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Rezumat 

 
Teza de abilitare intitulată “Contribuții în Hepatologie, Evaluarea Neinvazivă a Bolilor 

Hepatice Cronice” este formată din trei secțiuni, conform recomandărilor CNATDCU și a 

legislației naţionale.  

 Prima secțiune prezintă o însumare cronologică a activităților profesionale, academice și 

științifice, alături de activitatea de cercetare, ultima concretizată prin granturile dobândite prin 

competiție natională și prin proiectele internaționale la care am participat în calitate de 

investigator principal. Ansamblul acestor activități este reflectat prin publicațiile medicale în 

domeniu.  

Cariera mea universitară s-a desfașurat începând din 1981 în cadrul UMF “ Carol Davila” 

București, unde am ocupat succesiv, prin concurs,  pozițiile de preparator, asistent universitar, șef 

de lucrări, conferențiar și profesor universitar la Disciplina Medicală II, ulterior Medicală II şi 

Gastroenterologie - Spitalul  Universitar Bucureşti. 

 Pregătirea profesională a început în domeniul Medicinei Interne, completată ulterior cu 

Gastroenterologia, străbătând ierarhic toate etapele medicale până la titlul de medic primar în cele 

două specialități. Am participat la multe cursuri de perfecționare naționale și internaționale, în 

special în domeniul gastroenterologiei și hepatologiei, ultima reprezentând fundmentul activității 

mele principale de cercetare.  

În ultima decadă, preocuparea principală în domeniul cercetării a fost îndreptată către 

evaluarea neinvazivă a bolilor hepatice cronice, în special elastografia hepatică cu unde acustice 

– elastografia ARFI și testele respiratorii, folosind echipamente medicale performante, 

indisponibile în multe centre din Romania. Această secțiune prezintă rezultatele studiilor 

desfășurate în Clinica Medicală II și Gastroenterologie, Spitalul Universitar București, în scopul 

stabilirii performanțelor diagnostice ale acestor tehnici neinvazive, în special în identificarea 

pacienților cu fibroză avansată, cu risc de a dezvolta complicații hepatice. Rezultatele noastre au 

fost  publicate în reviste medicale de prestigiu. 

Echipamentele necesare au fost obținute printr-un grant național pe care l-am condus, 

intitulat “Stabilirea rezervei funcționale hepatice cu ajutorul testului respirator cu 
13

C-metacetină 

la pacienții cu Hepatită cronică cu virus C ”    (TEREM) 
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Biopsia hepatică este considerată standardul de aur pentru evaluarea bolilor cronice 

hepatice; cu toate acestea, este o metodă invazivă, fragmentul histologic reprezintă numai o mică 

parte din ficat iar leziunile hepatice nu sunt uniform distribuite în parenchimul hepatic. Metodele 

neinvazive sunt promițătoare în depășirea acestor limite. Între metodele imagistice, elastografia 

tranzitorie este o tehnică nouă care măsoară rapid și neinvaziv elasticitatea hepatică. 

Recent, elastografia cu unde acustice (ARFI) a fost propusă ca o metodă alternativă 

pentru determinarea rigidității hepatice. Studiul nostru, care a inclus pacienți cu hepatită cronică 

cu virus C, a arătat că măsurătorile elastografiei ARFI se corelează cu rezultatele examenului 

histologic, cu sensibilitate foarte bună și specificitate excelentă.  

O altă preocupare a noastră  a fost să determinăm eficiența clinică a elastografiei ARFI în 

diagnosticul Hepatopatiei Grase Nonalcoolice (NAFLD), în special în diferențierea subtipurilor 

histologice ale acesteia și în stadializarea fibrozei hepatice. Studiul nostru a demonstrat faptul că 

elastografia ARFI este eficientă în evaluarea pacienților cu Hepatopatie Grasa Nonalcoolică, în 

special la pacienții cu fibroză semnificativă, cu risc pentru dezvoltarea complicațiilor, precum 

ciroza hepatică. Această tehnică sigură și non-invazivă permite monitorizarea pacienților cu 

Hepatopatie Grasa Nonalcoolică, evitând biopsia hepatică.  

Alte tehnici neinvazive folosite au fost testele respiratorii. Acestea sunt teste dinamice 

care folosesc 
13

C legat de diferite substraturi, care sunt metabolizate selectiv de ficat, în 
13

CO2. 

Determinarea kineticii și capacității de metabolizare, prin concentrația 
13

CO2 în aerul expirat, 

permite determinarea rezervei funcționale hepatice. Noi am demonstrat faptul că testul respirator 

cu 
13

C-metacetina este o metodă diagnostică eficientă în identificarea pacienților cu hepatită 

cronică cu virus C cu fibroză avansată, cu risc de evoluție nefavorabilă. Oferind informații 

suplimentare despre funcția hepatică, acest test poate fi folosit cu succes în practica clinică.  

Un alt obiectiv a fost să determinăm performanța testului respirator cu
13

C-metacetina în 

diferențierea pacienților cu steatoză simplă de cei cu steatohepatită (NASH), cele două subtipuri 

ale Hepatopatiei Grase Nonalcoolice, cea mai frecventă afecțiune hepatică cronică. Cu ajutorul 

acestui  test am evaluat funcția microzomală hepatică, prin  citocromul P450, funcție implicată în 

dezvoltarea steatohepatitei nonalcoolice. Rezultatele noastre au precizat că testul respirator cu 

13
C-metacetină este util în monitorizarea pacienților cu Hepatopatie Grasa Nonalcoolică, pentru 

identificarea formelor severe, cu leziuni hepatice și fibroză avansată, în condițiile în care biopsia 

hepatică invazivă nu poate fi folosită pentru screeningul unei afecțiuni atât de frecvente. 
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Acum, când prevalența bolilor hepatice cronice atinge proporții epidemice și când 

elasticitatea hepatică a devenit un nou parametru fizic, considerăm că studiile noastre au 

contribuit la validarea clinică a elastografiei ARFI și a testului respirator cu 
13

C-metacetină 

pentru întregul spectru al afecțiunilor hepatice cronice și că aceste metode vor deveni instrumente 

utile în practica de zi cu zi, pentru screeningul pacienților cu boli hepatice cronice, înlocuind o 

mare parte din biopsiile hepatice.  

 Cea de-a doua secțiune prezintă planul de dezvoltare al carierei mele academice, 

profesionale și de cercetare.  

Preocuparea principală a activității didactice va fi îndreptată spre modernizarea proceselor 

de predare prin dezvoltarea unui sistem informatic integrat, e-learning, cu introducerea unor 

metode interactive de predare adresate studenţilor și rezidenților. Mă voi implica în promovarea 

unui sistem unitar de informare și evaluare al studenților conform normelor europene din 

domeniul medical.  

 Scopul principal al activității mele de cercetare este formarea unei echipe 

multidisciplinare performante pentru a participa la competițiile științifice viitoare. Având în 

vedere experiența acumulată în domeniul managementului cercetării științifice, îmi propun 

inițierea de proiecte pe care să le depunem în competițiile naționale și internaționale. Am elaborat 

planul proiectelor care vor fi depuse pentru viitoarele competiții pentru atragerea de fonduri 

europene și creșterea vizibilității internaționale.  

Secțiunea a treia cuprinde concluziile și principalele surse bibliografice de documentare 

folosite în primele secțiuni ale tezei. 

 

 


