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Chirurgia – metoda prinCipală 
în tratamentul CanCerului
În tratamentul cancerului sunt aplicate 
patru metode diferite: chirurgia, 
chimioterapia, radioterapia, terapia 
biologică. În aproape toate tipurile de 
cancer se folosesc diferite combinații ale 
acestor metode. Abordarea cea mai 
radicală și de succes este intervenția 
chirurgicală - eficace în stadiile incipiente 
ale bolii pentru a elimina tumora 
primară.
 

În tratamentul cancerului, Departamentul de 
Chirurgie oncologică al Centrului Medical 

Anadolu efectuează  cu succes atât intervenții 
chirurgicale radicale, cât și proceduri chirurgi-
cale minim invazive. Echipa de chirurgi are o 
experiență vastă, nu numai în eliminarea tu-

morilor, dar, de asemenea, în intervenții recon-
structive complexe. Echipa men tele moderne și 
profesionalismul garantează calitatea trata-
mentului. Despre intervenția chirurgicală ca o 
metodă principală pentru tratamentul cance-
rului, discutăm cu Prof. Dr. Metin Çakmakçı,  
chirurg al Centrului Medical Anadolu:

Care este rolul metodei chirurgicale în 
tratarea cancerului?
Chirurgia este un tratament local. Multe tipuri 
de cancer, inclusiv cancerul de stomac, cance-
rul renal, cancerul la creier este cauzat de  tu-
moare. Rolul chirurgiei este de a elimina tu-
moarea formată și țesuturile adiacente. Pe lân-
gă această procedură poate fi aplicată și o tera-
pie medicamentoasă sau radioterapie. Desi-
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gur, succesiunea diferitelor metode poate fi 
schimbată. Tumoarea (și uneori metastază) 
poate fi îndepărtată în mod chirurgical, dar 
intervenția chirurgicală nu se aplică în răspân-
direa cancerului în diferite zone ale corpului. 
Pentru distrugerea sistematică a celulelor care 
s-au mutat probabil în alte organe ale corpului, 
trebuie utilizat un tratament care vizează în-
tregul corp - aceasta este chimioterapia. Trata-
mentul radioterapeutic este o terapie locală, nu 
iradiază întregul corp, ci numai zone cu o pro-
babilitate de formare a celulelor canceroase. 
De observat că nu fiecare cancer formează un 
țesut tumoral. De exemplu, cancerul sângelui 
(leucemie) nu produce masă tumorală și meto-
da chirurgicală de tratament nu este aplicabilă.

Chirurgia poate fi aplicată ca terapie 
singulară?
În funcție de tipul tumorii, localizarea și stadiul 
pot fi aplicate ca terapie singulară. De exemplu, 
pentru tratamentul cancerului de sân ın stadiu 
incipient intervenția chirurgicală poate fi apli-
cată în mod independent și eficient.

Chirurgia  se poate aplica oricărui tip de 
cancer?
Nu în toate cazurile.. Acest lucru depinde nu 
numai de tipul, dar și de stadiul bolii. Așa cum 
am menționat mai devreme, intervenția chi-
rurgicală nu se aplică în cancerul de sânge, de-
oarece nu există nici o tumoare care trebuie să 
fie eliminată. În plus, tumorile au un stadiu în 
care cancerul este foarte răspândit și nu există 
nici un beneficiu ın îndepărtarea tumorii. În 
cazul în care metastazele sunt prea multe pu-
nerea în aplicare a metodei chirurgicale este in-
utilă. În cazul în care tumora s-a răspândit pre-
tutindeni, chiar dacă va fi eliminată tumoarea 
primară, starea pacientului nu se va îmbunătăți. 
Așa că intervenția chirurgicală nu se aplică 
peste tot, se presupune o alegere. 

Chirurgia poate fi aplicată în fiecare 
etapă?
Utilizarea acestei metode într-o etapă ulterioa-
ră a bolii, de obicei, rămâne fără rezultate. În 
stadiile avansate poate fi utilă doar pentru a re-

zolva problema prezentă. De exemplu, în cazul 
în care cancerul de colon produce metastaze la 
creier și ficat, îndepărtarea tumorii nu are nici 
un efect asupra prelungirii vieții pacientului. 
Dar, în cazul în care va bloca intestinele, chiar 
dacă  tumora nu poate fi îndepărtată, cel puțin 
poate fi deschis un pasaj în intestin.

Vârsta sau sexul pacientului reprezintă 
un factor în alegerea metodei chirurgica-
le?
Nu, nu reprezintă un factor. Atunci când se ale-
ge o metodă chirurgicală se ia în considerare 
starea tumorii. Desigur, este necesar ca pacien-
tul să fie într-o stare în care să accepte  aneste-
zia și să fie supus la o intervenție chirurgicală.

Care este dezvoltarea chirurgiei în ultimii 
10 ani?
De-a lungul ultimului deceniu am realizat un 
succes la mai multe intervenții chirurgicale ra-
dicale. Acum putem aplica o muncă mult mai 
extinsă și mai agresivă. În al doilea rând, chi-
rurgia minim invazivă și-a găsit locul și în tra-
tamentul cancerului. În al treilea rând este po-
sibilitatea de abordare individuală în tratamen-
tul pacienților. De exemplu, la un grup de boli 
canceroase, inclusiv intervenția la  sân, au fost 
extrași toți ganglionii limfatici sub braț. Dar, as-
tăzi, aceste tehnici s-au dezvoltat în măsura în 
care în timpul intervenției există o alegere și în 
intervenția locală se poalte proceda în funcție 
de gradul de aderență a ganglionilor limfatici 
marcați cu substanțe radioactive. De asemenea 
există schimbări în echipament și ustensile. 
Datorită acestui fapt, durata intervenției este 
redusă și permite efectuarea a mai multe 
intervenții chirurgicale fără o pierdere prea 
mare  de sânge. Pe scurt, rezultatele sunt mai 
bune. Acum noi putem trata pacienții fără a 
efectua intervenții inutile și complexe. 

este posibil, în viitor, să fie schimbat 
sensul intervenției chirurgicale?
Da, poate fi redus. Odată cu dezvoltarea unor 
medicamente mai eficiente și de succes cu o 
eficiență mai mare asupra tumorii, poate fi re-
dusă nevoia de intervenții chirurgicale în viitor.

de profilaxie și prevenirea 
acestora. Bolile alergice ocupă 
al doilea loc cu privire la 
numărul de pacienți afectați. 
Numai în ultimii 20-25 de ani 
numărul persoanelor care 
suferă de alergii a crescut de 3 
ori și s-a extins în mod 
semnificativ limita de vârstă 
pentru pacienți.

Alergia este supra-reacția 
corpului la o anumită 
substanță care în esența sa 
poate să nu fie dăunătoare. 
Substanțele care produc 
reacții alergice sunt numite 
alergeni. În practică, numărul 
de substanțe care pot provoca 
alergii este nelimitat. Reacțiile 
alergice sunt diferite și după 
intensitate: de la ușoare, 
medii, la grele care sunt 
asociate cu dificultăți de 
respirație, erupții cutanate, 
scădere a tensiunii arteriale, 
întârziere a ritmului cardiac și 
chiar moarte (șoc alergic).
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Prof. Dr. Metin Cakmakci 
Specialist în chirurgie generală
Centrul Medical Anadolu

Odată cu dezvoltarea tehnologiei intervenția chirurgica-
lă deschisă este de domeniul trecutului. Prin incizii 
foarte mici și metode minim-invazive (fără a afecta 
integritatea corpului), pot fi efectuate operațiile de 
apendicită, vezică biliară și hernie dar şi intervenții 
pentru  boli de reflux gastro-esofagian, probleme cu 
splina, obezitate sau la eliminarea tumorilor. 

intervențiile chirurgicale complexe nu mai sunt comple-
xe
Dezvoltarea tehnologiei medicale oferă uzabilități semnificative 
în tehnicile chirurgicale utilizate. Laparoscopia are aproape 25 de 
ani de istorie și inițial a fost aplicată în intervenții chirurgicale 
mai simple care urmează să fie efectuate prin deschiderea de mi-
ci incizii la nivelul abdomenului pacientului.
Astăzi, datorită tehnologiei avansate, aceasta metodă este folosi-
tă în operații mai grave și majore în diferite părți ale corpului. La-
paroscopia de tehnologie avansată  sau chirurgia robotizată, așa-
numită chirurgie minim invazivă, astăzi este de preferat într-un 
număr mare de operații, deoarece incizia chirurgicală este mult 
mai mică, durerea post-operatorie este mai slabă și durata de spi-
talizare este mai scurtă. Astfel, oferă avantajul unei reveniri rapi-
de a pacientului. 

intervenție chirurgicală cu foarte puține traume
În chirurgia convențională există mai multe dificultăți, atât pen-
tru pacient, cât și pentru echipa medicală. Este necesar ca pere-
tele abdominal să fie deschis și să rămână deschis prin instru-
mente speciale. În plus, atunci când se încearcă să se ajungă în  
zona cu probleme, există riscul de deteriorare al organelor sănă-
toase.
Dificultățile în urmărirea acestor procese cu ochiul liber în tim-
pul intervenției, prin tehnicile noi sunt reduse la minimum. Acest 
lucru permite efectuarea de incizii chirurgicale foarte mici, în 
funcție de domeniul de intervenție. Cu ajutorul unei camere de 
fibră optică și unor instrumente speciale, se efectuează o 
intervenție chirurgicală care asigură pacientului un tratament cu 
traume minime.
Un alt aspect util al metodei este că ea permite să fie observat lo-
cul intervenției chirurgicale pe monitor prin imaginile de la ca-
mere optice în perspective diferite. Această abordare la care nu 
se folosesc mâinile și instrumentele chirurgicale, ci instrumente 
laparoscopice și robotice, se aplică frecvent în multe intervenții 
complexe din cauza avantajelor pe care le oferă.
De asemenea, riscul de infecție și hernie care pot avea loc după o 
intervenție chirurgicală, este mult mai mic. Când facem o 
intervenție chirurgicală deschisă, zona abdomenului este afecta-

apliCarea Chirurgiei
minim invazive

Urmează la pag. 4
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Prof. Dr. Metin Cakmakci a ab-
solvit Facultatea de Medicină la 
Universitatea Hacettepe din 
Ankara în 1981. Aceasta este 
principala școală medicală din 
Turcia cu o activitate științifică 
foarte intensă. În 1989 Prof. Dr. 
Metin Cakmakci a fost numit ca 
profesor asociat la aceeași uni-
versitate, iar din anul 1996 este 
profesor.
Cariera sa se dezvoltă pentru 
perioade scurte în diferite 
instituții din Europa și SUA. El a 
lucrat în cadrul Departamentu-
lui de Chirurgie (arsuri și trau-
me) la Universitatea din Alaba-
ma de Sud, în Spitalul Militar Is-
parta, Spitalul de Stat Malkara, 
în cadrul Departamentului de 
Chirurgie Generală de la Spita-
lul Universitar din Zurich, Spita-
lul Adzhabadem.
Principalele domenii de interes 
medical sunt chirurgia de can-
cer și chirurgia minim invazivă, 

inclusiv chirurgie laparoscopică 
și robotizată. Efectuează operații 
chirurgicale multiple pentru 
cancerul de sân, cancerul de co-
lon, cancerul de rect și cancerul 
de stomac. Aproape zece ani a 
fost membru al consiliului de 
administrație, iar apoi a devenit 
președinte al Asociației Europe-
ne pentru infecțiile chirurgicale. 
El este colaborator științific al 
Colegiului American de Chirur-
gie, al Colegiului American de 
Medici lideri, al Colegiului 
American de practici medicale 
și al Bordului chirurgical euro-
pean. Are publicații științifice în 
peste 100 de reviste naționale și 
internaționale și este în echipa 
editorială la diverse reviste me-
dicale. El este autorul a cinci 
cărți și monografii, a 23 de capi-
tole din diverse cărți, redactor a 
două cărți publicate în țară și în 
străinătate. Prof. Dr. Metin 
Cakmakci a fost distins cu pre-
miul pentru cercetare de către 

Consiliul pentru Cercetare 
Științifică și Tehnică din Turcia 
(Тübitak).
„Eu sunt, de asemenea, foarte 
preocupat de siguranța 
pacienților, calitatea asistenței 
medicale și aspectele organiza-
torice ale administrației, de în-
grijire a sănătății și a sistemelor 
de sănătate. Am absolvit un pro-
gram postuniversitar pentru ad-
ministrarea instituțiilor de sănă-
tate. Pe de altă parte, eu sunt co-
fondator și primul președinte al 
Comunității turcești pentru eti-
că și reputație (TEID), înființată 
în mai 2010 ca o organizație 
non-profit, cu scopul de a dez-
volta și de a promova adeziunea 
la principiile de etică recunoscu-
te la nivel universal în afaceri și 
distribuirea lor în  mediul de afa-
ceri din Turcia. Membrii acestei 
asociații sunt de aproximativ 80 
formată din mari companii 
turcești. „

tă în mod negativ. De exemplu, organele abdominale își pierd 
umiditatea lor, temperatura scade și deoarece ele sunt tratate 
mecanic, funcțiile lor sunt afectate. Aceste probleme întâlnite în 
chirurgia deschisă, nu se găsesc în chirurgia minim invazivă. 
Există beneficii semnificative de chirurgie minim invazivă - dure-
rea postoperatorie este mult mai slabă și recuperarea este mai ra-
pidă. Un alt avantaj din punct de vedere cosmetic, sunt cicatrici-
le mai mici prin incizii în organism. 

Operațiuni din ce în ce mai complexe
În centrele medicale moderne, aproape toate intervențiile chi-
rurgicale pentru tratamentul bolii de reflux, chirurgia vezicii bili-
are, apendicita, hernia inghinală se realizează prin metodele de 
chirurgia laparoscopică sau robotică. În chirurgia generală, chi-
rurgia minim invazivă devine din ce în ce mai utilizată pe scară 
mai largă în ginecologie, chirurgie toracică și urologie, mai ales în 
cazul unor boli speciale, cum ar fi „Ahalazie“ și „Cron“, pentru în-
depărtarea splinei la pacienții cu boală hematologică, pentru a 
elimina tumora în colon, precum și tumori în glanda suprarena-
lă. „În cazul în care există o astfel de posibilitate, noi preferăm 
metoda chirurgicală laparoscopică sau robotică deoarece se efec-
tuează aceeași procedură, dar într-un mod mai precis. În ultimii 
ani, cu ajutorul acestui sistem nou am început să efectuăm 
operațiuni mai complexe, al căror număr este în creștere cu fieca-
re zi ce trece“, spune Prof. Dr. Cakmakci.

tehnologii de următoare generație
Chirurgia robotică este următorul pas în chirurgia minim invazi-
vă după chirurgia laparoscopică. În timpul operațiunii imaginile 
laparoscopice obișnuite sunt obținute de la o singură cameră în 
timp ce chirurgia robotică folosește două camere cu rezoluție 
înaltă care oferă o imagine tridimensională cu mărire a imaginii 
de 10-12 ori. Uneltele robotice ajung la zone din organism cu ac-
ces dificil pentru chirurg. Robotul modern cu care lucrează 
profesioniștii din Centrul Medical Anadolu, are patru brațe ro-
botizate. Unul gestionează camera, iar celelalte trei țin instru-
mentele chirurgicale. Două din brațele robotizate corespund cu 
mâna stângă și dreaptă a chirurgului. Celalalt braț permite efec-
tuarea unor sarcini suplimentare cum ar fi separarea și îndepăr-

apliCarea Chirurgiei
minim invazive

Urmează la pag. 14
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Prof. Dr. Metin Cakmakci

Chirurg și sef al 
Departamentului 
de Chirurgie generală la 
Anadolu Medical Center
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Cancerul de rinichi sau carcinomul cu celule renale 
reprezintă 2-3% din toate cazurile de cancer. este cea 
mai frecventă tumoră a rinichilor (benigne sau maligne) 
și constituie 85-90% din toate tumorile renale maligne. 
ea apare mai frecvent la bărbați, iar riscul este mai mare 
la persoanele între 60-70 de ani.

Cancerul de rinichi provine din sângele filtrat al rinichilor și din 
celulele epiteliale ale tuburilor renale. Există diferite stadii de 

cancer renal. În cazul în care tumora este limitată la rinichi și nu 
există metastaze, aceasta se numește cancer renal localizat. În ca-
zul cancerului renal local avansat tumora s-a răspândit în afara 
rinichilor spre țesutul sau venele din jur, glanda suprarenală sau 
ganglionii limfatici. Medicii vorbesc pentru o boală metastatică 
în cazul în care cancerul s-a extins la ganglionii limfatici la 
distanță sau la alte organe. Este tipică pentru tumorile rinichiului 
metastaza precoce prin calea sanguină (intravenoasă), inițial în 
vena renală, iar în stadiul mai avansat este posibil „trombul tu-
moral“ să ajungă la atriul drept cardiac. Din acest motiv, cele mai 
frecvente metastaze la distanță sunt în plămâni.

Care sunt simptomele?
În stadiile incipiente, cancerul renal nu prezintă simptome sau 
plângeri. Odată cu creșterea carcinomului renal, cu toate acestea, 
se pot prezenta simptome care sugerează prezența lui:

•	 Prezența	sângelui	în	urină	care	poate	fi	văzut	cu	ochiul	li-
ber, sau sângerare care poate fi văzută printr-un examen 
microscopic al urinei

•	 Masa	tumorala	din	jurul	rinichilor
•	Lipsa	poftei	de	mâncare
•	Pierderea	în		greutate
•	Temperatură	ridicată	repetată
•	Durere	continuă	neîntreruptă	în	flanc
•	Creșterea	tensiunii	arteriale
•	Hemoglobină	scăzută	în	sânge	(anemie)
•	Stare	generală	proastă	și	slăbiciune.

Aceste simptome pot fi observate și in alte boli decât cancerul de 
rinichi. Prin urmare, în scopul de a stabili diagnosticul și trata-
mentul corect este necesar pentru persoanele cu astfel de simp-
tome să consulte un urolog. În stadiile incipiente, boala nu are 
simptome. Prin urmare, este necesar să se efectueze examinări 
medicale periodice. Diagnosticul precoce duce la un succes sem-
nificativ, mult mai promițător în terapie. În paralel, se extinde și 
calitatea vieții pacientului.

Cine este expus la risc?
Cauzele cancerului renal sunt adesea dificile de determinat. La 
fumători, cancerul de rinichi apare de cinci ori mai mult. Un alt 
factor de risc ridicat este obezitatea. Rudele de pe linie dreaptă 
din gradul I cu cancer renal sau hipertensiune arterială sunt, de 
asemenea, factori de risc potențial.
Unele schimbări în stilul de viață, cele mai notabile dintre ele 
sunt renunțatul la fumat și menținerea unei greutati sanatoase, 
poate reduce riscul de cancer renal.

Cum este diagnosticat?
Atunci când vizitați medicul dvs. el va pune întrebări legate de 
starea dvs. generală de sănătate, apoi va face un examen fizic. 

Urmează la pag. 14

Prof. Dr. Cemil Uygur
Urolog 
la Centrul Medical Anadolu

CanCerul renal – se desCoperă aC-
Cidental și progresează în liniște
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tumoarea glandei 
suprarenale apare brusC

Dr. erdem turemen
specialist în endocrinologie și boli metabolice 
la Anadolu Medical Center

glandele suprarenale sunt situate chiar deasupra 
rinichilor. ele sunt de forma unei piramide, produc 
hormoni și sunt esențiale pentru organism. glandele 
suprarenale mențin echilibrul corpului în cazul apariției 
unor situații de stres.

De obicei, tumorile care apar pe glandele suprarenale sunt con-
statate în cazul unor plângeri asociate cu stomacul sau ca re-

zultat al cercetărilor privind tensiunea arterială.

este necesar ca activitatea hormonală să fie studiată
Pentru stabilirea diagnosticului se acordă o atenție la studiul 
activității hormonale. Glanda suprarenală este formată dintr-o 
parte corticală sau cortexul și o parte medulară sau miezul (me-
dulla). Cortexul produce cortizol, aldosteron și hormoni andro-
geni, iar partea medulară produce adrenalină și noradrenalină. 
Sarcina lor principală este să mențină o tensiune arterială con-
stantă, să echilibreze fluidele și electroliții, în situații de stres să 
sublinieze măsurile care trebuie luate de către organism.

Se observă o distribuție modificată a țesutului adipos
Dr. Turemen informează că activitatea de 20% din aceste tumori 
este într-o direcție hormonală. În cazul în care formațiunea 
afectează hormonul de cortizol, la pacienți se modifică distribuția 
țesutului adipos. Țesutul adipos se adună în jurul abdomenului, 
gâtului și feței. Diagnosticul este confirmat de testul pentru 
măsurarea valorilor de cortizol din sânge și măsurarea valorilor 
de cortizol ca rezultat al inhibării sale. În cazul în care formațiunea 
afectează hormonul aldosteron, această situație este greu de 
stăpânit. Există hipertensiune și anomalii electrolitice.

tipuri de tumori ale glandei suprarenale
Carcinomul cortical (carcinomul cortexului) al glandei suprare-
nale sau carcinomul adrenocortical este o boală rară. Tipic este 
pentru persoanele cu vârsta peste 40 de ani. Femeile sunt mai des 
afectate decât bărbații. 
Feocromocitomul este un neoplasm malign al miezului glandei 
suprarenale.
Neuroblastomul este o tumoră embrională care apare de obicei 
până la vârsta de 5 ani. Imaginea clinică este determinată de loca-
lizarea tumorii și prezența metastazelor în alte organe și sisteme. 
Unele dintre aceste simptome sunt rezultatul comprimării orga-
nelor adiacente și structurilor neoplasmului.

tratament

Îndepărtarea chirurgicală a glandei suprarenale este numită 
adrenalectomie care se poate face în trei moduri: chirurgie 
tradițională deschisă, chirurgie laparoscopică și chirurgie roboti-
zată. Alegerea ce intervenție chirurgicală trebuie să fie întreprin-
să depinde de faptul dacă formațiunea este benignă sau malignă, 
precum și după ce a fost stabilită mărimea și răspândirea 
formațiunii către țesuturile învecinate. Dacă este necesar se în-
treprinde o chimioterapie și radioterapie.
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CanCerul de veziCă urinară 
apare mai freCvent

Prof. dr Nazmi Yalcin ilker,
doctor urolog și Director 
al Centrului Medical Anadolu

Cancerul de vezică urinară este unul dintre cele mai 
importante tipuri de cancer ale sistemului urinar și 
reprezintă o proporție mare de decese cauzate de acest 
tip de boală. 

Probabilitatea bolii și incidența cancerului de vezică urinară 
este diferită în funcție de regiunea geografică. Pentru dezvol-

tarea acestui tip de cancer poate fi enumerată o serie de factori: 
fumatul, expunerea la fumul de tutun, expunerea la anumite 
substanțe chimice, utilizarea unui anumit tip de calmante, îndul-
citori artificiali, infecții bacteriene și parazitare, pietre la  vezica 
urinară, radiații ale bazinului, precum și unele medicamente uti-
lizate în  chimioterapie.

Care sunt simptomele?
Simptomele includ: sânge în urină, durere/usturime  la urinare, 
urinare frecventă sau frecvența de urgențe false de urinare. 
Prezența acestor simptome nu este neapărat un indicator al bolii. 
Aceste simptome apar în cazul unor stări inflamatorii, în prezența 
tumorilor benigne, în prezența pietrelor în vezica urinară sau în 
partea inferioară a ureterului. În cazul acestor simptome trebuie 
să consultați un urolog.

Cum este diagnosticat?
În timpul examinării medicul pune întrebări cu privire la starea 
generală de sănătate a pacientului, anamneza cancerului în fa-
milie și simptomele existente. Urmează o examinare fizică ge-
nerală și prelevarea de probe de urină pentru testarea prezenței 
celulelor canceroase în urină, rinichi și vezica urinară. Pentru a 
face o evaluare adecvată, se folosesc diferite teste radiologice 
(ecografie, pielografie intravenoasă, tomografie computerizată 
etc.). Dacă consideră că este necesar, specialistul poate solicita 
revizuirea interiorului vezicii prin cistoscopie. Aceasta este o 
procedură în care, prin intermediul unui tub subțire, echipat cu 
o camera optică, se penetrează prin uretră și se efectuează 
inspecția și evaluarea suprafeței interioare a vezicii urinare. În 
timpul acestei revizuiri, este posibil să fie luate probe de țesuturi 
suspecte. Probele luate sunt examinate la microscop de un pa-
tolog care face concluzia cu privire la prezența celulelor cance-
roase.

Cum se tratează?
Tratamentul depinde de gradul de răspândire a cancerului și sta-
diul acestuia și starea generală de sănătate a pacientului. În 
funcție de caracteristicile cancerului pot fi aplicate chirurgia, ra-
dioterapia, chimioterapia sau imunoterapia. Poate fi folosită ori-
care dintre aceste metode de tratament sau poate fi aplicată o te-
rapie combinată.

Metode de tratament:
Chirurgie: Se aplică în faza inițială a cancerului de vezică urina-
ră. Printr-o intervenție închisă atunci când se efectuează o cisto-
scopie de diagnosticare țesuturile canceroase sunt eliminate. 
Aceasta metodă se numește metoda de îndepărtare a țesutului 
din uretră. Dat fiind faptul că majoritatea cancerelor de vezică 
urinară sunt superficiale, această metodă de tratament este con-
siderată foarte eficientă.
În cazurile în care există o răspândire a cancerului mai adânc în 
vezica urinară, se aplică o intervenție chirurgicală care se 
numește cistectomia radicală și presupune îndepărtarea ganglio-
nilor limfatici, împreună cu grupul de țesuturi și organe înconju-
rătoare. La bărbați, acestea sunt vezică urinară, prostată și vezi-
cule seminale, și la femei – vezică urinară, uter, ovare și vaginul 
superior. De multe ori, în astfel de cazuri, folosind o parte din in-
testinul subțire al pacientului, medicii crează o nouă vezică uri-
nară care poate stoca urina.

Radioterapia: se aplică în cazurile în care zona afectată de can-
cer este limitată. În unele cazuri poate fi aplicată înainte sau după 
o intervenție chirurgicală, se poate utiliza singură, fără un trata-
ment chirurgical sau în combinație cu chimioterapie.
Chimioterapia: în funcție de caracteristicile de cancer se poate 
aplica în vezica urinară după o intervenție chirurgicală sau intra-
venos în combinație cu radioterapia.
Imunoterapia: Aceasta este o metodă de activare a mecanismu-
lui de apărare naturală a organismului prin utilizarea de droguri. 
Se utilizează în perioada în care cancerul este superficial. Se apli-
că în 6 săptămâni – începe mediu de la ziua a 7-a până la ziua a 
10-a după intervenție o dată pe săptămână, terapia poate fi repe-
tată sau poate fi aplicată sub forma unui tratament de 3 săptă-
mâni în perioadele ulterioare.
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În timp ce sezonul de vacanță este în plină desfășurare, 
aproape toata lumea caută să dobândească un bronz 
cafeniu expunându-se la soare ore îndelungate. lumina 
soarelui este un factor de necontestat imunomodulator. 
ea este unul dintre regulatorii funcțiilor biologice umane 
de bază și de prezența sa depinde sinteza multor 
vitamine, hormoni, mediatori. expunerea la lumina 
soarelui este o parte din procedurile sănătoase reco-
mandate pentru diferite scopuri, atât la persoane 
sănătoase, cât și în multe boli. 

Pe lângă efectul său favorabil lumina arsura are și anumite 
efecte adverse. Cea mai frecventă este arsură solară în cazul 

expunerii la soare la ore nepotrivite sau pe o perioada îndelun-
gata. Un nou studiu în SUA a arătat că la persoanele care s-au 
expus la soare de cinci ori sau mai mult, până la punctul de a 
obține vezicule pe piele, riscul de cancer de piele a crescut cu 
80%.

Alergie la soare
În unele cazuri, cu toate acestea, durata și intensitatea expunerii 
sunt aproape irelevante. Alergia la soare este o boală frecventă în 
zilele calde. Ea se datorează reacției sistemului imunitar uman la 
soare. Motivul exact pentru deblocarea ei până acum este necu-
noscut, se presupune că există o predispoziție genetică pentru 
dezvoltarea alergiilor solare. În mod obișnuit reacția pielii începe 
să se dezvolte câteva ore după expunerea la soare. Imaginea clini-
că este cea mai pronunțată după o expunere de trei zile la soare, 
uneori slaba și chiar în curs de dispariție fără tratament după o 

expunere de zece zile. Ea se manifestă în diferite tipuri, cu erupții 
pruriginoase pe zonele expuse, uneori cu implicarea conjuctivi-
telor (ochii) și rareori cu manifestări comune - febră, dureri de 
cap, oboseală. 

Melanomul - tipul de cancer de piele cel mai dificil de 
tratat
Prof. Dr. Serdar Turhal, medic oncolog la Centrul Medical 
Anadolu, a raportat că melanomul este un tip de cancer de piele 
care poate fi format nu numai în părțile din piele care au fost ex-
puse la soare, dar peste tot, chiar și în gură și în nas. Tratamentul 
lui primar este îndepărtarea chirurgicală. În cazul în care nu exis-
tă metastaze este adecvată aplicarea unui tratament  cu medica-
mente.

Pentru a preveni cancerul de piele acordați atenție la 
soare
„A se evita expunerea neprotejată la soare, nu folosiți aparate 
pentru închiderea la culoare a pielii. Fotoprotectorii sunt, de ase-
menea, o parte importantă din prevenire. Trebuie să alegeți cre-
me cu factori ridicați de protecție solară, cu spectru larg, nu aro-
matizate și cu un ingredient mineral de protecție solară. Ca pro-
filaxie, persoanele cu alergie solară constatată este mai bine să în-
ceapă administrarea de preparate antihistaminice cu câteva zile 
înainte de expunerea la soare. Consultați medicul dumneavoas-
tră dacă aveți pete suspecte care depășesc dimensiunea de 6 mm, 
de culoare închisă sau dacă în pata există 3 sau mai multe culori, 
dacă pata are marimi nedefinite, dacă crește, dacă are mâncări-
me/sângerare”,  ne sfătuiește profesorul Dr. Turhal.

soarele –
prieten și dușman al pielii

Prof. Dr. Nazim Serdar turhal
Oncolog medical
Anadolu Medical Center



Buletinul informativ al Centrului meDiCal anaDolu
iulie-auguSt 2016 9

Odată cu dezvoltarea și îmbunătățirea tehnologiei 
medicale se perfecționează și metodele de obținere a 
imaginilor. O astfel de metodă este „angiografia 
tomografică computerizată“, de asemenea cunoscută 
sub numele de „angiografie virtuală.“ Dr. gursel Ateş, 
specialist în cardiologie la Anadolu Medical Center, a 
informat cu privire la angiografia virtuală despre care 
există o mulțime de concepții greșite.

Ce reprezintă Angiografia coronariană Ct?
Acesta este numele testului în care din vena brațului sau din zona 
genitalelor se introduce o substanță specifică opacă (de contrast). 
În trecerea sa în venele inimii se efectuează o fotografiere 
tomografică de multe secțiuni mici. Aproximativ între 6 și 20 de 
turații sunt necesare pentru fotografierea completă a inimii. În 
timpul procedurii este utilizat un beta-blocant pentru a evita 
tulburările de ritm. Folosind un software special, imaginile 
obținute din studiul tomografic sunt transformate în 
tridimensionale și se obține o imagine a arterelor coronare, 
similară cu angiografia obișnuită.

Cum se efectuează procedura?
Angiografia coronariană virtuală se face în două etape. În prima 
etapă facem o fotografiere directă înainte să introducem 
substanță de contrast pentru a determina nivelul de calcifiere 
cardiovasculară. Din imaginile dobândite se evaluează în mod 

matematic calcifierea venelor. În cazul în care calcifierea este sub 
un anumit nivel, vom continua cu infuzia substanței de contrast 
în venă. Aceasta este și diferența față de angiografia normală. Pe 
calculator sunt extrase imaginile de incizie. Apoi, aceste imagini 
de incizie sunt procesate de calculator și se obține o imagine 
tridimensională. În acest proces este important să se obțină o 
imagine a sângelui, atunci când trece prin vasele sanguine 
cardiace. Pentru a obține o imagine completă a inimii, trebuie să 
fie colectate imaginile fotografiate cu câteva bătăi de inimă și să 
se unească într-un mediu de calculator.

Care este durata procedurii?
Procedura este de foarte scurtă durată. Fotografierea imaginilor 
se finalizează în 6-24 secunde. Dar, cea mai importantă este 
pregătirea pacientului pentru procedură. Pentru a face acest 
studiu, ritmul cardiac trebuie sa fie de aproximativ 60 de bătăi pe 
minut. În cazul în care pulsul este la acest nivel procedura se face 
imediat. În cazul în care pulsul este de peste 60 de bătăi pe minut, 
se dau medicamente pe cale orală și/sau intravenos pentru a 
încetini ritmul cardiac, iar procedura se efectuează atunci când 
acesta scade la nivelul cerut. 

Avantajele angiografiei virtuale
Cel mai mare avantaj este că, fără a intra într-o arteră se 
fotografiază arterele coronare. Astfel, sunt prevenite complicațiile 
care pot apărea în timpul angiografiei normale atunci când ca 

angiografia Coronariană Ct

Urmează la pag. 10

Dr. gursel Ateş, 
specialist în cardiologie de la 
Anadolu Medical Center
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rezultat al testului de stres pozitiv nu este exclusă boala cardiacă 
coronariană sau după un diagnostic confirmat de îngustarea 
vaselor coronare nu este necesară efectuarea unei angiografii 
convenționale inutile. Dar, în cazul angiografiei virtuale pacientul 
primește o anumită doză de radiații. De asemenea, substanța 
care este introdusă în timpul procedurii încarcă rinichii. Din 
acest motiv, angiografia virtuală nu este o metodă care se aplică 
deseori. Procedura trebuie să se facă pe pacientul potrivit la 
momentul potrivit.

Cine este pacientul potrivit?
ACT se recomandă numai în cazul testului de stres pozitiv 
pentru a confirma diagnosticul. Unul dintre motivele ca  
angiografia CT să nu fie recomandată ca test de screening este 
expunerea la niveluri ridicate de radiații în timpul studiului și 
utilizarea substanței de contrast. În cazul în care testul de stres a 
arătat o problemă și dacă sunteți sub vârsta de 40-50 de ani și vă 
plângeți de dureri în piept, poate că dvs. sunteți potrivit pentru o 
angiografie virtuală. Există un grup de pacienți pentru care nu se 
poate spune că rezultatul testului de stres este bun sau rău. În 
acest grup se face un studiu suplimentar pentru a se vedea dacă 
există o problemă cu vasele sanguine.

Există două grupuri suspecte. Primul grup sunt pacienții la care 
testul de stres indică o problemă, iar al doilea grup sunt pacienții 
la care rezultatele arată că nu există nici o problemă. În acest 
grup, dacă vom face o angiografie virtuală a unui pacient la care 
riscul de boală este foarte mare, probabilitatea să-i facem ulterior 
o angiografie convențională este de asemenea foarte mare. Astfel 
se va realiza o procedură inutilă.

Cine sunt oamenii la care rezultatul din angiografia 
virtuală este probabil să arate o problemă?
La oamenii care suferă de diabet zaharat de mult timp, care au 
hipertensiune arterială și colesterolul ridicat, toți factorii de risc 
cardiovascular ridicat, și la oamenii în vârstă de peste  50 de ani, 
există o mare probabilitate ca rezultatele să fie problematice. 
La persoanele la care a fost identificată anterior o boală a arterelor 
coronare, probabilitatea ca rezultatele din angiografia virtuală să 
fie problematice este mai mare.

Cui nu se poate aplica angiografia virtuală?
Nu se poate aplica la persoanele cu insuficiență renală, cu 
hipertiroidie cu ritm cardiac anormal.

Nivelurile de acuratețe în evaluarea bolilor cardiace structurale, în evaluarea 
permeabilității venelor legate după o intervenție chirurgicală de by-pass, sunt aproa-
pe 100%.
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Se poate aplica copiilor?
În mod obișnuit, metoda este utilizată în defectele structurale ale 
inimii și vaselor sanguine. Uneori, în comparație cu angiografia 
clasică, dă rezultate mai bune.

este angiografia virtuală o metodă care se folosește 
des?
Angiografia virtuală este o metodă de analiză. Noi folosim acest 
studiu nu numai pentru angiografia coronariană, dar, de 
asemenea, pentru evaluarea tuturor vaselor sanguine din 
organism. Angiografia virtuală nu este o metodă de determinare 
a riscului de boli de inimă, nu este o metodă de a controla riscul. 
Aceasta este utilizată pentru a determina dacă există sau nu o 
boală arterială coronariană sau dacă să fie efectuată sau nu o 
intervenție. În cazul în care rezultatele testului de stres sunt 
proaste, iar probabilitatea persoanei in cauză să devină bolnavă 
este scăzută, atunci, în acest caz, noi recomandăm angiografia 
virtuală. Dar, în cazul în care testul de stres a fost negativ, iar 
pacientul nu are plângeri majore, atunci nu există nici un sens să 
facem aceasta. În cele din urmă, aceasta metodă are anumite 
riscuri. 

Cât de mult timp trebuie să treacă între două angiografii 
virtuale?
Nu este foarte potrivit să definim timpul pentru asta, dar trebuie 
să existe un motiv serios pentru a cere repetarea. Nu este necesar 
ca acest studiu să fie făcut numai cu scopul verificării.

Care sunt concepțiile greșite despre angiografia virtuală?
Angiografia virtuală nu este un test de screening. Domeniul cel 
mai potrivit de utilizare este la pacienții cu risc scăzut de boli ale 
arterelor coronare, în scopul de a arăta și a dovedi că ei nu suferă 
de aceste afecțiuni.

Care este procentul de acuratețe a rezultatelor?
În prezența unei boli, se poate diagnostica cu acuratețe în 80-90% 
din cazuri. Nivelurile de acuratețe în evaluarea bolilor cardiace 
structurale, în evaluarea permeabilității venelor legate după o 
intervenție chirurgicală de by-pass, sunt aproape 100%.

Domeniile în care angiografia virtuală 
oferă cele mai bune rezultate sunt 
cazurile cu deteriorări structurale ale 
inimii și vaselor sanguine. În evaluarea 
permeabilității venelor asociate la 
pacienții după chirurgie de by-pass, 
rezultatele sunt aproape perfecte. Zona 
cea mai de succes a acestui studiu este 
coarctația de boala arterelor coronare.
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Ma numesc  jianu Daniela ionela, in 
octombrie o sa implinesc 36 de ani si 
sunt din judetul Valcea. Sunt profesoara 
de geografie.

Boala mea a inceput in 2011 cand am fost 
operata la sanul drept in Cluj, Romania 

iar in 2013 s-a intervenit si la sanul stang. In 
2016 cancerul a recidivat si a inceput sa-mi 
afecteze plamanii si sternul, am facut sase cu-
re de chimioterapie in Romania dupa care am 
aflat ca am metastaze in tot corpul, in oase, fi-
cat.

Stiam de Centrul Medical Anadolu de cand 
am inceput tratamentul dar pe atunci inca 

mai speram in recuperare si credeam ca radi-
oterapia sau chimioterapia administrata in 
Romania e la fel cu cea din Centrul Medical 
Anadolu. Am ajuns la Anadolu in august 2016 
cu dureri groaznice pe care le aveam de trei 
saptamani. Plasturii de durere care mi s-au 
aplicat mi-au usurat suferinta. Mi s-a reco-
mandat chimioterapie si radioterapie. Ce iu-
besc cel mai mult la radioterapie e faptul ca 
asistentele sunt atat de vesele si atat de dragu-
te cu mine.

As dori sa transmit un mesaj pentru toti bol-
navii care trec prin aceste chinuri: “veniti la 
Anadolu. Eu regret ca nu am venit mai devre-
me dar sunt optimista”.

„regret Ca nu am 
venit mai devreme”

impărtășit

pe sCurt

Sudoarea este neplăcută, 
dar indicativă
Sudoarea este neplăcută pentru 
toată lumea. Dar, sudoarea oferă 
informații importante. Sudoa-
rea bolnavului cu fibroză chisti-
că are o concentrație de 5 ori 
mai mare de sodiu și clor din cea 
a unei persoane sănătoase. Cer-
cetătorii de la Johns Hopkins 
Medicine au dezvoltat un sen-
zor special care raportează 
compoziția sudorii. Senzorul 
poate fi purtat lipit de corp sau 
cusut în haine și display-ul său 
oferă bolnavilor cu fibroză chis-
tică sau persoanelor care 
desfășoară activitate obositoare 
fizică (sportiști, soldați, etc.) 
informații despre echilibrul lor 
electrolitic și ceea ce ei trebuie 
să bea pentru a-l recupera.

Proteine - cheia pentru 
tratamentul cancerului
Cancerul este privit ca o boală 
a genomului. Dar acest genom 
trebuie să se exprime în rezul-
tate funcționale, iar proteinele 
sunt rezultatul funcționării 
efective a genomului. Această 
concluzie conduce la studiul 
de date protegenomice de că-
tre oamenii de știință de la 
Johns Hopkins Medicine. O 
examinare atentă a aproxima-
tiv 200 de proteine arată ca 
multe dintre ele sunt implicate 
în circulația celulei și funcția 
sistemului imunitar: cele două 
procese implicate în dezvolta-
rea cancerului. Așa-numita 
analiză proteogenomică este 
în curs de desfășurare și va 
ajuta oamenii de știință să 
îmbunătățească tratamentul 
și calitatea vieții pacienților cu 
cancer.
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BBQ este o parte din cultura noastră. este discutabilă 
întrebarea în ce măsură felurile de mâncare delicioase 
pregătite pe BBQ sunt sănătoase. experții avertizează: 
carnea gătită la foc mare pentru o perioadă scurtă de 
timp are un efect cancerigen și prezintă riscuri pentru 
sănătate. Cancer la stomac, intestin și esofag, drept 
cauze, în prim-plan stau de cele mai multe ori obiceiuri-
le privind metoda de prepărare a cărnii și frecvența 
consumului.

Prin urmare, este foarte important nu numai ceea ce mâncăm, 
ci modul în care mâncăm. Dr. Cağatay Demir,  expert în 

nutriție și dietetician al Centrul Medical Anadolu, informează că 
produsele alimentare care sunt supuse unui tratament termic ri-
dicat sunt extrem de dăunătoare pentru sănătate și adaugă că 
:printre alimentele bogate în proteine care sunt prelucrate într-
un timp foarte scurt la o temperatură ridicată, cum ar fi carnea, 
prezintă cel mai mare risc.

Nu gătiți carnea la foc mare
Modul în care apar efectele cancerigene? Este vorba despre două 
efecte diferite: in primul rând, atunci când carnea este supusă la 
temperatura ridicată, ea suportă o denaturare. În al doilea rând, 
grăsimea din carne care curge pe cărbune și arde apoi se oxidea-
ză și se lipește din nou de carne.

Prof. Dr. Necdet Üskent, medic oncolog al Centrului Medical 
Anadolu, declară că nitrozaminele care apar în carnea gătită la 
temperatura ridicată au efecte cancerigene și prezintă una dintre 
cauzele în dezvoltarea cancerului de stomac. „În funcție de tehni-
cile de gătit este posibil în hrană să se formeze substanțe canceri-
gene. În fruntea listei sunt alimentele prăjite și produsele din car-
ne prelucrate la temperaturi ridicate. În timpul acestui tip de pre-
lucrare al produselor alimentare se formează substanțe canceri-
gene printre care sunt aminele aromatice heterociclice și nitriți. 
În special la prepararea cărnii care este în prealabil tratată cu sa-
re, se formează efecte cancerigene semnificative. În plus, bacteria 
pilori Helicobacter (Helicobacter pylori) produce efecte adverse 
cronice asupra stomacului, ceea ce duce la cancer gastric„..

Cât de des trebuie să fie consumate?
Potrivit prof. Dr. Üskent este dificil de a determina cu exactitate 
ce cantitate comsumată ar duce la cancer. „Se poate spune că ris-
cul este mai mare la persoanele pentru care aceste obiceiuri ali-
mentare fac parte din viața lor de zi cu zi. Un alt punct important 

este adoptarea unei cantități egale de substanțe anticarcinogeni-
ce. Prin consumul de fructe și legume care conțin substanțe anti-
carcinogenice, cum ar fi licopenul, polifenoli, izoflavone, alium și 
taninuri, efectul poate fi echilibrat. „
Mâncările pregătite la grătar, indiferent dacă acestea sunt cărnuri 
sau legume sunt expuse în mod egal la monoxid de carbon și dio-
xid de sulf. În ceea ce privește efectele cancerigene, nu există nici 
o diferență între carnea albă și roșie. În acest mod de gătit, riscul 
este observat în mod egal în toate grupele de alimente. În 
comparație cu carnea, legumele contin niveluri mai ridicate de 
apă, prin urmare, efectul cancerigen din ele este mai mic. Cu toa-
te acestea ele pierd o parte semnificativă a vitaminelor sale.

Ce se poate face?
În primul rând, în măsura în care este posibil, trebuie să fie redu-
să frecvența consumului de alimente preparate pe BBQ. Dr. Ca-
gatay Demir  recomandă gătirea cu abur care protejează valoarea 
nutritivă a produselor. „Să nu uităm că gătirea de carne și legume 
la aburi sau într-un cuptor de gătit este una dintre metodele reco-
mandate de gătit sănătos. În cazul în care BBQ-ul, cu toate aces-

bbQ 
este o plăCere Cu ConseCințe
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tarea țesuturilor și urmărirea suturii chi-
rurgicale. Robotul are un dispozitiv arti-
culat EndoWrist la capătul mâinilor sale. 
Acest dispozitiv oferă șapte grade de liber-
tate a mișcării și două grade de rotație axi-
ală, mimând astfel, mișcări ale mâinii și în-
cheieturii mâinii. Gama largă de mișcări 
ale acestor instrumente depășește multe 
din dificultățile întâlnite în timpul 
intervenției chirurgicale laparoscopice bi-
dimensionale. Mișcările mâinilor chirur-
gului sunt scanate și transferate la brațele 
robotizate prin intermediul unui sistem 
informatic. Chiar și cea mai mică agitare a 
mâinilor este eliminată de către robot. Sis-
temul elimină spasmele mai mare de 6 Hz, 
astfel încât procedurile care necesită o 
mare precizie pot fi executate cu ușurință. 

Nu există nici o restricție de vârstă 
pentru aplicarea chirurgiei minim 
invazive 
Această metodă poate fi folosită la orice 
vârstă - de la nou-născut la bătrânețe. 
Echipamentul tehnologic în centrul medi-
cal și experiența chirurgului care va efec-
tua intervenția sunt printre factorii 
importanți pe care pacienții trebuie să le 
ia în considerare înainte de a se supune la 
o asemenea intervenție chirurgicală.

Pentru a evalua starea generală de sănăta-
te medicul va prescrie un test de sânge și 
urină. Se vor face în continuare și studii 
radiologice pentru a evalua organele rena-
le și periferice. Acestea includ ultrasunete, 
pielografie intravenoasă, tomografie com-
puterizată, rezonanță magnetică nucleară. 
Scopul este de a stabili localizarea și mări-
mea tumorii, dacă există ganglioni limfa-
tici măriți, dacă tumora s-a extins la orga-
nele adiacente, cum ar fi glanda suprare-
nală, ficat, splină sau pancreas, dacă tu-
mora a afectat și sistemul urinar și altele. 
Biopsia renală nu este o procedură stan-
dard în diagnosticul cancerului de rinichi. 
Biopsia poate fi necesară în cazul în care 
rezultatele scanerului nu sunt suficient de 
clare sau tumora este mică și poate fi trata-

tă cu supraveghere activă, prin ablație cu 
frecvență radio sau crioterapie. 

Ce tratament se aplică?
Tumorile renale sunt clasificate în funcție 
de stadiul, sub-tipul și gradul de agresivi-
tate a celulelor tumorale. Aceste trei ele-
mente stau la baza tratamentului posibil. 
Chirurgia este primul pas în tratamentul 
cancerului renal. Cel mai bun tratament 
posibil pentru tumorile renale este înde-
părtarea chirurgicală. Tratamentul se re-
feră la îndepărtarea completă a țesutului 
oncologic. Cancerul localizat al rinichiu-
lui poate fi îndepărtat prin nefrectomie 
parțială sau prin nefrectomie radicală. 
Ambele proceduri pot fi efectuate prin 
chirurgie deschisă, laparoscopie sau prin 
chirurgie robotică. Este important de re-
marcat faptul că, după o intervenție chi-
rurgicală, realizarea unui tratament com-
plet depinde de stabilirea gradului și sta-
diul de cancer. Prin depistare precoce a 
cancerului, șansele de tratament prin 
intervenție chirurgicală sunt mari. După o 
intervenție chirurgicală, în funcție de sta-
rea pacientului și, dacă este necesar, ca un 
tratament suplimentar poate fi prescrisă și 
imunoterapie. Pentru pacienții cu metas-
taze, pe partea afectată se aplică terapia cu 
radiații. Chimioterapia poate fi utilizată în 
cazul tumorii Wilm’s care apare la copii.
În cazul în care intervenția chirurgicală nu 
este adecvată și în cazul în care tumora es-
te asociată cu simptome, cum ar fi sânge-
rare și durere, medicul poate recomanda 
embolizare. Dar embolizarea este un tra-
tament posibil pentru cancer renal avan-
sat local și este recomandată în cazul în 
care o intervenție chirurgicală este impo-
sibilă sau riscantă. În timpul tratamentu-
lui este plasat un mic cateter în zona geni-
tală pentru a ajunge la vasele sanguine din 
jurul rinichilor.

tea, este metoda dvs. preferată, este nece-
sar să se aștepte ca focul să ajungă la o sta-
re de fervoare, apoi carnea, legumele sau 
produsele dorite trebuie să fie plasate la o 
distanță de cel puțin 15 cm de  foc. În acest 
fel, carnea este gătită lent și este mai sănă-
toasă.“
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Atunci când utilizați BBQ trebuie să 
consumați vitamina C.
Potrivit dr.Cağatay Demir, din punct de 
vedere al modului sănătos de mâncat, 
soluția cea mai eficientă este refuzul com-
plet de alimente gătite pe un BBQ. Dar 
aceasta încă depinde de atitudinea fiecărui 
individ. Prin consumul unei cantități mai 
reduse de alimente gătite pe un BBQ se re-
duc și daunele cauzate organismului. O al-
tă metodă de reducere a efectelor nocive 
este alegerea unui grătar electric, dar și 
pentru aceasta opțiune este recomandată 
distanța dintre carne și grătar să fie aproxi-
mativ 15 cm.
Substanțele nocive care rezultă din pregă-
tirea mâncării pe BBQ pot fi neutralizate 
prin luarea de antioxidanți. Dar Dr. Demir 
subliniază că acesti antioxidanți nu trebu-
ie să fie sub formă de tablete. „Odată cu 
consumul de alimente pregătite la BBQ 
poate fi administrat un suc de fructe bogat 
în vitamina C sau o salată verde. Toate 
acestea sunt importante pentru crearea 
unui regim alimentar echilibrat „.

Fumul - un alt efect negativ 
important 
Atunci când se utilizează BBQ supunerea 
individului la emisiile de fum, creează un 
risc pentru posibile probleme de sănătate. 
Potrivit dr. Esra Somnez, un specialist în 
boli pulmonare al Centrului Medical 
Anadolu, în fiecare an sute de oameni își 
pierd viața după o intoxicație cu monoxid 
de carbon pe care îl conține fumul din so-
be și BBQ. Deoarece monoxidul de car-
bon este un gaz care este incolor și inodor, 
otrăvirea se produce fară simptome vizibi-
le.
Dr. Sonmez subliniază faptul că la pacienții 
cu anemneza de boli pulmonare, chiar și 
expunerea pe termen scurt la fumul de la 
BBQ poate provoca reacții adverse sau 
astm și la pacienții cu boli pulmonare cu-
noscute poate duce la activarea astmului 
sau inflamarea bolii pulmonare obstructi-
ve cronice (BPOC).
Dr. Demir spune că obiceiurile alimentare 
reprezintă 35% din condițiile prealabile 
care duc la cancer, iar 70% din cazurile de 
cancer sunt datorate unor cauze care pot 
fi prevenite.  Alimentația sănătoasă și acti-
vitatea fizică asigură o protecție de până la 
40% împotriva cancerului.
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inflamație cronică
Inflamația cronică joacă un rol 
în multe boli comune și de mul-
te ori fatale, inclusiv boala 
Alzheimer, artrită, cancerul, di-
abetul, bolile cardiovasculare, și 
chiar depresie. Inflamatia este o 
parte foarte importantă a siste-
mului imunitar uman. Spre de-
osebire de inflamația bruscă, 
care activează efectele protec-
toare ale organismului, cronice, 
inflamațiile la nivel scăzut stabil 
nu pot include sau copleșească 
sistemul imunitar, ceea ce duce 
la atacarea corpului, contribu-
ind astfel la dezvoltarea bolilor 
autoimune.

excesul de greutate ne 
îmbolnăvește
Cercetătorii de la Johns 
Hopkins Medicine au găsit o 
legătură între obezitate și unii 
markeri de diagnostic. Celulele 
adipoase pot provoca elibera-
rea unui zumzet stabil, scăzut 
de citokine care în loc să atace 
agenții străini distrug nervi, or-
gane sau țesuturi. De aseme-
nea, nivelul scăzut al reacțiilor 
imune cauzate de greutatea în 
plus și lipsa exercițiilor fizice 
poate contribui la dezvoltarea 
bolii. De aceea, persoanele su-
praponderale au un risc mai 
mare de boli cardiovasculare, 
cancer și diabet.

Prof. Dr. Nazmi Ilker Yalcin este născut la 
Ankara pe 24.09.1956. El și-a absolvit 
studiile medii în 1974, în TED Ankara 
College. Din 1974 până în 1980 a frec-
ventat Școala medicală superioară 19 mai 
în Samsun. A absolvit specializarea me-
dicală în Universitatea Hacettepe din 
Ankara, în cadrul Departamentului de 
Urologie din 1984. A lucrat ca profesor 
asistent de Urologie în cadrul Departa-
mentului de Urologie de la Universitatea 
Marmara din Istanbul, în perioada 1989-
1994, iar din 1994 ca Profesor de Urolo-
gie. De 23 de ani lucrează în această uni-
versitate ca profesor, administrator și 
urolog.
Înainte de lucra la Centrul Medical 
Anadolu, Dr. Ilker Yalcin a lucrat ca 
membru al Comisiei de studiere și plani-
ficare a educației preuniversitare la Uni-
versitatea din Marmara, în perioada din-
tre 1998-2001; în calitate de Coordonator 
– administrator  al Fundației Școlii medi-
cale de la Universitatea din Marmara, în 
perioada 2002-2004, iar mai târziu în ca-
litate de Director de Știinte chirurgicale 
la Universitatea Marmara din 2000 până 
în 2004. De la 01.12.2004, Dr. Nazmi Ilker 
Yalcin este medic specialist la Anadolu 
Medical Center. Pe 01.11.2012, a fost nu-
mit Director Medical al Anadolu Medi-
cal Center.
Interesele sale medicale sunt în domeniul 
bolilor sistemului urinar, afecțiuni ale 

prostatei, urologie de sex feminin, endo-
urologie, transplantul de rinichi, infecții 
ale tractului urinar. El are peste 165 de 
publicații în reviste naționale și 
internaționale medicale inclusiv capitole 
de cărți, a participat la numeroase foru-
muri medicale la nivel european și mon-
dial. Prof. Dr. Ilker Yalcin este un mem-
bru al Bordului Directorilor al Asociației 
endourologilor, al Asociației de Urologie 
din Turcia, al Asociației urooncologice, 
al Asociației americane de urologie, al 
Asociației Europene de Urologie, al 
Asociației Internaționale pentru 
continență.
În calitate de Director medical al Centru-
lui Medical Anadolu este responsabil 
pentru coordonarea celor 1500 de medici 
cu un grad înalt de specializare.
 „Prioritățile noastre sunt siguranța și 
satisfacția pacientului. În acest scop, 
angajații noștri lucrează pentru măsura-
rea parametrilor de calitate și a le compa-
ra cu cele mai bune din lume, astfel încât 
să satisfacem și să depășim chiar și cele 
mai mari așteptări. Noi oferim același ni-
vel de serviciu timp de 24 de ore și 7 zile 
pe săptămână. Prioritatea noastră cea 
mai mare este îngrijirea pacientului. Și 
acest lucru este confirmat de acreditarea 
Centrului medical Anadolu de către Joint 
International Commicion și cooperarea 
strategică de lungă durată cu Johns 
Hopkins Medicine.

portret

Prof. Dr. Nazmi ilker Yalcin, 
urolog și Director Medical al 
Anadolu Medical Center

Prioritățile noastre sunt siguranța și satisfacția pacientu-
lui. În acest scop, angajații noștri lucrează pentru măsu-
rarea parametrilor de calitate și a le compara cu cele mai 
bune din lume ...
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informații complete cu privire la programele de screening ale 
Centrului Medical Anadolu pot fi obținute la reprezentanțele din țară.

Metodele de screening sunt fundamentale în combaterea unui număr de boli. Dia-
gnosticul precoce este un factor important pentru creșterea lungimii și calității vieții.

„Niciodată nu este prea târziu?!” ,”Sunteți 
prea ocupați pentru a avea grijă de sănătatea  
dvs ?!’’Gândiți-vă din nou ... Nu uitați să faceți 
teste de screening regulate. Anadolu Medical 
Center oferă o varietate de programe de scre-
ening pentru diagnosticarea precoce a bolilor 
cele mai frecvente la copii, bărbați și femei, în 
vârstă de 40 de ani, de la 40 până la 65 de ani, 
peste 65 de ani și programe speciale pentru 
fumători, pentru boli cardiovasculare, can-
cer, boli infecțioase, boli reumatice, pentru 
studii ale oaselor, pentru tulburări de somn, 
memorie, pentru alergii, program anti-îmbă-
trânire.

Programul de screening pentru fumatori:
examinare pulmonică și test funcțional al 

funcției respiratorii, tomografie computeri-
zată a pieptului, scanare combinată corona-
riană de calciu și ultrasunete carotide bilate-
rale.

Programul de screening cardiac
include: tomografie computerizată cantitativă 
(scanare coronariană de calciu) și o ecografie 
carotidiană bilaterală sau test de stres cardio 
(cercetări cardiace pe pistă, exerciții cu bicicle-
tă, farmacologice); ecocardiografie colorată 
Doppler în regim M și B, analize biochimice a 
homocisteinei totale, cercetare a lipidelor din 
sânge (colesterol total, colesterol HDL, coleste-
rol LDL, trigliceride) 

programe de sCreening 
la Centrul meDiCal anaDolu Joint Commission

International

inregistrați-vă gratuit la reprezentanții noștri 
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

ediție gratuită

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

în numărul următor în numărul următor așteptați

Împărtășiți 
experiențele sau pune 
întrebări cu privire la 
noastre de e-mail


