
Ziua Mondială  
a Cancerului

În fiecare an, 8,2 milioane de 
oameni mor de cancer la nivel 
mondial. Ziua de 4 februa-
rie reprezintă Ziua Mondi-
ală a Cancerului și reunește 
populația lumii în lupta îm-
potriva cancerului. Așa cum 
cancerul afectează pe toată 
lumea în mod diferit, așa fie-
care persoană are puterea de 
a lua diverse acțiuni, în mod 
colectiv și individual, pentru 
a reduce povara psihologi-
ca cauzata de cancer asupra 
anumitor persoane, familii și 
comunități.
Pentru Centrul Medical Ana-
dolu - lupta impotriva cance-
rului, o purtam zi de zi. Așa că 
din acest an, noi vom promo-
va mesajele-cheie ale campa-
niei „Noi putem. Eu pot.“.

Nu toate cazurile de cancer 
prezintă semne și simptome 
precoce. Semnele de averti-
zare pot apărea destul de târ-
ziu, atunci când cancerul este 
deja avansat. Diagnosticat 
în stadii incipiente, cance-
rul este aproape întotdeauna 
vindecabil. Supraviețuirea 

Prof. Dr. Kayıhan Engin Prof. Dr. Aydın Arıcı

Avantajele incontestabile   
ale cuțitului Cyber

un specialist în FIV
despre infertilitatea și
crioconservarea
embrionilor

MR-TRuS FuSIon – nou  
DIAgnoSTIC TARgET PEnTRu 
CAnCERul DE PRoSTATă
Centrul Medical Anadolu a introdus recent o 
nouă tehnică de diagnostic pentru cancerul 
de prostată. MR - TRuS Fusion este o metodă 
care detectează focarele de cancer de prostată 
și asigură luarea de biopsii din aceste locații cu 
precizie de milimetru care este implementată 
cu tehnologie fiabilă și software modern.

D e ce se efectuează biopsie 
de prostată?

În cazul constatării unor niveluri ridicate ale 
antigenului specific prostatic (PSA) din sân-

ge, prin biopsie urologul trebuie să verifice 
prezența celulelor canceroase în prostată. 
Dacă descoperă astfel de celule, pe baza 
unei evaluări a proprietăților intrinseci ale 
cancerului (localizare, dimensiune, agresi-
vitate), el stabilește un tratament.
Incidența cancerului la pacienții cu rezul-
tate normale din examinări și niveluri ridi-
cate de PSA (antigen specific prostatic) este 
de 25% – 30%.
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De ce este necesară rezonanța magnetică 
a prostatei?
Spre deosebire de alte tipuri de cancer, 
cancerul de prostată nu poate fi vizualizat 
fără utilizarea de RMN (rezonanța mag-
netică nucleară). Progresele în domeniul 
tehnologiei RMN în ultimii ani au cres-
cut acuratețea vizualizării prin facilitarea 
diferențierii între zonele cu suspiciune de 
tumoră și glanda prostatică normală. Pro-
cedura durează mai puțin timp oferind 
confortul pacientului.

Ce este MR- TRuS Fusion?
MR- TRUS Fusion este o „biopsie inte-
ligentă“, cu mare precizie și sensibilitate 
pentru diagnosticarea cancerului de pros-
tată. Cu ajutorul software-ului specific, 
imaginile din rezonanța magnetică (MR) 
sunt prelucrate și combinate cu imagini 
în timp real din ecografia transrectală 
(TRUS). În timpul procedurii de MR- 
TRUS Fusion imaginile din MR și TRUS 
sunt suprapuse una pe cealalta și se trans-
formă în imagini tridimensionale – se 
efectuează așa-numită „sinteză“. Acul de 
biopsie este orientat spre locurile suspecte 
marcate printr-un braț robotic și apoi se 
efectuează de fapt biopsia.

Care este avantajul MR-TRuS Fusion tar-
get în comparație cu biopsia prostatică 
convențională?
În timp ce la biopsia prostatică convențională 
se prelevă probe din locații standard prin ul-
trasunet transrectal, MR-TRuS Fusion oferă 
o hartă tridimensională a locului și ghidează 
acul de biopsie direct în zonele în care există 
o suspiciune de cancer. Prin MR-TRUS Fu-
sion descoperirea de tipuri de cancer sem-
nificative clinic este mai mare, mai ales la 
pacienții cu niveluri ridicate de PSA (antigen 
specific prostatic) și pentru tumorile care nu 
sunt detectate în biopsii repetate ale prostatei.
Biopsia convențională poate diagnostica 
70% – 75% de cancer de prostată. Viteza 
de diagnostic este de 95% mai rapidă cu 
MR-TRuS Fusion în comparație cu biopsia 
convențională.
În biopsia convențională, de multe ori, în 
funcție de numărul de probe crește riscul de 
infecții și complicații septice și de multe ori 
este necesară și o re-biopsie. Cu MR-TRuS 
Fusion numărul de probe prelevate este 
mai puțin și posibilitatea unei complicații 
infecțioase este mai mică.
Odată cu introducerea de MR-TRuS Fusi-
on, Centrul Medical Anadolu completează 
instrumentele sale avansate de ingrijire cu-
prinzătoare pentru pacient.

este de trei ori mai mare în 
diagnosticarea precoce a can-
cerului de: vezică, intestine, 
sân, col uterin, uter, melano-
mul malign, cancerul ovarian 
și cancer testicular.
Creșterea gradului de con-
știentizare a semnelor și 
simptomelor și importan-
ța tratamentului precoce 
îmbu   nă tățește șansele de 
viață. Oamenii trebuie să 
fie încurajați să știe ce este 
normal pentru corpul lor și 
să identifice orice schimba-
re neobișnuită sau de lungă 
durată. Și nu numai. Testa-
rea persoanelor aparent să-
nătoase pentru identificare 
precoce a cancerului sau 
detectarea afectiunii din sta-
dii incipiente, de exemplu, 
programele de screening ale 
cancerului de colon, can-
cerului de prostata și altele 
printr-un test de sânge sunt 
cel mai eficient mod de di-
agnostic precoce, atunci 
când tratamentul poate fi 
mai de succes și șansele la 
o viață sănătoasă sunt mult 
mai mari. Anadolu Medical 
Center oferă pachete de pro-
grame de screening pentru 
cancer. Diagnosticul preco-
ce de cancer și ingrijirea în 
timp util poate salva vieți.
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Cyber knife (Cuțitul Cyber) s-a dovedit a fi ultima teh-
nologie în tehnologia pentru terapia cu radiații de orice 
tip de cancer la nivelul creierului, trunchiului cerebral, 
măduvei spinării, sânului, plămânului, ficatului, pancre-
asului, glandei suprarenale, prostatei si altor organe. Este 
una dintre cele mai bune alternative  pentru pacienții la 
care nu se poate aplica tratamentul prin chururgie sau 
atunci când este omisă șansa de îndepartare chirurgicală 
a tumorii.

Această metodă de radioterapie combină localizarea tridi-
mensională și iradierea efectivă a tumorii prin intermediul 
unei surse de radiații de înaltă energie și numeroase raze sub 
forma unui foc încrucișat. Scopul este ca zona marcată să 
preia doza maximă agresivă și să se distrugă, fără să fie afec-
tate țesuturile înconjurătoare.

Tehnologia precisă și munca în echipă sunt esențiale pentru 
tratarea cu succes a oricărui cancer. În Anadolu Medical Cen-
ter, Tehnica Cyber Knife este utilizată deja de mai mult de 10 
ani. Grație profesioniștilor noștri cu experiență, pacienților 
cu cancer li se oferă un tratament mai eficient într-un timp 
mai scurt.

Fără a omite ținta
Spre deosebire de radioterapia convențională, în care doza 
de radiații este furnizată de un singur punct, Cuțitul Cyber 
introduce raze din mai multe direcții. Robotul permite la fie-
care zonă de tratament să fie trimise raze din 1200 de puncte 
virtuale, selectate în mod aleatoriu dintre care se utilizează 
numai intrările cele mai potrivite într-un număr total de 200-
300. Astfel, tumora este iradiată optim și se previne formarea 
de puncte reci sau calde, și aceasta optimizează planul de tra-
tament.

Probabilitate minimă de eroare 
Razele de radiații direcționate sunt trimise la tumoră, folo-
sind un braț robotizat care se poate deplasa în orice unghi 
și se poate opri în orice poziție. În timpul tratamentului cu 
Cuțitul Cyber reiese imaginea  zonei afectate și conform re-
zultatelor se introduce radiația necesară. Astfel, posibilitatea 
de a admite o eroare este minimizată.

Monitorizarea în timp real
Controlul mișcărilor și funcțiilor respiratorii ale pacien-
tului în timp real este un avantaj care face tehnica Cyber 
knife neobișnuită. Una dintre cele mai importante caracte-
ristici ale Cyber knife-ului este capacitatea sa de a urmări 

mișcările tumorii în timp real. În funcție de poziția tumorii, 
dispozitivul redistribuie razele.

nu există efecte secundare
Cyber Knife este o tehnologie ce aparține radio – oncologi-
ei, în care este minimizată iradierea țesuturilor normale din 
jurul tumorii. Tumorile sau zonele cu boli endemice sunt 
definite ca țintă și numai în cazul acestora se introduc doze 
mari de radiații. Toate aceste caracteristici ale tehnicii Cyber 
knife în timpul tratamentului oferă precizia mișcărilor, cu o 
abatere mai mică de 1 milimetru.

Planificarea dozei tolerantă de radiații
Sistemul de planificare a dozei tolerante de radiații se bazează 
pe mai mulți ani de experiență în aplicarea tratamentului cu 

Urmează la pag. 4
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radiații. Acest sistem permite atât determinarea dozei care 
ajunge la tumoră, cât și doza de radiații care ajunge la or-
ganele și țesuturile înconjurătoare. Sistemul acceptă datele 
setate și ca răspuns detectează punctele cele mai potrivite 
pentru radiație care să asigure punerea în aplicare a planu-
lui și modului  in care tratamentul sa devina fezabil, oferind 
punctele în care să se efectueze radiația.

Fără durere și fără intervenție chirurgicală 
Nesângeros, fără cuțit, fără anestezie și fără durere, tehnica 
robotică Cyber Knife nu are nici un efect secundar și nu 
ascunde nici un risc. Tratamentul cu Cyber Knife nu poate 
fi definit ca o operație deoarece acesta nu necesită anestezie, 
intervenție chirurgicală și o perioadă de vindecare a inciziilor. 
Radiația introdusă cu precizie la nivelul tumorei o distruge, 
iar pentru pacient nu există nici o perioadă de recuperare. 

Durata tratamentului este redusă cu o treime
Prin tehnica Cyber Knife durata tratamentului este scurtată 
cu aproximativ o treime. Dispozitivul include un braț de robot 

care se poate roti în orice unghi, se poate opri în orice poziție 
și poate să direcționeze radiațiile cu precizie spre punctul 
marcat. Datorită acestui fapt, Cyber Knife este o tehnologie 
foarte utilă pentru tratamentul pacienților la care celelalte 
metode de tratament a cancerului nu se mai pot aplica.

Revenirea la ritmul de zi cu zi este accelerat
Tehnica Cyber Knife protejează țesuturile din jurul tumorii 
și distruge numai celulele tumorale. După sesiunea care 
durează aproximativ o oră, pacientul se poate întoarce la 
locul de muncă și la o viață normală.

Cyber Knife și-a dovedit avantajele în tratarea tumorilor 
inaccesibile și are o utilizare pe scară largă în tratamentul 
unui număr de manifestări primare sau recurente ale tumorii 
(recidive). Utilizarea tehnicii Cyber Knife ca metodă de 
tratament radio-oncologic a permis miilor de pacienți ai 
Centrului Medical Anadolu să-și continue viața de zi cu zi. 
În spatele acestui succes sunt numele medicilor calificați din 
cadrul Departamentului de Radio – Oncologie

Prof. Dr. Kayıhan Engin

specialist în  
radio-oncologie

POrtret   Prof. Dr. Engin Kayahan este 
specialist în oncologie cu 
radiații și sef al Departamen-
tului de Științe oncologice 
la Anadolu Medical Center. 
Lucrează in cadrul Centrului 
Medical din 2005. S-a speci-
alizat în domeniul radiatii-
lor oncologice în Istanbul, la 
Institutul pentru bolnavii de 
cancer din. Bethesda, Mary-
land, la Universitatea Thomas 
Jefferson din. Philadelphia. 
Președinte și fondator al De-
partamentului de Oncologie 
cu radiații de la Universita-
tea de Medicina Uludag. El 
are peste 100 de publicații în 
reviste internaționale, editor 
a 5 cărți despre cancer. Ca o 
recunoaștere a competențelor 
sale a primit 5 premii 
naționale și internaționale. 

Membru a 9 asociații 
internaționale și 7 naționale.
Pentru activitatea sa, prof. 
Engin spune: „Tratamentul 
radiologic este una dintre 
cele trei metode principale 
în tratamentul cancerului, 
cu efecte secundare mini-
me. Experiența medicului 
de a opera cu echipamentele 
sunt esențiale pentru un tra-
tament de succes. El identi-
fică trei puncte importante 
în activitatea oncologilor 
radiologici: „În primul rând, 
aplicarea unei abordări mul-
tidisciplinare. Cancerul nu 
poate fi tratat de către un 
medic. Cooperarea cu alte 
departamente contribuie la 
punerea în aplicare a unei 
game largi de tehnologii 
pentru planificarea și pune-

rea în aplicare a celui mai 
bun tratament pentru pa-
cient. În al doilea rând este 
tehnologia. Trebuie să fie 
întotdeauna utilizate sisteme 
avansate și inovatoare pentru 
tratamentul diferitelor tipuri 
de tumori. Departamen-
tul nostru dispune de Cuțit 
Cyber din 2005 și două dis-
pozitive TrueBeam – o teh-
nologie de ultima generație. 
Al treilea moment este mun-
ca în echipă – bine pregă-
tită, cu experiență și unită. 
Eu lucrez cu echipa mea de 
sunt în centru și sunt foarte 
mândru de ea. Îndrăznesc 
să spun că Centrul Medical 
Anadolu este unul dintre cele 
mai bune și zilnic depunem 
eforturi de a ajuta pacientii 
nostri“.

Prof. Dr. Kayıhan Engin  
Specialist în radio-oncologie  
la Anadolu Medical Center

Sănătate



5

CAnCERul în zonA CAPuluI șI A 
gâTuluI

Prof. Dr. necdet Üskent  
Specialist in medicina oncologica
la Anadolu Medical Center

Simptome 

Jumătate din bolile canceroase ale capului și gâtului sunt re-
prezentate de cancer al laringelui, și jumătate de cancerul de 
glotă. Începutul cel mai caracteristic la cancerul de glotă este 
vocea răgușită. În cazul în care vocea dvs. este răgușită mai 
mult de două săptămâni, iar tratamentul nu ajută, faceți exa-
menul endoscopic. În multe cazuri, răgușeala este rezultatul 
unor tumori benigne.

Nodulii în gât sunt manifestări frecvente de cancer. În cele 
mai multe cazuri este o masă nedureroasă cu creștere len-
tă, cu o consistență mai solidă în comparație cu țesuturile 
înconjurătoare. Înainte de a se răspândi într-o altă zonă a 
corpului, cancerul în zona capului și a gâtului se extinde la 
ganglionii limfatici la nivelul gâtului și apare sub forma de 
nodul. Nodulii aflați în fața și în spatele urechii, sub mandi-
bular sau sub limba pot fi un semn de tumoare a glandelor 
salivare sau un semn de leucemie.

În cazul cancerului avansat al faringelui și laringelui se pot 
simți dificultăți la înghițire. În cazul cancerului esofagian, 
senzația de dificultate la înghițire are loc la consumul de ali-
mente solide.

În prezența cancerului nazofaringian, pacientul își poate 
pierde auzul unilateral sau poate simți greutate în ureche.

În zona capului și a gâtului poate apărea și cancerul de piele. 
Este necesar să știm că fruntea, obrajii și pielea nasului sunt 
expuse în mod constant la lumina soarelui și se află sub risc 
continuu. În cazul rănilor nevindecabile pe piele este necesar 
să cercetăm prezența cancerului de piele.

Cine este în pericol
Este constatat că 85-95% din cazurile de carcinom cu celule 
scuamoase ale capului și gâtului sunt printre persoanele care

Urmează la pag. 6
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fumează și/sau consumă alcool. Consumul excesiv de alcool 
crește de 2,5 ori riscul de dezvoltare a cancerului de laringe. 
Riscul de a dezvolta cancer la persoanele care fumează, dar 
nu consumă alcool este de 9,4 ori mai mare. La ambele tipuri, 
riscul bolii crește odată cu creșterea dozelor.

Diagnosticarea precoce
După depistarea precoce a cancerului de cap-gât, efectele 
secundare sunt mai mici, dar controlul tumorii și rata de 
supraviețuire sunt ridicate. Cu toate acestea, până în prezent, 
nu există metode eficiente elaborate pentru screening-ul 
acestui tip de cancer. Acuzele pacientului pot da un indiciu 
important pentru diagnosticarea precoce a bolii. Este esențial 
să informați și să consultați un medic în cazul în care aveți 
unele dintre aceste simptome - aveți răgușeală pentru mai 
mult de 2-3 săptămâni, aveți o masă nedureroasă în creștere 
în cap și gât, aveți răni nevindecabile, mai ales în locuri care 
sunt expuse la lumina soarelui, atunci când mâncați alimente 
solide și simțiți dificultate la înghițire sau sufocare, sau în 
cazul în care într-o perioadă de trei săptămâni aveți dureri  
în gât sau la urechi.

Tratament
Ca și în cazul multor tipuri de cancer și în cazurile de cancer 
la gât și cap se aplică tratamente de: chirurgie, radioterapie 
și chimioterapie. Având în vedere faptul că în zona capului 
și a gâtului sunt multe țesuturi, crește și predispoziția pen-
tru producerea diverselor tipuri de cancer. Prin urmare, nu 
există nici un tratament unic. În funcție de tipul de cancer și 
zona de distribuire, din cele trei metode se aplică una sau mai 
multe metode de tratament.

Metodele de tratament combinat cresc șansele de ameliorare. 
Prin urmare, pacienții trebuie să fie tratați de către o echipă 
multidisciplinară, care lucrează cu o abordare unică. Este ne-
cesar ca aceasta echipa să fie formată dintr-un specialist în 
O.R.L (urechi-nas-gât), un medic radio-oncolog (specialist 
in tratamentul oncologic cu radiații), un oncolog medical, 
un radiolog, un patolog, un psihiatru, un expert în reabilitare 
vocală și un asistent social. Alegerea tratamentului este coor-
donată cu pacientul căruia sunt oferite posibilele terapii, care 
ar putea conduce la rezultate funcționale de succes. În plus, 
în timpul tratamentului sau după aceea, pacientului este asi-
gurat un suport psihologic de către un psihiatru.

Măsuri preventive:
• Nu fumați. Riscul de a dezvolta cancer la persoanele care 

fumează, dar nu consumă alcool este de 9,4 ori mai mare.
•  Nu consumați alcool. Consumul de alcool este o condiție 

esențială pentru dezvoltarea cancerului, în special cance-
rul la nivelul gatului. În neutilizarea alcoolului și tutunu-
lui, potențialul de apariție a bolii scade cu mai mult de 
90%.

•  Dieta are un rol important în dezvoltarea cancerului la ni-
velul capului și gâtului. Un factor de risc este carnea. Este 
necesar consumul de fructe, cereale și produse lactate, ulei 
de măsline. Consumul de micronutrienți din alimente are 
un efect preventiv împotriva apariției cancerului de cap și 
gât.

•  În cazul în care capul și zonele gâtului dvs. au fost expuse 
la radiații ionizante trebuie să contactați specialiștii re-
spectivi care să vă prescrie examinări periodice.

Sănătate
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SARCInă MulTIPlă SAu MAI 
MulTE PRoCEDuRI In VITRo?

Care sunt diferențele cu privire la această problemă în 
lume?
Tratamentul in vitro în Europa este scump, dar în cele mai 
multe țări statul acoperă costul acestui tratament. În multe 
țări europene, cum ar fi Germania, Italia și Marea Britanie au 
lansat campanii împotriva sarcinilor multiple prin limitarea 
numărului de embrioni transferați. Dar, pe de altă parte, ele 
oferă cuplurilor dreptul de experiență până la 6 ori, provo-
când astfel preferința încercărilor repetate.
În SUA, situația este diferită, deoarece societățile de asigura-
re și statul nu acoperă întotdeauna costul pentru proceduri-
le in vitro (IVF). Având în vedere faptul că oamenii plătesc 
sume mari pentru această procedură, ei preferă transferarea 
celui mai mare număr posibil de embrioni la un moment dat 
pentru a crește șansele.
„Ca un medic cu experienta îndelungată în SUA, pot spune 
că Turcia este o țară foarte avansată în acest domeniu. Noi 
suntem în pas cu tehnologiile și le aplicăm cu succes. În con-
formitate cu legislația în vigoare din Turcia, nu se poate face 
transferul de mai mult de doi embrioni. Dar costul tratamen-
tului in vitro în Turcia este mai mic decât în SUA și Europa.“

Este adevărat faptul că tratamentul este mai ieftin, atunci 
când sunt transferați mai mulți embrioni dintr-o dată?
Analizele financiare efectuate arată, că în cazul sarcinilor 
multiple care s-au produs după transferul de mai mulți em-
brioni, se cheltuiesc mai multe resurse financiare pentru fie-
care dintre copii. Cea mai mare problemă cu sarcinile mul-
tiple este nașterea prematură. Copiii sunt născuți înainte de 
a ajunge în plină dezvoltare și acest fapt necesită o ședere în 
terapie intensivă. Chiar există și cazuri în care copiii se nasc 
cu dizabilități. Acest dezechilibru financiar provoacă atât du-
rere pentru ambii părinți, cât și costurile neprevăzute. Prin 
urmare, pe termen scurt, tranferul de mai mulți embrioni 
poate părea mai puțin costisitor, dar pe termen lung sarcina 
multiplă (gemeni, tripleți sau cvadrupleți) se scumpește  în 
mod repetat.
Transferul de mai mulți embrioni duce în mod obligatoriu 
la sarcini multiple?
Atunci când sunt transferați trei embrioni, probabilitatea de 
sarcină singleton este de 60%, o sarcină cu gemeni 30%, și cu 
tripleți 10%. Transferul de trei embrioni nu duce întotdeauna 
la sarcina cu tripleti, dar există riscuri.

Urmează la pag. 8

Prof. Dr. Aydın Arıcı
Director al Centrului de Sănătate a Reproducerii  
la Anadolu Medical Center
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în cazul în care familia dorește tripleți, poate acest lucru 
fi realizat?
Până în prezent nu am întâlnit o familie care vrea tripleți. 
Dar daca primesc o astfel de cerere, nu voi fi de acord, pen-
tru că acest lucru înseamnă să supun la risc atât mama cât și 
copiii.
Cum se efectuează alegerea embrionilor de calitate?
Un moment important în procedurile in vitro este selecta-
rea embrionilor de calitate. Înainte de introducerea tehno-
logiilor noi, ceea ce făceam în mod normal, era să limităm 
sub un microscop embrionii și numai cei mai simetrici să 
fie selectați pentru transfer. Vorbind în general, voi expli-
ca daca primesc o astfel de cerere: noi definim o persoană 
sănătoasă în funcție de aspectul său - înălțimea normală, 
caracteristici simetrice normale, față și membre normale. 
Dar, aceasta este o evaluare care nu dă rezultate categorice 
și exacte. Numai după ce o persoană este supusă unor teste 
se poate spune care este starea de sanatate. Prin urmare, 
până în prezent, selectarea celor mai buni embrioni a fost 
o problemă majoră pentru noi. Și, din moment ce nu a fost 
posibil să fie ales cel mai bun, a trebuit să transferăm un 
număr mai mare de embrioni.
Există posibilitatea unei greșeli în alegerea unui embrion 
de calitate?
Există întotdeauna. Dar, în prezent, nu putem obține o anali-
ză genetică completă. Diagnosticul genetic care se efectuează 

înainte de implantare, din păcate, nu are succes 100%. Noi 
examinăm doar o parte din cei 23 de cromozomi, pentru a 
limita moștenirea bolilor genetice. Mai mult decât atât, chiar 
dacă cromozomul este intact, sunt posibile defecte genetice. 
Celulele studiate pot fi normale, iar restul celor nestudiate să 
conțină unele anomalii care pot duce la nașterea unui copil 
cu anomalii congenitale.
Când se va obține o sarcină de 100% în procedurile in vi-
tro?
Suntem capabili de a atinge o sarcină de aproape 100% pen-
tru cuplurile care sunt suficient de rabdatoare și stabile eco-
nomic. Direcția pozitivă de dezvoltare în acest domeniu este 
asociată cu un timp mai scurt pentru a ajunge la o sarcină să-
nătoasă. Pentru noi, medicii, cel mai important obiectiv este 
de a face o sarcină singleton, care nu se termină cu nașterea 
prematură și continuă în perioada normală.
După părerea dvs. care va fi dezvoltarea cea mai semnifica-
tivă în următorii ani în domeniul tratamentului in vitro?
Sper ca în următorii 5-10 ani să fie realizată o tehnică prin 
care să fie permis cuplurilor fără ovule sau spermatozoizi să 
aibă copii. Prin această tehnică, pentru persoanele care nu au 
nici spermatozoizi si nici ovule, se vor produce acestea din 
celulele stem. Din păcate, în acest moment, chiar și în studiile 
experimentale pe animale nu se pot obține rezultatele dorite. 
Dar eu cred că această problemă va fi rezolvată în termen de 
10 de ani.

Prof. Dr. Aydın Arıcı

Director al Centrului  
de Sănătate a Reproducerii  
la Anadolu Medical Center

POrtret   Prof. Dr. Aydin Arici a absol-
vit învățământul medical la 
Universitatea de Medicină din 
Istanbul, în 1979. S-a speciali-
zat în obstetrică și ginecologie 
la Universitatea Columbia din 
New York. S-a specializat în 
endocrinologie de reproduce-
re și infertilitate la Facultatea 
de Medicină a Universității din 
Texas și a practicat în cel mai 
mare spital de maternitate din 
țară - Parkland Memorial Hos-
pital din Dallas, SUA. În 1986, 
la un examen de calificare îm-
preuna cu 5000 de specialiști 
în obstetrică și ginecologie, a 
înregistrat cel mai mare scor în 
SUA. Primeste postul de Lec-
tor Universitar  la Facultatea 
de Medicina de la Universita-
tea Yale. Doi ani mai târziu, el 
a primit un fond de  1 milion 

de dolari de la Institutul Nati-
onal  de sănătate pentru a dez-
volta un proiect științific me-
dical. În anul 1998, prof. Arici 
a fost promovat în funcția de 
președinte al Departamentului 
de medicină de reproducere 
și tratament de infertilitate la 
Universitatea Yale.
Din 2005 lucrează în Anadolu 
Medical Center.
Interesele sale medicale includ 
infertilitate, probleme hormo-
nale și probleme de reproduce-
re și fertilizarea in vitro. Prof. 
Dr. Aydin Arici este membru 
al 16 asociații internaționale. 
Este certificat de Consiliul 
American de Obstetrică și Gi-
necologie și în domeniul en-
docrinologiei de reproducere. 
Autor a peste 200 de publicații 
internaționale, el a fost de 6 

ori redactor internațional și 
mai mult de 20 de ori mem-
bru al Consiliului Editorial 
Internațional pentru reviste 
științifice.
„Ca director al Centrului de Să-
nătate a Reproducerii declar că 
noi monitorizăm toate progre-
sele științifice și noile tehnolo-
gii din lume, pentru a realiza 
cea mai buna rata de succes 
în fertilizarea in vitro. Pe lân-
gă procedurile pe scara largă 
la infertilitatea feminină, noi 
acordăm o atenție deosebită la 
infertilitatea masculină. Folo-
sind diferite tehnici moderne 
de reproducere asistată, dar, 
mai important, monitorizând 
cu atenție pacienții, noi rezol-
văm problemele lor ajungand 
la atingerea celor mai bune rate 
de succes din lume.“

SARCInă MulTIPlă SAu MAI 
MulTE PRoCEDuRI In VITRo?

Sănătate
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CRIo-ConSERVAREA  
EMBRIonIloR

Prof. Dr. Aydın Arıcı
Director al Centrului de Sănătate a Reproducerii  
la Anadolu Medical Center

Care este scopul crio-conservării embrionilor?
În practica de fertilizare in vitro, crio-conservarea (con-
gelarea) embrionilor este de mare importanță. Fiecare 
procedură de fertilizare in vitro începe cu hiperstimulare 
ovariană controlată. Aceasta duce la dezvoltarea de foliculi 
multipli care pot deveni embrioni de foarte bună calitate. În 
scopul de a reduce la minimum riscul de sarcină multiplă în 
procedurile de fertilizare in vitro sunt exercitate tranferări 
de doi sau cel mult de trei embrioni. Restul embrionilor de 
bună calitate pot fi congelați și folosiți în încercările ulteri-
oare. Congelarea embrionilor poate fi definită ca un proces 
care sporește șansele de succes a procedurii de fertilizare 
in vitro.
Care este sensul crio-conservării embrionilor?
Pentru a explica importanța procesului de congelare și de-
pozitare a embrionilor (crio-conservare), vom da următorul 
exemplu - într-un ciclu menstrual al femeii poate fi atinsă sti-
mularea de 10 foliculi din care se obțin 8 embrioni sănătoși. 
Doi dintre ei sunt transferați și survine o sarcină. Ceilalți 6 
embrioni sunt congelați. Nașterea are loc după 40 de săptă-
mâni. Doi ani mai târziu, cuplul din nou vrea un bebeluș și 

embrionii congelați sunt decongelați și transferați din nou. 
Embrionii care au supraviețuit pot duce la o nouă sarcină. 
Embrionii astfel obținuți dintr- un ciclu pot duce la două sar-
cini în momente diferite.

Este posibil sa plicati congelarea la fiecare embrion?
Procedeul de congelare al embrionilor este aplicabil embri-
onilor de calitate – embrionii de înaltă calitate își pot con-
tinua dezvoltarea de 75-90% după decongelare, în timp ce 
la embrionii de proastă calitate, acest procent este de apro-
ximativ de 20-25%. Potrivit statisticilor, după congelarea și 
decongelarea embrionilor, ratele de sarcină variază între 20 
și 50%. Procedurile clinice și de laborator, vârsta pacientu-
lui, cauza de infertilitate, precum si posibilitățile de dezvol-
tare a embrionilor după decongelare sunt doar câțiva din-
tre factorii care afectează ratele de sarcină. În cazul în care 
primul transfer de embrioni congelați nu a avut ca rezultat 
o sarcină, fără a fi nevoie de o hiperstimulare ovariană se-
cundară și o puncție de foliculi, embrionii congelați pot fi 
decongelați și plasați în uter.

Urmează la pag. 10
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Cum se efectuează procedura de congelare și decongelare 
a embrionilor?
Embrionii sunt plasați în preparate speciale crio-protectori 
și se depozitează într-un container special cu azot lichid la 
temperatură scăzută de -196°C. După decongelare, pentru a 
asigura o dezvoltare în continuare, se pregătește un mediu 
specific. Ambele proceduri trebuie efectuate foarte atent. 
Pentru a păstra structura celulelor înainte de congelare, pier-
derea de apă trebuie să fie lentă, iar după decongelare - resta-
bilirea apei trebuie să fie, de asemenea, efectuată foarte lent. 
Există două modalități principale de congelare a embrioni-
lor. Una dintre ele este metoda lentă de congelare, iar cealal-
tă este așa-numită metodă de vitrificare care este o metodă 
relativ nouă. Deși metoda de congelare lentă este cunoscută 
și preferată, studiile clinice desfășurate în ultimii ani rapor-
tează rezultate de succes din vitrificare.
Cum se păstrează embrionii congelați?
Pentru a preveni întreruperea alimentării în timpul proce-
sului de congelare este utilizată alimentarea neîntreruptă și 
orice întrerupere poate fi compensată. Fiecare embrion este 

plasat în containere desemnate pentru depozitare, etiche-
tate cu datele sursei, stadiul de dezvoltare și data de conge-
lare. Se creează un registru și, prin urmare, toți embrionii 
pot fi stocați într-un mediu sigur de ani de zile, fără nici un 
risc de confuzie sau de decongelare nedorită. Pe recipientul 
de azot lichid se află un sistem de alarmă care reflectă ni-
velurile de azot, prevenind astfel decongelarea prematură a 
embrionului

Care sunt avantajele de congelare a embrionilor?
Comisia de etică a Societatii Americane de Medicină Repro-
ductivă (ASRM) prevede următoarele avantaje:
•  Congelarea embrionilor se realizează după transferarea 

numărului optim de embrioni care reduce riscul sarcinilor 
multiple.

•  Crește șansele de sarcină prin transfer de embrioni în ca-
zuri de ovulație spontană sau în perioadele când nivelurile 
de hormoni de estrogen și progesteron nu cresc ca de obi-
cei.

•  Reduce numărul de cicluri de tratament necesare pentru a 
realiza o sarcină care necesită o stimulare a ovarelor.

CRIo-ConSERVAREA  
EMBRIonIloR

Sănătate
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ESTE RISCAnTă SARCInA DuPă  
In VITRo?

Este riscantă sarcina după fertilizarea in vitro?
Un factor de risc important în apariția sarcinilor cu risc 
în urma tratamentului in vitro este vârsta înaintată a pa-
cientelor care se supun la aceasta procedură. Rolul activ 
în viața profesională și obținerea independenței financia-
re sunt printre motivele pentru care femeia amână mater-
nitatea într-o etapă ulterioară a vieții sale. Dar, cu avan-
sarea vârstei se reduce și posibilitatea de apariție a unei 
sarcini în mod natural. În consecință, crește numărul per-
soanelor care doresc fertilizarea in vitro. În comparație 
cu femeile mai tinere, la cele în vârstă se întâlnesc mai 
des sarcinile cu risc – avort spontan, anomalii genetice 
ale fătului, naștere prematură, hipertensiune arterială și 
riscul de diabet. De obicei, la pacientele cu vârsta sub 37 
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Dr. Ebru Öksüz
Specialist în obstetrică și ginecologie 
la Centrul Medical Anadolu

de ani, nu există nici o diferență între sarcina singleton 
după fertilizare in vitro și sarcina naturală. Desigur, acest 
lucru se referă la femeile ale caror familii nu au o pro-
blemă genetică. Dar, după această vârstă sunt în creștere 
și complicațiile în timpul sarcinii, legate de vârstă. Aceste 
complicații nu sunt excluse și în timpul sarcinii naturale 
după 37 de ani. Se crede că fertilizarea in vitro crește ris-
cul la femeile în vârstă mai înaintată, dar nu există nici 
un risc care să fie cauzat în mod direct de procedura de 
fertilizare in vitro.

Ce riscuri ascunde sarcina multiplă după o procedură 
in vitro?
Odată cu introducerea legii care limitează numărul de 
embrioni transferați riscul de sarcină multiplă este împie-
dicat într-o mare măsură. În Turcia nu se poate efectua 
transferarea de mai mult de doi embrioni. În primele două 
încercări la pacientele cu vârsta mai mică de 35 de ani se 
poate transfera doar un singur embrion. Pentru a atinge 
șanse maxime de realizare a unei sarcini, noi încercăm să 
transferăm cel mai bun embrion. În acest scop, la Centrul 
Medical Anadolu utilizăm cu succes metoda de Metabole-
mix care permite prin evaluarea materialului deșeu să fie 
stabilit embrionul cu cel mai mare potențial. Această me-
todă ajută la atingerea unei sarcini de succes de 50-55%, 
cu un singur transfer de embrioni pentru femeile sub 35 
de ani.
În principiu, riscurile inerente ale sarcinii multiple sunt: 
avortul spontan, nașterea prematură și, respectiv, rămâ-
nerea nou-născutului în terapie intensivă. Pot apărea și 
riscuri pentru mai multe dintre organele copiilor prema-
turi. Alte riscuri sunt problemele cu tensiunea arteria-
lă în timpul sarcinii, riscul de preeclampsie și de diabet 
gestațional.

Este riscantă nașterea naturală după procedura in vi-
tro?
Există o imagine greșită că fertilizarea in vitro impune în 
mod obligatoriu nașterea prin cezariană. În cazul în care 
starea mamei și a copilului este normală și nu există nici 
un obstacol, nașterea poate fi naturală. Dar când există 
complicații legate sarcina sau starea de sănătate a mamei, 
se preferă  nașterea prin cezariană. Aceasta este o deci-
zie care trebuie luată de către medic și pacient împreună. 
Tratamentul in vitro nu crește riscul la nașterea naturală. 
După fertilizarea in vitro, riscurile care apar sunt legate 
exclusiv de vârsta mamei, precum și riscurile complet na-
turale în timpul sarcinii și la naștere.
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îngRIJIREA PIElII în TIMPul  
IERnII
Noi ne interesăm de pielea noastră mult mai mult în timpul 
verii, și, de fapt, ea are nevoie de ingrijire mai ales în timpul 
sezonului de iarnă. Dr. Fiegen Akin, dermatolog în cadrul 
Centrului Medical Anadolu, constată scăderea cantității 
de celule ale pielii o dată cu înaintarea în vârstă și oferă 
informații importante cu privire la impactul condițiilor cli-
matice reci.

Pielea noastră produce umiditate naturală în funcție de 
necesități
Umiditatea naturală a pielii este cel mai important factor 
care contribuie la menținerea integrității sale. Umiditatea 
naturală variază în funcție de necesitatea de a produce ce-
lule. Producția naturală de umiditate crește atunci când 
umiditatea mediului scade în zonele cu climă uscată și în 
timpul sezonului de iarnă. Această creștere se întâmplă în-
cet, timp de zile. Unul dintre motivele pentru uscăciune, 
roșeață și fisuri apărute la nivelul pielii mâinilor multor oa-
meni în timpul iernii este că umiditatea naturală nu crește 
suficient de repede. Stratul gros al pielii este, de asemenea, 
unul dintre factorii care asigură hidratarea pielii noastre. 
Acest strat de grăsime joacă un rol foarte important în pre-
venirea pierderii umidității.

Cum afectează vremea rece pielea?
Vremea rece este cel mai important factor care conduce la 
scăderea umidității pielii. Uscăciune, roșeață, mâncărime 
și exfoliere a zonelor expuse ale pielii sunt fenomene frec-
vente în timpul sezonului de iarnă. Persoanele cu structu-
ra uscată, sensibilă a pielii trebuie să fie deosebit de atente 
în timpul sezonului de iarnă. În timpul iernii, uscăciunea 
crește la persoanele predispuse la reacții alergice. Uscăciu-
nea este cel mai important motiv care exacerbează derma-
tita atopică și crește manifestările eczemelor. Eczema la ni-

velul mâinilor, numită dermatită iritativă este un fenomen 
frecvent rezultat de apariția întârziată a umidității mâinilor 
și a spălării lor frecvente. Dermatita din zonele uleioase ale 
feței și scalpului numită dermatita seboreică, poate fi ac-
celerată de iritația aerului rece. Aerul rece poate provoca, 
de asemenea, urticarie la rece - roșeață, tegument umflat și 
mâncărimi ale mâinilor, feței și urechilor. Urticaria la rece 
poate fi moștenită autosomal dominant, dar cel mai des se 
produce în mod spontan într-o etapă ulterioară a vieții, în 
special în rândul femeilor, după infectarea tractului respi-
rator superior. Vremea rece poate duce la înrăutățirea stării 
pacienților cu psoriazis.

Vremea rece poate declanșa, de asemenea „boala lui Rayna-
ud“ care apare pe părțile expuse ale corpului și rezultă din 
contracția vaselor de sânge. Expunerea la frig pe părțile ex-
puse ale corpului, duce mai întâi la albire a pielii, și apoi la 
echimoze și roșeața care sunt dureroase. Boala lui Raynaud 
poate fi însoțită de unele boli ale țesutului conjunctiv (cum 
ar fi lupus sistemic), boli neurologice, hematologice și vas-
culare. De asemenea, anumite medicamente (cum ar fi be-
ta-blocantele, alcaloizi din ergot) pot provoca această stare.

Cum să alegem produsele pentru îngrijirea pielii? 
Prețul nu determină dacă acesta este un produs bun. Atunci 
când alegeți produsele pentru îngrijirea pielii trebuie să 
acordați atenție la valoarea pH-ului (trebuie să fie aproape 
de valoarea pH-ului pielii), trebuie să fie incolor și inodor 
(fără parfum), trebuie să fie tartinabil ușor și nu trebuie să 
conțină aditivi (cum ar fi paraben, parfum, etc). Sunt prefe-
rate cremele pentru piele uscată și loțiunile pe bază de apă 
pentru piele grasă. Persoanele care au o piele alergică trebuie 
să cumpere produse după consultarea unui medic.

Sănătate
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BoAlA PERFIDă glAuCoM
Dr. Burcu usta uslu  
Oftalmolog in cadrul Departamentului  
de Științe chirurgicale

glaucomul, împreuna cu cataracta, este printre prin-
cipalele cauze de orbire la nivel mondial. Termenul de 
glaucom este o noțiune largă și include un grup de boli 
degenerative care se dezvoltă cu modificări caracteris-
tice în câmpul vizual. Acesta poate duce la deteriorarea 
nervului optic, responsabil cu transmiterea informațiilor 
vizuale de la ochi la creier.

Ce reprezintă presiunea intraoculară?
Pentru a fi hrănite țesuturile avasculare ale ochiului, în uve-
ea este generat un fluid ocular care servește la menținerea 
formei circulare a globului ocular, determinând in același 
timp o presiune intraoculara. Presiunea crescuta sau scă-
zută duce la unele deteriorări la ochi. Valorile normale ale 
presiunii intraoculare sunt între 10-20 mmHg, valorile în-
tre 20-24 mmHg sunt considerate tulburătoare, în cazul în 
care sunt peste 24 mmHg, pacientul trebuie examinat pen-
tru glaucom, cunoscut încă sub numele de „boala lui Kara-
su” sau „Steaua verde”.

Care sunt simptomele glaucomului?
În glaucomul cronic simptomele pot rămâne inobservabile, 
iar pacientul nu este conștient de boală. Treptat, abilitățile 
sale vizuale scad și în etapa cea mai avansată el își pierde 
complet vederea. Nu sunt multe simptome evidente, dar 
cele senzatiei de nisip in ochi, senzație de arsură, tensiune, 
pacientul vede figuri colorate în jurul luminilor puternice, 
pot orienta către existența acestei patologii.
În alte forme ale bolii, cum ar fi criza presiunii intraoculare, 
pacientul simte dureri puternice în jurul ochilor și capului, 
greață, vărsături și pierderea spontană gravă a vederii.

Care sunt tipurile de glaucom?
Există patru tipuri de glaucom: congenital, cu unghi des-
chis, cu unghi închis și secundar. În majoritatea cazurilor, 
glaucomul secundar poate să apară ca urmare a altor boli 
- tumori intraoculare, inflamație, ischemie intraoculară re-
tiniană (ca urmare a unor boli ale retinei cauzate de diabet, 
etc.), cât și după utilizarea anumitor medicamente, cum ar 
fi cortizonul.

Ce reprezintă o criză a presiunii intraoculare?
Criza presiunii intraoculare este un glaucom cu unghi în-
chis care se dezvoltă ca urmare a închiderii unghiului. Se 
dezvoltă în mod spontan cu durere severă și pierderea 
bruscă a vederii, pleoapele sunt umflate, iar ochii înroșiți. 
Presiunea intraoculară poate crește până la 40-50 mmHg. 
Pacientul vine la medic cu plângeri de dureri severe, greață, 

vărsături și viziune scăzută severă. În astfel de situații, paci-
entului ii sunt prescrise medicamente care scad brusc ten-
siunea intraoculara, durerea dispare, iar dacă este necesar, 
se aplică un tratament cu laser. Presiunea intraoculară se 
reduce la niveluri normale. Cu cât mai puține sunt daunele 
la ochi, cu atât mai bun este nivelul de vizibilitate. Prin ur-
mare, este foarte importantă reacția în timp util.

Cum este diagnosticată boala glaucom?
În timpul unei examinări de rutină este măsurată presiunea 
intraoculară. În cazul în care pacientul are o presiune de 
peste 20 mmHg, starea lui este jenantă, trebuie să fie plasat 
sub supraveghere constantă și să fie monitorizat. Dar, pre-
siunea ridicată, în sine, nu înseamnă glaucom. În acest caz, 
vom revizui baza ochilor, pupilele pacientului, adică nervul 
optic. Este foarte important modul în care arată nervul op-
tic. Dacă există urme de adâncituri, îndoielile de glaucom 
cresc. În acest caz, prin aplicarea unui test de control noi 
determinăm dacă există o pierdere a vederii în câmpul vi-
zual. De asemenea, prin măsurări noi evaluăm și grosimea 
corneei. Dacă și în această privință rezultatele sunt îndoiel-
nice, atunci pacientul este plasat sub supraveghere constan-
tă și este monitorizat pentru dezvoltarea de glaucom.

Urmează la pag. 14
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Care este momentul principal în stabilirea diagnosti-
cului?
Punctul principal în stabilirea diagnosticului este starea 
nervului optic. În anumite tipuri de glaucom este posibil 
ca valorile presiunii intraoculare să nu fie ridicate. Dar, 
odată ce examinăm nervul optic și descoperim semne de 
glaucom, noi întreprindem o monitorizare. Noi numim 
aceste cazuri „glaucom cu tensiune scăzută“. Presiunea 
intraoculară este scăzută, dar constatările nervului op-
tic sugerează glaucom. Sunt efectuate teste ale câmpului 
vizual și teste suplimentare. Dacă este necesar, începem 
tratamentul glaucomului. Pe scurt, cele mai importante 
trei puncte în diagnosticul sunt: presiunea intraoculară, 
starea nervului optic și a câmpului vizual. În ultimii ani 
este foarte importantă și grosimea corneei. Dacă există 
defecte în câmpul vizual, acest lucru înseamnă că boala 
este foarte avansată.

Este posibila apariția tensiunii intraoculare la bebeluși?
Da, se poate întâlni și la bebeluși. După cum am menționat 
deja, în cazul în care lichidul intraocular nu se drenea-
ză datorita funcționării necorespunzătoare a canalelor 
responsabile de colectarea sa, poate determina apariția 
glaucomului si la bebeluși. Glaucomul la bebeluși este oa-
recum diferit de cel la adulți, deoarece țesuturile oculare 
ale bebelușilor sunt mai flexibile. Atunci când presiunea 
intraoculară este ridicată, țesuturile sclerei și ale corneei 
manifestă flexibilitate – se pot extinde. Această flexibili-
tate nu apare la adulți, deoarece țesuturile acestora sunt 
întărite. 

Care sunt simptomele presiunii intraoculare la 
bebeluși?
Deoarece țesutul ocular al bebelușilor este flexibil, cele 
mai importante caracteristici la ei sunt extinderea ochiu-
lui și dilatarea pupilelor. Mai mult, ei sunt iritați de lumi-
nă, de multe ori ochii acestora se înmoaie și lăcrimează, 
prezintă semne de neliniște și își ating în mod constant 
ochii cu mâinile.

Care sunt persoanele expuse la riscul de presiune in-
traoculară?
La fiecare una din 100 de persoane în vârstă de peste 40 
de ani există probabilitatea de a dezvolta glaucom. Ris-
cul este mai mare la persoanele cu cazuri înregistrate de 
glaucom în familie, sau cu un grad ridicat (peste V) de 
miopie, hipermetropie, precum și la cele cu boli cum ar 
fi diabetul și hipertensiunea arterială. De asemenea, în 
grupul de risc sunt incluși și pacienții care au suferit o 
intervenție chirurgicală la ochi și cei care administează 
medicamente din grupul de cortizon.

Cât de des trebuie să fie măsurată presiunea intraocu-
lară?
Fiecare persoană în vârstă de peste 40 de ani trebuie să-și 
revizuiască anual nivelul de tensiune în ochi. În cazurile 

de glaucom în familie și cu un grad ridicat de miopie sau 
hipermetropie, trebuie să fie efectuată măsurare a tensiu-
nii oculare o dată pe an, după vârstă de 20 de ani.

Cum este tratat glaucomul?
În tratamentul glaucomului mai întâi se aplică un trata-
ment medicamentos. Prin picături intraoculare se redu-
ce cantitatea de secreție sau se facilitează evacuarea ei. 
Împreună cu această este nevoie și de hrănire a nervu-
lui optic, pentru că el a suferit daune semnificative. În 
funcție de situație, picăturile pot fi utilizate într-o sin-
gură doză sau în combinație de mai multe feluri. În ciu-
da acestor măsuri, în cazul în care presiunea nu scade 
sub un anumit nivel, sau boala progresează, în funcție de 
circumstanțele, se poate administra un tratament cu laser 
sau o intervenție chirurgicală.

în ce cazuri se aplică terapia cu laser?
Există mai multe metode de tratament cu laser. În cazu-
rile cu glaucomul cu unghi închis, după caz, în iris se 
face o gaură în scopul trecerii lichidului intraocular. În 
alte metode de tratament cu laser, în scopul de a facilita 
fluxul de curgere, se face o gaură în unghiul zonei din 
care fluidul intraocular iese din ochi. Această metodă se 
numește trabeculectomie cu laser-argon. Mai mult decât 
atât, prin distrugerea țesutului care produce lichidul in-
traocular este redusă și secreția.

Sănătate
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lA ClInICA AM InTAlnIT 
PERSonAl DE o InAlTA ClASA 
MEDICAlA SI CoRECTITuDInE

iMPărtăȘit

gheorghe S.
Numele meu este Gheorghe S. si sunt paci-
ent al Centrului Medical ANADOLU Istan-
bul, unde am fost diagnosticat cu adenocal-
cinom gastric bine diferentiat.
Dupa o serie lunga de investigatii in Ro-
mania, din recomandarile unor cunostinte 
si informatii de pe internet, am afl at numai 
lucruri bune despre clinica dumneavoastra. 
Toate acestea m-au determinat sa aleg cli-
nica ANADOLU pentru inca o verifi care a 
diagnosticului.
Cand am aterizat in Istanbul, toti pacientii 
clinicii erau asteptati la aeroport de un mij-
loc de transport pentru transfer. Un transla-
tor ne-a insotit tot timpul pana la externare.
La clinica am intalnit personal de o inalta 
clasa medicala si corectitudine. Datorita 
aparaturii de ultima generatie si profesio-
nalismului celor care o foloseau, intreaga 
investigatie a durat doar 3 zile.
Comisia medicala condusa de prof dr. Me-
tin Cakmakcı m-a convins ca este necesara 
interventia chirurgicala de urgenta con-
stand in scoaterea intregului stomac. Am 

acceptat si am fost operat in doua zile de la 
confi rmarea diagnosticului.
Tot ce am vazut si am auzit la clinica mi-au 
insufl at increderea ca operatia va decurge 
bine si se va fi naliza cu succes, lucru ce s-a 
si intamplat, iar la 5 zile de la operatie am 
plecat acasa, simtindu-ma bine.
Eu consider ca CENTRUL MEDICAL 
ANADOLU este una din cele mai bune cli-
nici existente in acest moment, atat prin 
aparatura utilizata cat si prin profesiona-
lismul cadrelor medicale si al conditiilor de 
spitalizare, atat pentru boli de natura onco-
logica cat si pentru alte sectii unde am va-
zut pacienti veniti din toata lumea.
La 3 luni de la operatie am revenit la con-
trol, iar analizele mi-au iesit foarte bine, ne-
avand nevoie de nici o medicamentatie sau 
restrictie.
Pe aceasta cale vreau sa multumesc din 
inima, inca odata, tuturor celor care s-au 
ocupat de sanatatea mea si totodata sfatu-
iesc pe toti cei care au probleme grave de 
sanatate sa apeleze cu incredere la clinica 
ANADOLU.

Pe SCurt  

Diferențele dintre 
barbati si femei 
Există încă multe diferențe 
dintre bărbați și femei pe 
care noi nu le înțelegem pe 
deplin. De exemplu, la femei 
diametrul arterelor corona-
re legate cu suprafața inimii 
este mai mic. În cazul în care 
inima unei femei va fi  trans-
plantată la un bărbat, arte-
rele de-a lungul timpului își 
vor crește diametrul. Părul 
la bărbați, de asemenea, are 
un diametru mai mare. Fe-
meile clipesc de două ori 
mai mult decât bărbații și 
au un simț mai acut al miro-
sului. Bărbații ard grăsimile 
mai repede.

nostalgia: te poate 
lasa de fumat 
Oamenii de știință au con-
statat ca atunci când se 
anunță mesaje în mod pu-
blic care evocă nostalgie, 
oamenii care fumează sunt 
mai susceptibili de a arăta 
o atitudine negativă față de 
fumat, în comparație cu cele 
care nu evocă nostalgie. Oa-
menii de știință dovedesc că 
acele campanii care vizează 
renunțarea la acest obicei 
nociv trebuie să se concen-
treze pe utilizarea mesajelor 
nostalgice, nu pe cele care 
provoacă emoții negative, 
cum ar fi  frica și sentimentul 
de vinovăție.
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COntaCteaZă-ne

PRogRAMElE DE SCREEnIng
în CEnTRul MEDICAl AnADolu

в следващия брой

КонтаКти

Турция, Истанбул
Cumhuriyet mahallesi 2255 
sokak no:3 Gebze 41400 
Kocaeli 
за разговор на български, 
английски и турски:
+ 90 (262) 678 5764
+ 90 (262) 678 5348
e-mail:
int.patients@anadolusaglik.org
http://www.
anadolumedicalcenter.bg

Официални
представителства
в България:

София 
бул. Г. М. Димитров 62
(+359 2) 441 06 62
(+359) 882 103 940
e-mail: amc_sofia@abv.bg
http://anadolubg.com

Пловдив 
бул. Цар Борис ІІІ Обедини-
тел 128
(+ 359 32) 511 592
(+ 359) 888 501 486
e-mail: amc.plovdiv@abv.bg
http://anadolubg.com

безплатноиздание
абонирайте се безплатнопри наШите представители

Здраве
ИНФОРМАЦИОНEН БЮЛЕТИН НА АНАдОЛу МЕдИЦИНскИ ЦЕНТъР

Споделете свои 
преживявания или 
въпроси на e-mail: 
amc_sofia@abv.bg

ÈÍ ÂÈÒÐÎ 
Ïðîô. ä-ð Àéäúí Àðúäæú

ñïåöèàëèñò ïî
èí âèòðî îïëîæäàíå 
çà ôàêòîðèòå íà 
ôåðòèëíîñòòà è 
áåçïëîäèåòî ïðè 
ìúæåòå

в следващия брой очаКвайте

Ïúëíà èíôîðìàöèÿ çà ñêðèíèíã ïðîãðàìèòå íà Àíàäîëó Ìåäèöèíñêè 
Öåíòúð ìîæåòå äà ïîëó÷èòå â ïðåäñòàâèòåëñòâàòà â ñòðàíàòà.

сКрининг програми
НА АНАДОЛУ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Ñ íàïðåäúêà ïðè îïîçíàâàíåòî íà áèîëîãèÿòà íà ðàêà ñå ðàçâèâàò è ìåòîäèòå 
çà ïðåäïàçâàíå îò íåãî - ò.í. ñêðèíèíãîâè ìåòîäè. Òå ñå ñ÷èòàò çà îñíîâíè ïðè 
äèàãíîñòèöèðàíå è çàùèòà. Ïðè ìíîãî âèäîâå ðàê, êàòî òîçè íà ãúðäàòà, íà 
ÿé÷íèöèòå è øèéêàòà íà ìàòêàòà, íà äåáåëîòî ÷åðâî è ïðîñòàòàòà, íà ñòî-
ìàõà è õðàíîïðîâîäà, ðàííîòî äèàãíîñòèöèðàíå å êëþ÷îâ ôàêòîð çà ïðîäúë-
æèòåëíîñòòà è êà÷åñòâîòî íà æèâîòà. Ðàííîòî äèàãíîñòèöèðàíå íà ðàêà å 
æèâîòîñïàñÿâàùî!

Ñêðèíèíã çà ðàê íà äåáåëîòî ÷åðâî: 
Äîêàçàíî å, ÷å ïðè òåñò âåäíúæ â 
ãîäèíàòà, ñìúðòíîñòòà îò òîçè ðàê 
íàìàëÿâà ñ 30%. Ðàêîâà ïîçèòèâíîñò â 
ñêðèòà êðúâ â èçïðàæíåíèÿòà ñå 
îòêðèâà ñàìî ïðè 2-10% îò ñëó÷àèòå. 
Â 20-30% îò ñëó÷àèòå ñå îòêðèâàò 
äîáðîêà÷åñòâåíè ïîëèïè. Ïðè îòêðèòî 
çàáîëÿâàíå ïðè ðîäíèíè ïúðâà 
ñòåïåí, ïðè ïàöèåíòè ñ óëöåðîçåí 
êîëèò è ïàöèåíòè, ïðè êîèòî ñà 
îòêðèòè àäåíîìàòîçíè ïîëèïè, ñå 
ïðåïîðú÷âà åæåãîäíà êîëîíî-
ñêîïèÿ, à ïðè îñòàíàëèòå - ñëåä 
50 ãîäèøíà âúçðàñò, âåäíúæ íà 3-5 

ãîäèíè.
Ñêðèíèíã çà ðàê íà ïðîñòàòà:
Íàé-÷åñòèòå òåñòîâå, ñâúðçàíè ñúñ 
ñêðèíèíã íà ðàê íà ïðîñòàòàòà ñà 
ðåêòàëíîòî òóøèðàíå è ïðîñòàòåí 
ñïåöèôè÷åí àíòèãåí (PSA). Òúé êàòî 
âòîðèÿò å ëåñíî ïðèëîæèì, òîçè ðàê å 
åæåãîäíî íàé-äèàãíîñòèöèðàíèÿ â 
Åâðîïà è Àìåðèêà. ×ðåç íåãî å 
âúçìîæíî äà ñå óñòàíîâè 
çàáîëÿâàíå, îùå ïðåäè äà ñà ñå 
ïîÿâèëè ïðèçíàöè. Òðÿáâà äà ñå èìà 
ïðåäâèä, ÷å íåãëèæèðàíåòî íà òîçè 
âèä ðàê âîäè äî óâåëè÷àâàíå íà 
ñìúðòíîñòòà.

ÕÈÐÓÐÃÈß ÎÍÊÎËÎÃÈß 
Ïðîô. ä-ð Ñåðäàð Êàõðàìàí 

äèðåêòîð íà 
îòäåëåíèå ïî 
Íåâðîõèðóðãèÿ çà 
íîâèòå òåõíîëîãèè 
â áîðáàòà ñ 
ìîçú÷íèòå òóìîðè 

Joint Commission
International

Àíåñòåçèÿòà - 
êîìôîðò è 
ñèãóðíîñò çà 
ïàöèåíòà  

Joint Commission
International

Screening pentru cancerul de colon:
S-a dovedit că, dacă se face un test o dată 
pe an, mortalitatea de cancer se reduce cu 
30%. Diagnosticarea cancerului prin hemo-
ragii oculte (sânge detectabil microscopic 
în scaun) se realizează doar la 2-10 la sută 
din cazuri. În 20-30 la sută din cazuri sunt 
detectați polipi benigni. În cazul bolii desco-
peririi la rudele de gradul întâi, la pacienții 
cu colita ulcerativă și la pacienții la care au 
fost identifi cați polipi adenomatoși, se re-
comandă efectuarea colonoscopiei anual, în 
timp ce în rîndul persoanelor sănătoase cu 
vârsta peste 50 ani, se recomandă efectuarea 
colonoscopiei la fi ecare 3-5 ani.

Screening-ul pentru cancerul de prostată:
Cele mai frecvente teste de screening pen-
tru cancerul de prostată sunt: tușeul anal și 
antigenul specific prostatic (PSA). Având 
în vedere că al doilea este ușor de aplicat, 
acest tip de cancer este diagnosticat anual 
in Europa și America. Prin acesta este po-
sibilă detectarea unei boli, chiar înainte de 
a avea simptome. Trebuie să se țină seama 
de faptul că neglijarea acestui tip de cancer 
duce la creșterea mortalității.
Informații complete cu privire la programe-
le de screening la Centrul Medical Anado-
lu pot fi  obținute de la reprezentanțele din 
țară.

odată cu progresul în cercetarea biologiei cancerului se dezvoltă și metodele de prevenire. 
Metodele de screening sunt considerate esențiale în diagnosticarea și protecția în lupta îm-
potriva acestuia. în multe tipuri de cancer, diagnosticarea precoce este importantă pentru 
creșterea duratei și calității vieții. Diagnosticul precoce al cancerului de sân, de col uterin, 
de colon și piele, are o mare importanță pentru a salva viața pacienților!

eDiȚieGratuită
inreGiStraȚi-Vă Gratuit la rePreZentanȚii nOȘtri

turcia, istanbul
Cumhuriyet mahallesi 
2255
sokak no:3 
Gebze 41400
Kocaeli

Pentru conversa ie
(telefonica) în limba 
româna,
engleza i turca:
+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
romania@
anadolusaglik.org

Prof. Dr. Serdar Kahraman Prof. Dr. aydın arıcı

Director al 
Departamentului 
de Neurochirurgie 
despre noile 
tehnologii în lupta
împotriva tumorilor 
cerebrale

Specialist în 
fertilizarea in vitro 
despre factorii 
de fertilitate 
și infertilitatea 
bărbaților

Anestezia – 
confort și 
siguranță pentru 
pacient

în nuMărul urMătOr  în nuMărul urMătOr  aȘtePtaȚi   

OnCOlOGie in VitrO CHirurGie
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