periapicale.
Rezultate: Urmărirea succesului tratamentului în cazurile selectate,
din punct de vedere clinic și radiologic, a evidențiat secvențe de
vindecare ale osului demineralizat. Prognosticul favorabil în urma
tratamentului endodontic ortograd sporește încrederea pacientului
față de planul terapeutic.
Concluzii: Studii privind microbiologia implicată în această
patologie prezintă un interes continuu în rândul cercetătorilor.
Complexitatea etapelor de tratament în abcesul apical acut este
asociată cu etiologia infecțioasă.
Bibliografie: “Microbiologie și tratamentul abceselor apicale acute”
de José F. Siqueira Jr. și Isabela N. Róças 2009;“Abcesul dentar: o
revizuire microbiologică” de Shweta și S Krishna Prakash 2013.
Cuvinte cheie: microbiologie,abces apical acut,tratament endodontic
ortograd,
prognostic
favorabil
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EVALUAREA MATERIALELOR UTILIZATE PENTRU
ÎNREGISTRAREA OCLUZIEI
Autor: Oana Andreea Voineanu
Coautor: Cătălin Cușnir
Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. Kamel Earar, Asist. univ. drd.
Alina-Ramona Dimofte
Motivația studiului: Înregistrarea corectă a relațiilor ocluzale are un
rol cheie în obținerea unor restaurări protetice exacte, care asigură
funcționalitatea aparatului dento-maxilar.
Material și metodă: S-a efectuat un studiu clinic pe un pacient
dentat, în vârstă de 30 de ani. S-au amprentat ambele arcade, după
care s-au înregistrat relațiile de ocluzie cu diferite tipuri de materiale:
silicon de condensare, silicon de adiție, material termoplastic de tip
stents. Evaluarea materialelor utilizate a constat în măsurarea
distanței între 3 perechi de puncte de referință de la nivelul bazelor
modelelor de studiu. Fiecare distanță a fost măsurată de 3 ori, ulterior
fiind calculată media. Măsurarea s-a realizat cu ajutorul unui
micrometru digital. Precizia de înregistrare a suprafețelor ocluzale a
fost corelată ulterior cu imaginile obținute prin scanare digitală 3D.
Rezultate: Între tipurile de materiale utilizate s-au observat diferențe
semnificative ale valoriilor medii ale distanțelor verticale prestabilite
pe modele. Cele mai reduse valori ale distanțelor măsurate au fost
înregistrate în cazul siliconului de adiție (33,30mm, 36,87mm,
31,15mm).
Concluzii: Echipa medic-tehnician dentar trebuie să țină cont de
acuratețea reproducerii relațiilor interocluzale în funcție de
materialul utilizat, alegerea acestuia având un rol important în reușita
tratamentului protetic.
Bibliografie: Pagnano, Valéria de Oliveira, Bezzon, Osvaldo Luiz,
Mattos, Maria da Glória Chiarello de, Ribeiro, Ricardo Faria, &
Turbino, Miriam Lacalle. (2005). Clinical evaluation of interocclusal
recording materials in bilateral free end cases. Brazilian Dental
Journal, 16(2), 140-144
Cuvinte cheie: relații de ocluzie, silicon de adiție, homeostazie
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EVALUAREA RISCULUI PARODONTAL AL
PACIENȚILOR CU DIABET ZAHARAT
Autor: Aurelia Zaharia
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Mihaela Moisei
Motivația studiului: Diabetul zaharat, afecțiune cronică cu
prevalență de 6% la nivel mondial, constituie un factor de risc major
al afecțiunilor parodontale.
Material și metodă: Studiul s-a realizat pe un lot de 63 de pacienți,
41 bărbați și 22 femei, între 36-92 ani din cadrul secției de ”Diabet
Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice” a Spitalului Clinic Județean de
Urgență ”Sfântul Apostol Andrei” Galați. S-a evaluat statusul
parodontal prin examen clinic și paraclinic (radiografii, OPG).
Stadiul actual al bolii de fond, diabetul zaharat, s-a stabilit pe baza
datelor din foile de observație. Datele au fost prelucrate cu ajutorul
programului Excel 2010.
Rezultate: Analizând incidența complicațiilor orale s-a constatat că
79% dintre pacienți prezintă parodontită iar 21% gingivită. În funcție
de vechimea diabetului distribuția este: între 0-5 ani- gingivită-78%,
parodontită-22%, între 5-10 ani gingivită-20%, parodontită-80%, iar
peste 10 ani gingivită-8%, parodontită-92%. Dintre cazurile de
parodontită, forma profundă reprezintă 46%.
Concluzii: Afectarea parodontală este prezentă indiferent de
vechimea diabetului. O mai bună monitorizare interdisciplinară
riguroasă a celor două afecţiuni cronice ar ajuta la instituirea
precoce a măsurilor de prevenţie şi terapeutice.
Cuvinte cheie: boală parodontală, diabet zaharat.
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DETERMINAREA CONȚINUTULUI DE COMPUȘI
BIOLOGIC ACTIVI DIN DIVERSE EXTRACTE DE
SALCIE
Autor: Alexandra-Mihaela Condruz
Coordonator științific: Prof. univ. dr. habil. Rodica M. Dinică
Motivația studiului:
Salcia conține acid salicilic, acesta fiind componentul activ al
aspirinei. Acidul acetilsalicilic a atins o poziție de lider mondial în
tratamentul fara prescriptie al stărilor dureroase, inflamatorii și
febrile. Motivația studiului constă în determinarea cantitații de acid
salicilc și a altor compuși din scoarță, frunzele si floarea salciei.
Material și metodă:
Am obținut extracte din diverse părti anatomice ale plantei ( scoarță,
frunze si flori )cu alcool 70% la ultrasunete iar apoi am determinat
conținutul de acid salicilic si a polifenolilor din toate extractele prin
metoda spectrofotometrică.
Rezultate:
S-au analizat extractele hidroalcolice de frunză, floare și scoarță de
salcie și s-a constatat că toate extractele analizate prezintă conținut
variabil de polifenoli respectiv acid salicilic.
Concluzii:
În urma determinărilor s-a constatat că in floare avem conținutul cel
mai mare de acid salicilic și polifenoli.
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PLANTĂ CARNIVORĂ CU EFECTE TERAPEUTICE
(REVIEW)
Autor: Monica Sandu
Coautori: Alexandra Mariana Trifan, Andra-Georgiana Trifan
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Biolog Mariana Lupoae
Motivația studiului: Roua cerului (Drosera rotundifolia) este o
plantă erbacee mică, insectivoră, perenă, hidrofită din Familia
Droseraceae. Este cea mai cunoscută plantă carnivoră din România și
atrage atenția asupra sa prin proprietățile sale curative. Scopul
studiului este de a evidenția numeroasele beneficii ale utilizării
acestei plante în vederea obținerii de noi tratamente.
Material și metodă: Realizarea acestui studiu s-a bazat pe colectarea
și analizarea diferitelor surse cu caracter științific, cu informații
importante privind compoziția plantei și principiile active care au
eficiență împotriva anumitor probleme ale aparatului respirator,
digestiv și afecțiunilor dermatologice.
Rezultate: Drosera rotundifolia este o plantă acvatică, insectivoră,
este una dintre puținele plante carnivore întâlnite în țara noastră și
apare în rezervațiile naturale, fiind ocrotită de lege. Această plantă
rară, deși puțin studiată din punct de vedere medicinal și farmaceutic,
prezintă, în mod surprinzător, o serie de principii active cu efecte
antibacteriene, antitusive, antibiotice, antispasmodice.
Concluzii: Drosera rotundifolia are o compoziție bogată în principii
active care îi conferă multiple proprietăți terapeutice. Această plantă
carnivoră prezintă un adevărat potențial pentru realizarea unor noi
medicamente ce pot da rezultate în tratarea unor afecțiuni
respiratorii, digestive și dermatologice.
Bibliografie: Launert E. Edible and Medicinal Plants, Hamlyn 1981
Cuvinte cheie: Drosera rotundifolia, principii active, sistem
respirator,digestiv.
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AURUL VERDE- HAMEIUL (HUMULUS LUPULUS)
Autor: Cătălina Cojan
Coautori: Andra-Gabriela Draghia, Diana-Gabriela Dumitru
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Biolog Mariana LUPOAE
Motivația studiului: Remediile naturiste au fost mereu apreciate de
către populație în combaterea sau tratarea unor boli. Încă din
antichitate hameiul este utilizat cu multiple scopuri: medicinale, în
alimentație. Astăzi este cunoscută datorită utilizării în industria berii.
Însă aceasta plantă se utilizează și în scop medicinal având
numeroase efecte benefice. Scopul studiului este de a pune în
evidență importanța utilizării acestei specii .
Material și metodă: Deoarece majoritatea principiilor active sunt în
componența perilor glandulari, am acordat importanță identificării
lor. Pentru studiu perilor glandulari din conurile femele ai hameiului
am utilizat metoda observării cu ajutorul microscopului. De
asemenea ne-am folosit de o bază de material preluată din diverse
studii cu caracter științific.
Rezultate: În urma studiului s-a remarcat utilizarea hameiului în
terapeutică datorită efectului său ușor sedativ(fitotranchilizant),
relaxant a musculaturii netede, în special la nivelul tractului digestiv,
având și o acțiune antiinflamatoare tot în acest areal. Humulona și
lupulona din compoziția hameiului imprimă produsului vegetal
proprietăți antibacteriene. De asemenea s-a evidențiat o posibilă
activitate anti-tumorală.
Concluzii: Datorită accesibilității și proprietăților benefice, Hameiul,
adimistrat corespunzător, ar putea fi utilizat în scop fitoterapeutic
pentru tratarea diferitor afecțiuni.
Bibliografie: U. Stănescu, Plante medicinale de la A la Z, editia II, 2014,
Humulus lupulus L.(hamei), pp 319-323.

Cuvinte cheie: hamei, peri glandulari, humulonă, sedative
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ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ȘI
ANTIMICROBIANĂ A SCORȚIȘOAREI
Autor: Anatolie Polimaru
Coautor: Nicolae Polimaru
Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. habil. Rodica M. Dinică, Șef
lucrări dr. Alina-Viorica Iancu
Motivația studiului:
Scorțișoara (Cinnamonum sp.) este coaja de culoare cenușie, a
arborelui de scorțișoară, ce se utilizează în bucătăria occidentală, sub
formă de batoane sau sub formă măcinată, mai ales pentru
aromatizarea produselor de cofetărie, iar în țările orientale și la
condimentarea preparatelor culinare. Aceasta conține substanțe cu
caracter antioxidant și antimicrobian.
Material și metodă:
Au fost extrase uleiurile volatile din 3 probe de scorțișoară. La fel, au
fost preparate extractele alcoolice ale acestora. Activitatea
antioxidantă a fost pusă în evidență cu ajutorul metodei DPPH, iar
activitatea
antimicrobiană,
atât
cu
ajutorul
bacteriilor:
Staphylococcus aureus și Escherichia coli, cât și a ciupercii Candida
albicans, prin metoda difuzimetrică Kirby-Bauer.
Rezultate:
În urma extracției uleiurilor volatile din scorțișoară, s-au obținut
randamente cuprinse între 1,14 și 1,69% . La efectuarea activității
antioxidante, s-a obținut o decolorare diferențială a DPPH-ului. La
evidențierea activității antimicrobiene, s-au obținut zone de inhibiție
a ciupercii și ale bacteriilor cu dimensiuni cuprinse între 6 și 22 mm.
Concluzii:
În urma efectuării activității antioxidante, s-a observat că uleiurile
volatile din probele 1 și 2 anihilează radicalul DPPH, iar extractele
alcoolice din proba 2 și 3 au o activitate antimicrobiană mai
pronunțată.
Bibliografie: Van Haute, Raes, Van der Meeren, & Sampers, 2016
Cuvinte cheie: scorțișoară, antioxidant, antibacterian, antifungic.
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CREAREA UNEI MACHETE – SIMBOL AL
FACULTĂŢII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
Autor: Alexandru Dan Sirbu
Coautori : Valeria Fășie, Florentina Poitelea, Oana Bolum
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Mariana Lupoae, Conf. univ.
dr. Ana-Maria Pelin
Motivația studiului:
Cu toții am văzut pe geamurile farmaciilor acea figurină compusă
dintr-un stâlp de la baza căruia pornesc doi șerpi. In această lucrare
am inițiat realizarea unei machete tridimensionale (3D) a siglei care
reprezintă Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universității
”Dunărea de Jos” din Galați, un simbol sub forma unui caduceu.
Material și metodă:
Ca materiale am folosit sigla facultății, iar cu ajutorul
medicamentelor sub diferite forme (comprimate, drajeuri, capsule
gelatinoase şi amilacee, comprimate filmate), dimensiuni şi culori,
am redat conturul acestei sigle in format 3D, finalizând cu obținerea
unei machete ce reprezintă simbolul facultății noastre.
Rezultate:
Macheta realizată redă caduceul lui Hermes. Șarpele reprezintă
puterea dătătoare de viață, iar medicamentele folosite reprezintă
modul de terapie utilizat în medicină. Caduceul a fost obținut din
mai mule forme farmaceutice, cu diferite forme, culori şi dimensiuni.
Concluzii:
Ca un simbol al Facultății de Medicină şi Farmacie din Galați, am
obținut o macheta tridimensională, cu ajutorul „pastilelor”,a siglei
noastre reprezentative.
Bibliografie: Ochiuz, I. Popovici, D. Lupuleasa, Terminologie
medicala si farmaceutica, 2010
Cuvinte cheie: sigla – simbol, macheta, caduceu
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STUDIUL VITAMINEI K PRIN METODA
SPECTROFOTOMETRICA ÎN DOMENIUL
ULTRAVIOLET
Autor: Andreea- Bianca Carp
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Irina Mirela Apetrei
Motivația studiului: acest studiu a fost realizat pentru a determina
concentrația de vitamina K din diferite produse farmaceutice, prin
spectrofotometrie în domeniul UV.
Material și metodă: pentru realizarea acestui studiu s-au folosit
diferite produse farmaceutice și anume : Vitamin K-2 100 µg (KALSecom), Vitamina K2 de 100 µg (Zenyth), Vitamina K2 de 90µg
(Vitaking) și Fitomenadion de 10 mg/ml (Terapia) precum și
aparatura și ustensilele de laborator pentru determinarea vitaminei K
prin metoda spectrofotometrică. Utilizând Spectrofotometru
Rayleigh UV 1601 și programul de măsurare UV-Software, s-au
înregistrat spectrele de absorbție specifice soluțiilor de vitamina K, în
domeniul spectral 200-400 nm. Citirea absorbanțelor probelor și a
standardului față de martor s-a făcut folosind cuve de cuarț cu drum
optic de 10 nm.
Rezultate: Cercetările au condus la obținerea unei dependențe liniare
foarte bune dintre absorbanța înregistrată și concentrația soluțiilor de
vitamina K. Aceasta ecuație de dependență rezultată a fost folosită
pentru determinarea concentrației de vitamina K din produsele
farmaceutice analizate.
Concluzii: Concentrațiile soluțiilor de vitamina K din produsele
farmaceutice, determinate experimental sunt apropiate de
concentrațiile
declarate
de
producator,
deci
metoda
spectrofotometrică poate fi utilizată pentru determinarea
concentrației de vitamina K din produse farmaceutice.
Bibliografie:1.Neamțu G., „Substanțe naturale biologic active”,
Vol.1,Ed. Ceres
2.Nascu H.I., Jantschi L., „Chimie analitică și instrumentală”, Ed.
Academinc Pres&Academic Direct,2006
Cuvinte cheie:vitamina K, spectrofotometrie, absorbanță
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DETERMINAREA VITAMINEI В12 DIN PRODUSE
FARMACEUTICE
Autor: Iulia Matcovscaia
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Irina Mirela Apetrei
Motivația studiului: Astăzi există un interes tot mai sporit pentru
determinarea precisă a conținutului de vitamine în suplimente
alimentare și produse farmaceutice. Deficiența vitaminei В12
(anemia megaloblastică) este o boală nutrițională frecventă. De
aceea, acest studiu își propune să determine dacă cantitatea de
cianocobalamină din diverse produse farmaceutice coincide cu
concentrațiile declarate de producători.
Material și metodă: A fost cercetată vitamina В12 din două
suplimente alimentare (sub formă de capsule și comprimate
sublinguale) și patru produse injectabile (procurate din România,
Ucraina, Belarus). Determinarea conținutului de cianocobalamină s-a
realizat prin metoda spectrofotometrică UV- Vis cu ajutorul
spectrofotometrului Rayleigh UV- 1601 conectat la calculator prin
programul de înregistrare „UV Software”.
Rezultate: Pentru toate cele șase produse au fost înregistrate
spectrele UV-Vis ce se caracterizează prin 3 maxime de absorbție
conform literaturii de specialiatate. Banda de absorbtie cu un maxim
pronunțat la 360 nm se pretează la determinări cantitative. S-a
observat că suplimentele alimetare au conținutul în substanță activă
mai mic decât cel menționat de producător, fiind subdozate. Însă
formele injectabile cu aceeași concentrație teoretică în
cianocobalamină prezintă rezultate experimentale apropiate.
Concluzii: Vitmina В12 este o vitamină atât de puternică, încât
cantitatea terapeutică se exprimă nu în miligrame (mg), ci în
micrograme (mcg). Rezultatele elocvente obținute pentru formele
injectabile demonstrează
că acestea sunt de preferat pentru
tratamentul avitaminozelor în comparație cu suplimentele, ceea ce
denotă că mențiunile producătorului corespund realității.
Cuvinte cheie: cianocobalamina, spectrofotometrie, vitamine
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ACȚIUNEA ANTIDEPRESIVĂ ȘI INTERACȚIUNILE
MEDICAMENTOASE A SPECIEI HYPERICUM
PERFORATUM
Autor: Nataliia Zholia
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Silvia Robu
Motivația studiului:.
Datorita utilizării pе scară largă a Sunătoarei(Hypericum perforatum)
ca antidepresiv ,din considеrеnt ca nu sunt grеvate de rеacții advеrse
caracteristice medicamеntelor de sinteză. La ora actuala se înterprind
studii privind eficacitatea sunatoarei în depresie ușoară și moderată
și a mecanismului de acțiune prin care reacționează aceasta.In
același cadru s-au efectuat și studii privind interacțiunea
medicamentelor cu principiile active ale acesteia.
Material și metodă:
Parcurgerea unor articole de specialitate referitoare la acțiunea
antidеpresivă care o dezvoltă specia Hypericum Perforatum ,precum
și efectele adverse posibile.
Rezultate:
Rеzultatele obținute în urma studiilor efеctuate în vitro și în vivo cu
privire la acțiunea antidepresivă sunt încurajatoare.S-a demonstrat că
sunătoarea are rolul de inductor enzimatic, urmarea fiind o
mеtabolizare rapidă a medicamentelor care sunt metabolizate in
organism pe calеa citocrom P 450 izoenzima 3A4, duce la scăderea
concentrațiilor acestor medicamente în plasmă și, în consecință, la
diminuarea efеctelor lor terapeutice.
Concluzii:
Autorii au ajuns la concluzia că există dovezi convingătoare că
sunătoarea este eficace în dеpresia ușoară și modеrată. Cu toatе
acеstea,s-a dovedit ca are numeroase intеrcațiuni negative cu altе
mеdicamente,inclusiv tratamente importante.
Cuvinte cheie:Hypericum perforatum, antidepresiv,interacțiuni
medicamentoase,CYP450.
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CERCETĂRI ACTUALE REFERITOARE LA
ACȚIUNILE FARMACOLOGICE ȘI POSIBILITĂȚILE
DE UTILIZARE A SPECIEI CHELIDONIUM MAJUS
Autor: Anna Adriana Karaushu
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Silvia Robu
Motivația studiului:
Rostopasca (Chelidonium majus), familia Papaveraceae, cunoscută
sub numele de ,,iarbă de negiˮ, a fost folosită încă din antichitate în
medicina populară, însă datorită reacțiilor adverse pe care le produce,
utilizarea ei a fost limitată. La ora actuală se întreprind studii
referitoare la mecanismele prin care principiile active din
Chelidonium majus prezintă noi acțiuni farmacologice.
Material și metodă:
Parcurgerea unor articole de specialitate referitoare la diferite acțiuni
pe care le dezvoltă principiile active din Chelidonium majus, de
asemenea a reacțiilor adverse pe care acestea le determină.
Rezultate:
Rezultatele obținute în urma studiilor efectuate in vitro, cu precădere
cele refritoare la acțiunea anticanceroasă, sunt încurajatoare, urmând
ca acestea să continue in vivo. Cu toate acestea, a fost demonstrată și
acțiunea hepatotoxică în urma administrării neadecvate a
preparatelor ce conțin rostopască.
Concluzii:
Investigarea amănunțită atât a acțiunilor farmacologice cât și a
reacțiilor adverse pe care principiile active din Chelidonium majus le
dezvoltă, va conduce în viitor la obținerea unor medicamente
valoroase, utilizate în special în terapia anticanceroasă.
Cuvinte cheie: Chelidonium
citotoxicitate, hepatotoxicitate.

majus,

acțiune
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ETNOBOTANICELE SI EFECTELE LOR –(REVIEW)
Autor: Alexandru Ionuț Perju
Coautor: Elena Andreea Păvălașc
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Biolog Mariana Lupoae, Șef
lucrări dr. farm. chim. Alina Elisei
Motivația studiului: Este din ce în ce mai evident că în ultimii ani
consumul de droguri suferă o schimbare de paradigmă la nivel
internaţional. Lucrarea se doreste a fi un semnal de alarma privind
cresterea importanta a consumului de droguri in randul populatiei si
efectele nocive ale acestora.
Material și metodă: Analiza literaturii de specialitate privind
consumul de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP)
cunoscute sub denumirea de etnobotanice a atras atenţia prin efectele
negative asupra vieţii copiilor şi adolescenţilor care au iniţiat
consumul, dar şi prin creşterea rapidă şi vizibilă a fenomenului în
rândul populaţiei generale.
Rezultate: Un obiectiv principal al acestui studiu a constat în
delimitarea unui set de recomandări privind intervenţiile de reducere
a cererii de droguri noi şi identificarea unor strategii de răspuns
adecvat problemelor pe care consumul acestui tip de substanţe l-a
generat.
Concluzii: Studiul încearcă o prezentare elaborată a dimensiunilor în
care se manifestă fenomenul consumului de SNPP, a riscurilor
medicale, dar si solutii privind problemele asociate consumului de
SNPP.
Bibliografie:http://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/4f1fd1f4cd
207 Comunicare_in_consumul_de_droguri-2.pdf
Cuvinte cheie: Etnobotanice,riscuri, solutii.
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ȘERPI VENINOȘI ȘI PLANTE ANTIVENIN (REVIEW)
Autor: Sorina-Andreea Dima
Coautor: Bogdan Gabriel Dinu
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Biolog Mariana Lupoae
Motivația studiului:
Mușcătura de șarpe constituie o problemă medicală generală
neglijată la nivel global. Serviciile sanitare insuficiente, transportul
deficitar și prin urmare, administrarea întârziată a unui antivenin
sintetic sunt cauzele principale ale mortalității excesive. În plus,
reacțiile adverse la medicamente și condițiile inadecvate de
depozitare duc la limitarea utilizării antiveninurilor sintetice. Flora
medicală disponibilă, utilizată de vindecătorii tradiționali, are, deci,
nevoie de atenție.
Material și metodă:
Consultarea și sinteza unui vast material bibliografic privind cele mai
periculoase specii de șerpi de pe glob, cât și specii de plante ce pot fi
utilizate ca remediu pentru tipuri specifice de venin.
Rezultate: Majoritatea șerpilor sunt neveninoși (constrictori) și își
ucid prada prin încolăcire în jurul ei și sufocare, dar șerpii veninoși
sunt răspândiți pe toate continentele, exceptând Antarctica.
Din analiza literaturii de specialitate s-a constatat că există
numeroase specii de plante antivenin, eficiente și împotriva veninului
celor mai temuți șerpi.
Concluzii:
Cunoașterea și identificarea speciilor medicinale cu proprietăți
antivenin prezintă mare importanță, întrucât acestea pot constitui
primul ajutor în cazul unei mușcături, ducând la reducerea
mortalității la nivel global.
Bibliografie: Meenatchisundaram S, Parameswari G, Subbraj T,Michael
A. Anti-venom activity of medicinal plants – Amini review. Ethno botanical
Leaflets. 2008;

Cuvinte cheie: plante, venin, șerpi.
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STUDIUL REȚINERII IONILOR DE FE (III) ȘI CU (II)
PE ZEOLIȚI
Autor: Marius Gabriel Enciu
Coordonator științific:Prof. univ. dr. Irina Mirela Apetrei
Motivația studiului:Acest studiu a fost realizat pentru a observa
capacitatea zeolților de a reține ionii de Fe(III) si Cu(II).
Material și metodă: Pentru a realiza acest studiu am folosit
urmatoarele produse farmaceutice: Zeolit Detox, capsule de la
Herbagetica si BioZheolyth comprimate de la Dacia Plant, aparatură
si ustensile de laborator cum ar fi: Spectrofotometrul Rayleigh,
balanța analitică, baloane cotate, eprubete, pipete,etc.
Rezultate: S-au înregistrat spectrele de absorbție ale soluțiilor de
CuSO4 de concentrație 10-3 mol/L si de FeCl₃ de concentratie 10-3
mol/L în domeniul Vis (400 – 800 nm). S-au observat maximele de
absorbție ale acestor soluții înainte de trecerea în coloana cu zeolit si
dupa trecerea in coloana cu zeolit.
Concluzii: Dupa înregistrarea spectrelor de absorbție ale soluțiilor de
Fe(III) si Cu(II),trecute prin coloana cu zeolit s-a observat ca acestea
nu prezintă picurile specifice fierului si cuprului.Deci zeoliții Zeolit
Detox si ByoZheolyth pot fi utilizați pentru reținerea metalelor grele
din organism.
Bibliografie:Tanți
Patriche,Dana
Tutunaru,Bianca
Chesaru,Biochimie I si Biochimie II,Editura Zigotto
Cuvinte cheie: zeoliti, spectrofotometrie
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CERCETĂRI PRIVIND PROPRIETĂȚILE
ANTIBACTERIENE ȘI ANTIFUNGICE ALE PULBEREI
DE SCORȚIȘOARĂ
Autor: Cristina Sandu
Coordonatori științifici: Șef lucrări dr. ing. farm. Alina Mihaela
Elisei, Șef lucrări dr. Alina Viorica Iancu
Motivația studiului: Plantele au fost utilizate din cele mai vechi
timpuri ca surse naturale de substanțe antimicrobiene pentru
tratamentul unor afecțiuni. O atenție deosebită este acordată plantelor
medicinale folosite ca surse alternative antimicrobiene. Unele specii
aparținând genului Cinnamomun, utilizate în mod obișnuit ca și
condiment, conțin mulți compuși antibacterieni.
Material și metodă: În prezenta cercetare am utilizat pulbere de
scorțișoara de origine din Indonezia și Madagascar. Am obținut
extractelor din pudra de scorțișoară folosind diferiți solvenți.
Screening- ul antimicrobian a fost realizat prin metoda difuzimetrică,
folosind tulpini bacteriene și fungice de referință. Activitatea
antimicrobiană a extractelor obținute a fost evaluată față de
activitatea unor antibiotice și antifungice utilizate frecvent in
terapeutică.
Rezultate: Rezultatele obținute în urma evaluării activității
antimicrobiene a extractelor de scorțișoară demonstrează efectul
inhibitor al acestora asupra unor tulpini de bacterii Gram pozitive și
Gram negative și un efect inhibitor considerabil asupra fungilor.
Concluzii: Scorțișoara poate fi folosită cu succes ca alternativă la
antibioticele de sinteză. Principalii constituenți responsabili de
proprietățile antifungice și antibacteriene o recomandă cu tărie pentru
dezvoltarea direcțiilor de cercetare în scopul conceperii și punerii la
punct a unor strategii de obținere a unor specialități farmaceutice în
diferite forme farmaceutice care să valorifice potențialul
antimicrobian al scorțișoarei.
Cuvinte cheie: scorțișoară, metoda difuzimetrică, activitatea
antimicrobian.
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IDENTIFICAREA CANABINOIZILOR DIN SPECIA
CANNABIS SATIVA PRIN TLC
Autor: Ștefania-Andreea Rolea
Coautori: Antonescu Loredana, Cristina Patrașcu
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Carmen Chițescu
Conf. univ. dr. Biolog Mariana Lupoae
Motivația studiului: Canabis, marijuana, „iarbă” sunt doar câteva
denumiri folosite pentru unul dintre cele mai populare droguri:
Cannabis sativa. Compușii activi conținuți de planta de canabis sunt
canabinolul, dar mai ales tetrahidrocanabinolul. Dat fiind importanța
acestui subiect atât în cadrul prevenirii consumului de droguri, dar și
utilizării în scopuri medicale a compușilor activi, studiul de față își
propune testarea unei metode calitative de identificare a derivaților
de canabis prin cromatografie în strat subțire sau cromatografie
planară (THC).
Material și metodă: Din amestecul de plante mărunțite, canabinoizii
au fost extrași cu solvenți organici și ulterior identificați prin tehnica
THC. Metoda a fost optimizată în ceea ce privește sistemul de eluție
prin testări succesive. Reactivul utilizat pentru developarea plăcilor
cromatografice a fost Fast Blue B.
Rezultate: Identificarea compușilor țintă s-a realizat cu succes,
limita de detecție fiind de 250 ng/g pulbere plante. Conform
literaturii de specialitate, pe lângă utilizarea în scop recreativ,
canabisul medicinal are numeroase efecte benefice: în chimioterapie
și pacienții HIV, presiune intraoculară scăzută, scleroză multiplă.
Concluzii: Avantajele tehnicii folosite se referă la: separarea netă și
specifică a substanțelor, limita de detecție de ordinul ng/ml extract
oferind o sensibilitate ridicată, ușurința și rapiditatea realizării,
precum și la costurile reduse.
Bibliografie: Santos et al., 2016, Forensic chemistry, 1:13-21
Cuvinte cheie: Canabinoizi, Cannabis sativa, cromatografie planară.
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MARIJUANNA DINCOLO DE MITURI ȘI
MISTIFICĂRI: CE SPUNE ȘTIINȚA
Autor: Cristina Grosu
Coautor: Teodora Bucur
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Ana Maria Pelin, Prof. univ.
dr. Costinela Georgescu
Motivația studiului: : Prezentarea efectelor terapeutice şi efectelor
toxice ale Marijuannei, cel mai cunoscut drog utilizat în mod ilicit
de majoritatea persoanelor tinere. Reprezintă totodată şi unul dintre
cele mai controversate subiecte din societatea contemporană, având o
utilizare vastă încă din cele mai vechi timpuri.
Material și metodă: Posterul prezent a fost realizat în urma
documentării din carţi de specialitate şi pagini web care prezintă
studii concrete făcute pe indivizi voluntari prezentând diferite
afecţiuni.
Rezultate: Tetrahidrocanabinol este una dintre substanţele active din
Marijuanna. Efectele sale variază în funcţie de doză, mod de
administrare şi vulnerabilitatea psihologică a consumatorului. Efectul
farmacologic primar al THC este o urmare a interacţiunii cu
receptorii CB1 aflaţi în SNC şi cu receptorii CB2 aflaţi în nervii
periferici. În ceea ce priveşte efectul terapeutic, Marijuanna s-a
dovedit a fi eficientă în diminuarea crizelor convulsivante.
Pe de altă parte, efectele toxice au fost prezente în cazul consumului
„cronic” al părţilor aeriene ale plantei.
Concluzii: Marijuana are efecte terapeutice precum proprietăţi
antiemetice care ameliorează efectele secundare produse de
chimioterapia anticanceroasă. De asemenea, are efect relaxant asupra
musculaturii, efecte anticonvulsivante şi proprietatea de a reduce
presiunea intraoculară cauzată de glaucom. În ciuda avantajelor
terapeutice, Marijuana nu face parte din schema de tratament pentru
niciuna dintre aceste indicaţii menţionate.
Bibliografie: Levine‟s Pharmacology Ediţia 7 – Carol T. Walsh
www.medscape.com
Cuvinte cheie: marijuanna, toxicitate, drog, THC
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ÎNTRE DOUĂ LUMI
Autor: Alexandra Pavel
Coautor: Simona Bratu
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Biolog Mariana Lupoae
Motivația studiului:
Șarpele încolăcit este simbolul universal al medicinei , simbol păstrat
preț de mii de ani . Aflându-ne sub spectrul simbolic al Șarpelui lui
Esculap , necesitatea aprofundării originilor acestui simbol este una
impreioasă .
Rezultate:
Între mitologia greacă și herpetologie se află unul din cei mai
eleganți șerpi din fauna României –Zamenis longissimus , șarpe ce
semnifică renașterea și dualitatea din medicină – lupta dintre viață și
moarte, dintre tratament și boală .
Concluzii:
Îmbinând cunoștințe din mitologie , cunoștințe biblice și cunoștințe
din herpetologie putem înțelege originea și profunzimea din spatele
acestui simbol . O specie puțin studiată , neveninoasă , protejată prin
lege este simbolul ce legă oameni din toate colțurile lumii , oameni
ce își dedică viața ajutându-și semenii și purtând o luptă ce niciodată
nu va fi câștigată pe deplin.
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STUDIUL ACTIVITĂȚII ANTIMICROBIENE A UNUI
PRODUS COSMETIC PE BAZĂ DE ULEIURI
Autor: Dumitru Popa
Coordonatori științifici: Șef lucrări dr. farm. ing. Alina Mihaela
Elisei, Șef de lucrări. dr. biolog Alina Viorica Iancu
Motivația studiului:
Prepararea unui produs cosmetic, ca urmare a tendinței unei părți din
populația masculină de a fi purtători de barbă, care să satisfacă din
punct de vedere vizual și olfactiv și să permită/asigure întreținerea ei
și protejarea față de factorii externi. Scopul studiului îl reprezintă
prepararea unui ulei de barbă și testarea activității antibacteriene și
antifungice a produsului obținut.
Material și metodă:
Achiziționarea uleiurilor din comerț: ulei de susan, ulei de jojoba,
ulei de avocado, ulei de grapefruit, ulei de cedru. Obținerea unui
produs cosmetic prin combinarea în diferite proporții a uleiurilor
respective. Testarea activității antimicrobiene a fost realizată prin
metoda difuzimetrică, folosind tulpini de referință bacteriene și
fungice.
Rezultate:
Uleiurile de susan, jojoba, avocado, grapefruit și cedru au prezentat
atât activitate antibacteriană cât și activitate antifungică când au fost
analizate individual. Produsul cosmetic obținut prin combinarea în
diferite proporții a acestor uleiuri a manifestat o activitate
antibacteriană și antifungică mai pronunțată față de cea evidențiată în
urma testării individuale a uleiurilor.
Concluzii:
Produsul cosmetic obținut prezintă proprietăți terapeutice, care îl
recomandă pentru utilizarea zilnică, pentru îngrijire și întreținere.
Cuvinte cheie: ulei de susan, ulei de jojoba, ulei de avocado, ulei de
grapefruit, ulei de cedru, activitate antimicrobiană
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ASPECTE PRIVIND SITUAȚIA CONSUMULUI DE
DROGURI ILICITE ÎN ROMÂNIA
Autor: Mădălina-Iulia Con
Coordonatori științifici: Șef lucrări dr. farm. ing. Alina Mihaela
Elisei, Conf. univ. dr. biolog Mariana Lupoae
Motivația studiului: Deși consumul de droguri ilicite din Romania
este cu mult sub media Uniunii Europene, efectele drogurilor asupra
diferitelor categorii de consumatori sunt îngrijorătoare. În lucrarea de
față s-au sintetizat informații publicate de către organizații
specializate și s-au interpretat rezultatele obținute prin metoda
anchetei (chestionar) efectuată pe un eșantion reprezentativ de
populație.
Material și metodă:In vederea atingerii obiectivelor propuse, s-a
realizat o metaanaliză pe baza Rapoartelor Naționale publicate de
Agenția Națională Antidrog între anii 2011-2017. S-au pus in
evidență în principal categoriile de droguri utilizate de către
consumatori, urgențele medicale provocate de consumul acestora,
decesele directe sau indirecte, efectele drogurilor asupra sănătății
psihice a consumatorilor. S-a elaborat un chestionar adresat
populației generale cu privire la consumul de droguri.
Rezultate: Rezultatele analizei mențin informația conform căreia
canabisul este cel mai utilizat drog. Cele mai multe urgențe medicale
sunt produse de substanţele noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP).
Cel mai mare număr de cazuri de infecție cu HIV, HVB și HVC este
înregistrat în rândul celor care folosesc injectarea ca mod de
administrare al drogurilor. Rezultatele chestionarului arată că
motivul principal al consumului de debut este curiozitatea.
Concluzii:Atitudinea consumatorilor rămâne cea de indiferență și de
negare a dependenței dobândite, deși ei sunt conștienți de
consecințele consumului de droguri atât în plan social cât și asupra
sănătății fizice și psihice, iar numărul de consumatori este în creștere.
Cuvinte cheie: droguri, sănătate
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ALOE VERA-ELIXIRUL TINEREŢII
Autor: Alina-Daniela Trandafir
Coautori: Andreea Chiscop, Ramona-Tabita Albu
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Biolog Mariana Lupoae
Motivația studiului: În utimii ani, conceptul de medicină alternativă
a făcut progrese, iar Aloe vera, una dintre plantele cu o istorie
îndelungată și strălucită, s-a bucurat de o atenție cu totul și cu totul
specială. Aloe vera conține vitamine, minerale, enzime, antioxidanți
și multiple componente fitochimice ce acționează la unison și au un
impact pozitiv asupra organismului.
Material și metodă: Metoda pe care ne-am bazat în vederea
realizării acestui studiu are la bază chestionarul distribuit în mediul
online persoanelor de diferite vârste care au declarat că folosesc
produse cosmetice, de îngrijire corporală și preparate farmaceutice
cu Aloe vera.
Rezultate: Prin metoda chestionarului pe care am aplicat-o s-a
remarcat faptul că gelul conținut de frunzele de Aloe vera este folosit
pentru tratarea unor afectiuni, pentru de îngrijire corporală
(catifelarea pielii uscate, calmarea mâncărimilor, pentru tratarea
ulcerațiilor genitale). Preparate farmaceutice cu Aloe vera sunt
apreciate de pacienți datorită principiilor active pe care această
specie le conține.
Concluzii: Nu există niciun ingredient singular din Aloe vera căruia
să i se datoreze efectul pe care îl are această plantă, nutrienții
"lucrează împreună" pentru a face planta eficientă.
Bibliografie: Chithra R Sajithlal GB, Chandrakasan G. Influence of
aloe vera on collagen characteristics in healing dermal wounds in
rats. Mol Cell Biochem. 1998;181:71–6. [PubMed]
Cuvinte cheie: planta, Aloe vera, principii active.
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CARACTERIZARI MORFOLOGICE SI
MICROSCOPICE ALE UNOR SPECII DIN FAMILIA
PINACEAE
Autor: Delia Costea
Coautori: Andreea-Claudia Dorobantu, Florentina-Ionela Coman
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Biolog Mariana Lupoae
Motivația studiului: Familia Pinaceae cuprinde 16 genuri cu 150 de
specii de conifere, monoice, rășinoase. Plantele din această familie
au o multitudine de principii active și conferă speciilor incluse o
serie de proprietăți terapeutice. Lucrarea are ca scop studiu
macroscopic al speciilor cât și analiza microscopică a canalelor
rezinifere- surse de principii active.
Material și metodă: Metoda științifică pe care ne-am bazat în
realizarea acestui studiu a fost colectarea a 6 mostre din specii
aparținând genului Pinus din Grădina Botanică Galați. După
observarea caracterelor macroscopice, cu ajutorul ustensilelor
necesare, am realizat secțiuni fine din fiecare frunză aciculară.
Rezultate: Cu ajutorul imaginilor obținute la microscop am reușit a
scoate în evidență canalele rezinifere diferențiate la cele 6 specii
studiate. Genul Pinus aparține familiei Pinaceae, prezintă frunze
aciculare persistente, grupate câte două, trei sau cinci într-o teacă
membranoasă, astfel că speciile genului sunt structurate în două
subgenuri, trei grupe. Pinus sylvestris are 15 canale rezinifere, având
cele mai multe față de celelalte specii.
Concluzii: Pinus sylvestris are o compoziție bogată în principii
active, care îi conferă multiple proprietăți terapeutice.
Bibliografie: Ciocârlan V., Flora ilustrată a României, Ediţia a doua
revăzută şi adăugită, Editura Ceres Bucureşti, 2000.
Cuvinte cheie: Pinus, frunză aciculară, canale rezinifere, principii
active.
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METODE SPECTROFOTOMETRICE DE
DETERMINARE A RUTOZIDEI
Autor: Mihaela Daniela Pîntecan
Coordonator științific: Prof. univ. dr. Irina Mirela Apetrei
Motivația studiului:
Determinarea cantitativă a rutozidei din produse farmaceutice având
la baza metode spectrofotometrice.
Material și metodă:
Tarosin cp. 20 mg, Complex cu Rutin şi Vitamina C cp. 50 mg,
Ascorutin Zinc cps. 300 mg, Minu Nino Protector sirop, 30 mg%.
Metoda spectrofotometrică în UV-Vis şi metoda Folin-Ciocâlteu.
Rezultate:
Înregistrarea spectrelor de absorbţie ale substanţelor analizate
folosind metoda spectrofotmetrică în UV.
Trasarea curbei de calibrare, aflarea concetraţiei de rutozidă din
substanţele analizate folosind metoda Foloin-Ciocâlteu.
Concluzii:
Folosind metoda spectrofometrică în UV putem observa că spectrul
este cu atât mai intens cu cât concentraţia este mai mare. În cele din
urmă putem oberva că Ascorutin Zinc, capsule 300 mg (Pro natura),
prezintă concentraţia cea mai crescută de rutozidă. Rezultate obţinute
cu ajutorul metodelor spectrofotometrice în UV și Folin-Ciocâlteu
demonstrează că produsele farmaceutice prezentate mai sus prezintă
un conţinut corespunzător de rutozidă. Rezultatele obţinute confirmă
validitatea folosirii metodei spectrofotometrice in UV şi a metodei
Folin-Ciocâlteu pentru determinarea cantitativă a rutozidei.
Bibliografie:
1. Aditya Ganeshpurkar, Ajay K.Saluja, „The pharmacological
Potential of Rutin”, Saudi Pharmaceutical Journal, 25, 2, 2017, pp
149-164
2. Irina Mirela Apetrei, Dana Tutunaru, Biochimie Generală, Editura
GUP University Press, Galați, 2013, 127 pag, ISBN 978-606-834868-1
Cuvinte cheie: Rutozidă, Folin-Ciocâlteu, Spectrofotometrie
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STUDIU COMPARATIV PRIVIND COMPOZIȚIA
MINERALELOR DIN FORME FARMACEUTICE
DIFERITE DE AFINE (VACCINIUM MYRTILLUS)
Autor: Manuela Frumosu
Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. Maria Cioroi, Conf.univ. dr.
Claudia S. Ștefan
Motivația studiului:
Afinul este un arbust care se găsește în special în Europa, fructele
fiind folosite atât ca aliment, cât și ca medicament. Compoziția
chimică bogată în antocianozide, taninuri, pectine, mirtilină, precum
și prezența considerabilă a mineralelor: Ca, Mg, Fe, îi conferă acestei
specii numeroase întrebuințări terapeutice, în afecțiuni oculare,
infecții urinare, gută, reumatism, diabet zaharat, având și acțiune
antidiareică, astringentă etc.
Material și metodă:
In cadrul acestui studiu s-a realizat determinarea comparativă a unor
minerale: calciu, magneziu și fier, din pulbere de afine (capsule și
ceai). Dozarea cantitativă a Ca și Mg a fost realizată prin metoda
complexonometrică, iar Fe a fost determinat spectrofotometric.
Rezultate:
Rezultatele experimentale indică faptul că probele analizate prezintă
un conținut optim de Ca, Mg, Fe, ceea ce contribuie la asigurarea
aportului necesar de minerale.
Concluzii: Produsele vegetale analizate, fie sub formă de capsule, fie
sub formă de ceai, prezintă un continut asemănător în ceea ce
privește compoziția mineralelor studiate.
Bibliografie:
1. Nicolae Ștefan, Botanică sistemică, Iași, 2007, Editura Universității „Alexandru
Ioan Cuza”, p.383
2. Jeffrey B. Blumberg, Cranberries and their bioactive constituents
in human health, Boston, 2013, American Society for Nutrition, p.618-629
3. Beneficiile afinului, Available from https://www.herbwisdom.com/herbbilberry.html, Accesat la data 3 mai 2018

Cuvinte cheie: Vaccinium Myrtillus, dozare Ca, Mg, Fe.
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MECANISMELE CUANTICE ALE ‘MEMORIEI APEI’
ŞI APLICAȚII ȊN MEDICINA ALTERNATIVĂ
Autor: Alexandru-Alin Corodeanu
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Simona Claudia Ștefan
Motivația studiului: Apa reprezintă unul dintre cele mai vechi
elemente din natură, de care depinde materia vie. Totuși, aceasta a
fost mult timp considerată o simplă moleculă, fără proprietăți
spectaculoase sau terapeutice demne de cercetat. Postularea teoriilor
cuantice, vine să completeze conceptul clasic de corp lichid,
dezvăluind o nouă proprietate a acesteia: ”memoria apei”. Astăzi,
comunitatea ştiințifică internațională este nevoită să-şi acordeze
teoriile clasice la noile descoperiri, și să găsească noi aplicații în
domeniul terapeutic.
Material și metodă: Pentru realizarea acestui studiu au fost utilizate
date disponibile în articolele din reviste ştiințifice de circulație
internațională, precum și din literatura comprehensivă.
Rezultate: Studiile realizate de către cercetători precum Jacques
Benveniste, Luc Montagnier, Masaru Emoto, au condus la concluzia
că apa reprezintă vehiculul informaţional din organism. Local, in
structura apei se formează domenii de coerenţă care ȋi permit să
stocheze informația primită de la orice substanță cu care
interacționează și de care se poate ‚lega‟ şi respectiv, ‚dezlega‟ ȋntrun timp mai scurt de 10-12 secunde. Moleculele de apă prezintă
‚flexibilitate și memorie‟, adaptându-se față de structurile materiei
înconjurătoare cu care intră în contact. Această proprietate
determină‟ apa să ‚preia‟ informația din mediul înconjurător şi să o
‚stocheze‟ în structura sa, adoptând diferite forme.
Concluzii: Conceptul de ”memorie a apei” revoluţionează tehnicile
curative utilizate la ora actuală din medicina tradiţională, susţinând
atât medicina alternativă, cât şi tratamentele homeopate.
Bibliografie:Gheorghiu
M.,Traian
T.
“Introducere
vibrațională”;Benveniste J.(2000).”Activation of human
electronically transmitted phorbol-myristate acetate.”
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ANALIZA POLIFENOLILOR DIN SPECIA
MOMORDICA CHARANTIA ȘI IMPORTANȚA
ACESTORA ÎN ACTIVITATEA TERAPEUTICĂ
Autor: Valentina Lupașcu
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Claudia Simona Ștefan, Conf.
univ. dr. Elena Lăcrămioara Lisă
Motivația studiului:
Momordica Charantia, numită popular și castravetele amar, prezintă
numeroase proprietăți terapeutice, bazate pe complexitatea
compozitiei chimice a acestei specii. Dintre acestea, pot fi
mentionate: activitate hipoglicemiantă si hipocolesterolemiantă,
activitate antioxidantă, efecte analgezice, antiinflamatoare, etc.
Material și metodă:
Prezentul studiu are ca obiectiv dozarea polifenolilor din fructul
castravetelui amar prin metoda spectofotometrică. Castravetele amar
a fost achizitionat de la un producator autohton din Jud.Ialomita,
impreuna cu certificatul de conformitate privind calitatea
microbiologica si absenta metalelor grele. Probele au fost uscate și
pulverizate corespunzător, in vederea analizei.
Rezultate:
Rezultatele obținute demonstrează că probele analizate prezintă un
conținut de polifenoli optim, care sustine acțiunea hipoglicemiantă
marcantă a acestei specii.
Concluzii:
Studiul confirmă prezenta polifenolilor in probele analizate.
Cercetările privind castravetele amar evidențiaza legătura stransă
dintre activitatea hipoglicemiantă și conținutul în polifenoli.
Bibliografie:
1. S. Patel, T. Patel, Evaluation of antioxidant activity, phenol and flavonoid
contents of Momordica Charantia Linn. Fruit, 2011, p.120-129
2. Kalita Pallab, Barman Tapan, Estimation of total flavonoids content and
antioxidant activities of methanolic whole plant extract of biophytum sensitivum
linn., 2013, p. 33-37
3. Mijitaba Hamissou, Antioxidative properties of bitter gourd (Momordica
charantia) and zucchini, 2013, p. 641-647

Cuvinte cheie: Momordica charantia, polifenoli, spectrofotometru.
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„AURUL VERDE AL INDIENILOR”
TESTE BIOCHIMICE ŞI BIOLOGICE
Autor: Mihaela Frumosu
Coautor: Ionescu Alexandra-Mariana
Coordonatori științifici: Prof. univ. dr. habil. Rodica Mihaela Dinică,
Șef lucrări dr. Alina Iancu
Motivația studiului:
Yerba mate este o plantă puțin studiată care se gasește în special în
America de Sud. Aceasta prezintă proprietăți terapeutice deosebite
datorită compoziției chimice diversificate. Planta poate fi o materie
primă valoroasă din punct de vedere profilactic și terapeutic pentru
diferite afecțiuni precum obezitate, maladia Alzheimer, stres
oxidativ,etc. Studii recente subliniază contribuția acestei plante în
diabetul zaharat de tip II.
Material și metodă:
Pentru determinările efectuate a fost obținut un extract brut, bogat în
principiile active prezente în plantă, pentru care s-a determinat
puterea reducătoare, s-a identificat prezenţa sau absenţa PAH-urilor,
activitatea antimicrobiană şi efectul anticoagulant asupra sângelui.
Rezultate:
În urma testelor efectuate s-a obţinut o putere reducătoare remarcantă
şi lipsa PAH-urilor din compoziţia chimică a plantei.
Activitatea antimicrobiană obţinută a fost semnificativă, iar efectul
anticoagulant prezent.
Concluzii:
În concluzie, în urma testelor efectuate si a rezultatelor obţinute,
Yerba mate poate fi considerată un produs cu acţiune profilactică și
terapeutică pentru diferite afecțiuni. Cercetări ulterioare sunt
necesare pentru dezvoltarea studiului prezentat în această lucrare.
Bibliografie:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3525749/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5305706/
http://guayaki.com/mate/130/Yerba-Mate.html
Cuvinte
cheie:
Yerba
mate,efect
anticoagulant,putere
reducătoare,activitate antimicrobiană, PAH-uri
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ANALIZA SPECTROFOTOMETRICĂ A FIERULUI
ÎN PROBE DE SER UMAN
Autor: Alina Ghioca
Coautor: Șef lucrări dr. Anamaria Hărăbor
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Elena Lăcrămioara Lisă,
Conf. univ. dr. Carmen Lidia CHIŢESCU
Cuvinte cheie: analiza spectrofotometrică, fier seric.
Motivația studiului: Fierul este un element esențial al sângelui. Mai
mult de 60% din fierul din organism se află în hemoglobina din
sânge. În lipsa fierului, multe procese, cum ar fi producția de energie
și regenerarea ADN-ului nu sunt posibile. Fierul menține sistemul
imunitar sanatos, permițând astfel organismului sa lupte împotriva
infecțiilor. Fierul este important şi pentru creşterea bebeluşului. În
ultimul trimestru de sarcină, bebelușul stochează 80% din fierul de
care are nevoie pentru creşterea din primele şase luni de viaţă.
Material și metodă: Serul obţinut prin centrifugare 10 min la 4000
rotaţii/min cu centrifuga EBA 20 Hettich Zentrifugen a fost supus
imediat determinarii biochimice a fierului seric prin metoda
spectrofotometrică standardizată la analizatorul automat Vitros 250biochimie uscata. Fierul (ca ion de fier) la pH acid este eliberat de pe
transferină şi migrează către stratul reducător, unde acidul ascorbic
reduce fierul feric (Fe3+) la fier feros (Fe2+). Ionul feros este apoi
legat de reactivul de culoare Ferene şi formează un complex colorat
cu absorbţia maxima la lungimea de undă de 600 nm.
Rezultate: După trasarea curbei de calibrare pe domeniul de
concentrație 10.1-600 µg/dL se determină concentraţia fierului din
probele necunoscute utilizând modelul matematic din software.
Concluzii: Estimarea fierului seric prin metoda spectrofotometrică
este o metodă rapidă ce necesită un volum mic de probă (10 μL).
Bibliografie:
1. Tietz NW (ed). Fundamentals of Clinical Chemistry. ed. 3.
Philadelphia: WB Saunders; 819-821; 1987.
2. Iron Panel of the International Committee for Standardization in
Haematology. Revised Recommendations for the Measurements of
Serum Iron In Human Blood. Br J Haematology. 75:615–616; 1990.
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METODA HPLC PENTRU CUANTIFICAREA
BUPIVACAINEI ÎN PLASMĂ ŞI LAPTE MATERN
Autor: Mirela-Cristina Mihnea
Coautor: Șef lucrări dr. Anamaria Hărăbor
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. Elena Lăcrămioara Lisă,
Conf. univ. dr. Carmen Lidia Chiţescu.
Motivația studiului: Bupivacaina este un anestezic comun utilizat în
chirurgia generală inclusiv în analgezia epidurală a gravidei și în
anestezia epidurală pentru operația cezariană. Absorbția sistemică a
bupivacainei în urma administrării epidurale lombare s-a dovedit a fi
bifazică, cu o fază inițială de absorbție rapidă urmată de o fază de
absorbție mult mai lentă. Absorbția din țesuturile extraneurale poate
afecta potențialul clinic și durata acțiunii. În consecință, dozele
epidurale trebuie să fie mai mari decât dozele i.v. Astfel, și
eliminarea compusului este diferită de modul injectării i.v. (t1/2 de
2.7 ore). Conform literaturii de specialitate, concentrații mici de
bupivacaină sunt detectate în urina mamelor și după 3 zile de la
anestezie. Bupivacaina traversează placenta și, de asemenea, se
excretă în lapte. Studiul își propune să determine dacă administrarea
de bupivacaină la naștere poate conduce la prezența de reziduuri de
substanță farmaceutică atât în sânge, cât şi în laptele mamei.
Material și metodă: Pentru cuantificarea bupivacainei în sângele
mamei și în laptele matern s-a utilizat tehnica HPLC-DAD. Au fost
optimizate metode de extracție lichid-lichid pentru fiecare material
biologic în parte utilizând probe îmbogățite cu compusul țintă.
Rezultate: Au fost trasate curbe de calibrare pe domeniul de
concentrație 0.5-3 µg/ml. Limita de cuantificare a metodei este de
0.3 µg/ml, atât în sânge, cât și în lapte matern.
Concluzii: Metoda dezvoltată este aplicabilă și poate fi utilizată cu
succes în studii clinice.
Bibliografie:
1. Veering BT, et al. Anesthesiology, 2002; 96(5): 1062-9.
2. Kuhnet PM, et al. Anesthesiology, 1981; 55: 611-7.
Cuvinte cheie: bupivacaina, anestezie epidurală, lapte matern
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FORMULAREA, PREPARAREA ȘI ANALIZA FIZICOCHIMICĂ ȘI MICROBIOLOGICĂ A UNUI EXTRACT
DE PUNICA GRANATUM
Autor: Mădălina-Iulia Con
Coordonatori științifici: Conf. univ. dr. farm. Olimpia Dumitriu
Buzia, Prof. univ. dr. Rodica Mihaela Dinică
Motivația studiului:
In lucrarea de față mi-am propus să continui studiul început în urmă
cu un an, studiu în care am analizat și determinat pH-ul, compoziția
și proprietățile chimice și microbiologice ale extractului de rodie.
Obiectivul important al lucrării de față a fost să realizez o formă
farmaceutică, ținând cont de toate proprietățile extractului de rodie.
Material și metodă:
In vederea realizării obiectivului propus am folosit extract liofilizat
din pulpa de rodie, conservant și soluție concentrată de zahăr.
Metoda utilizată a fost dispersarea extractului obținut în soluția
concentrată de zahăr (sirop simplu- conform prevederilor FRX).
Rezultate:
Am realizat un sirop pe bază de extract de rodie prin dispersarea și
amestecarea acestuia cu siropul simplu, ținănd cont de proprietățile
extractului, de pH-ul siropului, având în vedere că la pH acid, siropul
își pierde prorietățile, degradându-se rapid și pierzându-și acțiunea.
Concluzii:
Lucrarea și-a atins obiectivul, am obținut forma farmaceutică pe care
mi-am propus-o, adică un sirop de uz intern cu proprietăți
antioxidante și cu un conținut important de vitamină C, putând fi
utilizat în terapia pediatrică și nu numai. Studiul trebuie continuat
pentru a putea obține în viitor și alte forme farmaceutice, care să
asigure o mai bună conservare în timp.
Cuvinte cheie: Punica granatum, antioxidant, antimicrobian, sirop
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PLANTA-ÎNTRE MISTIC ŞI CURATIV
(REVIEW)
Autor: Lorena Cristina Mitrea ( Pupezescu )
Coautor: Emanuela Mancoş
Coordonator științific: Conf. univ. dr. Biolog Mariana Lupoae
Motivația studiului: Plecând de la cuvintele lui Constantin
Dobrogeanu Gherea „Dumnezeul misticului modern e ba natura, ba
suprema iubire, destăinuirea, nemurirea” , lucrarea îşi propune o
incursiune în timp privind evoluţia utilizării a trei plante cu grad
ridicat de toxicitate, Atropa Belladonna L., Datura stramonium
L., şi Hyoscyamus niger L.. Studiul se doreşte a fi un carusel de
informaţii care să deschidă apetitul cititorului pentru botanică şi
cercetare.
Material și metodă: Metoda ştiinţifica ce stă la baza „călătoriei
noastre”, constă în parcurgerea unui larg material bibliografic,
stabilirea coordonatelor şi construcţia propriu – zisă pe axa mistic –
curativ, aducând în atenţie, aspecte mai putin cunoscute, legate de
etimologie, practici străvechi, utilizări tradiţionale şi chiar utilizări
mai puţin etice din zilele noastre, virând uşor către partea frecvent
uzitată, cea din domeniul sănătăţii.
Rezultate: Produsul este o paralelă analizată din perspectiva
toxicităţii puternice a plantelor prezentate, pe de o parte, şi acţiunea
farmacologică a lor, pe de alta parte. Vorbim în termeni generali
despre o luptă între bine şi rău, un echilibru ascuns al materiei.
Concluzii: Studiul îndeamnă la extinderea cercetării în lumea
plantelor toxice, şi nu numai.
Bibliografie: Ursula Stanescu - Plante medicinale de la A la Z,
Editura Polirom 2014; Valeriu Zanovschi - Plante toxice în Romania,
Editura Ceres, Bucureşti, 1981.
Cuvinte cheie: plante toxice, acţiune curativa, practici mistice.
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