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PROGRAM ȘTIINȚIFIC
Joi, 13 mai 2021
08:30 - 08:40 Deschidere Oﬁcială Conferință
Președinte Șef lucrări Dr. Alina Murgu
08:40 - 11:00 REUMATOLOGIE PEDIATRICĂ
Șef lucrări Dr. Alina MURGU, Șef lucrări Dr. Bogdan STANA
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40

Psoriazisul la copil – mai mult decât o afectare cutanată
Alina MURGU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Terapia uveitei din AIJ
Mariana ȘTEFAN - Regina Maria-Rețeaua Privată de Sănătate, București; Liliana VOINEAUMF București
De la convulsii la LUPUS
Lidia Man, Carmen Munteanu, Ana Maria PITEA - UMF Tg. Mureș
SIMPOZION ROCHE
Actualități în tratamentul Artritei Juvenile
Alina MURGU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Manifestări de tip reumatismal în bolile digestive la copil
Ginel BACIU - UMF ”Dunărea de Jos” Galați
Manifestări cardiovasculare în bolile autoimune la copil
Alina LUCA, Elena BRAHA - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria”
Iași
Tratamentul de recuperare în artrita idiopatică juvenilă
Cristina BRĂILEANU - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași

11:00 - 11:15 Pauză
11:15 - 13:30 INFECȚIA COVID-19 ÎN PATOLOGIA PEDIATRICĂ
Șef lucrări Dr. Alina MURGU, Șef lucrări Dr. Bogdan STANA
11:15
11:35
12:05
12:25
12:45

13:05
13:20

SIMPOZION RECKITT BENCKISER
IACRS-urile la copii în contextul pandemic actual
Alina MURGU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Vaccinarea copiilor în pandemia de COVID-19
Doina PLEȘCA - UMF București, Spitalul Clinic de Copii ”Doctor Victor Gomoiu” București
Sindromul inﬂamator multisistemic în relație cu COVID-19 la copii
Ninel REVENCO - UMF ”N. Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova
Coagulopația asociată COVID-19 – o complicație cu risc vital la copil
Oana MĂRGINEAN - UMF Tg. Mureș
”Cytokine storm” revine în actualitate: infecția SARS-COV2 – de la sindrom inﬂamator
multisistemic la sindrom de activare macrofagică
Călin LAZĂR, Cecilia LAZEA - UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca – Disciplina Pediatrie
I; Simona CĂINAP - UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca - Disciplina Pediatrie II; Oana
MAN, Laura BODEA, Alexandra MARIȘ, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj Napoca
Percepția riscului la personalul medical în perioada pandemică
Valeria HERDEA - București
SIMPOZION INNERGY
Dermatita atopică - Soluții terapeutice alternative
Alina MURGU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași

13:30 - 13:50 Pauză
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13:50 - 16:00 PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ 1
Asistent univ. Dr. Paula POPOVICI, Asistent univ. Dr. Alice AZOICĂI
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
15:25
15:40

Ecograﬁa pulmonară în practica pediatrică
Ioana CIUCĂ - UMF Timișoara
Vaccinarea antipneumococică la populațiile speciale
Oana FALUP-PECURARIU - UMF Brașov
Infecțiile virale în astmul bronșic la copil
Cristian GHEONEA - UMF Craiova
Patologia pulmonară interstițială - Un morbidom cu începuturi în copilărie
Raluca ARCANA, Radu CRISAN-DABIJA - UMF Iași, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
Iași
SIMPOZION SANDOZ
Hedera helix în terapia tusei la copii
Bogdan STANA
Infecțiile respiratorii la copiii cu paralizie cerebrală
Ioana GRIGORE, Georgeta DIACONU, Alexandra MANIA - Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
SIMPOZION ANGELINI
Molecule complexe, beneﬁcii multiple în tratamentul IRA
Alina MURGU

16:00 - 16:15 Pauză
16:15 - 19:10 VARIA 1
Asistent univ. Dr. Alice AZOICĂI, Asistent univ. Dr. Monica ALEXOAE
16:15
16:35
16:55
17:15
17:30
17:50
18:10
18:30
18:50

Amiotroﬁa spinală: impactul diagnosticului precoce asupra succesului terapeutic
Sorin MAN - UMF Cluj, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Rolul analizelor în Pediatrie
Alexis COCHINO - UMF București, INSMC ”Alessandrescu-Rusescu” București
Riscul bolilor cardiovasculare la copii și adolescenți
Lilia ROMANCIUC - UMF Chișinău
SIMPOZION HIPP
Intestin sănătos- prevenirea eﬁcientă a alergiilor?
Alice AZOICĂI
Corticoterapia în Pediatrie
Oana FARKAȘ - INSMC București
Sindromul metabolic la copil – o provocare în practica medicului pediatru
Adriana COSMESCU, Ana Maria SLĂNINĂ, Antoneta PETROAIE, Liliana BARBACARIU,
Otilia NOVAC, Agnes BACUSCA, Mihaela MANOLE - UMF Iași
Infecția cu citomegalovirus – actualități
Leonard PERȚEA - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Particularități neurochirurgicale ale infecției cu citomegalovirus la copil
Ramona FILIPESCU, Alina MURGU - Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria”
UMF Iași
Megacolonul congenital – între știință și ﬁlozoﬁe. Experiența personală
Ioan SÂRBU, Carmen Iulia CIONGRADI, Ovidiu BÎCĂ, Diana BENCHIA UMF Iași, Spitalul
Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
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Vineri, 14 mai 2021
08:30 - 10:30 IMUNOLOGIE – ALERGOLOGIE
Asistent univ. Dr. Paula POPOVICI, Șef lucrări Dr. Alina MURGU
08:30
08:50
09:10
09:30
09:50

10:00
10:15

Copilul mic alergic în cabinetul medicului de familie
Liliana BARBACARIU, Stela GOȚIA, Mara CHIRICA - UMF Grigore T. Popa Iași
Urticaria cronică la copil – diﬁcultăți de abordare
Evelina MORARU, Laura BOZOMITU, Bogdan A. STANA - UMF Iași
Marșul alergic la copil: posibilitățile și limitele prevenției
Stela GOȚIA, Ileana IONIUC, Monica ALEXOAE - UMF Iași
Știința și arta comunicării în vaccinare
Doina AZOICĂI, Alice-Nicoleta AZOICĂI - UMF Iași, IBCV Iași
SIMPOZION EWOPHARMA
Beneﬁciile Isoprinosine în infecțiile virale la copii de la teorie la practică Inosina
acedoben dimepranol – antiviral indirect și imunomodulator
Alina MURGU
SIMPOZION SUNWAVE
Sun D3 Junior: când natura și tehnologia generează beneﬁcii pentru sănătate
Laura TRANDAFIR
SIMPOZION NUTRICIA
Noutăți și controverse în managementul APLV (alergiei la proteina laptelui de vacă)
Alina MURGU

10:30 - 10:45 Pauză
10:45 - 12:55 VARIA 2
Șef lucrări Dr. Alina MURGU, Asistent univ. Dr. Paula POPOVICI
10:45
11:05
11:25

11:45
12:05
12:25
12:40

Interferențe endocriniene în patologia hemato-oncologică
Ingrith MIRON - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf Maria”Iași
Hepatologia pediatrică în vremea pandemiei
Tudor POP - UMF Cluj, Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii Cluj-Napoca
Aspecte actuale în managementul steatohepatitei la copil
Laura BOZOMITU, Nicoleta GIMIGA, Gabriela PĂDURARU, Bogdan ROTARU,
Smaranda DIACONESCU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii ”Sf Maria”
Iași
Rolul medicului de familie în ameliorarea diagnosticului precoce în boala inﬂamatorie
intestinală la copil
Corina PIENAR, Liviu-Laurențiu POP - Disciplina Pediatrie II, UMF Victor Babeș Timișoara
Urgența endoscopică pediatrică: posibilități, limite și perspective
Smaranda DIACONESCU - UMF Iasi, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria”
Iași
SIMPOZION TERAPIA
Terapia echilibrului interior începe cu echilibrul ﬂorei intestinale
Evelina MORARU
SIMPOZION TERAPIA
Tratamentul tulburărilor dispeptice şi al colicilor la sugar şi copil
Smaranda DIACONESCU

12:55 - 13:15 Pauză
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13:15 - 15:45 PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ 2
Asistent univ. Dr. Irina CRIȘCOV, Șef lucrări Dr. Alina MURGU
13:15
13:35
13:55
14:15
14:35
14:50
15:10
15:30

Afectarea hepatică în ﬁbroza chistică la copil
Dana Teodora ANTON-PĂDURARU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii
”Sf. Maria” Iași
Spectrul infecțiilor respiratorii în ﬁbroza chistică la copil
Bogdan STANA, Alina MURGU - UMF Iasi, Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii ”Sf
Maria” Iași
Deﬁcitul de alfa-1 antitripsină la copil
Laura TRANDAFIR - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Malformațiile pulmonare, afecțiuni congenitale cu impact asupra calității vieții
Elena ȚARCĂ, Paula POPOVICI, Solange-Tamara ROȘU, Viorel ȚARCĂ, Elena
COJOCARU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
SIMPOZION PFIZER
Mușcături mici, probleme mari
Egidia MIFTODE
SIMPOZION RECKITT BENCKISER
Analgezie pentru durerea acută uzuală a copilului
Bogdan STANA
Afectarea pulmonară la pacientul cu boală renală cronică
Magdalena STÂRCEA - UMF Iași
SIMPOZION DR. PHYTO
Soluții terapeutice sigure și eﬁciente în patologia pediatrică
Alina MURGU

15:45 - 16:00 Pauză
16:00 - 19:00 PNEUMOLOGIE 3
Asistent univ. Dr. Irina CRIȘCOV, Șef lucrări Dr. Mihai HOGAȘ
16:00
16:15
16:30

16:45
17:00
17:15
17:30
17:45

SIMPOZION NESTLE
Importanța oligozaharidelor din laptele matern – actualități
Laura TRANDAFIR
Malformații pulmonare la copil – diagnostic imagistic
Elena MACSIM - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Malformațiile adenomatoide pulmonare – diagnostic antenatal și conduită terapeutică
postnatală
Ana Maria SCURTU, Doina MIHĂILĂ, Petru PLĂMĂDEALĂ, Oana TRIFAN, Ovidiu
BĂRBUȚĂ, Viviana ARGINT, Corina TURCU, Ileana IONIUC, Elena HANGANU Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași, UMF Iași
Wheezing-ul la copil – o provocare ”în echipă”
Alice AZOICĂI, Elena HANGANU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.
Maria” Iași
SIMPOZION SANDOZ
Rolul probioticelor în modularea microbiotei intestinale
Paula POPOVICI
SIMPOZION BERLIN-CHEMIE
Soluții terapeutice în obstrucția nazală la copil
Alina MURGU
Impactul obezității în patologia cardio pulmonară la copil
Ileana IONIUC, Georgiana RUSSU - UMF Iasi, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.
Maria” Iași
Tusea psihogenă de la teorie la practică
Irina CRIȘCOV - UMF Iasi, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
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18:00
18:15
18:30
18:45

Manifestări respiratorii în alergia alimentară – provocări de diagnostic
Monica ALEXOAE - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Tuberculoza extrapulmonară la copil
Liliana VĂDUVA, Alina MURGU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.
Maria” Iași
Parazitozele pulmonare la copil
Paula POPOVICI, Elena ȚARCĂ - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.
Maria” Iași
Supurațiile pleuropulmonare – perspectiva chirurgului pediatru
Elena HANGANU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași

Sâmbătă, 15 mai 2021
08:30 - 10:35 VARIA 3
Șef lucrări Dr. Ileana IONIUC, Șef lucrări Dr. Bogdan STANA
08:30
08:50
09:10
09:30
09:50
10:05
10:20

Intoxicații acute rare potențial letale
Tamara ROȘU - UMF Iași, UPU - Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Hiponatremia în practica pediatrică
Violeta STREANGA - UMF Iasi, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf Maria” Iași
Nutriția la preșcolar
Valeriu V. LUPU, Ingrith MIRON, Ancuța LUPU - UMF Iasi, Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Management modern în diabetul zaharat la copil
Carmen OLTEAN, Delia BIZIM, Oana ROȘCA - Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf.
Maria” Iași
SIMPOZION ROPHARMA
Beneﬁciile formulei de lapte praf îmbogățită cu colostru, lactoferină și Biﬁdobacteria Bb12
Sándor SZABÓ
SIMPOZION ROPHARMA
Rolul ﬁerului organic și a lactoferinei în susținerea hematopoiezei la copii și adulți
Alina MURGU
SIMPOZION PFIZER
Vaccinarea antimeningococică în contextul epidemiologic actual
Oana TEMNEANU

10:35 - 10:50 Pauză
10:50 - 13:05 VARIA 4
Șef lucrări Dr. Ileana IONIUC, Șef lucrări Dr. Mihai HOGAȘ
10:50
11:10
11:30
11:50
12:05

Gripa și infecțiile respiratorii acute în contextul infecției cu SARS-Cov-2 în Republica
Moldova
Ala DONOS - UMF Chișinău
Patologie cutanată asociată infecției COVID-19 în populația pediatrică
Anca CHIRIAC – Universitatea Apollonia Iași, Centrul Medical Nicolina Iași
Microbiomul: concepte vechi și noi provocări
Ancuța LUPU, Ingrith MIRON, Valeriu V. LUPU - UMF Iasi, Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
SIMPOZION TERAPIA
Combinația ideală în tratamentul diareii acute la copil
Laura Mihaela TRANDAFIR
Microbiota și riscul de atopie
Mihai HOGAȘ - UMF Iasi, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
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12:25

12:45

Sindromul enterocolitic indus de proteinele alimentare – formă gravă de alergie
gastrointestinală la copil
Dan MORARU, Laura BOZOMITU, Dan Cristian MORARU, Bogdan A. STANA - UMF
Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Oligozaharidele din laptele matern – mai aproape de ideal în alimentația sugarului
Oana TEMNEANU, Laura FLORESCU - UMF Iași- UMF Iași

13:05 - 13:20 Pauză
13:20 - 15:15 VARIA 5
Șef lucrări Dr. Ileana IONIUC, Șef lucrări Dr. Bogdan STANA
13:20
13:30

13:45
14:00
14:15

14:30
14:45

Lansare carte “Alergologie Pediatrică” – autor Prof. Dr. Stela GOȚIA
Ingrith MIRON – UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Cooperarea transfrontalieră între România și Republica Moldova în cadrul proiectului
„Acces la servicii de sănătate pentru ﬁecare copil prin vizite la domiciliu”:
îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite familiilor cu copii de vârstă mică
Olga CÎRSTEA - UMF Chișinău
Stilurile de parenting și inﬂuența asupra stării de sănătate a copiilor
Ana Maria SLĂNINĂ, Adriana COSMESCU, Antoneta PETROAIE, Liliana
BARBACARIU, Otilia NOVAC, Mihaela MANOLE, Agnes BACUSCA - UMF Iași
SIMPOZION ZENTIVA
Relația dintre excesul ponderal și deﬁcitul de ﬁer: cauze și impact
Evelina MORARU
Managementul anemiei la prematurii cu malformație congenitală cardiacă
Dana Elena MÎNDRU, Alexandra Ioana PĂDUREȚ, Oana Raluca TEMNEANU, Alina
Costina LUCA, Laura FLORESCU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf.
Maria” Iași
Afectarea cardiacă în limfoamele maligne la copil
Alexandru Grigore DIMITRIU - UMF Iași
Pericarditele autoimune
Ștefana Maria MOISĂ, V.V. LUPU, Ancuta LUPU, Ingrith MIRON- UMF Iași, Spitalul
Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași

15:15 - 15:30 Pauză
15:30 - 17:15 VARIA 6
Șef lucrări Dr. Ileana IONIUC, Șef lucrări Dr. Bogdan STANA
15:30
15:45
16:00

16:15

16:30

SIMPOZION SECOM
Imunitatea - proprietatea unui organism sănătos
Mihaela TARCĂU
Obiceiurile alimentare la copilul de vârstă școlară
Otilia FRĂSINARIU -UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf Maria” Iași
Aspecte morfopatologice întâlnite în patologia pulmonară la copilul decedat în perioada
ianuarie 2020 – martie 2021
Doina MIHĂILĂ, Petru PLĂMĂDEALĂ, Elena COJOCARU, Mioara TRANDAFIRESCU,
Laura RISCANU, M. PAVEL, Claudia CIOCOIU, A.V. PĂTRAȘCU, R. BACUȘCĂ, Laura
DACU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf Maria” Iași
Particularități în hemoragia digestivă la copil
Nicoleta GIMIGA, Gabriela PĂDURARU, Laura BOZOMITU, Bogdan ROTARU, Silvia
POAMĂNEAGRĂ, Smaranda DIACONESCU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii ”Sf. Maria” Iași
Corpii străini intrabronșici
Daniela RUSU, Cristina BÂNȚU, Simona STRUGARIU - Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii ”Sf Maria” Iași
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16:45
17:00

17:15
17:30

Aspecte particulare ale migrenei la copil
Georgeta DIACONU, Alexandra MANIA, Ioana GRIGORE - Spitalul Clinic de Urgente
pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Toracoscopia în abordarea afecțiunilor congenitale și dobândite la copil – experiența
personală
Carmen Iulia CIONGRADI, Ioan SÂRBU, Ovidiu BÎCĂ, Diana BENCHIA - UMF Iași,
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Deﬁcitul imun în sindromul velo-cardio-facial
Monica PÂNZARU, Lăcrămioara BUTNARIU, Alina LUCA, Georgiana RUSSU, Eva
GAVRIL, Cristina RUSU - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Durerea cronică la copil şi adolescent cu hipermobilitate articulară generalizată
Constantin AILIOAIE, Laura Marinela AILIOAIE, Alina MURGU - Univ. Al. I. Cuza Iași,
UMF Iași, Laser Clinic

17:45 - 17:55 Pauză
17:55 - 19:00 POSTERE
Șef lucrări Dr. Ileana IONIUC, Șef lucrări Dr. Bogdan STANA
17:55

18:02
18:09
18:16

18:23
18:30

Impactul neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) în managementul infecției
de tract urinar (itu) la copil
1,2
1,2
2
2
Christian-Petru Dușa , Cristina Gavrilovici , Alma Lăptoiu , Lia Spoială , Roșu Vasile
1,2
1,2
Eduard , Magdalena Stârcea , Lăcrămioara Ionela Șerban - UMF Iași, Spitalul Clinic de
Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași
Clasic și modern în criptorhidia la copil – o abordare pluridisciplinară
Alma LĂPTOIU, Eduard ROȘU, Elena SPOIALĂ, Christian DUȘA, Cristina
GAVRILOVICI - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași
Calitatea vieții la bolnavii cu diabet zaharat tip 1
Ana Simona BOCEC, Roxana COLIPCA, Dana Teodora ANTON-PĂDURARU - UMF Iași,
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași
Impactul scorurilor clinice în evaluarea și managementul trombocitopeniei imune la copil
Vasile Eduard ROȘU, Solange-Tamara ROȘU, Anca-Viorica IVANOV, Adriana-Maria
MOCANU, Lia-Elena SPOIALA, Alma-Raluca LAPTOIU, Christian-Petru DUȘA, Ingrith
MIRON, Cristina GAVRILOVICI - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf.
Maria” Iași
Asociere rară dintre hipotiroidism congenital și malformație cerebrală – Studiu de caz
Beatris-Cela STAN, Eva-Maria ELKAN, Anamaria CIUBARA - UMF Galați
Consens și dezacord în ghidurile de diagnostic și tratament ale otitei medii acute la copil
Elena-Lia SPOIALA, Eduard-Vasile ROȘU, Christian-Petru DUȘA, Alma-Raluca
LAPTOIU, Ingrith MIRON, Cristina GAVRILOVICI - UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii “Sf. Maria” Iași
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REZUMATE

PSORIAZISUL LA COPIL MAI MULT DECÂT O AFECTARE CUTANATĂ
ALINA MURGU
SPITALUL CLINIC DE URGENȚE PENTRU COPII SF. MARIA
UMF GR.T.POPA, IAȘI
Contextul pandemic actual face ca o boala ca psoriazisul cu o incidenta anterioara scazuta sa inregistreze un
trend ascendent. Artrita este una din expresiile sale clinice, in cadrul afectarii multisistemice. In prezent sunt
demonstrate baze genetice comune pentru afectarea cutanata si articulara psoriazica, responsabile de
modiﬁcarile raspunsului imun nativ si adaptativ sub impactul interventiei epigenetice a factorilor de mediu,
de heterogenitatea expresiei clinice dar si de particularitatile de raspuns individual la tratament. Uneori
afectarea cutanata precede debutul articular, insa in peste 50% cazuri psoriazisul cutanat apare la distanta de
cativa ani de la diagnosticul artritei. Desi se poate manifesta sub forma oricarui subtip AJI, in mod particular
evolueaza mult mai agresiv cu prinderea articulatiilor mici, distale, cu aspect de dactilita si pitting ungheal in
prezenta unui context familial pozitiv pentru psoriazis la rudele de rang 1. Deasemenea un procent
semniﬁcativ de bolnavi au AAN pozitivi, modiﬁcari patologice imagistice precoce si rapid evolutive precum
si afectare oculara de tip uveita anterioara silentioasa. Optiunile de tratament patogenic sunt mult mai
restrictive la copil vs adult si cuprinde antiinﬂamatoare non-steroidiene, medicamente remisive,
corticoterapie locala de preferat decat sistemica care creaza inclusiv complicatii cutanate de rebound la
sevraj, agenti biologici anti TNF alfa (Etanercept). In concluzie, artrita juvenila psoriazica prin
particularitatile sale clinico-evolutive rămne o provocare de diagnostic si tratament precoce pentru echipa
medicala (pediatru-medic familie-dermatolog-reumatolog pediatru) amprentnd astfel prognosticul evolutiv
al acestor bolnavi. Cuvinte cheie: artrita psoriazica, copil
PSORIASIS IN CHILDREN MORE THAN A SKIN DISEASE
ALINA MURGU
EMERGENCY CLINICAL HOSPITAL FOR CHILDREN St. MARY UNIVERSITY OF MEDICINE AND
PHARMACY GR.T.POPA, IASI
The current pandemic context makes it a disease that psoriasis with a low previous incidence has an upward
trend. Arthritis is one of its clinical expressions in the her multisystem damage. Currently, common genetic
bases for psoriasis skin and joint damage are demonstrated, responsible for changes in the native and adaptive
immune response under the impact of epigenetic intervention of environmental factors, heterogeneity of
clinical expression but also the particularities of individual response to treatment. Sometimes the skin
damage precedes the onset of the joint, but in over 50% of cases skin psoriasis occurs a few years after the
diagnosis of arthritis. Although it can manifest in the form of any JIA subtype, in particular it evolves much
more aggressively with the aﬀected of the small, distal joints, with the appearance of the dactilitis and the nail
pitting in the presence of a positive family context for psoriasis in relatives of rank 1. Also, a signiﬁcant
percentage of patients have positive ANA, early and rapidly evolving imaging pathological changes as well
as silent anterior uveitis. Pathogenic treatment options are more restrictive in children vs. adults and include
non-steroidal anti-inﬂammatory drugs, disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs), local rather
than systemic corticosteroids that create the rebound of the skin complications at withdrawal and anti-TNF
alpha biological agents (Etanercept).In conclusion,juvenile psoriatic arthritis due to its clinical-evolutionary
peculiarities remains a challenge of diagnosis and early treatment for the medical team (pediatrician-family
doctor-dermatologist-pediatric rheumatologist) thus imprinting the evolutionary prognosis of these
patients.Keywords: psoriatic arthritis, child
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TRATAMENTUL UVEITEI DIN ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ
Prof. dr. Liliana Voinea UMF BUCURESTI școala doctorală
Dr. Mariana Ștefan, Regina Maria – rețeaua privată de sănătate
Artrita idiopatica juvenila este una dintre cele mai frecvente afectiuni reumatologice ale copilului. De
diagnosticarea ei in timp util precum si de instituirea tratamentului adecvat depinde rezultatul terapeutic
obtinut si evitarea complicatiilor bolii.
Uveita , in cadrul AIJ , este cea mai de temut complicatie a bolii; daca in cadrul reumatismului articular acut
boala linge articulatiile si musca inima in AIJ boala ataca articulatiile si afecteaza grav vederea in cazul in care
afectarea oftalmologica nu este identiﬁcata in timp util.De mentionat ca uveita poate ﬁ ori primul semn al
bolii sau o complicatie a ei, atunci cand apare in timpul evolutiei
Lucrarea isi propune sa traga un semnal de alarma asupra necesitatii urmaririi oftalmologice periodice, a
instituirii terapiei in mod gradat, de la cea mai putin agresiva catre cea agresiva precum si importanta muncii
in echipa, reumatolog pediatru si oftalmolog. Se insista asupra terapiei biologice actuale cu efecte beneﬁce in
Uveita , cu conditia instituirii ei precoce.
DE LA CONVULSII LA LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC
Lidia Man, Ana Maria Pitea, Carmen Muntean
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade Tîrgu Mureș
Clinica Pediatrie I - Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș
Introducere. Lupusul eritematos sistemic este o afecțiune autoimună care poate afecta diferite organe și care
se caracterizează prin producerea de anticorpi. n special sunt afectate pielea, articulațiile, rinichii, sngele și
sistemul nervos central și sistemul cardiovascular. Expunerea la diferite medicamente poate declanșa boala.
Printre aceste medicamente se numără: procainamida, hidralazina, carbamazepina. Manifestările clinice
dispar la sistarea medicamentului.
Material și metodă. Prezentam cazul unei adolescente n vrstă de 15 ani, care provine de mediu rural,
cunoscută cu surditate neurosenzorială și care a prezentat timp de un an manifestări paroxistice care au
constat n oprirea din activitate, privire ﬁxă, cu durata de cateva secunde.
Rezultate. Manifestările paroxistice au debutat cu doi ani anterior prezentării n clinica noastră. La un an de la
debut se prezintă n Clinica de Neurologie. Manifestările au fost interpretate ca epilepsie de lob frontal cu crize
complexe, motiv pentru care s-a recomandat de către medicul neurolog tratament cu Carbamazepina.
Examenele de laborator evidențiază o leucopenie care este interpretată n contexul administrării de
Carbamazepină. n evoluție pacienata asociază manifestări musculoscheletale. Se ridică suspiciunea unui
sindrom lupic. Investigațiile de laborator au pus n evidență titruri nalte de Aticorpi anti nucleari și Anticorpi
anti AND dublu catenar și Anticorpi antihistone pozitivi. Pentru manifestările neurologice s-a sistat
tratamanetul cu Carbamazepină și s-a introdus Levetiracetam și s-a inițiat tratament cu metilprednisolon și
sulfat de hidroxiclorochină cu evoluție favorabilă a tabloului clinic și cu ameliorarea lentă a tabloului
biologic.
Concluzie. Manifestările neurologice pot să ﬁe primul semn de lupus. Investigațiile de laborator speciﬁce au
un rol important n stabilirea diagnosticului. Diagnosticul a fost stabilit la doi ani de la debut. Asocierea
leucopeniei și a manifestărilor musculoscheletale a contribuit semniﬁcativ la stabilirea diagnosticului.
Cuvinte cheie: lupus eritematos sistemic, leucopenie, convulsie, carbamazepina.
FROM SEIZURES TO SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
Lidia Man, Ana Maria Pitea, Carmen Muntean
Introduction. Systemic lupus erythematosus is an autoimmune condition that can aﬀect various organs and is
characterized by the production of antibodies. The skin, joints, kidneys, blood and central nervous system and
cardiovascular system are especially aﬀected. Exposure to various medications can trigger the disease. These
drugs include: procainamide, hydralazine, carbamazepine. Clinical manifestations disappear upon
discontinuation of the drug.
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Material and method. We present the case of a 15-year-old teenager, who comes from a rural environment,
known with neurosensory deafness and who presented for a year paroxysmal manifestations that consisted in
activity stop, staring, lasting a few seconds.
Results. The paroxysmal manifestations started two years before the presentation in our clinic. One year after
the onset she presented in the Neurology Clinic. The manifestations were interpreted as frontal lobe epilepsy
with complex seizures and the neurologist recommended treatment with Carbamazepine. Laboratory tests
revealed leukopenia that was interpreted in the context of Carbamazepine administration. In evolution, the
patient associated musculoskeletal manifestations. The suspicion of lupus syndrome was rised. Laboratory
investigations revealed high titers of Anti-nuclear antibodies and Anti-double-stranded DNA antibodies and
positive Antihistone antibodies. For neurological manifestations, treatment with Carbamazepine was
replaced with Levetiracetam. Treatment with methylprednisolone and hydroxychloroquine sulfate was
initiated with favorable clinical evolution and slight improvement of the biological proﬁle.
Conclusion. Neurological manifestations may be the ﬁrst sign of lupus. Speciﬁc laboratory investigations
play an important role in establishing the diagnosis. The diagnosis was established two years after the disease
onset. Associated leukopenia and musculoskeletal manifestations signiﬁcantly contributed to the ﬁnal
diagnostic.
Keywords: systemic lupus erythematosus, leukopenia, convulsion, carbamazepine.
MANIFESTĂRI DIGESTIVE – CAPCANA DE DIAGNOSTIC ÎN BOLILE REUMATISMALE LA
COPIL
Conf. Dr. Ginel Baciu
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați -Clinica I Pediatrie, Facultatea de Medicină şi
Farmacie, Univ. “Dunărea de Jos” Galați
Dr . Mihaela Radu –Spitalul de Urgență pentru copii Galați
Dr. Baciu Alexandru Paul - Spitalul de Urgență Grigore Alexandrescu, București
Din multitudinea de semne si simptome care caracterizeaza afectiunile reumatologice ale copilului, un grup
distinctiv este cel reprezentat de manifestarile digestive. Capcana de diagnostic, intarziind diagnosticul si
bineinteles si tratamentul speciﬁc al bolii de baza.
Atat splenomegalia cat si hepatomegalia, dar mai ales durerile abdominale, uneori violente necesitand
diagnostic diferential cu cele chirurgicale, necesita o orientare diagnostic rapida si pe cat posibil tintita.
Aproape toate afectiunile reumatologice au si semne digestive si pot afecta toate segmentele tubului digestiv
de la cavitatea bucala la rect .
Repercursiunile pot ﬁ atat de importante incat pot determina malabsobtie si chiar sangerari digestive.
AFECTAREA CARDIACĂ DIN BOLILE AUTOIMUNE
Alina-Costina Luca1,2, Ioana-Alexandra Pădureț2, Elena Dana Mindru1,2
1) DepartamentulMedicina Mamei și copilului, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, Iași
2) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria, Iași
Afecțiunile sistemice imun-mediate au o incidență estimată la 10% și prezintă o componentă cardiovasculară
importantă, responsabilă de creșterea gradului de mortalitate la acești pacienți. Inﬂamația cronică întâlnită în
maladiile autoimune determină dereglări autonome, o reactivitate exagerată a sistemului nervos simpatic și o
scădere a funcției parasimpatice, autoanticorpii pot deregla activitatea canalelor ionice, iar miocardita
inﬂamatorie și ﬁbroza miocardică vin să completeze tabloul ﬁziopatologic, justiﬁcând prezența aritmiilor
amenințătoare de viață. Fiecare tip de afecțiune autoimună se însoțește de riscul cardiac particular: spre
exemplu, aritmiile ventriculare sunt întâlnite frecvent în sclerodermie și sarcoidoză.
Ateroscleroza, o afecțiune a cărei componentă autoimună este dovedită, reprezintă o cauză majoră de deces
printre pacienții cu artrită reumatoidă. Lupus eritematos sistemic prezintă în evoluție pericardită,
ateroscleroză coronariană, boli valvulare sub forma de vegetații sterile, n timp ce sindromul antifosfolipidic
asociază disfuncții valvulare, risc trombotic crescut, hipertensiune pulmonară. Spondiloartropatiile
determină afectarea cu precădere a rădăcinii aortice, trombembolisme și tulburări de conducere
atrioventriculare cu caracter progresiv. Scleroza sistemică se manifestă la nivel cardiovascular prin
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pericardită, hipertensiune pulmonară, vasospams coronarian, boală microvasculară și aritmii. Sarcoidoza se
nsoțește de cardiomiopatie ﬁbrotică, aritmii ventriculare și risc crescut de moarte subită cardiacă. Vasculitele
afectează n principal aorta și artera subclavie.
Evoluția geneticii a permis stratiﬁcarea pacienților cu afecțiuni autoimune n funcție de gradul de risc
cardiovascular și speciﬁcul afectării cardiace, plecnd de la genotip. De asemenea, detectarea cazurilor
subclinice, prin pedigree și screening genetic a crescut semniﬁcativ. Managementul axat pe proﬁlaxia
secundară și stabilirea conduitei terapeutice corespunzatoare dicteaza evoluția favorabilă a pacienților și pot
ﬁ semniﬁcativ mbunătățite prin informațiile noi aduse de ramura genetică.
Cuvinte cheie: afecțiuni autoimune, boli cardiovasculare, genotip
CARDIOVASCULAR MANIFESTATIONS IN IMMUNE-MEDIATED DISEASES
1,2

2

1,2

Alina-Costina Luca , Ioana-Alexandra Pădureț , Elena Dana Mîndru
1) Department of Mother and Child Medicine,University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa , Iaşi,
Romania
2) Clinical Hospital of Emergency for Children Saint Mary, Iasi, Romania
Immune-mediated systemic diseases have an estimated incidence of 10% and have an important
cardiovascular component, responsible for increasing mortality in these patients. Chronic inﬂammation
encountered in autoimmune diseases causes autonomic disorders and a disturbance of the balance between
the function of the sympathetic and parasympathetic nervous system. Autoantibodies can deregulate ion
channel activity, and inﬂammatory myocarditis and myocardial ﬁbrosis complete the pathophysiological
picture, justifying the presence of life-threatening arrrhytmias. Each type of autoimmune condition is
accompanied by a particular heart risk. Atherosclerosis, a condition whose autoimmune component is
proven, is a major cause of death among patients with rheumatoid arthritis. Systemic lupus erythematosus is
accompanied by evolving pericarditis, coronary atherosclerosis, valvular disease in the form of sterile
vegetation, while antiphospholipid syndrome is associated with valvular dysfunction, increased thrombotic
risk, pulmonary hypertension. Spondyloarthropathies cause damage mainly to the aortic root,
thromboembolisms and progressive atrioventricular conduction disorders. Systemic sclerosis is manifested
at the cardiovascular level by pericarditis, pulmonary hypertension, coronary vasospams, microvascular
disease and arrhythmias. Sarcoidosis is accompanied by ﬁbrotic cardiomyopathy, ventricular arrhythmias
and increased risk of sudden cardiac death. Vasculitis mainly aﬀects the aorta and subclavian artery.
Ventricular arrhythmias are common in scleroderma and sarcoidosis.
The evolution of genetics has allowed the stratiﬁcation of patients with autoimmune diseases depending on
the degree of cardiovascular risk and the speciﬁcity of heart damage, starting from the genotype. Also, the
detection of subclinical cases through pedigree and genetic screening has increased signiﬁcantly.
Management focused on secondary prophylaxis and the establishment of appropriate therapeutic behavior
dictate the favorable evolution of patients and can be signiﬁcantly improved by new information brought by
the genetic branch.
Keywords:immune-mediated systemic diseases, cardiovascular disease, genotype
COAGULOPATIA ASOCIATĂ COVID 19, O COMPLICAȚIE CU RISC VITAL LA COPII
1

1

2

Mărginean Oana , Melit Lorena Elena , Sasaran Maria Oana
1 Disciplina Pediarie I, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș
2 Disciplina Pediarie III, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș
Coagulopatia asociată Infecției COVID-19 este una dintre cele mai recent descrise
complicații ale acestei infecții la adulți, care mpreună cu tromboﬁlia dobndită, determină un risc crescut de
tromboză venoasă, arterială și microvasculară. Tromboza venoasă și arterială incluznd tromboza venoasă
profundă, embolia pulmonară, accidentul vascular cerebral ischemic, tromboza arterială sistemică și
infarctul miocardic pot apărea la pacienții cu COVID-19. Modiﬁcări ale parametrilor de coagulare, cum ar ﬁ
nivelurile crescute de dimeri D, timpul prelungit de protrombină, de tromboplastină activată și produșii de
degradare a ﬁbrinogenului sunt considerați predictori ai prognosticului rezervat.
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Prezentare de caz
Prezentăm cazul unui băiețel n vrstă de 4 ani, internat n clinica noastră pentru convulsii generalizate, ce a fost
intubat și ventilat mecanic nainte de internare, cu antecedente personale de obstrucție a joncțiunii ureterovezicale, hidronefroză ușoară și un episod de convulsii generalizate. Testele de laborator au evidențiat
anemie, număr crescut de monocite și PCR ușor crescută. Testul RT-PCR pentru infecția SARS-CoV-2 a fost
pozitiv att la copil ct și la ambii părinți. CT-ul toracic a evidențiat un proces de condensare n lobul inferior al
plămnului stng asociat cu o opacitate la apexul plămnului drept sugernd o posibilă atelectazie. S-a instituit
tratament antibiotic, antiviral, corticosteroizi, anticoagulante, antipiretice și s-a continuat terapia
anticonvulsivantă cronică. Starea pacientului s-a deteriorat progresiv, iar după 72 de ore de spitalizare a
prezentat desaturări și bradicardie. Parametrii de laborator din a 3-a zi de internare, au evidențiat leucopenie,
neutropenie, creatinkinaza crescută, nivel ridicat de feritină, hipoalbuminemie, un timp de protrombină
prelungit și INR normal. Pacientul a decedat n a 4-a zi de internare.
Concluzie
Infecția COVID-19 la copil este o problemă curentă pentru de sănătate, n principal datorită lipsei
cunoștințelor n ceea ce privește simptomele, evoluția clinică și managementul acesteia. n ciuda incidenței
sale scăzute și a evoluției clinice frecvent benigne, complicațiile infecției COVID-19, cum ar ﬁ coagulopatia,
ar putea reprezenta o cauză principală de deces chiar și la copii și adolescenți.
”CITOKINE-STORM” REVINE ÎN ACTUALITATE: INFECȚIA SARS-COV-2 DE LA
SINDROMUL INFLAMATOR MULTISISTEMIC LA SINDROMUL DE ACTIVARE
MACROFAGICĂ
1,2

1,2

3,4

2

2

2

Călin Lazăr , Cecilia Lazea , Simona Căinap , Oana Man , Laura Bodea , Alexandra Mariș
1. Disciplina Pediatrie I, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România
2. Clinica Pediatrie I, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Cluj-Napoca, România
3.Disciplina Pediatrie II, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România
4. Clinica Pediatrie II, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Cluj-Napoca, România
Sindromul inﬂamator multisistemic la copii (MIS-C) este un sindrom postinfecțios (debut la 3-4 săptămâni
după o infecție SARS-CoV-2 ușoară sau asimptomatică), cu manifestări clinice variate, frecvent severe,
având unele caracteristici comune cu alte afecțiuni inﬂamatorii pediatrice (miocardita virală, sindromul
șocului toxic, limfohistiocitoza hemofagocitară, sindromul de activare macrofagică), dar și o serie de
particularități.
Conform CDC, criteriile de diagnostic pentru MIS-C includ: vârsta <21 ani, febră înaltă persistentă >24 ore,
sindrom inﬂamator bioumoral, afectarea a cel puțin 2 organe simultan, absența altor diagnostice care să
explice tabloul clinic, dovada infecției sau a contactului recent sau curent cu virusul SARS-CoV-2.
Există 3 modele clinice ale MIS-C: febră persistentă asociată cu dovada biologică a inﬂamației (dar fără
criterii de boală Kawasaki, șoc sau insuﬁciență de organ), boala Kawasaki completă sau incompletă,
respectiv șoc și afectare miocardică evidențiată clinic, ecocardiograﬁc și bioumoral.
Pacienții de vârstă mai mică (1-4 ani) prezintă mai frecvent caracteristici Kawasaki-like, în timp ce copiii de
vârstă mai mare (peste 7 ani) dezvoltă mai adesea miocardită și șoc. În comparație cu boala Kawasaki clasică,
MIS-C apare la vârste mai mari, mai frecvent cu simptome gastro-intestinale și neurologice, pacienții ﬁind
predispuși la disfuncție cardiacă (aritmii, disfuncție ventriculară) și șoc.
Spre deosebire de adulți, copiii infectați cu SARS-CoV-2 prezintă manifestări pulmonare mai puțin severe,
dar au mai frecvent afectare cardiacă (coronariană la vârstă mică sau miocardică la vârste mai mari – cu
niveluri crescute ale NT-proBNP și troponinei). Modiﬁcările ecocardiograﬁce sunt tranzitorii, dar pot
persista modiﬁcări discrete (disfuncție diastolică) timp de mai multe luni.
Prima linie de tratament este reprezentată de administrarea de imunoglubine IV 1-2 g/kgc, la care se pot
asocia glucocorticoizi în doze mici/moderate sau pulsterapie, terapie antiagregantă și anticoagulantă, iar în
unele cazuri se poate opta pentru terapie biologică (Anakinra, Tocilizumab sau alți agenți imunomodulatori).
O parte din cazurile manageriate în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca au fost incluse întrun studiu european care a arătat o frecvență a afectării coronariane similară bolii Kawasaki, dar mai crescută a
afectării miocardice și a șocului, unii pacienți prezentând insuﬁciențe valvulare, colecție pericardică,
disfuncție ventriculară stângă.
Spre deosebire de adulții cu infecție COVID-19, mortalitatea la copiii cu MIS-C este redusă.
Cuvinte cheie: SARS-COV-2, MIS-C, inﬂamație, afectare multisistemică.
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”CITOKINE-STORM” HAS BECOME A TOPICAL ISSUE AGAIN: SARS-COV-2 INFECTION
FROM MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME TO MACROPHAGE ACTIVATION
SYNDROME
1,2

1,2

3,4

2

2

2

Călin Lazăr , Cecilia Lazea , Simona Căinap , Oana Man , Laura Bodea , Alexandra Mariș
1. Department of Pediatrics I,”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca,
Romania
2. Pediatrics Clinic I, Emergency Clinic Hospital for Children, Cluj-Napoca, Romania
3. Department of Pediatrics II,”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca,
Romania
4. Pediatrics Clinic II, Emergency Clinic Hospital for Children, Cluj-Napoca, Romania
Multisystem inﬂammatory syndrome in children (MIS-C) is deﬁned as a postinfectious syndrome (with onset
at 3-4 weeks after a mild or asymptomatic SARS-CoV-2 infection), with various clinical manifestations,
often severe, having some common characteristics with multiple pediatric inﬂammatory conditions (viral
myocarditis, toxic shock syndrome, hemophagocytic lymphohistiocytosis, macrophage activation
syndrome), but also some particular features.
According to Centers for Disease Control and Prevention (CDC), case deﬁnition criteria for MIS-C includ:
age <21 years, high persistent fever >24 hours, laboratory evidence of inﬂammation, 2 or more organ systems
involvement simultaneously, no alternative plausible diagnoses, recent or recurrent SARS-CoV-2 infection.
There provisionally appears to be 3 clinical patterns of disease among MIS-C patients: persistent fever and
elevated levels of inﬂammatory markers (but without features of Kawasaki disease, shock or organ failure),
complete or incomplete Kawasaki disease, shock and clinical, echocardiographic and laboratory evidence of
myocardial injury.
Younger children (1-4 years of age) are more likely to present with Kawasaki disease-like features, while
children older than 7 years present mainly with myocarditis and shock. Compared to classic Kawasaki
disease, MIS-C aﬀects more frequently older patients presenting with gastro-intestinal and neurological
symptoms and being at higher risk of developing cardiac dysfunction (arrhythmias, ventricular dysfunction)
and shock.
Children appear to have less severe pulmonary manifestations compared to adults with SARS-CoV-2
infection, but on the other hand, they are more likely to present with cardiac involvement (coronary anomalies
at younger ages and myocardial injury in older patients). Echocardiographic changes are transient, but subtle
abnormalities such as diastolic dysfunction may persist for several months.
First line therapy is represented by high-dose intravenous immunoglobulin (1-2 mg/kg), that can be
associated with low-moderate or high dose, IV pulse glucocorticoids, antiplatelet and anticoagulation
therapy, and in some cases, biological therapy (Anakinra, Tocilizumab or other immunomodulatory agents)
may be considered.
Some ot the cases that were managed in our hospital were included in an European study, that showed a
similar prevalence of coronary anomalies in MIS-C and Kawasaki disease, but higher occurence of
myocardial damage and shock in MIS-C patients. Few children presented valvular insuﬃciency, pericardial
eﬀusion or left ventricular dysfunction.
In comparison with adults with COVID-19, mortality in children with MIS-C is uncommon.
Key words: SARS-COV-2, MIS-C, inﬂammation, multisystemic involvement.
PATOLOGIA INTERSTIȚIALĂ PULMONARĂ – UN MORBIDOM CU ÎNCEPUTURI ÎN
COPILĂRIE
Raluca ARCANĂ, Radu CRIȘAN-DABIJA
Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie Iași
Patologia interstițială pulmonară reprezintă un subiect complex, cu numeroase entități sub acest termen
umbrelă, diﬁcil de diagnosticat atât în populația adultă cât la cea pediatrică. Polimorﬁsmul simptomatologiei,
nespeciﬁcitatea leziunilor identiﬁcate imagistic precum și numărul redus de studii la aceste categorii de
vârstă fac diagnosticul și evaluarea bolilor pulmonare interstițiale la copii o adevărată provocare. Lipsa unor
studii clinice pentru tratamente speciﬁce reprezintă, de cele mai multe ori un prognostic rezervat pentru acești
pacienți, bazându-ne doar pe un tratament empiric. Ce reprezintă patologia interstițială pulmonară și care este
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prognosticul acestor copii? Care este impactul asupra creșterii și dezvoltării normale? Care sunt consecințele
asupra vieții de adult? Toate acestea reprezintă întrebări ce necesită o deosebită considerație în fața unei
patologii atât de complexe.
INTERSTITIAL LUNG DISEASES – A MORBIDOMA WITH BEGINNINGS IN CHILDHOOD
Raluca ARCANĂ, Radu CRIȘAN-DABIJA
Spitalul Clinic De Pneumoftiziologie Iași
Interstitial lung diseases (ILD) represent a complex subject, with many entities included under this umbrella
term, diﬃcult to diagnose in both adult and pediatric patients. The polymorphism of signs and symptoms,
with unspeciﬁc imagistic aspects of pulmonary lesions and the reduced quantity of data available about this
age group, makes the diagnosis and evaluation of children with ILD a real challenge. The lack of clinical
studies regarding speciﬁc treatment signiﬁes in the majority of cases, a poor prognosis. What is interstitial
lung disease and what is the prognosis of these children? Which are the consequences of this disease on
normal growth and development? What is the impact on adult life? All these are questions that require further
consideration when faced with such a complex pathology.
INFECTIILE RESPIRATORII LA COPIII CU PARALIZIE CEREBRALĂ
Ioana Grigore, Georgeta Diaconu, Alexandra Mania
Secția Clinică de Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ,Sfnta Maria Iași
Problemele respiratorii la pacienţii cu paralizie cerebrală (PC) sunt diverse, ﬁind determinate n principal de
absenţa coordonării neuro-musculare, disfuncţia centrului respirator şi ntrzierea apariţiei controlului
postural. Diferiţi autori au studiat ﬁziopatologia respiratorie a pacienţilor de vrstă pediatrică cu PC, observnd
că aceştia prezintă, tranzitor n primul an de viaţă şi permanent la vrstele mai mari n cazurile grave, scheme
primitive de respiraţie, ceea ce indică o tulburare a centrului respirator. De asemenea, au remarcat că n
formele foarte grave, funcţia centrului respirator ﬁind grav compromisă, schemele primitive rămn pentru
totdeauna n funcţie. La aceşti copii respiraţia este de tip abdominal, neregulată şi superﬁcială, ﬁind controlată
n special de centrul respirator bulbar. Pe termen lung această respiraţie este inadecvată, favoriznd apariţia
diferitelor afecţiuni respiratorii care inﬂuenţează negativ calitatea vieţii pacienţilor cu deﬁcit neuromotor.
Copiii cu PC au o incidenţă crescută a infecţiilor respiratorii care sunt multifactoriale şi care sunt corelate sau
dependente de severitatea deﬁcitului motor. Problemele respiratorii inﬂuenţează calitatea şi speranţa de viaţă
a acestor bolnavi.
Cuvinte cheie: probleme respiratorii, paralizie cerebrală, copil
RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Ioana Grigore, Georgeta Diaconu, Alexandra Mania
Respiratory problems in patients with cerebral palsy (CP) are diverse, being caused by the absence of
neuromuscular coordination, the dysfunction of the respiratory center and delayed postural control. Various
authors have studied the respiratory pathophysiology of patients of pediatric age with CP, and have observed
that they present (transitionally in the ﬁrst year of life and permanently in older patients and critical cases)
primary breathing patterns, which indicates a respiratory center disorder. Moreover, it has been noticed that in
critical cases, those patterns last forever, because the function of the respiratory center is compromised. The
breathing is abdominal, irregular and superﬁcial, being controlled mainly by the respiratory center located in
the medulla oblongata. In the long run, this type of breathing is inadequate, as it fosters various respiratory
diseases which negatively inﬂuence the life quality of patients with neuromotor deﬁcits. Children with CP
have high complex respiratory infections rates. These multifactorial infections are linked to (or dependent on)
the severity of the motor deﬁcit. Respiratory problems have a strong impact on the patients life quality and
expectancy.
Key words: respiratory problems, cerebral palsy, children
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SINDROMUL METABOLIC LA COPIL - O PROVOCARE IN PRACTICA MEDICULUI
PEDIATRU
Adriana Cosmescu,Ana Maria Slanina, Antoneta Petroaie, Liliana Barbacariu, Otilia Novac, Agnes
Bacusca, Mihaela Manole
Disciplina Medicina de Familie-Copii, U.M.F. Gr. T. Popa, Iași
In ultimii ani ne confruntam cu o crestere ingrijoratoare a prevalentei obezitatii in randul copiilor si
adolescentilor si implicit, cu cresterea comorbiditatilor determinate de aceasta afectiune.
Sindromul metabolic este o complicatie a obezitatii care a fost mult timp diﬁcil de diagnosticat in lipsa
unui consens privind criteriile de deﬁnire.
Deﬁniţia actuala are la bază criteriile folosite la adult şi uşor de aplicat n practica clinică. Circumferinţa
abdominală a fost stabilit ca ﬁind principalul criteriu de diagnostic deoarece este un predictor independent
al insulinorezistenţei, proﬁlului lipidic şi nivelului tensiunii arteriale.
Copiii sub 6 ani au fost excluşi din deﬁniţie datorită datelor insuﬁciente la această grupă de vrstă. La
grupa de vrstă 6 10 ani, nu se poate diagnostica sindromul metabolic dar, trebuie urmariţi cei cu istoric
familial de sindrom metabolic, diabet zaharat de tip 2, dislipidemie, boli cardiovasculare, HTA şi/sau
obezitate. Au fost stabilite nsă criteriile de diagnostic ale sindromului metabolic la copiii de 10 16 ani
care au o circumferinţă abdominală percentila 90thla care se adugă 2 sau mai multe din urmatoarele :
trigliceride 150 mg/dl, HDL-col 40 mg/dl, TA ( tensiunea arterială ) sistolică 130 mm Hg si diastolica
85 mm Hg, glicemia bazală 100 mg/dl sau diabet zaharat de tip 2 cunoscut . La cei de 16 ani şi după
această vrstă diagnosticul va ﬁ stabilit conform criteriilor de la adult.
Sindromul metabolic prin elementele sale deﬁnitorii ( obezitatea, dislipidemia, hipertensiunea arteriala s.a.)
reprezinta un factor major de risc pentru afectiuni cardiovasculare si diabet zaharat de tip 2, cu cresterea
morbiditatii si mortalitatii la varsta de adult.
Datorită acestor considerente, prevenţia excesului ponderal la copil şi adolescent ( cauza a sindromului
metabolic ), este unul din dezideratele sistemului de sănătate n societatea modernă, abordarea ﬁind multiplă:
la nivel de individ şi familie, la nivel instituţional, comunitar şi de sănătate publică.
Cuvinte cheie: obezitate, copil, adolescent, sindrom metabolic
METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN – A CHALLENGE IN THE PRACTICE OF THE
PEDIATRICIAN
Adriana Cosmescu,Ana Maria Slanina, Antoneta Petroaie, Liliana Barbacariu, Otilia Novac, Agnes
Bacusca, Mihaela Manole
Family Medicine in Children, U.M.F. Gr. T. Popa Iasi
During the last years, we face a worrying raise of the obesity prevalence in children and teenagers, and
consequently a raise of the associated morbidity determined by it.
The metabolic syndrome is a complication of obesity, long time diﬃcult to diagnose due to a lack of
consensus regarding the deﬁnition criteria.
The actual deﬁnition is based on the criteria used in adults and easy to apply in the clinical setting. Abdominal
circumference has been established as the main diagnosis criteria because is the independent predictor of
insulin resistance, lipid proﬁle and blood pressure level.
Children under the age of 6 years have been excluded from the deﬁnition due to scarce data for this age group.
In the 6-10 years age group we cannot diagnose the metabolic syndrome but we must follow those with a
family history of metabolic syndrome, type 2 diabetes, dyslipidemia, cardiovascular disease, high blood
pressure and/or obesity. Diagnosis criteria have been established for the 10 16 age group children who have
an abdominal circumference 90thpercentile to which are added 2 or more of the following: triglycerides 150
mg/dl, HDL-col 40 mg/dl, BP (blood pressure) systolic 130 mm Hg and diastolic 85 mm Hg, basal blood
glycemia 100 mg/dl or known diabetes. In teenagers of 16 years of age and over, the diagnosis is established
accordingly to the adult criteria.
The metabolic syndrome, through its deﬁning elements (obesity, dyslipidemia, high blood pressure)
represents a major risk factor for cardiovascular disease and diabetes, with an increased morbidity and
mortality in adult age.
Due to these reasons, the prevention of the excessive gain in weight in children and teenagers (cause of the
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metabolic syndrome), is one of the aims of the healthcare system in the modern society, with a multiple
approach: at the individual and family level, at the institutional, community and public health level.
Keywords: obesity, children, teenagers, metabolic syndrome
ACTUALITĂȚI ÎN INFECȚIA CU CMV
Leonard I. Pertea1,Ioana Teodora Taga2,Nina Ursachi1,Anca Lupu1,Stefana Moisa1,V.V.Lupu1, Smaranda
3
3
3
3
Diaconescu , Laura Bozomitu ,Gabriela Paduraru , Nicoleta Gimiga
1.Clinica I Pediatrie,Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ,, Sf. Maria” Iași
2.UMF ,,Gr.T.Popa”Iași
3.Secția Clinică de Gastroenterologie, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ,, Sf.Maria” Iași
EPIDEMIOLOGIE: Infecția cu CMV se întâlnește frecvent în toate regiunile lumii și este, de obicei,
asimptomatică. În țările dezvoltate, se consideră că 80% dintre copii vor ﬁ infectați cu CMV până la vârsta de
3 ani și că aproape toate persoanele ajunse la vârsta adultă au fost deja infectate cu acest virus. Între 45% și
100% dintre femeile însărcinate vor ﬁ seropozitive pentru infecția cu CMV. Creste seroprevalența la marile
multipare, în caz de vârstă mai mică de debut a vieții sexuale și nivel socio-economic precar. Infectarea
produsului de concepție poate ﬁ determinată de o infecție primară a gravidei, dar și de reactivarea unei infecții
latente sau de reinfecția cu o altă tulpină virală. Prezența manifestărilor clinice neonatale sunt considerate
factori predictivi pentru dezvoltarea sechelelor pe termen lung care apar în 90% din cazuri. CMV poate ﬁ
transmis perinatal, de la mamă la nou-născut, prin intermediul secrețiilor cervico-vaginale, a salivei, urinei
sau laptelui matern. Copiii care nu au fost infectați în cursul sarcinii sau perinatal prezintă riscul infectării la
creșă sau grădiniță prin transmisie directă. O particularitate a herpesvirusurilor este evoluția infecției primare
acute spre infecție persistentă cu posibilă reactivare. La baza persistențe virusului stau anumite procese care
eludează sistemul imun și interferă cu acesta, în diferite faze ale replicării virale.
MANIFESTARI CLINICE: Din toți nou-născuții cu infecție congenitală cu virusul citomegalic, aproximativ
10-15% vor prezenta simptome la naștere, iar jumătate dintre aceștia vor rămâne cu sechele permanente.
Manifestările clinice asociate infecției cu CMV prezente de la naștere sunt: întârzierea creșterii intrauterine,
trombocitopenia, hepatosplenomegalia, hepatita, afectare oculară, a sistemului nervos și hipoacuzia
neurosenzorială.
Sindromul mononucleozic poate ﬁ întâlnit în cazul infecției primare a persoanelor imunocompetente, a celor
imunodeprimate, sau ca formă de reactivare a infecției în cazul persoanelor imunosupresate. Sindromul
mononucleozic tipic este caracterizat prin apariția febrei și stării clinice alterate, ce poate dura până la 4
săptămâni.
Complicațiile acestui sindrom apar rar și se prezintă ca artralgii și artrită, pneumonie interstițială, miocardită,
pericardită, anemie hemolitică, trombocitopenie, sindrom Guillain-Barre și meningoencefalită.
DIAGNOSTICUL FETAL: Amniocenteza este cea mai bună metodă de diagnostic fetal al infecției cu virusul
citomegalic atunci când este efectuată la o vârstă gestațională mai mare de 20-21 săptămâni și mai mare de 6
săptămâni de la infecția maternă. Analiza PCR a lichidului amniotic permite conﬁrmarea infecției cu o
speciﬁcitate de 97-100% și sensibilitate de aproape 80%.
DIAGNOSTICUL INFECTIEI PERI- ȘI POSTNATALE: Infecția perinatală poate ﬁ pusă în evidență prin
absența izolării virusului în cultură, prin rezultatul negativ la analiza PCR a urinei sau a salivei nounăscutului, urmate de izolarea virusului în cultură și prezența anticorpilor de tip IgM la vârsta de 2-4 luni.
Infecția primară postnatală cu CMV poate ﬁ diagnosticată prin seroconversia IgG, prin prezența anticorpilor
de tip IgM și prin excreția de virus, izolat în cultură sau detectat prin tehnica PCR din salivă sau urină.
TRATAMENT ȘI PREVENTIE: Ganciclovir este primul medicament antiviral aprobat pentru tratamentul
infecției cu virusul citomegalic. Letermovir are acțiune și împotriva tulpinilor virale rezistente la
medicamentele antivirale obișnuite. Utilizarea letermovirului în doze de până la 960 mg zilnic a avut rezultate
satisfăcătoare, medicamentul ﬁind bine tolerat și fără efecte adverse serioase.
Pentru maximum de eﬁciență, tratamentul ar trebui început în prima lună de viață.
Tratamentul cu valganciclovir oral, pe o perioadă de 6 luni sau mai mult, prezintă mai puține efecte
adverse comparativ cu administrarea intravenoasă.
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Vaccinarea: Obstacole în calea acestui deziderat constau în absența protecției oferite de celulele sistemului
imun împotriva reactivării virusului și reinfecția cu o nouă tulpină virală.
Vaccinul cu tulpina Towne contine virus viu atenuat - eﬁciența lui se referă la prevenția formelor severe de
boală, în special în cazul pacienților cu transplant de organe, rata rejetului scăzând cu 50%. Doar 5% din
pacienții vaccinați au dezvoltat boala în urma infecției cu CMV, comparativ cu 1/3 în cazul celor nevaccinați.
Vaccinul cu tulpina Towne-Toledo este mai imunogenic și oferă o protecție mai bună decât vaccinul Towne.
Vaccinarea cu componente virale este în studiu. Două studii randomizate de fază III sunt în curs de derulare în
prezent, unul în Statele Unite ale Americii iar celălalt în Europa, privind administrarea Imunoglobulinelor
speciﬁce anti-CMV. Până la publicarea rezultatelor nu există dovezi care să susțină administrarea de rutină a
imunoglobulinelor în cazul femeilor însărcinate pentru a preveni sau trata infecția congenitală.
CONCLUZII: Pentru infectare este nevoie de contact apropiat, direct cu secreții infectate din cavitatea orală
sau de la nivelul tractului genito-urinar.
Prezența manifestărilor clinice neonatale sunt considerate factori predictivi pentru dezvoltarea sechelelor pe
termen lung. Herpesvirusurile după infecția primară acută pot evolua spre infecție persistentă cu posibilă
reactivare. Jumătate dintre nou-nascuții simptomatici la naștere vor rămâne cu sechele permanente.
Sindromul mononucleozic cauzat de infecția cu CMV poate apărea ca formă de infecție primară atât la
gazdele imuncompetente cât si la cele imunosupresate sau ca formă de reactivare. Existența unei interacțiuni
stricte între CMV și sistemul imunitar i-a determinat pe mulți să aﬁrme că CMV ar putea ﬁ implicat și în bolile
autoimune. Este recomandată consilierea și educarea persoanelor active sexual pentru a evita transmiterea
infectiei cu CMV. Vaccinarea antiCMV, va deveni utilă atunci când va putea asigura protecția celulelor
sistemului imun împotriva reactivării și reinfecției cu o nouă tulpină virală.
CUVINTE CHEIE: CMV, reinfecție, PCR
INFECȚIA CU CYTOMEGALOVIRUS LA COPII - PARTICULARITĂȚI NEUROCHIRURGICALE
(CAZ CLINIC )
Ramona Filipescu, Ioana Grigore, Alina Murgu
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași
Infectia cu cytomegalovirus la copil este frecventa in perioada intrauterina sau imediat postpartum avind
diverse grade de manifestare clinica. Sistemul nervos central este unul dintre organele sever afectate
,patognomonice ﬁind calciﬁcarile intracerebrale si hidrocefalia interna . Hemoragia intracerebrala cu debut
ictal ,intraventriculara si subarahoidiana prin ruptura vaselor lenticulostriate este o manifestare foarte rara in
cadrul bolii la nou nascut si sugar .
Lucrarea de fata reprezinta analiza un caz clinic de infectie cu cytomegalovirus cu vasculopatie cerebrala
asociata la un sugar in virsta de patru luni ,cu evolutie extrem de severa. Scopul prezentarii este de a sublinia
rolul pe care infectia cu cytomegalovirus il are in declansarea hemoragiei intracerebrale cu evolutie acuta la
nou nascut si sugar precum si de a creia premizele unui diagnostic corect si tratament precoce.
Cuvinte cheie:infectie cu cytomegalovirus,vasculopatie lenticulostriata,hemoragie intracerebrala, copii
CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN CHILDREN -NEUROSURGICAL ASPECTS
(CLINICAL CASE )
Ramona Filipescu, Ioana Grigore, Alina Murgu
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași
Cytomegalovirus infection in children is very frequent in utero and postnatal with various degrees of clinical
expression. Nervous system can be severely damaged, typically presenting calciﬁcation and hydrocephalus.
Intracerebral haemorrhage with sudden onset , both intraventricular and subarachnoid due to lenticulostriate
vasculopathy is a rare manifestation of the disease in this early age.
In this paper the authors present a clinical case in a four months old baby girl with severe evolution, aiming to
highlight the importance of cytomegalovirus in the onset of intracerebral haemorrhage in children leading to
correct diagnosis and treatment for these cases.
Key words : cytomegalovirus infection, lenticulostriate vasculopathy, intracerebral haemorrhage, children
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MEGACOLONUL CONGENITAL - ”ACEEAȘI MĂRIE CU ALTĂ PĂLĂRIE”-EXPERIENȚĂ
PERSONALĂ
Ioan Sârbu, Carmen Iulia Ciongradi, Ovidiu Bîcă, Diana Benchia
Disciplina de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași
Clinica Chirurgie Pediatrică 2, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
De la prima descriere a bolii din 1886 aparținând danezului Harald Hirschsprung până în zilele noastre,
înțelegerea megacolonului congenital a cunoscut un progres fenomenal.
S-au făcut pași importanți în cunoașterea ﬁziopatogeniei, au evoluat și s-au raﬁnat tehnicile diagnostice
anatomopatologice, s-au descris și pus in practică noi tehnici chirurgicale, s-au îmbunătățit remarcabil
strategiile de monitorizare la distanță și abordare a complicațiilor. Cu toate acestea, la aproape 150 de la prima
descriere a maladiei, aceasta continuă să ﬁe uneori o provocare diagnostică, de management si terapeutică, la
granița multiplelor specialități pediatrice implicate.
Autorii prezintă evoluția modului de abordare a cazuisticii personale, cu provocările legate de aspectele sus
menționate si rezultatele obținute.
HIRSCHSPRUNG DISEASE - ”SAME SONG, NEW DANCE” - A PERSONAL PERSPECTIVE
Ioan Sârbu, Carmen Iulia Ciongradi, Ovidiu Bîcă, Diana Benchia
University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Iași, Department of Pediatric Surgery and
nd
Orthopedy, 2 Department of Pediatric Surgery, Emergency Childrenʼs Hospital "Sf. Maria", Iași
From the ﬁrst description of the disease in 1886 by Dr. Harald Hirschsprung (1830-1916), a Danish
pediatrician, to the present day, the understanding of congenital megacolon has seen phenomenal progress..
Important steps were made related to pathophisiology, new surgical tehniques were applied, strategies for
monitoring and dealing with complications have been remarkably improved. However, 150 years from the
ﬁrst description of it, Hirschsprung's disease, continues to be sometimes a diagnostic, management and
therapeutic challenge at the frontier of the multiple pediatric specialties involved.
The aim of this paper is to present the authors approach, with the challenges related to the above mentioned
aspects and the results obtained.
COPILUL MIC ALERGIC ÎN CABINETUL MEDICULUI DE FAMILIE
Goția Stela, Chirica Mara, Barbacariu Liliana
UMF Grigore T. Popa, Iași
Recunoașterea debutului precoce al alergiei (vârsta 0-3 ani), precizarea diagnosticului, alcătuirea și aplicarea
unui plan terapeutic, implică intervenția unei echipe multidisciplinare în care medicul de familie ocupă un loc
important. Obiectivele activității sale constau în:
- depistarea gravidelor cu risc de a naște un copil alergic (alergice simptomatice aﬂate sub tratament de
specialitate, alergice nediagnosticate, asimptomatice cu istoric familial/personal de alergie expuse la factori
de risc epigenetic). Medicul de familie colaborează pentru diagnostic și supraveghează aplicarea
tratamentului recomandat de specialiști.
- preluarea nou-născutului cu risc de alergie și aplicarea unor măsuri individualizate de puericultură în
colaborare cu pediatrul și alergologul: supravegherea alăptării, îngrijirea tegumentului, introducerea
alimentației complementare, proﬁlaxia diverselor expuneri la triggeri ai alergiei, proﬁlaxia carențelor,
vaccinări.
- recunoașterea precoce a manifestărilor alergice (cutanate, digestive, respiratorii) prin corelarea datelor
anamnestice și clinice cu observațiile acumulate prin evaluări repetate privind relația diverselor expuneri cu
apariția/agravarea simptomelor de alergie.
- colaborarea cu specialiștii echipei multidisciplinare pentru precizarea diagnosticului de boală alergică, a
nivelului de sensibilizare (mono sau polisensibilizări), precizarea riscului de evoluție persistentă și încadrarea
în treapta de severitate. Medicul de familie, prin aplicarea etapizată a criteriilor de control a bolii și intervenția
promptă în acutizări, favorizează modularea tratamentului anti-inﬂamator cronic.
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- sesizarea co-morbidităților alergice și non alergice, a complicațiilor bolii sau ale tratamentului (diete de
eliminare excesive necompensate cu substituenți, complicații ale corticoterapiei sau ale excesului de antihistaminice, abuzul de auto-medicație).
- educația susținută a părinților/aparținătorilor, a personalului din creșe și grădinițe pentru a obține aderență la
tratamentul speciﬁc ﬁecărui copil cu boală alergică, orientat de ghidurile internaționale de diagnostic și
tratament.
Heterogenitatea bolilor alergice, limitele explorărilor de specialitate și ale farmacoterapiei impuse de vrsta
mică, vulnerabilitatea relației genă-mediu la organismele n creștere și dezvoltare, ntrzierea diagnosticului sau
nerespectarea tratamentului, inﬂuențează negativ prognosticul alergiei copilului mic.
MARȘUL ALERGIC LA COPIL - POSIBILITĂȚI ȘI LIMITE ALE PREVENȚIEI
Goția Stela, Ioniuc Ileana, Alexoaie Monica
Universitatea de Medicină și Farmacie Iași
Evoluția normală a sarcinii implicit dezvoltarea sistemului imun fetal sunt dependente de un program genetic
cu moșteniri ereditare și setări epigenetice sub inﬂuența mediului și a stilului de viață. Proporția limfocitelor T
helper și mediul citochinic la interfața materno-fetală asigură dominația unui mecanism imun pro-alergic
care supresează răspunsul fetal la antigeni de origine paternă. Această caracteristică ﬁziologică a sistemului
imun este ampliﬁcată de susceptibilitatea ereditară pentru alergie și de vulnerabilitatea genică care însoțește
ritmul alert al creșterii și dezvoltării pre și postnatale.
Modiﬁcările adaptative prenatale, maturizarea lentă a unor componente ale sistemului imun și a barierelor din
calea alergenilor favorizează sensibilizarea și alergia precoce, în prezența factorilor de risc. Dezechilibrarea
continuă a balanței factori de risc/factori protectori din mediu favorizează creșterea continuă a frecvenței
bolilor alergice la copil.
Proﬁlaxia primară debutează prenatal cu includerea gravidei într-o categorie de risc pentru nașterea unui
copil alergic și aplicarea unor măsuri protectoare individualizate.
Nou-născutul cu risc de alergie este așteptat, eventual identiﬁcat prin markeri celulari și umorali din sângele
cordonului ombilical și inclus într-un program proﬁlactic complex și durabil. Reducerea expunerii la alergeni
(alimentari, aeroalergeni) ca măsură proﬁlactică primară a dat rezultate controversate.
La copilul simptomatic proﬁlaxia secundară și terțiară cuprinde măsuri speciale pentru stoparea evoluției
sensibilizării către alergie, recunoașterea precoce a manifestărilor alergiei, evitarea dobândirii de noi alergii,
reducerea severității simptomelor în alergia dovedită, controlul inﬂamației pe termen lung pentru ameliorarea
prognosticului. Complexul de măsuri include educația terapeutică complexă cu familia/bolnavul pentru a
obține evitarea/reducerea expunerii la alergeni, modularea continuă a farmacoterapiei în concordanță cu
nivelul clinico-biologic de control al bolii, modiﬁcarea bolii prin imunoterapie proﬁlactică și curativă etc.
Heterogenitatea bolilor alergice poate sabota rezultatele tratamentului. Se impune o abordare terapeutică
individualizată, multidisciplinară, orientată de ghidurile internaționale moderne de diagnostic și tratament.
Cuvinte cheie:alergie, foetus, nou-născut, sugar, proﬁlaxie primară, proﬁlaxie secundară și terțiară
THE ALLERGIC MARCH IN CHILDHOOD – POSSIBILITIES AND LIMITS IN PREVENTION
Goția Stela, Ioniuc Ileana, Alexoae Monica
UMF ”Gr.T.Popa” Iași
Normal pregnancy evolution and the development of the foetal immune system depends on a genetic program
with hereditary heritage and epigenetic settings under the inﬂuence of the environment and lifestyle. The
proportion of the T helper lymphocytes and the cytokines medium at the maternofoetal interface ensure the
domination of a pro-allergic immune mechanism that supress the foetal response to paternal antigens. This
physiological characteristic of the immune system is ampliﬁed by the allergic hereditary susceptibility and
the genetic vulnerability that accompanied the fast, pre and postnatal growth and development. Prenatal
“adaptive” changes, slow maturation of immune system components and of barriers to allergens promote
early sensitivity and allergy in the presence of risk factors. The continued imbalance between environmental
risk factors and protective factors contributes to the continuous increase in the frequency of allergic diseases
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in the childhood. Primary prophylaxis starts prenatal with the inclusion of pregnant in a category of risk for
the birth of an allergic child and the enforcement of individualized protective measures. The neonate at risk of
allergy is ”expected”, possibly identiﬁed by cellular and humoral markers in the blood of the umbilical cord
and included in a complex and durable prophylactic program.In symptomatic children, secondary and tertiary
prophylaxis include special measures to prevent and stop the evolution of sensitization to allergy and to
improve prognosis: early recognition of allergic manifestation, avoiding the acquisition of new allergies,
reducing the symptoms severity of proven allergy and long term inﬂammation control.The heterogeneity of
allergic diseases can “sabotage” treatment results. An individualized, multidisciplinary approach is required,
based on modern international diagnostic and treatment guides.
Key words: allergy, foetus, neonate, infants, prophylaxis
ŞTIINŢA ŞI ARTA COMUNICĂRII ÎN VACCINARE
1

2

Doina Azoicăi , Alice-Nicoleta Azoicăi
Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi
1. Disciplina de Epidemiologie
2. Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Sfânta Maria Iaşi, Clinica a II-a Pediatrie
Vaccinarea ca intervenţie de Sănătate publică reprezintă cea mai eﬁcientă modalitate de prevenire a unor boli
infecţioase. Neutilizarea ei este defapt o dovadă a lipsei de responsabilitate atât individuală cât şi socială.
Programele de vaccinare au condus nu numai la succese din perspectiva sănătăţii publice, ci şi la unele
paradoxuri prin faptul ca au fost înregistrate şi situaţii de rezistenţă şi îngrijorare din partea unui anumit
segment din populaţie, în special a unor părinţi în perspectiva deciziei de imunizare a copiilor. Acest fenomen
a determinat în timp mai multe consecințe dintre care: acoperire vaccinală în scădere; perceperea vaccinurilor
ca şi costuri şi nu ca investiţie în sănătate; atitudinea de rezervă a guvernelor în alocarea de fonduri prin
nenţelegerea sustenabilităţii ﬁnanciare. Populaţia, chiar dacă într-o măsură redusă, devine rezervată în
acceptarea vaccinurilor, cu toate că acestea sunt furnizate gratuit. Lipsa de complianţă la vaccinare a fost
generată şi de lansarea unor mituri (relaţia vaccin rujeolă rubeolă - parotidită - ROR şi autism, vaccinarea şi
bolile autoimune, vaccinarea ca o modalitate de suprasolicitare a sistemului imun etc.), opinii ce s-au dovedit
prin studii ample a nu ﬁ susţinute din punct de vedere ştiinţiﬁc. Deoarece acoperirea vaccinală în teritoriul
Moldovei a fost în continuă scădere în ultimii ani, atât la copiii de până la 18 luni (ex. 83,7% pentru HVB,
84,7% pentru pneumococ , 85,8% pentru ROR), 5 ani (ex. 72,1% pentru două doze de ROR) şi respectiv 14
ani (ex.72,1% pentru dT) o analiză a cauzelor privind producerea acestor goluri imunitare a evidenţiat refuzul
părinţilor pentru administrarea vaccinurilor. În acest context strategiile de comunicare bazate pe principii
bine stabilite şi urmărind obţinerea impactului estimat sunt necesare şi trebuie cunoscute de către toţi medicii
şi în special cei vaccinatori. Rolului comunicării este un obiectiv provocator în actuala revoluție
informațională din domeniul sănătății iar comunicarea intrapersonală (interioară), interpersonală , în cadrul
grupurilor , în organizații şi cea la nivelul societății sunt utile şi necesare pentru aplicarea în bune condiţii a
strategiilor de vaccinare. Comunicarea reprezintă atât o artă cât şi o ştiinţă în creşterea complianţei la
vaccinare.
INTERFERENȚE ENDOCRINOLOGICE ÎN BOLILE HEMATO-ONCOLOGICE PEDIATRICE
Ingrith Miron, Anca Ivanov, Magdalena Starcea, Mirabela Alecsa
UMF Grigore T. Popa
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.Maria”, Iași
Dezvoltarea antenatală a fetusului si post natală a copilului sunt procese caracterizate printr-o proliferare și
diferențiere accelerată sub control genic. Această creștere rapidă poate ﬁ marcată de mutații și alterări
epigenetice care duc la inițierea și multiplicarea unor celule alterate, generând neoplaziile. Majoritatea
tumorilor endocrine la copii sunt ﬁe benigne, ﬁe de tip scăzut.
Tumorile endocrine includ următoarele tipuri de tumori: tumori gonadale, tumori cu celule germinale,
cancere tiroidiene, tumori suprarenale.
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Sindroamele de neoplazie endocrină multiplă (MEN), întâlnite la pacienții pediatrici, reprezintă mutații rare,
autosomale dominante la gene care reglează creșterea celulară. , VIPom, tumori de hipoﬁză anterioară
(prolactinom, somatotropinom, corticotropinom). TIP 2A MEN este deﬁnit de carcinom tiroidian medular
(MTC), feocromocitom asociate altor disfuncții tiroidiene cauzate de glanda paratiroidă. Tipul 2B MEN este
deﬁnit de MTC și feocromocitom. Cancerul pancreatic, frecvent fatal la adulți, este foarte rar în literatura de
oncologie pediatrică (pancreatoblastom, carcinom, tumoră pseudopapilară solidă)
Tumorile gonadale includ tumori testiculare și ovariene, precum și tumori cu celule germinale. Sindromul
Von Hippel-Lindau este o afecțiune rară care asociază anumite tipuri de tumori. Aceste tumori pot ﬁ benigne
și maligne . Chirurgia este considerată cea mai bună modalitate de a trata majoritatea tumorilor endocrine
pentru a elimina întreaga tumoră sau cât mai mult posibil.
Chimioterapia, radioterapia și / sau terapia de substituție hormonală pot ﬁ administrate împreună cu sau după
operație. Echipele multidisciplinare sunt necesare pentru gestionarea corectă a unor astfel de tumori: chirurgi,
radioterapeuți, endocrinologi, patologi, experți în imagistică diagnostic și medicină nucleară, consilieri
genetici, dieteticieni, psihologi, experți pentru a permite o supraviețuire îndelungată și a minimiza pe termen
lung sau târziu efectele tratamentului.
ENDOCRINOLOGICAL INTERFERENCES IN PEDIATRIC HEMATO-ONCOLOGICAL DISEASES
Ingrith Miron, Anca Ivanov, Magdalena Starcea, Mirabela Alecsa
UMF Grigore T Popa
Emergency Pediatric Hospital „Sf.Maria”, Iași
The antenatal and postnatal development of the fetus is a process characterized by accelerated proliferation
and diﬀerentiation under gene control. This rapid growth can be marked by mutations and epigenetic
alterations, which lead to the initiation and multiplication of altered cells, generating neoplasms. Most
endocrine tumors in children are either benign or low-grade cancers..
High-grade endocrine tumors include the following types of tumors:gonadal tumors, germ cell tumors,
thyroid cancers,adrenocortical tumors.
Multiple endocrine neoplasia (MEN) syndromes, found in pediatric patients, represent rare, autosomal
dominant mutations in genes that regulate cell growth.T ype 1 MEN is deﬁned by hyperfunctioning tumors in
the following: parathyroid glands, pancreatic islets ( gastrinoma, insulinoma, glucagonoma,
VIPoma,anterior pituitary ( prolactinoma, somatotropinoma, corticotropinoma). Type 2A MEN is deﬁned by
medullary thyroid carcinoma (MTC), pheochromocytoma and other thyroid disfunctions caused by
parathyroid gland. Type 2B MEN is deﬁned by MTC and pheochromocytoma. Pancreatic cancer , frequentely
fatal in adults, is very rare in the pediatric oncology literature( pancreatoblastoma, carcinoma, solid
pseudopapillary tumor)
Tumors in the gonads include testicular and ovarian tumors as well as germ cell tumors. Von Hippel-Lindau
syndrome is a rare condition that makes a child to develop certain types of tumors. These tumors can be either
benign (non-cancerous) and malignant (cancerous). Surgery is considered the best way to treat most
endocrine tumors to remove the entire tumor or as much as possible.
Chemotherapy, radiation and/or hormone replacement therapy may be given along with or after surgery.
Multidisciplinary teams are necessary for proper management of such tumors: surgeons , radiotherapists,
endocrinologists, , pathologists, experts in diagnostic imaging and nuclear medicine, genetic counselors,
dietitians, psychologists, experts in order to allow a long survival and minimize long-term or late eﬀects of
treatment.
HEPATOLOGIA PEDIATRICĂ ÎN VREMEA PANDEMIEI COVID-19
Tudor Lucian Pop
Disciplina Pediatrie 2, Departamentul Mama și Copilul, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu
Hațieganu” Cluj-Napoca
Centrul de Expertiză în Bolile Rare Hepatice Pediatrice, Clinica Pediatrie 2, Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii Cluj-Napoca
Pandemia de COVID-19, declarată începând din luna martie 2020, a avut efecte importante în ceea pe
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privește asistența medicală a copiilor cu afecțiuni hepatice. Deși este o boală cu manifestări preponderent
respiratorii, infecția cu SARS-CoV-2 afectează și ﬁcatul, de aceea este importantă cunoașterea acestor
particularități hepatice ale infecției.
S-a dovedit rolul important ale receptorilor ACE2 în patogenia virusului SARS-CoV-2, iar faptul că acești
receptori sunt exprimați și la nivel hepatic explică implicarea acestuia în infecție. Circa 60% din copiii
infectați prezintă manifestări gastrointestinala. Studiile inițiale din China arătau că până la 50% dintre
pacienți prezintă afectare hepatica (creșterea transaminazelor, a bilirubinei, scăderea albuminei și, mai rar,
colestază sau insuﬁciență hepatică acută).
Mecanismul patogenetic al afectării hepatice în infecția cu SARS-CoV-2 este multifactorial: efect
citopatogen direct al virusului, furtuna de citokine, efectul medicamentelor utilizate în tratament, leziuni
hepatice hipoxic-ischemice secundare hipoxiei și afectarea hepatica preexistentă (steatoza).
În cazul bolilor hepatice autoimune și a pacienților transplantați hepatic nu există dovezi că există un risc mai
mare de infecție, evoluția COVID-19 ﬁind similar cu a celor fără imunosupresie. Pentru copiii cu boli
hepatice cronice, asocierea steatozei sau a obezității prezintă un risc de 5 ori mai mare pentru infecția severă
sau deces.
La copiii la care sindromul inﬂamator multisistemic asociază manifestări hepatice, evoluția este mai severă și
durata spitalizării mai mare. Ameliorarea afectării hepatice apare la 90% dintre copii, 50% ﬁind vindecați din
punct de vedere hepatic la o lună de la externare. Este necesară urmărirea pe termen lung a acestor copii,
pentru a ﬁ siguri de lipsa complicațiilor.
Nu există dovezi care să susțină riscul vaccinării la adolescenții cu boli hepatice cornice, decizia de vaccinare
trebuie să ﬁe luată după evaluarea individualizată a raportului risc/beneﬁciu.
În concluzie, pandemia de COVID-19 a pus la grea încercare sistemul medical, inclusiv copiii cu boli
hepatice cronice, dar prin măsurile de protecție luate și prin vaccinare, atunci când e posibilă, aceste greutăți
vor ﬁ depășite cu succes.
Cuvinte cheie: SARS-CoV-2, COVID-19, pandemie, boli hepatice cronice, sindromul inﬂamator
multisistemic la copil, vaccin
PEDIATRIC HEPATOLOGY DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Tudor Lucian Pop
2nd Pediatrics Discipline, Department of Mother and Child, “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and
Pharmacy Cluj-Napoca
Center of Expertise in Pediatric Liver Rare Diseases, 2nd Pediatrics Clinic, Emergency Clinical Hospital for
Children Cluj-Napoca
The COVID-19 pandemic, reported since March 2020, has had signiﬁcant eﬀects on the health care of
children with liver disease. Although it is mainly a respiratory disease, SARS-CoV-2 infection also aﬀects the
liver, so it is essential to know these hepatic features. The essential role of ACE2 receptors in the SARS-CoV2 virus pathogenesis has been shown. The fact that these receptors are also expressed in the liver explains its
involvement in infection. About 60% of infected children have gastrointestinal manifestations. Initial studies
in China showed that up to 50% of patients have liver damage: increased transaminases and bilirubin,
decreased albumin. Less frequently, patients present cholestasis or acute liver failure. The pathogenetic
mechanism of liver damage in SARS-CoV-2 infection is multifactorial: direct cytopathogenic eﬀect of the
virus, cytokine storm, drugs used in treatment, hypoxic-ischemic liver damage secondary to hypoxia, and
pre-existing liver damage (steatosis).
In autoimmune liver disease and liver transplant patients, there is no evidence of a higher risk of infection, the
evolution of COVID-19 being similar in patients without immunosuppression. For children with chronic
liver disease, the association of steatosis or obesity has a 5-fold higher risk of severe infection or death.
In children with multisystemic inﬂammatory syndrome associated with hepatic manifestations, the evolution
is more severe and more prolonged hospitalization. Improvement of liver damage occurs in 90% of children,
50% being healed from a liver point of view one month after discharge. It is necessary to follow these children
for a long time to ensure the absence of complications. There is no evidence to support the risk of vaccination
in adolescents with chronic liver disease. The vaccination decision must be made after an individualized
risk/beneﬁt assessment.
In conclusion, the COVID-19 pandemic has challenged the medical system, including children with chronic
liver disease, but through protective measures and vaccination, when possible, these diﬃculties will be
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successfully overcome.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, pandemic, chronic liver disease, multisystemic inﬂammatory
syndrome in children, vaccine
ACTUALITĂȚI ÎN MANAGEMENTUL STEATOHEPATITEI LA COPIL
Laura Bozomitu,Nicoleta Gimiga, Gabriela Paduraru, Bogdan Rotaru, Smaranda Diaconescu
Steatohepatitele la copil au ajuns tot mai frecvent in focus in studiul hepatopatiilor cronice; NASH
(steatohepatita non alcoolica) este diagnosticata la 316% din potentialii donori de ﬁcat in Europa si SUA,
ﬁind si o cauza frecventa de ciroza, cu indicatie principala pentru transplant pana in 2020 [Ratziuet al. 2010;
Sanyalet al. 2011]. Tratamentul este multidisciplinar, avand ca scop reducerea obezitatii, scaderea rezistentei
la insulina si de asemenea a stressului oxidativ (multitarget). Noutatile privind diagnosticarea si tratamentul,
precum si modalitatile de urmarire pe termen lung sunt o preocupare constanta a grupurilor specializate.
Cuvinte cheie: obezitate, diabet, NASH, NAFLD, copil, ﬁcat, ﬁbroza
ACTUAL ASPECTS IN THE MANAGEMENT OF STEATOHEPATITIS IN CHILDREN
Laura Bozomitu, Nicoleta Gimiga, Gabriela Paduraru, Bogdan Rotaru, Smaranda Diaconescu
Steatohepatitis in children are moreand more in focus when studying chronic liver diseases; NASH (non
alcohoolic steatohepatitis) is diagnosed in 3-16% of the potential liver donors in Europe and USA, being also
a frequent cause of cirrhosis, with mean indication for transplantation till the year 2020. [Ratziuet al. 2010;
Sanyalet al. 2011]. The treatment is aimed in reducing obesity, to decrease insulin resistance and also the
oxidative stress (multitarget). Novelties in diagnosis and treatment and also in long term follow up modalities
are a continuous challenge and preoccupation of specialized research groups.
key words: obesity, diabetes, NASH, NAFLD, child, liver, ﬁbrosis
BOALA HEPATICĂ DIN FIBROZA CHISTICĂ LA COPIL
Ṣef lucrări dr. Anton-Păduraru Dana-Teodora
Universitatea de Medicină ṣi Farmacie Grigore T. Popa Iaṣi, Departamentul Medicina mamei ṣi copilului
Boala hepatică din ﬁbroză chistică (FC) a devenit a treia cauză de morbiditate şi mortalitate la aceṣti bolnavi.
Factorii de risc sunt: sexul masculin, istoricul de ileus meconial sau insuﬁcienţă pancreatică, insuﬁcienţa
pancreatică, diabetul din FC, alela SERPINA-1. Mecanismele bolii hepatice nu sunt bine cunoscute, dar
unele mutaţii ale genei CFTR cresc riscul de apariţie şi severitatea acesteia. Clinic se poate prezenta n mod
variat: unii rămn asimptomatici, avnd doar valori crescute ale testelor hepatice, 5-10% dezvoltă ciroză
multilobulară n primii 10 ani de viaţă, alţii prezintă boală hepatică decompensată cu hipertensiune portală. Nu
există teste speciﬁce pentru diagnosticul bolii hepatice din FC. Valorile crescute ale transaminazelor de cel
puţin 2 ori faţă de normal pentru minimum 3 luni reprezintă un indicator al leziunilor hepatice avansate. Se
recomandă determinarea raportului dintre aspartat aminotransferază/ trombocite şi a indexului Fibrosis-4.
Echograﬁa hepatică este utilă n evidenţierea steatozei hepatice, ﬁbrozei biliare focale, cirozei multilobulare,
ascitei, afectării căilor biliare şi splenomegaliei. Elastograﬁa shear wave este o metodă non-invazivă care
permite cuantiﬁcarea ﬁbrozei şi steatozei. Biopsia hepatică considerată standardul de aur este o metodă
invazivă. Toţi bolnavii cu boală hepatică trebuie să facă screening pentru varice esofagiene. Complicaţiile
cirozei ṣi hipertensiunii portale sunt: malabsorbție, deﬁcit de vitamine liposolubile, sȃngerări gastrointestinale datorate varicelor, splenomegalie asociată cu anomalii hematologice, peritonită bacteriană. Acidul
urso-deoxicolic reprezintă singurul tratament recomandat n boala hepatică din FC, deşi eﬁcienţa este
discutabilă. Prezenţa varicelor esofagiene impune tratament farmacologic, endoscopic, chirurgical sau prin
radiologie intervenţională. Utilizarea beta-blocanţilor neselectivi este contraindicată datorită
bronhoconstricţiei. Prezenţa ascitei este un semn de prognostic nefavorabil şi impune restricţie de lichide şi
sodiu şi administrarea de diuretice. Transplantul hepatic este recomandat bolnavilor cu disfuncţie hepatică
sau hipertensiune portală avansată, cu insuﬁcienţă hepatică progresivă caracterizată prin hipoalbuminemie,
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coagulopatie, icter, ascită progresivă, sngerări variceale recurente, sindrom hepato-pulmonar şi portopulmonar, malnutriţie severă, peritonită recurentă, hepatocarcinom, FEV1/FVC sub 50% şi declin al calităţii
vieţii.
SPECTRUL INFECȚIILOR RESPIRATORII ÎN FIBROZA CHISTICĂ LA COPIL
Șef lucr. Dr. Bogdan A. STANA, Șef lucr. Dr. Alina MURGU
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”
Clinica II Pediatrie - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria”, Iași, ROMANIA
Mucoviscidoza (ﬁbroza chistică - FC) este o boală genetică cu afectare multisistemică și evoluție
invalidantă, uneori cu afectarea prognosticului vital mai ales prin complicația infecțioasă. Deși cel mai
frecvent afectează “la vedere“ plămânul, într-un procent mic de cazuri poate evolua inițial silențios la nivelul
sinusurilor faciale sub formă de rinosinuzită cronică, polipoză nazală, mucocele, ajungând la 3% din aceștia
la intervenție chirurgicală. Pattern-ul etiologic infecțios, ca și incidența acestora diferă în localizarea
rinosinusală comparativ cu cea pulmonară. Mai mult, există chiar diferențe între agenții patogeni din sinusuri
diferite la același bolnav cu FC. Studiul microbiologic al sputei bolnavilor cu FC aﬂați în evidența
Departamentului de Pneumologie Pediatrică efectuat comparativ pe două perioade distincte (2010-2014 și
2015-2019) obiectivează incidența diferită etiologică bacteriană, astfel că unii agenți precum Streptococcus
pneumoniae, înregistrează un trend descendent, posibil și ca urmare a impactului pozitiv al vaccinării
antipneumococice prin program la nivel național. Pe de altă parte intră în discuție și pattern-ul infecțiilor de
spital la acești pacienți cu durată lungă de spitalizare în acutizare. În concluzie, dinamica etiologică
bacteriană la pacientul cu FC este alertă și în directă relație cu multipli factori de risc precum statusul
nutrițional, deﬁcitul imun, acoperirea vaccinală, hospitalismul. Opțiunile terapeutice vor ține cont de acest
aspect, necesitând adaptare permanentă la antibioticorezistența dezvoltată.
Cuvinte cheie: mucoviscidoză, infecție, copil
THE SPECTRUM OF RESPIRATORY INFECTIONS IN CYSTIC FIBROSIS IN CHILDREN
Lecturer Dr. Bogdan A. STANA, Lecturer Dr. Alina MURGU
University of Medicine and Pharmacy ”Gr. T. Popa ”
2nd Pediatrics Clinic - Emergency Clinical Hospital for Children "St. Maria ”, Iasi Romania
Cystic ﬁbrosis (cystic ﬁbrosis - CF) is a genetic disease with multisystemic impairment and disabling
evolution, sometimes with impaired vital prognosis, especially through infectious complication. Although it
most commonly aﬀects the lungs "on sight", in a small percentage of cases it can initially evolve ”silently” in
the facial sinuses in the form of chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, mucoceles, 3% of them requiring
surgery. The infectious etiological pattern, as well as their incidence diﬀers in the rhinosinusal location
compared to the pulmonary one. Moreover, there are even diﬀerences between pathogens from diﬀerent
sinuses in the same patient with CF. The microbiological study of the sputum of patients with CF recorded by
the Department of Pediatric Pneumology performed comparatively over two distinct periods (2010-2014 and
2015-2019) objectiﬁes the diﬀerent bacterial etiological incidence, so that some agents such as Streptococcus
pneumoniae have a downward trend, possibly as a result of the positive impact of pneumococcal vaccination
through the national program. On the other hand, the pattern of hospital infections in these patients with longterm acute hospitalization also comes into question. In conclusion, the bacterial etiological dynamics in the
patient with CF is changing and is directly related to multiple risk factors such as nutritional status, immune
deﬁciency, vaccine coverage, hospitality. Therapeutic options will take into account this aspect, requiring
permanent adaptation to the developed antibiotic resistance.
Keywords: cystic ﬁbrosis, infection, child
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MALFORMAȚIILE PULMONARE, AFECȚIUNI CONGENITALE CU IMPACT SEMNIFICATIV
ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII
Elena Țarcă, Paula Popovici, Solange Tamara Roșu, Viorel Țarcă, Elena Cojocaru
Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa Iași, Facultatea de Medicină
Cuvinte cheie: anomalii congenitale, malformații pulmonare, mortalitate
Introducere: Malformațiile pulmonare (MP) sunt anomalii congenitale frecvente, adesea letale, și există
dovezi semniﬁcative la nivel mondial cu privire la ratele crescute de morbiditate și mortalitate în perioada
perinatală. Scopul acestui studiu este de a evidenția importanța clinică a MP în legătură cu frecvența lor
ridicată în rândul defectelor congenitale, precum și provocările legate de managementul acestora, tratamentul
ﬁind de lungă durată și costisitor, punând o povară asupra societății, asupra familiilor afectate și asupra
întregului system medical. Metode: Am efectuat un studiu analitic retrospectiv, pe o perioadă de 10 ani,
asupra a 109 pacienți cu MP spitalizați și tratați în clinica de chirurgie pediatrică a Spitalului de Urgență Copii
Sfânta Maria, Iași. Rezultate: Au fost identiﬁcate 67 de cazuri cu hernie diafragmatică congenitală (CDH), 11
cazuri de emﬁzem lobar congenital, 3 cazuri de adenomatoză pulmonară și alte 28 de anomalii pulmonare.
Doar jumătate dintre toți pacienții au fost tratați chirurgical, 29% dintre aceștia beneﬁciind de abord minim
invaziv. Mai mult de jumătate (55%) erau nou-născuți, iar alți 26% erau sub vârsta de un an. Durata
spitalizării și costurile au fost semniﬁcativ mai mari pentru lotul nou-născuților, comparativ cu lotul de sugari
și cu lotul cu vârsta de peste un an. În total, rata mortalității a fost de 38%, dar când vine vorba doar de nounăscuți, rata mortalității a fost de 62%, ceea ce a fost semniﬁcativ statistic. În ceea ce privește cei 67 de
pacienți cu CDH, 22% dintre pacienți au murit înainte de operație din cauza hipoplaziei pulmonare severe,
12% încă așteaptă intervenția chirurgicală și 66% dintre pacienți au fost tratați chirurgical. Pentru grupul
chirurgical, ratele de supraviețuire au fost de 69% pentru chirurgia minim invazivă (16 pacienți) comparativ
cu 57% în chirurgia deschisă (28 pacienți). Rata generală de supraviețuire pentru hernia diafragmatică a fost
de 52% (incluzând pacienții care au murit înainte de operație). Concluzii: Deși s-au înregistrat progrese
semniﬁcative în îngrijirea acestor pacienți în ultimele decenii, ratele mortalității rămân între 30% și 50% la
nivel mondial și chiar mai mari în perioada neonatală sau în caz de asociere a hipoplaziei pulmonare.
PULMONARY MALFORMATIONS WITH A SIGNIFICANT IMPACT ON QUALITY OF LIFE
Elena Țarcă, Paula Popovici, Solange Tamara Roșu, Viorel Țarcă, Elena Cojocaru
Key words: congenital anomalies, pulmonary malformation, mortality
Introduction:Pulmonary malformations (PM) are common congenital anomalies and often are lethal, and
there is signiﬁcant evidence in support of increased morbidity and mortality in the perinatal period
worldwide.The aimof this study is to highlight the clinical importance of PM relates to its high frequency
among birth defects and the challenges related to its treatment, which is long lasting and expensive, placing a
burden on society, on the aﬀected families and the health care system.Methods:We performed a retrospective
analytical study, over a period of 10 years, on 109 patients with PM hospitalized and treated in the pediatric
surgery clinic of Saint Mary Emergency Children Hospital, Iasi.Results:There were 67 cases with congenital
diafragmatic hernia (CDH), 11 cases of congenital lobar emphysema, 3 cases of pulmonary adenomatosis and
28 other pulmonary abnormalities. Only half of the patients were treated surgically, with minimal
intervention surgery in 29% of them. More than half (55%) were neonates and another 26% were under the
age of one. The length of hospitalisation and the costs were signiﬁcantly higher in the neonate lot of patients
compared with the lot of infants and the lot after the age of one. Per total, the mortality rate was 38%, but when
it comes only for neonates, the mortality rate was 62%, which was statistically signiﬁcant. Regarding those 67
patients with CDH, 22% of patients died before surgery due to severe pulmonary hypoplasia, 12% are still
waiting for surgery and 66% of patients were surgically treated. For the surgery group, the rates of survival
were 69% for minimally invasive surgery (16 patients) versus 57% in open surgery (28 patients). The overall
survival rate for diaphragmatic hernia was 52% (including the patients died before surgery).
Conclusions: Although signiﬁcant progress has been made in the care of these patients in the past decades, the
mortality rates remain at 30% to 50% worldwide and even higher in the neonatal period or when associating
pulmonary hypoplasia.
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AFECTAREA PULMONARĂ LA PACIENTUL PEDIATRIC CU BOALĂ RENALĂ CRONICĂ
1,2

2

2

1,2

2

Magdalena Stârcea , Mihaela Munteanu , Radu Russu , Adriana Mocanu , Roxana Bogos , Teodora
Dolhescu2, Ingrith Miron1,2
1 Disciplina de Pediatrie, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, Iași
2 Spitalul linic de Urgențe pentru Copii Sf. Maria, Secția Nefrologie, Iași
Boala renală cronică (CKD) este o consecință posibilă a tuturor patologiilor renale, att malformative, ct și
dobndite. Copiii care suferă de boală cronică de rinichi se confruntă cu morbiditate crescută și chiar
mortalitate, inclusiv o toleranță slabă la efort. O varietate de factori, inclusiv infecții respiratorii recurente,
anemie, masă musculară deﬁcitară, modiﬁcări cardiovasculare, acidoză metabolică cronică, activitate ﬁzică
limitată, contribuie la manifestarea intoleranței la efort. CKD poate induce diferite disfuncții corporale,
precum cardiovasculare, respiratorii, hepatice și musculo-scheletice. Complicațiile pulmonare raportate la
pacienții cu BCR includ edem pulmonar, revărsat pleural, infecții respiratorii recurente, hipertensiune
pulmonară, arteriolopatie uremică calciﬁcată cu calciﬁcări metastatice la plămni, ﬁbroză pulmonară și
hipoxemie. Vrem să prezentăm cteva cazuri care dovedesc această corelație.
Cuvinte cheie: boală renală cronică, copii, afectare pulmonară
DIAGNOSTICUL RADIO-IMAGISTIC POZITIV ÎN MALFORMAȚIILE PULMONARE
CONGENITALE LA COPIL
Macsim Elena, Breabăn Raluca, Buhuș Gabriela, Cernescu Ioana, Alexa Cristina, Horobeț Dana *
Scurtu Ana Maria, Țarcă Elena, Nedelcu Doina **, Mihăilă Doina, Plămădeală Petru ***
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași
* Laboratorul de Radiologie-Imagistică Medicală
** Chirurgie Pediatrică
*** Serviciul de Anatomie Patologică
Introducere: Malformațiile congenitale pulmonare sunt rare. Cele mai des ntlnite sunt Emﬁzemul lobar
congenital, Malformația adenomatoidă chistică, Chistul bronhogenic, Sechestrația pulmonară. Explorarea
lor necesită utilizarea mai multor metode imagistice care fac posibilă stabilirea diagnosticului și a atitudinii
terapeutice.
Scop: Prezentarea caracteristicilor imagistice ale malformațiilor congenitale pulmonare pe un lot de 12
cazuri.
Material și metodă: Lucrarea și propune un studiu retrospectiv al pacienților pediatrici internați n Spitalul de
Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași n perioada 2012 - aprilie 2021 care au fost diagnosticați cu malformații
pulmonare congenitale.
Rezultate :Vârsta medie a pacienților la momentul diagnosticului este de 3 ani și 6 luni. Raportul F/M este de
5/7. Diagnosticul prenatal a fost pus întrun singur caz prin IRM fetal. Toți pacienții au beneﬁciat de
radiograﬁe toracică și examinare CT. Din totalul de 12 cazuri diagnosticate cu malformații congenitale
pulmonare menționam: 3 cazuri de chist brohogenic, 3 cazuri de adenomatoză chistică, 4 cazuri de emﬁzem
lobar congenital, și 2 cazuri de sechestrație pulmonară
Concluzii: Diagnosticul malformațiilor pulmonare la copil este evocat clinic și conﬁrmat prin explorarea
imagistică. Practicarea echograﬁei prenatale ca și utilizarea IRM - ului fetal fac posibilă o diagnosticare
precoce. Tratamentul poate varia de la o monitorizare simplă pnă la lobectomie.
Cuvinte cheie: Emﬁzemul lobar congenital, Malformația adenomatoidă chistică, Chistul bronhogenic,
Sechestrația pulmonară.
Introduction: Congenital lung malformations are rare. The most common ones are : congenital lobar
emphysema, cystic adenomatoid malformation, bronchogenic cyst, pulmonary sequestration. Their
exploration requires the use of several imaging methods that make it possible to establish the diagnosis and
the therapeutic attitude.
Purpose: Presenting the imaging characteristics of congenital lung malformations on a batch of 12 cases.
Material and method: The paper present a retrospective study of pediatric patients admitted to the Emergency
Hospital for Children Sf. Maria Iasi between 2012 and April 2021 who were diagnosed with congenital lung
30

Zilele Pediatriei Ieșene ”N.N. Trifan” 2021 - ediția a XXXIII-a

malformations.
Results: The average age of patients at the time of diagnosis is 3 years and 6 months. The F / M ratio is 5/7.
Prenatal diagnosis was made in a single case by fetal MRI. All patients received a chest x-ray and CT scan.
Out of the total of 12 cases diagnosed with congenital lung malformations, we mention: 3 cases of brohogenic
cyst, 3 cases of cystic adenomatosis, 4 cases of congenital lobar emphysema, and 2 cases of pulmonary
sequestration.
Conclusions:The diagnosis of lung malformations in children is clinically indicated and conﬁrmed by
imaging exploration. Practicing prenatal ultrasound as well as using fetal MRI make early diagnosis possible.
Treatment can range from simple monitoring to lobectomy.
Keywords: Congenital lobar emphysema, Cystic adenomatoid malformation, Bronchogenic cyst, Pulmonary
sequestration.
MALFORMAȚIILE ADENOMATOIDE PULMONARE-DIAGNOSTIC ANTENATAL ȘI
CONDUITA TERAPEUTICĂ POSTNATALĂ
Ana Maria SCURTU, Doina MIHĂILĂ, Petru PLĂMĂDEALĂ, Oana TRIFAN, Ovidiu BĂRBUȚĂ,
Viviana ARGINT, Corina TURCU, Ileana IONIUC, Elena HANGANU - Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii ”Sf Maria” Iași, UMF Iași
Cuvinte cheie: anomalii congenitale, malformații adenoide pulmonare,sechestratie pulmonara lobectomie
Introducere: Malformațiile adenomatoide pulmonare (MAP) sunt anomalii congenitale care apar cu o
frecventa de 1 la 10.000-35000 de nasteri,se pot asocial cu sechestratie pulmonara(intra/extra pulmonara), cu
o simptomatologie al carei spectru variaza de la asimptomatic la insuﬁcienta respiratorie si exitus.
Majoritatea acestor leziuni sunt detectate antenatal si se prezinta pentru consult, ﬁe in perioada neonatala, ﬁe
in perioada copilariei. Scopul acestui studiu este de a revedea datele de literatura-etiologie, clasiﬁcare ,
investigatii si tratamenteste de a evidenția importanța clinică a MAP în legătură cu diagnosticul lor precoce,
precum și provocările legate de managementul acestora, in contextual socioeconomic din Romania. Metode:
Am efectuat un studiu analitic retrospectiv, pe o perioadă de 10 ani, asupra a 109 pacienți cu malformatii
pulmonare (MP) spitalizați și tratați în clinica de chirurgie pediatrică a Spitalului de Urgență Copii „Sfânta
Maria”, Iași. Rezultate: Au fost identiﬁcate 67 de cazuri cu hernie diafragmatică congenitală (CDH), 11
cazuri de emﬁzem lobar congenital, 3 cazuri de adenomatoză pulmonară și alte 28 de anomalii
pulmonare.Toate cazurile de MAP au fost diagnosticate in primul an de viata, au beneﬁciat de tratament
chirurgical , la nici unul dintre acestia nu a fost posibil un abord minim invaziv de tip chirurgie toracoscopica.
Rata mortalitatii a fost 0 , dar trebuie tint cont de numarul mic de cazuri luate in studiu. Durata spitalizării și
costurile au fost semniﬁcativ mai mari la pacientul la care interventia chirurgicala s-a efectuat dupa aparitia
complicatiilor infectioase. Concluzii: frecventa cazurilor de MAP nu este mare , prin urmare este necesar un
tratament standardizat, conform ghidurilor europene de tratament, pentru a putea evita complicatiile de tip
infectios sau neoplazic speciﬁc acestor tipuri de malformatii.In situatia in care momentul operator este in
fereastra de varsta 3-6 luni, riscul de complicatii este minim cu impact major in ceea ce priveste morbiditatea,
mortalitatea si costuri.
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WHEEZING-UL LA COPIL- O PROVOCARE „ ÎN ECHIPĂ”
Alice AZOICĂI, Elena HANGANU
UMF Grigore T POPA, Iași-Clinica II Pediatrie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași
UMF Grigore T. POPA, Iași- Clinica de Chirurgie Pediatrică I, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf.
Maria Iași
Termenul de wheezing deﬁnește, în literatura de specialitate, o entitate diagnostică nespeciﬁcă, un zgomot
șuierător caracteristic, care se aude numai la distanță și care apare numai în expir, după cum nota Bruckner, în
2002. Autori de referință vorbesc despre confuzia deﬁnițiilor aplicabile la copiii sub 6 ani, deoarece foarte
mulți dintre cei care vor ﬁ diagnosticați după vârsta preșcolară cu astm bronșic au debutul episoadelor de
wheezing la vârsta preşcolară. Incidenţa wheezing-ului este cea mai crescută la vârstele mici; se estimează că
până la vârsta de 7 ani, 50% dintre copii prezintă cel puţin un episod de wheezing, iar aproximativ 30% dintre
sugari experimentează un episod de wheezing până la vârsta de 2 ani. Cauzele frecvente sunt: astmul bronşic,
reacţii alergice sistemice, boala de reﬂux gastro-esofagian, infecţiile respiratorii, apneea obstructivă în somn.
Cauzele rare însumează aspiraţia de corp străin, displazia bronhopulmonară, anomalii congenitale cum ar ﬁ
laringomalacia, ﬁbroza chistică, şi sindroame de imunodeﬁcienţă, disfuncţiile corzilor vocale, formaţiuni
tumorale benigne sau maligne, adenopatice sau de altă cauză. Diagnosticul diferențial comportă o mare
varietate de investigații paraclinice, ghidate de aspectele clinice, anamnestice, atopice, intrafamiliale și
imagistice, astfel încât wheezing-ul trebuie abordat multidisciplinar, în cadrul unei echipe medicale de
specialitate-pneumolog, alergolog, specialist ORL, gastroenterolog. Tratamentul speciﬁc se suprapune peste
terapia de primă intenție a factorului declanșator, însă în majoritatea cazurilor nu se identiﬁcă triggerul
responsabil de apariția simptomatologiei. Corticoterapia, tratamentul bronhodilatator, modularea imună,
antihistaminicele, evitarea expunerii la factorii considerați declanșatori- alergeni, fumat pasiv, noxe, dar și
educarea familiei și anturajului, sunt linii terapeutice de primă intenție în abordarea wheezingului la copil
Cuvinte-cheie: wheezing, copil, astm bronșic
WHEEZING IN PAEDIATRIC PATIENT-A „TEAM WORK” CHALLENGE
Alice AZOICĂI¹, Elena HANGANU²
1.“Grigore T POPA” University of Medicine and Pharmacy, Iași- 2nd Pediatric Clinic, “Sf.Maria”
Children s Emergency Hospital Iași
2.“Grigore T POPA” University of Medicine and Pharmacy, Iași- 1st Pediatric Surgery Clinic, “Sf.Maria”
Children s Emergency Hospital Iași
The term wheezing deﬁnes, in the medical literature, a non-speciﬁc diagnostic entity, "a characteristic
wheezing noise, which is heard only at a distance and which appears only in exhale", as Bruckner noted in
2002. Reference authors talk about the confusion of deﬁnitions applicable to children under 6 years of age,
since many of those who will be diagnosed after pre-school age with asthma have the onset of wheezing
episodes at preschool age. The incidence of wheezing is highest in young ages; it is estimated that by the age
of 7, 50% of children experience at least one episode of wheezing, and about 30% of infants experience an
episode of wheezing by the age of 2 years. Common causes are: asthma, systemic allergic reactions,
gastroesophageal reﬂux disease, respiratory infections, obstructive sleep apnea. Rare causes sum up foreign
body aspiration, bronchopulmonary dysplasia, congenital abnormalities such as laryngomalacia, cystic
ﬁbrosis, and immunodeﬁciency syndromes, vocal cord dysfunction, benign or malignant tumor formations,
adenopathy or other cause. Diﬀerential diagnosis involves a wide variety of paraclinical investigations,
guided by clinical, anamnestic, atopic, intrafamily and imaging aspects, so that wheezing should be
addressed in a medical team approach, within a specialized medical team-pneumologist, allergist, ENT
specialist, gastroenterologist. Speciﬁc treatment overlaps with the ﬁrst-intent therapy of the trigger, but in
most cases the trigger responsible for the occurrence of symptomatology is not identiﬁed. Cortisone therapy,
bronchodilator treatment, immune modulation, antihistamines, avoidance of exposure to factors considered
triggers- allergens, passive smoking, but also education of family and entourage, are therapeutic lines of ﬁrst
intention in addressing wheezing in children
Keywords: wheezing, children, bronchial asthma
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IMPACTUL OBEZITĂȚII ÎN PATOLOGIA CARDIO PULMONARĂ LA COPIL: DIFICULTĂȚI
TERAPEUTICE
Ioniuc Ileana*, Russu Georgiana**
* Universitatea de Medicina și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași
** Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii ”Sf. Maria” Iași
Obezitatea, una dintre cele mai frecvente boli cronice ale copilăriei, afectând peste 2 milioane de copii în toată
lumea, deﬁnita de OMS încă din 1998 ca si epidemie globala, induce o patologie bogată, multisistemică, ﬁind
la rândul său agravată de comorbidităţi. Mediul uterin perturbat și malnutriția fetală (prin deﬁcit sau exces)
împreună cu alți factori de risc epigenetic perturbă comenzile genice cardio-pulmonare și metabolice, uneori
ireversibil, reﬂectându-se de-a lungul vieții prin apariția sindromului metabolic, a obezității (uneori cu debut
precoce), a hipertensiunii arteriale, hiperinsulinismului, dislipidemiei, hiperreactivității bronșice, cuprinse în
categoria de boli programate fetal. Clasic, relația dintre obezitate și boala cardio respiratorie a fost
interpretată dintr-o perspectivă mecanică, ulterior ﬁind descrise efectele inﬂamatorii ale acesteia asupra
endoteliului vascular si pulmonar cu debut precoce, atât prin activarea unor relee proinﬂamatorii (Th1,
mastocite) cat și prin contribuția adipocitelor, secretante de adipokine ( IL6, TNF alfa, IL1 beta, IL17 etc)
Pe termen lung si mediu se asociază cu risc cardiovascular important determinând modiﬁcări hemodinamice,
structurale și funcționale la nivelul vaselor (ateroscleroza), cu dezvoltarea hipertensiunii arteriale , a
hipertroﬁei de ventricol stang, disfunctie diastolica apoi sistolica, cu evoluție spre cardiomiopatie
hipertroﬁca si insuﬁcienta cardiaca. Pe lângă efectul sau asupra mecanicii respiratorii, modiﬁcarea volumelor
pulmonare, creșterea tonusului musculaturii căilor respiratorii, agravarea hiperreactivității bronșice și a
inﬂamației cronice în căile respiratorii grăbește și agravează remodelarea bronșică, cu impact major la vârsta
adultă.Tratamentul multidimensional cuprinde optimizarea strategiilor terapeutice speciﬁce, concomitent cu
abordarea și descifrarea comorbidităților. Sensibilizarea alergică, mai ales polisensibilizarea, este mai
frecventă la copil decât la adult, sporind diﬁcultățile terapeutice. Dieta, element cheie in strategia terapeutica,
se desfășoară prin adaptări gradate în acord cu vârsta și creșterea activității ﬁzice, prescrisă și controlată de
nutriționist, măsurile restrictive ﬁind introduse treptat, ținând seama de preferințele copilului. Modiﬁcările
stilului de viață constând în excluderea sedentarismului și creșterea gradată a nivelului de activitate ﬁzică sunt
condiții obligatorii dar diﬁcil de obținut, o contribuție importantă aducând psihoterapia și educația
terapeutică cu părinții/bolnavul pentru obținerea aderenței la tratament.
Cuvinte cheie: obezitate, afectare cardiaca, afectare pulmonara, copil, tratament
IMPACT OF OBESITY IN CHILD CARDIO-PULMONARY PATHOLOGY: THERAPEUTIC
DIFFICULTIES
Ioniuc Ileana*, Russu Georgiana**
* Universitatea de Medicina și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași
** Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii ”Sf. Maria” Iași
Obesity, one of the most frequent chronic diseases of childhood, aﬀecting more than 2 million children
worldwide, deﬁned by the WHO since 1998 as a global epidemic, leads to a large, multi-systemic pathology
and is also aggravated by co-morbidities. Disturbed uterine environment and foetal malnutrition (by deﬁcit or
excess) together with other epigenetic risk factors disturb the cardio-pulmonary and metabolic genetic
commands, sometimes irreversible, reﬂecting throughout life by the occurrence of metabolic syndrome,
obesity (sometimes with early onset), hypertension, hyperinsulinemia, dyslipidaemia, bronchial
hypereactivity included in the category of scheduled foetal diseases. Classic, the relationship between obesity
and cardio – respiratory disease was interpreted from a mechanical perspective and later described its
inﬂammatory eﬀects on the vascular and pulmonary endothelium with early onset, both through the
activation of pro-inﬂammatory relays (TH1, mastocytes) and the contribution of adipocytes, secreting
adipokines ( IL6, TNF alfa, IL1 beta, IL17). On the long and medium term, it is associated with high
cardiovascular risk leading to hemodynamic, structural and functional changes in vessels (atherosclerosis),
with the development of arterial hypertension, left ventricular hypertrophy, diastolic and systolic
dysfunction, with progression toward hypertrophic cardiomyopathy and cardiac failure. In addition to its
eﬀect on respiratory mechanics, changes in lung volumes, increased tone of respiratory muscle, increased
bronchial hyperreractivity and chronic inﬂammation in the respiratory tract, speed and aggravate bronchial
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remodelling with a major impact later in life. Multi-dimensional treatment includes the optimization of
speciﬁc therapeutic strategies, concurrently with addressing and disregarding co-morbidities approach and
understanding. Allergic sensitization, especially polysensitivity, is more common in the child than in adults,
increasing therapeutic diﬃculties. The diet, a key element in therapeutic strategy, is carried out through
gradual adaptations in line with age and increase in physical activity, prescribed and controlled by the
nutritionist, with restrictive measures being introduced gradually taking into account the preferences of the
child. Changes in lifestyles, consisting in exclusion of sedentary activities and the gradual increase in
physical activity are mandatory but diﬃcult condition to achieve; an important contribution is psychotherapy
and parents/child education to gain adherence to treatment. Key words: obesity, cardiac impairment,
pulmonary impairment, child, treatment
PARAZITOZELE PULMONARE LA COPIL
1
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Infecțiile parazitare ale plămânului pot afecta sistemul respirator într-o varietate de moduri. Bolile pot afecta
atât copiii imunocompetenți, cât și imunocompromiși, iar evoluția depinde de etiologia și starea imunologică
a gazdei. Când simptomele bolii pulmonare sunt asociate cu simptome cutanate sau o hipereozinoﬁlie
periferică, nu numai alergia poate ﬁ incriminată, ci de asemenea, cauze parazitare. De asemenea, semnele
gastro-intestinale sau hepatobiliare asociate cu bolile pulmonare ar trebui să ﬁe un indicator pentru
suspiciunea unor boli parazitare. Această revizuire oferă o actualizare cu privire la semnele clinice,
simptomele, investigarea și gestionarea medicală sau chirurgicală a bolilor care afectează plamanii, cauzate
de protozoare, nematode sau trematode cu distribuție la nivel mondial dar preponderent in aria noastra
geograﬁca. Semnele clinice și radiologice ale mai multora dintre aceste boli pot imita infecția bacteriană
pulmonară sau tuberculoza sau malignitatea. Este important să se ia în considerare infecțiile parazitare în
diagnosticul diferențial al unor astfel de boli pulmonare. Dacă sunt identiﬁcate precoce, cele mai multe boli
parazitare care afectează plămânul sunt vindecabile cu tratamente medicale sau chirurgicale.
Cuvinte cheie: parazitoză pulmonară, copii, toxoplasmoză, ascaridioză, chisturi hidatice pulmonare,
protozoare, pneumonia cronică eozinoﬁlică.
PARASITIC INFECTIONS OF THE LUNG IN CHILDREN
Asist. Univ. Dr. Paula Popovici1, Șef Lucr. Dr. Elena Tarca2
U.M.F. “Gr. T. Popa” Iași
Spitalul clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” Iași
1. Secția Clinică Pediatrie II; 2. Secția Chirurgie Pediatrică
Parasitic infections of the lung may aﬀect the respiratory system in a variety of ways. The diseases may aﬀect
both immunocompetent or immunocompromised children and the evolution depends on the etiology and the
immunological status of the host. When symptoms of lung disease are associated with cutaneous symptoms
or a peripheral eosinophilia, not only allergy can be incriminate but also parasitic causes. In the same way,
gastrointestinal or hepatobiliary signs associated with pulmonary diseases should be a high index of
suspicion for parasitic diseases. This review provides an update on the presenting signs, symptoms,
investigation and medical or surgical management of diseases aﬀecting the lung caused by protozoa,
nematodes or trematodes with worldwide distribution especially in our areal geographycal. The clinical signs
and radiological ﬁndings of several of these diseases may mimic pulmonary bacterial infection or
tuberculosis or malignancy. It is important to consider parasitic infections in the diﬀerential diagnosis of such
lung diseases. If identiﬁed early, most parasitic diseases that aﬀect the lung are curable with medical or
surgical treatments.
Keywords: pulmonary parasitosis, children, toxoplasmosis, ascariasis, hydatid pulmonary cysts, protozoare,
chronic eosinophilic pneumonia
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SUPURAȚIILE PLEUROPULMONARE- PERSPECTIVA CHIRURGULUI PEDIATRU
1,2

3,4
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2

Elena Hanganu , Valentin Munteanu , Doina Nedelcu , Ana Maria Scurtu , Ovidiu Barbuta , Alice
Azoicai5,6, Bogdan Savu2,7
1.Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, Iasi, Disciplina de recuperare in afectiuni pediatrice
2.Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii Sf. Maria Iasi, Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica
3.Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii Sf. Maria Iasi, Sectia Clinica Anestezie si Terapie Intensiva
4.Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, Iasi, Disciplina ﬁziologie, nursing general, principii de
ingrijire, urgente medicale si prim ajutor medical
5.Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, Iasi, Disciplina de pediatrie
6.Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii Sf. Maria Iasi, Sectia Clinica Pediatrie II
7.Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, Iasi, Disciplina de chirurgie si ortopedie pediatrica
Pneumonia bacteriana este o afecțiune foarte frecventa la copii care poate ﬁ nsoțita in pana la 40% din cazuri
de apariția unei reacții pleurale. In 5-10% din cazuri evoluția acesteia este spre pleurezie parapneumonica
complicata si/sau empiem pleural sau supurație pleuropulmonara. Afecțiunea necesita abord multidisciplinar
in echipa (pneumolog pediatru, chirurg pediatru, medic anestezie si terapie intensiva) ntruct, pentru
tratament, nu este suﬁcienta doar antibioterapia ﬁind necesara o procedura chirurgicala de drenare a spațiului
pleural infectat. Abordarea terapeutica a supurațiilor pleuropulmonare rămne controversata opțiunile de
tratament chirurgical incluznd: drenaj pleural cu/fără instilații de agenți ﬁbrinolitici, abord chirurgical minim
invaziv toracoscopic (VATS) sau toracotomie si decorticare pleuropulmonara. Din perspectiva chirurgului
pediatru, alegerea modalității optime de tratament depinde de stadiul clinic al supurației pleuropulmonare, de
statusul biologic al pacientului, de nivelul de experiența al chirurgului si/sau de dotarea centrului de chirurgie
pediatrica. Alegerea modalității de tratament si momentul optim al intervenției chirurgicale au un rol decisiv
in inﬂuențarea duratei de evoluție, respectiv a duratei de spitalizare pentru acești pacienți.
Bacterial pneumonia is a very common condition in children that can be accompanied in up to 40% of cases
by a pleural eﬀusion. In 5-10% of cases its evolution involves progressing to complicated parapneumonic
eﬀusion and / or pleural empyema or pleuropulmonary suppuration. The condition requires a
multidisciplinary team approach (pediatric pneumologist, pediatric surgeon, anesthetist and intensive care
specialist) because, for the treatment, only antibiotic therapy is not suﬃcient, as a surgical procedure is
needed to drain the infected pleural space. The therapeutic approach for pleuropulmonary suppurations
remains controversial, surgical treatment options including: pleural drainage with / without instillations of
ﬁbrinolytic agents, minimally invasive video-thoracoscopic surgical approach (VATS) or open thoracotomy
and pleuropulmonary decortication. From the perspective of the pediatric surgeon, the optimal surgical
approach for treatment depends on the clinical stage of the pleuropulmonary suppuration, the biological
status of the patient, the level of experience of the surgeon and / or the expertise and technical possibilities of
the pediatric surgery center. The choice from diﬀerent therapeutic options and the optimal timing for surgery
has a decisive role in inﬂuencing the duration of evolution and the length of hospital stay for these patients.
TUSEA PSIHOGENĂ DE LA TEORIE LA PRACTICĂ
Irina Criscov, Alice Azoicai, Paula Popovici, Ileana Ioniuc, Monica Alexoae, Bogdan Stana, Mihai
Hogas, Alina Murgu
Tusea cronica este considerata tusea ce depaseste durata de 4 saptamani. Una din entitatile tusei cronice este
tusea psihogena (tusea "nervoasa"). Tusea psihogena este persistenta, afecteaza activitatea zilnica si
determina morbididate pe termen lung. Datele din literatura arata ca tusea psihogena este prezenta la 3-10%
din cazurile de tuse cronica de etiologie neprecizata. Unii autori decriu acest tip de tuse ca pe un protest al
copilului care este dominat de mama lui, sau o modalitate a copilului de a-si exprima nemultumirea ascunsa
fata de familia sa. Psihologia comportamentala o explica ca pe un "comportament invatat" pentru a obtine
atentie sau pentru a evita scoala.
Tusea psihogena necesita o durata de minim 6 luni pentru diagnostic. Este practic un diagnostic de excludere,
impunand excluderea tuturor cauzelor organice de tuse prin investigatii multiple: anamneza minutioasa si
35

Zilele Pediatriei Ieșene ”N.N. Trifan” 2021 - ediția a XXXIII-a

constant reluata, examen ﬁzic complet, investigatii ORL, radiograﬁe/CT toracic, RxSAF, teste alergologice,
spirometrie, investigarea tiroidei, etc. Esecul terapiilor administrate in aceste situatii, dupa caz (antibiotice,
antihistaminice, IPP) pledeaza pentru etiologia psihogena.
Chiar si asa, ramane totusi confuzia intre tusea psihogena si ticurile vocale, cum ar ﬁ cele din Sdr.Tourette. In
2015, American College of Chest Physicians (ACCP) recomanda ca termenul de "tuse psihogena" sa ﬁe
inlocuit cu sindromul tusei somatice, iar tusea habituala cu ticuri vocale. Trasaturile comune in aceste cazuri
sunt: tuse neproductiva, exploziva, cu caracter de claxon/latrat, absenta pe parcursul noptii (in somn) sau in
situatia in care este distrasa atentia, cresterea intensitatii tusei cand pacientul este in prezenta altor persoane
sau cand stie ca este observat, tusea nu este ameliorata/suprimata de medicamente, nu este agravata de ras,
efort, plans, schimbare de mediu. Diferenta se observa prin analiza atenta a pacientului, in sensul ca pacientii
care au ticuri vocale sunt de obicei rusinati, anxiosi, constienti de ticurile lor, pe cand cei cu tuse psihogena nu
dau importanta acestui aspect. De asemenea trebuie investigat un posibil istoric familial de prezenta a
ticurilor in cazurile de ticuri vocale.
Examenele NPI, psihologic pot decela/cel putin incrimina cauza declansatoare a acetei tuse, iar psihoterapia
sustinuta poate ﬁ eﬁcienta. Terapia precoce este necesara atat pentru un raspuns favorabil mai bun cat si
pentru evitarea complicatiilor iatrogene. Haydour si colab. arata ca terapia motivationala, hipnoza,
consilierea sunt cele mai bune metode de terapie. Nu exista medicamente aprobate in aceste situatii deoarece
cercetarile sunt limitate, dar s-a sugerat rolul inhibitorilor selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS) in
gestionarea tulburarilor de anxietate comorbida in aceste cazuri, Escitalopramul prezentând un proﬁl de
siguranta si cu efecte favorabile în terapia pe termen lung.
Cuvinte cheie: tusea cronica, tuse psihogena, ticuri vocale.
PSYCHOGENIC COUGH FROM THEORY TO PRACTICE
Irina Criscov, Paula Popovici, Alice Azoicai, Ileana Ioniuc, Monica Alexoae, Bogdan Stana, Mihai
Hogas, Alina Murgu
Chronic cough is considered a cough that lasts more than 4 weeks. One of the entities of chronic cough is
psychogenic cough ("nervous" cough). Psychogenic cough is persistent, aﬀects daily activity and causes
long-term morbidity. Data from the literature show that psychogenic cough is present in 3-10% of cases of
chronic cough of unspeciﬁed etiology. Some authors describe this type of cough as a protest of the child who
is dominated by his mother, or a way for the child to express his hidden dissatisfaction with his family.
Behavioral psychology explains it as a "learned behavior" to get attention or to avoid school.
Psychogenic cough needs at least 6 months for diagnosis. It is practically an exclusion diagnosis, imposing
the exclusion of all organic causes of cough through multiple investigations: careful and constantly resumed
history, complete physical examination, otorhinolaryngology investigations, chest radiography / CT, sinus
radiography, allergological tests, spirometry, thyroid investigation. The failure of the therapies administered
in these situations (antibiotics, antihistamines, PPIs) pleads for the psychogenic etiology.
Even so, there is still confusion between psychogenic cough and vocal tics, such as those in Tourette
syndrome. In 2015, the American College of Chest Physicians (ACCP) recommended that the term
"psychogenic cough" be replaced with somatic cough syndrome and regular cough with vocal tics. Common
features in these cases are: unproductive, explosive cough, horn / bark, absence during the night (in sleep) or
in a situation where attention is distracted, increased cough intensity when the patient is in the presence of
others or when he knows that is observed, cough is not relieved / suppressed by drugs, is not aggravated by
laughter, exertion, crying, climate changes. The diﬀerence is observed by careful analysis of the patient, in the
sense that patients who have vocal tics are usually ashamed, anxious, aware of their tics, while those with
psychogenic cough do not give importance to this aspect. A possible family history of tics in cases of vocal
tics should also be investigated.
Infantile neuropsychiatry, psychological examinations can detect / at least incriminate the triggering cause of
this cough, and sustained psychotherapy can be eﬀective. Early therapy is necessary both for a better
favorable response and to avoid iatrogenic complications. Haydour et al. shows that suggestion therapy,
hypnosis, counseling are the best methods of therapy. There are no approved drugs in these situations because
research is limited, but the role of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the management of
comorbid anxiety disorders in these cases has been suggested, with Escitalopram having a safety proﬁle and
favorable eﬀects in long-term therapy.
Key words: chronic cough, psychogenic cough, vocal tics.
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MANIFESTĂRI RESPIRATORII ÎN ALERGIA ALIMENTARĂ LA COPIL - PROVOCĂRI DE
DIAGNOSTIC
Monica Alexoae, Ileana Ioniuc
UMF “Gr. T. Popa” Iasi
Spectrul clinic al reactiilor alimentare declansate prin mecanism imun este extrem de variat si include
manifestari cutanate, digestive, respiratorii sau sistemice. Simptomele respiratorii superioare si/sau
inferioare au de regula mecanism IgE mediat si pot ﬁ declansate de ingestia sau inhalarea alergenilor
alimentari. Sunt rar entitati izolate (6-8% din copiii cu alergie alimentara), mai frecvente ﬁind manifestarile
astma-like din cursul anaﬁlaxiei. Sunt trecute in revista diﬁcultatile de diagnostic pozitiv si diferential cu care
se confrunta medicul de familie, pediatrul sau specialistul alergolog in fata unui copil cu simptomatologie
respiratorie cronica sau recurenta.
Cuvinte cheie: astm, alergie alimentara, copil.
RESPIRATORY MANIFESTATIONS IN FOOD ALLERGY IN CHILDREN - DIAGNOSTIC
CHALLENGES
Monica Alexoae, Ileana Ioniuc
UMF “Gr. T. Popa” Iasi
The clinical spectrum of food immune reactions is extremely varied and includes cutaneous, digestive,
respiratory or systemic manifestations. Upper and/or lower respiratory symptoms usually have an IgEmediated mechanism and can be triggered by ingestion or inhalation of food allergens. These are rarely
isolated entities (6-8% of children with food allergy), more frequent being the asthma-like manifestations
during anaphylaxis. The authors discuss the diﬃculties of positive and diﬀerential diagnosis in children with
chronic or recurrent respiratory symptoms.
Keywords: asthma, food allergy, child.
TUBERCULOZA EXTRAPULMONARĂ LA COPIL
Alina Murgu¹, Liliana Vaduva¹, Nicoleta Branza⁵, Ana-Maria Scurtu², Doina Nedelcu², Ioana Cernescu³,
Doina Mihaila⁴, Diana Dediu¹
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sf. Maria” IAȘI:
1. Secția Pediatrie 2;
2. Secția Chirurgie 2;
3. Compartiment Imagistică;
4. Laborator Anatomie Patologică;
5. Spitalul de Pneumoftiziologie IAȘI
Tuberculoza este o boala infecto-contagioasa, cu caracter endemic produsa de Mycobacterium tuberculosis (
Bacilul Koch), caracterizata prin formarea de granuloame, cu inﬂamatie si distructie tisulara importante.
Ramane o problema de sanatate publica majora. Romania este tara Uniunii Europene cu cea mai mare
incidenta a Tuberculozei (de 4-5 ori peste media UE). Potrivit OMS in anul 2019 au fost diagnosticate la scara
mondiala 10 milioana de persoane cu Tuberculoza, din care 1.2 milioane copii. Peste 80% din localizarile
Tuberculozei sunt pulmonare. In 15-20% din cazurile active infectia se extinde in afara aparatului respirator.
Tuberculoza extrapulmonara este mai frecventa in cazul persoanelor imunodeprimate si a copiilor mici; se
dezvolta la peste 50% din persoanele infectate cu HIV. Cele mai frecvente localizari extrapulmonare ale
Tuberculozei sunt: pleurezia TBC, meningita TBC, tuberculoza ganglionara, tuberculoza osteoarticulara,
tuberculoza urogenitala, pericardita TBC, tuberculoza laringiana, tuberculoza diseminata. Alte localizari
foarte rare: cerebrala, cutanata, intestinala, hepatosplenica, auriculara, oculara, tiroidiana, suprarenaliana.
Pentru diagnosticul Tuberculozei sunt importante contextul epidemiologic, testul cutanat tuberculinic,
simptomatologia clinica, examenul radiologic si bacteriologic.Tratamentul Tuberculozei consta in
administrarea unui regim standard de medicamente antituberculoase care se administeaza sub directa
observare a pacientului. Autorii prezinta o serie de trei cazuri clinice cu particularitatile individuale de
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diagnostic si tratament:
Cazul 1 - Tuberculoza extrapulmonara de tip limfadenita cronica granulomatoasa,ascita TBC,morb Pott,
abces psoas drept, casexie, deﬁcit imun
Cazul 2 - Tuberculoza splenica
Cazul 3 – Tuberculoza peritoneala, pleurezie tuberculoasa dreapta, pericardita tuberculoasa, colita necrotica
tuberculoasa.
Concluzii-Tuberculoza extrapulmonara la copil reprezinta o afectiune severa care necesita diagnostic si
tratament de specialitate si ingrijire in echipa multidisciplinara.
Cuvinte cheie: tuberculoza extrapulmonara, copil
EXTRAPULMONARY TUBERCULOSIS IN CHILDREN
Alina Murgu¹, Liliana Vaduva¹, Nicoleta Branză⁵, Ana-Maria Scurtu², Doina Nedelcu², Ioana Cernescu³,
Doina Mihăilă⁴, Diana Dediu¹
¹2nd Pediatric Clinic
²2nd Surgery Clinic
³Radiology Department
⁴Pathology Department
Emergency Clinical Hospital of Children “St Mary”- IASI
⁵ Pneumology Hospital -IASI
Tuberculosis is an infectious-contagious disease, caused by Mycobacterium tuberculosis (Koch's bacillus),
characterized by the formation of granulomas, with inﬂammation and signiﬁcant tissue destruction. It still
remains a major public health issue. Romania is the country of the European Union with the highest incidence
of Tuberculosis (4-5 times above the EU average). According to the WHO, in 2019, 10 million people were
diagnosed worldwide with Tuberculosis, of which 1.2 million were children. Over 80% of TB sites are
pulmonary. In 15-20% of active cases the infection spreads outside the respiratory system. Extrapulmonary
tuberculosis is more common in immunocompromised people and young children and it develops in over
50% of people infected with HIV. The most common extrapulmonary localisations of Tuberculosis are: TB
pleurisy, TB meningitis, lymph node tuberculosis, osteoarticular tuberculosis, urogenital tuberculosis, TB
pericarditis, laryngeal tuberculosis, disseminated tuberculosis. Other very rare localisations are: cerebral,
cutaneous, intestinal, hepatosplenic, auricular, ocular, thyroid, adrenal. For the diagnosis of tuberculosis are
used the epidemiological context, the tuberculin skin test, clinical symptoms, radiological and
bacteriological examination. Tuberculosis treatment consists of administering a standard regimen of
antituberculosis drugs under direct observation of the patient. The authors present a series of three clinical
cases with individual features of diagnosis and treatment:
Case 1 - Extrapulmonary tuberculosis - chronic granulomatous lymphadenitis type, TB ascites, Pott's disease,
right psoas abscess, severe malnutrition, immune deﬁciency
Case 2 - Splenic tuberculosis
Case 3 - Peritoneal tuberculosis, right tuberculous pleurisy, tuberculous pericarditis, tuberculous necrotic
colitis.
Conclusions - Extrapulmonary tuberculosis in children is a severe condition that requires specialized
diagnosis and treatment involving a multidisciplinary team care.
Keywords: extrapulmonary tuberculosis, child
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HIPONATREMIA ÎN PRACTICA CLINICĂ
Violeta Ştreangă, Georgiana Brnză-Lazăr
1.Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria Iaşi
2.Spitalul Clinic de Obstetrică, Ginecologie şi Neonatologie Cuza-Vodă Iaşi
Natriul este principalul cation extracelular, esenţial pentru viaţă, ﬁind prezent in toate umorile organismului.
Hiponatremia se deﬁneşte drept concentraţie plasmatică a Na mai mică de 135 mEq/l, forma severă
caracterizându-se prin nivel plasmatic al sodiului mai mic de 125 mEq/l. Consecinţele ﬁziopatologice ale
hiponatremiei constau în hipoosmolaritate extracelulară, trecerea apei în spaţiul intracelular şi expandarea
acestuia. Numeroase cauze pot produce hiponatremie; identiﬁcarea lor este esenţială, deoarece tipul
hiponatremiei (hipovolemică, euvolemică, hipervolemică), modul de debut (acut sau cronic) şi gravitatea
semnelor clinice dictează abordarea terapiei. Autorii ilustrează trei situaţii clinice diferite, având ca punct de
plecare pentru diagnosticare prezenţa hiponatremiei, asociată sau nu cu alte tulburări electrolitice.
Cuvinte cheie:hiponatremie, deshidratare, sindrom de pierdere de sare, pseudohipoaldosteronism, secretie
inadecvata de hormon antidiuretic.
Sodium is the main extracellular cation, essential for life, being present in all bodily ﬂuids. Hyponatremia is
deﬁned as a plasma concentration of Na less than 135 mEq/l, the severe form being characterized by a plasma
sodium level of less than 125 mEq/l. The pathophysiological consequences of hyponatraemia comprise
extracellular hypoosmolarity, the passage of water into the intracellular space and its expansion.
Hyponatremia can have multiple causes; their identiﬁcation is essential, because the type of hyponatremia
(hypovolemic, euvolemic, hypervolemic), the mode of onset (acute or chronic) and the severity of clinical
signs dictate the therapeutical approach. The authors illustrate three diﬀerent clinical situations, whose
starting point for diagnosis is the presence of hyponatremia, associated or not with other electrolyte disorders.
Keywords:hyponatremia, dehydration, salt loss syndrome, pseudohypoaldosteronism, inadequate secretion
of antidiuretic hormone.
NUTRIȚIA LA PREȘCOLAR
Vasile Valeriu Lupu, IngrithMiron, Ștefana Moisa, Leonard Perțea, Ancuța Lupu
Disciplina Pediatrie, UMF Grigore T. Popa, Iasi
Creșterea și dezvoltarea copiilor este inﬂuențată de factori multipli precum genetica, starea generală de
sănătate, activitatea ﬁzică, sedentarismul, calitatea somnului și nutriția adecvată. Perturbarea acestor factori n
perioada de preșcolar, poate inﬂuența n sens negativ starea de sănătate a copilului mai mare și ulterior a
adultului. ngrijirea preșcolarilor ar trebui să ofere oportunități pentru promovarea comportamentelor
sănătoase n vederea dezvoltării ﬁzice și psiho-sociale adecvate. Este cunoscut faptul că preșcolarii nvață
comportamentul alimentar prin obsevație și participare la diverse activități comune, de aceea modelul
parenteral reprezintă o oportunitate ideală de a promova comportamentele nutriționale pozitive. Părinții au un
rol vital n dezvoltarea comportamentului alimentar sănătos prin furnizarea de alimente sănătoase. Practicile
parentale asociate cu alimentația copilului și activitatea ﬁzică includ: stilurile alimentare, gradul n care
părinții asigură un mediu sănătos (accesul la alimente sănătoase și facilități de activitate ﬁzică), rolul de
modelare a comportamentelor sănătoase, cunoștințe de nutriție.
NUTRITION IN PRESCHOOL CHILDREN
Vasile Valeriu Lupu, IngrithMiron, Ștefana Moisa, Leonard Perțea, Ancuța Lupu
Pediatrics Department, Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi
The growth and development of children is inﬂuenced by multiple factors such as genetics, general health,
physical activity, sedentary lifestyle, quality of sleep and proper nutrition. Disruption of these factors in the
preschool period can negatively inﬂuence the health of the older child and later of the adult. Preschool care
should provide opportunities for the promotion of healthy behaviors for proper physical and psychosocial
development. It is known that preschoolers learn eating behavior by observing and participating in various
common activities, so the parenteral model is an ideal opportunity to promote positive nutritional behaviors.
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Parents have a vital role to play in developing healthy eating behavior by providing healthy foods. Parental
practices associated with the child's diet and physical activity include: eating styles, the degree to which
parents ensure a healthy environment (access to healthy foods and facilities for physical activity), the role of
modeling healthy behaviors, knowledge of nutrition.
PATOLOGIE CUTANATĂ ASOCIATĂ INFECȚIEI COVID 19 ÎN POPULAȚIA PEDIATRICĂ
1,2,3

Anca Chiriac
1. Universitatea Apollonia , 2. Centrul Medical Nicolina, 3. Institutul de Chimie Macromoleculară P. Poni, Iași
Patologia cutanată asociată infecției SARS CoV2 are o incidență variabilă, poate precede sau poate apare
tardiv și se caracterizează prin polimorﬁsm lezional. În populația pediatrică au fost raportate următoarele
manifestări cutanate asociate infecției COVID-19: leziuni tip pernio, eritem polimorf, urticarie, exantem
vezicular monomorf, boala Kawasaki, leziuni la nivelul cavității orale, leziuni purpurice și livedoide acrale,
pitiriazis rozat sau unele asocieri nespeciﬁce. Diagnosticul de suspiciune clinică nu a avut conﬁrmare PCR în
majoritatea cazurilor. Recunoașterea manifestărilor cutanate, în faze precoce sau tardive ale infecției SARS
CoV2 poate contribui la diagnosticul bolii și realizarea unei anchete epidemiologice.
Cuvinte cheie: COVID-19, manifestări cutanate, copii
SKIN PATHOLOGY ASSOCIATED WITH COVID 19 INFECTION IN THE PEDIATRIC
POPULATION
Skin pathology associated with SARS CoV2 infection has a variable incidence, may precede or appear late in
evolution and is characterized by clinical polymorphism. The following skin manifestations associated with
COVID-19 infection have been reported in the pediatric population: pernio-like lesions, polymorphic
erythema, urticaria, monomorphic vesicular rash, Kawasaki disease, lesions in the oral cavity, purpuric and
livedoid lesions, pityriasis rosea and others. The diagnosis of clinical suspicion has not always been
conﬁrmed by PCR tests. Recognition of cutaneous manifestations in the early or late stages of SARS CoV2
infection may contribute to the diagnosis of the disease and to an epidemiological investigation.
Keywords: COVID-19, skin manifestations, children
MICROBIOMUL: CONCEPTE VECHI ȘI NOI PROVOCĂRI
Ancuța Lupu, Ingrith Miron, Ștefana Moisă, Leonard Perțea, Vasile Valeriu Lupu
Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa, Iași
Deﬁniția cea mai citată descrie microbiomul ca o comunitate de microorganisme comensale, simbiotice și
patogene n interiorul corpului sau ntr-un alt mediu. Există dovezi ce subliniază faptul că proprii microbi
coordonează sistemul imunitar adaptativ, contribuie la mai multe funcții genetice dect propriul nostru genom
și inﬂuențează creierul. Revizuirea cadrului conceptual ne va permite să avansăm de la catalogarea
microorganismelor la o viziune mai holistică asupra funcționării microbiene și interacțiunii cu mediul său.
Acest lucru necesită o interacțiune mult mai interdisciplinară ntre oamenii de știință care lucrează n diferite
domenii. Multiplele deﬁniții, mpreună cu conceptele uniﬁcatoare, vor conduce la mbunătățirea standardizării
studiilor de microbiom n viitor și pot reprezenta punctul de plecare pentru o evaluare integrată a datelor,
determinnd un transfer mai rapid de cunoștințe din știința de bază n practică. Standardele de microbiom sunt
necesare pentru reușita noilor provocări asociate cu schimbările antropogene n domeniul sănătății, pentru
care nțelegerea microbiomului ar putea juca un rol central.
MICROBIOME DEFINITION: OLD CONCEPTS AND NEW CHALLENGES
Ancuța Lupu, Ingrith Miron, Ștefana Moisă, Leonard Perțea, Vasile Valeriu Lupu
University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa
The most cited deﬁnition describes microbiome as a community of commensal, symbiotic, and pathogenic
microorganisms inside the body or in another environment.
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There is evidence that our own microbes coordinate the adaptive immune system, contribute to more genetic
functions than our own genome, and inﬂuence the brain.
The revision of the conceptual framework will allow us to move from cataloging microorganisms to a more
holistic view of microbial functioning and interaction with its environment. This requires a much more
interdisciplinary interaction between scientists working in diﬀerent ﬁelds.
Multiple deﬁnitions, together with unifying concepts, will lead to improved standardization of microbiome
studies in the future and may be the starting point for an integrated evaluation of data, leading to a faster
transfer of knowledge from basic science to practice. Microbiome standards are necessary for the success of
new challenges associated with anthropogenic changes in health, for which the understanding of
microbiomes could play a central role.
MICROBIOTA ȘI RISCUL DE ATOPIE
Hogaș M., Murgu A., Ioniuc I., Alexoae M., Azoicăi A., Crișcov I., Popovici P., Stana B.
Microbiomul uman este alcătuit din aproximativ 100 de trilioane de celule care alcătuiesc microbiota iar
genele codiﬁcate de aceste bacterii sunt parte integrantă a genomului uman. Intestinul uman este steril la
nastere. Colonizarea cu o mare varietate de specii este inițiată de la naștere și se continuă în prima copilărie.
Perturbarea microbiotei intestinale normale (disbioza) a fost implicată în patogenia diverselor boli, cum ar ﬁ
obezitatea, diabetul zaharat de tip 2, bolile autoimune și bolile cardiovasculare. Microbiota intestinală
realizează fermentarea substraturilor nedigerabile, cum ar ﬁ ﬁbrele dietetice și mucusul intestinal endogen.
Această fermentare susține creșterea microbilor care produc acizi grași cu lanț scurt și gaze. Principalii acizi
grași cu lanț scurt produși sunt acetat, propionat și butirat. Studii controlate randomizate au arătat că producția
crescută de acizi grași cu lanț scurt se corelează cu scăderea obezitate indusă de dietă și a rezistenței la
insulină.
Un studiu longitudinal al microbiotei fecale la copii de la 5 săptămâni până la 6 - 11 ani, a relevat că alcătuirea
microbiotei a fost puternic asociată cu riscul de alergii și astm. La începutul copilăriei, compoziția microbiană
a fost cel mai puternic afectată de modul nașterii, în timp ce începând cu 13 săptămâni de viață dieta a devenit
cel mai important factor. Bacteroides sunt cel mai puternic afectate de tipul nașterii. Diferența în structura
comunității microbiene și scăderea Bacteroides la nașterea prin cezariană, comparativ cu sugarii născuți
natural, au persistat până la vârsta de 31 de săptămâni și nu au fost inﬂuențați în urma ajustării reciproce
pentru alți factori determinanți, inclusiv alăptarea. Acest lucru sugerează că impactul nașterii prin cezariană
asupra microbiotei nu ar putea ﬁ compensat prin alimentația naturală.
Având în vedere riscul crescut de apariție a bolilor alergice la copiii născuți prin cezariană sunt necesare
cercetări suplimentare pentru a elucida necesitatea și eﬁcacitatea restabilirii procesului natural de colonizare
microbiană la nașterea prin cezariană.
MICROBIOTA AND ATOPY RISK
Hogaș M., Murgu A., Ioniuc I., Alexoae M., Azoicăi A., Crișcov I., Popovici P., Stana B.
Human microbiome consists of about 100 trillion microbial cells called the human microbiota, and the genes
encoded by these microbes is an integral part of the human genetic landscape. The human gut is sterile at
birth. Colonization with a wide variety of microbes starts at birth originating from the mother's microbiota, as
well as from other environmental microbes encountered in the ﬁrst days of life. Disturbance of normal gut
microbiota (dysbiosis) has been implicated in the pathogenesis of diverse illnesses, such as obesity, type 2
diabetes, autoimmune diseases and cardiovascular disease. The gut microbiota provides essential capacities
for the fermentation of non-digestible substrates like dietary ﬁbers and endogenous intestinal mucus. This
fermentation supports the growth of specialist microbes that produce short chain fatty acids (SCFAs) and
gases. The major SCFAs produced are acetate, propionate, and butyrate. Randomized controlled trials have
shown that higher production of SCFAs correlates with lower diet-induced obesity and with reduced insulin
resistance.
A longitudinal study of fecal microbiota of children from 5 weeks through 6 to 11 years, revealed that the
composition of microbiota was highly associated with the risk of allergies and asthma. In early infancy, the
microbial composition was most strongly aﬀected by birth mode, whereas from 13 weeks onward diet
41

Zilele Pediatriei Ieșene ”N.N. Trifan” 2021 - ediția a XXXIII-a

became the most important factor. Bacteroides are most strongly aﬀected by birth mode. The diﬀerence in
microbial community structure and lower abundance of Bacteroides in cesareana delivery as compared with
vaginal-delivered infants persisted up to the age of 31 weeks and withstood mutual adjustment for other
determinants, including breastfeeding. This suggests that the impact of cesarean delivery could not be
compensated by breastfeeding.
Given the increased risk of future diseases, including allergies and asthma, among children born by cesarean
delivery, more research is warranted to elucidate the need for and eﬃcacy of restoring the natural microbial
colonization process on cesarean delivery.
SINDROMUL ENTEROCOLITIC INDUS DE PROTEINELE ALIMENTARE – FORMĂ GRAVĂ
DE ALERGIE GASTROINTESTINALĂ LA COPIL
Dan MORARU, Laura BOZOMITU, Dan Cristian MORARU, Bogdan A. STANA
UMF Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Printre formele grave de alergie alimentară se enumeră sindromul enterocolitic indus de proteinele
alimentare și anaﬁlaxia indusă de alimente. Sindromul enterocolitic indus de proteinele alimentare (Food
Protein Induced Enterocolitis Syndrome - FPIES) reprezintă o alergie alimentară non-IgE mediată, ce apare
în special la sugari și copii mici, la introducerea formulei de lapte sau a alimentelor solide. FPIES în formă
acută se caracterizează prin vărsături repetate, diaree, urmate de deshidratare care uneori poate ﬁ severă. În
forma sa cronică, FPIES se caracterizează prin vărsaturi cronice sau intermitente, diaree, spor ponderal
nesatisfăcător sau, în caz de neglijare, se poate ajunge la deshidratare, șoc, hipoalbuminemie. Există multe
alimente incriminate în declanșarea FPIES. Nu există teste speciﬁce de diagnostic, acesta ﬁind în mare parte
clinic și bazat pe istoricul alimentar atent. Diagnosticul pozitiv se pune pe baza criteriului major (vărsăturile)
și prezența a cel puțin 3 criterii minore. Tratamentul presupune rehidratare enterală sau parenterală,
antiemetice, supraveghere și tratament simptomatic, alături de excluderea alimentului trigger.
Cuvinte-cheie: sindrom enterocolitic indus de proteinele alimentare, alergie gastrointestinală
Severe forms of food allergy include food protein-induced enterocolitis syndrome and food-induced
anaphylaxis. Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES) is a non-IgE-mediated food allergy,
which occurs especially in infants and young children, when milk or solid foods are introduced. Acute form of
FPIES is characterized by repeated vomiting, diarrhea, followed by dehydration which can sometimes be
severe. In its chronic form, FPIES is characterized by chronic or intermittent vomiting, diarrhea,
unsatisfactory weight gain or, in case of neglection, can lead to dehydration, shock, hypoalbuminemia. There
are many foods incriminated in triggering FPIES. There are no speciﬁc diagnostic tests, this is mostly clinical
and based on careful food history. The positive diagnosis is based on the major criterion (vomiting) and the
presence of at least 3 minor criteria. Treatment involves enteral or parenteral rehydration, antiemetics,
surveillance and symptomatic treatment, along with the exclusion of trigger foods.
Keywords: food protein-induced enterocolitic syndrome, gastrointestinal allergy
OLIGOZAHARIDELE DIN LAPTELE MATERN - MAI APROAPE DE IDEAL ÎN ALIMENTAȚIA
SUGARULUI
Oana-Raluca Temneanu, Laura Florescu
Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa , Iași
Disciplina Puericultură
Impactul pe care ȋl are laptele matern ȋn evoluţia organismului uman a fost evidenţiat din cele mai vechi
timpuri. Laptele matern este considerat un alimentideal pentru copii, ﬂuid dinamic, bioactiv, cu multiple
avantaje atât pentru mamă, cât și pentru copil. Știinţa a demonstrat efectele beneﬁce ale componentelor
laptelui uman, ȋn ultimii ani specialiștii punnd accentul pe prezenţa oligozaharidelor din laptele uman
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(Human milk oligosaccharides, HMOs) și implicaţiile majore pe care le au ȋn creșterea, dezvoltarea și
funcţionarea organismului. Ȋn evoluţia formulelor de lapte, un moment de referinţă este reprezentat de
obţinerea prin biotehnologie a oligozaharidelor identice structural cu cele din laptele matern și adăugarea lor
ȋn compoziţie. În prezent, este cunoscut faptul că există peste 200 de structuri, iar cele mai multe nu se
regasesc în laptele celorlalte mamifere. Compoziția în HMOs a laptelui matern este puternic inﬂuențată de
polimorﬁsmul fucoziltransferazelor materne și de stadiul de lactație. Studii importante au raportat
implicaţiile ȋn sănătate ale HMOs, care includ modularea microbiotei intestinale, efect antiadeziv împotriva
agenților patogeni, modularea răspunsului celulelor epiteliale intestinale, dezvoltarea sistemului metabolic și
imunitar, riscul scăzut pentru alergii; acționând prin diferite mecanisme, HMOs practic protejează împotriva
multor infecții, prin acţiune antibacteriană, antivirală și antiinﬂamatorie, le ameliorează evoluţia și scad
consumul de medicamente. Beneﬁciile au fost observate și la copii diagnosticaţi cu alergie la proteinele din
laptele de vacă. Dintre HMOs sintetizate, 2'-fucozillactoza (2'-FL) și lacto-N-neotetraoza (LNnT) sunt
studiate pe scară largă, permit creșterea adecvată vârstei, sunt bine tolerate și sunt considerate sigure, ﬁind
utilizate cu succes ȋn alimentaţia cu formule de lapte.
Cuvinte cheie: oligozaharidele din laptele uman, imunitate, 2'-fucozillactoza, și lacto-N-neotetraoza,
formule de lapte.
STILURILE DE PARENTING ȘI INFLUENȚA ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A COPIILOR
Ana-Maria Slănină, Adriana Cosmescu, Antoneta Petroaie, Liliana Barbacariu, Otilia Novac, Mihaela
Manole, Agnes Bacușcă
Universitatea De Medicină Și Farmacie Gr. T. Popa Iași, Disciplina Medicină De Familie Copii
Toți părinții încearcă să-și educe copiii pentru a deveni adulți liberi, independenți, cu încredere în sine și autosustenabili, ce pot ce pot sta pe propriile picioare și și pot trăi propriile vieți. Părinții se angajează în cel mai
eﬁcient model educational când cunosc conceptul și în funcție de propriul context socio-psihologic. Cele
patru stiluri de parenting descrise de Baumrind sau de către Maccoby și Martin sunt: autoritar, disciplinator
(extra-autoritar), permisiv (indulgent) și neglijent (neimplicat). Stilurile de parenting sunt împărțite pe baza a
două dimensiuni legate de comportament: cerințe/control se referă gradul de control al părinților asupra
comportamentului copilului și la cerințele acestora și reactivitate/suport - se referă la gradul de acceptare și
sensibilitate în ceea ce privește nevoile emoționale și de dezvoltare a copiilor. Studiile demonstrează faptul că
practicile negative de parenting, cum ar ﬁ interacțiunea de o manieră nervoasă, non-responsivă, intensă și
intruzivă au fost asociate cu atașament evitant la copii și adolescenți. Lamborn et al. (1991) au demonstrat
faptul că tinerii cu părinți disciplinatori au o imagine de sine inferioară și încredere în sine mai redusă. Acești
copii nu se percep ca indivizi competenți și au diﬁcultăți în luarea deciziilor. Copii provenind din familii cu
părinți indulgenți au o frecvență mai mare a abuzului de substanțe, a fumatului și a alcoolismului (Baumrind,
1991)1. Parentingul neimplicat este cel mai nociv stil de parenting dintre toate patru, deoarece datele arată că
poate afecta bunăstarea și rezultatele în dezvoltarea copilului în mod sever5. Pe lângă tulburările afective și
de integrare socială, unii copii prezintă inclusiv simptome de ordin ﬁzic corelate cu erorile de parenting,
multe dintre acestea prezentnd componentă de natură psiho-somatică. Rolul medicului de familie și al
pediatrului este de a identiﬁca stilurile negative de parenting și de a iniția acțiuni directe de consiliere și
corectare având drept scop bunăstarea și evoluția favorabilă a copilului pe termen lung.
PARENTING STYLES AND THE INFLUENCE ON THE CHILDREN HEALTH STATUS
Ana-maria Slănină, Adriana Cosmescu, Antoneta Petroaie, Liliana Barbacariu, Otilia Novac, Mihaela
Manole, Agnes Bacușcă
University Of Medicine And Pharmacy ”gr. T. Popa” Iași, Department Of Family Medicine Children
Parents seek to raise their children to eventually become free, independent, self-reliant, and self-suﬃcient
adults who can stand on their own feet and live their own lives. The parents engage in the most eﬃcient
educational model when they know the concept and accordingly to their own socio-psychological context.
The four parenting styles described by Baumrind or by Maccoby and Martin are: autoritharian, disciplinator
(authoritative), permissive (indulgent) and neglectful (uninvolved). The parenting styles are divided by two
dimensions related to behavior:
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requests/control – meaning the degree of parental control over the behavior of the child and the requests
regarding the behavior and reactivity/support – the degree of acceptance and sensitivity to the emotional and
developmental needs of the children. The studies demonstrate that the negative parenting practices, as the
nervous, non-responsive, intense and intrusive manner of interaction is associated with an avoidant
attachement in children and teenagers. Lamborn et al. (1991) proved the fact that children of authoritative
parents have a lower self-esteem and self-trust. They do not perceive themselves as competent individuals
and have diﬃculties is making decisions. The children from families with indulgent parents have a higher
frequency of substance abuse, smoking and alcohoolism (Baumrind, 1991)1. The uninvolved parenting is the
worst of all four since the data show it impacts negatively the well-being and the development of the child on a
long term5. Besides the aﬀective disorders and the social integration issues, some children present physical
symptoms correlated with parenting errors, many of them having psycho-somatic components. The role of
the Family Physician and of the Pediatrician is to identify the negative parenting styles and to initiate direct
actions of counselling and correction with the purpose of well-being and favorable evolution of the child on a
long-term basis.
MANAGEMENTUL NOU-NĂSCUȚILOR PREMATURI CU ANEMIE ȘI MALFORMAȚII
CARDIACE CONGENITALE
1,2

2

1,3

1,2

Dana-Elena Mindru , Ioana-Alexandra Pădureț , Oana Raluca Temneanu , Alina Costina Luca ,
Laura Florescu1,2
1) Departamentul Medicina Mamei și a copilului, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore .T.Popa,
Iași; Department of Mother and Child Medicine , University of Medicine and Pharmacy Grigore T. Popa,
Iaşi, Romania
2) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Sfânta Maria, Iași; Clinical Hospital of Emergency for Children,
Saint Mary, Iasi
3) Departamentul de Pediatrie, Clinica Arcadia, Iași;Department of Pediatrics, Arcadia Clinic, Iasi
Anemia prematurului rămâne o comorbiditate importantă. Dezechilibrul între cererea și oferta de oxigen
produce injurii tisulare hipoxice cu impact asupra dezvoltării neurologice. În unitățile specializate,
tratamentul acestei patologii presupune administrarea de preparate cu rol în reglarea eritropoezei, a
preparatelor pe bază de ﬁer și a sanguine, studiile ﬁind în favoarea unei utilizări restricționate a acestei ultime
linii terapeutice. Măsurarea saturației regionale în oxigen a țesutului cerebral prin spectroscopie în infraroșu a
arătat o scădere cu mai mult de 2 derivații standard a nivelului de oxigenare la o valoarea a hemoglobinei de
9,5 g / dl , sugerând această valoare ca limita de la care se indică transfuzia de masă eritrocitară.
Nou-născuții prematuri au un risc de două ori mai mare față de cei la termen de a prezenta o malformație
cardiacă congenitală. Managementul unui astfel de caz este îngreunat de problemele de ordin sistemic cu care
se confruntă, incluse ﬁind aici anomaliile hematologice particulare, precum anemia și coagulopatiile, riscul
infectios, probleme neurologice și respiratorii. Anemia preoperatorie se asociază cu un risc crescut pentru
complicații postoperatorii, în cazul intervențiilor pe cord, respectiv mortalitate postoperatorie pentru
intervențiile non-cardiace. Pe de altă parte, transfuziile repetate asociază și ele un risc crescut de mortalitate și
morbiditate postoperatorie .
Menținerea parametrilor hematologici la prematurii cu malformații cardiace congenitale este o provocare ce
trebuie adresată din perspectivă multidisciplinară în vederea creșterii șanselor la o evoluție favorabilă.
Cuvinte cheie: anemia prematurului, malformații cardiace congenitale, risc postoperator, ghiduri
MANAGEMENT OF ANEMIA IN PRETERM INFANTS WITH CONGENITAL HEART DISEASE
Anemia of prematurity remains a major comorbidity. The imbalance between oxygen demand and supply
produces hypoxic tissue injuries with a signiﬃcant impact on neurological development. In specialized units,
the treatment of this pathology involves the administration of erythropoiesis regulators, iron-based products
and blood components, the studies being in favor of a restricted use of this last therapeutic line. Measurement
of regional oxygen saturation of brain tissue by infrared spectroscopy showed a decrease of more than 2
standard derivations in oxygenation level at a hemoglobin value of 9.5 g / dl, suggesting this value as the limit
from which erythrocyte mass transfusion is required.
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Premature infants are twice as likely as term neonates to present a congenital heart defect. The management of
such a case is hampered by the systemic problems it faces, including particular hematological abnormalities,
such as anemia and coagulopathies, infectious risk, neurological and respiratory problems. Preoperative
anemia is associated with an increased risk for postoperative complications, in the case of heart interventions,
respectively postoperative mortality for non-cardiac interventions. On the other hand, repeated transfusions
also associate an increased risk of mortality and postoperative morbidity.
Maintaining hematological parameters in preterm infants with congenital heart defects is a challenge that
must be addressed from a multidisciplinary perspective in order to increase the chances of a favorable
evolution.
Keywords: anemia of prematurity, congenital heart disease, postoperative risk, guidelines
AFECTAREA CARDIACĂ ÎN LIMFOAMELE MALIGNE NON HODGKIN LA COPIL
Dimitriu Alexandru Grigore (1), Lavinia Dimitriu(2), Ingrith Miron(1)
1) Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa Iași
2) Centrul Medical Medex Iași
Introducere. Limfoamele maligne reprezintă 15, 5% dintre tumorile cardiace maligne primitive sau
metastaticela copil.
Afectarea cardiacă în limfoamele maligne la copil este decelată în 5-10% din cazuri: cel mai frecvent în
limfoamele maligne non Hodgkin(LNH). Afectarea cardiacă din LNH la copil, alta decât aceea indusă de
tratamentul speciﬁc citostatic (cu risc de cardiotoxicitate antraciclinică), este rară, dar poate agrava evoluția
bolii maligne, iar diagnosticul intravitam este adesea diﬁcil. Manifestările clinice de suferință cardiacă sunt
rareori prezente de la debut sau sunt dominate de semne clinice induse de afecțiunea malignă, localizarea
cardiacă ﬁind una dintre ultimele diagnosticate și evaluate la acești pacienți. Semnele clinice de afectare
cardiacă în limfoamele maligne la copil depind de structurile cardiace afectate: pericardita cu evoluție
posibilă spre tamponadă cardiacă; b. insuﬁciența cardiacă; c. disritmii cardiace; d. sindromul de venă cavă
superioară (SVCS), limfomul malign ﬁind ca prevalență a doua neoplazie asociată cu SVCS ( 2-21% dintre
pacienții cu SVCS).
Obiective: prezentarea manifestărilor cardiace din LMNH la copil si utilitatea ecocardiograﬁei (eco) pentru
diagnosticul afectării cardiace. Metoda. Pacienţii: 38 copii (3 luni-17 ani), cu LMNH la care s-au efectuat ex.
clinic, ECG,RxCT, eco. Rezultate. Afectarea cardiacă: decelată în 6 cazuri (15,8%). EKG: microvoltaj QRS.
Rx.CT: mase mediastinale (5) şi pleurezie .dr.(1).Eco: ** În toate cazurile revărsat lichidian pericardic până la
tamponada cardiacă (2), **tumoră pericardică și pleurală (1), **tumori intracardiace (2 cazuri). In 2 cazuri
datele eco- au fost conﬁrmate anatomo-patologic; în celelalte cazuri formațiunile tumorale și-au redus
dimensiunile prin chimioterapie. Concluzii: a. Afectarea cardiacă survine cu o incidență relativ crescută în
LMNH la copil, cu aspect primitiv sau metastatic; b. Ex. eco efectuat sistematic la toți pacienții cu LMNH
constituie un element major de diagnostic al afectării cardiace și trebuie realizat în toate cazurile chiar în
absența semnelor de suferință cardiacă; c. Eco permite monitorizarea evoluției afectării cardiace în LMNH la
copil.
Cuvinte cheie:limfoame maligne, afectare cardiacă, suferința cardiacă, ecocardiograﬁe, copil
PERICARDITELE AUTOIMUNE
1,2

1,2

1,2

Ștefana Maria Moisa , Vasile Valeriu Lupu , Ancuța Lupu , Ingrith Crenguța Miron
1. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, Iași, România
2. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria, Iași, România

1,2

In practica curenta, marea majoritate a pericarditelor sunt initial considerate a avea etiologie postvirala. La
copil mai putin de 10% din cazurile de pericardita se produc prin mecanism autoimun, insa pericarditele
autoimune au prognostic mai rezervat decat cele infectioase. In general, dupa un episod initial de pericardita,
probabilitatea de a dezvolta o recurenta in urmatoarele 18 luni este de 15-30%, iar la pacientii care au o
recurenta, exista sanse de 25-50% pentru alte recurente ulterioare.
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Pericardul poate ﬁ implicat intr-o multitudine de boli autoimune sistemice: lupusul eritematos sistemic,
artrita reumatoida, scleroza sistemica progresiva, boala mixta de tesut conjunctiv, sindromul Sjogren,
poliarterita, arterita cu celule gigante si alte vasculite sistemice. Etiologia autoimuna a pericarditei recurente a
fost sugerata de faptul ca boala apare mai frecvent la copii cu febra recurenta mediteraneana sau TRAPS
(sindromul periodic asociat cu receptorul factorului de necroza tumorala). Un argument suplimentar al
etiologiei autoimune a pericarditei recurente este raspunsul favorabil la medicatia reumatologica ca
antiinﬂamatoriile nesteroidiene, colchicina, corticosteroizii, azatioprina, gamaglobulinele intravenoase si
inhibitorii receptorilor de interleukina 1.
Din punct de vedere terapeutic, pentru formele virale si idiopatice sunt recomandate antiinﬂamatoriile
nesteroidiene in doza medie sau mare. Folosirea corticoizilor ar trebui restransa la cazurile de pericardita
nonresponsiva la antiinﬂamatorii nesteroidiene, la pericardita din bolile reumatologice dovedite sau in
sarcina. Colchicina a fost folosita cu succes in pericarditele asociate febrei familiale mediteraneene si bolii
Behcet.
Cuvinte cheie: pericardita recurenta autoimuna, pericardita idiopatica acuta recurenta, pericard,
autoimunitate
AUTOIMMUNE PERICARDITIS
Ștefana Maria Moisa1,2, Vasile Valeriu Lupu1,2, Ancuța Lupu1,2, Ingrith Crenguța Miron1,2
Currently, most episodes of pericarditis are considered to have a post viral etiology. Less than 10% of
pericarditis have an autoimmune episode in children, but the prognosis is worse in these cases. In general,
after a ﬁrst episode of pericarditis, there is a 15-30% chance of developing another episode in the next 18
months, and in patients that do develop a recurrence, there is a 25-50% chance of further recurrences.
The pericardium can be involved in many systemic autoimmune diseases: systemic lupus erythematous,
rheumatoid arthritis, progressive systemic sclerosis, mixed connective tissue disease, Sjogren syndrome,
poliarteritis, giant cell arteritis and other systemic vasculitis. The autoimmune etiology of recurrent
pericarditis was suggested by the fact that the disease appears more often in children with Mediterranean
recurrent fever or TRAPS (tumor necrosis factor receptor associated periodical syndrome). Another
argument to the autoimmune etiology of recurrent pericarditis is the favorable response to rheumatological
medication like nonsteroid anti-inﬂammatory drugs, colchicine, corticosteroids, azathioprine, intravenous
gamaglobulins and interleukin 1 receptor inhibitors.
From a therapeutic point of view, for viral and idiopathic episodes, medium or high doses of nonsteroid antiinﬂammatory drugs are indicated. Corticoid use should be restrained to cases that do not respond to ﬁrst line
treatment, to pericarditis episodes that occur during proven rheumatological diseases and to pregnancy
pericarditis. Colchicine was successfully used in Mediterranean fever and Behcet disease.
Key words: autoimmune recurrent pericarditis, acute idiopathic recurrent pericarditis, pericardium,
autoimmunity
ASPECTE MORFOPATOLOGICE ÎN PATOLOGIA PULMONARĂ LA COPILUL DECEDAT ÎN
PERIOADA IANUARIE 2020-MARTIE 2021
Petru Plămădeală(1), Elena Cojocaru (2), Mioara-Florentina Trandaﬁrescu (3), Laura Rișcanu (4),
Mircea Pavel (5), Claudia Miruna Ciocoiu (5), Alexandru Valentin Pătrașcu (5), Roberto Ștefan Bacușcă
(5), Laura Dacu (5), Doina Mihăilă (1)
1. Serviciul de Anatomie Patologică și Prosectură Spitalul Clinic de Copii Sf. Maria Iași
2. Disciplina de Morfoatologie, UMF Gr.T.Popa, Iași
3. Disciplina de Histologie, UMF Gr.T.Popa, Iași
4. Institutul de Medicină Legală, Iași
5. Rezidenți Anatomie Patologică, Iași
Introducere: Perioada luată în studiu este dominată de pandemia cu virusul SARS-CoV-2 care determină
variate forme de injurie pulmonară.
Scop: Studiul nostru și propune o analiză din punct de vedere morfologic a patologiei pulmonare pentru a
evidenția câteva trăsături caracteristice cauzelor de deces la această vârstă și în acest context.
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Material și metode: Au fost luate n discuție 22 cazuri de decese nregistrate la Spitalul Clinic de Urgențe pentru
Copii ''Sf. Maria'' Iași n perioada ianuarie 2020-martie 2021. Dintre acestea, 19 cazuri au fost necropsiate n
cadrul Laboratorului de Anatomie Patologică al spitalului (unul cu antecedente de infecție cu SARS-CoV-2 ),
2 cazuri cu infecție SARS-CoV-2 la IML și 1 caz COVID pozitiv fără necropsie, conform reglementărilor n
vigoare.
Rezultate:Patologia pulmonară ntlnită n cazuistica noastra a fost dominată microscopic de bronhopneumonie
(13 din 21 cazuri), cu abcedare și necroză n 3 cazuri, 3 cazuri de bronșiolită ulcero-necrotică și pneumonie
interstitială. n alte 5 cazuri am ntlnit distrucție alveolară difuză, prezența de membrane hialine și focare de
hemoragie pulmonară, 2 dintre ele ﬁind diagnosticate cu gripa AH1N1 la nceputul anului 2020. Cazul
copilului decedat cu COVID 19 n antecedente prezenta focare de ﬁbroză pulmonară. Cele 2 cazuri cu COVID
19 necropsiate la IML au prezentat arii ntinse de alveolită ﬁbrinoasă ntr-un caz și bronșiolită ulcero-necrotică
și alveolită macrofagică n cel de-al doilea. n cazul copilului decedat cu COVID 19 la care nu s-a efectuat
necropsia trebuie sublinitată vrsta de 1 lună și patologia asociată: trunchi arterial comun, șoc cardiogen,
suferință organică multiplă, malnutriție protein-calorică, anemie. Pacienții luați n studiu au prezentat
patologie asociată astfel: 3 cazuri cu malformații congenitale de cord, 2 cazuri cu malformații congenitale de
tub digestiv, 3 cazuri cu patologie renală, 2 cazuri cu tumori maligne, 2 cazuri cu encefalopatie cronică
infantilă și 2 cazuri cu șoc septic.
Concluzii:Aspectele morfologice ntlnite la nivelul plămnului evidențiază modiﬁcări complexe de etiologie
bacteriană, virală, tulburări vasculare ce au apărut la copilul cu malformații cardiace, malformații digestive,
procese tumorale, sau imunitate scăzută de altă cauză.
Cuvinte cheie:infecții pulmonare, SARS CoV2, copil, deces.
PARTICULARITĂȚI ÎN HEMORAGIA DIGESTIVĂ LA COPIL
1,2

1,2

2

2

1,2

Gimiga Nicoleta , Bozomitu Laura , Poamaneagră Silvia , Rotaru Bogdan , Diaconescu Smaranda ,
Păduraru Gabriela1,2
1.UMF Gr. T. Popa Iași
2.Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf.Maria Iași
Hemoragia digestivă, urgență majoră în gastroenterologia pediatrică poate evolua autolimitat (75-85%
cazuri) sau sever cu compromitere hemodinamica, când se impune evaluare clinică, reechilibrare și
endoscopie în scop diagnostic și eventual terapeutic. Având în vedere diferenţele în ceea ce priveşte
prognosticul şi atitudinea terapeutică diferenţiată, hemoragia digestivă superioară este mpărțită în două mari
categorii: hemoragie digestivă superioară (aceasta ﬁind impartita la randul ei in hemoragie de cauză variceală
şi hemoragie digestivă superioară de cauză non variceală) și hemoragie digestivă inferioară. Hemoragia
digestivă superioară este mai des citată în literatură, iar incidența acesteia variază între 40-150 cazuri/100
000/an, pe când incidența hemoragiei digestive inferioare este de 20-30 cazuri /100 000/an. Incidența
hemoragiei digestive variază semniﬁcativ în funcție de varsta, sex (mai frecventă la sexul masculin), regiune
geograﬁcă, patologiile asociate și medicația cronică. Factorii de risc cel mai frecvent incriminati sunt ingestia
de antiinﬂamatorii nesteroidiene (AINS) și infecția cu Helicobacter Pylori. Riscul de sângerare după
consumul de AINS este de 7.2 la 100.000, cu un risc mai mare la grupa de vârstă 2 luni-7 ani, comparativ cu
grupa de varsta 6-18 ani. Aplicarea parametrilor endoscopici (clasiﬁcarea Forrest) pentru evaluarea
recurenței și prognosticului unei hemoragii digestive jalonează atitudinea ulterioară. Endoscopia terapeutică
alegând una din tehnicile de injectare, coagulare sau mecanice, într-o manieră individualizată etiopatogeniei
hemoragiei digestive, scade numarul intervențiilor chirurgicale și frecvența deceselor. Diagnosticul
endoscopic precoce împreuna cu terapia hemostatică endoscopică și administrarea endovenoasă de inhibitori
ai pompei protonice, sunt măsuri care reduc sângerarea și recurența hemoragiei în proporție de 80-90%.
Experiența endoscopistului va inﬂuența promptitudinea recomandării intervenției chirurgicale în formele
grave, cu risc vital.
Cuvinte cheie: hemoragie digestiva, copil, etiologie, management
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CONSIDERATII PRIVIND DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL CORPILOR STRĂINI
TRAHEOBRONȘICI
Daniela Rusu*, Cristina Bantu**, Simona Strugariu**, Magdalena Cristian**, C. Paiu**, Anca Savu**,
V. Munteanu**, Dana Mitrofan*, Irina Criscov*, Laura Trandaﬁr*
*UMF Iasi, **Sp. Clinic de Urgență pentru Copii ,,Sf. Maria” Iași
Abstract:
Corpii străini traheobronșici reprezintă una dintre urgențele majore medicochirurgicale la copil. Diagnosticul
precoce si conduita terapeutica prompta sunt esentiale in salvarea vietii pacientilor pediatrici. Cel mai
frecvent, corpii straini traheobronsici la copil sunt de natura vegetala, localizati in bronsia primitiva dreapta si
cu o usoara predominata la sexul masculin. Fiind o patologie cu risc vital, bronhoscopia rigidă sub anestezie
generală trebuie realizată cât mai repede atât în scop diagnostic, cât și terapeutic, cu minimalizarea
complicațiilor. Desi bronhoscopia rigida reprezinta ,,gold standard”-ul managementului extractiei corpilor
straini, in anumite cazuri se impune asocierea bronhoscopiei ﬂexibile, ca manevra adjuvanta. Acest lucru este
posibil numai dacă există o echipă multidisciplinară, cu experiență si dotare corespunzatoare.
Airway foreign body aspiration is an important and a frequent cause of acute respiratory distress in children.
Therefore, early diagnosis and prompt extraction of the foreign body can be life-saving. The clinical
presentation of airway foreign body aspiration varies from asymptomatic and incidental ﬁnding to acute and
life-threatening airway obstruction. A high index of suspicion is essential in order to avoid delay in diagnosis.
Foreign bodies are most frequently of vegetable origin, lodged in the right main bronchus. More than two
thirds of the cases occur in children younger than 3 years of age and there is male predominance.
Bronchoscopy is the gold standard for diagnosis and management of patients with suspected aspiration of
foreign bodies. Rigid bronchoscope is superior to ﬂexible bronchoscope in removal of airway foreign bodies
in pediatric patients, but in selected cases an adjuvant ﬂexible bronchoscope is needed for successful removal.
Multidisciplinary approach and well trained staﬀ are mandatory.
Keywords: foreign body aspiration, rigid bronchoscopy, general anesthesia, children
ASPECTE PARTICULARE ALE MIGRENEI LA COPIL
Georgeta Diaconu, Alexandra Mania, Ioana Grigore
Secția Clinică de Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ,,Sfânta Maria, Iași
Migrena este forma cea mai frecventă de cefalee la vârsta pediatrică ﬁind o condiție neurologică cronică
caracterizată prin episoade cefalalgice recurente și simptome asociate cu o durată variabilă cuprinsă între 472 ore. Particularitățile migrenei la copil sunt reprezentate de caracteristicele cefaleei, durata episodului și
asocierea unor fenomene particulare. Cefaleea are de multe ori intensitate moderată, la copilul mic este
localizată frecvent bilateral și nu are caracterul pulsatil care poate ﬁ întâlnit doar la adolescenți. Semnele
vegetative asociate reprezentate de greață, vărsături, foto/fonofobie au intensitate mare, uneori afectând
copilul mai mult decât durerea. Dorința de a dormi este un fenomen caracteristic migrenei pediatrice, ﬁind un
criteriu de diferențiere față de alte tipuri de cefalee la copil. Alte particularități ale migrenei la vârsta
pediatrică sunt reprezentate de existența frecventă a unor fenomene vertiginoase intermitente, a răului de
mișcare și precipitarea atacurilor migrenoase de efortul ﬁzic susținut și traumatismele craniene minore. La
copilul mic vertijul paroxistic benign, migrena abdominală, vărsăturile ciclice și torticolisul paroxistic al
sugarului sunt considerate variante de migrenă. Tipurile de migrenă la copilul mare sunt reprezentate de
migrena fără aură, migrena cu aură și formele complicate de migrenă. Diagnosticul se bazează în principal pe
semnele clinice. Explorarea neuroimagistică este utilă pentru evidențierea posibilelor modiﬁcări cerebrale
care se asociază cu migrena, dar și pentru excluderea unor cauze neurologice severe. Tratamentul cuprinde
măsuri non-farmacologice și farmacologice. Tratamentul farmacologic este reprezentat de tratamentul
atacului acut și de cel proﬁlactic atunci când atacurile sunt frecvente și/sau grave.
Cuvinte cheie: copil, migrenă, tratament
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PARTICULAR ASPECTS OF MIGRAINES IN CHILDREN
Georgeta Diaconu, Alexandra Mania, Ioana Grigore
A migraine is the most frequent form of headache in patients of pediatric age, also being a chronic
neurological condition, characterized by recurrent headache episodes and associated symptoms, lasting
between 4-72 hours. The characteristics of migraines in children are represented by the ones of headaches, the
length of the episode and the association of particular phenomena. Headaches are usually of medium
intensity. In young children they are frequently located bilaterally and do not present the pulsatile
characteristic, found only in adolescents. Associated vegetative signs include nausea, vomiting, phono- and
photophobia, and are of great intensity, sometimes aﬀecting the child more than the pain itself. The will to
sleep is a typical phenomenon of pediatric migraines and represents a criterion which helps diﬀerentiate
migraines from other types of headache in children. Other particularities of the migraine in patients of
pediatric age include frequent intermittent vertiginous phenomena, motion sickness. Sustained physical
activity and minor cranial traumatisms may trigger migraines. In young children, benign paroxysmal
vertigos, abdominal migraines, recurrent vomiting and paroxysmal torticollis of the infant are considered
migraine variations. Migraines in adolescents are represented by migraines with and without aura and
complex forms of migraines. The diagnosis is mainly based on clinical signs. Neuroimagstic exploration
draws special attention to possible cerebral modiﬁcations which are associated to migraines. In addition, it is
important for the exclusion of a number of severe neurological causes. The treatment consists of both
pharmacological and non-pharmacological procedures. The former is represented by the treatment of the
acute episodes and the prophylactic treatment when the episodes are frequent and/or severe.
Key words: child, migraine, treatment
TORACOSCOPIA ÎN ABORDAREA AFECȚIUNILOR CONGENITALE SI DOBÂNDITE LA
COPIL - EXPERIENȚA PERSONALĂ
Carmen Iulia Ciongradi, Ioan Sârbu, Ovidiu Bîcă, Diana Benchia
Disciplina de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași
Clinica Chirurgie Pediatrică 2, Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii ”Sf. Maria” Iași
Chirurgia minim invazivă toracică, la fel ca și alte aborduri minim invazive în practica pediatrică, a avut o
dezvoltare marcată în ultimii ani, având aplicabilitate la orice vârstă, inclusiv în perioada neonatală sau de
sugar, într-un număr din ce în ce mai mare de afecțiuni congenitale sau dobândite. În prezent diferitele
proceduri toracoscopice sunt preferate în fața tehnicilor de chirurgie deschisă, într-un număr în creștere de
patologii și proceduri, incluzând diferite rezecții pulmonare, biopsii pentru tumori mediastinale sau
pulmonare, hernii diafragmatice congenitale, atrezii esofagiene, supurații pleuro-pulmonare. Accesul minim
invaziv este preferat pentru că reduce trauma tisulară, durerea postoperatorie, durata spitalizării. Scopul
acestei lucrări este de a prezenta experiența, dar și perspectiva autorilor, în ceea ce privește chirurgia toracică
videoasistată în practica pediatrică.
THORACOSCOPY IN PEDIATRICS - A TEAM EXPERIENCE.
Carmen Iulia Ciongradi, Ioan Sârbu, Ovidiu Bîcă, Diana Benchia
University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Iași, Department of Pediatric Surgery and
Orthopedy, Emergency Childrenʼs Hospital "Sf. Maria", Iași
Thoracoscopic surgery and other minimally invasive approaches in children achieved marked advancement
leading to the application of this technology in a large number of conditions and ages, including small infants
and neonates. Currently, thoracoscopy is considered the preferred surgical approach for various conditions in
neonates, infants, children over the standard thoracotomy, including pulmonary resections, mediastinal
tumours biopsies or resections, repair of the diaphragmatic hernias, decortication, and tracheo-esophageal
ﬁstula. Minimal invasive acces is preferred because it is associated with reduced tissue trauma, decreased
pain, reduced hospital stay, and equal or even better clinical outcomes when compared to the standard surgical
approaches. The purpouse of this paper is to present authors eperience and perspectives regarding video
assited toracoscopiv surgery in pediatric patients
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DEFICITUL IMUN ȊN SINDROMUL VELO-CARDIO-FACIAL
Monica Pânzaru, Lӑcrӑmioara Butnariu, Alina Luca, Georgiana Russu, Eva Gavril, Cristina Rusu
Universitatea de Medicinӑ şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi,
Spitalul Clinic de Urgenţã pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi
Cuvinte cheie: sindrom velo-cardio-facial, deﬁcit imun
Sindromul velo-cardio-facial (VCF), produs de microdeleţia 22q11.2, este una dintre cele mai ȋntâlnite boli
cromozomiale cauzate de microdeleţii, cu o prevalenţã de aproximativ 1 din 4.000 de nou-nӑscuţi. VCF este o
afecţiune multisistemicӑ care include anomalii cardiace, palatine, imunodeﬁcienţӑ, tulburӑri
endocrinologice, gastrointestinale, psihiatrice şi dizabilitate intelectualӑ, ﬁind o cauzӑ semniﬁcativӑ de
morbiditate şi mortalitate infantilӑ.
Deﬁcitul imun, consecinţa hipoplaziei timusului şi modiﬁcӑrii numӑrului de limfocite T, afecteazӑ
aproximativ 75% din copiii cu VCF. Spectrul fenotipic eterogen variazӑ de la pacienţi cu funcţie timicӑ
cvainormalӑ pânӑ la absenţa celulelor T. Manifestӑrile clinice includ infecţii cronice, deﬁcit de IgA, rӑspuns
imun umoral modiﬁcat, alergii şi astm bronşic. Bolile autoimune, cum ar ﬁ anemia hemoliticӑ, artrita
reumatoidӑ juvenilӑ şi afecţiunile tiroidiene sunt frecvente.
Evaluarea funcţiei timice se bazeazӑ pe analiza limfocitelor T prin ﬂow-citometrie.
În cele mai multe cazuri de imunodeﬁcienţӑ nu sunt necesare mӑsuri speciale, cu excepţia tratӑrii agresive a
infecţiilor. Rareori sunt necesare administrarea proﬁlacticӑ a antibioticelor, imunoglobuline intravenos sau
transplant de timus. Nu este recomandatӑ administrarea de vaccinuri vii attenuate la copii cu anomalii ale
limfocitelor. Postvaccinal se va testa titrul anticorpilor, pentru a veriﬁca rӑspunsul imun. Se recomandӑ
utilizarea produselor de sânge iradiate pânӑ la normalizarea anomaliilor imunologice.
VCF prezintӑ un spectru clinic de o variabilitate remarcabilӑ. Managementul adecvat necesitӑ o echipӑ
multidisciplinarӑ (care sӑ includӑ şi specialişti ȋn imunologie şi geneticӑ medicalӑ). Anomaliile imunologice
trebuie sӑ beneﬁcieze de o atenţie deosebitӑ. Diagnosticul precoce, prenatal/ neonatal, este valoros pentru
optimizarea prognosticului.
IMMUNE DEFICIENCY IN VELO-CARDIO-FACIAL SYNDROME
Monica Pânzaru, Lӑcrӑmioara Butnariu, Alina Luca, Georgiana Russu, Eva Gavril, Cristina Rusu
University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi,
“Sf. Maria” Emergency Hospital for Children, Iasi
Keywords: velo-cardio-facial syndrome, immune deﬁciency
Velo-cardio-facial syndrome (VCF), caused by 22q.11.2 deletion, is the most common chromosomal
microdeletion disorder, with a prevalence of approximately 1 in 4,000 live births. VCF leads to signiﬁcant
morbidity and premature mortality, with frequent multi-organ system involvement, such as cardiac and
palatal abnormalities, immune deﬁciency, endocrine and gastrointestinal problems, and later-onset
conditions including variable cognitive deﬁcits and psychiatric illness.
Immune deﬁciency aﬀects up to 75% of pediatric patients, due to thymic hypoplasia and impaired T cell
production. The condition is heterogeneous, ranging from patients with cvasinormal thymic development
and normal T cell production to a subset of patients with absent T cell production. Manifestations include
chronic infections, IgA deﬁciency, impaired humoral immune response resulting in poor response to
vaccines, allergy and asthma. Autoimmune diseases such as hemolytic anemia, juvenile rheumatoid arthritis,
and thyroid disease are common.
Assessment of thymic function is best performed by analysing peripheral blood T cells by ﬂow cytometry.
Immune deﬁciency generally requires no speciﬁc intervention except treating infections aggressively.
Rarely prophylactic antibiotics, intravenous immunoglobulin therapy, or thymic transplantation are required.
Infants with lymphocyte abnormalities should not be immunized with live vaccines. Antibody studies to
assess results of immunizations are warranted. Irradiated blood products are recommended until
normalization of the immune system can be conﬁrmed. VCF has a remarkable variability and expression
among individuals. The optimal management requires a multidisciplinary team approach (including
immunologist and geneticist). Special attention to immunological abnormalities system is needed. Early
diagnosis, preferably prenatally or neonatally, could improve outcomes.
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DUREREA CRONICĂ LA COPIL ŞI ADOLESCENT CU HIPERMOBILITATE ARTICULARĂ
GENERALIZATĂ
Constantin Ailioaie1,2,3, Laura Marinela Ailioaie1,3, Alina Murgu2
1.Universitatea “Al. I. Cuza“, Departamentul de Fizică Medicală, Iași, Romania
2.Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iași, Romania
3.Laser Clinic, Iași, Romania
Patologia sistemului musculo-scheletic cuprinde peste 150 de afecțiuni care pot debuta brusc, cum ar ﬁ:
luxații, entorse și fracturi, cu evoluție de scurtă durată, până la boli extinse pe tot parcursul vieții, asociate cu
limitarea activităților ﬁzice și chiar handicap. Aceste afecțiuni se manifestă de obicei prin durere, limitarea
dexterității şi mobilității articulare și in ﬁnal, reducerea capacității de muncă.
Durerea musculo-scheletală este frecventă în rândul copiilor şi adolescenților, constituind un motiv serios
pentru a se adresa medicului.
Hipermobilitatea articulară generalizată este un factor de risc major pentru apariția durerii cronice într-un
procent de 35-48% din cazuri, care vor prezenta diﬁcultăți în activitățile ﬁzice, școlare, sociale şi modiﬁcarea
stării de spirit, ce vor contribui la diminuarea calității vieții.
Astăzi există lacune substanțiale în înțelegerea durerii musculo-scheletale la copii și adolescenți. Scopul
prezentei lucrării este de a sensibiliza medicul practician asupra cauzelor durerii cronice a aparatului
locomotor de natură nereumatismală, mult mai frecvente decât cele reumatice, pentru aplicarea unui
management bio-psiho-social adecvat, deoarece factorii psiho-sociali au un impact deosebit asupra apariției
și persistenţei durerii musculo-scheletale.
Prevalența hipermobilității articulare generalizate variază intre 8 şi 20%. Un studiu publicat recent în
populația generală de copii olandezi cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani, consemnează prevalenţa acestei
patologii la 25% din cazuri, iar un procent de 35% din adolescenții olandezi (12-21 ani) au durere cronică cu
caracter invalidant. Pentru un diagnostic corect trebuie luate în considerare bolile țesutului conjunctiv, cum ar
ﬁ sindromul Marfan, sindromul Ehlers-Danlos etc. Există criterii pentru hipermobilitate, inclusiv evaluarea
hiperextensiei degetului mare pe antebraț; gradul de hiperextensie a metacarpienelor, a coatelor și
genunchilor; precum și capacitatea de a plasa palmele pe podea cu genunchii in extensie forțată. Cazurile
prezentate de noi demonstrează necesitatea unui diagnostic precoce corect și inițierea unui program
recuperator multidisciplinar, care să includă şi terapii complementare sau alternative, printr-o abordare
holistică.
In concluzie, durere cronică din afecțiunile nereumatismale ale aparatului locomotor cu hiperlaxitate
articulară generalizată contribuie la nevoia globală de reabilitare în rândul copiilor şi adolescenților, care vor
reprezenta aproximativ două treimi dintre viitorii adulți cu suferință cronică, ce vor necesita terapii de
recuperare complexă.
Cuvinte cheie: durere musculo-scheletală cronică; sindrom hipermobil Ehlers-Danlos; hipermobilitate
articulară generalizată, handicap locomotor, frică, depresie.
1. Kamper, J.S., Williams, M.C. Musculoskeletal Pain in Children and Adolescents: A Way Forward. J Orthop
Sports Phys Ther 2017;47(10):702-704. doi:10.2519/jospt.2017.0109.
2. van den Heuvel, M.M., Jansen, P.W., Bindels, P.J.E, Bierma-Zeinstra S.M.A., van Middelkoop, M.
Musculoskeletal pain in 6-year-old children: the Generation R Study. Pain, 2020 Jun;161(6):1278-1285. doi:
10.1097/j.pain.0000000000001797
3. Word Health Organisation. Musculoskeletal conditions. Available online: https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions (accessed on 06 May, 2021).
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IMPACTUL NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL) IN
MANAGEMENTUL INFECȚIEI DE TRACT URINAR (ITU) LA COPIL.
Cristian-Petru Dușa, Cristina Gavrilovici, Stîrcea Magdalena, Lăcrămioara Șerban
1. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași
2. Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii Sfânta Maria Iași
Introducere: Pentru prevenția cicatricilor renale se recomandă antibioterapie precoce în managementul ITU
pediatrice. În cazuri speciﬁce sensibilitatea piuriei sau a nitriților este scăzută în diagnosticul ITU, iar
rezultatul uroculturii poate amâna inutil tratamentul antibiotic timp de 48-72 h. Apariția unor noi biomarkeri
renali, cum ar ﬁ NGAL, pot prezenta eﬁciență superioară metodelor actuale.
Scopul: Prezentarea unei alternative studiate la nivel mondial pentru diagnosticul precoce al ITU la copil.
Material și metode: Meta-analiză a utilizării NGAL în contextul diagnosticului precoce al infecției renale la
pacienți pediatrici. Criterii de includere: studii prospective și meta-analize privind NGAL în diagnosticul
ITU la copil. Criterii de excludere: vârstă peste 19 ani.
Rezultate: în cazuri speciﬁce NGAL este un marker mai eﬁcient decât metodele actuale de diagnostic a ITU la
copil.
Concluzii: Există situații în care limitările metodelor de diagnostic a ITU pediatric pot conduce la apariția
cicatricilor renale. NGAL poate ﬁ util în diagnosticul și tratamentul precoce al acestor pacienți.
Cuvinte cheie: ITU, creatinină, NGAL, screening.
THE IMPACT OF NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL) IN THE
MANAGEMENT OF URINARY TRACT INFECTION (UTI) IN CHILDREN.
Cristian-Petru Dușa, Cristina Gavrilovici, Strcea Magdalena, Lăcrămioara Șerban
1. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași
2. Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii Sfânta Maria Iași
Introduction: Early antibiotic therapy in pediatric management of UTI is recommended for the prevention of
renal scarring. In speciﬁc cases, the sensitivity of pyuria or nitrites is low in the diagnosis of UTI, and the
result of uroculture may unnecessarily delay antibiotic treatment for 48-72 h. The emergence of new renal
biomarkers, such as NGAL, can be very eﬀective than current methods.
Purpose: Presentation of a globally studied alternative for early diagnosis of UTI in children.
Materials and methods: Meta-analysis of NGAL use in the context of early diagnosis of renal infection in
pediatric patients. Criteria for inclusion: prospective studies and meta-analyses of NGAL in the diagnosis of
UTIs in children. Exclusion criteria: over 19 years of age.
Results: In speciﬁc cases NGAL is a more eﬀective marker than current methods of diagnosing UTI in
children.
Conclusions: There are situations in which the limitations of the diagnostic methods of the UTI in pediatric
patients can lead to the appearance of renal scars. NGAL may be useful in the early diagnosis and treatment of
these patients.
Keywords: ITU, creatinine, NGAL, screening.
CLASIC ȘI MODERN ÎN CRIPTORHIDIA LA COPIL: O ABORDARE PLURIDISCIPLINARĂ
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1,2

1,2

1,2

1,2

Alma-Raluca Lăptoiu , Eduard Vasile Roșu , Elena Lia Spoială , Cristian Dușa , Cristina Gavrilovici
Aﬁliere autori
1.Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii Sfnta MariaIaşi; 2.Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T.
Popa, Iaşi
Criptorhidia este cea mai des întâlnită anomalie de dezvoltare a organelor genitale masculine, prezentă la
aproximativ 1,8-8,4% dintre nou-născuți, cu o incidență mai mare la prematuri (30-45%) și reprezintă
absența testiculului de la nivel scrotal, cu dispoziție diferită, ﬁe pe traiectul canalului inghinal (cu localizare
variabilă de la cea intraabdominală până la baza scrotului), ﬁe ectopic (în afara canalului inghinal). Variantele
de criptorhidie includ: testicul necoborat nepalpabil, testicul necoborat palpabil (la nivelul canalului
inghinal), testicul necobort ectopic, testicul retractil, testicul ﬂotant și ``vanishing testis``.
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Dacă în anii 1950, tratamentul criptorhidiei a fost recomandat a ﬁ instituit la pacienții cu vârste între 10-15
ani, în anii 1970 la băieții de 5-6 ani, la începutul anilor 1980 aceasta a scăzut la vârsta de 2 ani și ulterior la 1218 luni. Vârsta de 6 luni ar ﬁ momentul optim de efectuare a orhidopexiei, conform ghidurilor actuale, astfel
încât celulele germinale spermatogene să se poată dezvolta în parametri normali.
Potrivit ghidurilor canadiene, diagnosticul de criptorhidie se stabilește prin examinare clincă, iar tomograﬁa
computerizata (CT), sau imagistica prin rezonanţă magnetică (RMN) nu furnizează informații suplimentare.
Ecograﬁa poate localiza un testicul necoborat intraabdominal. Având în vedere că aceste explorări imagistice
clasice ﬁe prezintă o ﬁabilitate redusă, ﬁe au costuri mult prea ridicate şi sunt mai diﬁcil de efectuat, iar
dozările hormonale nu pot preciza localizarea exactă a testiculului, laparoscopia exploratorie a fost frecvent
utilizată în ultimii ani, cu rol diagnosticşiterapeutic. Aceleași ghiduri (Canadian Urological AssociationPediatric Urologists of Canada (CUA-PUC) guideline for the diagnosis, management, and followup of
cryptorchidism) nu recomandă efectuarea de rutină a cariotipului sau a testelor genetice în cazul pacienților
cu criptorhidie, ci doar în cazul asocierii cu alte patologii. Obiectivul ﬁnal al tratamentului este de a aduce şi
ﬁxa în bursa scrotală testiculul necoborât în vederea prezervării fertilităţii. Există două metode de tratament:
cel hormonal și cel chiurgical, putând ﬁ utilizate singural sau complementar. Tratamentul hormonal se
bazează pe ipoteza unei deﬁciențe a axului hipotalamo-hipoﬁzo-testicular și presupune administrea de HCG
(Human Chorionic Gonadotropin) si GnRh (gonadoliberină) în scheme de tratament adaptate vârstei. Ambii
hormoni stimulează sinteza hormonală testiculară, producând o așa zisă pubertate precoce. Aceste tratamente
pornesc de la premiza că dezvoltarea vaselor deferente şi descinderea testiculară sunt parţial dependente de
sinteza de hormoni androgeni în viaţa intrauterină.
Obiectivul ﬁnal al tratamentului criptorhidiei este acela de a aduce şi ﬁxa în bursa scrotală testiculul
necoborât în vederea prezervării fertilităţii. Tratamentul chirurgical reprezintă actualmente metoda optimă și
sigură.
Lucrarea își propune să clariﬁce cât mai multe aspecte de interes medical precum: aspect de diferențiere a
principalelor tipuri de criptorhidism, vârsta optimă de efctuare a intervenției chirurgicale, consecințele pe
termen lung ale întârzierii efectuării orhidopexiei, aportul tratamentului hormonal în managementul
orhidopexiei, importanța echipei medicale în identiﬁcarea precoce și tratarea acestei patologii, ce cuprinde:
medicina de familie, pediatria, chirurgia pediatrică, endocrinologia, anatomia patologică, medicina de
laborator, genetică medicală, psihiatrie, etc.
Lipsa unuia sau a ambelor testicule din scrot obligă la efectuarea unui gest terapeutic întruct anomalia
generează riscuri pentru purtător, cele mai importante ﬁind infertilitatea, aparițlia unei tumori maligne
testiculare și aunor tulburări emoționale. Diagnosticul corect, precoce și un tratament instituit la momentul
oportun vor contribui la deﬁnirea prognosticului favorabil al pacienților cu testicul necobort congenital.
Cuvinte cheie: criptorhidie, testicul necobort, orhidopexie.
CLASSIC AND MODERN IN CRYPTORCHIDISM IN CHILDREN: A MULTIDISCIPLINARY
APPROACH
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Author aﬃliation:
1. Emergency Clinical Hospital for Children Sfnta Maria Iaşi
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Cryptorchidism is the most common abnormality of development of the male genitals, present in
approximately 1.8-8.4% of newborns, with a higher incidence in premature infants (30-45%) and represents
the absence of the testis at the level scrotal, with diﬀerent disposition, either on the path of the inguinal canal
(with variable location - from the intra-abdominal to the base of the scrotum), or ectopic (outside the inguinal
canal). Variants of cryptorchidism include: non-palpable undescending testis, palpable undescending testis
(at the inguinal canal), ectopic undescending testis, retractable testis, ﬂoating testis and `` vanishing testis``.
According to Canadian guidelines, the diagnosis of cryptorchidism is established by clinical examination,
and computed tomography (CT) or magnetic resonance imaging (MRI) does not provide additional
information. Ultrasound can locate an undescended abdominal testicle. Because these classic imaging scans
are either less reliable or cost too high and are more diﬃcult to perform, and hormonal dosing cannot pinpoint
the exact location of the testicle, exploratory laparoscopy has been frequently used in recent years, for
diagnostic and therapeutic. The same guidelines (Canadian Urological Association-Pediatric Urologists of
Canada (CUA-PUC) guideline for the diagnosis, management, and follow-up of cryptorchidism) do not
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recommend routine karyotype or genetic testing in patients with cryptorchidism, only in the case of
association with other pathologies. The ultimate goal of treatment is to bring and ﬁx in the scrotal cavity the
undescended testicle in order to preserve fertility. There are two treatment methods: hormonal and surgical,
and can be used alone or complementary. Hormone treatment is based on the hypothesis of a deﬁciency of
thehypothalamic-pituitary-testicular axis and involves the administration of HCG (Human Chorionic
Gonadotropin) and GnRh (gonadoliberin) in treatment schemes adapted to age. Both hormones stimulate
testicular hormone synthesis, producing a so-called early puberty. These treatments start from the premise
that the development of vas deferens and testicular descent are partially dependent on the synthesis of
androgen hormones in intrauterine life. The ultimate goal of cryptorchidism treatment is to bring and ﬁx in the
scrotal pouch the undescended testicle in order to preserve fertility. Surgical treatment is currently the optimal
and safe method.The paper aims to clarify as many aspects of medical interest as: diﬀerentiation of the main
types of cryptorchidism, the optimal age of surgery, long-term consequences of delayed orchidopexy, the
contribution of hormonal treatment in the management of orhidopexy, the importance of the medical team in
the early identiﬁcation and treatment of this pathology, which includes: family medicine, pediatrics, pediatric
surgery, endocrinology, pathological anatomy, laboratory medicine, medical genetics ,. psychiatry, etc.
The lack of one or both testicles in the scrotum requires a therapeutic gesture as the abnormality generates
risks for the wearer, the most important being infertility, the appearance of a testicular malignancy and some
emotional disorders. Correct, early diagnosis and timely treatment will help deﬁne the favorable prognosis of
patients with congenital undescending testis.
Keywords: cryptorchidism, undescended testis, orhidopexy.
CALITATEA VIEȚII LA BOLNAVII CU DIABET ZAHARAT TIP 1
Bocec Ana Simona1, Colipca Roxana2, Anton-Paduraru Dana Teodora1
1.Universitatea de Medicina si Framacie Grigore T. Popa Iasi, Departamentul Medicina mamei si copilului
2. Medic rezident
Introducere. Diabetul zaharat de tip 1 este o boală cronică, cu impact major asupra pacienților și familiilor
acestora, drept urmare n ultimii ani a crescut interesul studierii calității vieții acestui grup de pacienți, n
vederea stabilirii cu exactitate a celor mai importanți parametri care necesită monitorizare și consiliere
speciﬁcă, pentru a crește calitatea vieții dar și evitarea complicațiilor pe termen scurt și lung.
Scopul.Scopul lucrări a fost reprezentat de evaluarea aspectele demograﬁce, socio-economice și calitatea
vieții la adolescenții cu diabet zaharat (DZ) tip 1.
Materiale și metode. Am realizat un studiu transversal n urma completării unui chestionar standardizat și
adaptat contextului epidemiologic actual de la nivel mondial la mediul online, după formularul PedsQL, pe
un lot de 87 de pacienți cu vrsta ntre 13-18 ani, cu diagnosticul DZ tip 1, de pe teritoriul României, IN perioada
15 mai-1august 2020. Principalul criteriu de includere n studiu a fost diagnosticul de DZ tip 1 și categoria de
vrstă aleasă (adolescenți). La pacienții studiați am urmărit: datele demograﬁce (vrsta, sexul, mediul de
proveniență), datele paraclinice (glicemie, HbA1c), datele socio-economice (nivel de trai si de educație) si
datele despre gestionarea patologiei (complicații, număr de spitalizări, ajutor la măsurătoarea glicemiei,
integrarea n colectivitate, problemele la măsurarea glicemiei/injectarea insulinei, dieta, program de activitati
ﬁzice).
Rezultate. Din cei 87 de adolescenți inclusi in acest studiu, 76% au fost de sex feminin, iar 60% proveneau din
mediul urban. Datele socio-economice au aratat ca toti bolnavii frecventeaza scoala, iar 70% proveneau din
familii cu nivel de trai mediu. Datele paraclinice au evidentiat la 23% dintre bolnavi valori ale HbA1c intre 79%, acestia ﬁind si pacientii cu cele mai multe episoade de hiper- si hipoglicemie. Rezultatele autoevaluarii
calitatii vietii au aratat la itemii care indicau severitatea urmatoarele raspunsuri: 18.39% aveau probleme in
respectarea dietei, 13.79% se simteau stanjeniti din cauza diagnosticului, 12,64% se simteau exclusi din
activitatile anturajului, 6.89% aveau diﬁcultati in administrarea insulinei, 5.74% intampinau diﬁcultati la
testarea zilnica a glicemiei, 5.74% se simteau jenati datorita purtarii purtarii bratarii care atesta boala.
Concluzii. Referitor la calitatea vietii, am constatat ca sunt necesare măsuri educaționale, consiliere cu privire
la alimentația adecvată si stilul de viață activ. Sunt mnecesare și evaluări medicale frecvente, toate acestea
ﬁind verigi importante n gestionarea corectă a DZ tip 1 la vrsta adolescentei. Un dezirat al DZ tip 1, la bolnavii
adolescenti este de a reuși să-l educi astfel incat să ﬁe capabil sa-si autogestioneze boala, crescndu-i astfel
starea de sanatate si calitatea vieții.
Cuvinte cheie: diabet zaharat, adolescent, calitatea vietii.
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QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH DIABETES TYPE 1
1

2

Bocec Ana Simona , Colipca Roxana , Anton-Paduraru Dana Teodora
Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi,
Department of Maternal and Child Medicine
Resident physician

1

Introduction.Type 1 diabetes is a chronic disease, with a major impact on patients and their families, thats why
in last years has increased interest in studying the quality of life of this group of patients, in order to accurately
establish the most important parameters that require monitoring and speciﬁc counseling, to increase the
quality of life but also to avoid short and long term complications.
The goal. The aim of this study was to evaluate the demographic, socio-economic and quality of life aspects of
adolescents with type 1 diabetes.
Materials and methods.We conducted a cross-sectional study by completing a standardized questionnaire
adapted to the current epidemiological context worldwide to the online environment, according to the
PedsQL form, on a group of 87 patients aged 13-18 years, with the diagnosis of type 1 diabetes, on the
territory of Romania, in the period May 15-August 1, 2020. The main inclusion criterion was the diagnosis of
type 1 diabetes and the chosen age category (adolescents). In the studied patients we followed: demographic
data (age, sex, environment), paraclinical data (blood glucose, HbA1c), socio-economic data (standard of
living and education) and data on pathology management (complications, number of hospitalizations, help
with measuring blood sugar, integration in the community, problems with measuring blood sugar / insulin
injection, diet, physical activity program).
Results.From those 87 adolescents included in this study, 76% were female and 60% were from urban areas.
Socio-economic data showed that all patients attend school, and 70% came from families with an average
standard of living. Paraclinical data showed in 23% of patients HbA1c values between 7-9%, these being the
patients with the most episodes of hyper- and hypoglycemia. The results of the self-assessment of quality of
life showed the following answers to the items that indicated the severity: 18.39% had problems in following
the diet, 13.79% felt uncomfortable with the diagnosis, 12.64% felt excluded from the activities of the
entourage, 6.89% had diﬃculties in insulin administration. 5.74% had diﬃculty with daily blood glucose
testing, 5.74% felt uncomfortable due to wearing a bracelet that attests to the disease.
Conclusions.Regarding the quality of life, we found that educational measures, counseling on adequate
nutrition and active lifestyle are needed. Frequent medical evaluations are also needed, all of which are
important links in the correct management of type 1 diabetes in adolescence. A desire of type 1 diabetes in
adolescent patients is to be able to educate him so that he is able to self-manage his disease, thus increasing his
health and quality of life.
Keywords.diabetes, adolescence, quality of life.
I M PA C T U L S C O R U R I L O R C L I N I C E Î N E VA L U A R E A Ș I M A N A G E M E N T U L
TROMBOCITOPENIEI IMUNE LA COPIL
V.E. Roșu1,2, Solange-Tamara Roșu1,2, Anca-Viorica Ivanov1,2, Mocanu Adriana-Maria1,2, Spoială Lia1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Elena , Lăptoiu Alma-Raluca Dușa Cristian-Petru , Ingrith Miron , Cristina Gavrilovici
1.Grigore T. Popa Medicine and Pharmacy University Iasi, Romania
2. Sfânta Maria Emergency Clinical Hospital for Children Iasi, Romania
Introducere: European Haemotology Association and Scientiﬁc Working Group on Thrombocytopenias
(EHASWGT) deﬁnesc trombocitopenia imună (TPI) ca ﬁind o scădere a trombocitelor sub 100 109/ L, în
absența altor cauze secundare. TPI primară este cea mai comună cauză de trombocitopenie, cu o incidență
estimată la 49 cazuri la 100000 locuitori/an. PTI la copii se prezintă cel mai frecvent sub formă acută (5070%), forma persistentă (20-30%), și cronică (10-20%). Factorii de risc pentru dezvoltarea TPI cronică sunt:
vârsta peste 10 ani la debutul bolii, sexul feminin, absența infecției recente, debutul lent al simptomelor,
trombocite peste 10 109/L, prezența anticorpilor antinucleari. Pentru evaluarea prognosticului și severității
PTI în practica clinică propunem un scor prognostic. Material și metodă: Am efectuat o căutare în bazele de
date de specialitate ISI Web of Science, Pub Med, Ebsco, folosind cuvintele cheie : scoruri clinice,
trrombocitopenie imună, copil. Astfel am găsit un total de 36 de articole. Am exclus articolele care s-au referit
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la trialuri clinice, studii particulare, impactul asupra calității vieții acestor copii și a famiilor. În ﬁnal 9 articole
au corespuns strict criteriilor de căutare. Literatura știintiﬁcă mentionează Scorul lui Buchan si Adix, care
clasiﬁcă severitatea în funcție de starea clinică și prezența semnelor hemoragice. Edselev și colaboratorii
propun un scor prognostic dar și un instrument de evaluare clinică a trombocitopeniei imune la copil.Schmidt
și colaboratorii descriu un scor care permite aprecierea evolutivă precum și riscul de a dezvolta forma cronică
de boală. Protocolul SCAMP realizat de Grace și colaboratorii are drept scop îmbunătățirea tratamentului de
specialitate pentru copiii cu trombocitopenie imună. La nivel internațional nu există un consens unanim
privind utilizarea unui anumit scor clinic. Concluzie: Utilizarea unui scor clinic de evaluare privind
prognosticul și tratamentul copiilor cu purpură trombocitopenică imună este imperios necesară în practica
medicală curentă , el ﬁind un instrument care susține judecata clinică și managementul acestor cazuri.
Cuvinte cheie:scor clinic , purpură trombocitopenică idiopatică , copil
ASOCIERE RARĂ DINTRE HIPOTIROIDISM CONGENITAL ȘI MALFORMAȚIE
CEREBRALĂ-STUDIU DE CAZ
Beatris-Cela Stan-1*, Eva-Maria Elkan-2, Anamaria Ciubară-3
1-medic rezident neonatologie drd Universitatea Dunărea de Jos Galați, Facultatea de Medicină și
Farmacie, Str Domnească Nr 47, RO 800008, Galați, Romnia
2-medic primar neurolog, șef lucr. dr. Universitatea Dunărea de Jos Galați, Facultatea de Medicină și
Farmacie, Str Domnească Nr 47, RO 800008, Galați, Romnia
3-medic primar psihiatru, Prof. habil. dr. Universitatea Dunărea de Jos Galați, Facultatea de Medicină și
Farmacie, Str Domnească Nr 47, RO 800008, Galați, Romnia
Corresponding author: pohribbeatris@yahoo.com.Presenting author:Beatris-Cela Stan
Introducere: Hipotiroidismul congenital constituie ncă o cauză a patologiei neonatale și copilului mic din țara
noastră deși programul de screening neonatal al hipotiroidismului congenital este aplicat n toate
maternitățile. Din păcate există cazuri n care copiii nou-născuți nu ajung să ﬁe testați la timp din motive
individuale particulare (sarcină nedispensarizată, familie ce refuză testarea, etc.). n cazul hipotiroidismului
congenital afectarea este multisistemică implicnd aproape toate organele și sistemele iar afectarea sistemului
nervos poate ﬁ ireversibilă dacă boala nu este depistată la timp.
Material și Metodă:Prezentarea cazului nostru urmărește să arate că această patologie poate apărea n asociere
cu alte condiții rare,la pacientul nostru existnd asocierea rară dintre hipotiroidism congenital și malformația
Arnold Chiari I,mărirea ventriculilor cerebrali precum și cu un dismorﬁsm facial care a condus la extinderea
investigațiilor.
Rezultate:Malformația Arnold Chiari I de obicei nu este chirurgicală la copii, dar pacientul trebuie urmărit
atent cu RMN-uri seriate att la nivelul capului ct și al coloanei cervicale pentru a depista dezvoltarea
progresiei tulburării.Mărirea ventriculilor cerebrali poate apare la copilul nou-născut și să rămnă staționară
sau chiar să regreseze n anumite condiții, dar totuși sunt cazuri destul de frecvente n care această condiție
progresează spre hidrocefalie prin diferite mecanisme asociate patologiilor de care suferă nou-născutul
(hipersecreție de lichid cefalorahidian, infecție suprapusă n perioada neonatală, stenoza nontumorală de
apeduct Sylvius sau stenoza tumorală).
Concluzii: Este importantă și de dorit monitorizarea endocrinologică,pediatrică, neurologică,
neurochirurgicală, psihologică și genetică, permanent, la fel ca și identﬁcarea unor dezechilibre ionice,
anemii, sau disfuncții ale aparatului renal sau afectare hepatică ce poate impacta nou-născutul. Armonizarea
consulturilor mpreună cu educația familiei pentru nțelegerea patologiei , planiﬁcarea familială sănătoasă și
oferirea ngrijirilor ﬁrești pentru vrsta și etapa de dezvoltare ale copilului garantează reechilibrarea copilului și
o dezvoltare armonioasă a sa.
Cuvinte cheie: Malformatie Arnold Chiari I, hipotiroidism congenital, ventriculomegalie, dismorﬁsm facial,
planiﬁcare familială
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RARE ASSOCIATION BETWEEN CONGENITAL HYPOTHYROIDISM AND CEREBRAL
MALFORMATION-CASE PRESENTATION
Beatris-Cela Stan-1*, Eva-Maria Elkan-2, Anamaria Ciubară-3
1-resident in training neonatology,PhD student Dunărea de Jos University Galați, Faculty of Medicine and
Pharmacy, Domnească Street 47, RO 80008 Galați, Romania
2-senior medical doctor, șef lucr. MD Phd, Dunărea de Jos University Galați, Faculty of Medicine and
Pharmacy, Domnească Street 47, RO 80008 Galați, Romania
3-MDPhD Hab.Professor at Faculty of Medicine and Pharmacy,University Dunărea de Jos,Head of
Psychiatry Department, Senior Psychiatrist
Corresponding author: pohribbeatris@yahoo.com.Presenting author:Beatris-Cela Stan
Introduction: Congenital hypothirodism is nowadays present as a cause of neonatal pathology and the
pathology of the little child, even if in our country the screening program for hypothiroidism is present in all
our maternities.Unfortunately there exist cases when the children don't reach the testing in time because of
particular individal reasons (unwatched pregnancies, families which refuses the testing procedures etc.). In
the case of congenital hypothyroidism the involvement is multisytemic implyng almost all the organs and
sytems and the involvement of the nervous system can exist if the disease is not diagnosed in time.
Material and Methods:The presentation of our case wants to highlight that this pathology can appear in
association with other rare conditions, in our patient being found the rare association between
hypothyroidism and Arnold Chiari I malformation, ventriculomegaly and also the association with facial
dwarﬁsm which has lead to extending of the medical diagnosis with further investigations.
Results:The Arnold Chiari I malformation usually is not involving a neurosurgical intervention in little
children, but the patient must be under attentively surveillance with serial MRI investigations of the head and
of the cervical spine in order to ﬁnd the eventually progression of the disorder.The increase of the cerebral
ventricles can appear in the newborn and remain stationary and even to regress in some conditions, but there
are also enough frequent cases in which these condition can progress to hydrocephalia through dﬀerent
mechanisms associated to the pathologies from which the neonate can suﬀer (hypersecrestion of the
cerebrospinal ﬂuid, infection appearing in the neonatal period, the nontumoral stenosis of the Sylvius
aqueduct, or the tumoral stenosis of the Sylvius aqueduct).
Conclusions:It is important and desirable the endocrinological, paediatric, neurologic, neurosurgical,
psychological and genetic monitorisation, permanently, as also the identiﬁcation of inic imbalances,
anaemia, renal dysfunctions or the hepatic involvement which can often aﬀect the newborn. The
armonisation of the clinical consultations together with the family education for the understanding of the
pathology, the healthy family planning, and the providing of the natural care for the age and the
developmental stage of the child guarantees the rebalancing of the child and the harmonious development of
the little patient.
Key words:Arnold Chiari I malformation,congenital hypothyroidism, ventriculomegaly, facial dwarﬁsm,
family planning
CONSENS ȘI DEZACORD ÎN GHIDURILE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ALE OTITEI
MEDII ACUTE LA COPIL
1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Eduard-Vasile Roșu , Cristian Dușa , Alma-Raluca Lăptoiu , Ingrith Miron , Cristina Gavrilovici ,
Elena-Lia Spoială1,2
1-Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii ,,Sf. Maria Iaşi”
2-Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Grigore T. Popa Iaşi”
Introducere. Otita medie acută (OMA) este o problemă de sănătate publică: 10% din copiii cu vârsta sub 3 luni
prezintă un episod de OMA, iar 50-85% dintre copiii sub vârsta de 3 ani au prezentat cel puţin un episod de
OMA până la acestă vârstă. Multiple societăți de proﬁl au creat ghiduri de diagnostic şi tratament pentru a
imbunătăți evaluarea copilului cu OMA, în special din perspectiva reducerii complicațiilor pe termen lung
(ex: hipoacuzia, otita cronică).
Obiective. Obiectivele lucrării constau în identiﬁcarea şi analizarea ghidurilor pentru OMA disponibile în
bazele de date PubMed şi EMBASE, în vederea comparării recomandărilor referitoare la diagnosticul bolii,
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terapia antibiotică şi măsurile de proﬁlaxie.
Metodă. S-au interogat bazele de date PubMed şi EMBASE folosind cuvintele-cheie: ,,otită medie acută ŞI
[,,copil SAU ,, pediatric] ŞI [,,ghid SAU ,,consens] nperioada 1989 -2021. Au fost excluse rezultatele
nerelevante (trialurile clinice care nu conţin informaţii referitoare la ghiduri, articolele de tip review,
ghidurile retrase sau nlocuite).
Rezultate . Au fost identiﬁcate 20 de ghiduri speciﬁce pentru OMA : ghidul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS), precum şi ghidurile din Finlanda, Statele Unite, Australia, Cehia, Franţa, Italia, Spania, Danemarca,
Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Belgia, Germania, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia şi
Elveţia. Toate ghidurile subliniază necesitatea diagnosticului corect, principala condiţie pentru un tratament
adecvat. Toate ghidurile, cu excepţia Irlandei şi Elveţiei, recomandă utilizarea otoscopiei şi menţioneză
criterii clare de diagnostic: 1. debut acut (otalgie, febră), 2. prezenţa lichidului în urechea medie (bombarea
membranei timpanice sau otoree), 3. semne de inﬂamaţie la nivelul membranei timpanice. Investigaţiile
biologice şi radiologice nu sunt recomandate de rutină. Timpanocenteza este recomandată în cazuri
selectate: vârsta sub 3 luni (Luxemburg) sau sub 2 ani (Cehia), complicaţii OMA (Finlanda, Germania, Italia,
Spania), imunodeﬁcienţe (Finlanda, Italia), durere severă (Finlanda, Luxemburg), eşec terapeutic (Franţa,
Luxemburg, Spania, Suedia, Statele Unite), OMA recurentă (Germania, Spania). Evaluarea sindromului
inﬂamator nu se recomandă de rutină în nici unul dintre ghiduri. Tratamentul antimicrobian în OMA include 2
atitudini: 1. tratament imediat cu antibiotice şi 2. expectativă/observare şi antibioterapie în caz de
persistenţă/agravare simptome după 48-72 h. Tratamentul prompt cu antibiotice este recomandat pentru:
1.toţi copiii cu vrsta sub 6 luni (OMS, Statele Unite, Danemarca, Portugalia, Norvegia, Belgia, Polonia) 2.
OMA unilaterală (OMS, Statele Unite, Italia, Polonia) 3. OMA bilaterală (toate ghidurile cu excepţia Franţa,
Irlanda, Cehia) 4. toţi copiii cu simptome severe (temperatură peste 39 C sau otalgie) (toate ghidurile cu
excepţia Norvegia, Irlanda, Finlanda) 5. OMA recurentă (Statele Unite, Australia, Spania, Danemarca,
Portugalia, Germania, Polonia, Elveţia) 6. copiii cu factori de risc: malnutriţie, imunodepresie, malformaţii
otice (Franţa). Amoxicilina este universal recomandată ca antibiotic de primă linie de către toate ghidurile
incluse. Unele dintre ghidurile evaluate menţionează importanţa măsurilor de prevenţie (Italia, Germania,
Australia, SUA, Spania, Japonia, Coreea, Africa de Sud). Pe lngă reducerea factorilor de risc (evitarea
expunerii la fum de ţigară, alimentaţie naturală cel puţin n primele 6 luni de viaţă), toate ghidurile recomandă
vaccinarea antipneumococică şi antigripală, cu excepţia Spaniei care citează studii anterioare cu rezultate
neconcludente privind beneﬁciile vaccinării în prevenţia OMA.
Concluzii. Similitudinile remarcate sunt reprezentate de indicarea ca antibiotic de primă intenţie a
Amoxicilinei în toate ghidurile evaluate, dar şi de susţinerea vaccinării antipneumococice şi antigripale ca
metodă de prevenţie. Diferenţele observate au fost generate de diferitele criterii pentru instituirea
tratamentului: vârsta, existenţa complicaţiilor, a antecedentelor de OMA recurentă şi a factorilor de risc.
Cuvinte-cheie:otită medie acută, ghiduri, copil
CONSENSUS AND DISAGREEMENT IN CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR THE
DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ACUTE OTITIS MEDIA IN CHILDREN
Eduard-Vasile Roșu1,2, Cristian Dușa1,2, Alma-Raluca Lăptoiu1,2, Ingrith Miron1,2, Cristina Gavrilovici1,2,
1,2
Elena-Lia Spoială
Introduction.Acute otitis media(AOM) is a public health issue: 10% of children under 3 months of age have
an episode of AOM, 50-85% of children under the age of 3 had at least one episode of AOM. Various medical
associations have created diagnostic and treatment guidelines to improve the assessment of AOM in children,
in order to reduce long-term complications (hearing loss, chronic otitis).
Objectives.Weaimed to identify and analyze the AOM guidelinesavailable inPubMed and EMBASE
databases in order to compare the recommendations regarding the diagnosis, antibiotic treatment and
prophylactic measures.
Methods.We performed a systematic search on PubMed and EMBASE datebases using keywords: acute
otitis media AND [children OR pediatric OR paediatric] AND [guideline OR consensus] between 1989 and
2021. We excluded irrelevant publications (clinical trials which do not include relevant information,
withdrawn or superseded guidelines).
Results.Our electronic search found 20 guidelines for AOM management: World Health Organization
(WHO), Finland, USA, Australia, Czech Republic, France, Italy, Spain, Denmark, Poland, Portugal, UK,
Belgium, Germany, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, and Switzerland. All guidelines
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emphasize the need for accurate diagnosis which is the main condition in order to establish the adequate
treatment. All guidelines except Ireland and Switzerland recommend using otoscopy and use strict
combinations of three diagnostic criteria: (1) acute onset of symptoms (otalgia, fever), (2) evidence of middle
ear eﬀusion (tympanic membrane bulging or otorrhoea on examination) and (3) inﬂammation of tympanic
membrane on examination. No guidelines advised routine laboratory or radiographic investigations.
Tympanocentesis was reserved for: children under 3 years old (Luxembourg), or under 2 years (Czech
Republic), AOM complications (Finland, Germany, Italy, Spain), immunodeﬁciencies (Finland, Italy),
severe pain (Finland, Luxembourg), treatment failure (France, Luxembourg, Spain, Sweden, USA), recurrent
AOM (Germany, Spain). There were two approaches towards antibiotic administration: 1. immediate
antibiotic prescription 2. a watchful waiting approach and antibiotic administration if symptoms persist for 13
days or in case of any clinical deterioration. Immediate antibiotic administration is recommended for: 1. all
children under 6 months old (WHO, USA, Denmark, Portugal, Norway, Belgium, Poland) 2. unilateral AOM
(WHO, USA, Italy, Poland) 3. bilateral AOM (all guidelines except France, Ireland, Czech Republic) 4.
severe symptoms (fever above 39 C or otalgia) (all guidelines except Norway, Ireland, Finland) 5. recurrent
AOM (USA, Australia, Spain, Denmark, Portugal, Germany, Poland, Switzerland) 6. risk factors:
malnutrition, immunodeﬁciencies, malformations (France). Amoxicillin is universally accepted as ﬁrst-line
antibiotic therapy in all included guidelines. Some of the guidelines mention the importance of preventive
strategies (Italy, Germany, Australia, USA, Spain, Japan, Korea and South Africa). Besides reducing the risk
factors (avoidance of exposure to tobacco smoke, breastfeeding for the ﬁrst 6 months), almost all the
guidelines mentioned above encourage pneumococcal and inﬂuenza vaccination as a special prophylactic
measure. The exception is the Spanish guideline which refers to previous studies that showed no direct
beneﬁcial eﬀect after vaccination.
Conclusions.These guidelines revealed similarities including the indication of Amoxicillin as a ﬁrst-line
antibiotic, and also the recommendation of pneumococcal and inﬂuenza vaccination as prophylactic
measures. The discrepancies consisted of the criteria for antibiotic treatment: age, complications, recurrent
AOM and risk factors.
Key-words:acute otitis media, guidelines, children
GRIPA ȘI INFECȚIILE RESPIRATORII ACUTE ÎN CONTEXTUL INFECȚIEI CU SARS-COV-2
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Alina Druc, Ala Donos, Constantin Spînu, Ștefan Gheorghiță, Liuba Neamțu, Tatiana Alsaliem, AlbinaMihaele Iliev, Igor Spînu, Cezarina Cavca, Zina Ceban
Gripa, Infecțiile acute a căilor respiratorii superioare (IACRS) și Infecțiile respiratorii acute severe (SARI)
- cele mai răspândite boli infecțioase la nivel mondial
- în Republica Moldova până la 89,7% din maladiile infecțioase
- datorită nivelului de morbiditate și mortalitate ce îl cauzează, producând un impact negativ asupra:
◦sănătății populației
◦sistemului de sănătate
◦economiei naționale.
La nivel mondial, epidemiile de gripă cauzează aproximativ 1 mlrd de îmbolnăviri, din care de la 3 până la 5
mln sunt îmbolnăviri severe și 290.000 – 650.000 decese.
Răspândirea globală a infecției gripale cu o viteză extremă, se datorează capacității unice a genelor
virusurilor gripale de a se recombina, muta și resorta urmată de modiﬁcarea proprietăților biologice a
agentului patogen.
Urmare acestor modiﬁcări a virusului gripal la nivel fenotipic și genotipic, evoluția procesului epidemic a
gripei manifestată prin: incidența morbidității și mortalității, dinamica procesului epidemic, valoarea
pragului epidemic, trend, apogeu, ponderea persoanelor afectate, vârsta lor, incidența asocierii cu patologiile
preexistente la persoanele cu risc sporit de îmbolnăvire, frecvența complicațiilor postgripale, etc. poartă
amprenta virusului gripal în dependență de tip, subtip, tulpină dominantă (codominantă), caracterul
modiﬁcărilor fenotipice (HA, NA) și genotipice (locul tulpinilor în arborele ﬁlogenetic, caracterul mutațiilor,
apartenența la grupa genetică), etc.
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Conform Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, organism al Uniunii Europene, copii
sunt afectați de infecția cu noul coronavirus într-o mai mică măsură decât adulții. Chiar dacă ei par cea mai
puțin afectată categorie în ceia ce privește infectarea cu noul coronavirus, SARS-CoV-2 îi poate pune în
pericol pe cei care suferă de o serie de afecțiuni, iar imunitate le este foarte scăzută. În același timp, pentru un
copil care nu suferă de nici o altă afecțiune, riscul de a dezvolta simptome severe sau complicații ale bolii sunt
mult mai reduse comparativ cu adulții. Exzistă o anumită incertitudine cu privire copiii asimptomatici, în ce
măsură aceștea pot transmite boala.
Materiale și metode. Datele studiului au fost obținute în cadrul demarării Proiectului de supraveghere
sentinelă a gripei, infecțiilor respiratorii acute (IACRS)și sindromului respirator acut sever (SARE) sub egida
Organizației Mondiale a Sănătății și Biroului Regional OMS. Metoda de detectare a virusului gripal se
efectuează prin teste de biologie moleculară ELISA cu determinarea ARN, genotipul și fenotipul. Sunt
prezentate date pe perioada sezoanelor 2014/2015 până în sezonul 2020/2021 până în date de 24.04.2021.
Rezultate. La nivel regional infecția cu virusul gripal din sezonul 2020/2021 are anumite particularități. De
remarcat că gripa este prezentă după datele OMS din regiune numai gripa A și B. în total atât celor din
supravegherea santinelă cât și înafara ei cu prezența A(H3N2)pdm09 : A(H1N1) genotipurile Victoria :
Yamagata. În Republica Moldova pe parcursul sezonului gripal 2020/2021 toate probele prelevate pentru
examinarea la gripă la copii și adulți din cadrul supravegherii santinelă au fost negative.
Pe perioada studiului 2014/2015 – 2020/2021 evoluția gripei sezoniere a fost diferită și în continuă
descreștere de la 1600cazuri la 100 000 de populație până la zero cazuri în sezonul 2020/2021.
În aceiași perioadă de supraveghere evoluția IACRS cu unele creșteri temporare ajungem la o descreștere
stabilă de la 650,00 cazuri la 100 000 de populație până la sub 100 de cazuri la 100 000 de populație în sezonul
2020/2021, deci o diminuare substanțială în dinamică.
Evoluția SARE pe perioada de studiu s-a comportat diferit cu urcușuri și coborâri pe parcurs. Cea mai
crescută rată a fost înregistrată de 400 cazuri la 100 000 populație cu diminuarea cazurilor severe în
2020/2021 până la 5 cazuri 100 000 de populație. De remarcat, că ponderea cazurilor de gripă în dependență
de vârstă este pestriță. Copii cu vârsta până în 5 ani suportă SARI până la 58% din cei infectați viral, dar cu
IACRS copii de această vârstă sunt afectați 40% și doar 25% din copii cu vârsta până la 5 ani suportă gripă.
Copii cuprinși cu vârsta de la 5 -14 ani sunt mai vulnerabili față de IACRS și gripă și SARI sunt afectați
13%..
Din categoria maturilor cea mai vulnerabilă vârstă la gripă și IACRS sunt cei cu vârsta de la 30 -64 ani (18%
- 43%), dar vulnerabili față de SARI sunt adulții cu vârsta peste 65 de ani.
Din 5708 buletinele de însoțire au avut rezultat pozitiv pe toată perioada de supraveghere 1571 buletine.
Probe negative – 73% , gripa A(H1N1)pdm09 14%, A(H3N2) 6% și gripa B 7%. În toate sezoanele de
supraveghere santinelă a virusurilor gripali este prezent A(H1N1)pdm09 cu excepția sezonului 2016/2017 .
Gripa A(H3N2) cea mai mare cotă a fost în sezonul 2016/2017 – 21%. Gripa de tip B este absentă în sezonul
2018/2019 și 2020/2021.
Decesele prin gripă conﬁrmată de laborator per sezon în total au fost 91 de cazuri. Structura letalității în
dependență de tipul virusului gripal pe perioada de referință a fost 88% prin gripa A(H1N1)pdm09, 5% gripa
A(H3N2) și 7% cu gripa B. La cazurile de deces patologia preexistentă și sarcină în toate sezoanele de
supraveghere santinelă - cu afectarea sistemului cardiovascular (58%), respirator (52%), dereglări
metabolice – 31 – 22% (diabet zaharat, obezitate) și sarcină (10%).
În sezonul 2020/2021 când gripa a absentat în testele de laborator am avut parte de prezența pandemiei cu
SARS-Cov- 2. Incidența COVID-19 la 1 mln de populație comparativ cu alte state este de 71.717 cazuri
clasându-ne pe locul 20. Mortalitatea prin COVID-19 în total am avut până la 25.04.2021 în total 5730 decese
ce constituie 1.649 la 1 mln de populație comparativ cu alte state ﬁind pe locul 16. Rata fatalității ﬁind de
2.3%.
Pe parcursul pandemiei în sezonul 2020/2021 afectarea copiilor și femeilor în sarcină a fost diferită de cea a
adultului. Copii infectați total au fost 12 196 copii. Ca vârstă cei mai afectați sunt copii cuprinși 11-17 ani
56%, cei cu vârsta 6-10 ani 20% , copii până la 5 ani – 18% și copii sugari doar 6%. Afectarea femeilor gravide
în total 1013 cazuri. Cea mai afectată perioadă de sarcină este trimestrul III – 46%, în trimestrul II cu 34% și
afectarea din I trimestru - 20%. Din cele relatate femeia gravidă este vulnerabilă pe tot parcursul sarcinii dar
cel mai afectate sunt femeile în trimestrul III și II. În ultimele 14 zile a sezonului 2020/2021 (la 25.04.2021)
incidența la 100 mii este de 228.
Săptămâna 16 din 2021 comparativ cu săptămâna 15 din 2021 numărul total de cazuri infectate a scăzut cu
30,7%, a deceselor cu 13,1%, mortalitatea 10 decese la 100 mii persoane. Rata fatalității în ultimele 14 zile
4.32 decese la 100 mii, numărul de reproducție efectiv/rata de contagiozitate – 0.82.
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Concluzii.
ź Evoluția IACRS sezoniere, pe perioada de supraveghere sunt în descreștere stabilă la 100 mii populație de
la 700 cazuri sezonul 2014/2015 la 200 în sezonul 2020/2021.
ź Copii cuprinși cu vârsta de la 5 -14 ani sunt mai vulnerabili față de IACRS și gripă .
Copii cu vârsta până în 5 ani suportă SARI până la 58% din cei infectați viral, dar cu IACRS sunt afectați 40%
și doar 25% din copii cu vârsta până la 5 ani suportă gripă.
ź Evoluția SARI în gripa sezonieră, din sezoanele 2014/2015 – 2020/2021sunt în descreștere stabilă la 100
mii populație de la 40 cazuri la 5 cazuri în sezonul 2020/2021.
ź Copii cu vârsta până în 5 ani suportă SARI până la 58% din cei infectați viral, dar cu IACRS copii de
această vârstă sunt afectați 40% și doar 25% din copii cu vârsta până la 5 ani suportă gripă.
ź Femeile însărcinate sunt vulnerabile la infectarea cu Covid-19 pe tot parcursul sarcinii, dar cel mai
vulnerabile sunt în trimestrul III și II.
ź Vulnerabilitatea copiilor crește odată cu vârsta – 11-17 ani 56%, 6-10 ani -20%, 1-5 ani 18% și sugarii 6%.
INFLUENZA AND ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN THE CONTEXT OF SARS-VOC-2
INFECTION IN REPUBLIC OF MOLDOVA
Alina Druc, Ala Donos, Constantin Spînu, Ștefan Gheorghiță, Liuba Neamțu, Tatiana Alsaliem, AlbinaMihaele Iliev, Igor Spînu, Cezarina Cavca, Zina Ceban
Inﬂuenza, Acute Upper Respiratory Infections (IACRS) and Severe Acute Respiratory Infections (SARI)
- the most widespread infectious diseases worldwide
- in the Republic of Moldova up to 89.7% of infectious diseases
- due to the level of morbidity and mortality that causes it, producing a negative impact on:
◦ population health
◦ health system
◦ national economy.
Globally, inﬂuenza epidemics cause about 1 billion diseases, of which 3 to 5 million are severe diseases and
290,000 to 650,000 deaths.
The global spread of inﬂuenza infection at an extreme rate is due to the unique ability of inﬂuenza virus genes
to recombine, move and spring followed by changes in the biological properties of the pathogen.
As a result of these phenotypic and genotypic inﬂuenza virus changes, the evolution
of the inﬂuenza
epidemic process manifested by:
• the incidence of morbidity and mortality,
• dynamics of the epidemic process,
• the value of the epidemic threshold,
• trend,
• apogee,
• the share of aﬀected persons,
• their age,
• the incidence of association with pre-existing pathologies in people at high risk of disease,
• frequency of post-inﬂuenza complications, etc.
ź bears the inﬂuence of inﬂuenza virus depending on type, subtype, dominant strain (codominant), the
character of phenotypic (HA, NA) and genotypic changes (place of strains in the phylogenetic tree,
character of mutations, membership in the genetic group), etc
According to the European Center for Disease Prevention and Control, a body of the European Union,
children are less aﬀected by the new coronavirus infection than adults. Even though they seem to be the least
aﬀected in terms of infection with the new coronavirus, SARS-CoV-2 can endanger those suﬀering from a
number of diseases, and their immunity is very low. At the same time, for a child who does not suﬀer from any
other condition, the risk of developing severe symptoms or complications of the disease are much lower
compared to adults. There is some uncertainty about asymptomatic children, the extent to which they can
transmit the disease.
Materials and methods. The study data were obtained during the launch of the Sentinel Surveillance Project
for Inﬂuenza, Acute Respiratory Infections (IACRS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARE) under
the auspices of the World Health Organization and the WHO Regional Oﬃce. The method of detecting
inﬂuenza virus is performed by molecular biology ELISA tests with determination of RNA, genotype and
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phenotype. Data are presented for the seasons 2014/2015 until the 2020/2021 season until 24.04.2021.
Results. At the regional level, the infection with the inﬂuenza virus from the 2020/2021 season has certain
peculiarities. It should be noted that the inﬂuenza is present according to WHO data in the region only
inﬂuenza A and B. in total both those in sentinel surveillance and outside it with the presence of A (H3N2)
pdm09: A (H1N1) genotypes Victoria: Yamagata. In the Republic of Moldova during the inﬂuenza season
2020/2021 all the samples taken for the examination of inﬂuenza in children and adults from sentinel
surveillance were negative.During the 2014/2015 - 2020/2021 study, the evolution of seasonal inﬂuenza was
diﬀerent and continuously decreasing from 1600 cases per 100,000 population to zero cases in the 2020/2021
season. In the same period of surveillance the evolution of IACRS with some temporary increases we reach a
stable decrease from 650.00 cases per 100,000 population to below 100 cases per 100,000 population in the
2020/2021 season, so a substantial decrease in dynamics .The evolution of SARE during the study period
behaved diﬀerently with ups and downs along the way. The highest rate was recorded from 400 cases per
100,000 population with the decrease of severe cases in 2020/2021 to 5 cases per 100,000 population. It
should be noted that the share of inﬂuenza cases depending on age is motley. Children up to 5 years of age
suﬀer from SARI up to 58% of those infected with the virus, but with IACRS children of this age are aﬀected
40% and only 25% of children up to 5 years of age suﬀer from the ﬂu.Children aged 5-14 are more vulnerable
to IACRS and inﬂuenza and SARI is aﬀected 13%. In the category of adults, the most vulnerable age to
inﬂuenza and IACRS are those aged 30-64 (18% - 43%), but vulnerable to SARI are adults over 65 years.Out
of 5708 accompanying bulletins, 1571 bulletins had a positive result throughout the supervision period.
Negative samples - 73%, inﬂuenza A (H1N1) pdm09 14%, A (H3N2) 6% and inﬂuenza B 7%. In all seasons of
sentinel surveillance of inﬂuenza viruses is present A (H1N1) pdm09 except for the 2016/2017 season.
Inﬂuenza A (H3N2) the highest share was in the 2016/2017 season - 21%. Type B ﬂu is absent in the
2018/2019 and 2020/2021 seasons.There were a total of 91 cases of laboratory-conﬁrmed inﬂuenza deaths
per season. The lethality structure depending on the type of inﬂuenza virus during the reference period was
88% with inﬂuenza A (H1N1) pdm09, 5% with inﬂuenza A (H3N2) and 7% with inﬂuenza B. In cases of
death, pre-existing pathology and pregnancy in all seasons sentinel surveillance - with damage to the
cardiovascular system (58%), respiratory (52%), metabolic disorders - 31 - 22% (diabetes, obesity) and
pregnancy (10%). In the 2020/2021 season, when the ﬂu was absent in the laboratory tests, we had the
presence of the SARS-Cov-2 pandemic. The incidence of COVID-19 in 1 million population compared to
other states is 71,717 cases, ranking 20th. Mortality through COVID-19 in total we had until 25.04.2021 a
total of 5730 deaths which is 1,649 per 1 million population compared to other states being on the 16th place.
The fatality rate being 2.3%.During the pandemic in the 2020/2021 season, the impact of children and
pregnant women was diﬀerent from that of adults. Totally infected children were 12,196 children. As an age,
the most aﬀected are children aged 11-17 years 56%, those aged 6-10 years 20%, children up to 5 years - 18%
and infants only 6%. Aﬀecting pregnant women a total of 1013 cases. The most aﬀected pregnancy period is
the third trimester - 46%, in the second trimester with 34% and the aﬀectation in the ﬁrst trimester - 20%. Of
those reported, the pregnant woman is vulnerable throughout pregnancy but the most aﬀected are women in
the third and second trimesters.
In the last 14 days of the 2020/2021 season (on 25.04.2021) the incidence per 100 thousand is 228.
Week 16 of 2021 compared to week 15 of 2021 the total number of infected cases decreased by 30.7%, deaths
by 13.1%, mortality 10 deaths per 100 thousand people. The fatality rate in the last 14 days 4.32 deaths per 100
thousand, the actual reproduction number / contagion rate - 0.82.
Conclusions.
ź The evolution of seasonal IACRS, during the surveillance period are steadily decreasing in 100 thousand
population from 700 cases in the 2014/2015 season to 200 in the 2020/2021 season.
ź Children aged 5-14 are more vulnerable to IACRS and inﬂuenza.
ź Children up to 5 years of age have SARI up to 58% of those infected with the virus, but 40% of children up
to 5 years of age with inﬂuenza are aﬀected by IACRS.
ź The evolution of SARI in seasonal ﬂu, from the seasons 2014/2015 - 2020/2021 are steadily decreasing in
100 thousand population from 40 cases to 5 cases in the 2020/2021 season.
Children up to 5 years old suﬀer from SARI up to 58% of those infected with the virus, but with IACRS
children of this age are aﬀected 40% and only 25% of children up to 5 years old suﬀer from the ﬂu.
ź Pregnant women are vulnerable to Covid-19 infection throughout pregnancy, but are most vulnerable in
the third and second trimesters.
ź The vulnerability of children increases with age - 11-17 years 56%, 6-10 years -20%, 1-5 years 18% and
infants 6%.
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