
Metodă revoluționară de 
screening a cancerului
Analiza celulelor tumorale circulante 
(CTC - Circulating Tumor Cells) din sânge 
sau așa numită biopsia sanguină este 
eficientă, o opțiune minimă invazivă 
pentru depistarea cancerului.
CTC recunoaște celulele canceroase, 
numărul acestora și chiar identifică tipul 
de cancer.
CTC se oferă pentru prima dată în 
regiunea de Anadolu Medical Center.

A ceasta tehnologie a fost recunoscută de 
către revista The Scientist în Top 10 Ino

vații pentru 2015 "Cu aparatura СТС pe care 
am adăugato recent la infrastructura noastră 
modernă, noi continuăm să sprijinim succe
sul medicilor noștri în furnizarea de mijloace 
alternative de diagnostic și tratament complet 
pacienților cu cancer. De la înființarea noastră 
în 2005 până în prezent, noi lucrăm pentru a 
oferi asistenta medicală conform standarde
lor internaționale privind toți pa cien ții din 
regiune."

Noua ediție a Buletinului 
Periodic  al Centrului 
Medical Anadolu

Aveti în mâinile 
dumneavoastra noul număr al 
buletinului informativ al 
Centrului Medical Anadolu.
Cu acesta, bilunar, noi 
continuăm să încercăm să  va 
fim de ajutor  atât cu cele mai 
recente informații la nivel 
mondial din domeniul 
sănătății , cât și cu sfaturi 
pentru ingrijirile in 
ambulatoriu.
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aplicare de chirurgie 
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tratamentul cancerului 
de prostată
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04 februarie este Ziua 
mondială de luptă împotriva 
cancerului, de depistarea 
precoce, tratamentul și 

prevenirea cancerului.
În conformitate cu 
Organizația Mondială a 
Sănătății (WHO, http://www.
who.int), cancerul a cauzat 
moartea a 7,6 milioane de 
persoane în 2008. O treime 
dintre acestea ar putea fi 
prevenite printro mai bună 
prevenire, diagnosticare 

oNCologie
Prof. Dr. Necdet Yuskent

pentru diagnosticarea 
precoce a cancerului de 
prostată
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Cancerul de prostată este cea mai frecventa boală 
malignă și reprezintă 9% din decesele prin cancer la 
bărbați. Diagnosticarea bolii într-un stadiu incipient îi 
permite să fie pe deplin vindecată. În cazul în care nu 
este diagnosticată la timp și nu se aplică un tratament 
adecvat, boala poate fi fatală.

Din păcate, la mulți pacienți diagnosticul se face întro perioa
dă de o altă boală. Deorece boala nu are simptome în stadiile 

incipiente, cancerul de prostată poate fi diagnosticat prin teste 
efectuate în timpul examinărilor profilactice. Multe dintre cazu
rile de cancer de prostată pot fi 
detectate întrun stadiu incipient, 
folosind o combinație de tușeul 
rectal al glandei prostatice și anti
gen de ser specific prostatic (PSA).

Care sunt simptomele?
După cum sa menționat deja, 
cancerul de prostată la un stadiu 
incipient (tumoarea este încă mică 
și sensibilă la terapie), de multe ori 
nu prezintă nici un simptom. 
Creșterea țesutului canceros de
termină o creștere a prostatei care 
presează uretra. În consecință 
acestei presări apar probleme cu 
urinarea.
În general, se observă următoarele 
simptome:

• creșterea frecvenței de urinare (în special în timpul 
nopții)
• un flux urinar slab
• dificultate la urinare
• întreruperea fluxului de urină în timpul urinării
• durere la urinare și/sau senzație de arsură
• sânge în urină

În cazul în care boala sa răspândit în afara prostatei la oase, pot 
aparea dureri osoase, în special în partea din spate, șolduri, pi
cioare și coaste.

Care sunt oamenii care sunt expuși la risc?
Bărbații de peste 45 de ani care au rude în familie diagnosticate 
cu cancer de prostată și bărbații de peste 50 de ani care nu au 

astfel de diagnostice din familie trebuie să știe că, la un moment 
dat în viața lor există un risc de a dezvolta cancer de prostată. În 
plus, unele studii sugerează că consumul de alimente bogate în 
grăsimi, de asemenea, crește riscul.

Dar diagnosticul precoce?
Bărbații de peste 45 de ani, cu un istoric familial de cancer de 
prostată și bărbați cu vârsta de peste 50 de ani fără antecedente 
familiale care doresc să ducă o viață sănătoasă cu durata de peste 
10 de ani, o dată pe an trebuie să fie supuși examinării profilactice 
a prostatei și nivelurilor serului PSA.

Cum este diagnosticat?
Diagnosticul poate fi pus în mai 
multe etape. Pentru început, me
dicul dvs. va pune întrebări legate 
de sănătatea dumneavoastră în 
trecutul recent, de cazuri de can
cer în familie sau întrebări referi
toare la plângeri. Apoi va efectua 
un examen fizic general. Datorită 
locației sale  prostata este un or
gan care nu poate fi văzut cu 
ochiul liber, deoarece este situat 
chiar în fața rectului, medicul dvs. 
va examina prostata prin tușeul 
rectal. În acest fel, el va dobândi o 
idee despre dimensiunea totală 
de prostată, neregularitățile și/

sau rigiditatea întruna din zone.
Un alt studiu care contribuie la diagnosticul de cancer de prosta
tă este măsurarea nivelului PSA seric. Aceasta este o substanță 
care este produsă atât de țesutul prostatic normal, cât și de țesutul 
canceros. Odată cu creșterea țesuturilor canceroase nivelurile 
sanguine cresc, dar la unii pacienți la care se observă procese in
flamatorii în prostată, are loc o creștere a nivelelor.
Astăzi, datorită studiului prin tușeu rectal, monitorizarea nivelu
rilor PSA seric, și, recent, prin metoda CTC este posibil cancerul 
de prostată să fie detectat întrun stadiu incipient.
Dacă din rezultatul examinărilor efectuate există un dubiu de 
cancer, ca un pas ulterior este recomandată examinarea țesutului 
de prostată, prin biopsie cu ultrasunete. Odată stabilit diagnosti
cul de cancer pentru a determina gradul de răspândire, specialis
tul poate solicita examinări suplimentare.
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învingeți cancerul de prostată cu 
diagnosticul precocede la pag. 1

Metodă revoluționară de 
screening a cancerului

 de la pag. 1

Prof. Dr. Hussein Baltoglu, patolog la Centrul 
Medical Anadolu prezintă aceasta tehnologie 
revoluționară în screeningul cancerului și ex
plică contribuțiile pe care aceasta le are în dia
gnosticarea precoce și procesul de tratament 
personalizat al cancerului. "După cum se știe, 
determinarea standard a etapei de cancer se 
face în conformitate cu dimensiunea și 
distribuția lui. Dar, datorită acestei noi meto
de, numită СТС, de acum înainte, este posibil 
pentru a diagnostica și trata cancerul, chiar și 
atunci când este foarte mic." spune dânsul.
Studiile științifice au arătat că celulele tumo
rale intră în fluxul sanguin, chiar și atunci 
când tumoarea este foarte mică. Aceasta nouă 
tehnologie poate izola aceste celule din sânge 
și le poate identifica. Orice schimbare a numă
rului de celule tumorale în sânge oferă 
informații medicilor despre progresul bolii 
ınca dintrun stadiu incipient. În plus, analiza 
de mutații în celulele tumorale poate servi ca 
bază pentru o terapie target (țintă). Astfel, se 
creează condiții mai favorabile pentru trata
mentul tumorilor cu acces dificil sau tumori
lor care necesită intervenții critice pentru 
viață și sănătate.
Dacă putem rezuma cele trei beneficii cele 
mai importante ale aplicării metodei CTC, 
acestea sunt:
 1. Poate fi folosită pentru diagnosticarea pre

coce, pentru monitorizarea strictă a trata
mentului, pentru evaluarea periodică a efec
tului tratamentului aplicat.
2. Este un fel de o biopsie sanguină, utilă și 
ap li cabilă organismelor și zonelor în care bi
opsia fizică nu poate sau este dificil și periculos 
pentru a fi pusă în aplicare ,sau acolo unde 
imagistica întâlnește limitele sale.
3. Poate fi folosită pentru predicția bolii la 
persoanele sănătoase din grupul de risc, la 
pacienți care pot dezvolta metastaze și altele.
Anadolu Medical Center a achiziționat siste
mul de probe de sânge Celsee PREP400 care a 
ieșit pe piață în 2015. Acesta este un aparat 
care detectează și separă automat celulele tu
morale circulante (CTC) în proba de sânge. 
După ce CTC vor fi stabilite, Celsee PREP400 
le supune la diferite analize moleculare și prin 
Celsee Analyzer înregistrează imaginile fiecă
rei celule unice pentru examinare rapidă. Pa
tologii cu experiență de la Centrul Medical 
Anadolu pot identifica chiar tipul tumorii, la 
evaluarile periodice (tumoarebord) poate fii 
prevazuta  dezvoltarea bolii și eficacitatea 
tratamentului întreprins.

Mai multe despre metoda СТС
puteți citi la p. 4-5

precoce și tratament. La 
fiecare 100 de persoane care 
au cancer, 30 ar putea fi 
salvate de la moarte cu măsuri 
preventive (de ex., Screening
ul periodic) și tratament. În 
fiecare an, Organizația 
mondială de sănătate sprijină 
Uniunea pentru Controlul 
Cancerului de a organiza 
diverse evenimente pentru a 
informa populația despre 
boală perfidă.

În acest an se pune începutul 
unei campanii de trei ani 
(2016  2018) a Uniunii 
pentru control al cancerului 
(IUCC, http://www.world can 
cerday. org), care va fi sub 
mottoul "Noi putem, eu pot". 
Scopul este în perioada 
20162018 să se examineze 
modul în care fiecare  ca o 
echipă sau ca un individ  
poate face necesarul pentru a 
reduce povara globală a 
cancerului. La fel cum 
cancerul afectează pe toată 
lumea în mod diferit, astfel 
încât toți oamenii au puterea 
de a lua diverse acțiuni pentru 
a reduce impactul acestuia. 
Ziua Mondiala a Cancerului 
este o șansă de a se concentra 
asupra faptului ceea ce fiecare 
singur sau întrun grup poate 
face și să fie luate măsurile 
specifice adecvate pentru 
acest lucru.

WE CAN.  
I CAN.

WORLDCANCERDAY.ORG
#WorldCancerDay  #WeCanICan

CORPORATE TOOLKIT

ON 4 FEBRUARY

Prof. Dr. Necdet Üskent
oncolog specialist
de la Centrul Medical Anadolu
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avantajele Metodei СТС pentru 
screening-ul cancerului

Analiza celulelor tumorale circulante (Circulating Tumor 
Cells - CTC)  în sânge este o opțiune eficientă, minim 
invazivă pentru urmărirea cancerului în organism. 
Metoda СТС care oferă o perspectivă complet diferită 
asupra screening-ului cancerului este oferită ca un 
serviciu pentru prima dată în Turcia și regiunea Anadolu 
Medical Center.

СТС  este o metodă rapidă și ușoară
Prof. Dr. Hussein Baloglu spune că noua tehnologie poate fi apli
cată la orice pacient care nu are nici o problemă cu donarea de 
sânge, și explică "Nu este obligatoriu  ca pacientul să fie nemancat 
înainte de prelevarea probei de sange . Chiar pacientul poate să 
nu vină personal la laborator. Sângele trebuie procesat în termen 
de 30 de ore și să fie păstrat la temperatura camerei. Tubul de 
sânge este examinat întrun aparat special. În prima etapă, prin 
algoritmi speciali de proba de sânge se deosebesc celulele sangu
ine normale de la celulele tumorale circulante. În a doua etapă, 
dacă sunt detectate celule canceroase, ele sunt testate în ceea ce 
privește numărul, mărimea și caracteristicile sale și pe această 
bază, diagnosticul de cancer poate fi finalizat. Toate aceste etape 
pot fi realizate pentru patru zile. "

СТС poate stabili cu precizie cancerul
Prof. Dr. Baloglu subliniază faptul că noua metodă permite de
tectarea precoce precisă a celulelor canceroase ceea ce este 
esențial pentru tratament  "Cu aceasta tehnologie avansată 
suntem capabili de a diagnostica și trata cancerul întrun stadiu 
incipient. O altă contribuție importantă a acestei metode este că 
putem identifica tipul de cancer, conform celulele cancerigene în 
sânge, sunt ușor distinse chiar tumori ale plămânului, sânului, 
colonului și ale prostatei care au caracteristici foarte asemănă
toare“.

СТС permite tratamentul personalizat al cancerului 
Aceasta inovație pentru Turcia și regiunea, de asemenea, permite 
urmărirea procesului de tratare a fiecărui pacient. În sistemul 
anterior, rezultatul favorabil, nefavorabil și neutru al tratamentu
lui tumorilor putea să fie determinat după 3 luni. Analiza CTC, 
ca ultima tehnologie extrem de sensibilă este superioara biopsiei 
tradiționale și tomografiei prin calculator. Datorită noii tehnolo
gii, o modificare a numărului de celule tumorale în sânge înainte 
și după tratament poate fi determinată cu precizie după 12 săp
tămâni, chiar 12 zile. Prof. Dr. Baloglu spune ca aparatura nou 
dobândită de Anadolu Medical Center este cel mai avansat sistem 

Prof. Dr. Hussein Baloglu
Director al Departamentului de Patologie
la Centrul Medical Anadolu

de monitorizare a tratamentului 
can   cerului și constată că aceasta 
teh nologie poate schimba înțe le ge
rea tratamentului și să conducă la 
per sonalizarea cu precizie a trata
men  tului.

СТС îmbunătățește eficacitatea tratamentului
Metoda CTC permite medicilor să evalueze eficacitatea trata
mentului în etapele timpurii ale tratamentului. Un punct critic 
pentru evaluarea tratamentului unui pacient este previziunea 
precisă pentru cursul probabil și rezultatul bolii. În caz de pro
gnostic precis, medicul poate numi cel mai adecvat tratament al 
unui pacient cu cancer. Analiza CTC permite oncologului în 
mod regulat și rapid de a examina dacă tratamentul este efecient, 
și dacă este așa, să continue să monitorizeze dacă cancerul este 
rezistent, iar dacă nu  să întrerupă tratamentul și să evite efecte
le secundare debilitante pentru pacientul.

СТС surclasează metodele standard de evaluare
Metodele standard de evaluare a eficienței tratamentului au 
dezavantaje semnificative față de СТС. În mod tradițional, rezul
tatul tratamentului este determinat prin măsurarea dimensiunii 
tumorii prin scanare cu CT și MRI. Dar poate dura săptămâni 
sau luni înainte de tumoarea să apară mai mică pe scaner, în parte 
pentru că scanerul arată nu numai tumoarea, dar și țesutul con

junctiv, celulele sistemului imunitar 
și alte caracteristici. O altă metodă 
de evaluare este biopsia, dar medi
cul nu poate face biopsii săptămâ
nale pentru a vedea progresul. Pe 

cand teste de sânge se  pot face în fiecare săptămână. Testul CTC 
permite monitorizarea frecventă a tumorilor, cum ar fi gama, 
mutația sau dezvoltarea rezistenței la tratament.

СТС prezice riscul de reapariție
Prin identificarea și urmărirea nivelurilor de CTC în sânge, medi
cii pot obține informații importante despre prognosticul bolii 
care să determine deciziile de tratament. Numărul mai mare de 
CTC în sânge este asociat cu un risc crescut de metastaze și un 
prognostic nefavorabil pentru pacient. Celulele tumorale circu
lante sunt semințe metastatice care pot răspândi cancerul în alte 
părți ale corpului. Analiza CTC poate fi mai precisă decât testele 
standard pentru a determina prognosticul la pacienții cu cancer 
metastatic. Mai mult decât atât, abordarea convențională a can
cerului se axează pe tumorii primare și bazează decizia de trata
ment pe caracteristicile specifice ale celulelor canceroase prima
re. Un astfel de tratament poate să nu reușească să distrugă celu
lele tumorale care circulă în sânge, în cazul în care ele sunt genetic 
diferite de celulele canceroase din tumora primară. Metoda CTC 
poate îmbunătăți acuratețea previziunilor și a prezice riscul de 
recurență după tratament.

portret

Prof. Dr. Hussein Baloglu

Director al 
Departamentului de 
Patologie
la Centrul Medical Anadolu

Prof. Dr. Hussein Baloglu a 
ab solvit Gulhane Academia 
Me dicală Militară Gülhane.

Prof. Dr. Hussein Baloglu a 
fost în Colegiul de Medicină 
Albert Einstein, New York, 
Universitatea din Heidelberg, 
Germania, SAMBA, Grenob
le, Fran ța, în calitate de medic 
de vizită.

Pe parcursul acestei perioade 
cercetările și munca sa sunt 
concentrate pe diagnosticul 
molecular al cancerului și me
dic. După 10 ani de lucru în 

Spitalul Universitar Haydar
pa  șa la Academia Medicală 
Mi litară Gülhane sa aderat la 
echipa de Anadolu Medical 
Center ca director al Departa
mentului de patologie.

Interesele sale sunt în dome
niul de patologia moleculară, 
biologia tumorii, diagnosticul 
intraoperator, educația medi
cală.

Prof. Dr. Hussein Baloglu are 
peste 52 de publicații în reviste 
medicale internaționale, înre
gistrate în SCI, 68 publicații în 

reviste naționale.

El a participat la peste 38 de 
conferințe științifice inter na
ționale și peste 100 de con fe
rin țe științifice naționale cu 
pre zentări de postere.

Autor al 3 capitole în cărți 
medicale și are 1 brevet de dia
gnosticul molecular al carci
no mului papilar de glanda ti
roi dia nă.

Metoda СТС poate schimba înțelegerea tratamentului 
cancerului
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Cea mai frecventă boală de 
inimă de astăzi este 
insuficiență cardiacă care 
apare odata cu vârstă. Una 
dintre metodele de tratament 
este pacemakerul care se 
aplică la pacienții care nu 
răspund la tratamentul 
medicamentos.

Factorii care duc la insuficiență 
cardiacă sunt boala cardiacă is

chemică, atacul de cord, bolile de 
valve cardiace, boala mușchiului 
cardiac, hipertensiunea, tulburări
le de ritm cardiac. În plus, diabetul 
zahărat, insuficiența renală și boli
le pulmonare cronice creează 
con  diții pentru dezvoltarea insu fi
cienței cardiace.
Cu toate ca boala apare mai ales la 
pacienții mai în vârstă, este posibil 
să se dezvolte întro vârstă mai 
devreme. Boli ale valvelor inimii, 
boli cardiace congenitale, aritmii 
sau inflamație a mușchiului inimii, 
sunt printre motivele pentru dez
voltarea insuficienței cardiace la 
pacienții mai tineri.
O problemă principală care apare 
la pacienții cu insuficiență cardiacă este aritmia. O treime din 
pacienții cu insuficiență cardiacă mor brusc din cauza aritmiei. 
Studiile arată că medicamentele care se administrează, ajută la 
reducerea aritmiei și o parte semnificativă din pacienți își conti
nuă viața fără probleme. Cu toate acestea, există pacienți care nu 
răspund la tratament medicamentos.
Metodele de tratare a insuficienței cardiace sunt în deplină 
concordanță cu motivele pentru boală. În cazul în care există 
ano malii ale valvelor inimii, se tratează valvele, dar în cazul arte
relor înfundate (impenetrabile), tratamentul este direcționat că
tre arterele.

În ce cazuri se utilizează pacemakerul?
Pacemakerul este un dispozitiv care este utilizat în ultimii 30 de 

ani pentru menținerea conduc ti
vi tății ritmului cardiac în caz de 
tul burări din sistem. Punerea pa
cemakerului este un tratament al
ternativ care este folosit mai ales la 
pacienții cu insuficiență cardiacă 
refractară și care  nu răspund la 
tratamentul medicamentos.
Referitor la începutul practicii pri
vind folosirea pacemakerului pent
ru tratamentul insuficienței car dia
ce, Dr. Ates spune: "Rezultatele 
cer  cetărilor au arătat că pa cienții 
cu insuficiență cardiacă suferă de 
tulburări ale sistemului elect ro con
ductivității. Între cele patru camere 
ale inimii se formează anu mite 
contracții de timp. Ap ro ximativ la 1 
din 4 pacienți cu in suficiență cardi
acă se observă o lip să de sincroni
zare în func țio na rea acestor came
re. Din aceasta cauză, fără a fi afec
tată de insu fi ciență cardiacă, func
ția de pompare a inimii este cu ca
pacitate redusă.
  
Se obțin rezultate de succes
Prin plasarea pacemakerului la 
pa cienți cu tulburări de electro
conductivitate și insuficiență car

diacă care nu răspund la tratamentul medicamentos sunt atinse 
rezultate de succes. Nu se cunoaște încă care este perioada de 
funcționare a pacemakerului. Fiecare 1 din 10 pacienți tratați de 
către un specialist spun că tratamentul cu acest dispozitiv nu are 
niciun efect. După părerea dr Ates, examinând parametrii eco
cardiografici poate fi determinat anticipat beneficiul pentru pa
cient.

Pacemakerul la fiecare pacient este diferit
Tipurile de pacemaker care se folosesc pentru insuficiența car
dia că variază în funcție de caracteristicile și starea pacientului. 
Deoarece dispozitivele folosite pentru insuficiența cardiacă nu 
sunt eficiente în aritmie, pentru acest grup de pacienți se preferă 
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paceMaKerul sprijină iniMa în 
insuficiența cardiacă 

biopsie de prostată
în opt trepte

la numirea de biopsie de prostată este normal ca 
persoanele să aibă preocupări. Această procedură se 
aplică în cazurile în care este necesară confirmarea 
diagnosticului de cancer de prostată. efectuarea biopsiei 
sub anestezie generală permite luarea unei cantități mai 
mari de material din glandă și acest lucru oferă rezultate 
mai fiabile.  

Ce înseamnă PSA și care este relația cu prostata?
PSA (Prostate Specific Antigen) din limba engleză înseamnă 
"antigenul specific prostatic". Acesta este utilizat pentru diagnos
ticarea cancerului de prostată care este cancerul cel mai frecvent 
în rândul bărbaților cu ieșire fatală. PSA este o proteină care se 
gaseşte la niveluri crescute în sângele pacienților cu cancer de 
prostată. Măsurarea acestor valori prin luarea de sânge de la pa
cient se numește testul PSA.

la ce niveluri de PSA se pune diagnosticul?
Rezultatele din studiul PSA permit să se stabilească dacă este 
necesară biopsia de prostată. Punerea unui diagnostic definitiv 
este posibilă numai prin biopsie. Există unele incertitudini în ce
ea ce privește nivelurile de PSA care necesită o decizie de biopsie. 
Studiile recente arată o lipsă de limită absolută. Datele actuale 
din cercetările sugerează că creșterea constantă a măsurărilor 
succesive sunt o condiție prealabilă mai importantă pentru îndo
ială. Desigur, împreună cu testele PSA nu trebuie să fie ignorate și 
cercetările prin tușeul rectal al prostatei.

Ce se întâmplă dacă rezultatele măsurărilor PSA și/sau 
studiului prostatei provoc îndoieli de cancer?
Diagnosticul final se face după biopsie. Testarea  PSA și studiul 
de prostată sunt efectuate în scopul de a determina dacă este 
necesară o biopsie. Procedura de măsurare a individualelor valo
rile aleatorii și totale ale PSA se realizează în scopul evitării biop
siei atunci când este inutilă, sau să nu fie ignorată atunci când 
este necesară.

o metodă de realizare a biopsiei?
Biopsia la fel ca tușeul rectal al prostatei se face anal. În timpul 
manipulării se folosește  ultrasunet transrectal (echografie prin 
anus) pentru a permite mai multe detalii pentru a vizualiza ana
tomia prostatei. Metoda cu ultrasunete este folosită mai ales 
pentru a lua o probă completă a tuturor țesuturilor potențial 

canceroase care duc la dezvoltarea cancerului decât afișajul 
țesutului tumoral însuși.

În cazul în care rezultatul biopsiei este negativ, putem 
presupune că pacientul nu are cancer?
Din păcate acest lucru nu poate fi spus. La efectuarea biopsiei pe 
baza unor niveluri de PSA crescute și/sau pe baza examinării 
prostatei rezultatul este negativ, în 30% din cazurile în care se face 
din nou o altă biopsie se dezvaluie cancer.

Dacă biopsia este complicată pentru pacient?
Atunci când este efectuată sub anestezie locală, procesul variază 
în funcție de individ. În timp ce unii pacienți definesc manipula
rea ca fiind acceptabilă, alții consideră că este foarte dureroasă și 
evită o altă biopsie. De aceea, biopsia sub anestezie generală este 
o variantă alternativă. Un alt avantaj este lipsa durerii ceea ce 
permite efectuarea unui număr mare de probe în comparație cu 
cele ale anesteziei locale.

Care sunt specialiștii care efectuează o biopsie?
Manipularea este realizată de către urologi și radiologi. Cu toate 
acestea, atunci când este efectuată sub anestezie generală în sala 
de operații, de obicei, este efectuată de către un specialist chi
rurgurolog. Astfel, procedura este mai confortabilă pentru paci
ent, se iau cele mai bune și numeroase probe posibile și manipu
larea este efectuată personal de către un specialist care a desem
nat biopsia care este bine familiarizat cu caracteristicile pacien
tului.

Dr. gursel Ates
Cardiolog 
la Centrul Medical Anadolu

Urmează la pag. 14 Urmează la pag. 14

Prof. Dr. Necdet Üskent
oncolog specialist
de la Centrul Medical Anadolu
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aplicare de intensitate 
radioterapie Modulată (iMrt)
în caZ de cancer de prostată
Unul dintre progresele tehnologice în domeniul 
tratamentului cancerului este technologia iMrT 
(intensitate radioterapie modulată). Cu această metodă, 
celulele canceroase primesc o doză maximă de radiații, și 
pentru țesuturile care nu trebuie să fie supuse la radiații 
se poate asigura un nivel ridicat de protecție și o 
cantitate minimă de radiații.

Procesul de planificare IMRT este un proces lung și necesită 
prudență. Una dintre cele mai importante caracteristici este 

punerea în aplicare a sistemului de planificare care este posibilă 
prin efectuarea de imagini tridimensionale CT, MR, PET cu dife
rite modalități.

La radioterapia cu IMRT se folosește un dispozitiv numit "accele
rator liniar". Comparativ cu alte tehnici de tratament, introduce
rea datelor IMRT este mult mai complicată. Pentru a fi aplicabile 
în dispozitivul "accelerator liniar" spațiile mici create necesare 
pentru transmiterea de doze cu diferite densități, este necesară o 
legătură cu "colimatorul multistrat" (MLC) controlat prin calcu
lator. Aplicația MLC are două modele diferite de funcționare. 
Acestea sunt așa numitele modele "Step and shoot” și "Dynamic". 
Sistemul multistrat asigură numai detectarea regiunilor tumorale 
și permite să fie protejate celelalte zone.

După o perioadă de pregătire pentru planificarea care include 

utilizarea unui laxativ pentru curățarea intestinelor, administra
rea de sulfat de bariu pentru vizualizare, inclusiv pregătirea unei 
matrice pentru imobilizarea, înainte de a aplica un tratament în 
zona tumorii, se iau date detaliate din secțiunea tomografică 
transversală cu dimensiune până la un milimetru și pe fiecare 
secțiune a tomografiei este marcată atât tumoarea, cât și țesutul 
înconjurator sensibil. Odată realizată marcarea, dispozitivul 
afișează localizarea tumorii în organism. Raportând date optime, 
dispozitivul calculează unghiurile de la care trebuie să fie orienta
te razele către zonele respective.

Comparativ cu celelalte metode, la 
aceasta se tratează un număr mult 
mai mare de spații mici cu tulburări 
mari. În aceste spații sunt furnizate 
concentrații cu nive luri diferite de 
densitate, creându-se astfel o con for-
mitate aproape de per fec țiune.

Volumul țintă clinic (CTV) este determinat prin marcarea pros
tatei și a veziculelor seminale. În plus, se ia în considerare și mo
bilitatea organelor inter și infracționale și se definește "volumul 
țintă planificat" (PTV). Nivelurile și limitele setate în domeniul 
rectumului se mențin minime și au ca scop să protejeze rectumul.

Diferit de radioterapia tridimensională conformală, în aplicațiile 
IMRT pe lângă selectarea spațiilor, sistemul de planificare deter
mină forma și greutatea spațiilor mici. Folosind planificare deta
liată și metode de calcul, se creează zone cu diferite densități și 
distribuirea dozei fiecărei zone tratate se efectuează în conformi
tate cu doza cea mai potrivită stabilită de către utilizator. Cu aju
torul acestui sistem prin metode matematice foarte complicate se 
calculează doza necesară organelor țintă și structurilor critice.

Se revizuiesc și histogramele doza  volum. În funcție de nivelul 
de risc al bolii se schimbă doza furnizată din volumul țintă clinic 
și poate varia între 74  90 Gy. Este cunoscut raportul dozărezul
tat al tratamentului cancerului de prostată. În caz de tratament 

Cancerul de prostată este cel mai frecvent cancer la 
bărbați. Decesele cauzate de boală ocup al doilea loc 
după cancerul de piele.
De-a lungul anilor, cu incidența tot mai mare a bolii, 
metodele terapeutice sunt de asemenea dezvoltate. În 
tratamentul cancerului sunt aplicate mai multe tehnici 
noi, moderne chirurgicale și de radiații, se aplică metode 
moleculare cu terapie țintă/target. Una dintre tehnologi-
ile contemporane este așa numită "chirurgie robotică Da 
Vinci."

În chirurgia tridimensională țesutul canceros este ușor 
de curățat
Prof. Dr. Cemil Ugur acordă atenție la practica și eficiența punerii 

în aplicare de chirurgie robotizată cu sistemul Da Vinci. Metode
le tradiționale de tratare a cancerului de prostată sunt asociate cu 
incizia mare care este necesar să fie efectuată. Prin procedura 
robotică chirurgicală Da Vinci incizia în cavitatea abdominală 
este mică și prin aceasta se face intervenția chirurgicală.
Datorită imaginii tridimensionale, robotul are capacitatea să se 
deplaseze cu mare precizie și în mai multe direcții. "Cu ajutorul 
unei rezoluții de 12 ori mai mare și o mișcare cu 7 trepte a instru
mentelor chirurgicale atunci când se efectuează prostatectomia, 
țesutul de cancer se vede mai clar și se elimină" informează Prof. 
Dr. Uygur, adaugând că prin camerele tridimensionale, în timpul 
procedurii, pot fi mărite imaginile în zona de operare. Astfel, 
sângerarea poate fi văzută și  oprită mai devreme.

aplicare de chirurgie robotică 
da vinci în trataMentul 
cancerului de prostată

Prof. Dr. Cemil Ugur
Specialist în Urologie
la Centrul Medical Anadolu

Urmează la pag. 14

следва на стр. 14
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Factorii genetici joacă un rol-cheie în apariția anumitor 
tipuri de cancer. În familiile în care există cazuri 
înregistrate de cancer de sân, cancer ovarian sau cancer 
de colon (cancer colorectal) este necesar să se acorde o 
atenție mai mare la testele de screening.

la începutul unor forme de cancer stă predispoziția genetică. Se 
obține prin scindarea unui cromozom care apoi se leagă la un 

alt cromozom. Astfel apare gena hibridă. Proteina produsă de ge
na hibridă este o condiție prealabilă pentru formarea cancerului.

Cancerul de sân
Predispoziția familială este un factor în apariția cancerului de 
sân. La femeile care au mamă, soră sau mătușă cu cancer de sân 
sau cancer ovarian înainte de vârstă de 35 de ani, factorul de risc 
pentru apariția cancerului este mare. Pentru femeile în familia 
cârora a fost constatat un caz de cancer de sân, în special în cazul 
în care la mama femeii a fost stabilit cancer de sân atunci când ea 
a fost în vârstă de 35 de ani, atunci femeia este sfătuită să facă 
screeningul 5 ani înainte de anii în care a apărut la mama. Aceste 
femei trebuie să fie sub supravegherea constantă prin mamogra

fie și ecografie. Este foarte important ca femeile care cad în grupul 
de risc de mai sus să facă examinări pentru mutația genei. În fa
miliile în care există mai mult de un caz de cancer de sân, iar în 
cazul în care, după efectuarea de testele de mutații genetice BR
CA 1 și BRCA 2 se identifică rezultate riscante, pentru persoana 
de test se dă concluzia că aceeași este riscantă și la aceasta mai 
devreme sau mai târziu poate apărea cancerul.

Cancerul ovarului/ cancerul ovarelor
Predispoziția  familială este un factor în apariția cancerului ovari
an. La femeile care au cancer de sân, riscul de apariție a cancerului 
ovarian este mai mare. În cazul în care mama a fost diagnosticată 
cu cancer ovarian, atunci când ea a fost în vârstă de 35 de ani, 
pentru detectarea timpurie și la fiică, aceasta trebuie să fie supusă 
la examinare prin screening de la vârstă 30 de ani. Cancerul ova
rian progresează fără a da un semnal de existență. Pentru stabili
rea la timp a bolii este necesar să se efectueze examene ginecolo
gice regulate. Atunci când simțiți balonare, aveți sângerări vagi
nale neașteptate, aveți un sentiment de presiune la nivelul abdo
menului, spatelui sau dureri de picior, flatulență și indigestie 
continuă, este necesar să consultați un medic.

Cancerul de colon
Factorul genetic afectează și apariția cancerului de colon. În cazul 
în care întro familie există mai mult de un bolnav cu cancer de 
colon, este necesar să se efectueze un studiu de screening, reve
nind acum 10 ani, de la apariția primului caz. De exemplu, dacă 
întro familie cel mai vechi caz de apariție este la o persoana care 
are 40 de ani, recomandarea pentru ceilalți membri ai familiei 
este să facă controale după anul 30. Pentru diagnosticul precoce 
este necesar să se efectueze teste fecale pentru sângerări oculte, 
colonoscopie și tușă rectală.

Atenție - sindromul lynch
Sindromul Lynch apare în familii unde bărbații sunt cu cancer 
genitourinar, iar femeile sunt cu cancer ginecologic. În ambele 
sexe cancerul de colon este monitorizat ca o epidemie de însoțire. 
În cazul în care întro familie se întâlnește adesea unul dintre 
aceste tipuri de cancer, este necesar să se excludă dubiul pentru 
sindromul Lynch.
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are este rolul factorilor genetici 
pentru apariția cancerului?

Prof. Dr. Necdet Üskent
oncolog specialist
de la Centrul Medical Anadolu

Cancerul și tratamentul acestuia este un proces la fel de 
dificil atât pentru pacient, căt și pentru familia lui.
În cele mai multe cazuri la boala unui apropiat, persoa-
na știe cum să reacționeze și ce să facă - îl însoțiți la un 
medic, urmăriți administrarea la timp a medicamentelor 
prescrise. Dar atunci când unui apropiat se pune 
diagnosticul de cancer, omul este confuz și se comportă 
inadecvat.

Atunci când un membru al familiei este cu cancer, viața și 
viața de zi cu zi a fiecărui membru al familiei începe să se 

schimbe. Aceste modificări pot fi întrun interval mai mare sau 
mai mic. Acest material vă va ajuta să identificați sentimentele și 
gândurile dvs. despre cancerul și să organizați comportamentul 
dvs. către ruda îmbolnavită.

Este posibil ca, înainte de pacient, mai întâi dvs. să aflați despre 
boala lui oncologică. Pentru dvs. aflarea diagnosticului ar putea fi 
la fel de traumatică. Aceasta stare este o criză. În această situație 
suișurile și coborâșurile emoționale experimentate sunt o parte 
naturală a procesului.

Cum să spunem pacientului despre diagnosticul lui
În multe cazuri, atunci când familia a aflat de diagnosticul înainte 
de pacient, familia nu știe cum să prezinte informațiile bolnavu
lui. Uneori, printro decizie comună a familiei diagnosticul se 
ascunde de la pacient. Noi nu trebuie să uităm faptul că nu este 

important dacă vom spune sau nu vom spune, ceea ce contează 
este modul în care vom prezenta informațiile.

impactul cancerului asupra familiei

Fiecare boala schimbă viața de zi cu zi a familiei. Rudă, mamă, 
tată, frate sau soră care sau îmbolnavit de gripă, nu se simt con
fortabil pentru un anumit timp. Bolnavului se acordă timp indi
vidual, pentru scurt timp se preiau și obligațiile lui. După vinde
care familia este din nou în ritmul normal al vieții sale de zi cu zi.

Când în familia însă este un bolnav cu cancer, atunci situația se 
schimbă radical. Având în vedere faptul că pentru tratamentul va 
fi prevăzută o procedură specială, iar pacientul va trebui să treacă 
prin ea, vizitele dvs. la spital vor fi mai frecvente. Uneori, spitali
zarea poate fi și mai prelungită. În calitate de membru al familiei 
veți avea griji pentru dvs. și pentru rudă dvs. apropiată bolnavă. 
Cancerul este o boală gravă și atunci când nu știți dacă starea 
pacientului se va îmbunătăți, situația devine mai incertă.

Oamenii din familia dvs. vor reacționa în mod diferit. Ei se pot 
simți speriați și supărați pentru că viața sa schimbat dintro dată. 
Fie că sunt obosiți sau sunt îngrijorați de viitor, în acest subiect de 
conversație ei se pot simți tensionați sau inactivi. Premisa pentru 
aceasta este faptul că aceștia sunt, de asemenea, îngrijorați de 
viitorul lor. Unii oameni simulează că nu sa întâmplat nimic. 
Este important de știut că, în scopul de a se adapta la această 
situație, fiecare membru al familiei trebuie să găsească pentru si
ne o metodă de adaptare.

când o persoană apropiată este 
diagnosticată cu cancer
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Probioticele ajută 
sănătatea inimii
Cercetatorii de la Johns Hop
kins University School of 
Me dicine au constatat că 
pro și prebioticele pot duce 
la o reducere a tensiunii arte
riale. Iaurtul еste un exemplu 
de probiotic iar alimentele cu 
fibre (usturoi, ceapă, sparang
hel, făină integrală, cartofi 
dulci) sunt prebiotice care fac 
ca bacteriile intestinale să eli
bereze substanțe pentru fib
rele. 

Trackerele de fitness 
stimulează viața sănătoasă
Pedometrele instalate ca o ap
li cație  pe telefonul dvs. mobil 
sau purtate ca o brățară pe 
mâ na dvs. ajută pe dvs. și pe 
medicul dvs. să stabiliți și să 
îmbunătățiți viața dvs. sănă
toasă. Scopul popular pentru 
toți este 10.000 de pași pe zi, 
dar medicul dvs.poate reco
manda o rată mult mai mică în 
funcție de starea dvs. 

Sănătate Buletinul informativ al Centrului meDiCal anaDolu
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aM recoMand tuturor centrul 
Medical anadolu

impărtășit

Alina Deaconu

Alina Deaconu ne vorbeşte despre experienta sa ın Centrul 
Medical Anadolu dupa ce a fost diagnosticata cu tumora 

toracica maligna.In urma investigatiilor facute ın tara Alinei i sa 
dat o veste devastatoare şi doar cateva saptamani de trait,ınsa ea 
a hotarat sa apeleze la o adoua opinie medicala pentru care a 
contactat Centrul Medical Anadolu din Turcia. Promptitudinea 
cu care i sa raspuns a determinato pe Alina sa vina ın clinica şi 
sa continue investigatiile necesare ın vederea  unui tratament 
corespunzator. Dupa confirmarea diagnosticului cazul Alinei a 
fost dezbatut ın consiliul tumoral al cliniciiAnadolu unde medici 
au  hotarat ca primul pas sa fie  interventia  chirurgicala 
robotica,operatie facuta cu succes de catre domnul doctor chi
rurg torcic Altan Kır. Atıt profesionalismul cat şi atitudinea 
ıncurajatoare  a medicilor şi a personalui medical care ia fost 
alaturi pas cu pas ın aceasta perioada ,au determinato pe Alina 
sa lupte pentru sanatatea ei şi sa treaca peste perioada grea de 
recuperare şi vindecare cu bine. Au trecut 4 ani de cand Alina  
sa tratat ın clinica Anadolu, acum ea continua sa vina  doar la 
controalele de rutina şi le este profund recunoscatoare doctorilor 
şi personalului medical de aici ,oamenii care iau acordat o a doua 
şansa.

Dumitru Popa 

Domnul Dumitru Popa ne vorbeşte despre experienta sa  ın 
Centrul Medical Anadolu.

In ciuda simptomelor şi a starilor de rau  pe care le acuza pacien
tul din rezultatele investigatiilor facute ın tara  reieşea diagnosti
cul de colon iritabil.

Fiicele  domnului Popa  sau speriat ınsa ın urma unei ultime 
crize  ıncat au dorit o noua opinie  medicala ın legatura cu cazul 
tatalui lor.Au gasit pe internet datele de contact ale Centrului 
Medical Anadolu şi au contactat personalul de aici, .In cel mai 
scurt timp au fost  contactati pentru recomandari şi au fost che
mati pentru investigatilei necesare diagnosticarii corespunzatoa
re. In urma  Colonoscopiei cu biopsie pacientul a fost diagnosticat 
cu cancer de colon transversal şi rect iar primul pas ın tratament 
a fost interventia chirurgicala robotica , interventie facuta cu 
succes de catre domnul dr. chirurg  Fatih Ağalar  .

.Atitudinea ıncurajatoare şi profesionismul medicilor l au deter
minat pe domnul Popa sa treaca mai uşor peste interventia chi
rurgicala robotica şi tratamentul chimioterapeutic care i sa  re
comanadat.Pacientul a  fost profund impresionat atat de servici
ile medicale cat şi de caldura personalul medical cu care a fost 
tratat.

Ce trebuie ştiut ınainte  de a veni la 
check-up: 
1. Veniți la examinare înaite de a servi  masa  . 
Evitați să consumati  orice după miezul noptii.

• Nu serviti mic dejun sau  gustari .
• Evitați fumatul, consumul de cafea sau 
gumă de mestecat după miezul nopții.
• După miezul nopții, înainte de examinare, 
puteți bea doar apă.
• nu luați nici un medicament dimineata 
ınainte examinare checkup .
• Consumul de alcool trebuie oprit cu 3 zile 
înainte de examinare.
• Nu aplicați nici o cremă pe corp. 

2. Nu se fac exercitii fizice ın dimineata  check
up ului.
3. Dacă sunteți gravidă, sau aveți îndoieli ın 
vederea unei sarcinii , trebuie să anuntati  me
dicul dumneavoastră înainte de ınceperea  
procedurilor 
4. Luați cu dvs. rezultatele analizelor  prece
dente ..
5. Luați cu dvs. un trening și ıncaltaminte sport 
pentru testul de stres (banda ). Nu purtați biju
terii.
6. Pentru femei data examinării nu trebuie să 
coincidă cu perioada menstruatiei.
7. Vă rugăm să reprogramați data examinării 
pentru o altă zi în următoarele condiții:

• dacă aveți simptome de infecție cum ar fi 
febră, oboseală, dureri în gât;
• dacă sunteți la menstruatie 
• dacă urmati un tratament cu antibiotice.
• dacă ați consumat  alcool în ultimele trei 
zile.

Administrarea medicamentelor 
enumerate în lista anexată mai jos 
trebuie să fie oprită cu cel puțin 3 zile 
înainte de data determinată pentru 
examinare:
1. Dacă administrați aspirină și dacă pachetul 
de examinare include analiza de coprocultura 
(„analiza de sânge ocult în scaun,“) trebuie să 
încetați să mai luați aspirină cu 5 zile înainte de 
efectuarea examinării. În cazul în care starea 
dvs. de sănătate necesită un tratament asociat 
cu administrare regulată de aspirină (boala 
coronariană a inimii, afecțiuni de valvă cardia
că etc.), vă rugăm să completați cartea medica
lă atașată mai jos.
2. Vitamine
3. Mijloace homeopatice sau suplimente
4. Suplimente biologice care conțin fier

Medicamentele care nu trebuie să fie 
oprite înainte de examinare sunt:
Medicamente administrate pentru boli croni
ce, inclusiv hipertensiune arterială, diabet, ini
mă, artrită, boli tiroidiene, un nivel ridicat de 
colesterol, tulburări psihiatrice, tulburări neu
rologice.

Puteți administra dozele de dimineață 
din medicamentele prescrise după ce 
ați dat sânge pentru analiză.

Vă recomandăm să aduceți cu dvs. 
medicamentele administrate.

MeDiCAMeNT PreSCriS SCHeMA De ADMiNiSTrAre

1

2

3

4

pregătirea 
pentru 
checK-up:
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luați-vă tiMp pentru 
sanatatea dvs.!
De-a lungul drumului său de viață omul 
este expus la o serie de factori care 
presupun apariția diferitelor boli. este 
necontestat faptul că singura modalita-
te de a combate efectele cele mai grave 
ale bolilor sunt profilaxia și diagnostica-
rea precoce. Prin teste preventive 
regulate și măsurări, însă este posibil să 
fim protejate de multe boli.

Prezentăm un exemplu ce examene și mă
su rări trebuie să fac bărbații:

De la 20 la 30 de ani:
• Măsurare de înălțime și greutate: o dată la 

trei ani.
• Măsurare de tensiune arterială: în orice re

vizuire cu cel puțin o dată la trei ani. La un 
ni vel ridicat, măsurătorile sunt efectuate 
mai frecvent.

• Măsurare de colesterol: o dată la cinci ani. La 
un nivel ridicat, măsurătorile sunt efectuate 
mai frecvent.

• Măsurare  de zahăr din sânge: o dată la trei 
ani pentru persoanele expuse la factorii de 
risc.

• Screening pentru chlamydia: în fiecare an, în 
cazul în care se duce o viață sexuală activă și 
la acele persoane care se află în grupul de 
risc.

• Screening pentru Glaucom: la fiecare 35 ani 
pentru persoane în grupul de risc.

• Screening pentru Melanomul: o dată pe an, 
pentru cei din grupul de risc ridicat. Pentru 

ceilalți  o dată la cinci ani.

De la 30 la 40 de ani - în plus față de cel 
anterior:
• Screening pentru Glaucom: o dată între 24 

ani.
• Măsurare de colesterol: o dată la fiecare trei 

ani.
• Funcție de glanda tiroidiană: o dată la cinci 

ani.
• Teste  de inimă: o dată la 2 ani, pentru per

soanele care nu au factori de risc, și în fieca
re an la persoanele din grupul de risc.

De la 40 la 50 de ani - în plus față de cel 
anterior:
• Măsurare de zahăr din sânge: o dată la trei 

ani, pentru persoanele din grupul de risc.
• Screening pentru cancerul colorectal: In fie

care an, căutare de sângerare ascunsă în 
scaun, iar pentru persoanele care se înca
drează în grupe de risc, o sigmoidoscopie la 
fiecare 5 ani, o colonoscopie la fiecare 10 
ani.

• Evaluare a bolii de prostată: in fiecare an, 
examinare rectală și test PSA pentru per
soanele cu risc ridicat.

Peste 50 de ani - în plus față de cel 
anterior:
• Screening pentru Glaucom: până la vârstă de 

65 de ani  o dată la fiecare 24 ani, și apoi o 
dată la fiecare 12 ani.
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Puteți câștiga în greutate, 
din cauza unui somn urât
Somnul insuficient sau in
complet poate duce la creș te
rea în greutate. "Dacă ești 
obo sit, tu ești mai puțin activ. 
Somnul prea puțin afectează 
și hormonii grelină și leptină 
care influențează pofta de 
mân care și metabolismul", a 
dec larat dr. Salas, neurolog și 
specialist în somn la Johns 
Hopkins. "Deci, chiar să mân
ca ți în mod corespunzător și 
să faceți exerciții puteți crește 
în greutate, dacă aveți prea 
puțin somn sau aveți tulburări 
de somn nediagnosticate și 
net ratate."

Furia duce la boli cardio-
vas culare premature
Furia poate provoca ischemie 
miocardică și poate fi un fac
tor de risc independent pen
tru boli cardiace coronariene. 
Studiul de 1055 de bărbați cu 
vârste cuprinse între 32 și 48 
de ani, în funcție de gradul de 
furia lor în situații de stres, a 
arătat că, în medie, 36 de ani 
mai târziu, 205 dintre ei au 
dezvoltat boli cardiovascula
re. Bărbații cu un nivel mai ri
dicat de furie, chiar înainte de 
vârsta de 55 de ani au dezvol
tat boli cardiovasculare, in
clusiv boli de inimă coronari
ene și infarct miocardic.

pacemaker cu prop rietăți diferite. Pace
makerul utilizat la pacienții cu aritmie, 
aplică terapia de șoc la inimă și din aceasta 
cauză are un efect asupra aritmiei. Astfel 
se rezolvă simultan două probleme.

Cum se pune pacemakerul?
Când se ajunge la stadiul de plasare, dacă 
este necesar, prin manipularea electrofizi
ologică se efectuează teste pentru depista
rea posibilelor aritmii. Dacă rezultatele 
acestui studiu stabilesc o aritmie se selec
tează pacemakerul  care aplică terapia de 
șoc. Iar în cazul în care pacientul nu are 
aritmie, în acest caz se pune pacemakerul 
normal. În zona de sub claviculă se face o 
incizie cu dimensiuni de aproximativ 34 
cm pentru a putea intra pacemakerul, pe 
urmă același este plasat sub piele. Mul țu
mită dispozitivului care este plasat în arte
rele sub claviculă care duc la inimă, cablu
rile pacemakerului sunt plasate sub razele 
X. Ca rezultat al măsurărilor, în cazul în 
care totul este bine, cablurile sunt lăsate 
pe loc și prin mecanismul de prindere la 
capetele acestora pot fi poziționate corect. 
În cele trei camere separate ale inimii sunt 
plasate trei conductoare separate. Ope ra
ția durează aproximativ 2 până la 3 ore. 
Cel mai important lucru este sincroniza
rea dintre cele trei conductoare. În acest 
scop se aplică studiul cu ecocardiografie 
(ecografie de cord) care are loc la o zi după 
intervenție. Pacientul răspunde pozitiv 
imediat după introducerea pacemakerului 
și beneficiile maxime încep în primele 6 
luni după procedură. Pacienții care au 
dificultăți de respirație în poziția culcată 
din cauza lipsei de oxigen, cu trecerea 
timpului încep să se simte mai confortabil. 
După instalarea pacemakerului pacienții 
se mută și merg mai ușor, iar în timpul 
controalelor medicale în cursul lunii a 6a 
după intervenția raportează rezultate bu
ne în testul de stres cardiac.

Supravegherea medicală este obliga-
torie!
După instalarea pacemakerului, pacienții 
sunt examinați în mod regulat. Deoarece 
cea mai importantă parte a tratamentului 
începe cu o corecție și sincronizarea pace

makerului după plasarea acestuia. O lună 
mai târziu, se efectuează un consult, pre
cum și la fiecare 6 luni. În timpul revizuirii 
este necesar să fie reglate din nou setările 
de timp între conductoarele. Dea lungul 
timpului, inima își restituie dimensiunea 
normală și la un anumit moment cont
racțiile mușchiului cardiac își cresc inten
sitatea. După atingerea unui anumit echi
libru nu este nevoie de setări suplimentare. 
Cu toate acestea, pacientul trebuie să fie 
supus unui examen medical la fiecare 6 
luni.

Dacă este necesară spitalizare pentru 
a face o biopsie sub anestezie?
Nu, nu este necesar. Biopsia de prostată 
este o procedură care se realizează sub 
anestezie generală în secția de chirurgie în 
termen de o zi. Deci, după procedură pa
cientul poate câteva ore să se odihnească 
în camera de zi, apoi să se ducă acasă și a 
doua zi să se întoarcă la locul de muncă.

Prin chirurgia robotică problemele 
sexuale și cele ale căilor urinare 
dispar.
După prostatectomia radicală cu tehnica 
robotică Da Vinci, este eliminată nevoia 
de medicamente. După aplicarea acesteia 
gradul funcției sexuale restaurate este 80
90%, iar capacitatea de a reține urina în 
mod normal este 9698%. Prof. Dr. Ugur 
spune că "avantajul sistemului Da Vinci 
este asociat cu abilitatea de a oferi pro
tecție a nervilor și conservare a mușchilor 
care dețin urina. Prin aplicarea metodei 
crește și succesul intervenției chirurgicale 
 prin metoda se obțin rezultate mai bune 
cu privire la conservarea fasciculelor vas
culare și a nervilor responsabili pentru 
păstrarea vieții sexuale, iar acest lucru este 
deosebit de important pentru pacienții în 
vârstă de muncă".
Mulțumită beneficiilor și pentru pacienții 
și pentru medicii sistemul Da Vinci este 
tot mai mult utilizat în chirurgie. Metoda 
este aplicată cu succes și în tratamentul 
cancerului de rinichi – se efectuează ne
frectomie radicală (îndepartarea completă 
a rinichiului), nefrectomie parțială (înde
părtarea de o parte a tumorii rinichiului), 
pieloplastică (corecția stenozei uretrei 
pel vine). Cu succes metoda se aplică de 
ase menea și la operațiunile cum ar fi cis
tectomie radicală la cancerul vezicii uri
nare și la eliminarea sacului format în ve
zica urinară care se numește diverticul de 
vezică urinară (diverticulectomie).
Dr. Uygur subliniază faptul că o intervenție 
chirurgicală nu poate fi efectuată numai 
de către un robot, iar medicul are impor
tan ță esențială pentru utilizarea eficientă 
a sistemului. Operația în sine este ghidată 
de către un chirurg și factorul principal în 
prostatectomia radicală este tocmai expe
riența sa.
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cu doze mari, succesul crește. În utilizarea 
altor tehnici, la creșterea dozei, în scopul 
de a crește șansele de succes pot apărea 
efecte adverse asupra zonelor critice. 
Aplicarea IMRT în tratamentul canceru
lui de prostată ia locul său, metoda este 
utilizată pentru tratamentul cel mai efici
ent prin iradiere cu doze țintă, fără a crește 
doza organelor critice. Cu IMRT probabi
litatea de efecte secundare este redusă la 
minimum. O altă realizare importantă a 
IMRT este rezultatul pozitiv de la reduce
rea efectelor secundare la un nivel minim.

IMRT este un proces lung care necesită 
prudență  de la planificare la punerea în 
aplicare a procedurii. După optimizarea și 
adoptarea planului pregătit pentru trata
ment imediat înainte de iradiere este ne
cesară confirmarea procedurii.

Cu fiecare zi este în creștere utilizarea 
IMRT în centrele medicale avansate în 

tratamentul cancerului de prostată. Este 
de așteptat aplicările IMRT să continue 
succesul în radioterapie realizat prin utili
zarea unor tehnologii din perioadă trecută.
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oNCologie
Prof. asistent Dr. Fatih Gyucher

pentru cancerul de col 
uterin și alte boli 
ginecologice

Bolile 
CArDioVASCUlAre 

Diagnosticul precoce și 
tratamentul bolilor 
cardiovasculare la copii

CHirUrgie
Pentru semnificația utilizării chirurgiei 

radicale la 
cancerele 
ginecologice

Studiile științifice arată că la lupta împotriva 
cancerului de stomac și limfoame, este necesar 
să se combată bacteria Helicobacter pylori și 
Helicobacter felis. În țări cum ar fi Japonia și 
alte țări dezvoltate, prin screeninguri gastro
endoscopice cancerul poate fi detectat întrun 
stadiu incipient și poate fi vindecat numai prin 
intervenție chirurgicală.

Detectarea precoce și tratamentul esofagului 
Barrett dezvoltat ca rezultat al esofagitei de 
reflux prin tratament endoscopic, chirurgical 
sau fotodinamic va împiedica dezvoltarea a cel 
puțin unuia dintre cazurile de cancer de eso
fag.

SCreeNiNg PeNTrU CANCerUl De SToMAC și eSoFAg:

în nuMărul urMător

contacteaZă-ne

Turcia, istanbul
Cumhuriyet mahallesi 2255 
sokak no:3 Gebze 41400 
Kocaeli 
Pentru conversație 
(telefonică) în limba română, 
engleză și turcă:
+90 262 678 55 07
+90 262 678 54 52
http://www.
anadolumedicalcenter.ro

Biroul Anadolu romania:

Bucuresti 
Str. Hatmanul Arbore,
nr. 15  19, sector 1
(+40 725) 98 53 80

Sănătate
B u l e t i n u l  i n f o r m a t i v  D e  a n a D o l u  m e D i C a l  C e n t e r

Împărtășiți 
experiențele sau pune 
întrebări cu privire la 
noastre de email

în nuMărul urMător așteptați

ediție gratuită
inregistrați-vă gratuit la repreZentanții noștri 

prograMe de screening 
la Centrul meDiCal anaDolu

odata cu  progresul medicinii in cercetarea   cancerului se dezvoltă și 
metodele de prevenire – așa numitele metode de screening. ele sunt 
considerate esențiale în diagnosticare și preventie. În multe tipuri de 
cancer, cum ar fi cel de sân, cancerul ovarian și cel de col uterin,cancerul 
de colon și de prostata, cancerul de stomac și esofag, diagnosticarea 
precoce este un factor-cheie în longevitatea și calitatea vieții. Diagnosticul 
precoce de cancer este important pentru salvarea vieții!

informații complete despre programele de screening de la Centrul Medical 
Anadolu puteți obține în reprezentantele  din țară.
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