
Cele mai remarcabile rezultate ştiinţifice ale anului 2006 în Republica Moldova 

Secţia de Ştiinţe Medicale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

USMF “N. Testemiţanu” 

 

Optimizarea tacticii curative în pancreatita acută severă şi 
traumatismul asociat 

A fost stabilită  asocierea nivelului înalt al citokinelor proinflamatorii 

(TNF-α şi IL-6) cu sindromul de disfuncţie poliorganică în perioada 

precoce a pancreatitei acute severe. Stabilită  corelarea datelor 

tomografiei computerizate  în aprecierea zonelor de distrucţie 

pancreatică cu manifestările  clinice şi datele intraoperatorii; 

demonstrată asocierea splinei aberante reziduale la bolnavii cu 

ciroza hepatică cu sindromul hipersplenismului recidivant; stabilite 

indicaţii stricte pentru revizia hematoamelor retroperitoneale 

asociate cu fracturile bazinului şi traumatismelor zonei hepato-

pancreato-biliare şi elaborată succesivitatea tacticii curative în 

traumatismul asociat 

Autorii rezultatului: 

Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Kusturov Vladumir, Gagauz Ion, Paladi Irina, Gheorghiţa Vadim, Vizitiu 

Alena, ,Şor Elina, ,Gurghiş Radu   

Aprecierea rezultatului: 

Publicarea în reviste ştiinţifice prestigioase:  

Chirurgia,  Bucureşti - 2006. – Vol. 101, N.4. – P. 429-423. 

Jurnalul de Chirurgie. - Vol. 2, No. 3. – P. 285-289. Chişinău. -  2006. 

Analele ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemiţanu”, - V.4. – Chişinău. – 2006.  

Arta Medica. – Chişinău, 2006. - N1(16). - P.13-18. 

 

Prezentarea rezultatului la foruri ştiinţifice internaţionale: 

Annual Clinical Meeting of British Trauma Society. – Leeds (UK). – 2006. – Abstract Book. – P.37 

International Conference of Young Researchers. – IV Edition. – Scientific Abstracts. – P.75. 

Международный конгресс ”Современные технологии в травматологии и ортопедии”. – Москва.- 2006. – 
c.37-38. 

Metode şi echipament utilizate în cercetare  
 

USG (HDA-3500 „Philips” Germania), 2000 

2) TC (Tomoscan EG „Philips” Germania), 2000 

3) Set pentru ligaturarea endoscopică a varicelor esofagiene cu “endoloop” HX-21L-1 (Olympus, 

Japan), 2006  
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USMF “N. Testemiţanu” 

 

Determinarea schimbărilor metabolice şi fiziologice la 
nivelul ţesutului şi celulei osoase în dinamica 
ontogenezei postnatale a organismului în normă.  

Pentru prima dată a fost efectuat un studiu sistematic, 
comparativ, multiplanic de cercetare, care a permis 
elucidarea schimbărilor metabolice şi fiziologice la 
nivelul ţesutului şi celulei osoase în dinamica 
ontogenezei postnatale a organismului în normă şi 
estimarea pe baza multiplelor investigaţii celor mai 
caracteristici parametri biochimici în dinamica evoluţiei 
ontogenice postnatale ale organismului. 

Autorii rezultatului: 

GUDUMAC Valentin, NIGULEANU Vasile, NASTAS Ion, TAGADIUC Olga, SARDARI Veronica, MELNIC Dumitru, 

ŞVEŢ Inna, ,BUCAŢEL Angela 

Aprecierea rezultatului: 

Publicarea în reviste ştiinţifice prestigioase:  

Anale ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu” , Vol.1. Probleme medico-biologice şi farmaceutice. pp.245-248  

Revista farmaceutică a Moldovei, nr.4 

Curierul medical, Nr.4 (292), p.19-21 

Materialele Confetinţei a XI Ştiinţifice Internaţionale., Bioetica, filosofia, economia şi medicina în strategia 

de asigurare a securităţii umane. p. 60 – 64 

Sănătate publică, economie şi management în medicină. Nr. 4 

Prezentarea rezultatului la foruri ştiinţifice internaţionale: 

Материалы VI Всеармейской научно-практической конференции «Баротерапия в комплексном лечении 
раненых, больных и пораженных», 31 Май – 1 Июнь, 2006. Российская Федерация, Санкт-Петербург. 

 

Metode şi echipament utilizate în cercetare  
 

Au fost folosite metode moderne  de apreciere a metabolismului proteic, glucidic, mineral, studiul hidroalzelor 
lizozomale, studiul metabolismului nucleotidelor purinice şi primidinice, metabolismului mineral în serul  
sangiun şi ţesutul osos. 

Indicii fiziologici au inclus: determinarea masei şi volumului osului, capului şi epifizei distale a femurului, a 
densităţii, reziduului şi saturaţiei minerale (în total peste 40 metode biochimice şi fiziologice). 

S-au utilizat următoarele utilaje:  Analizatorul biochimic FP-901, Labsistems, Finlanda; Autohumalyzer 900S, 
Human, Germania; Spectrofotometrul „СФ-46”, Rusia; 

Centrifugi, termostate, refrigeratoare. 
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USMF “N. Testemiţanu” 

 

Particulariţăţile epidemiologice şi etiologice prin 

infecţii septico-purulente in populaţia rurală din 

Republica Moldova, obţinerea preparatelor 

antibacteriene noi. 

Au fost determinate  particulariţăţile epidemiologice, 

etiologice, nivelul morbidităţii prin infecţii septico-

purulente în populaţia rurală pe modelul raionului 

Rezina, studiate aspectele socio-economice in osteita 

posttraumatică, investigate  56 substanţe de natură 

sintetică şi  vegetală din care au fost depistate 19 

preparate cu activitate antimicrobiană pronunţată, 

elaborat chestionarul de studiu în infecţiile septico-

purulente neurochirurgicale. 

Autorii rezultatului: 

Prisacari Viorel, Buraciova Svetlana, Dizdari Ana, Stoleicov Snejana, Şova Angela, Proca Ludmila, Uncu Livia, 

Treapiţina Tatiana, Guranda Diana  

Aprecierea rezultatului: 

Publicarea în reviste ştiinţifice prestigioase   
1. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. 2006, N 3 (7)Chişinău,  

2. Anale ştiinţifice ale USM, Ediţia jubiliară  „Ştiinţe chimico-biologice”. Chişinău, 2006 

3. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Vol.II, Probleme actuale de sănătate publică şi 
management. Chişinău, 2006 
4. Anale ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. Vol. I. Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 
Chişinău, 2006 

5. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2006. – N 4. 

Prezentarea rezultatului la foruri ştiinţifice internaţionale: 

1. Book of Abstracts XXIX-th Romanian Chemistry Conference 4-5 octombrie, România, Călimăneşti-
căciulata, Vălcea. 

2. Materialele congresului Naţional de farmacie, Ed. 13. Romania,Cluj-Napoca.  
 

Metode şi echipament utilizate în cercetare  

1. Metode : epidemiologice, bacteriologice, farmaceutice, chimice, statistice. 

2. Echipament: microscop – 1 un. (EZ-232, 2005); termostat – 1 un. (TC-80M-2, 2001); sterilizator cu 
aer – 1 un. (ГП-80, 2002); balanţa analitică – 1 un. (AEA-250G ADAM, 2005); distilator – 2 un. (ДЭ-4-2, 
2000); autoclav – 1 un. (BK-75, 2001). 
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Institutul de Cardiologie 

 

 

Evaluarea reactivităţii arterei pulmonare în hipertensiune arterială pulmonară  

S-au adus dovezi inedite asupra caracterului remodelării funcţionale a arterei 
pulmonare în sindromul clinic de hipertensiune arterială pulmonară , care au 
pus în evidenţă creşterea răspunsului constrictor la acţiunea ET-1 
(endotelina), fapt  datorat cu predilecţie disabilităţii receptorilor endoteliali 
ETB. De asemenea relaxarea endoteliu dependentă colinergică este 
semnificativ redusă. 

Autorii rezultatului: 

Nr. p/o Numele, prenumele Telefon E-mail 

1 Popovici M. 72-75-11 mpopovici@mail.ru 

2 Nalivaico O. 72-75-11  

3 Todiraş M.  mtodiras@yahoo.com 

4 Cobeţ V. 72-75-66 valcobe@mail.ru 

5 Ivanov Victoria 72-75-11  

6 Ciobanu N. 72-75-11  
 

Aprecierea rezultatului: 

1. Publicarea în reviste ştiinţifice prestigioase  

Materialele Congresului Mondial de Cardiologie, Barcelona, 2006 

2. Prezentarea rezultatului la foruri ştiinţifice internaţionale 

Congresul Mondial de Cardiologie din Barselona, 1-6 septembrie 2006 - comunicare 

 

Metode şi echipament utilizate în cercetare  

Perfuzia vasului in vitro. Sistemul computerizat TSE (Germania)  

Institutul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului 

 

Program electronic de apreciere a creşterii intrauterine a 
fătului 

Evaluarea corectă a creşterii intrauterine a fătului 
reprezintă una din sarcinile cheie a ingrijirilor 
antenatale. Retardul de creştere intrauterină (RDIU) 
în republică în perioada antenatală poate fi 
diagnosticat prin examenul ultrasonor al fătului şi prin 
măsurarea creşterii înălţimii fundului uterin cu 
înscrierea dinamicii creşterii pe Gravidogramă, parte 
componentă a Carnetului medical perinatal. 
Gravidograma, folosită actualmente în ţară, este 
standard şi nu una individualizată pentru populaţia 
femeilor de vârstă reproductivă din republică. 
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Curbele individualizate de creştere intrauterină fetală propuse de noi vor permite de a prognoza creşterea 

individuală a fătului pentru fiecare femeie, reieşind din indicii antropometrici ai mamei şi tatălui şi un şir de 

parametri ai viitorului copil. Curba de creşterea individualizată a fătului este calculată individual pentru fiecare 

femeie la prima vizită antenatală. Creşterea fătului în baza curbei va permite medicului de familie să monitorizeze 

mai exact dezvoltarea intrauterină a fătului şi să depisteze RDIU cu o precizie mult mai mare. 

Autorii elaborării: 
P. Stratulat, dr.hab.şt.med., profesor universitar, deţinător al Premiului pentru Ştiinţă şi Inovare în anul 2005; 
tel. 52 36 41, fax. 52 31 25; amp@mtc.md 

Jason Gardosi, Ph.D., profesor, Directorul Institutului Perinatologie, Crystal Court, Aston Cross, Birmingham, 
B6 5RQ, Marea Britanie; Web: www.perinatal.nhs.uk; E-mail: notes@perinatal.nhs.uk; tel. 0121 687 3456 

Institutul Oncologic 

 

Noi tehnologii in tratamentul chirurgical al 
cancerului tiroidian local-avansat 

Rezultatul elaborării constă în înlăturarea în bloc a 
tumorii cu răspândire pe ţesuturile moi ale părţii 
anterioare a gatului, trahee, cartilajul tiroid, n.recurens, 
peretele esofagului şi de a preîntâmpina apariţia 
recidivelor. Efectuarea acestor intervenţii necesită 
calificarea respectivă a personalului medical cât şi 
dotarea corespunzătoare cu instrumente şi utilaj a 
sălilor de operaţie. 

Autorii:  

membru-cor. Gh. Tîbîrnă, cerc. şt. A. Clipca, asistent A. Ţîbîrnă 

Implementarea elaborării date a permis sporirea ratei de supravieţuire la 3 şi 5 ani a categoriei date de bolnavi 
cu 12,7% şi 15,2% respectiv, comparativ cu tiroidectomia paliativă aplicată anterior. La fel sporeşte şi calitatea 
vieţii a pacienţilor trataţi radical. Avantajul economic prin utilizarea elaborării date şi evitarea intervenţiilor 
chirurgicale repetate constituie până la 24% în grupul de bolnavi trataţi.  

Centrul de Chirurgie a Inimii 

 

Elaborarea şi aplicarea tehnologiei pentru 
decelularizarea allogrefelor umane in vitro. 

 

mailto:amp@mtc.md
http://www.perinatal.nhs.uk/
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Autorii elaborării  

Anatol Ciubotaru, cercetător ştiinţific superior, 40-36-65, 28-05-28, aciubotaru@yahoo.com  

Aurel Batranac, cercetător ştiinţific superior, 28-05-38,  

Oleg Repin, 40-36-34, Vasile Corcea, 40-36-41,  

Eduard Cheptănaru, 40-36-41, Sergiu Barnaciuc, 40-36-45,  

Serghei Cebotari,  

Igor Tudorache 

 


