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Instructions to authors  

__________________ 
Scope and Purposes 

 

Acta Neurologica Moldavica is an international, 
multidisciplinary journal which publishes in English, 
French and Romanian, original, high quality experimental 

and clinical research papers. 
The journal serves as a forum for scientific reports 

within the field of neurologic diseases, but in the same 

time all brain or nerves dysfunction, the most important 
interest being to a multidisciplinary research. This will 
be in the benefit of all romanians from Moldavia divided 

by river Prut. 

 
Types of Papers 

 
The following types of papers not previously 

published or being considered for publication elsewhere, 
will be considered. 

Full-length papers reporting results of original 

research in areas within the scope and purpose of Acta 
Neurologica Moldavica. There is no page limit for these 
manuscripts but a maximum length of 10-12 printed 

pages is encouraged. This papersw will be given priority 
in the rviewing and publication processes.  

Short communications when it is considered that the 

results of a research should be made known rapidly to 
others workers in the field. The maximum length allowed 
is one page. Brief reports should include brief original 

studies or reports on one or a small number of cases. 
Rapid communications. This section is reserved for 

experimental and clinical reports of exceptional interest 

and immediate application. The format is the same as 
that for original papers. 

Review articles includes manuscripts and long 

research. There is no length limitation, but they must 
have no more 75 references.  

Illustrations and tables must be very clear in order to 

scan them. Each illustration  must have a legend pf up to 
four lines 

Tables should be on a separate sheet or file. 

Color illustrations: Up to 6 color illustrations per 
page can be integrated with text at the reduced price of 
400 € per page. Color illustrations are reproduced at the 

author’s expense. 

 

Acta Neurologica Moldavica is published twice annually. 
Subscriptions run for a full calendar year. Prices are 
given per volume, surfage postage included. Orders can 

be placed directly with the Publisher. Personal 
subscription: 30 €, institutional subscription: 50 €. Cont 
BCR Iaşi – 2511.1 – 1795.1 /ROL.  

 Correspondence and single issues requests should be 
addressed to the Publisher 

 Books for reviews are accepted by special agreement. 

 This journal is been registered with the Copyright 
Clearence Center by Contact international ISSN 
1221-3977 as indicated by the code appearing the last 

page of each article. We hope this journal will be 
regularly listed in bibliographic services, including 
Current Contents and Medline. 

_____________________________________ 

Submission 
Manuscripts should be sent to: 

  
 Liviu Pendefunda  

 Acta Neurologica Moldavica 

 2, Ateneului street 

 Jassy  -  Romania 
 

Manuscripts must be submitted in duplicate 

(with two sets of illustrations) typewritten double-
spaced on one side of the paper and the same 

information on CD-rom or PC-disks (electronic 

version) or send it by e-mail address: 

pendefunda@hotmail.com 

 
Conditions 
 

All manuscripts are subject to editorial review. 

Accepted papers became the permanent property of 

Acta Neurologica Moldavica and may not be 

repro-duced by any means in whole or in part 

without the written consent of the publisher and 

the Managing Editor. It is the author’s 
responsability to obtain permission to reproduce 

illustrations and tables from other publications. 

 
Elements of the manuscript 
 

Authors with their office address. 

Title of the paper 

Key words up to 5, using whenever possible 

terms from the medical subject headings of Index 
Medicus. 

Abstract (up to 150 words) should be provided 

in a structured format and should briefly describe 

the problem being addressed in the study, how the 
study was performed, the redsults and the authors 

conclude from their results using the following 

sections: objective, design, setting, patients and 

participants, interventions, measurements and 
results, conclusions.  

Introduction. The nature and purpose of the 

work should be outlined briefly. 

Materials and methods. Clinical and technical 
procedures should be included. If studies were 

approved by an ethical committee, it should be 

stated. Authors of animal studies should state that 

they adhered to the guidelines of animal 
experimentation of a physiological society. The 

material and methods section must be set in a 

small print. 

Results should be presented clearly, concisely, 
without comments. 

Discussion. Results should be explained and 

related to those of others authors. Their 

significance for clinical practice should be defined. 
References and Acknowledgments should be 

limited to the significantly contributions. 

 
Revista este indexata BDI in SCOPUS, Index Copernicus, PAIS, CEEOL 

mailto:pendefunda@hotmail.com
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Ardelean  
Medicina Legală pentru Jurişti de Vasile  
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Grigoriu 
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Neurochirurgie de Mihai Rusu 
Abdomenul Acut Chirurgical de Eugen 
Târcoveanu & Dan Lăzescu 

Reactivitatea Cerebrală şi Transcranial 
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Terapia Maladiilor Neurologice de Liviu 
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Patologia Nervului Optic de Sergiu 
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Esențe neurologice I-II de 
Liviu Pendefunda 
 

Stimaţi cititori,  
 

Editura noastră livrează 

cititorilor din toate localită
ţile  ţării, cărţi şi reviste din 

producţia proprie, pe baza 

unei comenzi scrise, la un 

preţ cu 10% mai mic decât 

cel imprimat pe copertă. Că
rţile şi revistele solicitate se 

expediază imediat prin poştă 

cu ramburs, editura 

suportând cheltu-ielile de 

expediţie. 
 

Editura va pune la dispoziţie 

cataloage şi liste de apariţii. 

Solicitanţii vor primi prin 

poştă cărţile comandate,  în 

termen de o săptămână de la 

data comenzii. Aşteptăm 

aprecieri şi sugestii din 

partea Dvs. privitoare la 

publicaţiile editurii noastre. 
 

Comenzile se fac pe adresa 

distribuitorului nostru: 

 

2, str Primăverii,Miroslava 

Iaşi România 

Tel: +40.232-704-525 

E-mail: 

pendefunda@hotmail.com 

CONTACT 
      International  
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Pendefunda Academic Foundation 
Conferred the high distinction 

„Acad. Prof. Dr. Gheorghe Pendefunda“  
  

 

 November 2005      November 2005         November 2006        May 2006 

     
Acad. Prof.Dr.            Acad. Prof. Dr.                 Univ. Prof. Dr h.c.        Prof.Dr. 

Diomid Gherman     Constantin                    Franz                         Felicia Stefanache 
                                 Balaceanu-Stolnici       Gerstenbrand       
 

 November 2007       November 2007       March 2008             November 2008 

     
 Prof.Dr.                    Acad. Prof.Dr.            Acad. Prof. Dr.         .  Prof.Dr.          

Natan M. Bornstein   Mihai Zamfirescu     Gioconda Dobrescu   M.-G. von Reutern 
 

November 2009       November 2009      November 2010       November 2011 

    
Prof.Dr.                    Acad. Prof.Dr.            Prof.Dr.                    Acad. Prof.Dr.             
    Ioannis Milonas      Ioan Haulica             R. L. Masland            Virgil Enatescu 
                  

Decembrie 2012      Octombrie 2013       Octombrie 2014      Martie 2017 

         
Acad. Prof. Dr.           Acad. Prof. Dr.             Acad. Prof. Dr.          Acad. Prof. Dr. 
   Dafin Mureșeanu           Al. V. Ciurea        Stanislav Groppa     Liviu Pendefunda 
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Neurologia lui 
Marinescu în Iașii 
secolului XXI 

„Pour savoir comment traiter une maladie,  
on doit apprendre à le reconnaître.  

Le diagnostic est le meilleur atout 
 dans le schéma de traitement.” 

Jean-Martin Charcot 
 

ub bagheta lui Jean-Martin 
Charcot, a lui Pierre Marie, 

Joseph Babinski și Fulgence Raymond, 
Gheorghe Marinescu se desăvârșește ca 
neurolog la Spitalul Salpêtrière și crează 
școala românească de Neurologie, urmași 
fiindu-i Nicolae Ionescu-Sisești, Oscar 
Sager și Arthur Kreindler, cărora Acad. 
Prof. Gheorghe Pendefunda le-a păstrat 
mereu o amintire și o recunoaștere 
profundă, în anturajul ultimilor doi fiind 
de multe ori și Acad. Prof. Dr. Liviu 
Pendefunda, pe atunci cititor al abece-
darului neurologic. 

Încă din anii '60, după ce clinicile de 
Neurologie, Endocrinologie și Psihiatrie s-
au separat de sub pălăria Prof. C. I. Parhon 

din pavilioanele Spitalului Socola, a 
apărut preocuparea unei locații corespun-
zătoare funcționării neuroșogiei ieșene. 
Colectivul din anii ′50-′60 condus de Conf. 
Dr. Zoe Caraman a început abia după 
1964 să dezvolte o adevărată școală de 
neurologie în Moldova când la conducerea 
sa a venit tânărul întreprinzător, ambițios 
și plin de abnegație, Dr. Gheorghe 
Pendefunda. Astfel, în câțiva ani, științele 
neurale au obținut construcția unui spital 
de Neurologie, Neurochirurgie și Oftalmo-
logie, etajele 4 și 5 al clădirii construite în 
preajma vechiului Ateneu al cartierului 
ieșean Tătărași devenind fieful neurolo-
giei universitare, centru metodologic al 
întregii Moldove. 

 

 
Proiectul imaginat de arhitectul N. Dăriescu în cartierul Tătărașilor anilor ’60 

 

S 
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Clinica de Neurologie avea în 1972, când 
s-a inaugurat spitalul, medici formați în 
anii ’40 – Dr. Beno Pollingher, un 
remarcabil reprezentant al Neurologiei 
ieşene, atras de cercetarea activităţii ner-
voase superioare, în descifrarea noţiuni-
lor fundamentale ale morfopatologiei 
sistemului nervos, materializată în peste 

200 de lucrări publicate și Prof. Dr. Doc. 
Gheorghe Pendefunda (vezi medalionul 
biografic !), din anii ’60 – Dr. Emil 
Nemțeanu, Dr. Corneliu Oprișan, Dr. 
Antoaneta Lupu, Dr Felicia Ștefanache, 
cărora li s-au adăugat în următorii ani - 
Dr. Rodica Maria Prodan, Dr. Silviu 
Cărăuleanu și Dr. Liviu Pendefunda. 

 

   
Imagini reprezentând pe Acad. Prof. Dr. Doc. Gh. Pendefunda, Ass. Univ. Dr. Rodica Prodan și Felicia Ștefanache 

cu studenții, 1976 
 

Pe lângă impunerea unei asistențe 
medicale de înaltă performanță, o 
activitate susținută cu studenții și medicii 
secundari, cele mai importante preocu-
pări ale perioadei respective s-au concre-
tizat în afirmarea clinicii neurologice din 
Iași ca for metodologic pentru județele 
Moldovei și apropierea de colegii de 
specialitate din Republica Moldova, parte 
componentă a Uniunii Sovietice. 
Organizarea de conferințe, simpozioane și 
congrese de o parte și alta a Prutului a 
dus nu numai la un schimb benefic de 
experiență ci și la o încredere reciprocă în 
solidaritatea umană profesională și 
socială, într-o perioadă în care altruismul 
și omenia aveau alte conotații semantice. 
Astfel de manifestări au fost catalizate de 
Acad. Prof. Dr. Doc. Diomid Gherman și 
Acad. Prof. Dr. Doc. Gheorghe Pendefunda, 

ele reunind și colegi din toate centrele 
universitare ale României. 

In noiembrie 1977, când se inaugu-
rează Spitalul de Recuperare lângă Băile 
Nicolina, Clinica de neurologie și 
recuperare neuro-motorie este condusă 
de Conf. Dr. Emil Nemțeanu, urmat în anii 
′90 de Prof. Dr. C. D. Popescu, un promo-
tor al implementării programelor națio-
nale caracteristice afecțiunilor cronice ale 
sistemului nervos. După nefericita plecare 
a Prof . Dr, C. D. Popescu, Clinica de 
Neurologie a Spitalului de recuperare a 
fost condusă de Conf. Dr. Aurora 
Constantinescu și în prezent de Dr. 
Bogdan Ignat, director medical al 
spitalului fiind Dr. Doru Baltag, medici 
primari permanent preocupați să frizeze 
noul în categoria afecțiunilor neurologoce 
mereu schimbătoare. 
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A 7-a și respectiv a 9-a Consfatuire a neurologilor din Moldova (1981 și 1983) 

 

Acad. Prof. Dr. Doc. Gheorghe PENDEFUNDA  
97 de ani de la naştere, 21 ani de nemurire 

n. 29 mai 1923, Ungheni (Basarabia) – 
d. 5 noiembrie 1999, Iaşi 

 
 

Şi-a făcut studiile la Liceul Naţional din Iaşi, 
obţinând bacalaureatul în 1942. S-a format ca medic la 
Facultatea de Medicină din Iași (1942-1948), unde a 
avut o pleiadă de dascăli de renume naţional şi 
internaţional: Jules Niţulescu, Ion Enescu, Vasile 
Mârza, Al. Ţupa, C. C. Dimitriu, Gh. Tudoranu, Gh. 
Chipail şi alţii. Pregătirea sa în specialitatea de 
Neurologie a început încă din anul VI de studenţie, când 
în 1947, şi-a ales ca stagiu de intern Clinica 
Neurologică, care funcţiona atunci în incinta Spitalului 
Socola, în cadrul Catedrei de Neurologie, Psihiatrie şi 

Endocrinologie. În anul 1948 a trecut la Spitalul „Sf. Spiridon” la Clinica de Neurologie. 
La scurt timp a fost numit preparator la aceeaşi clinică, fiind avansat, în 1949, ca 
asistent. A urmat apoi toate treptele ierarhiei universitare concomitent cu cele ale 
reţelei sanitare şi a obţinut titlul de profesor universitar în anul 1975. A condus Clinica 
Neurologică a Spitalului Socola din Iaşi încă din 1964 pe când era conferenţiar. Din 
1972 până la pensionarea sa (1992) a funcţionat ca şef al Clinicii de Neurologie 
din noul Spital de Neurologie, Neurochirurgie şi Oftalmologie din Iaşi, la a cărui 
înfiinţare şi organizare a contribuit din plin. Acad. Prof. dr. Gh. Pendefunda a format 
generaţii de specialişti neurologi, în sprijinul procesului de învăţământ a realizat 
manuale şi cărţi didactice de specialitate la care a participat în calitate de autor sau 
coautor. Dintre acestea menţionăm: Elemente de semiologie neurologică (1958), 
Semiologie neurologică (Ed. Medicală,1978), Manual unic de Neurologie (Ed. 
Medicală,1962), Neuropsihiatrie – Manual unic pentru studenţii Facultăţii de 
Stomatologie (Ed. Medicală,1965), Elemente de Semiologie neurologică. Manual unic 
pentru lucrările practice cu studenţii Facultăţii de Stomatologie (Ed. Medicală,, 1963), 
Curs de Neurologie (IMF Iasi, 1971), Curs de Neurologie pentru Facultatea de 
Stomatologie (IMF Iasi, 1971), Curs de Neurologie (IMF Iasi, 1986). În perioada celor 
peste 40 de ani cât a condus neurologia ieşeană a reuşit să formeze şi o reţea de 
neurologie în întreaga Moldovă. A format zeci de specialişti neurologi şi doctori în 
ştiinţe medicale şi a luptat pentru înfiinţarea de secţii de neurologie în toate spitalele 
judeţene din Moldova. Activitatea didactică, asistenţa medicală, activitatea social-
obştească nu l-au împiedicat însă să desfăşoare şi o continuă muncă de cercetare 
ştiinţifică. Cercetarea ştiinţifică a reprezentat o constantă în preocupările sale timp de  
peste  patru  decenii.  A abordat  probleme  prioritare în domeniu, cum sunt: 
accidentele vasculare cerebrale;  leuconevraxitele; maladia Parkinson; afecțiunile 
degenerative ale sistemului nervos cu determinism genetic; maladiile de sinapsă; 
neuroinfecţiile în general; epilepsiile; polineuropatiile şi altele. A publicat o serie de 
monografii ştiinţifice, ca prim autor sau în colaborare: Nevrozele cu predominanta 
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tulburărilor digestive (Ed. Medicală, 1957), Accidentele vasculare cerebrale în sistemul 
vertebro-bazilar (Ed. Junimea, 1980), Patologia sistemului nervos vegetativ (Ed. 
Medicală, 1982), Neurologia în mediul industrial – ghid practic (Ed. Junimea, 1987), 
Simpozionul de Neurologie româno- bulgar (1988). La acestea se adaugă un număr 
impresionant de studii, articole, note şi comunicări, publicate în reviste de specialitate 
din ţară şi străinătate. În ţară, activitatea sa ştiinţifică a primit recunoaşterea prin 
alegerea să ca membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din  România.  A  fost  
membru  al  Societăţii  de  Neurologie  şi  al  Filialei  Iaşi  al  USSM  – Societatea de Medici 
şi Naturalişti, deţinând funcţia de preşedinte al Secţiei de Neurologie şi Neurochirurgie 
din anul 1977. Pe plan extern, a fost membru al unor societăţi de specialitate, precum: 
Societatea Uniunea Medicală Balcanică (1966), membru fondator al Societăţii de 
Psiho-neuro-endocrinologie (1969), membru al Societăţii Internaţionale de Neurologie 
(1968) etc. 

*** 
Spitalul Sfânta Treime, spital de urgență în 

maladiile neurale, a avut două secții clinice începând 
cu anul 1992 când prin concurs conducerea acestora 
a revenit Prof. Dr. Felicia Ștefanache și respectiv 
Prof. Dr. Liviu Pendefunda, discipoli formați sub 
atenta îndrumare a Acad. Gh. Pendefunda și 
respectiv a distinsului Dr. Beno Pollingher. 

 
 Instantaneu cu Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda, Prof. Dr. Felicia 
Ștefanache și Acad. Prof. Dr. Gheorghe Pendefunda (1982)    

 

 
Conducătorii neurologiei și neurochirurgiei din România la Cluj, la Simposionul de Epilepsie, 1980 
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Chiar dacă inițial Clinica de 
neurologie de urgență a functionat ca un 
tot unitar în cadrul noului spital din 
Tătărași, clinica I-a a fost condusă de la 
întemeiere și pâna în 2009 de Prof. Dr. 
Felicia Ștefanache, fire intransigentă, de 
înaltă ținută profesională, după modelul 
mentorilor săi, apoi de Prof. Dr. Rodica 
Maria Prodan (2009-2014) și în prezent 
de Conf. Dr. Dan Cuciureanu. Dintre 
medicii clinicii, Dr. Diana Hodorog, Dr. 
Naconecinîi Daniel, dr. Miclăușanu 
Alexandru, Dr. Florentina Danciu, Dr. 
Irina Constantinescu și Dr. Lenuța 
Bârsanu sunt preocupați de asistență 
sanitară de înaltă performanță și 
didactică. Clinica a II-a, condusă de Acad. 
Prof. Dr. Liviu Pendefunda s-a erijat într-
un pilon de cercetare în stroke, fiind 
pionierul unitățiilor de stroke pe care le-a 
dorit să fie implementate în județele 

Moldovei, urmând inițierea terapiilor 
moderne vasculare și neuro intervențio-
nale. Activitatea asigurată de medicii 
primari  neurologi (Cristina Băluț, Liliana 
Cucoș, Mihaela Constantinescu, Carmen 
Filip, Carolina Ciubara, Oana Bișoc și 
Diana Haliț) şi cadrele medicale medii, 
alături de rezidenţi şi voluntari s-a 
desfăşurat pe multiple planuri, mai ales 
datorită specializării intensive în decursul 
anilor pentru neurologia de urgenţă, 
dorindu-se o cât mai mare apropiere de 
funcţionarea ca un stroke unit. Este de 
remarcat folosirea metodei Transcranial 
Döppler şi crearea unei şcoli de 
neurosonologie, elaborând metoda teste-
lor medicamentoase ce relevă reactivita-
tea vasculară la nivel cerebral, cu 
descrierea indicelui de reactivitate 
Pendefunda, denumit astfel în 
Neuroimaging, 1988. 

 

  
Pregătirea continuă în biblioteca spitalului                                  Activitatea didactică și vizita la patul pacienților                       
 

Acad. prof. dr. Liviu Pendefunda, 
şeful şi fondatorul clinicii, membru a 
şapte academii, profesor invitat la 
patru univer-sităţi din lume, 
preşedinte, secretar, membru fondator, 
de onoare sau simplu membru a peste 
treizeci de societăţi, asociaţii şi ordine 
din întreg mapamon-dul, participant la 
numeroase congrese, simpozioane, 
conferinţe şi apreciat la multe dintre 
acestea, organizând primul ANM Stroke 
Prevention Congress din sud-estul 
Europei în 1977, autor şi coautor a 48 
monografii, tratate şi cursuri univer-
sitare în neurologie şi cca 60 cărţi de 
literatură este și director coordonator 
metodologic al Centrului de Cercetări 
Angiografice al Academiei de Științe 
Medicale din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență, Suceava. Din 2019 este 
Doctor Honoris in Literatură al 
Academiei Mondiale de Artă și Cultură. 

 

Neurologia ieșeană continuă tradiția 
Simposioanelor Iași-Chișinău și editarea 
revistei Acta Neurologica Moldavica. 

 

 
Momente de recreere ale Acad. Liviu Pendefunda împreună cu cei mai tineri colegi rezidenți 



 

10 |  vol. 30, suppl. nos. !-2, Contact international 2020 
 

 

Remember Joseph Babinski 
(1857–1932) 

 

 “Despite all the available modern paraclinical investigations, 
the Babinski sign will forever remain 

a relevant clinical test in neurological specialties” 
 

Acad. Alexandru Vlad Ciurea, M D, PhD, M Sc. 
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Abstract The p ersonality of neurologist Josep h Babinski (1857–1932) is a reference p oint for world 
neurology . He discovered  the p athological form of  the p lantar  reflex,  which became an essential 
element of diagnosis  of  corticosp inal tract  damage.  This  neurological sign,  known  as  the Babinski Sign, 
has comp letely  changed  the  level  of  understanding  of  all  neurological  and  neurosurgical p athology . 
Josep h  Babinski also contributed to describing a number of highly  comp lex neurological disorders based 
p rimarily on the collection of clinical data from the p atient. 
Materials and methods. The authors p resent the exciting history of Josep h Babinski following along his 
step s in training: from the famous school of Professor Jean M artin Charcot and all the way to his 
indep endent  work  and  collaborations  at  the Neurology  Clinic at  Pitié-Salp êtrière Hosp ital.  The 
authors review many  of Josep h Babinski`s p ublications and the many neurological sy ndromes that have 
imp roved the diagnosis in multip le affections of the nervous sy stem. Babinski was interested in cultural 
activities such as theatre, classical music, op era and ballet. 

Conclusions. Josesp h Babinski was a genius of neurological semiology who, during the 19th  century relied  
very  little  on  p araclinical  investigations,  succeeded  in  highlighting  a  series  of  signs  and sy ndromes, 
one of which – the Babinski sign -remained immortalized throughout the neurosurgical p athology . 

Keywords: history , Babinski sign, Charcot, neurology . 
 

Introduction.     

oseph1    Jules  François  Félix  Babinski  
(1857–1932)   (Fig.   1),  a   French   
neurologist   of  Polish origin, is historically 
renowned for his discovery of the plantar 

reflex and its two presentations1,2,3 . 
One of the forms is physiological and the other 

represents a sign of corticospinal tract damage and 

is known as  the Babinski sign4,5. His publishing of 
the  pathological form of plantar reflex in 1896 has 
completely  changed  the  level  of understanding  

of neurological pathology6,7. Also, Joseph 
Babinski, through his deep understanding of 
neurological semiology  with various  clinical 
manifestations,  has succeeded  in  describing  
multiple  affections recognized in pathology over 

time1,2,5,8,9,10 . 

 

            
Figure 1. 'Josep h Babinski. Photograp h by Eug. Pirou, Paris.' by E. Pirou, circa 1910. 

Credit: Wellcome Collection (Public Domain).

J 
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History of Joseph B Abinski  

(life and education) 
 
The Babinski Family, composed of officer 

Aleksander Babinski (1824–1889) and Henryeta 
Weren Babinska (1819–1897) was originally from 
Warsaw. They were not the first nor the last Polish 
family  to  emigrate  to  France  in  1848  due  to 
the Tsarist reign of terror, which was meant to 
stop or at least delay the Polish people from 
achieving independence from the Russian 

Empire3,11,12 . 
Joseph Babinski was born in Paris on 

November 17th,   1857.   He   studied   medicine   
at   the   Paris University  of  Medicine  and  
graduated  from  it  in 1884. Afterwards, he 
continued his medical career under   the   guidance   
of   Professor   Jean-Martin Charcot     (1825–1893)     
(Fig. 2)    at    Salpêtrière Hospital (Figure 3) in the 

French capital3,5,12 

 

 
Figure 2. 'Jean M artin Charcot. Photograp h by Pierre 
Petit.’. Credit: Wellcome Collection (Public Domain). 

.  
 
 

 
 
Figure 3. 'Hôp ital de la Salp êtrière, Paris: showing St. Bernard's doorway and 
grounds. Coloured line engraving by J. Rigaud after himself.' by Jacques Rigaud. Credit: 
Wellcome Collection (Public Domain). 
 
 

Known  as  the  “Napoleon  of  neuroses”,  Prof. 
Jean-Martin   Charcot   founded   the  world-renown 

Paris medical school13. Amongst his students were 
Sigmund  Freud (1856–1939),  Gheorghe  
Marinescu (1863-1938),   Pierre   Marie   (1853–
1940),   Alfred Binet (1857–1911), Pierre Janet 
(1859–1947), Charles-Joseph   Bouchard   (1837–
1915),   Georges Gilles  de la Tourette (1857–1904) 
etc. 

As  a  disciple  of Charcot, the  great  
neurologist and psychologist, Babinski had the 
opportunity of obtaining  an  exceptional  medical  
education,  in  an era  famous  for  its  great  

neurological  and psychological  discoveries12,14  

(Fig. 4). 
Unlike his mentor, Joseph Babinski was not 

interested  in the  intrigues and politics of academic 
appointments   and   promotion,   which   were   

well known in the 19th-century France. For this 
reason, after  working  under  his  tutelage  for  33 

years, the death of Prof. Charcot in 1893, leaves 
him exposed to Charcot`s ambitious and ruthless 
former student, Charles  Bouchard,  who  was  
seeking  to  make  a name  and school of his own. 
Without support and uninterested  in a  university  
career  as  much as he was  interested  in  science,  
Joseph  Babinski dedicated  himself  to studying  
clinical neurology at Pitié Hospital in  

Paris3,5,14,15 .  As  an  exceptional clinician  who 
studied in a great medical school, he dedicated a 
vast majority of his time and energy to the 
thorough study of semiology and neurology and 
was minimally interested in neuropathological and 
paraclinical examinations. 

  participation  in  the  French Military  Health 
Service in The First World War offers him the 

 
Figure 4. Josep h Babinski holding M arrie “Blanche” Wittmann next to Jean-M artin Charcot giving a clinical demonstration 
to his students at Salp êtrière Hosp ital, Paris. Original p ainting: “Un Leçon Clinique à la Salp êtrière” by André Brouillet 
Current location: Université René Descartes, Paris. 
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possibility of treating numerous patients with 
neurologic  injuries  of traumatic origin. 

Babinski also showed a special interest in 
"hysteria",  its  pathology  and the  way in which 
the associated phenomena emerged, being the 
first neurologist who presented an acceptable 
differential diagnosis, separating hysteria from 
organic diseases and coining the term pithiatism 
(a form of hysteria which can be treated through 

persuasive suggestion)3,5,9,16 . 
 
“Babinski Sign” 

 
At a  meeting  of the  French Biology Society in 

1896,  Babinski presented  a  26 lines-long  work 
on "phenomène  des orteils" (“phenomenon of 
toes”), a description   of   a   pathological   plantar   
reflex:  an isolated  extension  of the  hallux  that 
occurs  in the case of a damaged pyramidal tract 
(later referred to as the "Babinski sign") (Figure 

5)4,6,7,9,17,18,19 . 
The plantar reflex occurs when the arch of the 

foot  is  stimulated  with  a  blunt  instrument.  In 
the case  of a  healthy patient, there is a flexion of 
the hallux. The extension of the hallux is 
considered a sign  of  corticospinal   tract   damage,  
namely  the central motor neuron. This anomaly 
was discovered by neurologist  Joseph Babinski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Top image p hy siological p lantar reflex; Bottom image  Babinski sign 
Credit: Earl Lawrence House, Ben Pansky (Public Domain). 

 

This clinical test is so frequently used in 
modern clinical  medicine  that  the  normal plantar  
reflex is usually referred to as a negative Babinski 
sign. 

A patient may have a neural tract injury but 
also a  false  negative  Babinski  sign  if  he  or  she  
was walking for a long time before the examination 

or in the case of children under 12 months-old 
when their nerve  tracts  are  not  completely  
myelinated  at this age 1,2,4,9,20 . 

A  positive  Babinski  sign  is often the  first and 
only clinical sign that occurs in an examination, and 
when  it  is  observed  it  immediately  leads  to  the 
request of a specialist consultation and paraclinical 
examinations, such as cerebral MRI, to confirm the 
diagnosis. 
 
 

Scientific activity 
 
Regarding his university career, Joseph 

Babinski never received a university professor seat 
nor a PhD in medicine. He wrote over 200 scientific 

papers on neurological   diseases21.   Continuing   
his   mentor`s work, Prof. Charcot, he studied 
intensely the neurological pathology in general and 

hysteria in particular5.   Together   with  Jules  
Froment  (1878– 

1946) he published “Hystérie-pithiatisme  et 
troubles nerveux  d’ordre  réflexe  en neurologie  
de  guerre” (1917),    which   was   translated    in   
English   by Sir  H.  Rolleston  one  year  later, thus  
his scientific contributions were acknowledged 

outside of the French borders (Fig. 6)22. 
 

 
Figure 6. A scan of the first p age from the original book 

“Hy sterie, p ithiatisme et troubles nerveux d’ordre reflexe 
en neurologie de guerre” (Public Domain). 

 

Also, he invested a lot of time and effort in the 
study  of  multiple  sclerosis,  being  one  of the  first 

neurologist  to study this pathology3,5,23 . 

Joseph  Babinskihad  an essential contribution  
in describing multiple neurological syndromes 
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because of his keen sense of observation5,8. In 
collaboration with specialists from different fields 

he defined numerous syndromes11,15 . 
Anton–Babinski      syndrome       described      

in collaboration with psychiatrist Gabriel Anton 

(1900)24 
Babinski–Fröhlich    syndrome    (1900–1901)   

or Adipo-genital syndrome, in collaboration with 

pharmacologist  Alfred Fröhlich25,26 
Babinski–Froment     syndrome,     described     

in collaboration  with neurologist  Jules 

Froment27 
Babinski–Vaquez  syndrome  (1901), 

described in collaboration with hematologist Louis 
Henri Vaquez28 

Babinski–Nageotte  syndrome  (1902), 
described in collaboration  with neurologist  Jean 
Nageotte29 

Babinski–Jarkowski   rule   (1910),   
described  in collaboration  with Jean Jarkowski30 

Babinski–Weil     test     (1913),     described     
in collaboration  with  ophthalmologi st  George 

Weill31. 
Despite  his many great break-throughs  in 

neurology and semiology, he confessed only 6 
days prior    to    his    death   that   his   most   
important contribution to neurosciences was not 
the discovery of   the   sign   which   bears   his   
name,   but   his achievement  in  "...  indiqué  la  
voie  à  Martel et à Vincent" (showing  the  way for  
Thierry  de Martel and Clovis Vincent – the 

founders of French neurosurgery).15 
 
 

Joseph Babinski – Personal Life 
 
Babinski never  married, but adopted three girls 

who had been the daughters of a close friend. He 
lived together  with his  little  brother, Henri 
(1855– 

1931)1,2,11 .  His  brother  studied civil 
engineering  at the National School of Mines in 

France, but is better known as a famous cook11. 
His passion for cooking culminated with the 
publishing of a renowned cookbook under the 
alias “Ali-Bab” (Ali-Bab, Gastronomie pratique. 
Etudes culinaires suivies d u traitement de l’obésité 
des gourmands, Ernest Flammarion,  Paris, 

1907)11,21. 
An  interesting  fact  about  his  life  outside  his 
scientific  work  was  only  revealed  in  1928, 

when one of his externs, Dr. André Breton (1896–
1966), published an autobiographical work 
“Najda”. In this book he refers to Joseph Babinski's 

friendship with actor  Pierre Palau, with whom he 
wrote a theatre play, Joseph Babinski signing 
under the pseudonym of “Olaf”. This play he wrote 
exposes not only his inclination   towards   the   
dramatic   but   also   his experience  and  
understanding  of  another  medical field  which  
studies  the  nervous  system, but from another 

perspective – psychiatry33. 
The Drama "Les détraquées" presents a story at 

a girls' dorm room in Versailles, where is organized 
a party for the yearly award ceremony.After the 
mysterious disappearance of one of the girls an 
investigation  is under  way, which reveals  that the 
director of the institution, Madame de Challens and 
her  mistress, the  dance  teacher  seduced, 
tortured, raped  and  killed  the  girl under  the  
cover  of  the party. The show was first performed 
at Théâtre des Deux Masques on February 15, 
1921. 

Joseph Babinski died on October 29th, 1932, 
unfortunately because of a neurological pathology 

– Parkinson’s  disease5. 1932 was the same year 
two other  great  Polish  neurologists  died: Samuel 
Goldflam  (1852–1932)  and Edward  Flatau 

(1868–1932)3. 
Babinski lived to see his achievements in French 

neurology   internationally   acclaimed9,15 .   He   
was honoured by Poland's Wilno University, by the 
American   Neurological   Society,   and   by   other 

foreign societies3,5. 
 

Conclusions 
 
Joseph Babinski, the neurology and neurological 

semiology  genius, remained  immortalized in 
history for his description and introduction of the 
test which bears  his  name  and highlights clearly 
the lesion of the corticospinal tract. 

With the passage of time and the better 
understanding of the Babinski sign, several other 
descriptions   have  been  made  about  neurological 
signs,  analogous  to  initial  Babinski  sign.  Also, his 
quality of being a  fine observer of neuropathology 
has made it possible to identify classic syndromes 
in neurological pathology. 

Indeed,  Babinski  fully  deserves  to be  called a 
genius   of   neurological   semiology,   because   
with much talent and patience he has succeeded in 
conquering and changing multiple concepts from 
classical current pathology. 
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Abstract 
Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) is an acquired disorder of the peripheral 
nerves and nerve roots. Typical clinical form of CIDP is symmetrical peripheral nerve damage 
involving motor fibers more than the sensitive ones. Atypical forms of CIDP, described in the 
European Federation of Neurological Societies guideline (2010) are more difficult to be identified 
because of the lack of unified diagnostic criteria. Often the clinical picture of an atypical CIDP  can 
simulate idiopathic axonal polyneuropathy, losing  opportunity of proper immunomodulation 
treatment with subsequent resolution of symptoms. The purpose of this study was determining 
the criteria for clinical and laboratory diagnosis of atypical CIDP towards an early 
immunomodulation. 
Material and methods. The study included 30 patients with atypical CIDP and 30 patients with 
typical CIDP. All patients underwent nerves conduction studies (NCS), blood was drawn for 
biochemical tests, also electrophoresis and serum protein immunofixation. Peroneal nerve biopsy 
was performed in 9 patients (4 with atypical CIDP and 5 patients with typical CIDP). Overall 
Neuropathy Limitation Scale questionnaire (ONLS) was used for the assessment of functional 
disability in all patients. 
Results. The mean value ONLS within atypical CIDP was 2.43 ± 0.29 points, lower compared to 
typical CIDP - 4.17 ± 0.24 points. Monoclonal gammopathies were found in 13 patients, 
representing 22% of patients with CIDP. Demyelinating criteria most frequently observed in the 
biopsy material is decreased number of myelinated thick fibers. 
Conclusions. NCS is not a gold standard for diagnosis atypical sensory CIDP. According to  ONLS 
scale, atypical CIDP are less disabling compared with typical CIDP. Peroneal nerve biopsy within 
CIDP is performed only when electrophysiological studies do not elucidate demyelination criteria. 
Keywords: atypical demyelinating polyneuropathy, biopsy, diagnostic criteria 
 

Introduction 
hronic inflammatory demyelinating 
polyneuropathy (CIDP) have been 
described for the first time in 1958 

by Austin [1]. Recent epidemiological data 
show a prevalence of CIDP equal to 2.84 per 
100,000 population in the UK [18] and 1.9 
per 100,000 population in Japan [8]. The 
low prevalence is probably erroneous 
because atypical forms of CIDP are difficult 
to diagnose, therefore the actual prevalence 
should be twice as high. 

The typical clinical manifestations of 
CIDP include a motor deficit symmetrically 
in all limbs, predominantly the proximal 
portion, associated with a sensory 
deficiency with the same distribution, with 
a reduction or abolition of tendon reflexes, 
duration for at least two months 
[16].Sensory impairment prevails over 
proprioceptive sensitivity (that highlights 
the involvment of the large nerve fibers type 
A ) which causes numbness and balance 

C 
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disorders ataxia type. Cranial nerves 
affection (commonly the facial nerve, 
oculomotor nerve rarely) occurs mainly in 
the clinical forms of CIDP with relapsing 
evolution [20]. In practice, clinical picture of 
CIDP vary greatly from one patient to 
another, demyelinating lesions occur 
randomly (but concentrate on proximal and 
distal segments within peripheral nerves), 
highlighting the similarity beween CIDP and 
multiple sclerosis - demyelinating disease of 
the central nervous system [5]. 

According to the European Federation 
of Neurological Societies and peripheral 
Nerve Society (EFNS/PNS)  guideline, 
revised in 2010, CIDP can be classified into 
two clinical forms [10]: typical CIDP and 
atypical CIDP. Atypical forms can be 
classified according to the clinical 
manifestations in 4 major groups: pure 
motor, pure sensory, multifocal and distal 
symmetrical impairment of upper and 
lower limbs. 

Lewis-Sumner syndrome - In 1982, 
Lewis described five patients with a chronic, 
acquired, asymmetric sensorimotor 
demyelinating polyneuropathy which 
clinically resembled a multiple 
mononeuropathy syndrome [17]. 
Electrodiagnostic studies demonstrated 
multifocal conduction block in motor 
nerves. Cerebro-spinal fluid (CSF)  protein 
was normal to mildly  elevated [20,27].   

DADS – The term distal acquired 
demyelinating symmetric (DADS) 
neuropathy was introduced by Katz et al. to 
describe a group of patients with 
predominantly distal sensory and ataxic 
demyelinating neuropathy [11, 14]. DADS 
neuropathies without serum presence of 
antibodies to myelin associated 
glycoproteins are considered atypical forms 
of CIDP [16]. Most of these patients have 
markedly slowed motor conduction 
velocities and even more prolonged motor 
distal latencies. Usually, no conduction 
blocks are observed on nerves conduction 
studies (NCS). Sensory impairment, ataxia, 
and tremor may also be found in patients 
with DADS as well as a predominant distal 
impairment [23]. The evolution course 
usually is more slowly than in typical CIDP.   

Sensory CIDP -  Recent epidemiologic 
data have shown that 35% of CIDP patients 

may have only sensory symptoms [2].  This 
entity was first reported by Sinnreich et al. 
(2004) who described 15 patients who had 
only sensory symptoms for a few years with 
normal nerve conduction studies. In these 
patients, somatosensory evoked potentials 
(SSEP) were delayed, CSF proteins were 
increased, and lumbar magnetic resonance 
imaging (MRI) revealed an enlargement of 
lumbar roots [22]. 

Electrophysiological criteria are 
essential for diagnosis of CIDP [26]. The 
main four parameters that indicate the 
presence of a demyelinating process are: 
decreased motor conduction velocity 
(MCV), delayed distal motor latency (DML), 
delayed latency or disappearance of F waves 
and presence of conduction blocks (CB) . 
These features, although not unique to CIDP, 
are suggestive of the diagnosis of CIDP . 

Characteristic Features of 
Monoclonal Gammopathies. Monoclonal 
gammopathies result from an 
overproduction of a single abnormal clone 
of a plasma cell or B lymphocyte [25]. It is 
important to note that many monoclonal 
gammopathies identified on serum 
electrophoresis are benign, so-called 
monoclonal gammopathy of undetermined 
significance (MGUS) [15]. Immunoglobulin 
involvement may be IgM, non-IgM (IgA, IgG) 
or light chain [13]. All pose a risk of 
progression to a malignant disorder. 
Typically, IgG and IgA MGUS progress to 
multiple myeloma, IgM MGUS progresses to 
Waldenström macroglobulinemia or other 
lymphoproliferative disorders [13]. Some 
CIDP forms are associated with MGUS. 
Patients with MGUS require lifelong follow-
up, with the intensity of follow-up guided by 
risk stratification [3].  

 

Materials and methods 
Two groups of study were identified: 30 

patients with typical CIDP and 30 patients 
with atypical CIDP according to the 
EFNS/PNS guideline (revised 2010). Clinical 
examination included the following scales:  
Overall Neuropathy Limitation Scale – 
(ONLS), 9-hole peg test, MRC (Medical 
Research Council), 10 meters test. NCS were 
performed in all the patients. A full routine 
biochemistry, electrophoresis and 
immunofixation of serum proteins, all 



 

Acta  Neurologica Moldavica   17  

 

spectrum of anti-myeline and anti-
ganglioside antibodies were performed. The 
proximal segments of the sensory 
peripheral nervous system can only be 
assessed by SSEPs [19]. SSEPs were 
considered to be suggestive of proximal 
demyelination when they revealed: (i) a 
significant increase in radicular conduction 
time with normal distal conduction time in 
at least 1 nerve and/or (ii) absence of 
N9/N18 potential or N13/N22 potential 
and/or delayed proximal volleys (N9 or 
N18) with normal distal conduction time in 
at least 2 nerves [28]. CSF 
macroscopic/microscopic examination was 
performed in all the patients. 

5 patients with typical CIDP and 4 
patients with atypical CIDP underwent 
superficial peroneal nerv biopsies. The 5 
centimeters long superficial peroneal nerve 
specimen was divided into three pieces: one 
piece was fixated in paraformaldehyde and 
stained with haematoxylin-eosin; second 
piece was fixated in glutaraldehyde and the 
subsequent generation of semi-thin sections 
were stained with toluidine blue; third piece 
was frozen in liquid nitrogen and stored at -
80 degrees Celsius - for immunohistological 
research. Semi-thin (0.5 μm) sections allow 
much greater resolution than that provided 
by specimens embedded in paraffin and 
allow accurate quantification of 
demyelination markers: the presence of 
onion bulbs, decreased number and density 
of large and small myelinated fibers, 
decreased thickness of the myelin sheath 
[12, 24]. Statistical analysis was performed 
using statistical methods Mann- Whitney 
and Fisher (SPSS statistics 20). Cases with p 
≤ 0.05 were considered statistically 
significant. 
 

Results and discussions 
 The precentage of patients with 

atypical CIDP was the following: 10 patients 
with Lewis-Sumner syndrome represent 
33% of patients with atypical CIDP, 6 
patients with DADS- 20% eof patients and 
14 patients with sensitive CIDP- 47% of 
patients with atypical CIDP. Our results 
suggest that sensitive CIDP represents the 
most frequent form of atypical CIDP. 

From the group of 14 patients with 
sensitive CIDP – 4 patients fulfill the  

EFNS/PNS guideline criteria for 
demyelination, 10 patients didn’t fufill these 
criteria but instead were selected according 
to the ctriteria of the French Group of CIDP 
Experts [7]. NCS show no evidence of 
demyelinating criteria for these 10 patients 
with sensory CIDP, but these patients show 
clinical examination abnormalities that are 
not typical for chronic axonal 
polyneuropathies like: ataxia, generalized 
areflexia, distal hypoesthesia progressing 
toward the proximal portions of the limbs. 

According to the sex ratio in the group 
of patients with atypical PDIC, there were 
22 men (73%)  and 8 women (27%), with 
no statistical difference with typical CIDP 
group:  20 men (67%) versus 10 women 
(33%) (p> 0.05). 
  The average age of patients with 
atypical CIDP included in the study was 
61.83 ± 2.19 years (95% CI: 35.61-79.82) (p 
= 0.27). The medium age of onset of 
symptoms was  53.57 ± 2.36 years (95% CI: 
25.52- 71.50) for patients with atypical 
CIDP. Disease duration for patients with 
atypical CIDP was 99.2 ± 10.9 months (95% 
CI: 12.45-228.12) which is equivalent to an 
average 9 years (p = 0.12). 

In our study, the evolution of the 
disease in the 2 groups was not statistically 
different. In the group with typical CIDP 18 
patients (60%) had progressive disease 
course, 6 (20%) had relapsing and remitting 
disease courses, and 6 (20%) had 
monophasic disease courses. In the group 
with atypical CIDP 13 patients (43.3%) had 
progressive disease course, 4 (13.4%) had 
relapsing and remitting disease courses, 
and 13 (43.3 %) had monophasic disease 
courses. Unlike the data from the English 
epidiomological study, where majority of 
CIDP patients (71%) had relapsing 
remitting disease courses [18], in our study 
prevail the cases wih progressive disease 
courses-  31 patients (51%) with CIDP. 

All sensory CIDP patients had 
clinically pure sensory peripheral 
neuropathy and normal muscle strength 
according to MRC scale. In DADS group 3 
patients had normal strength, and another 3 
only  slight distal weakness.  Romberg sign 
was negative in 11 cases (78%) in sensory 
CIDP and positive in all DADS patients. 
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Tremor was present in 50% cases of DADS, 
and only in 22% sensory  CIDP patients. 

Monoclonal gammopathies were 
found in 13 patients, which represents 22% 
of patients with CIDP. In group I with 
atypical CIDP we have identified 5 cases 
with monoclonal gammopathies, while in 
group II - 8 patients (p> 0.05) had 
monoclonal gammopathies. 

MGUS type IgM represent a total of 9 
cases (70%): 6 cases were IgM kappa and 3 
cases were IgM lambda. We found 4 patients 
witg IgG MGUS (30%): 3 cases were IgG 
kappa and 1 case of IgG lambda. The 
distribution of monoclonal gammopathies 
in each group is described in the fig. 1. 

 
Fig. 1. Types og gammopathies at patients with CIDP 

 
The results obtained in our study match 

the data recorded by La Rue in 2010 [14]. 32 
patients from 146 CIDP patients (22%) were 
detected with monoclonal gammopathies on 
immunoelectrophoresis. IgM monoclonal 
gammapthies prevailed in their results: 19 
patients had IgM gammapathies and 13 
patients had IgG gammapthies [14]. 

The results presented in Table 1 
demonstrates the association between the 

presence of IgM monoclonal gammopathies 
and  higher level of disability in typical CIDP 
group: average of total  ONLS associated with 
MGUS is 5.0 ± 0.16 compared with total ONLS 
without  MGUS 4.1 ± 0.24 points (p <0.05).  
Atypical CIDP cases associated with MGUS 
don’t differ by the average ONLS from the rest 
of the goup not associated with MGUS 

 
Table 1. Relationship between persence of monoclonal gammapathies and ONLS levels in 
typical and atypical CIDP 
Patient Diagnosis IgM kappa 

g/l 
IgM lambda 
g/l 

IgG kappa 
g/l 

IgG lambda 
g/l 

Total ONLS 
(UL+LL)  

1 Lewis-Sumner 1.2    (1 +0) =2 
2 Lewis-Sumner  2.0   (2+2)=4 
3 DADS 1    (2+0)=2 
4 Sensory CIDP 1    (0+2)=2 
5 Sensory CIDP   5  (3+2)=5 
       
6 Typical CIDP  2.2   (2+2)=4 
7 Typical CIDP 0.8    (3+3)=6 
8 Typical CIDP 0.8  0.7  (3+3)=6 
9 Typical CIDP 2.9    (2+2)=4 
10 Typical CIDP    9.4 (0+2)=2 
11 Typical CIDP  10.6   (2+3)=5 
12 Typical CIDP   1  (2+2)=4 
Note: g/l- gram per litre; UL- upper limbs; LL- lower limbs 
 
Average total ONLS in atypical CIDP has a value of 2.43 ± 0.28  points versus 4.17 ± 0.24 points 
in typical CIDP (p <0.001). 

2
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According to the results of 10 meters test, 
atypical forms of CIDP are less disabling than 
typical forms of CIDP – 21 patients (70%) 
with atypical CIDP can walk without difficulty, 
while in the group of patients with typical 
CIDP only 3 patients (10%)  can walk 
normally. Patients with a medium degree of 
disability prevails in typical CIDP: 8 patients 
(26%) in atypical CIDP and 17 patients (56%) 
with typical CIDP. In our study, 18% of all 
patients with CIDP can walk only with 1 or 2 
supports, which corresponds to the data in 
specialised literature. In a follow-up study 
over a period of 5 years conducted by 
Kwabara S. et al. in 2006 [6] - 13% of patients 
with CIDP have difficulty in gaining high or 
are restricted to a wheelchair.  

According to NCS results - distal motor 
latencies, motor conduction velocities, 
proximal CMAP amplitudes, F waves latencies 
of median, ulnar, peroneal and tibial nervs are 
more preservated in atypical CIDP than in 
typical CIDP (p <0.001). These data suggest a 
less demyelinating and degenerative process 
in atypical CIDP patients compared with 
typical cases of CIDP. 

NCS show conduction blocks mostly in 
median and ulnar nerves in patients with 
Lewis-Sumner Syndrome (LSS), but 
unaffected nerves are strictly normal. NCS in 

14 cases with sensory CIDP show normal 
motor conduction velocity in 10 cases, and 
diminished only in 4 cases. Also distal motor 
latency is diminished in 4 cases. Conduction 
block is present only in one case of  sensory 
CIDP. Sensory conduction velocities in median 
amd sural nerves were diminshed in 6 cases. 
The amplitudes of the sensory nerv actions 
potentials in sural nerves sensory are 
absolutely normal in 7 patients of 14 with 
sensitive CIDP (50% of patients with sensitive 
CIDP). From  these 7 patients 6 of them 
(43%) have so-called inverse ratio -  
amplitude of the sural nerve SNAP is greater 
than the amplitude of  median nerve SNAP , 
which is an important supportive criteria for 
diagnosis of  CIDP (fig. 2). 

SSEP examination were done to 10 
patients diagnosed with sensory CIDP but 
with no signs of demyelination on NCS and 
compared with SSEP results of 10 patients 
with typical CIDP. 6 patients with sensory 
CIDP had prolonged radicular conduction 
time in at least 1 limb compared to 7 patients 
in typical CIDP (p>0.05), and 7 had 
abnormal/delayed N9/N18 potentials and/or 
absent spinal potential in at least 1 limb 
compared to 8 patients with typical CIDP 
(p>0.05). 

 

 
Note: MCV- motor conduction velocity (m/s); SCV – sensory conduction velocity (m/s); DL -  motor distal latency (ms); CB - conduction block; FL - F-wave latency 
(ms); SNAP – sensory nerve action potential (mcV). 
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Several studies were made to establish an 
association between the functional scores of 
disability (ONLS; 10 meters  and 9 holes peg 
test) and clinical, electrophisiological features 
of patients with CIDP [9,19,20]. But no 
evidence of strong correlation was found. A 
strong correlation is considered r value of 
correlation in he range 0,7-0,9; 0,4-0,6- is 
considered a medium value; 0,1-0,3- a weak 
correlation value. In our study we tried to 
analyse the relationship between the data 
obtained using the scores of disabilities in 
CIDP (ONLS, 9 holes peg test, INCAT sensor 
score and 10 meters test) and clinical (muscle 
strength in limbs, absence of deep-tendon 
reflexes, etc.), paraclinical (NCS studies of 
motor and sensory nerves, level of proteins in 
CSF, presence of monoclonal gamapathies) 
results. We found only medium level 
correlations in the range 0,4-0,7 with 
statistical importance or no correlation at all. 

The correlation between the average 
value of MRC and high level of proteins in CSF 
in typical CIDP is r= -0,4956 with p=0,005 
compared to r= 0,0716 and p=0,707 in 

atypical CIDP. So when the MRC score is low 
(muscle weakness is increased) we have a 
higher concentration of proteins in CSF for 
the patients with typical CIDP. But in case of 
patients with aypical CIDP we have another 
valid association: INCAT score and level of 
proteins in CSF has r= -0,0934 and p=0,624 in 
typical CIDP compared to r= 0,451 and p= 
0,012 in atypical CIDP. So the level of muscle 
weakness in limbs is directly corelated with a 
higher level of proteins in CSF for the patients 
with typical CIDP. A higher INCAT score 
determines a higher level of proteins in CSF in 
atypical CIDP. Muscle weakness is not so 
frequent in atypical CIDP, that’s why the 
damage of profound sensitivity and 
proprioception plays a greater role in atypical 
CIDP then muscle weakness. 

Nerve biopsy findings were the following: 
reduction in myelinated fiber density was 
most frequent (100%), followed by 
demyelination (90%), inflammation (44%), 
and onion bulb formation (55%). Endoneurial 
inflammation was more frequent in the 
relapsing-remitting form (fig. 3, 4).  

 

 
Fig 3.  Semi thin transversal section of peroneal superficial nerve showing onion bulb formation in a patient with sensory CIDP 

 

 
Fig 4. Paraffin longitudinal section of fibular nerve in a Lewis-Sumner patient showing perivascular inflammation 
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Conclusions 
 
 NCS is the most important test used to 

diagnose demyelinating 
polyneuropathies.  However,  NCS are 
normal when demyelinating lesions are 
distributed proximally. This may lead to 
misdiagnosis or mismanagement. SSEPs 
should be carried out in all cases of 
atypical sensory polyneuropathy 
(accompanied by ataxia, areflexia) to 
demonstrate the proximal demyelination 
(at pre or postganglionic levels) not 
accessible for convetional NCS. 

 ONLS, 9 hole peg, 10 meterstests are 
efficient to evaluate level of  disability in 
patients with CIDP. According to ONLS 
scale, patients with typical CIDP are more 
impaired than sensory atypical CIDP 
patients. 

 NCS is not a sensitive test to diagnose 
sensory CIDP, in 70% cases motor 
conduction velocities were not affected.  

 Serum protein electrophoresis and 
immunofixation should be always carried 
out in CIDP patients. In the event of any 
MGUS, we must exclude the association of 
this monoclonal gammopathies with a 
myeloma or lymphoma. 

 DADS patients have a clinically sensory 
neuropathy with distal weakness, with 
ataxia as a predominant feature, frequent 
generalized areflexia and postural tremor. 
Gait ataxia is not common in sensory 
CIDP.  

 Peroneal nerve biopsy is performed only 
if the NCS don’t bring any demyelinating 
findings, but the clinical evolution of the 
disease is progressive and disabling. 

 There is significant phenotypic variability 
in the clinical spectrum of CIDP 
suggesting that there are different 
immunopathological mechanisms at play. 
Future research is needed to identify 
disease markers. 
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Abstract— Electrical stimulation of the peripheral nervous fiber after decompression is utilized 
nowadays on a large scale basis in physiotherapy and in medical rehabilitation centers. In the 
recent years the literature accumulated significant information on electrical stimulation from the 
studies made on lab mouse although this information is contradictory in results. We did not 
identify any study in clinical settings except one on medial nerve. This study aims to clarify if 
electrical stimulation in clinical settings is time dependent in its effects on peripheral nerve 
regeneration.  The protocol used was: TENS monophasic with a frequency at 20 Hz  for the period 
30 minutes during 5 days for 4 weeks. We evaluated pre- and post-treatment with: NCV test, 
Dynamometry and Oswestry Disability Index. Our data suggests that the patients who undergo a 
program of electrical stimulation in the first 6 months after the decompression surgery have more 
chances of recovery than those who start later.   

Keywords—function recovery, electrical stimulation, TENS, sciatic nerve, regeneration.  

INTRODUCTION 

lectrical stimulation (ES) is utilized 
nowadays on a large scale basis in 
physiotherapy and in medical 

rehabilitation centers. The most common 
form of electrical stimulation is TENS 
(transcutaneous electric nerve stimulation) 
because it is a simple, practical, low-cost and 
noninvasive means to provide therapeutic 
electrical stimulation. In general TENS is 
applied at high frequency (>50 Hz) with an 
intensity below motor contraction (sensory 
intensity) or low frequency (<10 Hz) with an 
intensity that produces motor contraction [1].  

Biphasic pulses are not commonly used to 
induce peripheral nerve regeneration 
because they do not have electrophoretic 

effects, as opposed to monophasic currents. 
The electrophoretic effects attributed to 
monophasic currents are thought to have a 
beneficial effect because they can provide 
orientation to cell membrane proteins toward 
the cathode, creating an ‘‘electric cue’’ for 
regeneration [2]. However, it have been 
demonstrated that biphasic current have 
positive results such as spreading of fibers in 
the saphenous nerve [3]. 

Many studies have investigated the 
influence of electrical fields on peripheral 
nerve regeneration using laboratory animals 
but they produced contradictory results for 
nerve regeneration and reinervation. For 
example the results presented by Baptista et 
all.(2009) and Gigo-Benato et all. (2010) were 
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not positive for the utilization of the ES 
immediately after sciatic nerve suturing or 
decompression. Baptista et all. used ES at low 
frequency (4 Hz) and High-frequency 
(100Hz) for 30 minutes a day and found that 
at light microscopy level, TENS nerves 
presented more axons with dark axoplasm, 
signs of edema, and a less organized 
cytoarchitecture.  

Electronmicrographs showed fewer and 
thinner thick myelinated fibers and increased 
number of Schwann cell nuclei. Myelinated 
axon diameters and density and diameter of 
nonmyelinated fibers were not affected by 
TENS, leading to the conclusion that this 
regimen of electrical stimulation leads to a 
delayed regeneration after a crush lesion of 
the sciatic nerve in the mouse. All these 
effects were more pronounced on high-
frequency TENS nerves [4]. Gigo-Benato et all. 
used only a low-frequency TENS (20 Hz) 
applied at 72h distance from denervation on 
27 rats. He found that ES accentuated muscle 
fiber atrophy more in the crush+ES than in 
the crush group and that the crush+ES group 
had chronaxie values significantly higher on 
days 7 and 13 compared with the crush 
group, which indicates a decrease in muscle 
excitability.  

Furthermore the Sciatic Functional Index 
(SFI) calculated demonstrated a significantly 
lower functional recovery in the crush+ES 
group compared to crush group [5]. 

Besides this negative cited findings 
regarding ES by TENS means there are a 
number of studies that found positive effects 
on sciatic nerve regeneration an reinervation. 

One of this studies evaluated the different 
electrical frequency stimulation in using 4 Hz 
stimulation and high-frequency stimulation 
(100 Hz) during 2h immediately after surgery 
on sciatic nerve and found that on the 35th 
day after injury, the nerves of animals treated 
with low-TENS exhibited density, fiber 
diameter, and degree of myelination similar 
to the control group. Conversely, treatment 
with high-TENS was ineffective and led to 
failed regeneration, similar to the untreated 
group. High-TENS stimulation showed signs 
on nerve degeneration such as dark 
axoplasm, high density of macrophages, 
axoplasmic dissolution, nonspecific laminar 
structure of the membrane, and regenerative 
clusters disintegration [6]. 

The stimulation with a frequency of 20 Hz 
for 1h was also found to produce important 
axonal regeneration over a long distance and 
reduces facilitation of spinal motor responses 
[7], [8]. 

There is considerable controversy about 
the best protocol 

of electrical stimulation for peripheral 
nerve regeneration [9], [10] 

Although the studies cited utilized the 
same frequencies in the immediate time after 
sciatic nerve surgery/decompression and 
produced conflicting results, none of this 
studies compared different times of 
stimulation in clinical settings. So the aim of 
our study was to identify whether the ES 
effects are time sensitive in its effects.  
 

MATERIAL AND METHODS 

We have made a retrospective study in 
which we tried to differentiate the effects of 
ES applied on the patients that were treated 
under 6 months after nerve decompression 
and 1 year after, but not later than 1 year and 
a half. We have included the patients that 
were treated in the past years at the Center of 
Physiotherapy  and Rehabilitation that 
underwent a program of ES after a sciatic 
nerve decompression caused by a herniated 
lumbar disc. After applying the inclusion – 
exclusion criteria’s we have included a total 
of 29 patients and separated them in two 
subgroups. First group with the patients that 
underwent the ES in the immediate till 6 
months (ES+6) time after sciatic nerve 
decompression (n - 15) and the second group 
with the patients that were treated after 1 
year after decompresion (ES+1) but not later 
than 1 year and a half (n - 14). 

Inclusion – exclusion criterion 
Inclusion criterion: 
- radicular nerve pinching caused by 

herniated lumbar disc; 
- the presence of paretic sciatica after 

discectomy; 
- foot drop syndrome; 
- muscular manual force test ≤ 3F; 
- capacity of signing the informed 

consent; 
Exclusion criterion:  
- foot drop syndrome by other etiology; 
- vertebro-medullar traumas; 
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-  diabetes or other comorbidities that 
could influence the neuro-motor system. 

 

Methods 
Electrical stimulation: 

For the ES we used a Chattanooga Intelect 
Advanced Combo manufactured in United 
States by DJO Chattanooga. The protocol used 
to stimulate the branch of sciatic nerve (the 
common peroneal nerve) was: TENS 
monophasic with a frequency at 20 Hz  for the 
period 30 minutes during 5 days for 4 weeks. 
The ES was administered percutaneous via a 
2  electrodes measuring 4 cm2 in diameter. 
The cathode electrode was placed 
immediately under the proximal head of the 
peroneus bone and the anode was place on 
the anterior face of the ankle to overlap the 
deep and superficial branches of common 
peroneal nerve (fig. 1).  

 
Functional evaluation: 
Electrodiagnostic test.  

The demielinization and axonal loss 
were assessed by nerve conduction studies at 
the beginning and at the end of the treatment. 
We took in consideration the nerve 
conduction velocity (NCV) to evaluate the 
demielinization and the amplitude 
of  compound muscle action potential (CMAP) 
to evaluate the axonal loss [11]. 

 
Dynamometry 

The force of the dorsiflexors muscles of 
the foot was tested also. We considered that 
the manual muscle technique (MMT) for the 
evaluation of dorsiflexion muscles force is to 
subjective to the physiotherapists experience 
and sensitivity to produce accurate data. 
Thus, we used the “make test” from the 
handheld dynamometry technique (HHD) 
[12], [13]. The patient was lying supine with 
hip, knee, ankle at 0°, dynamometer placed 
just proximal to the metatarsophalangeal 
joints on the dorsum of the foot; tester’s hand 
was placed just proximal to malleoli for 
stabilization. The force of the dorsiflexion 
muscles was quantified in KgF [14]. The test 
was made two times, one after another, and 
registered the sum of the two values. We used 
an Baseline® hydraulic push-pull 
dynamometer (fig. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
Fig. 1. The ES of peroneal nerve. The amplasament of the electrodes on the 
common peroneal nerve 

 

Functional status 
Oswestry Disability Index is an index derived 
from the Oswestry Low Back Pain 
Questionnaire used by clinicians and 
researchers to quantify disability for low back 
pain. The self-completed questionnaire 
contains ten topics concerning intensity of 
pain, lifting, ability to care for oneself, ability 
to walk, ability to sit, sexual function, ability 
to stand, social life, sleep quality, and ability 
to travel.  Oswestry Disability Index is 
currently considered by many as the gold 
standard for measuring degree of disability 
and estimating quality of life in a person with 
low back and leg pain [15]. 
 
Statistical analysis: 
For data analysis we used the collection of 
statistical mathematics from Microsoft excel 
with following tests: 

- descriptive statistics: means, standard 
deviation, variable data; 
- t-Test: Paired Two Sample for Means; 
- F-Test Two Sample for Variances; 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
   F 

ig. 2. Baseline hydraulic push-pull dynamometer utilized in HHD technique. 

 

RESULTS 

The population that was taken in 
consideration for this study was in both 



 

26 |  vol. 30, suppl. nos. !-2, Contact international 2020 
 

subgroups ES+6 and ES+1 in majority male an 
in majority over 40 years old as shown in 
table I. 
 

Electrical diagnostic test results: 
The NCV was not modified at any 

subgroups during the screening electro-
diagnostic test because the period of sciatic 
nerve compression wasn’t long and this 
showed no demyelination of the nerve. We 

included in the statistical analysis only the 
results of the distal amplitude signal.  

In both subgroups were noticed 
significant statistical effects of the ES. In the 
subgroup ES+6 the distal amplitude signal 
increased with 27,78% (p˂0,05) and in Es+1 
subgroup increased with only 4,9% (p˂0,05); 
thus the number of axonal loss was 
significantly low in the ES+6 than in the ES+1 
subgroup. 

 
Table I 

The percentage of age and sex of the patients 
ES+6 

Age F M Total 

29-40 14.29% 21.43% 35.71% 

>41 21.43% 42.86% 64.29% 

Total 35.71% 64.29% 100.00% 
 

ES+1 

Age F M Total 

33-40 0.00% 21.43% 21.43% 

>40 42.86% 35.71% 78.57% 

Total 42.86% 57.14% 100.00% 
 

 

Dynamometry results: 
The dorsiflexion muscles were tested for 

force at one fix point on the arc or movement. 
In the Es+6 subgroup with seen an increase in 
muscle force with 37,4% (p˂0,05) and in the 
ES+1 subgroup an increase with 21,7% 
(p˂0,05), 

 
ODI results: 

Oswestry Disability Index is a tool that 
gives as an subjective result of how the 
patient feels in relation to its possibility of 
completing different activities of daily living. 
The mean value of the ODI score for the ES+6 
subgroup was before treatment 49.71% and 
after treatment 23,29%. This means that we 
registered a decrease in the ODI score with 
46,83%. The T test analysis also confirmed a 
statistically significant improvement in the 
quality of life after application of TENS mainly 
because of the decrease in radicular pain 
(p˂0,05). 

The mean value of the ODI score for the 
ES+1 subgroup before treatment was 46,43% 
and after the treatment it was 28,43%. The T 
test analysis also confirmed a statistically 
significant improvement in the quality of life 
(p˂0,05). 

This means that on the interpretation of 
the ODI score both the ES+6 and Es+1 
subgroups modified their functional status 
from severe disability to moderate disability. 

CONCLUSION 
There is a substantial controversy in what 

regards the effects of ES on the regeneration 
and innervation of the sciatic nerve. The RCT 
studies cited in this article have produced 
contradictory results [4], [5], [6], [7], [8]. The 
evidence suggests that early and brief  
protocols favor the regenerative process of 
the peripheral nerves [16], [17].  Also 
frequency seems to be another factor in 
peripheral nerve regeneration, favoring the 
low-TENS amplitudes [6], [18]. 

Our study aimed to identify whether  the 
time of ES intervention on the sciatic nerve, 
after decompression surgery, is important. 
From our knowledge only one RCT study 
have been made on ES in clinical settings on 
median nerve after a decompression surgery 
from carpal tunnel syndrome. This study 
found that immediate electrical stimulation 
after surgery had produced accelerated axon 
regeneration and muscle reinnervation. 

From our data we have concluded that 
the number of active axons were greater in 
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number in the subgroup that underwent ES in 
the period of 6 months than in the subgroup 
that received ES after 1 year from the 
decompression surgery. And also the number 
of axonal loss was significantly low in the 
ES+6 than in the ES+1 subgroup. 

The rate of reinervation and functional 
control of the dorsiflexion muscles was 
greater in the ES+6 post treatment than in the 
ES+1 subgroup which indicates a better 
response of the peripheral nerve in the 
context of early stimulation (37,4% than 
21,7% increase in muscle force). 

In the case of the disability index test 
(ODI) the  functional outcome was with no 
statistical difference between the ES+6 and 
ES+1. Although pre- and post-treatment 
results inside each subgroup were 
statistically significant. We also have to take 
in consideration that the disability index is a 
subjective score an thus is influenced by the 
perspective of the patient. 

As a general conclusion we support the 
idea of beginning the ES of the peripheral 
nerve before 6 months after de 
decompression surgery. 

 

 

REFERENCES 

[1]  A. J. Robinson, L. Snyder-Mackler, “Clinical Electrophysiology in Electrotherapy and Electrophysiologic Testing, 
3rd ed., Lippincott Williams & Wilkins, pp. 37 – 85, 2007. 

[2] C. D. McCaig, A. M. Rajnicek, B. Song, M.  Zhao,  “Controlling cell behavior electrically: current views and future 
potential”, Physiol Rev, 85, pp. 943–978, 2005. 

[3] B. Pomeranz, M. Mullen, H. Markus (1984). “Effect of applied electrical fields on sprouting of intact saphenous 
nerve in adult rat”, Brain Res, 303, pp. 331–336, 1984. 

[4] A. F. Baptista, J. R. S. Gomes, J. T. Oliveira, S. M. G. Santos, M. A.Vannier-Santos, A. M. B. Martinez, “High- and low-
frequency transcutaneous electrical nerve stimulation delay sciatic nerve regeneration after crush lesion in the 
mouse”, Journal of the Peripheral Nervous System, 13, pp. 71–80, 2008. 

[5] D. Gigo-Benato, T. L. Russo, S. Geuna, N. R. S. R. Domingues, T. F. Salvini, N. A. Parizotto, “Electrical stimulation 
impairs early functional recovery and accentuates skeletal muscle atrophy after sciatic nerve crush injury in 
rats”, Muscle Nerve, 41(5), pp. 685-93, 2010. 

[6]      D. C. Miranda de Assis, Ê. M. Lima, B. Teixeira Goes, J. Z. 
Cavalcanti, A. B. Paixão, M. A. Vannier-Santos, et all, “The parameters of transcutaneous electrical nerve 
stimulation are 
critical to its regenerative effects when applied just after a sciatic crush lesion in mice”, BioMed Research 
International, pp. 1-8, 2014. 

[7]      M. Vivó, A. Puigdemasa, L. Casals, E. Asensio, E. Udina, X. Navarro, 
          “Immediate electrical stimulation enhances regeneration and reinnervation and modulates spinal plastic 

changes after sciatic nerve injury and repair”, Experimental Neurology, 211, pp. 180–193, 2008. 
[8] T. Gordon, N. Amirjani, D. C. Edwards, K. Ming Chan, “Brief post-surgical electrical stimulation accelerates axon 

regeneration and muscle reinnervation without affecting the functional measures in carpal tunnel syndrome 
patients”, Experimental Neurology, 223, pp. 192–202, 2010. 

[9] S. Cobianchi, L. Casals-Diaz, J. Jaramillo, and X. Navarro, “Differential effects of activity dependent treatments on 
axonal 
neuropathic pain after nerve,” ExperimentalNeurology, 240, 
pp. 157–167, 2013. 

[10] M. Hronik-Tupaj, W. K. Raja, M. Tang-Schomer, F. G. Omenetto, D. L. Kaplan, “Neural responses to electrical 
stimulation on patterned silk films,” Journal of Biomedical Materials Research A, 101(9), pp. 2559–2572, 2013. 

[11] W. W. Campbell, “”Essentials of Electrodiagnostic Medicine”, 2nd ed., 
Demos Medical Publishing, 2014 

[12] R.W. Bohannon, “Test-Retest Reliability of Hand-Held Dynamometry During a Single Session of Strength 
Assessment”, Phys Ther, 66, pp. 206-209, 1986. 

[13] S. P. Burns, D. E. Spanier, “Break-Technique Handheld Dynamometry: Relation Between Angular Velocity and 
Strength Measurements”, Arch Phys Med Rehabil, 86, pp. 1420-6, 2005; 

[14] S. Downar, C. G. Mattacola, “Isometric muscle force measurements obtained by handheld dynamometry” in C. G. 
Mattacola, Human kinetics, Kentucky, Athletic therapy today, pp. 38-40, 2003. 

[15] J. C. Fairbankc, P. B. Pynsen, “The Oswestry Disability Index”, Spine, 25(22), pp. 2940-2952, 2000. 
[16] N. M. Geremia, T. Gordon, T. M. Brushart, A. A. Al-Majed, V. M. K. Verge, “Electrical stimulation promotes sensory 

neuron regeneration and growth-associated gene expression,” Experimental Neurology, 205(2), pp. 347–359, 
2007. 

[17] X. Zhang, N. Xin, L. Tong, and X. Tong, “Electrical stimulation enhances peripheral nerve regeneration after 
crush injury in rats,” Molecular Medicine Reports, 7(5), pp. 1523–1527, 2013. 

[18] P. Ahlborn, M. Schachner, andA. Irintchev, “One hour electrical stimulation accelerates functional recovery after 
femoral nerve repair,” Experimental Neurology, 208(1), pp. 137–144, 2007. 

 



 

28 |  vol. 30, suppl. nos. !-2, Contact international 2020 
 

Mysteries of Memory 
Liviu PENDEFUNDA 
Academia de Științe Medicale din România 

 
 

Rezumat.  
Faptul că omul are capacitatea de a se angaja în activitatea sa analiza, sinteza și stocarea 
informațiilor ca suport pentru o funcție superioară de integrare a simțămintelor, afectului și 
deciziilor care să-i conducă viața este cea mai aleasă calitate care definește și separă rasa umană 
de întregul areal al viețuitoarelor. Lucrarea reprezintă ea însăși o sinteză anatomofiziologică a 
activității celulelor creierului în sensul susținerii acestei mirabile funcții numite ca suport al 
gândirii – memoria. Învățarea și stocarea pe termen scurt sau lung a informațiilor contribuie la 
descoperirea sediului amintirilor, la participarea în ecosistemul realizat de mama natură, de 
Dumnezeu, a unei legături stabile și oculte între om și mediul în care acesta își desfășoară 
activitatea. Ruperea acestei legături, distrugerea maladivă a funcției ce a participat la dezvoltarea 
civilizației conduce la perturbarea, uneori definitivă, a memoriei individuale ori colective  

 

Key Words. memoria, funcțiile superioare ale creierului, învățarea, sindroame amnezice, 
patologia vârstei, Alzheimer   
 
 

emoria reprezintă capacitatea 
extraordinară a organismului de a 
se sustrage motivațiilor externe 

pentru a se supune determinărilor interne 
impuse de experiența anterioară, cel putin 
așa afirmăm noi medicii. 

Procesul aducerii aminte presupune 
reactualizarea unor informații trecute, ceea 
ce implică acestea să fi fost în memorie într-
un mod stabil, deci implică intervenția unor 
modificări durabile în materia cenușie 
cerebrală. 

Aceste modificări memoriale, care explică 
formarea și reactualizarea imaginilor mentale 
reprezentate de amintiri, constituie astăzi 
obiectul de studiu al neurobiologilor și 
specialiștilor în inteligența artificială. 

În ultimele decenii s-au realizat progrese 
importante în domeniul neuroștiințelor, mai 
ales în ceea ce privește descrierea 
neuroanatomică a circuitelor și analiza 
biofizică și biochimică a elementelor 
componente cerebrale, și mai puțin 
mecanismele mentale care le animă. 

Celula nervoasă apare ca un martor din a 
cărui activitate ne putem informa, 
neurobiologii identificând deja „urme” lăsate 
de evenimentele trecute. Totuși, modificările 
celulare ce survin la un anumit timp nu ne 
informează decât rar despre identitatea 
funcțională a informației stocate. 

Ele nu pot explica de multe ori în ce 
condiții, anumite activități anterioare renasc 
pentru formarea unei reprezentări mentale a 
amintirii, sau pentru a provoca executarea 
unui comportament învățat. 

Perfecționarea capacității de învățare și 
de memorizare pare legată de complexitatea 
din ce în ce mai mare a conexiunilor 
intercelulare. 

La om, multitudinea contractelor între 
fiecare neuron și suprafața externă cerebrală 
reflectă importanța proceselor de asociație. 
Un prim scop în studiul mecanismelor 
cerebrale ale memoriei este cercetarea 
teritoriilor neuronale în formarea și stocarea 
amintirilor, precum și operația de 
memorizare la nivelul neuronului. 

 
 

Memoria neuronală 
 

Neuronul este unitatea funcțională a 
creierului. Datorită procesului de 
convergență a informațiilor transmise prin 
numeroasele sinapse, provenind de la alte 
celule, și caracteristicii potențialului de 
acțiune propagat de-a lungul axonului numită 
„tot sau nimic” neuronul poate fi considerat 
ca un formidabil „detector de coincidențe”. 
Atunci când potențialul de acțiune poate 
ajunge la terminația presinaptică răspunsul 

M 
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neuronului țintă poate fi o depolarizare, sau o 
hiper polarizare a potențialului de repaus 
membranar. Deci, cu alte cuvinte la nivel local 
amplitudinea răspunsului (modularea 
potențialului membranar) reflectă 
capacitatea transmiterii sinaptice. Dacă 
eficacitatea este crescută, modularea 
potențialului membranar este importantă. 
Fiecare sinapsă produce un efect caracteristic 
(pozitiv, dacă este excitatoare și negativ, dacă 
este inhibitoare). 

Răspunsul la activitatea unui număr mare 
de sinapse corespunzătoare mesajului stimul 
intrând, nu va fi transmis spre ceilalți neuroni 
din rețea decât după depășirea unui prag 
critic de declanșare a depolarizării 
membranare locale. 

Cu toate că un singur neuron primește mai 
multe mii de contacte sinaptice, este 
suficientă acțiunea simultană a câtorva zeci 
de terminații excitatoare pentru declanșarea 
potențialului său de acțiune. 

Teoretic, strategia adoptată de creier 
pentru învățare și memorizare urmărește 
două mecanisme neexclusive: crearea unor 
noi circuite via genezei unor noi neuroni sau 
modificarea proprietăților celulare sau 
interconexiunilor neuronale existente. 

Primul caz nu se aplică în principiu decât 
într-o perioadă precoce de dezvoltare. De 
fapt, de la un anunit stadiu ontogenetic 
(adesea prenatal) celulele nervoase nu se mai 
divid. O excepție uimitoare de la această 
regulă se observă la canar, unde în fiecare an 
se produce o neurogeneză în aria corticală 
specializată învățarii cântecului. La mascul, 
această arie se dublează în volum primăvara 
când pasărea cântă pentru a atrage femelele. 
După perioada de împerechere, această arie 
revine la dimensiunile normale iar canarul 
uită cântecul. Reapariția primăvara 
următoare a unor neuroni îi va permite 
învățarea altui cântec. 

La mamifere nu există proces de 
neurogeneză specializat asemănător. Toruși, 
deși neuronii nu sunt în număr fix, își pot 
modifica creșterea prelungirilor lor, sub 
acțiunea anumitor constrângeri legate de 
mediul înconjurător, fenomen denumit 
„creștere orientată”. La fel de important este 
stabilizarea anumitor contacte precum și 
eliminarea unor conexiuni redundante, 
fenomen numit „stabilizare secectivă”. 

Ultima teorie interesează astăzi  numeroși 
neurobiologi care cercetează regulile 
elementare ale procesului de învățare, pot 
dota neuronii existenți cu o putere de 
evoluție funcțională fară ca structura rețelei 
de conexiuni să fie afectată. Dacă proprietăți 
de adaptare similare există și la Sistemele 
Nervoase animale mai puțin evoluate ca ale 
vertebratelor superioare procesele de 
învățare și memorizare pot fi considerate 
privilegii ale sistemelor autoorganizatorice, 
ale căror activitate spontană sau evocată de 
experianță le va regla funcția finală. 

Înaintea descoperirii transmiterii 
sinaptice, se presupunea că circulația 
fluidului nervos provocat de asociații de 
evenimente sau idei ar lăsa o urmă ce 
afectează cuplajul elementelor nervoase. 

Psihologul Donald Oldeng HEBB i se 
atribuie următoarea formulare:  „Când axonul 
celulei A este suficient de aproape pentru a 
exercita celula B si ia parte cu repetiție și 
persistent la declanșarea descărcării sale, 
intervine un proces de creștere sau 
modificare metabolică într-una sau ambele 
celule, încât eficacitatea lui A să fie crescută.” 
Acest principiu de neurofiziologie a fost 
enunțat la vremea când existența inhibiției 
sinaptice este pusă la îndoială și deci nu se 
aplică decât pentru sinapsele excitatoare. 

Principiul lui Hebb a cunoscut un rapid 
proces, fiind considerat de fiziologi ca fiind 
purtătorul unei predicții experimentale. 

Numeroasele cercetări ale dezvoltării SNC 
sau a capacității de învățare au reluat 
principiul Hebb sub forma unui algoritm. 
Aplicat în fiecare punct al rețelei permite 
distribuirea informației prin ordinele date de 
un modificând eficacitatea transmiterii 
tuturor sinapselor active. 

Necesitatea existenței simultaneității între 
activitățile pre și post sinaptice presupune că 
anumiți neuroni țintă să fie dotați cu o 
compentență prestabilită pentru a răspunde 
semnalului aferent sau să primească ordinul 
de rețea prin convergența altor conexiuni ori 
printr-un supraveghetor extern. 

De asemenea este posibilă formarea unei 
memorii asociate proprii ansamblului celular 
unde mai multe „urme” pot coexista 
suprapuse și comandate independent. 
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Neuronul automat 
 

Analogia rețea neuronală-automată nu 
este nouă. În 1942 neuropsihiatrul Warren 
Mac Culloch și logicianul Walter Pitts a 
formulat prima schemă a funcționării 
neuronale. Neuronii sunt considerați 
procesoare logice prezentând o ieșire cu 2 
stări (activă 1 și inactivă 2) și primind mai 
multe semnale de intrare (la rândul lor active 
și inactive). Când suma semnalelor depășește 
un prag caracteristic stării interne, procesul 
devine activ. Asociați în rețele acești neuroni 
„formali”, sunt conectați între ei prin 
aplificatoare cu număr variabil de granule 
schematizând transmiterea sinaptică. 

Regula de învățare cea mai comună este 
de a impune la fiecare pas de calcul – prin 
ordinele date de un  „supraveghetor”  sau 
„profesor” – o creștere sau o scădere a 
veziculelor sinaptice ale conexiunilor active 
după cum răspunsul organelor de ieșire din 
rețea a fost apreciată de profesor corect sau 
incorect. 

Astfel datorită posibilităților de a ajuta 
numărul veziculelor sinaptice din fiecare 
punct al rețelei aceste sisteme simple dar 
automate au capacitatea remarcabilă de 
învățare, putând rezolva propoziții logice 
(predicative). Frank Rosenblatt 
(Universitatea Cornell), pe baza acestor reguli 
de modificarea transmiterii sinaptice foarte 
apropiate de principiul HEBB și pe baza 
ipotezei structurii stratificate, a presupus în 
1962 – o mașină revoluționară – Gamma – 
Percepton ce trebuie să devina vârful de lance 
al ciberneticii ce abia se năștea.  

Din păcate, Rosenblatt nu a constatat 
capacitatea limitată de recunoaștere a 
formelor și de claritate a perceptorului, 
precum și lipsa capacității de rezolvare a 
aplicațiilor, făcând să intervină proprietăți, 
topologice ca „conexite”. Contraofensiva 
teoreticienilor Minsk și Papert (1969) 
determină refuzul acestui înâi prototip de 
creier electronic. 
 
Cercetarea sinapsei lui HEBB 

 
În acea epocă biologia celulară și 

neurofiziologia progresa cu pași mari. 
Tehnicile de înregistrare electrofiziologică în 
special, deveneau destul de fine pentru 

încercarea schimbării transmiterii neuronale 
prin modificarea activității în mai multe 
puncte ale rețelei celulare. Apare paradoxală 
în acest moment când inteligența artificială 
renunță la mirajul perceptorului, decizia unor 
biologi de a încerca la rândul lor rolul 
„profesorilor” în proces de învățare celulară, 
prin creșterea sau scăderea conexiunilor 
funcționale între neuroni în funcție de 
activitatea impusă în rețea. 

Exemplele alese sunt limitate voluntar la 
sistemele neuronale în formarea memoriei 
umane. 

Scopul lor este să răspundă la 3 întrebări 
permițând înțelegerea mai bună a formării 
memoriei biologice: 

1. Creșterea (artificială) nivelului de 
activitate temporală într-un punct al rețelei ar 
putea afecta transmiterea sinaptică? 

2. Aceste schimbări de vezicule sinaptice 
au drept consecință funcțională influența 
noetică asupra puterii de integrare 
neuronală? 

3. Există dovezi că aceste schimbări de 
integrare neuronală ar putea fi responsabile 
adaptării unui comportament? 
 
 

Memoria corticală 
 

 Primul exemplu de structură 
cerebrală unde activitatea ar putea produce 
emergența unei memorii distribuite, este 
cortexul. 

 Deși se știe că anumite activități 
cognitive sunt centralizate în cortex și că de 
asemenea anumite forme de memorie sunt 
corticale, suntem departe de a cunoaște 
anatomia memoriei. 

 Cea mai mare partea cunoștințelor 
despre localizarea amintirilor provin din 
studiul bolnavilor sau animalelor de laborator 
ce au suferit leziuni ale lobilor temporali. 
Distrugerea unei regiuni specifice din 
cortexul temporal ce primește informații 
vizuale, abolește aptitudinea de a reține ceea 
ce tocmai a fost văzut împiedicănd 
memorizarea ghidată vizual. Dimpotrivă, s-a 
observat că stimularea electrică a unor 
regiuni temporale, evocă reminiscența 
amintirilor precis definite din trecut: pacienți 
cu lob temporal stimulat sub anestezie au 
avut impresia stranie de a se afla în două 
locuri în același timp: rezultă coexistența 
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memoriei unui eveniment trecut cu cea din 
momentul actual. 

Deși aceste experiențe ar sugera existența 
unor regiuni specializate în memorizare este 
admis că cea mai mare parte a amintirilor 
este distribuită în întregul cortex cerebral. 
Anumite tehnici moderne ca: utilizarea 
moleculelor asemănătoare glucozei marcate 
radioactiv, ce vor fi pompate, dar nu și 
metabolizate de către celulele „în lucru” – sau 
camera cu pozitroni – permit permit 
vizualizarea, (prin autoradiografie) întin-
derea teritoriilor neuronale a căror activitate 
va fi modificată în momentul executării unui 
comportament învățat. 

Metode imagistice complicate utilizând 
mai mulți radioizotopi au permis compararea 
zonelor active ale celor două hemisfere 
cerebrale separate chirurgical (prin secțiunea 
corpului calos și chiasmei optice), observând-
se că numai una singură este folosită pentru 
memorizare. Deși precizia acestei cartografii 
a memoriei este încă rudimentară, se poate 
afirma că activitatea mai multor milioane de 
neuroni se poate modifica printr-o simplă 
procedură de condiționare a compor-
tamentului. 

Această concepție de cortex ca suport al 
memoriei distribuite” a fost întrevăzută de 
teoreticienii anilor ʼ60, printre care Karl 
Privart (Univesitatea Stanford, USA), care 
compara memoria corticală cu o hologramă. 
La fel cum înlocuirea unei părți din suportul 
fizic al hologramei nu produce un flux general 
în reformare, o leziune importantă a 
cortexului nu produce decât o slabă alterare a 
amintirilor. 

Deci informația memorizată nu pare a fi 
sistematic localizată într-o regiune anumită a 
creierului, cea mai mare parte a informației 
fiind distribuită la interiorul rețelei neuronale 
corticale. 

Studii recente asupra mecanismelor 
celulare ale memoriei relevă posibilități de 
învățare relativ uniforme în cortex. Neuronii 
din ariile vizuale primare sau din neocortexul 
motor prezintă capacitatea similară de 
adaptare a funcțiilor în raport cu 
evenimentele întâmplate în trecut. 

Același procedeu de învățare asociativă, la 
nivel celular induce în particular efecte 
funcționale comparative, chiar dacă pentru 
fiecare structură corticală, natura circuitelor 
aferente este diferită. S-a demonstrat de 

asemenea că perioade repetare de asociere 
între stimularea aferentă cu valoarea sub 
pragul ori de declanșare a răspunsului 
postsinaptic și activarea impusă de neuronul 
țintă produc creșterea în neocortex a 
veziculelor de transmitere a sinapselor 
excitatorii implicate. Care vor fi consecințele 
funcționale ale acestei plasticități sinaptice? 

Hebb încearcă să ne convingă că 
interacțiunea cortexului în special ariile 
vizuale cu mediul înconjurător sporește 
capacitatea de memorizare. 

Fiziologii anilor ʼ70 erau de aceiași 
părere, deoarece cortexul vizual este probabil 
structura creierului pentru care s-a putut 
defini cu mai multă precizie perioada numită 
„critică”de dezvoltare. În cursul acestei 
perioade postnatale sistemul se folosește de 
interacțiunea cu mediul înconjurător pentru a 
atinge un grad ridicat de specializare 
funcțională pe care nu l-a avut la început. 

Astăzi se admite, fără a minimaliza 
determinarea generală ce ghidează un 
asemenea proces, nici să sugereze că stadiul 
final al rețelei ar corespunde unei oglinzi a 
experienței, că neuronii cortexului vizual 
„învață să vadă” în timpul primelor stadii de 
dezvoltare postnatală (funcția epigenetică). 

Daniel Shuly și Elie Bienestook au 
conceput un model experimental al învățării 
celulare încercând să testeze rolul capacității 
ca mecanism coreglator al epigenezei 
cortexului vizual. Acest model permite, în 
timpul înregistrării unui neuron din cortexul 
vizual, modificări funcționale analoage celor 
observate în timpul dezvoltării sistemului 
vizual. Utilizarea a doi stimuli pentru 
activarea neuronilor senzoriali este asociată 
cu manipulări contrare activității neuronului 
înregistrat (creștere sau scădere impuse de 
nivelul răspunsului). Altfel spus 
experimentatorul ajută neuronul să răspundă 
stimulului vizual și îi blochează răspunsul 
printr-un stimul opus. Deci rolul său este 
similar celui de „profesor” de la perceptron. A 
fost posibilă producerea unor transformări pe 
termen lung a 3 proprietăți funcționale 
caracteristice vederii corticale: 

1. preferința de orientare 
2. dominația celulară 
3. dispariția interoculară de orientare. 
Modificările cele mai mari survin la 

neuronii inițial cel mai puțin specializați, cea 
mai mare parte a „celulelor condiționate” 
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declarându-și preferința funcțională în 
favoarea stimulului „întărit”. Dacă aceste 
rezultate sunt în acord cu principiul Hebb ar 
sugera că modificările sinaptice se produc în 
două sensuri: creșterea covariației între 
semnalele aferente și activitatea post-
sinaptică ce determină creșterea veziculelor 
sinaptice. 

Dimpotrivă, repetarea eșecului sinaptic 
(când răspunsul este blocat artificial) ar 
produce în timp o scădere în eficacitatea 
sinaptică. Deci se poate presupune că sinapsa 
își poate crește sau scădea veziculele după 
cum nivelul covariației este între intrare și 
ieșire. Rămân de determinat factorii care, în 
cursul epigenezei sau anumitor faze ale 
învățării, impun aceste schimbări în cazul 
sistemului vizual constatându-se că 
semnalele extravizuale (nevizuale) legate de 
procesul de atenție și/sau cortex, motor 
(mișcări oculare), în care se produc informații 
vizuale, pot juca rol de „poartă” în exprimarea 
plasticității sinaptice. 

 
 

Memoria limbică 
 

Neocortexul nu este singura regiune 
cerebrală unde procesele de coactivitate 
forțată produc schimbări în transmiterea 
sinaptică sau a puterii de integrare 
moleculară, ci și sistemul limbic. 

Mischkin și Appenzeller de la NIH 
american au demonstrat existența unor 
circuite subcorticale ce interacționează cu 
cortexul. După ce stimulul senzorial este 
activat în hipocamp, semanlul de întărire 
(„profesorul” de la percepton) este trimis în 
ariile corticale semzoriale și permite stocarea 
evenimentului la nivel ccortical. 

Un aspect remarcabil al plasticității 
sinaptice în hipotalamus este ușurința cu care 
se poate induce prin stimularea aferenta 
intensă, dar de scurtă durată a unei „urme” ce 
poate dura ore sau chiar zile. Chiar dacă nu 
este produs în mod natural, acest fenomen 
denumit „potențare pe termen lung” poate 
constitui un candidat posibil la mecanismul 
de stocare a informației. Demonstrarea 
rolului activității postsinaptice provine din 
interesul din ce în ce mai mare acordat în 
ultimii ani unei aplicații a principiului HEB. 
Mai multe  echipe americane au arătat că 
stimularea aferentă subliniară ( ce nu 

produce inițial potențial pe termen lung PTL) 
produce potențarea pe termen lung a 
transmiterii sinaptice când această stimulare 
este realizată în conjuncție cu depolarizarea 
intensă a neuronului țintă. Această 
interacțiune celulară complexă provoacă 
intrarea calciului în neuron, declanșează o 
cascadă de reacții interne enzimatice 
determinând introducerea PTL. Într-o a două 
etapă, secreția unui factor retrograd este 
responsabilă de modificările similare ce 
afectează înapoi eliberarea 
neurotransmițătorilor din fanta presinaptică, 
asigurând permanența efectului pentru o 
perioadă până la mai multe zile. 
 
 

Memoria sinaptică 
 

Ultimul exemplu de plasticitate sinaptică 
legată de coactivitate interesează cerebelul. 
Funcțiile sale sunt de menținerea tonusului, 
posturii, echilibrului și coordonarea 
mișcărilor. Importanța cerebelului este 
evidentă, deoarece în cursul ultimului milion 
de ani, volumul acestuia s-a triplat. 
Cercetările lui Thompson arată că anumite 
reacții simple dobândite prin învățare sunt 
stocate la acest nivel. 

Rolul adaptiv al cerebelului demonstrat în 
cazul reflexului oculovestibular, condiționării 
mișcărilor reflexe și clipitul pleoapelor se 
aplică probaabil în cazul tuturor proceselor 
de învățare motorii. 

Funcționarea cerebelului constă în 
modularea în paralel a unei multitudini de 
circuite cu intrare dublă dar cu unică ieșire 
identificabile anatomic. 

Celula Purkinje cu o remarcabilă 
morfologie reprezintă elementul integrator al 
celor două tupuri de proiecții aferente, 
separate anatomic, precum și neuronul de 
ieșire principal. Cele două surse de informații 
ale celulei Purkinje sunt: 

1. Prin intermediul fibrelor grimpante 
– informații venite prin oliva inferioară. 
Fibrele grimpate se înfășoarăde-a lungul 
trunchiurilor dendritelor principale, la stadiul 
adult, fiecare celulă Purkinje fiind inervată 
printr-o fibră grimpantă unică; 

2. Prin intermediul fibrelor paralele 
ce aduc informații din fibrele „moussues”. 
Trunchiul dendritelor celulei Purkinje, 
organizat după un plan fix de orientare este 
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traversat perpendicular de fascicule 
numeroase de fibre paralele care se agață ca 
fibrele de telefon de spinii dendritelor 
secundare. 

Răspunsul la activarea  prin fibra 
grimpantă este un potențial de formă 
„complexă” declanșat dintr-o dată. Sinapsa 
implicată poate fi considerată cu un număr de 
vezicule nemodificate deci nu poate fi 
modulată. 

Răspunsul celulei Purkinje este 
electroficiologic diferit după calea aferentă 
stimulată. 

Răspunsul la semnalul venit prin fibrele 
paralele este  un potențial postsinaptic 
excitator de amplitudine variabilă, funcție de 
numărul de fibre active și de regiune dendrită 
afectată rezultând unul sau mai multe 
potențiale de acțiune „simple”. Rețelele de 
contact dintre fibrele paralele și fibrele 
Purkinje sunt deci posibile locuri unde în 
timpul transmiterii sinaptice pot fi modificate 
numărul veziculelor sinaptice. 

Să ne imaginăm efectul unei metode 
asociative unde semnalul ce determină 
eroarea funcțională de corijat este trimis 
cerebelului prin fibrele „moussues” și fibrele 
paralele în mod concomitent cu o activitate 
postsinaptică forțată a fibrelor Purkinje. 

Interesul cerebelului pentru cel ce 
execută modelul de a oferi un „profesor” 
precablat deoarece orice activitate impusă de 
fibra grimpantă va provoca ordinul de 
descărcare al celulei țintă. De remarcat ca 
principiul HEBB spune că o asociație repetată 
va produce în timp o modificare în veziculele 
sinapsei dintre fibrele paralele și fibrele 
Purkinje. 

În acest caz, spre deosebire de hipocamp 
sau neocortex două activări aferente produc 
apariția unei depresii pe termen lung a 
sinapselor fasciculelor de fibre paralele 
stimulate. Mecanismul celular al depresiei se 
înrudește totuși celui PTL, în măsura în care 
un curent intrând (influx) de calciu în celula 
Purkinje (produs prin activitatea fibrelor 
grimpante) ar putea controla declanșarea 
unei cascade similare de M2O(datorită 
activării concomitente a receptorilor 
postsinaptici sensibili la transmițătorul 
eliberat de fibrele paralele). 

Aceste exemple demonstrează că se pot 
produce modificările sinaptice prin întărirea 
răspunsului obținut consecutiv unei stimulări 

inițial sublimare fie prin modularea directă a 
pragului de excitare a neuronului țintă, fie 
prin jocul activării conjuncte (supraliminare) 
al unei alte căi aferente („plasticitatea 
heterosinaptică”). În cazul cerebelului, 
punctul de dezacord cu postulatul lui HEBB 
este semnul modificării veziculelor sinaptice. 
Dar soluția adoptată pare compatibilă cu 
modul de funcționare al unui sistem de 
corecție al erorii care scad veziculele 
sinaptice activate,prin recunoașterea 
semnalului de context incorect. 

 

 
 
 
Formarea obiectului 
 

Insuccesele ciberneticii în teoriile și 
tehnologia inteligenței artificiale stimulează 
neurobiologia. 

Capacitățile de calcul ale ordinatorului 
neuronal nu poate fi apreciat numai prin 
simpla cunoaștere a transducției realizate 
local de fiecare element component. Aceasta 
reprezintă „starea colectivă a rețelei” ce pare 
a fi determinant în rapelul unei informații 
stocate sau în capacitatea de învățare și 
memorizare simultană a multo informații. 
Paralela ce se impune neurobiologilor este de 
a concepe că învățarea și memorarea umană 
nu provine numai din schimbările pe termen 
lung ale transmiterii neuronale, ci depind de 
capacitatea unor rețele de a forma imagini în 
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timpul cerut pentru reprezentarea unei idei 
sau amintiri. 

În 1981, un cercetător german, Christoph 
Von der Malsburg a propus o teorie pentru 
formarea grafielor neuronale. Simultaneitatea 
activităților din rețea ar juca în procesele 
cognitive un rol similar celui demonstrat la 
învățare. Se știe că în hipocamp în cortexul 
motor vizual și în cerebel, eficacitatea 
transmiterii sinaptice poate fi modulată în 
unde de timp lent (minute, ore) în funcție de 
schimbările produse între nivelul de 
covariație al activității aferente și 
postsinaptice. 

Idee lui Christoph Von der Malsburg este 
de a presupune că schimbările transmiterii 
sinaptice-regizate printr-un algoritm inspirat 
de principiul lui HEBB – ar interveni în 
aceeași măsură și pe undele de timp mult mai 
rapide (milisecunde). În timpul unei 
reprezentări mentale a unui obiect, milioane 
de neuroni ar deveni coactivi și patternul 
general de activitate ar permite asocierea 
fiecărei reprezentări mentale unui grafic 
rațional special. 

În particular, același obiect fizic prezentat 
în două puncte din spațiu ar putea produce 
formarea tranzitorie a două grafice conective 
(intersectate), diferite ca studiu al neuronilor 
activați dar echivalente (homeomorfe) în 
structura lor conectivă (conectați). 

Această apropiere topologică în formarea 
obiectelor mentale permite rezolvarea unor 
sarcini complexe, ca invariația perceptivă 
(percepție invariabilă) dar aplicarea sa la 
problemele de inteligență artificială rămâne 
ca un semn de întrebare. 

Problema la care biologii trebuie să 
răspundă este dacă pot măsura destul de fin 
corelațiile de activare ale undelor de timp 
pentru a evidenția schimbările de cuplaj în 
timpul executării unui proces simplu, sau din 
timpul procesului de învățare. 

Această concepție poate readuce în cauză 
determinismul general asociat funcției 
neuronale, de exemplu în integrarea 
mesajului senzorial unde anumiți neuroni din 
sistemul vizual se comportă ca adevărate 
unități perceptive. 

Tehnicile imagistice (ideografiile) 
sofisticate au permis cu ajutorul camerei cu 
pozitroni și autoradiografie, vizualizarea 
distribuției spațiale a regiunilor cerebrale cu 
metabolism celular crescut ca răspuns la 

stimularea senzorială sau în timpul 
proceselor mentale. Se știe că întinderea și 
locul zonelor active se poate schimba după 
învățare, dar asemenea observații din păcate 
nu dau decât puține informații despre 
modificările eventuale în coerența activității 
neuronale sau grupul de neuroni ce formează 
graficul obiectului mintal. 

 
 
Dinamica memoriei 
 

Zborul rapid al mecanismelor cerebrale 
ale memoriei sugerează o autoorganizare, 
stocare și repetarea obiectelor memorizate 
mintal care sunt proprietăți intrinseci ale 
„adunărilor” sau „ansamblurilor” cooperative 
de neuroni, rezultate din „multitudinea 
conexiunilor” interneuronale, fiecare 
reprezentând suportul potențial al unei 
asociații a proprietăților electrice a sinapselor 
acestor celule. Interesul acestei descoperiri 
ținea de convergența a trei date fundamentale 
pentru studiul memoriei: locul, metoda și 
teoria. 

Locul: este hipocampul, formațiune a 
sistemului limbic, reprezintă atât la om cât și 
la numeroasele animale al cărui rol cert în 
achiziția și restituirea amintirilor se bănuia, 
dar fără existența unor probe practice; 
anatomic hipotalamusul este legat de 
numeroasele structuri cerebrale: neocortex 
(prin intermediul cortexului entorinal) 
trunchiul cerebral și hipotalamus. Ablația 
chirurgicală a hipocampului produce la om 
amnezia și pierderea facultăților de învățare 
confirmând implicarea hipocampului în 
funcțiile „cognitive” ale creierului. 
Experiențele lui Bless și Lamo au relevat o 
cale nervoasă, numită calea „performantă” 
conectând sinapsele cortexului entorinal cu 
diferite arii interne din hipocamp. 

Metoda:constă în „tetanizarea electrică”, 
îmbunătățirea procedurii de bază utilizată în 
neurofiziologie, aceea a potențialelor 
„evocate” adică culegerea răspunsului celulei 
nervoase stimulată electric la nivelul 
neuronului postsinaptic. Descoperirea lui 
Bless constă în a demonstra că eficacitatea 
conexiunii (răspunsului postsinaptic) poate 
crește pe o durată lungă de timp dacă i se 
aplică fenomenul tetanizării: și anume, după 
măsurarea normală a răspunsului post-
sinaptic obținut prin stimularea căii 
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perforante i se aplică un tren de impulsuri de 
frecvență crescută, se observă creșterea. 
Amplitudinea răspunsului măsurat la capătul 
neuronului postsinaptic în timp de câteva ore 
formează potențialul lui de câmp. Acest 
fenomen cunoscut la nivelul SNP ca 
potențializare postsinaptică, datorită duratei 
excepțional de crescute de la nivelul hipo-
campului, iar numele aici de „potențializare 
pe termen lung” (PTL)- furnizează modelul 
plasticității cerebrale. 

Funcția de monitorizare a celululor 
nervoase implică existența unor modificări 
durabile fiziologice a proprietăților 
neuronale, studiate pe plan morfologic 
(modificări anatomice, crearea sau dispariția 
unor sinapse), chimic (metabolismul 
neuronilor, transmițătorilor enzimelor, 
proteinelor intracelulare), electrofiziologic 
prin compararea comportamentului unui 
ansamblu neuronal cu al unui organism viu. 
PTL a putut fi reprodus ca fenomen de bază a 
procesului de învățare și în alte zone 
cerebrale: cortex, corp, genicular, dar este 
generalizabil deoarece scoarța cerebeloasă de 
exempli deși cu structură comparabilă 
hipocampului manifestă o reacție contrară, de 
obișnuire comportamentală: după stimulare 
la fecvență joasă, sinapsele își scad 
„eficacitatea”. Această proprietate „depresie 
pe termen lung” este inversă simetric PTL și 
poate fi: găsită chiar și în anumite fibre 
hipotalamice. Deci PTL nu este singurul 
responsabil de plasticitatea funcțională a 
celulelor nervoase. 

 
 
Hipocampul și învățarea 
 

Încă de la debutul psihologiei experimen-
tale și a lucrărilor lui Pavlov, memoria este 
definită la animal prin apariția (sau absența) 
unui comportament obținut prin 
condiționare. 

Interpretarea psihologică a acestui proces 
este că animalul asociază noul stimul la un 
semnal capabil să evoce un răspuns prezent 
deja prin repertoriul comportamental. Este 
vorba despre un proces de învățare și nu de 
gândire conștientă. Trebuia demonstrat că 
neuronii  având această proprietate de PTL 
sunt implicați direct în procesul de învățarea 
sociativă și nu numai în producerea 
comportamentului răspuns. Dacă învățăm un 

șobolan să-și retragă laba la auzirea 
stimulului sonor, pentru a evita șocul electri, 
este imposibil de cunoscut apriori dacă 
neuronii despre care avem proba că sunt 
activi în timpul răspunsului sunt implicați în 
procesul asociativ (sunet, șoc electric) și nu 
doar în răspunsul motor (retragerea labei). 

Deci este necesară testare mai fină a 
hipocampului, a unei structuri prin excelență 
sensibilă la PTL, adică a unei proiecții 
hipocampice a căii performante. S-a folosit 
următorul experiment: întâi se învață 
șobolanul să apese pe o pedală ca să obțină 
mâncare, apoi să apese pe o a doua pedală 
pentru evitarea șocului electric, apoi 
aplicarea condiționării clasice (sunet 
anunțând șoc electric). La același stimul 
sonor, animalele răspund diferit în funcție de 
situație, să apese sau nu pe pedale, prin cele 3 
tipuri de învățare. Măsurând răspunsul 
intrehipocampic, ajutorul electrozilor, se 
observă că acesta rămâne același, indiferent 
de tipul răspunsului motor și confirmând 
ipoteze că hipocampul este sediul de 
predilecție al mecanismului de apreciere mai 
mult decât al comenzii motorii  a  
răspunsurilor. 

Următorul pas constă în găsirea legăturii 
între această proprietate a sinapselor (PTL) și 
funcționarea spontană a creierului în 
momentul unui proces de învățare sau de 
restituire a unei amintiri. În protocolul 
experimental trebuie demonstrat fenomenul 
invers și anume, dacă în timpul unui proces 
de învățare se produce fenomenul de 
potențializare. Testele efectuate de diverse 
echipe n-au adus răspunsuri clare, 
neobținându-se variații mari ale PTL al 
ansamblelor neuronale hipocampice în 
timpul proceselor de învățare de la șobolani. 
Aceasta traduce existența unor fenomene 
incontrolabile cum ar fin distribuirea unei 
atenții necuantificabile către sarcina pe care i-
am cerut-o. Dar ele se contrazic însă ipoteza. 
Știind că stimularea electrică a unei regiuni 
centrale (substanța reticulată produce 
ameliorarea performanțelor de învățare) s-au 
demonstrat că stimularea aceleiași zone 
antrenează creșterea PTL. 

Același rezultat precum și altele, obținute 
prin electroșoc și alte metode ce facilitează 
memorizarea arată că între PTL și 
performanța de învățare obținută există 
corelații care deși nepalpabile, dovedesc că 
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operarea lor succesivă (învățare, tetanizarea) 
sumează efectele, în timp ce procesura invesă 
(tetanizare, învățare) facilitează învățarea. 
Deci PTL este necesar fiziologiei învîțării. Alți 
indici, mai direcți pentru învățare, sunt 
modificările biochimice și morfologice ale 
neuronilor și sinapsilor. Mecanismele chimice 
ale transmisiei sinaptice pe calea 
„performantă” constau în eliberarea 
glutamatului. Deci prezența în concentrație 
crescută a acestei substanțe în fanta sinaptică 
reprezintă semnul unei activități intense la 
nivelul sinapsei. S-a demonstrat că glutamatul 
persistă în doză crescută peste 3 zile în 
sinapsele hipocampice prelevate de la 
șăbolani, după stimularea prin tetanizare, iar 
dozarea glutamatului variază în funcție de 
durata potențializării. Dozarea glutamatului 
în sinapsele neuronale ale animalelor 
condiționate, dar netetanizate demonstrează 
orientarea lui comparabilă biochimic, 
confirmând corelarea între PTL și învățare. 

Studiile morfologice demonstrează că 
activitatea naturală prin învățarea căii 
performante, produce mărirea spinilor 
dendritelor; aceste modificări sunt obținute și 
prin PTL. 
 
 
Memoria delocalizată 

 
Unitatea fictivă a teoriilor despre 

memorie este „urma mnezică” adică 
modificările fizice rezultate în urma 
experienței senzoriale ce permit la animal 
restituirea unui comportament. 

La începutul primelor studii de 
cartografie centrală, aceste urme mnezice, 
erau imaginate ca forme de stocare, de  
maniera „bit”-urilor ordinatorului ca unități 
„discrete” în celulele specifice din creier. 
Procesele din neuropatologie infirmă această 
viziune simplă, demonstrând implicarea 
numeroaselor structuri cerebrale în procesele 
de memorizare. Studiile de electrofiziologie 
pun problema localizării urmelor mnezice, 
furnizând baza teorii divergente, dintre care 
cea mai răspândită este cea care consideră că 
urma mnezică este incorporată sub forma 
unor rețele de activare preferențială, 
durabilă, între celulele aparținând unor 
structuri nervoase specifice. Această 
concepție este descrisă sub forma unui model 
de mecanism sinaptic în acord cu următoarea 

teorie: după el „repetarea excitării simultane 
a două celule modificând eficacitatea 
sinapselor pe care le formează. Plecând de la 
această teorie s-au elaborat modele 
conexioniste care se bazează pe modificarea 
proprietăților sinapselor mai mult decât 
acelea ale neuronilor înșiși. teoretic, 
înseamnă că urma mnezică este legată de 
formarea și persistența unei rețele de 
conexiuni interneuronale care nu conțin, în 
ele informația necesară pentru restituirea 
amintirilor. Amintirea informațiiloreste în 
același timp prezentă sau absentă în rețea în 
măsura în care existența sa nu este pusă în 
evidență decât prin activarea acestei rețele. 

Plecând de la PTL e posibilă constituirea 
unei scheme conexioniste despre memoria și 
restituirea informației atât pentru o starea 
senzorială cât și pentru o urmă mnezică 
complexă, ca aceea legată de învățarea 
răspunsului condiționat. Stocarea 
informațiilor s-ar realiza prin creșterea 
priorităților permisiv al sinapselor implicate 
în activarea inițială și structura rețelei 
nervoase prin experiență. 

În cazul învățării unei condiționări la 
animale memorizarea poate fi descrisă ca 
asocierea a doi stimuli distincți astfel încât 
evocarea unuia e suficien pentru declanșarea 
răspunsului. Asocierea a doi sau mai mulți 
stimuli este asigurată prin existența rețelei 
conexioniste sinaptice între căile de conduce 
diferite a informației. Acest mecanism este 
ilustrat prin una in caracteristicile 
potențializării. PTL nu se obține decât prin 
tetanizarea unui număr suficient de neuroni 
în același timp, prag sub care fenomenul nu 
apare. Se regăsește ideea lui HEBB despre 
stimularea simultană a acelorași celule prin 
mai multe căi aferente conducând la 
modificarea sinapselor implicate în această 
stimulare. Pe de altă parte, condiționarea 
complexă pune în evidență asocierea mai 
multor stimuli diferiți capabili să restituie 
același răspuns, prefigurând ceea ce se 
întâmplă la om atunci când imaginea unui loc 
sau eveniment este evocată de un miros sau 
orice altă amintire infimă. Această 
proprietate „de completare” se explică și că 
prin PTL, în măsura în care orice „intrare” 
oferă acces la „totalitatea rețelei”, orice stimul 
este capabil de rememorarea întreagă a 
amintirii. Ceea ce numim memorie acoperă 
funcții complexe cerebrale constituind în 
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timp memoria activă (achiziția și restituirea 
amintirilor) pasivă (amintire latentă), în timp 
ce capacitatea de prezervare a urmelor 
mnezice este variabilă ca durată, în funcție de 
aceste faze și de distribuirea lor în timp. 

O rețea „potențializată” reprezintă o urmă 
mnezică mai mult sau mai puțin durabilă 
lăsată pe creier printr-o activitate sinaptică 
trecută, susceptibilă de modificări, întărită 
sau diminuată în timp prin aceste mijloace. 
Practic, s-a stabilit că aceiași parametri care 
influențează durata comportamentului învață 
modifică la fel durata PTL. 

Somnul paradoxal se caracterizează prin 
activitatea intensă a creierului cu efecte 
stimulatoare pentru învățare – se pune că e 
„promnezian”. La fel, PTL se poate stabili 
pentru somnul paradoxal nu și pentru cel cu 
unde lente. 

Între modelul și performanță rămân 
numeroase relații de stabilit: anatomia 
rețelei, schelele în timp, mecanismul rețelelor 
responsabile. 

Este posibil ca hipocamul să fie doar un 
circuit anexa al urmei mnezice și nu locul de 
trecere obligatorie. Pentru a elimina această 
ambiguitate s-a pus la punct un proces de 
învățare ce nu ar putea decât să treacă prin 
hipocam și anume implantând electrozi pe 
calea performantă la animalele de experiență 
și înlocuirea stimulului senzorial al metodelor 
de condiție clasică printr-o stimulare electrică 
fină a acestor căi. Animalele au învățat să 
răspundă la acest stimul intern, mai mult 
decât la un sunet sau lumină, astfel încât 
procesul de învățare implică necesar 
activitatea structurii hipocampice stimulate. 

S-au făcut verificările posibile prin 
injectarea produșilor inhibitori cu măsurerea 
PTL și performanțelor animale. Testul a dus 
la concluzia următoare: cucât sunt tetanizate, 
mai puține sinapse cu atât animalul învață 
mai mult sarcinile cerute. Mecanismele 
moleculare ale PTL sunt (pe cale de 
exploatare) încă controversate. 

Deși se cunoaște creșterea glutamatului în 
sinapse tetanizate acest fapt e insuficient. 
Conform teoriei lui HEBB (ce stipulează 
„cooperarea” pre-post neuronală) se 
presupune existența unor fenomene chimice 
interactive. Mai multe modificări 
postsinaptice sunt experimentate: 
multiplicarea receptorilor pentru glutamat, 
scăderea enzimelor post-sinaptice ce 

degradează neurotransmiterea rezistenței 
membranare și chiar a genomului celulei 
postsinaptice ce regla, pin intermediul 
enzimelor, sinteza receptorilor. Deci 
interpretarea PTL rămâne incompletă, cu atât 
mai mult cu cât este nesigură explicarea prin 
acest fenomen temporar (PTL nedepășind o 
durată de zeci de zile) persistența practic 
nelimitată a urmelor latente mnezice în 
creierul uman. 

Se pune problema că PTL n-ar fi decât un 
mecanism preparator al modificărilor 
celulare care ar putea afecta chiar genele 
active alea neuronilor, acestea fiind singurele 
structuri capabile să reziste la înnoirea rapidă 
a moleculelor celulelor nervoase și deci de 
conservare a informației – formând memoria 
de lungă durată. 
 
 

 
 
Tipuri de memorie 
 

Memoria, fiind un fenomen psihologic, 
sau cel puțin comportamental, s-a produs, 
prin studierea Pacienților normali cu leziuni 
cerebrale, distingerea a cel puțin trei tipuri de 
memorie: snzorială, de lucru și de termen 
lung. 
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Memoria senzorială 

Dacă prin memorie se înțelege stocarea și 
restituirea informației, această formă de 
memorie numită senzorială joacă un rol 
important în procesele perceptive. 

De exemplu mergem la cinema, unde ne 
aflăm în fața unor serii de imagini fixate 
separat prin scurte perioade de obscuritate. 
Percepem aceasta ca o scenă în mișcare 
continuă, deoarece am stocat informația 
prezentată în sistemul nostru vizual, tip de 
memorie ce poate fi numită „iconică”. Similar, 
percepția auditivă implică sumarea 
informațiilor pe scurte perioade de timp, 
memorie denumită „echoică”. Sistemul de 
memorie senzorială este de termen scurt și 
considerat mai probabil ca element al 
procesului de percepție. 
 
Memoria de lucru 

Relativ mai durabilă și mai controlabilă 
decât controlabilă, este numită și memorie de 
termen scurt. 

Sunt cuprinse sistemele utilizate în scopul 
reținerii temporare și manipulării 
informațiilor implicate în procese ca 
înțelegerea, învățarea, raționamentul. Este un 
sistemul numitor, alcătuit din cel puțin 3 
subansabluri: 

1. centru executiv – sistemul de control 
al atenției, capabil de a superviza informația 
ieșită din cele două sisteme aservite și 
implicate în limbaj și audiție; 

2. bucla de articulare; 
3. registrul vizuospațial ce formează 

imagini vizuale. 
Pentru a avea o idee despre funcționarea 

memoriei de lucru să încercăm a număra 
mintal un număr de ferestre al casei unde 
locuim. 

Cei mai mulți fac acest lucru astfel: își 
reprezintă vizual casa și se imaginează 
deplasându-se și numărând ferestrele din 
fiecare cameră. Această modalitate depinde 
de: 

- registrul vizui – spațial pentru a 
forma imaginea casei 

- bucla de articulare prin numărarea cu 
voce joasă a ferestrelor și centru executiv cu 
stabilitatea operațiilor și direcția lor de 
ansamblu. 

 În detaliu putem studia aceste 
subsisteme astfel: de exemplu bucla de 

articulare – să presupunem că ea conține 
registrul de stocaj al sunetelor legate de 
limbajul verbal precum și procesul de 
repetare prin articularea sunetelor, ceea ce va 
servi intrării informației în registru activarea 
prin repetarea continuă, mentală întocmai ca 
repetarea unui număr de telefon. Stimulul 
auditiv al limbajului accede întotdeauna 
sistemului de stocare și poate restitui 
amintirea. Nu e un simplu efect de distragere, 
deoarece sunetul unui zgomot nu produce 
rememorarea. Este vorba de un sistem de 
stocare ce implică reținerea cuvintelor. 
Perturbarea memoriei observată în aceste 
condiții este la fel de importantă în cazul 
limbajului înțeles sau cântat – dar efectul 
muzicii instrumentale se situează la 
jumătatea drumului între cel al cuvântului și 
cel al zgomotului. 

Deci muzica împarte cu cuvântul 
trăsăturile comune ceea ce explică de ce ea 
poate masca mnezică. Această situație de 
stocare fonologică temporară poate fi, 
utilizată în practica de înțelegere a frazelor 
complicate de joacă un rol important în 
învățarea lecturii la copii cu dificultate în 
memoria verbală. 
 
Memoria pe termen lung 

În diferențierea necesară pentru memoria 
de scurtă durată și de lungă durată intre două 
categorii de dovezi: 

a. Primul ansamblu de dovezi provine 
din evaluarea calitativă a unui număr de 
cerințe pentru memorizare, ce permite 
împărțirea acestora în două componente 
distincte. 

Într-un prim subgrup de cerințe, 
pacientul ascultă o linie de cuvinte fără 
legătură între ele și încearcă imediat să și le 
amintească într-un număr cât mai mare în 
ordine indiferentă. 

Profilul curbei obținute arată: tendința 
rememorizării corecte a primului sau 
primelor două cuvinte și a unora dintre 
ultimele cuvinte, fenomen numit: efect de 
recență. 

b. Dacă în locul răspunsului imediat, 
subiectul întârzie cu o perioadă necesară 
efectuării, efectul de recență dispare. Ne 
gândim la posibilitatea ca ultimele două 
cuvinte să fie reținute printr-un stocaj 
temporar de scurtă durată în timp ce primele 
sunt menținute printr-un sistem de stocaj mai 
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stabil. O dovadă suplimentară o constituie 
factorii ce influențează părți diferite ale 
curbei – tot ceea ce influnțează învățarea pe 
termen lungă durată: vârsta, familiartatea 
cuvintelor sau durata pentru învățarea lor, 
afectarea prima parte a curbei dar nu 
modifică efectul de recență. 

Al doilea ansamblu de dovezi pledează 
pentru existența distinctă a celor două tipuri 
de memorie având la baza studiul efectuat pe 
pacienți cu tulburări de memorie, la bolnavi 
cu leziuni cerebrale ce prezintă sindroame 
amnezice, constând într-un deficit important 
pentru capacitatea de învățare și de 
rememorare a stimulilor noi. Leziunile 
amneziei clasice se găsesc în lobii temporali: 
hipocamp și sistemul limbic. Cauzele sunt 
multiple, cele mai studiate fiind sindromul 
Korsakov – deficit vitaminic legat de 
alcoolemia cronică. 

Un amnezic nu-și amintește faptele 
curente, de exemplu dacă a luat micul dejun, 
ce a făcut ieri, iar după o jumătate de oră 
după ce l-am părăsit nu ne mai cunoaște. El 
poate avea memorie de lucru normală, de 
exemplu poate reproduce numărul de telefon 
abia auzit și prezintă în cazul cerințelor 
memoriei verbale descrise anterior, o recență 
normală dar cu performanță mică în 
repetarea primelor cuvinte de pe listă. La ei 
memoria de scurtă durată este normală dar 
cea de lungă durată este deficitară. 

Bolnavii cu leziuni perisylviene de 
hemsfer stâng, teritoriu cerebral asociat 
vorbirii sunt clinic opus, cu memoria de lungă 
durată normală și cea de scurtă durată 
scăzută. Afazia e deci asociată cu o mai 
scăzută memorie de scurtă durată. 

Există pacienți la care vorbirea e 
aproximativ normală, în timp ce memoria 
cronologică – mai mică. Dacă au de repetat o 
listă cu cifre nu sunt capabili să enumere 
decât unul sau două numere nemanifestând 
efect de recență. curba indică alocuri 
performanțe normale în prima parte. 

Memoria de lungă durată se descompune 
la fel ca cea de scurtă durată în subsisteme. 
Chiar în amneziile profunde se pare că rămân 
intacte anumite tipuri de învățare. 

Păstrarea acestei capacități se pare că 
interesează achiziționarea de noi aptitudini 
privind motricitatea cum ar fi: învățarea 
dactilografierii sau e noi aptitudini perceptive 
cum ar fi: învățarea lecturii în oglindă. Toate 

aceste dorințe la prima vedere au în comun 
lipsa necesității unei rememorări conștiente. 
De fapt, pacientul susține că e prima dată 
când face cerința respectivă și în același timp 
aduce proba clară a existenței unui proces de 
învățare a acestei sarcini, achiziționată 
înainte. Se demonstrează deci existența a cel 
puțin două procese de învățare pe termen 
lung, unul fiind deteriorat iar celălalt păstrat 
în cadrul amneziei. Ultimul tip, numit adesea 
învățarea procedurală a fost stabilit prin 
observație, dar nu e pe deplin înțeles. Nu se 
știe încă dacă este vorba de o învățare unică 
sau de procese multiple de învățare având 
comun faptul că rămân intacte la alterarea 
lobilor temporali și a sistemului limbic. În 
afara celor două forme de învățare pe termen 
lung se presupune existența unui al treilea 
sistem de învățare implicat în stocarea 
cunoștințelor, denumită ca memorie 
semantică. 

S-a constatat că diferă modul în care ne 
amintim de exemplu numele capitalei Spaniei 
sau numele de câine în germană, comparativ 
cu amintirea unei vizite la Madrid sau a 
întâlnirii cu un câine. 

Amintirea experiențelor specifice se 
numește memorie episodică. Cunoștințele 
semantice par a fi intacte la amnezicii ce 
prezintă deficit important al memoriei 
episodice, probă deci a existenței unui stocaj 
separat. Totuși există și argumente în 
favoarea unui sistem de învățare pentru cele 
două tipuri semantice și episodice și anume: 
prima fiind durabilă datorită numeroaselor 
experiențe, ultima fiind efectul unui singur 
eveniment. 

Deși, suntem departe de înțelegerea 
exactă a memoriei, nu se poate spune totuși 
că aceasta nu presupune un unic proces de 
învățare monolitic, ci o asociere de diferite 
subsisteme în interacțiune. 
 
Influențe hormonale 

S-a observat o multitudine de interferențe 
asupra proceselor stocate prin adseno-
corticotrop (ACTH), glucocojticoizi, 
vasopersină, adrenalina și peptide opioide. 
Hormonii endogeni asigură o modulare în 
mod normal a proceselor fiziologice. 
Adrenalina favorizează reținerea datelor și 
timpul învățării în doze neadecvate, dozele 
crescute având efecte amnestice susținând 
activitatea medicamentelor anticonvulsive. 
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Antagoniștii adrenergici pot atenua aceste 
efecte. 

Acțiunea ACTH este asemănătoare cu cea 
a A afectând memoria direct sau prin secreția 
glucocorticoizi. Vasopresina și oxitocina 
sintetizate în hipotalamus au acțiune asupra 
memoriei imediate prin efecte periferice 
(tensiune arterială) dar și directe prin 
metaboliști peptidici ai vasopresinei, 
favorizând reținerea datelor învățate. În 
schimb, oxitocina este un hormon amnestic 
(cu reacții controversate). 

Modularea sinaptică a hormonilor la 
nivelul structurilor mnemice realizează un 
model multifactorial. A este influențată de 
ACTH ți vasopresină. Peptidele pioide 
acționează la acest nivel prin influența 
sistemelor cholinergice. Efectul naloxonului 
asupra memoriei este blocat de propanolol-
antagonist Beta adrenergic, ca și de atropină-
antagonistcholinergic. Oxitremorina–antago-
nist muscarinic și phisostigmina-inhibitorde 
acetilcholinesterază atenuează efectele beta-
endorfinei în memorie. Modalitățile de 
modulare a proceselor cerebrale sunt încă 
necunoscute. 
 
 
Anatomo-fizio-patologia memoriei 
 

Sindroamele amnezice pure sunt 
consecința leziunilor bilaterale interesând 
fața internă a hemisferelor cerebrale și 
diencefalului. Hipocampul, corpii mamilari, 
nucleul dorsomedian al talmusului, probabil 
intervin în etape diverse ale achiziției de 
informație. 

Leziunile de convexitate a lobului frontal 
pertubă cronologia amintirilor. 

Două circuite sunt afectate de obicei 
izolat, sau asociat în cursul sindroamelor 
amnezice pure: 
- circuitul PAPEZ – hipocampo-mamilo-

talamic 
- circuitul paralel cu primul – amigdale-

talamo-frontal. 
 

Tulburările de memorie din boala 
Alzheimer se datorează parțial leziunii 
hipocampice, dar pot fi legate și de leziuni 
necorticale difuze ce se observă în această 
afecțiune. 
 

Anatomia normală a memoriei sau 
anatomia patologică a sindroamelor 
amnezice 

Leziunile responsabile pentru amneziile 
pure sunt în general bilaterale și interesează 
adesea unul dintre elementele circuitului lui 
PAPEZ, izolat de acesta în 1938, considerat ca 
fiind parte din sistemul olfactiv (rinencefal). 

Pentru PAPEZ acest element constituie 
suportul anatomic nu al memoriei ci al pilierii 
fornixului, corpii mamilari, nucleul anterior al 
talamusului, fascicul mamilothalamic Vicq 
d’Azyr, nucleul anterior thalamic. 

În realitate există numeroase deschideri 
ale circuitului în neocortex și structurile 
subcorticale. Pe de altă parte există și alte 
structuri ce intervin în fixarea, menținerea și 
reactualizarea amintirilor. Ele apar să 
formeze un circuit a cărui leziuni produce 
sindromul amnezic: acest circuitleagă nucleul 
dorso-median talamic, nucleul amigdalian și 
convexitatea lobului frontal. 
 
Regiunea temporală internă 

Formareea hipocamică prezintă: 
a. aferențe – aria 

entorinală și girus dințat. 
Formarea hipocamică este constituită 

dintr-o parte receptoare: granulele girusului 
dințat și o parte afectoare – celulele 
piramidale din subiculum. Câmpurile 
piramidate hipocamice sunt  situate între cei 
doi poli: Cajal a descris aferența principală a 
girusului dințat ca fiind calea temporo-
amonică. 

 Originea acestui fascicul este în cortex 
entorial (aria 28 Broadman). 

 Arhitectura este particulară formată 
din lama paucicelului care este săracă în 
neuroni și granule, scindând cortexul în două 
părți (schizocortexul lui ROSE) – recent 
această regiune a fost împărțită în arii 
paralimbice. Cortexul entorial este o arie 
asociativă multimodală, adică primește 
aferente ce vin de la mai multe modalități: 
senzoriale, vizuale, auditive, senzitive. Fibrele 
care părăsesc aria entorenală traversează 
cortexul subiculumului sau constituie calea 
perfotmantă și ating dendritele girusului 
dințat. Axonii girusului dințat, fibrele 
„moussues” fac sinapsă cu neuronii din 
câmpurile piramidale hipocampice. 

Câmpurile piramidale hipocampice sunt 
cinci – de la H1- H5 după Rose. H1 – este 
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sensibil la anoxie și epilepsie, provoacă 
pierderea neuronală izolată fiind numit 
sector Sommer. 

H2 – rezistă la anoxie și epilepsie – sector 
Spielmeyer. 

Amnezia anterogradă profundă se poate 
asocia cu leziunile limitateale H1. 
b. eferență – din subiculum, alveus și 

conexiuni neocorticale. 
Subiculum (patul hipocampului) are o 

parte efectoare prelungind în afară câmpurile 
piramidale având limite flue, dificil de distins 
de H1 – care are celule piramidale mai puțin 
numerice (strat mai subțire). 

Axonii neuronilor piramidali din 
subiculum – trec în alveus – lamă de 
substanță albă ce acoperă hipocampul în 
vecinătatea ventriculară și se prelungesc cu 
fimbria și pilierii posaterior fornixului. 
  
 
Sindroame amnezice legate de leziuni 
temporale interne 
 

Rolul leziunilor hipocampice în apariție 
sindroamelor amnezice este cunoscut mai 
ales după descrierea HM de către Brenda 
Milner. HM a suferit o exereză temporală 
internă bilaterală pentru tratarea unei 
epilepsii. După intervenție devine amnezic 
total, fiind incapabil să formuleze amintiri 
explicite despre evenimentele vieții de zi cu 
zi, are un grad de amnezie retrogradă, 
consțient fiind tulburările de memorie pe 
care le are, care nu se asociază însă fabulații. 
Amnezia durează de 30 de ani după operație. 
Tulbur[rile nu afectează achizițiile motorii. 
Intervenția a interesat hipocampul dar și 
nucleul, amigdalian, o parte din circumvoluția 
5 temporală, în particular aria antorinală. 

Alte cauze de leziuni temporale interne ce 
produc tulburări amnezice sunt: encefalitele 
herpetice, infarctul teritoriului superficial al 
arterei cerebrale posterioare. 

Anumite cazuri apar secundar leziunilor 
foarte limitate în câmpurile hipocampice dar 
sunt aproape întotdeauna legate și cu 
leziunile amigdaliene, deci alături de 
hipocamp se impune responsabilitatea 
leziunilor de amigdală temporală în 
producerea amneziei. 

Leziunile temporale interne responsabile 
de sindroamele amnezice interesează mai 
ales nucleul amigdalian și în particular în 

cazul HM. Aceste leziuni amigdaliene au fost 
neglijate în principal deoarece nu antrenează 
tulburări mnezice atunci când sunt izolate. 
Mishkin a arătat, folosind un model 
experimentat la maimuță că există 2 circuite 
paralele ale căror leziuni își adiționează 
efectele. 

Primul e circuitul hipocampo-mamilo-
talamo-cingular. PAPEZ, celălalt include 
nucleul dorso-median talamic, nucleoamig-
dalian și convexitatea lobului frontal. 

Conexiunile amigdalei sunt difuze și dificil 
de schematizat, circuitul amigdalo-talamo-
frontal fiind cel mai bine definit. Amigdala 
este conectată și cu hipotalamusul, nucleii din 
septum, nucleii reticulați, nucleul bazal 
Meynert, trunchiul cerebral, are proiecții 
reciproce cu aria entorinală și subiculum. 

Căile aferente împrumută 2 fascicule bine 
definite. Amigdala temporală este asociată de 
obicei cu comportamente considerate 
„afective”, implicând frică, mânie, stress, 
agresivitate. 
 
Istmul temporal 

Pare surprinzător cum hipocamul deși 
cortex vechi, are rol atât de important în 
aspectele cele mai elaborate ale memoriei 
umane. Ar fi fost mai de înțeles ca porțiuni 
mai recente filogenetic neocortexul temporal 
sau frontal să intervină în amneziile umane. 
S-a imaginat că sindroamele amnezice 
datorate leziunilor temporare interne se 
produc prin deconectarea de neocortex 
temporal prin leziunile substanței albe care 
face legătură cu hemisferul. Experimentele 
animale nu au confirmat această ipoteză. 
Totuși în boala Alzheimer există atrofia 
istmului temporal, probabil secundar 
pierderii neuronilor corticali observată în 
această boală. 

 
Pilierii fornixului 
- posterior – anterior leagă hipocampul 

de diecenfal 
- secționarea lor realizată chirurgical are 

rezultate discutate producând tulburări 
de memorie, în general modeste 

-  există alte căi aferente hipocamului. 
 

Telencefalul bazal 
- nucleii din septum – leziunea 
experimentală la șoareci sugerează existența 
unui deficit mnezic 
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- nucleul Meynert – are rol predominant 
în leziuni colinergice din boala Alzheimer 
(ipoteza colinergică). 

Ambii nuclei au un contingent crescut de 
neuroni colinergici implicați în procesele 
mnezice. 

 
Nucleii din septum 

- situați sub septum pellucidum 
- primesc partea din pilierul anterior ce trece 

înaintea comisurii albe anterioare 
(formix precomisual) 

- la om – valoarea leziunilor sale este în 
provocarea amneziei 

- distrugerea izolată a nucleilor septali nu s-a 
rezolvat la om niciodată. 

Această regiune este distrusă uneori prin 
tumori de bază de craniu: cranio-faringioame, 
adenoame-hipofizare gigante, meningioame, 
în infarctele secundare, anevrismelor arterio-
comunicante anterioare și intervențiile de 
tratament. 
 
Nucleul bazal Meynert 
- prelungește nucleiiicp bandeletei 
diagonale și nucleii interni din septum, în jos 
și în afară 
- Bockhaus – definește complexul 
magnocelular bazal ca fiind format din nucleii 
septali, nuclei bandeletei diagonale și nucleul 
Meynert toți fiind nuclei colinergici; nucleul 
Meynert asigură intervenția colinegică a 
neocortixului nucleilor septali și părți dorsale 
a bandeletei diagonalei și a hipocampului. 

În boala Alzheimer se produce o 
degerenescență neurofibrilantă abundentă și 
o pierdere neuronală importantă. 
 
Diencefalul. Corpii mamilari 
- relația cu hipocampul este directă 
evidențiată macroscopic 
- se atrofiază când hipocampul 
(subiculum) este legat, densitatea neuronală 
crescând din contra deoarece se produce 
apropierea neuronilor unii de alții 
- eferențele prin pedunculul mamilar sunt 
axoni care bifurcă spre nucleul anterior 
talamic prin fasciculul mamilo-talamic: Vicq 
d’Azyr și spre nucleul tegmental dorsal, 
nucleii reticulari, situați înapoia bandeletei 
longitudinale posterioare ( prin fascicolul 
central al calotei) 
- în sindromul Korsakoff este atrofiat, 
leziunile fiind consecințe a vitaminazei B – 

determină hemoragii și proliferarea vasculară 
marcată, pierdere neuronală redusă, ar 
fascicolul  Vicq d’Azyr și nucleul anterior 
talamic sunt intacți – degerenescența 
secundară nu apare în ciuda leziunilor 
mamilare. 
- Sindromul amnezic din ancefalopatiile 
carențiale, atribuite de Camper – leziunilor 
mamilare este controversat. 
 Importanța nucleului dorsomedian 
talamic a fost de asemenea contestată, și 
resubliniat rolul leziunilor nucleilor mamilari. 
 Ipoteza Mishkin conciliază cele 2 puncte 
de vedere: 
- cele două leziuni își adiționează efectele 
- cea de pe nucleii mamilari deoarece 
aparțin circuitului PAPEZ 
- cea de pe nucleul dorsomedian-talamic 
deoarece interesează circuitul amigdalo-
talamo-frontal 
- fabulațiile par a fi legate de leziunile 
nucleului dorso-median (în sindromul 
Korsakoff). 
 
Nucleul dorsomedian anerior și lateralo-
dorsal talamic 
Fasciculul Vicq d’Azyr 
- sunt descrise sindroame amnezice 
prin leziuni traumatice sau vasculare (infarct 
paramedian) 
- ambii nuceli aparțin circuitului 
PAPEZ. 
 
Girus cinguli 
- inclus în circuitul Papez – tulburările 
de memorie au fost cercetate în cursul lezării 
acestui circuit 
- vascularizația sa depinde de teritoriul 
superficial al arterei cerebrale anterioare 
- leziunile determinate de infarcte prin 
ocluzia arterei cerebrale anterioare 
determină nutism akinnetic ce interzice 
explorarea funcției mnezice. 
- în cingulectomie apare sindromul 
Korsakoff. 
 
Neocortexul prefrontal 
- leziunile frontale întinse – dinaintea 

circumvoluției frontale ascendente provoacă 
tulburări mnezice variabile 
- unele leziuni de convexitate sunt în 

relație cu deficite de organizare a amintirilor 
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- altele sunt consecința pierderilor 
suitei cronologice a evenimentelor, corect 
înregistrate. 
 
 
Sediul amintirilor 
Modalități de stocare 

 
Circuitul PAPEZ nu este nicidecum sediul 

amintirilor. Dacă ar fi toate leziunile 
bihipocampice ar produce dispariția oricărui 
tip de amintire, chiar veche. 

Amintirile sunt stocate, după opinia 
generală, în neocortex. Pierderea amintirilor 
vechi nu se poate observa în această ipoteză 
decât dacă există și un deficit 
neuropsihologic. 

Natura stocării este cunoscută existând 
două ipoteze: 
- modificări biochimice- stocarea sub 
formă proteină sau ARM 
- modificări structurale și funcționale 
de sinapsă, este cea mai modernă, face apel la 
ordinatoare și conduce la imaginea unor 
„rețele neuronale” informatice, dar sunt 
îndepărtate de realitatea biologică. 
 
 
 
 
Memorie, îmbătrânire și boala 
Alzheimer 

 
Descrierea tulburărilor de memorie ale 

pacienților în vârstă este dificilă datorită 
semnificațiilor diverse. Conceptul de „Age-
Associated – Memory Impairmed” (AAMY) se 
bazează pe existența unui deficit al 
performanțelor obținute la testele de 
memorie ale vârstnicilor în raport cu subiecții 
tineri în care cauzele mnezice nu reprezintă 
decât traducerea lor subiectivă. 

În realitate este necesară distincția între 
deficitul de permanență ce pare legat de 
modificărilor neurobiologice ale creierului, 
asociate vârstei sau bolii Alzheimer și acuzele 
mnezice determinate de factori psihosociali. 

Semnificația scăderii performanțelor la 
teste nu poate fi totuși interpretată decât în 
funcție de contextul psihoafectiv și analiza 
cantitativă. 

 
 
Tulbutările mnezice și îmbătrânirea 
fiziologică 
 
Conceptul de uitare benignă și de vârstă 
Associated Memory Impairment 

Kral, un psihiatru canadian, a fost primul 
care a subliniat în 1982, heterogeneitatea 
tulburărilor de memorie întâlnite la subiecții 
în vârstă. 

A decis 2 tipuri de tulburări: uitarea 
benignă și cea malignă care se diferențiază 
clinic și ca pronostic. 

1. Uitarea benignă 
- dificultatea de evocare a detaliilor ca: 

nume proprii, nume de locuri, aparținând 
trecutului vechi sau recent, detalii ce pot fi 
regăsite în alte momente 
- subiecții ce prezintă acest tip de uitare 

în mod egal de ambele sexe, sunt constienți 
de tulburări, ce nu antrenează dezorientarea 
spațială sau temporală nefiind însoțite decât 
de o diminuare ușoară a performanțelor la 
testele de memorie 
- mortalitatea și durata de viață a acestor 

subiecți este identică cu acelora fără acuze 
mnezice. 

2. Uitarea malignă 
- provoacă disparția de fragmente 
întregi, referitoare la trecutul recent și e 
însoțit de dezorientare temporo-spațială 
- subiecții sunt mai ales femei, sunt 
inconștiente de tulburări și dau răspunsuri 
fabulatorii 
- în raport cu subiecții fără tulburări 
sau cu uitare benignă, performanțele lor sunt 
inferioare acestora, iar mortalitatea mai mare 
și speranța de viață redusă ce justifică 
denumirea de uitare malignă 
- această uitare malignă poate fi 
observată în cadrul tabloului demențial, dar 
la anumiți subiecți, tulburări mnezice izolate 
nu se însoțesc de vreo altă tulburare a 
funcțiilor superioare și rămân compatibile cu 
un comportament adaptat. 
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S-au adus mai multe critici majore 
lucrărilor lui Kral: 
- descrierea celor 2 sindroame era pur clinică 

și nici un criteriu precis nu a fost definit 
pentru diferențierea lor 

- semnificația etiologică a acestor sindroame 
nu era precizată. 

Kral sugera că uitarea benignă, datorită 
prognosticuluisău bun era în raport cu 
procesul de îmbătrânire cerebrală fiziologică, 
în timp ce uitarea malignă pare legată de 
procesele patologice vasculare și 
degenerative. 

Totuși această distincție era atenuată prin 
faptul că, de mai multe ori a insistat asupra 
similitudinii leziunilor histologice ale 
procesului de îmbătrânire și a bolii Alzheimer 
și a emis ipoteza că uitarea benignă poate 
reprezintă o formă localizată a bolii 
Alzheimer. 

Descrierile inițiale ale lui Kral s-au 
realizat, supra subiecților instituționalizați, 
întâi la pacienții dintr-o casă de bătrâni, cu 
nivel cultural mic și purtători de semne 
neurologice în 50% din cazuri apoi la 
pacienții dintr-un spital psihiatric, deci la 
subiecții diferiți de populația generală. 

 

 
 
Memoria, indiferent de structurile 

neuronale, gliale sau sinaptice, de circuitele 
de stocare a informațiilor, rămâne una dintre 
funcțiile cele mai sensibile și de maximă 
importanță pentru creier, cu deosebite 
semnificații pentru mintea ființei speciei pe 
care o reprezentăm. Oricum tainele ei sunt pe 
departe de a fi elucidate, oricare dintre 
teoriile structurale, biochimice sau energetice 
având încă multe de dezvăluit cercetătorilor. 
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Abstract 
The authors report several cases that have drawn attention to headache as the first 
symptom in the pathology of brain tumors. 
According to the headache exploration protocols, after the neurologic clinical 
examination, the patients were exposed to neuroradiological investigations which, 
surprisingly, showed large, sometimes multiple, tumor formations, that, at the initial 
stage are being neurologically clinically without objective signs of focus. 
Within a few months, the symptoms caused by the localization of tumours began to take 
shape. It should be noted that the specialist neurosurgeons considered surgery 
inappropriate in that cases, the stage of the disease being exceeded. 
Neuroradiological images (CT, MRI) attest to the extent of brain pathology, in 
inconsistency with the lack of objective symptomatology and the fact that patients 
presented to the neurologist only for a subjective accusation. This was represented by a 
persistent "headache", which had not yielded to recommended analgesics. 
The authors insist on the need for complex explorations in order to discover the etiology 
of the headaches, and they need to be treated very carefully. 

Introducere  
ermenul de cefalee defineşte toate 
algiile localizate la nivelul 
extremitatii cefalice, dar in practica 

curenta termenul este utilizat in cadrul 
disconfortului aflat la nivelul regiunii 
craniene. Durerile de cap sunt extrem de 
frecvente. Durerile de cap se înscriu printre 
cele mai frecvente stări dureroase, 
reprezentând unul dintre cele mai comune 
motive de prezentare la medic. Un studiu de 
prevalență generală la populație a constatat 
că prevalența pe toată durata vieții a cefaleei 
sub orice formă în populația generală a fost 
de 93% pentru bărbați și 99% pentru femei. 
Majoritatea durerilor de cap nu sunt 
rezultatul unei boli grave, dar unele pot 
rezulta dintr-o condiţie ameninţătoare de 
viaţă, care necesită prezentarea într-un 
serviciu de specialitate. 
      Cefaleea poate fi primară (migrena, 
cefaleea de tensiune, cefaleea „în ciorchine“ –

cluster) ori secundară (nevralgia nervului 
trigeminal, durerea facială atribuită 
afecţiunilor craniului, gâtului, ochilor, 
urechilor, nasului, sinusurilor, dinţilor, gurii 
sau altor structuri faciale sau craniene, 
hipertensiunea intracraniană, hipertensiunea 
arterială, diabetul zaharat. diferite afecțiuni 
ale organelor interne, insomniii, stresul 
psiho-emoțional, sensibilitate climatic, 
modificări îndietă și alimentație, stresului 
psiho-emoțional, cu oboseală musculară cât și 
intelectuală, anevrismele cerebrale, menin-
gita, traumatism cranian sau contuzie, 
consumul de substanţe nocive, viroze etc.). 

Cele mai multe dureri de cap sunt 
tulburari de cefalee primare, constând în 
principal din tensiune (69% -88%), migrenă 
(6% -25%) și dureri de cap de tip 
Cluster(0,006% -0,24%). 

Migrena:se manifestă prin atacuri 
repetitive de cefalee, localizate de obicei pe o 

T 
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parte a craniului, de intensitate moderată 
până la severă. Aceasta poate fi însoţită de 
fotofobie, greţuri şi vărsături cu debut 
matinal, accentuate de zgomot, effort sau de 
unele alimente.  

Cefalee de tip tensional (nu se referă la 
cea provocată de tensiunea arterială), mani-
festată ca o durere de intensitate moderată, 
sub formă de presiune, constrângere difuză în 
jurul capului sau frontotemporal. Nu este la 
fel de severă ca și migrena, nefiind insoţită de 
greață sau vărsături.  

Cefaleea în ciorchine (cluster 
headache)- dureri de cap recurente care 
apar brusc şi se caracterizează prin dureri 
severe, cu durata între 15 minute si 3 ore pe o 
parte a capului, adesea însoțite de congestie 
nazală şi lacrimală, hiperemie conjunctivală, 
transpiraţii ale frunţii sau feţei. 

 
Simptomele cefaleei secundare 

Cefaleea secundară (cefalee cauzată de o 
altă stare patologică) trebuie luată în 
considerare la pacienţii care se prezintă cu 
cefalee recent instalată sau la care se schimbă 
caracterul durerii, fiind recentă sau schim-
barea caracterului acesteia la pacienţi cu 
vârsta peste 50 de ani; de remarcat caracterul 
fulgerător, asociat cu simptome neurologice 
de focar tranzitorii ori modificări ale frec-
venţei, caracterului sau asocierea de noi 
simptome episoadelor de cefalee. Aspectele 
clinice ale cefaleei secundare sunt fie acute 
(hemoragia subarahnoidiană se poate 
prezenta cu un debut brusc, dar de intensitate 
moderată; hipertensiunea intracraniană), fie 
cronice (scleroza multiplă, trombofilie, 
tumori cerebrale). 

Cefaleea cronică se regăsește în aproape 
fiecare a doua persoană care se plânge de 
această patologie, cele mai multe având 
hipertensiune arterială sau migrenă, dar și 
datorită stressului, stărilor depresive, precum 
și insuficiențelor hormonale care pot duce la 
astfel de consecințe prin consumul excesiv de 
medicamente. Ea este rezistentă la medicație 
și de durată (cefalgie persistentă). O astfel de 
manifestare poate fi un simptom unic al 
multor afecțiuni și manifestarea principală a 
stării depresive la un pacient. Dar, înainte de 
a oferi recomandări specifice, trebuie ca un 
examen neurologic atent să încerce a depista 
cauza patologiei, deoarece multe afecțiuni 
sunt asociate unei depresii ori neurastenii. În 

acest caz ar fi necesară și o extindere a 
explorărilor.  
      Investigaţiile trebuie evitate în principiu 
dacă nu conduc la o modificare a conduitei, a 
managementului pacientului sau dacă este 
improbabil să evidenţieze anomalii relevante. 
Ocazional, individualizat, neuroimagistica 
poate fi necesară la anumiţi pacienţi care, 
totuși, nu prezintă semne de patologie severă. 

Neuroimagistica, la pacienţii cu cefalee şi 
un examen neurologic modificat, este suscep-
tibilă să descopere anomalii semnificative, în 
special în sensul evidenţierii cauzelor cefale-
elor secundare. De unde și faptul că 
investigaţii suplimentare sunt necesare în 
cazul în care cefaleea este însoţită de semne 
de alarmă. 

 
Simptomele tumorilor cerebrale  

Simptomele variază in funcție de tipul și 
localizarea acestora. Unele tumori insă nu au 
simptome până in momentul in care cresc 
mult in dimensiuni, având ca rezultat 
degradarea rapidă a stării de sănătate. In 
schimb, alte tumori pot da simptome ce apar 
treptat. Ca prim simptom, cel mai frecvent 
este reprezentat de cefalee, care nu cedează 
la remediile obișnuite. Alte simptome includ 
convulsiile, modificări de limbaj, auz si văz,  
tulburări de echilibru și de mers, memorie, 
personalitate; prezența unor semne și 
simptome inițiază managementul electroen-
cefalografic, ultrasonografic și neuroi-
magistic, care vor dirija clinicianul spre un 
diagnostic de neoformație. Pentru certitudine, 
se poate face o biopsie pentru a stabili felul și 
stadiul tumorii. 

Tumorile cerebrale pot fi primitive: 
glioamele, meningioamele, adenoamele hipo-
fizare, schwanoamele vestibulare și tumorile 
neuroectodermale primitive (meduloblastoa-
mele). Termenul gliom include astrocitoa-
mele, oligodendroglioblastoamele si ependi-
moamele.   

Tumorile cerebrale metastatice sunt 
alcatuite din celule canceroase provenite de la  
tumori din diverse părți ale corpului, ceea ce 
impune și găsirea tumorii primare. . 
Metastazele cerebrale sunt de departe cele 
mai frecvente tumori cerebrale la adulți, iar la 
adulții cu istoric de cancer, o nouă sau 
modificată durere de cap, fără alte semne sau 
simptome neurologice, poate fi asociată cu 
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metastaze cerebrale la până la 54% dintre 
pacienți. 

Nu toate tumorile cerebrale determină 
simptome, iar unele dintre ele (cum ar fi 
tumorile hipofizare –ale glandei pituitare) nu 
se descopera decât la necropsie. Simptomele 
cancerului cerebral sunt numeroase si nu 
sunt neaparat specifice pentru tumorile 

cerebrale, ceea ce inseamna ca pot fi cauzate, 
de asemenea, si de multe alte afecțiuni. 
Singura modalitate de a afla cauza 
simptomelor este efectuarea unor 
investigații, precum cele amintite. 

 

Material și metodă 
      Dintr-un număr foarte mare de pacienți 
prezentați în ambulatorul de specialitate al 
spitalului s-au remarcat numeroase cazuri de 
cefalee secundară. Dintre acestea am ales 
două a căror evoluție a frapat atât neurologii 
cât și pe radiologi ori neurochirurgi. 

Amândouă cazurile ( CP, 57 ani și LL 58 
ani) prezentau o durere severă a capului, 
difuză, de mai multă vreme fără a putea 
preciza data debutului. Cefaleea, la 
prezentare nu era însoțită de greață și 
vărsături, ci doar de modificări ale dispoziției, 
frusta tulburări psihice, de indiferență și 
negare a obligațiilor familiale. Acuzele 
indicau doar o durere de cap intensă de 
natură cronică la persoane de peste 50 de ani. 
Uneori, în evoluție au apărut confuzie, 
amnezie, afectarea coordonării și vorbirii, 
relatate de familie.   
        Investigațiile neuroimagistice utilizate 
(CT craniocerebral/RMN craniocerebral) au 
uimit specialiștii. 
 
CAZ 1:Pacienta CP in varsta de 57 de ani, cu 
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neoplasm de san operat in antecedente, se 
prezinta in urgență pentru cefalee difuza 
debutata de aproximativ 4 saptamani ce nu 
cedeaza la antalgice obisnuite.(Foto 1,2,3) 
             CT craniocerebral nativ: multiple 
leziuni nodular moderat hiperdense la 
examinarea nativa emisferic bilateral supra si 
subtentorial, unele corticalizate, cea mai mare 
fiind situata capsule-talamic in dreapta cu 
diametrul maxim de 27 mm, ce determină 
usoara amprentare a cornului occipital al VL 
drept si V3. SLM in pozitie normal. Fara 
semne de hidrocefalie interna activa. 

         Pacienta este diagnosticata cu 
metastaze cerebrale multiple. In urma 
investigatiilor amanuntite se descopera si alte 
metastaze diseminate la nivelul organismului: 
metastaze pulmonare si vertebrale multiple.  

         In decurs de mai putin de o luna 
starea pacientei se agraveaza cu asocierea si a 
altor simptome neurologice- hemipareza 
stanga spastic, sindrom confuzo-afazic. 

    Pacienta decedeaza in scurt timp.  

 

 

 CAZ 2: Pacienta in varsta de 58 de ani, 
fara antecedente personale patologice 
semnificative se prezinta pentru cefalee 
difuza asociata cu vertij, simptomatologie cu 
debut in urma cu 3 saptamani anterior 
prezentarii si cu agravare progresiva  

              Examenul neurologic obiectiv: 
constienta, cooperanta, nistagmus absent, 
fara semne meningeale, cefalee difuza, fara 
alte semne de focalizare neurologica.  

              RMN craniocerebral 0,4 T +CIV 
evidentiaza: meningioame multiple cu 
localizare supratentorial, cele mai multe 
situate la nivelul coasei creierului, dar si pe 
meningele de pe convexitatea emisferului 
stang, partial calcificate, cu dimensiuni 
variate intre 12 si 56 mm.  

 Foto 4,5,6,7,8. 
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Rezultate și comentarii 
 Cefaleea poate fi primul simptom al unei 

tumori cerebrale. Este, insa, important de 
reținut că durerile de cap legate de tumori 
cerebrale sunt rareori prezente în izolare. 
Aceste dureri de cap se întâlnesc frecvent cu 
alte semne și simptome neurologice cum ar fi 
convulsii, greață, vărsături, modificări de 
personalitate, papilomanie, vedere încețoșată 
și alte deficite neurologice focale.  O schim-
bare a caracterului durerii de cap, a simpto-
melor noi sau a progresiei se referă, de 
asemenea, la o tumoare a creierului 
subadiacente. 

Ramâne o notiune populara, faptul ca 
cefaleea reprezinta un simptom semnificativ 
la multi pacienti cu tumori cerebrale, insa ea 
are de fapt  o frecventa scazuta, in special ca 
simptom prevestitor al unei  tumori la adulti. 

 Din baza larga de cazuistica a clinicii 
noastre, am prezentat 2 cazuri in care 
pacientii cu neoplasm au raportat cefaleea ca 
simptom initial. In primul caz, pacienta era 
cunoscuta cu neoplasm mamar si a fost 
diagnosticată cu metastaze cerebrale multi-
ple-tumori cerebrale secundare. In al doilea 
caz, pacienta, fara antecedente personale 
patologice semnificative prezinta cefaleea ca 
debut simptomatologic al unor tumori 
cerebrale primare (meningioame). Evolutia 
ambelor paciente a fost nefavorabila, cu o 
agravare  rapida a simptomatologiei si cu un 
prognostic vital rezervat pe termen scurt, fara 
posibilitatea de a urma o conduita terapeutica 
corespunzatoare in vederea ameliorarii 
progresiei tumorale.  

Tratamentul durerii de cap la pacienții 
care prezintă tumori cerebrale metastatice cu 
crestere rapida trebuie să fie agresiv în ceea 

ce privește durerea și controlul simptomelor. 
Tratamentul tumorilor primare ale SNC este 
dictat de tipul de neoplasm și de localizare, 
dar controlul durerii de cap nu trebuie 
ignorat.  

 
            
Concluzii 
       O analiză atentă și examinare fizică rămân 
cele mai importante aspecte ale evaluării 
durerilor de cap, permițând neurologului să 
decidă dacă sunt necesare studii ulterioare. 

 Doar o minoritate de pacienți care au 
dureri de cap au tumori cerebrale. Cu toate 
acestea, recunoașterea durerilor de cap 
caracteristice asociate tumorilor este cea mai 
importanta.  

Tumorile cerebrale la pacienții cu cefalee 
sunt destul de rare, în timp ce durerile de cap 
la pacienții cu tumori cerebrale nu sunt.  

Tumorile în creștere rapidă sunt mai 
susceptibile de a fi asociate cu cefalee. 

Boala clasică a tumorii cerebrale nu este 
la fel de obișnuită ca o prezentare de tip 
tensiune sau migrenă. 

Leziunile de masă progresează și, în mod 
inevitabil, dezvoltă alte simptome și semne în 
afară de cefalee, iar aceste noi simptome și 
semne trebuie căutate și găsite. 

Necesitatea explorărilor complexe în 
vederea descoperirii etiologiei cefaleelor cu 
caractere atipice este esentiala, pentru 
prevenirea omiterii unor tumori cerebrale ce 
pot debuta cu o simpla durere de cap. 

_____________________________________ 
Mulțumim pentru pertinentele îndrumări             
Dr. Bogdan Dobrovăț, șef al Clinicii 
Neuroradiologie și Imagistică medicală, Spitalul 
Clinic de Urgență ,, Prof. Dr. N. Oblu” 
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Neuroscience  
between Iași and Chișinău 

 

 

 

ondatorii simposionului, care se 
întrevedea încă din perioada anilor 
'70-'80  prin multiple colaborări 

între neurologii de pe ambele maluri ale 
Prutului, au fost emineții academicieni 
Gheorghe Pendefunda și Diomid Gherman, 
cărora discipolii lor le poartă un omagiu etern 
și nețărmurit. 

 

Primul simposion Iași-Chișinău a avut loc 
în zilele de 25 și 26 septembrie 1990 la Iași. 
În componența delegației din Republica 
Moldova au fost 16 neurologi și neurochi-
rurgi: profesorul Diomid Gherman, 
conferențiarii Boris Ianachevici, Vasile Rață, 
Mihail Casian, Elena Chetrari, asistenții 
universitari Stanislav Groppa, Victor Pâslaru, 
Tudor Botnaru, doctoranzii Mihail Gavriliuc, 
Igor Gherman, șefii secțiilor neurochirurgie 
Iulian Glavan, Nicolae Basiul, medicii Boris 
Mânăscurtă, Valeriu Parpauț, Silviu Condrea 
etc. 

Din partea Romaniei au fost prezenți toți 
profesorii neurologi din cele cinci Universități 
de Medicină și institutul de Neurologie și 

Psihiatrie din București și mulți neurologi 
practicieni din municipii. Prezent a fost și 
academicianul Vlad Voiculescu, directorul 
Institutului de Neurologie și  Psihiatrie. 
Așadar, din București au sosit profesorii Ion 
Cincă, președintele Societății Neurologice 
Române, Constantin Popa, directorul 
Institutului Bolilor Cerebrovasculare, Ion 
Stamatoiu, Cezar Ionel, Alexandru 
Șerbănescu, Alexandru Constantinovici și 
Aurora Constantinovici, C. Bălăceanu-Stolnici, 
N. Simionescu, Leon Dănăilă, Arcadie Petrescu 
și Ion Pascu, B. Așgian din Târgu-Mureș, Emil 
Câmpeanu din Cluj-Napoca, Ion Stoica din 
Craiova, Alexandru Zolog din Timișoara, 
viitorii profesori ieșeni Liviu Pendefunda, 
Felicia Ștefanache, Cristian Dinu Popescu, cât 
și profesorul neurochirurg Mihai Rusu și 
profesorul neurofarmacolog Marțian Cotrău.  

 

Diomid Gherman 

Al II-lea Simpozion Chișinău-iași s-a 
desfășurat pe data de 19 septembrie 1991 (la 
27 august 1991 a fost proclamată 
independența Republicii Moldova).  
Problemele discutate la ambele simpozioane 
au fost: patologia vasculară cerebrală și 
medulară, inclusiv tratamentul chirurgical. 

F 
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Din România au sosit circa 40 de participanți. 
Prof. Ion Cinca i-a înmânat academicianului 
Diomid Gherman  diploma de onoare a 
Societății Neurologice Române.  

Au fost prezentate 50 de comunicări orale 
și 16 rapoarte poster.  

Delegația din România s-a deplasat și în 
municipiul Soroca, unde a fost întâmpinată de 
doctorul Mihail Malamud.  

Al III lea simpozion a avut loc la 6-7 mai 
1993 la Piatra-Neamț, tema de bază fiind 
”Patologia neurologică a coloanei cervicale”. 

Ulterior simpozioanele s-au desfășurat 
alternativ odată la 2 ani, la Chișinău și  Iași.  

 

Ultimul simpozion de la Chișinău a fost 
organizat în cadrul Congresului al V-lea al 
Neurologilor din Republica Moldova în  
octombrie 2015. În 2017, sub egida 
Academiei de Științe Medicale din România și 
a Academiei de Științe din Republica Moldova, 
la Iași s-a desfășurat a XV-a ediție sub 
patronajul Conferinței internaționale de 
neuroștiințe prilejuite de sărbătorirea a 
patruzeci și cinci de ani de la fondarea 
spitalului dedicat neurologiei, neurochirurgiei 
și neurooftalmologiei din dealul Tătărașilor. 

2020 ar însemna reunirea tuturor, din 
nou, la Chișinău. 

 

 

            

FIRST STROKE CONGRESS IN SOUTH-EAST EUROPE, JASSY- ROMANIA 
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Palimpsest ilustrat al neurologiei Iașilor ultimelor decenii 
 
Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda 
 
Am rescris peste amintiri gânduri și imagini; între ele se strecoară sentimentele de azi, urmele unui timp 
care se pierde și pe care îl readucem la viață pentru a păstra esențele trecutului în forme noi, structuri 
sedimentare metamorfice care să devină comori de spirit, o moștenire în lumina sufletelor unor bieți 
ucenici. 

O istorie scrisă în succesiunea rapidă a unui album de fotografii se străduie să rescrie istoria, o legendă 
care se relatează pe măsură ce o trăim, care repetă visuri, orgolii și ambiții, dar și realizări, succese și 
recompense  

Nimic nu se poate compara cu acest fragment extras dintr′o poveste de viață.  

E viața unei științe care s′a dezvoltat în România, mai ales în secolul 20. La Iași în anii ′50 disciplinele 
psihoneuroendocrinologiei se despart și la Spitalul Sf. Spiridon, neurologia și sora sa endocrinologia își 
împart spațiul impropriu din multe puncte de vedere, până când neurologia se alătură împreună cu 
neurochirurgia vechiului așezământ al psihiatriei de la Socola. 

Construirea noului spital de neuroștiințe în Tătărașii Iașilor constituie noua structură, un stup animat de 
dragoste, profesionalism, toleranță, caritate și performanță. Din acesta se întrevede viitorul, ucenicii de 
azi rescriind mâine viața celor de ieri.  

În zilele noastre, activitatea de asistență medicală de urgență, didactică și de cercetare se îmbină 
armonios pentru a reprezenta noi aspirații, gânduri pline de curaj și chiar de nebunie în a aplica cu 
fonduri drămuite explorări, tratamente și cele mai noi realizări pe plan mondial. 

În concluzie, nicio istorie nu poate fi nouă, ea se repetă la nesfârșit cu rău și bine. 

Nimic nu poate fi acoperit pe de-a′ntregul, structura palimpsestică se răsfrânge în noi pentru a izvorî 
într′o matrice tânără mustind de seva amintirilor. 

 

 

O nouă definiție, clasificare și abordare a Statusului epileptic. 
 
Stanislav Groppa1 , Cristina Munteanu2 
1Academician, prof. univ., Catedra Neurologie Nr.2, Universitate de Medicină și Farmacie  "N. Testemițanu 
" 
2Neurolog in Terapie Intensivă cu unitate Stroke 
1,2 Institutul de Medicină Urgentă, Chișinău, Republica Moldova 
 
Statusul epileptic reprezintă o urgență neurologică majoră, cât și medicală, având o incidență de 
aproximativ de la 18,3 până la 41 de episoade la 100 000 locuitori pe an. Această cifră în mare măsură se 
bazează pe datele populaționale de ambulatoriu, și poate subestima incidența adevărată în cazul în care 
se iau în considerare cazurile înregistrate în condițiile de staționar. Incidența raportată variază 
considerabil în funcție de definiția folosită a SE. În plus, incidența se referă la episoade de SE clinic 
aparente, ce nu încorporează incidența subestimată a SE nonconvulsiv. Se poate considera că SE este a 
doua cea mai frecventă urgență neurologică acută după accidentul vascular cerebral. 
Cele mai frecvente grupe de vârstă afectate sunt persoanele > 60 și < 12 luni. Aproximativ 10- 15% dintre 
pacienții cu epilepsie cronica vor experimenta un episod de SE, la un anumit punct in evoluția lor clinică.  
Noua definiție propusa a SE este după cum urmează: Statusul epileptic este o condiție care rezultă fie din 
eșecul mecanismelor responsabile de terminarea convulsiilor sau de inițierea unor mecanisme, care duc la 
convulsii anormal de prelungite (după punctul de timp t1). Este o condiție, care poate avea consecințe pe 
termen lung (după punctul  de timp t2), inclusive moartea neuronală, leziunile neuronale, și alterarea 
rețelelor neuronale, în funcție de tipul și durata convulsiilor. Aceasta definitie este conceptuală, cu două 
dimensiuni operaționale : prima este durata crizei convulsive și punctul de timp (t1), peste care criza 
convulsive ar trebuisă fie considerată "activitate convulsivă continuă." 
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Al doilea punct de timp (t2) este timpul crizei convulsive în curs de desfășurare, după care există un risc 
de consecinte pe termen lung.  În cazul SE convulsiv (tonico-clonic), ambele momente de timp (t1 la 5 
minute și t2 la 30 min) se bazează pe experimente pe animale și cercetări clinice. Această dovadă este 
incompletă, și există o variație considerabilă, astfel încât aceste puncte de timp ar trebui să fie considerate 
ca fiind cele mai bune estimări disponibile în prezent. Nu sunt încă disponibile datele pentru alte forme de 
SE, dar dupa cum cunoașterea si înțelegerea creste, punctele de timp pot fi definite pentru anumite forme 
de SE, bazate pe dovezi științifice și incorporate în definiție, fără a schimba conceptele care stau la baza.  
Se propune un nou sistem de clasificare pentru diagnosticarea SE, care va oferi un cadru pentru 
diagnostic clinic, de investigare, si abordari terapeutice pentru fiecare pacient. Exist ăpatru axe: (1) 
semiologia; (2) etiologia; (3) corelațiile electroencefalografice (EEG); și (4) vârsta. Coloana vertebrală a 
clasificării este semiologia. Diferite forme clinice de status epilepticus sunt diferențiate in baza a două 
criteria taxonomice: prezenta activității motorii și afectarea stării de conștiență care se încadrează în 
două grupe majore: [1] status epilepticus cu simptome motorii proeminente, inclusiv toate formele 
convulsive, și [2], cei fara simptome motorii proeminente care reprezintă formele de bază a statusului 
epileptic non-convulsiv (NCSE). Axa 2 (etiologia) este împărțită în subcategorii de cause cunoscute și 
necunoscute. Grupul simptomatic poate fi subdivizat în simptomatic  acut, simptomatic la distanță și 
simptomatic progresiv. Noua clasificare prevede, de asemenea, o listă de cauze cunoscute ale statusului, 
ca anexă la clasificarea, care pot fi actualizate periodic, după cum reiese din noile informații. Status 
epileptic frecvent are loc în contextul sindroamelor epileptice genetice, dar există întotdeauna un 
declanșator pentru status în sine, cum ar fi febra, tulburarile electrolitice sau alți factori intrinseci. 
Axa 3 (corelatiile EEG) adoptă cele mai recente recomandări prin paneluri de consens pentru utilizarea 
următorilor descriptii pentru EEG: denumirea patternului, morfologia, localizare, caracteristicile legate de 
timp, modularea, și efectul intervenției. În cele din urmă, axa 4 împarte grupele de vârstă în nou-născuți, 
copilarie, adolescent si maturitate, și vârstnici. 
Managementul SE și tratamentul său farmacologic reprezintă încă o zonă cu dovezi limitate derivate din 
studii randomizate controlate de înaltă calitate, în mod adecvat selectate pentru a informa practica 
clinică. Cu toate acestea, au existat progrese clare în înțelegerea patomecanismelor, care au condus la 
strategii mai eficiente de tratament.   
Principiul terapeutic "Timpul este creierul" se aplică nu numai pentru accidentul vascular cerebral, dar și 
pentru statusul epileptic, deoarece prognosticul SE se agravează cu durata activității convulsive în 
creștere. Într-adevăr, recunoașterea promptă a statusului epileptic și tratamentul timpuriu este asociat cu 
o morbiditate și mortalitate mai scăzută, mai puține medicamente necesare în spitale, și reducerea 
duratei convulsiilor. 
Toate protocoalele de tratament recunosc o abordare în etape pentru tratament cu diferite medicamente 
utilizate la începutul SE (etapa I), stabilit (etapa II), refractar (stadiul III) și super-refractar (stadiul IV) și 
subliniaza recunoașterea și tratamentul prompt al persistenței activitatii convulsive la fiecare etapă cu 
scopul de a reduce morbiditatea, mortalitatea și consecințele pe termen lung ale statusului epileptic (în 
afara de t2). Cele mai multe revizuiri recente se concentrează asupra farmacoterapia statusului, dar 
masurile generale de urgenta neurologice și o căutare amănunțită a cauzelor sunt la fel de importante. 
Cele mai multe studii clinice au fost efectuate în fazele incipiente ale statusului epileptic, care a fost 
obiectul mai multor trialuri și evaluarea critică în revizuirile sistematice cu meta-analize și incluse în 
protocoalele de tratament sau ghiduri practice. 
Utilizarea unui protocol intern pentru managementul general și tratamentul farmacologic specific al SE 
este recomandat pentru a oferi cea mai inalta calitate de ingrijire medicală. 

 

  

 

Opt ani de experiență in tratamentul cu LCGI la pacienții cu boala 
Parkinson avansată 
 
 Conf.dr.Aurora Constantinescu 
 Clinica Neurologie-Spital Clinic Recuperare Iasi 
 
Boala Parkinson ramane un domeniu neurologic mereu actual prin acumularea de noi date privind 
mecanismele dopaminergice si non-dopaminergice implicate, reevaluarea simptomatologiei non-motorii, 
discutia criteriilor de apreciere a debutului preclinic, aprecierea criteriilor definitorii pentru stadiul 
avansat al bolii. Toate aceste elemente au rasunet asupra schemelor terapeutice caracteristice fiecarei 
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etape evolutive a bolii. Specializarea in domeniul acestor afectiuni neuro-degenerative ofera neurologului 
posibilitatea utilizarii pertinente a  diverselor asocieri de clase farmacologice antiparkinsoniene, cu 
obtinerea unui bun control motor chiar in fazele avansate ale bolii.                               
Clinica noastra are o experienta de 8 ani ,din anul 2009,cand a fost aprobata utilizarea pompei cu 
levodopa/carbidopa gel intestinal  in Romania.Am aplicat pana in prezent  principiul stimularii 
dopaminergice continui  la un numar de 66 pacienti. 
Prezentarea de fata aduce in discutie beneficiul acestui tratament la pacientii cu boala Parkinson 
avansata, discuta evolutiei criteriilor de includere in acest tip de tratament de-a lungul acestor 8 ani. 
Apreciem ca fiecare caz are particularitatea lui evolutiva si se discuta parametrii care influenteaza acest 
lucru. O importanta deosebita o are ingrijirea lor dupa montarea pompei si implicarea familiei. Boala 
Parkinson avansata implica activitatea unei echipe complexe . 
 
 
 
 

Sindromul confuzional acut - cauze,  ipoteze patogenice  management  
 
Conf dr Cuciureanu Dan, Cristina Croitoru 
Universitatea de Medicina si Farmacie Gr T Popa Iasi 
 
Definit ca un declin organic, adesea tranzitor, ondulant, in principal al functiilor cognitive, executive, 
memoriei, limbajului delirium este considerat frecvent apanajul pacientilor spitalizati si multitarati. 
Costurile medicale, implicatiile prognostice si psihologice ulterioare confera acestuia o importanta sociala 
deosebita. Desi cu etiologiii multiple recunoscute, patogenia sa este partial cunoscuta, implicind relee si 
retele neuronale multiple. In prezenta factorilor predispozanti cunoscuti si sub actiunea unor dezordini 
acute metabolice, inflamatorii (interleukine 1, 6, caspaze), medicamentoase, infectioase, disfunctii 
vasculare endoteliale care determina disfunctionalitati ale neurotransmitatorilor (GABA, glutamat, 
acetilcolina, melatonina) se produce in principal o dezorganizare a matricei atentionale (modularea 
atenţiei se face prin colaborarea intricată dintre neocortex, talamus şi substanta reticulata a  trunchiului 
cerebral) cit si modificari structurale ale retelelor neuronale „default. Prevalenta sa in momentul 
internarii este estimata in literatura intre 11-30%. Identificarea precoce a pacientilor la risk si abordarea 
multifactoriala si multidisciplinara reprezinta solutia eficienta a prevenirii deliriumului si a consecintelor 
sale. Autorii realizeaza o trecere in revista sintetica a principalelor aspecte teoretice a deliriumului si le 
ilustraeza printr-un studiu retrospectiv in Clinica de neurologie urgente a Spitalului N Oblu Iasi. Din 3707 
pacienti admisi in serviciul de neurologie 32% au avut tulburari de limbaj si doar 7%  au prezentat 
sindrom confuzional, 58% in cadrul unor accidente vasculare cerebrale ischemice (9%) sau hemoragice, 
epilepsii (18%), procese expansive intracerebrale (1,8%), encefalopatii metabolice (7%), afectiuni 
neurodegenerative (22%), infectii (3%). Au predominat virstele peste 60 de ani si sexul masculin (64%), 
(15%) au avut evolutie stationara 80% ameliorare si 5% au decedat. 
Cuvinte cheie:  delirium, cauze, management 

 
 
 

 

Recurenta emboligena post tromboliza intravenoasa pe o stenoza 
carotidiana asimptomatica 
 
D.D Secara, D.I Cuciureanu, G.A Vulpoi; 
Spitalul Clinic De Urgenta “Prof.Dr.Nicolae Oblu”, Iasi, Romania; 
 
ateromatoza, afazie, hemiplegie, tromboliza, angioplastie; 
 
Introducere 
Ateromatoza carotidiana reprezinta una din principalele cauze ale accidentelor vasculare cerebrale 
ischemice. Prezentam cazul complex a unei paciente ce a beneficiat de mijloace investigatorii si tratament 
modern. 
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Materiale si metode 
Pacienta in varstade 61 ani, fumatoare, dislipidemica, hipertensiva, negliglijata terapeutic, instaleaza 
brusc hemiplegie dreapta, insotita de pareza faciala de tip central si afazie motorie. Criteriile de includere 
au permis initierea tratamentului trombolitic intravenos de urgenta. Evolutia la 2 ore, respectiv la 24 de 
ore postromboliza a fost una favorabila cu recuperarea aproape in totalitate a deficitului motor si a 
tulburarilor de exprimare a limbajului. La 48 de ore post tromboliza, evoluția a fost cu decompensare 
rapidă și agravare, cu reinstalarea hemiplegiei de aceesi parte si a afaziei motorii. Ecodopplerul cervical si 
Angio-CT cervico-cerebral realizat a decelat ocluzie de ACI dreapta si a identificat gradul de stenoza de 
ACI stanga, asimptomatice pana la acel moment. Ulterior pacienta a recuperat din deficitul motor, cu 
ameliorarea tulburarilor de limbaj, la externare fiind directionata catre realizarea tratamentului 
recuperator neuromotor. La distanta de evenimentul acut a fost investigate prin Angiografie Seldinger, in 
vederea realizarii angioplastiei percutane cu stent pe ACI stanga. 
Rezultate 
Tratamentul endovascular cu implantarea de stent autoexpandabil a reusit reducerea gradului de stenoza 
pe ACI stanga la 0%.  
Concluzii 
Ocluzia totala a ACI poate fi asimptomatica in conditiile unei permeabilitati normale a poligonuluilui 
Willis, particularitatea cazului fiind reprezentata de absenta simptomatologiei cerebrale pana la 
momentul evenimetului acut, dar si recuperarea aproape in toatalitate a deficitului in urma trombolizei. 
Abordarea multidisciplinara a cazului, neurolog-neurochirurg-cardiolog interventionist a fost impusa de 
particularitatea cazului.  
 
 
 
 

Sindrom cerebelos bilateral – două sau o singură entitate entitate 
 
Croitoru Cristina-Georgiana, Bistriceanu Cătălina Elena, Sufletu Ioana, Danciu Florentina Anca,  
Tudorache Cornelia, Conf. Dr. Cuciureanu Dan Iulian 

 
Pacient de 58 ani cu antecedente personale patologice de hepatită cu VHC tratată cu interferon în urmă cu 
9 ani, cu factori de risc cardio-vascular se prezintă pentru instabilitate posturală şi mers nesigur cu bază 
largă, cu debut insidios de aproximativ 5 luni. Simptomatologia a avut o evoluţie progresivă cu agravarea 
tulburărilor de mers, asociind ulterior tulburări de vorbire şi tremor cu aspect de negaţie al capului. A fost 
iniţial internat în serviciu de neurologie (Sp. Spiridon) în 05.2017 când a efectuat CT cranio-cerebral nativ 
– fără leziuni acute. Fiind suspicionată o cauză cerebro-vasculară se iniţiază tratament de prevenţie 
secundară a AVCI şi se recomandă explorare imagistică superioară. Pe data de 13.05.2017 a efectuat IRM 
cranio-cerebral (1,5T) care decelează modificări de tip leucoencefalopatie difuză cerebrală, cerebealoasă 
şi medulară cervicală (C2-C5).  
Examenul neurologic obiectiv relevă sindrom bipiramidal, sd. cerebelos global bilateral şi pareză de nerv 
VI bilaterală. 
CT abdominal decelează leziuni retroperineale – aspect de „hairy perirenal infiltration” iar radiografiile 
de femur+gambă bilateral – osteocondensare diafizo-metafizară. Puncţia lombară nu s-a putut efectua din 
cauza prezenţei sd. Arnold-Chiari I secundar. 
Este dirijat către Cl. Nefrologie Sp. Parhon în vederea efectuării unei puncţii-biopsii renale, dar prezenţa 
hidronefrozei o contraindică.  
Este transferat în clinica de neurochirurgie unde se efectuează biopsie microscopică de emisfer cerebelos 
drept. Examenul anatomopatologic extemporaneu ridică suspiciunea de glioblastom multicentric dar 
prelucrarea biopsiei deceleaza, ulterior, parenchim cerebelos normal. 
IRM cranio-cerebral efectuat la o lună decelază aspectul staţionar al leziunilor, necaracteristică unui 
astrocitom low-grade. 
Având în vedere vârsta debutului, coexistenţa leziunilor caracteristice retroperitoneale şi a leziunilor de 
la nivelul oaselor lungi, răspunsul suboptimal la corticoterapie şi caracterul staţionar al leziunilor, 
ridicam suspiciunea de histiocitoză non-Langerhans Erdheim-Chester. 
Acest caz reiterează importanţa corelării datelor clinice cu imagistica şi examenul histopatologic şi 
integrarea tuturor datelor într-o imagine de ansamblu. Nu există boală tipică, ci doar bolnavi „atipici”. 
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Vizualizarea imagistică (NCCT,CTA) a pacienților cu accident vascular 
cerebral ischemic tratați prin tromboliză intravenoasă sistemică.  
 
Sorin Plotnicu   
USMF “N.Testemitanu”  
plotnicus@gmail.com 
 
Introducere :Tratamentulcontemporan al pacientilor cu AVCI in perioadaacuta  include: strategii de 
reperfuzie,tratament de baza,profilaxiasecundarasireabilitareaprecoce. 
Strategiile de reperfuzie presupun eliminarea sau disolvarea trombusului care a provocat obturarea 
vasului cerebral, fiind efectuata in primele minute/ore dupa instalarea semnelor clinice ale unui AVC ,cind 
modificarile cerebrale appreciate prin metode de neurovizualizare, pot avea un character reversibil. 
Rezultate:Actualmente sunt propuse mai multe metode de reperfuzie realizate prin tromboliza 
inravenoasa sistemica,tromboliza intraarteriala selectiva,tromboliza mecanica s idiferite combinatii ale 
acestor metode. 
Administrarea intravenoasa a rt-PA in primele 4.5 ore ale AVCI  a primit cel mai inalt grad de evidenta 
(clasa 1,nivel A) si este recomandata spre utilizare in tratamentul AVCI atit de ghidurile europene, cit si 
de cele nord-americane.  
In studiu au fost inclusi 40 de pacienti cu AVCI,tratati printromboliza intravenoasa sistemica cu rt-PA in 
primele 4.5 ore de la debut.Neurovizualizarea a fost realizata prin efectuare NCCT (non-contrast 
computed tomography) si CTA (computed tomography angiography) la debut, dupa 24 de ore dupa 
tratament trombolitic si NCCT dupa 30 de zile dupa tratament. 
Concluzii: Metodele de neurovizualizare utilizate au permis aprecierea modificarilor cerebrale initiale, 
cazurilor de ocluzie,recanalizare si tipurile de transformare hemoragica, cind au fost prezente. 
Cuvinte–chee: tromboliza intravenoasa sistemica, non-contrast computer tomografie, angio-
compurertomografie, transformare hemoragica. 
 
 
 
 

Factorii de risc și prevenția primară a accidentului vascular cerebral 
în populația Republicii Moldova. 
 
Acad. Prof. Dr. Groppa Stanislav, Efremova Daniela 
Departamentul de Neurologie, Institutul de Medicină Urgentă, str. Toma Ciorba 1, 2004, Chișinău, 
Moldova. 
 
INTRODUCERE:Accidentul vascular cerebral este una dintre principalele cauze ale morbidității și 
mortalității la nivel mondial. O bună gestionare a factorilor de risc poate duce la schimbări dramatice ale 
incidenței accidentului vascular cerebral. În acest context, ne-am propus să investigăm factorii de risc 
pentru accident vascular cerebral în populația Republicii Moldova. 

METODE:În noiembrie 2015, am inițiat un studiu epidemiologic în două localități ruraledin 
nordul și centrul Republicii Moldova. Protocolul de studiu a inclus: un chestionar, examenul 
clinic, electrocardiograma și Doppler/Duplex a arterelor carotide segmentul extracranian.  
REZULTATE:În studiu au fost incluși 812 subiecți, din care 487 (60%) femei și 325 (40%) bărbați cu 
vârsta medie 48,1 ± 14,1 ani. Cel mai frecvent factor de risc determinat a fost obezitatea, identificată la 
346 (43%) subiecți.Două sute cincizeci și șapte (32%) subiecți au fost supraponderali. Hipertensiunea a 
fost observată la 290 (36%) subiecți, 37 (5%) au avut fibrilație atrială și 58 (7%) diabet zaharat. O sută 
douăzeci și trei (15%)subiecțiau fost fumători,iar plăci aterosclerotice au fost identificate la 177 (22%). În 
59 (7%) subiecți HbA1c a fost crescută și mai mult de 50% dinsubiecțiau prezentat dislipidemie. A fost 
obesrvată creșterea colesterolului total la 450 (55%), a LDL-colesterolului la 232 (29%) și valori scăzute 
a HDL-colesterolululuila 110 (14%) subiecți. 
CONCLUZII: Dislipidemia, obezitatea și hipertensiunea arterială au fost factorii de risc cel mai 
frecventidentificați. Aceste rezultate indică predominanța factorilor de risc modificabili, iar elaborarea 
strategiilor de prevenție primară va reduce morbiditatea în urma accidentului vascular cerebral în 
populația Republicii Moldova. 
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Tratamentul trombolitic al hematoameelor intraventriculare in 
contextul patologiei hemoragice intracerebrale 
 
Iulian Glavan – dr. in medicina., conf. 
Dorin Bolduma – doctorand  
 
Ponderea hemoragiilor spontane intracerebrale este aproximativ 8-20 % din totalul accidentelor 
vasculare cerebrale. Așa complicații ca tamponada ventriculara sau hemoragiile intraventriculare 
reprezintă 30% cazuri. Hemoragiile intraventriculare masive si tamponarea cisternelor bazale rămâne 
una din cauzele esențiale ale letalității pacienților in faza acuta a rupturii anevrismelor sau malformațiilor 
artereo-venoase, cit si a hemoragiilor in urma patologiei hipertensive.Metoda de fibrinoliza locala cu 
utilizarea preparatului “Actilize” a hematoamelor spontane intracerebrale cu erupere in sistemul 
ventricular si cu tamponarea V3 ,V4 din ce in ce mai des este utilizata in stationarele specializate in 
tratamentul atacului cerebral hemoragic. In baza rezultatelor publicate in literatura de profil si a  
experientei proprii a fost propusa spre elaborare si implicare in practica a schemei de tratament prin 
utilizarea intraventriculara a preparatelor trombolitice si in special al “Actilizei” (activator tisular al 
plasminogenului).  In urma  studierii datelor  publicatiilor anterioare si a propriei experiente a fost 
dovedit ca metoda minimal invaziva de liza a cheagurilor si de aspiratie prin punctie ventriculara este 
destul de efectiva. Aceasta metoda in acelasi timp prezinta mai multe avantaje fata de metodele 
neurochirurgicale clasice. Utilizind metoda in cauza a fost posibil de diminuat considerabil volumul 
cheagurilor intraventriculare si de a restabili in timp relativ scurt pasajul cailor licvoriene.  Metoda data 
permite de a folosi doze mici de activator  al plasminogenului (doza medie fiind in jur de 3-4 ml), de a 
pastra maximal tesut cerebral intact, si de a reduce riscul de complicatii postoperatorii. 
 
 
 
 
 

Managementul modern al epilepsiei refractare 
 
Dr. Daniel Naconecinîi, Conf.dr. Dan Iulian Cuciureanu 
Spital “Prof dr N Oblu”, Clinica I Neurologie, UMF “Gr T Popa” Iasi 

 
Managementul modern al epilepsiei în general și a celei refractare în special impune o abordare 
multidisciplnară complexă. Presupune o evaluare clinico-paraclinică completă și utilizarea judicioasă a 
unui întreg arsenal de agenți antiepileptici și tehnici chirurgicale elaborate.  
În ciuda progreselor inregistrate în ultimele decenii, cca 30% dintre pacienți încă prezintă persistența 
crizelor epileptice și efecte secundare indezirabile. La pacienții cu răspuns insufficient la tratamentul 
farmacologic s-au dezvoltat mai multe tehnici chirurgicale, unele disponibile  în prezent sau în viitorul 
apropiat și in Romania, inclusiv nord-estul țării. Aplicarea acestor tehnici presupune o selecție judicioasă, 
bazată pe evaluare preoperatorie clar stabilită și criterii de selecție verificate, care permit stabilirea 
metodei optime de tratament. 
Sindroamele epileptice la care abordarea chirurgicală și-a demonstrat eficiența sunt reprezentate de 
scleroza temporală mesială, displazia corticală, multe dintre sindroamele epileptice pediatrice și 
malformațiile vasculare cerebrale. 
În cadrul centrului de epilepsie aflat in dezvoltare la Spitalul “N Oblu” s-a elaborat și metodologia de 
selecție a pacienților pentru chirurgia epilepsiei, inclusive identificarea și monitorizarea pacientilor care 
necesită stimulare vagală, metodă pe care o vom prezenta în extenso.   
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Fenomenul de precondiționare ischemică a țesutului nervos: 
perspective în utilizarea clinică 
 
Mihail Gavriliuc,  
dr. hab., prof. univ., USMF „Nicolae Testemițanu” 

 

Precondiționarea (toleranța) ischemică este un termen utilizat în definirea unui episod ischemic scurt, 
subletal pentru celule, care activează mecanismele endogene de protecție și asigură toleranța de către 
organ (țesut) a unor stări de ischemie care pot să urmeze, mult mai îndelungate și mai severe (Kirino, 
2002). 

Numărul de cercetări experimentale și clinice consacrate fenomenuui de precondiționare ischemică a 
crescut în ultimul deceniu în mod exponențial.Precondiționareaactivează mecanismele endogene de 
protecție, programate genetic și „uitate” în procesul de evoluție a organismelor vii. O înțelegere profundă 
a mecanismelor de precondiționare, bazată pe o analiză riguroasă, multilaterală a rezultatelor lucrărilor 
experimentale, va contribui la determinarea potențialului lor clinic și elaborarea protocolului lor practic 
de utilizare. Din materialul factologic experimental acumulat până în prezent reiese, că starea de toleranță 
ischemică cerebrală este determinată de modificările metabolice care survin în interiorul neuronilor. 
Influența episoadelor repetate de ischemie cerebrală și medulară este determinată de perioada de 
aplicare, durata lor, intervalul de timp dintre ele și de numărul lor. În rezultatul studiilor efectuate s-au 
cristalizat noțiunile de: 

- precondiționare in vitro 
- precondiționare in vivo 
- precondiționare in utero 
- precondiționare intraorganică 
- precondiționare la distanță 
- prcondiționare ischemică amânată și precoce 
- precondiționare ischemică încrucișată 
- precondiționare combinată 

Concepțiile respective sunt încă foarte „tinere”, cu toate acestea studiile clinice aplicative de acumulare a 
rezultatelor factologice și care respectă rigorile etice contemporane reprezintă o dirceție strategică de 
cercetare de perspectivă. 

 

 

Hemoragiile cerebeloase în angiopatia amiloidă cerebrală 
 
P. Gavriliuc MD1, N. Yagmur MD2, J. M. Gomori MD3, J.E. Cohen MD4, R. R. Leker MD FAHA2 

Institute of Neurology and Neurosurgery1 Chisinau, Republic of Moldova, Departments of Neurology2, 
Radiology3, and Neurosurgery4 Hadassah-Hebrew University Medical Center, Jerusalem Israel 
 

Sopuri și obiective: Angiopatiaamiloidăcerebrală (AAC) implică, de obicei, cortexul cerebral. 
Afectareacerebeluluiînangiopatiaamiloidăestecontroverstată.  

Metode: Pacienții cu hemoragieintracerebrală (HIC) care au fostinvestigați imagistic 
prinrezonanțămagneticăși au fostînscrișiprospectivînbaze de date separate la 
douăinstituțiiuniversitareterțiare din Israel. Pacienții au fostdiagnosticați cu CAA înconformitate cu 
criteriile Boston, iartipurile de hemoragie au fostclasificateca macro-hematom (MH) saumicrohemoragii 
(MB). Tipurileleziunilor, localizareașivolumele au fostcolectateîmpreună cu dateleclinice. Dizabilitatea a 
foststudiată cu scala Rankin modificată (mRS) înziua 90 după HIC. Pacienții cu AAC 
șiimplicareacerebelară au fostcomparați cu pacienții cu AAC fărăimplicarecerebelară. 
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Rezultate: Din 614 paciențicare au fostadmiși cu hemoragieintracerebrală, 96 (16%) au 
fostexaminațiprin RMN post-HIC. Dintreaceștia, 41 (43%) au fostdiagnosticați cu AAC posibil (n = 19), 
probabil (n = 21) saudefinit (n = 1). Pacienții cu AAC au prezentatimplicareacerebelarăîn 14/41 (34%). 
Celemaimulteleziunicerebeloase au fost de tip MB (35%), iarmajoritateapacienților au 
prezentatmaimulteleziunicerebeloase (media 4,9). Variabileleclinice, incluzândvârsta, sexul, 
profilulfactorului de risc, severitateaaccidentului vascular cerebral, scorurilemRS la 90 de 
zilesausupraviețuirea nu diferăîntrecei cu saufărăimplicarecerebelară. 

Concluzii: implicareacerebelară nu esterarăîn AAC. Majoritateapaciențilorprezintă MB 
cerebelealareșihemoragii multiple. Caracteristicileclinice nu diferăîntrepacienții AAC cu 
saufărăimplicarecerebelară. Pacienții care prezintă HIC cerebelarătrebuiesă fie examinațipentru CAA cu 
SWI RMN. 

 

Crizele epileptice hipermotorii:  
particularități clinice și electrofiziologice 
 

Vitalie Chiosa1, Dumitru Ciolac1,2, Anatolie Vataman1, Stanislav Groppa1,2 
1Laboratorul Neurobiologie și Genetică Medicală, USMF “N. Testemițanu”, Chișinău 
2Institutul de Medicină Urgentă, Chișinău 
vitalie.chiosa@usmf.md,+37369770111 
 
Introducere. Crizele epileptice nocturne au fost și mai sunt o provocare în practica medicală, din cauza 
dificultăților în diagnosticul diferențial și respectiv în selectarea tratamentului adecvat. Prezentăm unele 
rezultate a unui studiu prospectiv cu o durată de mai bine de 10 ani bazat pe crizele epileptice nocturne 
înregistrate la pacienții cu epilepsie.  
Scopul lucrării: aprecierea particularităților clinico-electrofiziologice ale crizelor epileptice hipermotorii.  
Materiale și metode. Studiul a fost efectuat în Laboratorul Neurobiologie și Genetică Medicală al USMF “N. 
Testemițanu” în perioada iunie 2006-august 2017. Au fost investigați prin metoda video-EEG 2850 pacienți 
fiind efectuate în total 5071 cercetări, din care 875 video-EEG monitoring nocturn (sistema de înregistrare 
video-EEG producător Deltamed, Coherence software, plasarea electrozilor de scalp în derivațiile Fp1, Fp2, 
F3, F4, F7, F8, C3, C4, P3, P4, T3, T4, T5, T6, O1, O2, după sistemul internațional 10-20) inclusiv ECG, EOG, 
EMG și mișcările respiratorii ale cutiei toracice. Înregistrarea nocturnă a fost efectuată prin înregistrarea 
video-EEG în somn timp de o noapte. Datele video-EEG au fost analizate independent de 2 specialiști în 
neurofiziologie cu scopul de a detecta evenimente paroxismale si modificările EEG.  
Rezultatele obținute. Au fost înregistrate 55 de crize epileptice hipermotorii (6.29% din 875 înregistrări 
video-EEG nocturnesau 7±6 crize/pacient) în timpul la 16 înregistrări nocturne, efectuate la 8 pacienți 
(0.28%) (2±1 înregistrări/pacient).Crize epileptice hipermotorii tip I au fost înregistrate la 3 pacienți 
(37.5%) și tip II –la 5 pacienți (62.5%). Vârsta medie de adresare a constituit 16.7 ± 8.9 ani, cu o durată 
medie a bolii de 7.0 ± 5.4 ani.Durata minimală a crizei a constituit 13.3±6.7 secunde, iar durata maximală –
39.5±31.3 secunde. Crizele epileptice la 7 pacienți (87.5%) au survenit în timpul somnului nocturn, iar la un 
pacient (12.5%) – în timpul somnului diurn. Debutul evenimentelor a fost la 7 pacienți (87.5%) din stadiul III 
al somnului lent, la un pacient (12.5%) – din stadiul IV al somnului lent. Cu devierea capului spre dreapta au 
debutat crizele epileptice la 5 pacienți (62.5%), la 2 pacienți (25%) devierea capului a fost spre stânga, la un 
pacient devierea capului la debutul crizei nu a fost observată. Rata pacienților cu component tonic/distonic 
în timpul crizei epileptice a fost evaluată ca 4 pacienți (50%) și 4 pacienți (50%). 6 pacienți (75%) au fost 
complianți pe parcursul crizei epileptice, iar la 2 (25%) a fost înregistrată pierderea contactului cu pacientul. 
Amnezia evenimentului a fost relatată de 3 pacienți (37.5%) vs 5 pacienți care au memorizat evenimentul. 
Modificările epileptiforme interictale ale traseului EEG au fost relevante la 7 pacienți (87.5%), iar modificări 
epileptiforme ictale au fost înregistrate la 3 pacienți (37.5%).  
Concluzii. In acest studiu tipul II de crize hipermotorii a fost predominant (62.5%). Luând în considerație 
vârsta de adresare și durata maladiei, debutul crizelor hipermotorii a fost la o vârstă precoce. Toate crizele 
hipermotorii au survenit în timpul somnului lent profund. Devierea capului a fost un semn caracteristic 
debutului crizei, cu evoluție în poziție tonică sau distonică. Pierderea contactului cu pacientul și amnezia 
retrogradă a evenimentului nu au fost semne strict caracteristice. Modificările EEG epileptiforme interictale 
au fost mai relevante în comparație cu cele ictale.  
Cuvinte cheie. video-EEG monitoring nocturn; criză epileptică hipermotorie. 
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Biomarkeri plasmatici ai accidentelor vasculare cerebrale ischemice 
 
Costru-Taşnic Elena,asistent universitar, doctorand, 
Catedra de neurologie nr.1, USMF Nicolae Testemiţanu, Republica Moldova 
e-mail: elena.costru@usmf.md, tel. +37368176676  

 
Biomarkerii, în practica clinică, se consideră drept semnături biologice ale proceselor fiziologice 
normale sau patologice, putând fi aplicate cu numeroase scopuri, inclusiv stratificarea riscului, 
prognosticul răspunsului la tratament, dezvoltarea medicamentelor ș.a. 
Markerii plasmatici ai leziunii cardiomiocitelor (troponine) au permis revoluționarea și 
optimizarea managementului pacientului cu infarct miocardic, ceea ce a servit drept imbold 
pentru numeroase studii de identificare a unui biomarker similar la pacienții cu ictus ischemic 
cerebral. Totuși, promițătoarele studii preclinice nu au putut fi transpuse, până la momentul 
actual, în studii clinice la fel de încurajatoare. Un  biomarker plasmatic al accidentelor vasculare 
cerebrale (AVC) ischemic ar trebui să fie unul accesibil, rapid măsurabil, sensibil și specific, să 
permită stabilirea diagnosticului de AVC ischemic și/sau a subtipului etiologic și/sau a 
prognosticului pacientului cu infarct cerebral. Heterogenicitatea AVC-ului ischemic, prezența 
barierei hematoencefalice, cât și complexitatea substratului etiologic al infarctului cerebral, sunt 
doar câteva impedimente pentru identificarea unui biomarker standard. 
La nivel de aplicare clinică, biomarkerii AVC-urilor ischemice, ar putea avea următoarele 
utilizări practice: diagnosticul și diagnosticul diferențial al AVC ischemic acut; prognosticul 
complicațiilor infactelor cerebrale (transformare hemoragică, infarct cerebral malign); 
determinarea riscului pentru AVC în populație etc. 
Transformarea hemoragică (TH) este o complicaţie frecventă a AVC-ului ischemic, ce poate influenţa 
negativ recuperarea pacienţilor. Un şir de biomarkeri ai lezării integrităţii barierei hemato-encefalice ar 
putea servi drept instrument predictiv important al TH. 
Metaloproteinazele matriciale (MMP) pot degrada membrana bazală a endoteliului vascular de la nivelul 
barierei hemato-encefalice, fiind disponibile numeroase cercetări care evidențiază legătura dintre 
sporirea expresiei MMP-2 și MMP-9 în caz de TH, cu sau fără tratament trombolitic. 
Pentru validarea clinică a studiilor asupra rolului MMP în prognosticul TH, ne-am propus să 
analizămfactorii de risc și relevanța biomarkerilor integrității barierei hemato-encefalice în prognosticul 
transformării hemoragice a infarctului cerebral la persoanele cu risc sporit.   
În cadrul cercetării se va determina nivelul plasmatic al biomarkerilor de laborator ai integrității barierei 
hemato-encefalice (metaloproteinaze: MMP-2 și MMP-9) la pacienții cu accidente vasculare cerebrale 
ischemice pentru a evidenția persoanele cu valori majorate ale acestor factori și corelația acestora cu 
riscul de trasformare hemoragică (scoruri clinice la internare, externare și la 3 luni distanță de 
evenimentul vascular cerebral ischemic).  
Cuvinte cheie: biomarker, accident vascular cerebral ischemic, transformare hemoragică, 
metaloproteinaze matriciale. 
 
 
 

Neuroborelioza in diagnosticul diferential al Sclerozei Multiple 
 
Birzu C, Diaconu E, Constantinescu A. 
ClinicaNeurologie- Spitalul Clinic de Recuperare, Iasi 
 
Neuroborelioza Lyme (NBL) o entitate infectioasa a sistemului nervos determinata de spirochete din 
complexul Borrelia Burgdorferi, reprezinta unul din principalele diagnostice diferentiale pentru scleroza 
multipla. 
Aducem in discutie cazul unui pacient de 21 ani, cu debutul simptomatologiei in urma cu 3 ani prin 
limitarea oculomotricitatii verticale si tulburari de mers, precedate cu aproximativ 6 saptamani inainte, 
de un rash cutanat pe fata anterioara a coapsei drepte. Investigat in mod repetat biologic si imagistic, se 
pune diagnosticul de neuroborelioza cu recomandarea de antibioterapie adecvata. Persistenta asteniei si 
a unei simptomatologii neurologice polimorfe, variabile, conduce la cure repetate de antibioterapie cu 

mailto:elena.costru@usmf.md


 

Acta  Neurologica Moldavica   63  

 

beneficiu discutabil. Reluarea investigatiilor in 2017 stabileste diagnosticul de scleroza multipla recurent 
remisiva, cu indicatie de terapie imunomodulatoare. 
Lucrarea de fata reprezinta o trecere in revista a principalelor elemente ce trebuie luate in considerare in 
diagnosticul diferential al unei boli inflamatorii demielinizante a sistemului nervos central, a modului in 
care acestea contribuie la definirea unui diagnostic cu consecinta pentru o terapie adecvata . 

 

 

Rolul polimorfismul genei Val66Met în recuperarea funcțională a 
pacientului după accident vascular cerebral 

 
Alexandru Gasnaș – asistent universitar, doctorand Catedra Neurologie nr.2, cercetator stiintific,  
Laboratorul de Neurobiologie si Genetica Medicala, USMF “Nicolae Testemitanu”,  
069988856, gasnas.alex@yahoo.com  
 
Introducere. Accidentul vascular cerebral (AVC) este extrem de heterogen. O estimare precoce a 
potențialului de recuperare și o abordare individualizată a pacientului ar putea ajuta la realizarea unor 
scopuri sau estimări mai realistice a recuperării pacientului, precum și planificarea costurilor de 
reabilitare. În general, o stratificare bună a pacientului poate ghida gestionarea mai eficientă a acestuia în 
ceea ce privește perioada de spitalizare, cea de reabilitare si managementul ulterior al bolnavului.  Acest 
lucru determină căutarea continuă a marcherilor de predicție în recuperarea funcțională a pacientului 
după AVC. 
Rezultate: Neurotrofinele au diferite funcții în sistemul nervos central. Inițial sunt sintetizate ca 
precursori (proneurotrofine), după sunt scindate pentru a produce proteine mature, care promovează 
supraviețuirea neuronală și îmbunătățirea plasticității sinaptice prin activarea receptorilor de tirozin 
kinaza (Trk). Studiile recente arată că proneurotrofinele servesc drept molecule de semnalizare prin 
interacțiune cu receptorul neurotrofin p75 (p75NTR). ProBDNF și BDNF matur folosesc diferiți receptori 
pentru a media diferite acțiuni neuronale. BDNF mature își exercită funcțiile biologice prin activarea 
TrkB, conducând la supraviețuirea / proliferarea celulelor endoteliale, în timp ce proBDNF se leagă de 
receptorul p75NTR și poate iniția apoptoza prin sortilin, un co-receptor al receptorului p75NTR (Nykjaer et 
al., 2004; Teng et al., 2005). Deși este dificil de a face distincție între proBDNF și BDNF matur produs în 
creier post-ischemic, legătura pozitivă a nivelurilor totale de BDNF cu angiogeneza dintre diferite 
genotipuril sugerează necesitatea prezența unei cantități suficiente de BDNF matur pentru a determina 
funcția biologică în creierul post-ischemie. 
Ca răspuns la o leziune ischemică și a evenimentelor patologice ulterioare, în țesuturile afectate se 
declanșează procese regenerative și procese reparatorii (Fan and Yang, 2007). Amplificarea angiogenezei 
în penumbra ischemică este direct corelată cu supraviețuirea ed durată la pacienții cu AVC (Krupinski și 
colab., 1994), impactul polimorfismului BDNF Val66Met asupra angiogenezei în această regiune a fost 
cercetată în cîteva studii pe rozătoare. Constatarile au arătat că șoarecii BDNFMet / Met au un nivelul 
scăzut de BDNF, mai puțină proliferare a celulelor endoteliale și densitatea vaselor reduse în penumbra 
față de BDNF + / + la șoareci sugerează o legătură cauzală între nivelurile BDNF și rolul său funcțional în 
angiogeneza post AVC. 
Constatări recente cu privire la prezența diferitelor echilibre a excitabilității intertemisferice cerebrale la  
diferite haplotipuri BDNF arată că, într-adevăr, dacă la pacienții cu accident vascular cerebral ValVal 
plasticitatea intracorticală ar putea fi principalul determinant al recuperării datorită modificărilor 
funcționale corticale, atunci dezechilibrul excitabilității intertemisferice cerebrale are loc preponderent în 
ValVal comparativ cu transportatorii Met. 
Concluzii: În concluzie, sugerăm că purtătorii Met nu sunt deficienți în plasticitate în general, ci numai în 
procesele plastice care au loc în cortex: aceste procese sunt, de asemenea, cele mai ușor de evaluat și 
modulate de către TMS și rTMS. Potențialul de recuperare ar fi fost în general redus în această populație, 
dacă nu ar fi fost implicate diferitel procese subcorticale de plasticitate, care pot compensa lipsa 
pronunțată a modificărilor corticale în rândul acestora, comparativ cu purtătorii de alelă Val. 
Cuvinte-cheie: polimorfismul genei Val66Met, factor neurotrofic derivat din creier, accident vascular 
cerebral, neuroplasticitate, recuperare. 
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Semnificații statistice ale modificarilor  PEV si PEA la pacientii cu 
Scleroza Multipla 
 

Silvia Buzilă, Cristina Biciuscă,  Alina Dimache,  Ana-Maria Zlavog, Doru Baltag 
Clinica Neurologie- Spital Clinic Recuperare Iasi 
 
Potențialele evocate relevă implicarea subclinică a unui sistem senzorial (leziuni "silențioase" ) , în special 
atunci când demielinizarea este sugerată de simptome și / sau semne într-o altă zonă a sistemului nervos 
central. Lucrarea de față iși propune să ofere informații cu privire la tipurile de potențiale evocate și să 
sublinieze utilitatea înregistrării potențialului evocat auditiv (PEA) și potențialului evocat vizual (PEV), 
acestea fiind instrumente ce pot fi folosite în stabilirea bilanțului lezional din Scleroză Multiplă (SM). 
Am luat în studiu un lot de 83 pacienți diagnosticați cu SM forma recurent-remisiva, incluși in programul 
național de tratament imunomodulator, care implică realizarea a cel puțin un control anual. Au fost 
analizate 364 de înregistrări PEA și respectiv 390 de înregistrări PEV.  S-a utilizat un aparat Nihon 
Kohden și s-a folosit un montaj al electrozilor după sistemul „ten-twenty”. 
 
Am obținut o corelatie semnificativa statistic intre aspectul evolutiei clinice cuantificate prin EDSS la 
controlul anual și evoluția PEV ( p<0.05). Nu se observa aceeasi corelatie in cazul PEA. 
Verificarea potentialelor evocate la pacientii cu SM forma recurent remisiva poate fi un instrument de 
apreciere a evolutiei bolii demielinizante. 

 

 
Potentialele evocate auditive in boala Parkinson 
 

Daniel Alexa 
Clinica Neurologie- Spitalul Clinic de Recuperare Iasi 
 
Potentialele evocate auditive sunt utilizate in practica clinica pentru a evalua integritatea  nervului 
auditiv si a cailor auditive din trunchiul cerebral. Scopul  studiului de fata a fost de a investiga daca la 
pacientii cu boala Parkinson apar modificari ale acestor potentiale evocate auditive.    
In acest studiu au fost inclusi 34 de pacienti cu Boala Parkinson iar lotul de control a fost compus din 29 
de voluntari sanatosi. Pacientii parkinsonieni au fost clasificati in stadiile  2-4 de boala conform criteriilor 
Hoehn si Yahr. Inregistrarea potentialelor auditive s-a efectuat cu un echipament  Nihon Kohden 
Neuropack. S-au generat 1000 de clickuri pentru fiecare ureche cu frecventa de 10 clickuri/secunda si s-a 
efectuat media traseelor   
S-au masurat latentele undelor I, II, III, IV, V si a intervalelor I-III, III-V si I-V. S-a observat o intarziere 
bilaterala a undelor III si V si a intervalelor III-V. Aceste modificari nu se coreleaza insa cu varsta sau cu 
durata bolii.  
Acest studiu a identificat unele modificari ale potentialelor evocate auditive ce pot fi determinate de 
procesul degenerativ ce afecteaza trunchiul cerebral in boala Parkinson. 

 

  

Debut de Scleroză Multiplă  prin simptomatologie de trunchi cerebral  
și nuclei bazali 
 

Dr.Tănasă Vasilica , Dr. Mirica  Mădălina, Dr. Oana Neculăeș, Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda 

Spital “Prof dr N Oblu”, Clinica II Neurologie 
 

Polimorfismul simptomatologiei  afecțiunilor autoimmune este din ce în ce mai bogat implicând nu numai 
substanța albă ci și structurile neuronale ala substanței cenușii, individualizând un nou capitol al 
panencefalitelor. Autorii prezintă un caz de scleroza multipla debutat prin simptomatologie de trunchi 
cerebral (diplopie, pareza faciala periferica, nevralgie trigeminala stanga si vertij) la un pacient in varsta 
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de 43 ani cu istoric de doua pusee – 2013 si  februarie 2017- manifestate prin pareza faciala periferica si 
fenomene vestibulare centrale. 
La internarea curenta pe care o consideram al treilea puseu de scleroza multipla s-a efectuat IRM cranio-
cerebral  care a decelat multiple leziuni de demielinizare, de varste diferite (vechi si recente), cu localizari 
peredominant in substanta alba. In LCR-ul recoltat prin punctie lombara s-a evidentiat prezenta benzilor 
oligoclonale – sugestive pentru diagnosticul de SM, dar cu absenta proteinei bazice a mielinei. 
Având in vedere rezultatele imagistice si serologice  s-a introdus schema terapeutica  de corticoterapie – 
initial i.v. urmata de terapia orala – pentru tratarea puseului, ulterior pacientul fiind dirijat catre Centrul 
de Scleroza Multipla  pentru  stabilirea formei simptomatice de SM si initierea tratamentului specific 
acesteia. 
Interesant este faptul ca in aceeasi perioada au mai fost internate cazuri asemanatoare interesand atat 
substanta alba cat si cea cenusie cu fenomene extrapiramidale datorate leziunilor de la nivelul nucleilor 
bazali (miscari coreo-atetozice, hemibalice).  

 
 
Funcțiile executive în Maladia Parkinson 
Bogdan Georgiana1, Bolohan Liviu2,  Conf Dr Dan-Iulian Cuciureanu2, Acad. Prof. Dr. Liviu 
Pendefunda1 

1- Neurologie II, Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. N. Oblu”, Iași, România;  
2- Neurologie I, Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. N. Oblu”, Iași, România 
 
Cuvinte cheie 
Maladia Parkinson; deteriorare cognitivă; funcții executive 
Introducere: Funcțiile executive (FE) reprezintă un termen-umbrelă pentru o serie de procese cognitive 
de ordin superior. Este cunoscut faptul că persoanele ce suferă de Maladia Parkinson (MP) o sa prezinte la 
un moment dat, și pe măsură cu înaintarea în boală, deficite neuropsihologice, ce au o influență negativă 
asupra desfășurării vieții de zi cu zi. Așadar, ne propunem sa investigăm fluctuația parametrilor FE în 
funcție de stadiul MP. 
Material și metodă: La această cercetare au participat 23 de subiecți, 11 bărbați și 12 femei, 
diagnosticați cu MP, în stadiul I - 6 pacienți, în stadiul II- 6 pacienți, în stadiul III- 9 pacienți, în stadiul IV- 
2 pacienți, cu vârste cuprinse între 43 și 80 de ani. După aplicarea Mini Mental State Examination (MMSE, 
obligatoriu > 20) s-au măsurat FE, și anume: capacitatea de planificare ( CP, Turnurile din Hanoi), 
memoria verbală și vizuală (MVe și Mvi, reproducere cifre și cuburi), fluența verbală (FV) și grafică (FG), 
și controlul inhibitor (CI). 
Rezultate: Analiza statistică nu arată diferențe semnificative la evaluarea FE în funcție de stadiul MP, însă 
observăm prezența unor tendințe. Astfel, în ceea ce privește CP, numărul de mutări descrește odată cu 
stadiul MP, în timp ce numărul de erori și timpul de execuție al sarcinii crește odată cu stadiul MP. De 
asemenea, MVe este mai afectată pe măsura înaintării în stadiu, mediile fiind asemănătoare în cazul MVi 
și a FG. Referitor la FV și CI, nu se identifică un pattern în raport cu stadiul bolii. 
Concluzii: Rezultatele studiului arată nevoia evaluării FE pe un eșantion mai generos, având în vedere 
prezența unor tendințe ce sugerează declinul cognitiv al pacienților cu MP. Astfel, se pare că afectarea 
acestor pacienți este mai importantă decât se demonstrează la un simplu test de memorie sau atenție, pe 
langă funcționarea deficitară pe plan profesional, personal și social. 
 
 
 

To be or not to be stroke 
 

Dr. Slabu Ana-Maria, Dr. Asaftei Raluca, Dr. Daniel Naconecinîi, Conf.dr. Dan Iulian Cuciureanu 
Spital “Prof dr N Oblu”, Clinica I Neurologie, UMF “Gr T Popa” Iasi 
 
Introducere. Cea mai frecventă etiologie a unui deficit neurologic focal cu debut brutal este de departea 
cea vasculară, dar in unele cazuri (si nu in puţine ori, asa cum au demonstrat studiile pe cohorte mari), 
diagnosticul final nu implică un eveniment cerebrovascular acut. În acest context, orientare clinică si 
paraclinică initială, joacă un rol important in stabilirea managementului ulterior al cazului.  
 Obiectiv. Stabilirea în urgenţă a conduitei diagnostice si terapeutice în cazurile cu simptomatologie 
polimorfă ce par a fi la o primă vedere de cauză vasculară. În acest sens vom prezenta cazul unui posibil 
AVC ischemic bulbar cu debut atipic la o pacienta, fară APP-uri semnificative, a caror simptome inţiale 



 

66 |  vol. 30, suppl. nos. !-2, Contact international 2020 
 

erau asociate unui posibil sindrom miastenic. 
Caz clinic. Pacientă de 54 ani, de sex feminin din mediul urban, cu stare anxioasa persistentă, se prezintă 
cu mijloace proprii, in urgentă pentru instalarea unor parestezii sub formă de furnicaturi la nivelul 
hemicorpului drept, cu debut  brusc  cu 2 ore anterior prezentarii. Mentionam ca pacienta asocia ptoza 
palpebrală ochi stang,fără diplopie cu debut neprecizat , oboseală musculară accentuata la efort, 
ameliorată parţial în repaus, tulburari intermitente de deglutiţie. În urmatoarele zile, pacienta dezvoltă 
importante tulburari de deglutiţie pentru solide si lichide, iar ulterior apariţia sindromului altern senzitiv 
orientează clinic spre o leziune SNC cu localizare bulbară, confirmată neuroimagistic. 
Concluzii. Studiile pe cohorte mari au evidenţiat criterii clinice de orientare pentru un diagnostic corect 
al bolilor ce pot mima un AVC la debut, in situatia in care tendinta generală este de a considera de cauza 
vascură orice déficit neurologic focal. Totodata, literatura de specialitate incurajeaza tromboliza, conform 
protocolului, deşi intr-un numar mare de cazuri analizate diagnosticul final un a implicat un eveniment 
vascular acut. Totuşi în literatură sunt citate si câteva cazuri de fruste deficite neurologice focale cu debut 
acut, fără fenomen miastenic bine conturat, dar cu evoluţie clinică si invetigaţii paraclinice ulterioare 
sugestive pentru miastenia gravis. Astfel, complexitatea cazului rezultă din absenţa din ghidurile de 
diagnostic si tratament, a recomandarilor in ceea ce priveşte managementul unor astfel de situaţii clinice.  
 
 
 
 

Mobilizarea precoce după AVC 
 

Ion Rotaru, Diana Halit, Liviu Pendefunda 

Spital “Prof dr N Oblu”, Clinica II Neurologie (Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda) 
 

Introducere 

Accidentele vasculare cerebrale (AVC) sunt  a doua cauză de mortalitate și prima cauză de dizabilitate în lume 

la adulți. Pacienții care au suferit  un  AVC sunt  susceptibili la o serie de complicații încă din perioada 

internării, în mare parte determinate de imobilizarea forțată la pat. În primele 30 zile de la debut, mortalitatea e 

determinată în proporție de 50% direct de AVC și 50% de complicațiile asociate imobilizării.
5
 Ghidul de 

diagnostic și tratament în neurologie (România)
7
 recomandă “mobilizarea precoce pentru prevenirea 

complicațiilor cum sunt  pneumonia, tromboza venoasă profundă  și  escarele”, însă nu este specificat:  care este 

nivelul de  mobilizare și la ce interval de timp trebuie început pentru a asigura cele mai bune rezultate 

funcționale, cu scăderea  ratei complicațiilor și implicit, a mortalității. 

Noțiuni: 

    Mobilizare - activitate fizică “out of bed” (șezut, ridicare în picioare, mers), nu doar mișcări  pasive.  

    Mobilizare precoce - în primele 24-48 de la debutul AVC.
6  

Ipoteze de beneficiu/risc:
 

     Mai multe ipoteze de potențial  beneficiu au stat la baza recomandărilor de mobilizare precoce (vezi Fig.1).  

Dintr-un număr de 30 de ghiduri analizate într-un review
 1
, 22 ghiduri recomandau mobilizarea precoce, cel mai 

important argument fiind scăderea riscului de complicații (13/22 ghiduri).   
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Metode 

În acest review sistematic  al literaturii au fost incluse 4 studii clinice randomizate, 1 review și o meta-analiză 

(din 11 articole - afișate la căutarea termenilor „early mobilisation stroke”, publicate în perioada  2015-2017 în 

baza de date Medline).  Recuperarea  funcțională - măsurată prin scala modified Rankin Scale, indexul Barthel.  

Siguranța - măsurată prin rata complicațiilor, mortalitate, hipotensiune arterială ortostatică simptomatică, risc de 

căderi.  Grupul de intervenție (mobilizare precoce) a fost comparat cu grupul cu regim obișnuit, la internare și 

timp de 3 luni de observare. Un singur trial a inclus evaluare la 12 luni de la debutul AVC
 4
 .  

 

Rezultate 

Mobilizarea în primele 24h a fost asociată cu un rezultat funcțional mai defavorabil (mRS 0-2 la 3 luni - 46% vs 

50% din grupul de control, OR=0.73, p=0.004) si mortalitate crescută (8% vs 7 % în grupul de control, OR 1.34, 

p=0.113, nesemnificativ statistic),  în studiul AVERT 
2
.  

Mobilizarea în primele 24-48h, conform Xu et al.
6
  a fost asociată cu scăderea duratei spitalizării (p<0.01); nu a 

fost asociată cu rezultate funcționale mai bune;  nu a fost asociată cu scăderea riscului de complicații sau 

mortalitate în grupul de intervenție (RR=1.04);  nu a fost asociată cu un risc mai mare de deteriorare 

neurologică.
6 

 

 
† presupune mobilizare “out of bed”  

↔ nu există diferențe semnificative statistic între grupuri  

↑/↓ - crescut/scăzut față de grupul cu regim obișnuit 

*mortalitate crescută în grupul de intervenție 8% vs 7% în grupul de control, fără semnificație statistică.  

 

 

Discuții 

Orice studiu, oferind răspunsuri, aduce la suprafață noi întrebări și deschide alte căi de cercetare (vezi Fig. 2). 

Trialurile evaluate au oferit răspunsuri relevante statistic, dar din cauza complexității  temei abordate și a 

dificultăților de standardizare a cercetării, au inclus grupuri heterogene, ceea ce face interpretarea rezultatelor 

dificilă (ex: unele studii au inclus pacienți cu AVC ischemic și hemoragic, altele doar AVC ischemic; diferențe 

în tipul și doza de mobilizare; neglijarea unor factori importanți ce ar putea afecta rezultatele - comorbidități, 

vârstă etc)
6
.  
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Concluzii 

• Mobilizarea precoce, în  primele 24-48h  de la debut, nu este recomandată, nefiind asociată cu 

rezultate funcționale mai favorabile la 3 luni sau cu scăderea riscului de complicații asociate 

imobilizării la pat; 

• Deși recomandările de mobilizare precoce sunt incluse în mai multe ghiduri de diagnostic și 

tratament,  sunt lipsite de un fundament  statistic; 

• Direcții de cercetare în viitor: 

             - studiul  doză-efect  pentru mobilizarea precoce; 

             - studiul rezutatelor funcționale pe termen lung.  

 

Referințe: 
1.   Bernhardt et al, 2017, ‘Early rehabilitation after stroke’ Current Opinion Journal, vol. 30, nr. 1, pp48-54. 

2.   Bernhardt et al, 2015, ‘Efficacy and safety of very early mobilisation within 24h after stroke onset  AVERT: a randomised 
controlled trial’, Lancet, vol.386, pp 46-55. 

3.   Herisson et al, 2016, ‘Early sitting in ischemic stroke patients (SEVEL): a randomized controlled trial’ PLoS ONE, 11(3). 

4. Morreale et al, 2016, ‘Early versus delayed rehabilitation treatment in hemiplegic patients with ischemic stroke: proprioceptive 
or cognitive approach?’, European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, vol.52, pp 81-89.  

5.   Polleto et al., 2015, ‘Early mobilization in ischemic stroke: a pilot randomized trial of safety and feasibility in a public hospital 

in Brazil’, Cerebrovascular Diseases  Extra, vol.5, pp31-40. 
6.   Xu et al, 2016, ‘Efficacy and safety of very early mobilisation in patients with acute stroke: a systematic review and meta-

analysis’, Journal of Scientific Reports, 7:6550.  

7.  Băjenaru et al, 2010, ‘Ghiduri de diagnostic și tratament în neurologie’, Amaltea.  

 

 
 
Encefalomielita acută diseminată  - caz clinic  
 
Dr. Liliana Cucos, Dr. Veronica Iacub, Dr. Cerasela Postu, Dr. Cornelia Tudorache, Prof. Dr. 
L.Pendefunda 

Spital “Prof dr N Oblu”, Clinica II Neurologie 
 
Obiectiv: Scopul lucrarii este de a prezenta un caz clinic de ENCEFALOMIELITA ACUTA DISEMINATA ( 
ADEM) la adultul tanar, precum si criteriile de diagnostic. 
Material si metoda: pacienta in varsta de 36 ani ,MC, din mediul urban , fara APP cunoscute, declara 
debutul bolii prin tuse, febra, cefalee, simptomatologie cu debut de aprox 3 saptamani anterior internarii 
in clinica Neurologie, ulterior prezinta astenie fizica si psihica, somnolenta, stare confuzionala, 
dezorientare temporo-spatiala, vertij, tulburari de mers. Internata initial in clinica de boli Infectioase cu 
Dg. Sepsis de etiologie neprecizata cu determinare pulmonara. Pneumonie bazala dreapta, ulterior se 
transfera in Clinica Neurologie pentru diagnostic  si conduita terapeutica.Investigatiile paraclinice au fost: 
CT cranio-cerebral, RMN-cranio-cerebral, PL, serologie Borelia, anticorpi Mycoplasma pneumonia, Ac anti 
HIV 1;2, PCR carbon, virus herpes simplex 1 si 2 IGG in LCR/ sange. 
Rezultate: Ex. RMN a relevatleziunicerebralesicerebeloase multiple ceprezintaelementesemiologice IRM 
cearputeasugeraencefalomielitaacutadiseminatasausclerozamultiplastadiulacutsisubacut. Ex. 
sericepentru IgG mycoplasma pneumonia –pozitiv, ex.LCRbenzioligoclonale- pozitiv.Acest aspect 
coroborat cu dateleclinicesiparaclinice a permisstabilirea Dg. de ADEM, excluzandu-se altepatologii cum 
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ar fi SM, BoalaLyme ,encefalita cu herpes simplex,e.t.c. Evolutiaclinica a fostfavorabila sub 
tratametcorticoterapic curemiterasimptomatologiei. In decurs de 2,6ani de la debutulboliipacienta nu 
amaiprezentatrecidive. 
Concluzii :ADEM poatepuneprobleme de diagnostic , confuziaceamaifrecventaeste cu Scleroza Multipla. 
Avand in vedereprognosticuldiferit al acestor 2 entitatidiagnosticul seimpune cat maiprecoce. 
Cuvintecheie: encefalomielitaacutadiseminata, adultultanar. 
 
 
 
 
 

Encefalita autoimună-prezentare caz 
 
Dr. Halit Diana, Dr. Bisoc Oana, Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda 

Spital “Prof dr N Oblu”, Clinica II Neurologie 
 
Introducere 
Encefalitele autoimune cuprind un grup de afectiuni neuro-psihiatrice, recunoscute relativ recent, 
caracterizate prin debut acut sau subacut, cu afectarea starii de constienta, declin cognitiv, tulburari 
comportamentale, crize epileptice pana la status epileptic, sau alte miscari involuntare, datorate auto-
anticorpilor importiva anumitor receptori membranari sau proteine asociate unor canale ionice, 
exprimate la nivelul sistemului nervos central,cum ar fi: NMDA-receptor, AMPA-receptor, canale de K-
voltaj dependente, glycine-receptor. s.a. 
 
Material si metoda 
Prezentam cazul unei paciente de 53 ani, fara istoric medical cunoscut, care  instaleaza  tulburari de 
echilibru, de mers, de vorbire  cu aproximativ 10 zile anterior internarii in clinica noastra; in evolutie, 
insidios, instaleaza tulburari de comportament. 
Obiectiv neurologic: 
 -tulburari de comportament  
-sdr cerebelos bilateral 
-sdr bipiramidal 
Protocol de investigatii: 
-analize uzuale-functie ranala, hepatica, HLG, profil inflamator seric -valori in limite normale 
-LCR- leucocite-40, glicorahie-75mg/dl, proteinorahie-134mg/dl 
Profil ANA extins - Blot * Ser / Imunoblot- U1-nRNP, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, 
Centromer B, PCNA, ANA dublu catenari, histone, Nucleozomi, Proteina P ribozomala, AMA M2-negativi 
Citomegalovirus-IgM -0.18 –v.n. 
VEB <10 –v.n. 
HSV1 -0.15-v.n. 
HSV2 -0.42-v.n. 
Virus varicelo-zosterian-IgM -4.9-v.n. 
cANCA<0.2-v.n. 
pANCA<0.2-v.n. 
Anti- tiroglobulina Ser (ECLIA) UI/mL  13.94 (<115) 
Anti-TPO (Anti - tiroidperoxidaza) Ser /(ECLIA) UI/mL  8.35 (<34) 
 FT4 ( Tiroxina libera ) Ser / ECLIA  pmol/L  21.17 (10.6-22.7) 
 TSH ( Hormon de stimulare tiroidiana ) Ser / ECLIA -µUI/mL  0.18 (0.27 - 4.2) 
 Anticorpi anti-receptor glutamat (tip NMDA)  ser / imunofluorescenta indirecta negativ  
 Anticorpi anti-canale de potasiu voltaj-dependente Ser / metoda radioimunologica (RIA) negativ  
Anticorpi anti-neuronali Ser / imunoflourescenta indirecta  
 Anti-Hu IgG < 1/50 (< 1/50 ) 
 Anti-Yo IgG<1/50 (<1/50) 
 Anti Ri IgG <1/50 (<1/50) 
EEG-traseu de fond hipovoltat, dezorganizat, cu reducerea incidentei ritmului alfa emisferic bilateral; la 
hiperpnee-cresterea incidentei ritmului teta 
Tratament: metilprednisolon i.v.  1gr/zi-5 zile, cu scadere treptata la 500mg/zi, i.v. - 3 zile, 250mg/zi, i.v. 
-3 zile 
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-la domiciliu: corticoterapie orala prednison 1gr/kgc/zi-7 zile, cu scadere 10% la 7 zile, pana la doza de 
intretinere de 4mg/zi, mentinuta  timp de 1 an  
Evolutia clinica- rapid favorabila sub corticoterapie, cu ameliorarea mersului, a tulburarilor de echilibru, 
remiterea tulburarilor de comportament 
 -obiectiv-la externare-examen  neurologic normal 
Pacienta se mentine asimptomatica la controalele ulterioare efectuate la 1 luna, respectiv  3luni. 
 
Concluzii 
Desi sunt putine raportari privind aceasta patologie, este din ce in ce mai recunoscuta si investigata, 
necesitand pentru diagnostic dovada serologică a autoimunității, modificari EEG constand in incetinirea 
ritmului, 
dar nespecific, evidențierea inflamației intratecale în lichidul cefalorahidian, 
neuroimagistica prin rezonanta magnetica, precum si raspunsul la terapie. 
Encefalita autoimuna-prezentare caz 
Encefalitele   autoimune  cuprind un grup de  afectiuni   neuro-psihiatrice 
În timp ce disfuncția sistemului 
limbic este cea mai frecventa  constatare   in encefalita autoimuna, grade 
diferite de afectare gasim la nivel de neocortex, striatum, maduva, 
sistem nervos periferic . 
Diagnosticul necesita un grad ridicat de suspiciune, alaturi de un protocol pentru investigarea afectiunilor 
neuro-imunologice.  
 

 
 
 

Probleme de diagnostic etiologic și tratament la un pacient tânăr cu 
AVC ischemice multiple  
 
Cristina Băluț, Teodora Gîrleanu, Raluca Ignat 
Spital “Prof dr N Oblu”, Clinica II Neurologie (Acad. Prof. Dr. Liviu Pendefunda) 
 
Evaluarea etiologiei si mai ales stabilirea mecanismului patogenic de producere a AVC ischemic la 
pacientul tanar, reprezinta o adevarata provocare. Până la 50% din aceste accidente sunt criptogenice si 
tratamentul profilactic al recurentei este statuat ca fiind in general cel antiagregant. 
Dificultati deosebite apar insa in cazul depistarii unor afectiuni incerte etiologic, eventual asociate. 
Prezentam in acest context, cazul unei paciente de 26 de ani cu infarct multiplu simultan, la care singurele 
posibile etiologii descoperite au fost anevrismul de sept interatrial fara foramen ovale patent si modificari 
minore din spectrul trombofiliilor. 
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Museum Morbis Cerebri 
 

colecția de piese anatomopatologice realizată de 
Acad. Prof. dr. Gheorghe Pendefunda,  

dr. Gabriela Costăchescu, dr. Ștefania Logofătu,  
cu donații din partea Prof. dr. Nicolaie Ianovici 

 
Curatori: Acad. Prof. dr. Liviu Pendefunda 

Dr. Gabriela Dumitrescu 

 
 
 
I.  ANATOMIA CUTIEI CRANIENE   ȘI A COLOANEI VERTEBRALE  
 
II. ANATOMIA NORMALĂ A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL 
 

1. Clinica Neurologie.  
a. secțiune transversală prin cerebel 
b. trunchiul cerebral și pedunculul cerebelos mijlociu 

 

III. MALFORMAȚII CONGENITALE ALE CRANIULUI ȘI COLOANEI 
VERTEBRALE  
 

2. Făt. Malformații congenitale multiple: cheiloschizis (”buza de iepure”), lisencefalie, absența 
osului occipital al cutiei craniene. 
3. Făt. Malformații congenitale multiple:  rahischizis  și absența osului occipital al cutiei 
craniene. 
 

IV. BOLI CEREBRO-VASCULARE  
 

4. Pasat Maria, 53 ani. Ramolisment caudato-lenticular drept.  
5. Clinica de Neurochirurgie. Rusu Paraschiva, 56 ani. Ramolisment hemoragic cerebelos (1978).  
6. Clinica Neurologie. Ramolisment cerebral capsular extern stâng.  
7. Clinica Neurologie. MP, 54 ani. Ateroscleroză. Ramolisment chistic subinsular stâng. 
Hemoragie simetrică în partea dreaptă (Necropsie, 7 iunie 1975). 
8. Clinica Neurologie. Ateroscleroză a vaselor poligonului Willis.  
9. Clinica Neurologie. PM, 76 ani. Ramolisment cortico-subcortical emisferic stâng (Necropsie, 
13 martie 1976).  
10. ET, 76 ani. Ramolisment chistic de nuclei bazali drepți (Necropsie, 1976).  
11. CS, 50 ani. Lacunarism de nuclei gri bilateral (Necropsie, 16 ianuarie 1976).  
12. Clinica Neurologie. PT, 68 ani. Ateroscleroză. Ramolisment frontal drept vechi și recent. 
13. Infarct capsular bilateral (1979). 
14. Clinica Neurologie. CT, 61 ani. Tromboză de trunchi bazilar și artera vertebrală stîngă. 
Ramolisment dublu pontin chistic în dreapta și recent în stânga (Necropsie, 7 octombrie 1977).  
15. HC, 76 ani. Ateroscleroză . Ramolisment hemoragic de nuclei striați drepți (Necropsie, 3 
februarie 1976). 
16. Rusu Ioan, 60 ani. Ramolisment talamic drept. 
17. Clinica Neurologie. Streit Constantin, 74 ani. Poroză cerebrală.  
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18. Clinica Neurochirurgie. Panțîru Alexandru, 49 ani. Anevrism de arteră comunicantă 
anterioară cu hematom frontal drept (1976).  
19. Coșeru Vasile. Anevrism de arteră sylviană (1973). 
20.  Clinica Neurochirurgie. Sturzu Mihai, 51 ani. Malformație arterio-venoasă de corp calos 
(1976).  
21. Clinica Neurochirurgie. 

a. Singur Aurelia, 28 ani. Abces cerebral (Necropsie, 28 septembrie 1964) 
b. .Scutelnicu Zamfira, 28 ani. Hemoragie cerebrală (Necropsie 11 ianuarie 1965) 
c. Manole Ilie. Hemoragie cerebrală (Necropsie, 21 decembrie 1963). 

22. Clinica Neurochirurgie. Frunză Aglaia, 48 ani. Hematom intracerebral (1979). 
23. Hemoragie hipotalamică 
24. Hemoragie pontină.  
25. Hemoragie capsula externă și nuclei bazali. 
26. Malformație arterio-venoasă pontină cu hemoragie subarahnoidiană.  
27. Hemoragie triventriculară. 
28. Clinica Neurologie.  

a. SC, 67 ani. Ateroscleroză. Lacunarism nuclei bazali bilateral. (Necropsie, 20 februarie 
1976). 
b. Arterele poligonului Willis cu ateroscleroză și tromboze.   
c. Ursu Nicolae, 59 ani. Hemoragie ventricul IV și hemoragie subarahnoidiană bazală 
(iunie 1966).  

29. Clinica Neurochirurgie. Alăzăroaie Neculai, 56 ani. Hematom fronto-parietal stâng (8 martie 
1965). 

 
V. TRAUMATISME CRANIO-CEREBRALE 
 

30. Clinica Neurochirurgie. Iliescu Fevronia. Dilacerare cerebrală traumatică temporală stângă 
(Necropsie, 27 mai 1968).  
31. Clinica Neurochirurgie. Răchită Ioana, 54 ani. Atriție cerebrală (Necropsie, 19 septembrie 
1966).  
32. Mihai Costache, 44 ani. Hematom subdural cronic bilateral (Necropsie, 5 noiembrie 1965).  
33. Corp străin intracranian (glonte).  
34. Corp străin intracranian  (glonte). 
35. Clinica Neurochirurgie. Klecz Robert. Corp străin intracerebral . 
36. Clinica Neurochirurgie. Fractură craniană cu înfundare (donație Prof. dr. N. Ianovici). 
37. Clinica Neurochirurgie. Fractură craniană cu înfundare (donație Prof. dr. N. Ianovici).  
38. Fracturi liniare la nivelul bolții  craniene (donație Prof. dr. N. Ianovici).  
39.  Fractură craniană cu înfundare (donație  Prof. dr. N. Ianovici). 
 

VI. INFECȚII ȘI INFLAMAȚII ALE SISTEMULUI NERVOS 
 

40. Clinica Neurochirurgie. Vechiu Aurel, 19 ani. Abces cerebral (operat august 1964, necropsie 
august 1964). 
41. Clinica Neurochirurgie. Baciu Mihai, 28 ani. Abcese cerebrale (operație, 17 decembrie 1964).  
42. Dogan Gherghina, 49 ani. Abces cerebral Frontal stâng (Necropsie, 22 februarie 1968). 
43. Clinica Neurologie. Cavitatea unui abces cerebral. 
44. Oncea Vasile. Abces fronto-parietal drept (23 noiembrie 1965). 
45.  Clinica Neurochirurgie 

a. Huțu Vasile. Abces cerebral (7 martie 1972). 
b. Sârmache Ana, Abces cerebral (2 ianuarie 1963). 
c. Vamanu Elena. Abces temporal drept (21 iunie 1958).  

46. LA, 54 ani. Meningită bazală purulentă. Abcese cerebrale multiple metastatice. Abces pleural 
stâng. (Necropsie, 19 mai 1976).  
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47. Grogore Gheorghe, 64 ani. Leptomeningită purulentă frontală (Necropsie, 30 martie 1965).  
48. Clinica Neurochirurgie. Cotea Vasile, 17 ani. Tromboflebită cerebrală. 
49. Pahimeningită de convexitate 
50. Meningită bazală purulentă. 
51. Leptomeningită tuberculoasă. 
52. Clinica Neurochirurgie. Corbu Vasile, 17 ani. Leptomeningită tuberculoasă (1977).  
53. Rusu Constantin. Tuberculoză miliară cu tuberculoame cerebrale.  
54. Cihotaru Domnica, 33 ani. Sarcoidoză generalizată (1973). 
55. Clinica Neurologie. Filip Vasile. Abces cerebral hemoragic cu etiologie fungică.  
56. Taenia saginata - parazit intestinal, ale cărui larve determină chistul hidatic 
57. Clinica Neurochirurgie. Cisticercoză . 
58. Chist hidatic 
59. Poliradiculonevrită. 

 
VII. PATOLOGIA TUMORALĂ A SISTEMULUI NERVOS  
 

60. Clinica Neurochirurgie. Plop Ion, 56 ani. Hemangiom capilar retrobulbar drept (1978).  
61. Tumoră trunchi cerebral 
62. Clinica Neurochirurgie. Plicacă Gabriela, 13 ani. Tumoră de trunchi cerebral (Necropsie, 13 
decembrie 1966). 
63. Gafița Vasile, 4 ani. Tumoră trunchi cerebral cu invazia ventriculului IV (ianuarie 1973). 
64. Cojoc Mariana, 7 ani. Tumoră pedunculo-medulară (1976). 
65. Caprariu Paraschiva, 40 ani. Astrocitom fibrilar bulbo-medular (1978).  
66. Clinica Neurochirurgie. Antohi Traian, 6 ani. Tumoră pontină. Compresiune intracraniană. 
(Necropsie, 28 martie 1968).  
67. Clinica Neurochirurgie. Glioblastom de trunchi cerebral. 
68. Horlescu Vasile, 57 ani. Astrocitom giganto-celular pontin stâng (1977).  
69. Clinica Neurochirurgie. Băicoi Petru, 40 ani. Astrocitom bulbo-medular (1976).  
70. Clinica Neurochirurgie. Țăpoi Gheorghe, 10 ani. Angiogliom mezencefalic (1978).  
71. Clinica Neurochirurgie. Dulap Elena, 6 ani. Astrocitom fibrilar vermian (1978).  
72. Munteanu Gheorghe, 48 ani. Tumoră de corp calos cu întindere în ambele emisfere 
(Necropsie, 10 ianuarie 1967). 
73. Clinica Neurochirurgie. Munteanu Gheorghe, 57 ani. Tumoră de corp calos cu întindere în 
ambele emisfere (10 ianuarie 1967). 
74. Clinica Neurologie. Glioblastom temporo-occipital drept.  
75. Enea Gheorghe. Gliom infiltrativ talamic (1976).  
76. Sleapcă Gheorghe, 45 ani. Tumoră frontal dreaptă cu invadarea emisferului opus prin corpul 
calos (histopatologic: astrocitom)  
77. Glioblastom multicentric. 
78. Gemănici Tasia, 55 ani. Glioblastom emisferic stâng (Necropsie, 28 ianuarie 1966). 
79. Zaiț Grigore, 34 ani. Astrocitom de corp calos. 
80. Clinica Neurochirurgie.  

 a. Sedecaru Gheorghe. Tumoră cerebrală temporo-caloasă stângă.  
b. Savin Jenică, 8 ani.  Hidrocefalie . Abces cerebral temporal stâng.  

81. Clinica Neurochirurgie. Ursu Nicolae, 59 ani. Tumoră de nucleu caudat drept (iunie 1966).  
82. Clinica Neurochirurgie. Tiron Vasile, 11 ani. Tumoră epifizară (examen histopatologic: 
pinealom) (1976).  
83. Clinica Neurologie. Marian Mihai, 21 ani. Pinealom (Necropsie, 10 noiembrie 1975).  
84. Tecșa Spiridon, 24 ani. Tumoră de ventricol III (histopatologic: craniofaringiom).  
85. Clinica Neurochirurgie. Mihai Rodica, 13 ani. Craniofaringiom (1976).  
86. Țurcanu Georgeta, 27 ani. Tumoră de Ventricol III (histopatologic: craniofaringiom).  
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88. Metastaze intracerebrale de carcinom.  
89. Metastază intracerebrală de melanom. 
90. Clinica Neurochirurgie. Tamba Anica, 56 ani. Osteom prerolandic parasagital stâng (1977). 
91. Clinica Neurochirurgie. Tiron Vasile, 29 ani. Melanomatoză difuză bazală și spinală (1978).  
92. Neurinom (examen histopatologic: schwannom). 
93.  Clinica Neurochirurgie. Bernicu Vasile, 32 ani. Neurinom (schwannom) gigant de coadă de 
cal (1978). 
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(1976). 
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c. Meningiom 

97. Clinica Neurochirurgie. Bursuc Elena, 57 ani. Tumoră cerebral fronto-temporală stângă 
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106.Munteanu Vasilica, 61 ani. Chiști dermoizi ai pielii capului.  
107. Tofan Tincuța. Teratom 

 
VIII. LEZIUNI DEGENERATIVE ALE DISCULUI INTERVERTEBRAL 
 

108. Clinica Neurochirurgie. Bârsan M, 31 ani. Hernie de disc. 
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Cel mai vârstnic pacient cu teratom chistic 

matur de fillum terminale diagnosticat 

incidental după un traumatism vertebral 

dorso-lombar , Gabriela Florenţa Dumitrescu, 

Anca Sava, Raluca Munteanu, M. D. Albert, E. 

Moldovanu
4
, L. Eva

, 
2013 A 0233-0107 

Centenar Zoe Caraman G.Pendefunda, 

M.Litu,D.Gherman, V.Marza, M.Munteanu, 

L.Pendefunda,Asia Chipail, M.Rusu, C.Romanescu, 

G.SandulescuC 1994/ 0022-0033 

Centenarul Röntgen, Mihail Romeo Găleşanu L 

1996/ 0041-0068 

Central nervous system manifestations of 

antiphospholipid antibody syndrome, Corina 

Dima-Cozma, G. I. Pandele, Oana Despina, 

L.Pendefunda, O 2004/0123-0186 

Cerebellar Hemorrhage  - Medical Versus 

Surgical Treatment, Mircea-Daniel Albert, 

Nicusor Albert, Ion Poeata, Danisia Haba, O 

2010/0181-0035 

Cerebral emboli and Transcranial Doppler Liviu 

Pendefunda O 1995/ 0031-0028 

Cerebral reactivity to L-thiroxin in Alzheimer’s 

Disease, L.Pendefunda, J.C.Pendefunda A 

1998/0063-0311 

Cervicartroya / factor de risc 

cerebrocoronarian I. Buraga, I. Stamatoiu, 

Cristina Ionescu, C. Gherghieş A 1993/ 0011-0012 

Chistul arahnoidian  cerebral şi implicaţiile 

sale în epileptogeneză, Eva-Maria 

Cojocaru,Victoriţa Ştefănescu, Laura Carmen 

Cristescu-Budala, Ariela Banu, Raluca Ecaterina 

Tanase
 
2013 A 0233-0083

 

Chistul subarahnoidian de vale sylviană, I 

Poeată, M.Rusu, N.Ianovici, C.Balan, Z.Fayad, 

V.Buburuzan, A.Bostan, C.Clement, A 1997/ 0052-

0140 

Chisturi lichidiene spinale intracicatriceale 

după hernii de disc lombare operate N.Ianovici, 

C.Balan, C.Clement, A.Pop, A 1997/ 0052-0140 

Clasificarea Actuală a Hipertensiunii 

Intracraniene, Ştefan M. Iencean, R 2002/0102-

0055 

Clinica a II-a de urgenţe neurologice, 1992-

2002, Redactia C 2003/0112-0100 

Clinica Durerii Dentare, Liviu Pendefunda, 

Carmen Nicoleta Filip, Cristina Băluţ R 1999/ 

0072-0109 

Clinical Imaginary Corelations in the Diagnosis 

of Spondylotic Vascular Spinal Disorders 

DG.Gherman, MI.Gavriliuc, VS.Lisnic, 

GV.Zapuhlâh, Mariana Sangheli, PI.Munteanu, 

AP.Rusu O 1995/ 0031-0032 

Clinical - imagistic correlation regarding 

intracerebellar hematomas Mircea-Daniel 

Albert, Nicusor Albert, Ion Poeata, Danisia Haba, 

O 2009/0174-0163 

Coma Caused by Severe Traumatic Brain Injury 

– Biomechanical Aspects, Gerstenbrand F., Kunz 

AB., Golaszewski SM, Struhal W., R 2011/ 0211-

0005 

Complicaţii neurologice in infecţia cu HIV-1 

Carolina Gubavu, Georgeta Popa, Ioana Strauss, 

Simona Petolea A 1995/ 0032-0061 

Complicaţii neurologice în LES Carolina Gubavu, 

Georgeta Popa, Simona Petolea, Mircea Beşleagă A 

1995/ 0032-0055 

Complicaţii neurologice în sclerodermia difuză 

Aurel Berheci, Annamaria Fodor A 1995/ 0032-

0057 

Complicaţii Neurologice Majore în Etilism, 

Maria Rodica Prodan,Felicia Ştefanache, Daniel 

Naconecinîi, O 2004/0123-0190 

Complicaţii neurologice şi neuropsihice în 

lupusul eritematos sistemic (LES) G. 

Ungureanu, V.Ambăruş, A.Cosovanu, Elena 

Leuciuc, Tatiana Samoil, Carmen Caşcaval, C. 

Rezuş, Adriana Enache A 1995/ 0032-0058 

Complicaţii vasculare cerebrale observate în 

unele neoplasme Inimioara Mihaela Cojocaru, 

Gabriela Smărăndescu, A. Rosentveig, Mihaela 

Nacu, Georgeta Popa A 1995/ 0032-0060 

Complicaţiile Hemoragiei Subarahnoidiene, 

Doina Emanuela Damian, Liviu Pendefunda. R 

1999/ 0072-0139 

Complicaţiile neurologice în alcoolismul cronic 

Ştefania Kory Calomfirescu, Adela Moş, Marilena 

Kory Mercea A 1995/ 0032-0071 

Complicaţiile neurologice la fuzionarea 

vertebrelor cervicale A.Potorac, L.Cozub, 

I.Marcoci A 1993/ 0011-0067 

Conceptul Mild Cognitive Impairment (MCI) la 

hotarul dintre îmbătrânirea normală şi cea 

patologică, Felicia Ştefanache, Rodica 

Prodan,Diana Hodorog, R 2003/0111-0005 

Consecinţele Energetice şi Hidrominerale ale 

Ischemiei Cerebrale Isabel Cristescu, Bogdan 

Voiculescu, Lucian Podoleanu, Ion Buraga R 

1999/0073-0269 

Consideraţii asupra Analizei Cantitative a 

Electroencefalogramei: partea I , Alexandru 

Floareş O 1997/ 0051-0071 

Consideraţii asupra Analizei Cantitative a 

Electroencefalogramei: partea II , Alexandru 

Floareş O 1997/ 0052-0112 

Consideraţii asupra analizei cantitative a EEG 

(III), A.Floareş O 1998/ 0063-0272 

Consideraţii asupra analizei cantitative a EEG 

(IV), A.Floareş O 1998/ 0064-0383 
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Consideraţii asupra a trei cazuri clinice de 

boală Baedet-Biedl-Moon A.Olaru O 1996/ 0042-

0084 

Consideraţii asupra complicaţiilor neurologice 

la un lot de bolnavi cu endocardită bacteriană 

Inimioara Mihaela Cojocaru, Adriana Hristea, 

Mihaela Nacu, A Rozentveig, Gabriela 

Smărăndescu, Georgeta Popa A 1995/ 0032-0050 

Consideraţii Asupra Hipoglicemiilor La 

Bolnavii Cu Diabet Zaharat Tip I J. Hurjui, D. 

Moroşanu, S. Sănduleanu, C. Gavrilescu A 1995/ 

0032-0065 

Consideraţii asupra manifestărilor de tip 

miastenic asociate hipertiroidismului. Caz 

clinic Dorina Scutelnicu A 1995/ 0032-0067 

Consideraţii asupra sindromului miozitic prin 

antisintetază şi anemiile hemolitice Marieta 

Macovei, C. Popa, Luminiţa Golea, F. Guran A 

1995/ 0032-0072 

Consideraţii asupra tumorilor maligne ale 

orbitei S.Buiuc, K.Anghel, A.Buiuc, C.Fânaru, 

M.Sturzu, M.Neagu A 1994/ 0022-0071 

Consideraţii clinico-evolutive într-un caz de 

sindrom de unghi ponto-cerebelos iatrogen 

E.Truşcă, Cornelia Enache, Veronica Moga, 

L.Martin A 1993/ 0011-0081 

Consideraţii Clinico-Terapeutice în Hematomul 

Intracerebral, H.Aldea, R.Lăcătuşu, Ş.Iencean, 

C.Taraşi, Dana Turliuc, S.Aldea, C.Blănaru, 

B.Costăchescu A 1997/ 0053-0136 

Consideraţii cu privire la efectele etanolului 

asupra performanţelor neurofiziologice şi a 

parametrilor psihomotori în hipoglicemie 

Gabriela Smărăndescu A 1995/ 0032-0083 

Consideraţii fizio-patologice şi clinice în 

procesele tromboembolice vasculare cerebrale, 

Liviu Romoşan A 1997 / 0053-0127 

Consideraţii Generale despre Homeopatie. 

Aspecte ale Tratamentului Homeopatic în 

Psihiatrie, Mihai Tetraru R 1998/ 0062-0139 

Consideraţii scintigrafice asupra patologiei 

congenitale de dezvoltare a coloanei vertebrale 

cervicale Victoria Coreţchi, Cornelia Grosu, 

L.Floca, M.Casian A 1993/ 0011-0023 

Consideraţiuni asupra anatomo-fiziopatologiei 

coloanei cervicale Rodica Prodan, Felicia 

Ştefanache, G.Pendefunda A 1993/ 0011-0068 

Consideraţiuni asupra bolii Bowen S.buiuc, 

M.Neagu, Anda Ioana Buiuc, Gabriela Lăpuşneanu, 

Mirela Sturzu, L.Popa A 1994/ 0022-0069 

Consideraţiuni asupra dermoepiteliomului 

Parinaud Gabriela Lăpuşneanu, Diana Cijevshi, 

M.Neagu A 1994/ 0022-0072 

Consideraţiuni asupra neuropatiilor 

metabolice endogene dobândite Felicia 

Ştefanache, Rodica Prodan, C.Oprişan, Dan 

Cuciureanu, Gheorghe Nuţu, Eduard Moldovanu A 

1995/ 0032-0064 

Consideraţiuni asupra retinoblastomului 

Kreolla Anghel, Carmen Romanescu, Carmen 

Fânaru, Gabriela Lăpuşneanu, Anca Paraschiv A 

1994/ 0022-0068 

Consideraţiuni asupra unui caz de 

“polineuropatie pseudo-siringomielică” – non 

familială Maria Zegrean, Constantin Davidescu A 

1995/ 0032-0077 

Consimţământul informat în neurology, 

Crăciun Georgiana, Băncilă Alexandra, Crăciun 

Petronela, Vasile Astărăstoae,  Liviu Pendefunda
, 

2013 A 0233-0114 

Controlul postoperator în 

microneurochirurgie,Faiyad Z., Iencean St., 

Chiriac A., Iliescu B., Bălinişteanu M., Rotariu D., 

Chiriţă B., Secară B., Poeată I., 2013 A 0233-0082 

Contact international Atma Bookstore, J 2010/ 

49, 99, 143, 169 
Contribution á l’étude de l’Annodontie 

Partielle Réduite-par l’agénésie des Incisives 

Laterales, Adam Maxim, Adriana Balan, Marinela 

Păsăreanu, Gabriela Georgescu O 1998/ 0061-

0102 

Contribution and Limits of Computed 

Tomography for Facial Tumor Extention 

Daniela Dumitrescu, Zoia Stoica, Cornelia Zaharia, 

Cristiana Iulia Dumitrescu R 2005/0133-0095 

Contribuţii la studiul manifestărilor 

neurologice în poliartrita cronică evolutivă 

Rodica Prodan, Felicia Ştefanache, Luminiţa 

Moise, Cristina Băluţ A 1997/ 0052-0142 

Contribuţii clinice, paraclinice, şi 

electroencefalografice standard şi 

computerizate la suferinţele arterelor în unco-

disc-artroza cervicală L.Popoviciu, B.Aşgian, 

I.Bagathai, M.Becher A 1993/ 0011-0066 

Contuzia Cerebrală la Copil, Iustin Mihailov, 

Mihai Rusu O 1998/ 0062-0186 

Coree într-un caz de sindrom mieloproliferativ 

Anca Hancu, Ildiko Toldisan A 1995/ 0032-0073 

Corelaţii clinice mielopatia cervicală-boala 

Parkinson A.lupu, S.Cărăuleanu, 

I.Neagoe,C.Clement, L.Pendefunda A 1993/ 0011-

0047 

Corelaţii clinico-eeg în encefalopatia hepatică 

Liviu Matcău A 1995/ 0032-0082 

Corelaţii clinico-electromiografice în 

poliradiculonevritele acute, Cornelia Zaharia, 

Valerica Tudorică O 1997/ 0052-0100 

Corelaţii clinico-imagistice în epilepsia 

adultului, Carmen Nicoleta Filip, Felicia 
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Ştefanache, Dana Turliuc, C.Aldescu, C.Clement A 

1997/ 0053-0139 

Corelaţii clinico-paraclinice în vasculitele 

sistemice cu complicaţii neurologice Inimioara 

Mihaela Cojocaru, Şt. Tănăsanu,M. Cojocaru, 

Liliana Răduţă, Mihaela Nacu, Gabriela 

Smărăndescu, A. Rosentveig, Georgeta Popa A 

1995/ 0032-0055 

Cortexul cerebral uman ca spaţiu al fazelor şi 

determinismului statistic R.Dumitriu A 1993/ 

0011-0027 

Cortical Integration of te Microsurgical Free 

Transfered Toes in Posttraumatic Hand 

Reconstruction, T.Stamate, A.R.Budurca, 

Mariana Stamate, O 2003/0113-0156 

Cranial Nerves Palsies, Liviu Pendefunda,Carmen 

Nicoleta Filip, R 2004/0123-0163 

Critères de la Responsabilité Professionelle 

dans la Pratique Médicale, Gheorghe Scripcaru C 

1996/0043-0165 

Crize comiţiale la o bolnavă cu porencefalie 

Ileana Gavriliu, Luiza Chiriac, Ludovic Biro, Ana 

Chile, Doina Damian, Carmen Husian, Doiniţa 

Vârgulescu A 1995/ 0032-0077 

Crize jacksoniene stângi la un bolnav cu 

arahnoidită chistică posttraumatică Ileana 

Gavriliu, Luiza Chiriac, Ludovic Biro,Doina 

Damian, Carmen Husian, Ana Chile,Doiniţa 

Vârgulescu A 1995/ 0032-0078 

Crizele epileptice hipermotorii:  

particularități clinice și electrofiziologice 

Vitalie Chiosa, Dumitru Ciolac, Anatolie Vataman, 

Stanislav Groppa, R 2020/ 0200-0061 

Chronic inflammatory demyelinating 

polyneuropathies, V.Lisnic, E. Gavriliuc, O 

2020/ 0 

200-0015  

 

 

 D                                              
Date asupra sindromului neuro-anemic în 

anemia megaloblastică biermer J. Hurjui, Maria 

Stătescu, Rodica Waszkiewicz, Karmenina 

Reaboiu, Gabriela Popa, Maria Rusu, Mariana 

Stamate, Ana-Maria Stătescu, G. Stătescu A 1995/ 

0032-0073 

Debut de Scleroză Multiplă  prin 

simptomatologie de trunchi cerebral  și nuclei 

bazali, Tănasă Vasilica , Mirica  Mădălina, Oana 

Neculăeș, Liviu Pendefunda, R 2020/ 0200-0064 

Debut neuropsihiatric într’un caz de les. 

Particularităţi evolutive M.D.Gheorghe, Şt. Blaj, 

Doina Lăzărescu A 1995/ 0032-0056 

Decompresia anterioară modificată a măduvii 

spinării în regiunea cervicală V.Raţă, 

B.Mânăscurtă, V.Parpauţ, I.Streliţov A 1993/ 

0011- 0069 

Degenerarea Discului Intervertebral, Şt. M. 

Iencean O 1999/ 0072-0158 

Dementia Syndromes, Adrian Axinte, Roxana 

Chiriţă, R 2004/0121-0048 

Demyelinating Diseases of the Central Nervous 

System, Liviu Pendefunda, R 2010/0183-0105 

Demenţa Fronto-Temporală (Boala Pick), 

Băncilă Alexandra, Crăciun Georgiana,Crăciun 

Petronela, Pendefunda Liviu
, 
2013 A 0233-0115 

Depresia post-stroke – aspecte clinice şi 

terapeutice, Cristina Băluţ, Carolina Ciubara, 

Andrei Dumbravă, 2013 A 0233-0103 

Depresia asociată bolii Alzheimer Andreea 

Silvana Szalontay, Roxana Chiriţă, Vasile Chiriţă 

O 2000/0081-0061 

Diabetic Ketoacidosis (DKA)–Metabolic 

Emergency, Angelica Mirela Pagu , Liviu 

Pendefunda, R 2011/ 0213-0092 

Diabetic Neuropathy - Clinical Study on the 

Treatment of the Non-Arterial Optical 

Neuropathy, Dănuţ Costin, Sever Popa, O 

2004/0122-0132 

Diagnosis in Neurological Prion Diseases, 

Michael G. Smith R 2009/0174-0159 

Diagnostic and treatment problems in Horton 

Disease, Maria Rodica Prodan, Cuciureanu Dan, 

Camelia Ralea, Nina Lupusor, O 2003/0114-0187 

Diagnostic diferenţial între sindromul vascular 

vertebrogen de scleroză laterală amiotrofică şi 

SLA V.Lisnic, O.Pascal, D.Gherman A 1993/ 0011-

0043 

Diagnosticarea şi depistarea stării de purtător 

a genei patogene la familiile cu miodistrofia 

duchenne şi beker prin intermediul analizei 

situsurilor polimorfe de restricţie V. Sacară, S. 

Gropa A 1995/ 0032-0079 

Diagnosticul Accidentelor Vasculare Ischemice 

prin CT, A.Bratu, Liviu Pendefunda A 1997/ 0053-

0133 

Diagnosticul contemporan al mielopatiei 

vasculare cervicale D. Gherman, V. Lisnic, G. 

Zapuhlâh, M. Gavriliuc A 1995/ 0032-0078 

Diagnosticul diferenţial al bolii Parkinson, 

Diana Stanca, Valerica Tudorică, Cornelia Zaharia, 

Florin Trifan, Carmen Albu O 2006/0142-0041 

Diagnosticul diferenţial al sindromului 

miastenic Cornelia Grosu, Larisa Floca, Victoria 

Coreţky, Raisa Plotnicu, M. Gavriliuc A 1995/ 

0032-0079 

Diagnosticul imagistic al unui abces pontin – 

prezentare de caz, Cornelia Tudorache, Danisia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system
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Haba, E. Moldovanu, Adriana Moldovanu, M. 

Albert,  Raluca Munteanu, L. Eva
, 
2013 A 0233-

0107 

Diagnosticul Imagistic al Mielopatiei 

Spondilotice Cervicale, G. Zapuhlîh O 1998/ 

0061-0049 

Diagnosticul miodistrofiei Duchenne analiza 

genei distrofin V. Sacară, S. Gropa A 1995/ 

0032-0079 

Diagnosticul Oftalmologic în Stroke, Liviu 

Pendefunda, Gabriela Bahnariu A 1997/ 0053-

0132 

Diagnosticul şi prognosticul stenozei 

asimptomatice de arteră carotidă Liviu 

Pendefunda A 1995/ 0032-0082 

Dicţionar, Petre Şiţă J 1996/0041-0070, 

Differential Diagnosis of Vascular Dementia –

Hashimoto’s Encefalopathy Naconecinîi Daniel, 

Felicia Ştefanache R 2005/0133-0089 

Difficulties in the Classification and 

Nosological Framing of Cerebrovascular 

Diseases, Rodica Prodan, Felicia Ştefanache R 

1996/ 0041-0029 

Dificultăţi de Diagnostic în Patologia Vertebro- 

Medulară, Rodica Prodan, Felicia Ştefanache, 

Cezar Clement, Diana Hodorog, R  2002/0102-

0077 

Dificultăţi de diagnostic în stările confuzionale 

acute Karmenina Reaboiu, Sanda Irina 

Pătrăşcanu, Isabela Frunză A 1995/ 0032-0077 

Dimorfismul sexual al neuronilor piramidali 

din hipocampul de sobolan – studiu 

microspectrofotometric A. R. M. Chirculescu, 

A.Ciures A 1996/ 0042-0091 

Dinamica focarelor epileptice în epilepsia 

intratabilă Victor Roman, Iulius Bagathai, 

Daniela Popoviciu, Alina Toncean A 1995/ 0032-

0084 

Discrepanţe clinico-radiologice în patologia 

medulară cervicală Alexandrina Rotar, 

C.D.Popescu, C.Iacob, Aurora Constantinescu 

Viorica Mihailovici A 1993/ 0011-0072 

Disecţie spontană de arteră carotidă internă ca 

mod de debut în vasculitele sistemice Marieta 

Macovei, C. Popa, A. Nistorescu, Luminiţa Golea, 

F.Guran A 1995/ 0032-0055 

Disfuncţiile nervilor cranieni în domeniul 

orofacial, Liviu Pendefunda, R 2003/0111-0046 

Diskinezia respiratorie la pacienţii cu 

diskinezii tardive I.Moldovanu, Roland Broca A 

1994/ 0022-0060 

Disocieri imunologice (licvoroplasmatice) la 

pacienţii cu arahnoidită cerebrală I.Artemi A 

1997/ 0052-0143 

Dissomniile în Patologia Trunchiului Cerebral, 

Maria Rodica Prodan, R 2001/0091-0058 

Doctors are painting Angelica Pagu, P 2011/ 0211 

- 0041 

Durerea Dentară , Liviu Pendefunda R 1999/ 

0071-0011 

 

 

 E                                              
Edemul cerebral acut din hepatite (virale) - 

fulminante C. Chelemen, Liviu Pendefunda, V. 

Armaşu, C. Postelnicu A 1995/ 0032-0074 

Edemul Papilar, Sergiu Buiuc, Victor Dimov, 

Liviu Pendefunda, R 2001/0091-0016 

Efectele neurotoxice ale alcoolului, Carmen 

Albu, Florin Trifan, Cornelia Zaharia, Valerica 

Tudorică O 2004/0124-0244 

Efectele tratamentului cu Thiogamma la 

pacienţii cu polineuropatie diabetică, Carmen 

Albu, Diana Stanca, Valerica Tudorică, Cornelia 

Zaharia O 2004/0124-0251 

Efectul antagonic al ionilor de potasiu si calciu 

asupra teritoriilor microvasculare ale 

adenohipofizei la sobolan Mihaela Chirculescu, 

A. R. M. Chirculescu A 1996/ 0042-0080 

Efectul glucocorticoizilor asupra 

metabolismului osos în anorexia nervoasă 

Veronica Călătoru,B.Estour, E.Zbrânca, Veronica 

Colev A 1996/ 0042-0080 

Efectul nootropilului asupra scăderii 

rezistenţei periferice şi permeabilităţii 

barierei hematoencefalice L.Pendefunda, 

F.Ştefanache, G.Pendefunda A 1994/ 0022-0061 

Efectul protector al extractului de Ginkgo 

Biloba asupra retinei supuse unui 

fototraumatism indus de lumina microscopului 

operator, N.Ianopol, A.Paduca, S.Buiuc O 1998/ 

0063-0280 

Efectele administrării de zinc asupra 

tulburărilor metabolice la şobolanii diabetici 

Magda Bădescu, Veronica Colev, Ioana Păduraru, 

Manuela Ciocoiu, Mariana Vornicu, L.Bădescu A 

1996/ 0042-0090 

The effects of arginine vasopressin and 

somatostatine over the neurons of the 

suprachiasmatic nucleus in rat - experiment in 

vitro Radu Tănăsescu, R.Mihai, C.Ingram O 

1996/0042-0079 

Elasticitatea Inelului Fibros Izolat al Discului 

Intervertebral Lombar, Ştefan M. Iencean O 

1996/ 0043-0123 

Electric Stimulation of Sciatic Nerve, D. 

Sardaru, L.Pendefunda, O 2020/ 0200-0023 
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Electronographic (EnG) Diagnosis. Medical-

Anthropological Methodological Aspects, 

Adriana Roşianu, Cornelia Guja R 1996/ 0041-

0040 

Encefalita autoimună-prezentare caz 

Halit Diana, Bisoc Oana, Liviu Pendefunda, R 

2020/ 0200-0069 

Encefalomielita acută diseminată  - caz clinic, 

Liliana Cucoș, Veronica Iacub, Cerasela Postu, 

Cornelia Tudorache, L.Pendefunda, R 2020/ 0200-

0068 

Encefalopatia combustivă M.Malamud, 

L.Gherman A 1994/ 0022-0059 

Encefalopatie hipoxică cu tulburări 

piramidoextrapiramidale şi tulburări psihice 

secundare unui şoc anafilactic la penicilină 

Rodica Prodan, Felicia Ştefanache, Georgeta Popa, 

Dan Cuciureanu A 1995/ 0032-0070 

Epidemiologic Studies of Multiple Sclerosis in 

the Republic of Moldavia, Radu Baltag, Diomid 

Gherman O 1996/ 0041-0035 

Epilepsia ca o altfel de lume, Oana Despina, 

Liviu Pendefunda, O 2003/0111-0016 

Epilepsie occipitală cu sindrom hic recidivat în 

cadrul hiperparatiroidismului Marieta Macovei, 

C. Popa, Doina Căpraru, Luminiţa Golea A 1995/ 

0032-0067 

Epilepsiile Bătrânului, Cristian Dinu Popescu R 

1996/ 0043-0105 

Erori de diagnostic în câteva cazuri cu  

patologie de medicină internă D. Constantin, 

T.Ioniţă, V. Poalelungi, E. Lunguţ,F. Scărlăţescu 

A1995/ 0032-0077 

Essai sur la Taxonomie des Malrelations 

Cranio-Mandibulaire, Vasile Burlui, Daniela 

Budaie, Norina Forna R 1996/ 0044-0179 

Etape istorice în tratamentul hidrocefaliei 

nounăscutului şi sugarului Victor Dimov R 

1999/ 0073-0241 

Evacuarea hematoamelor subdurale cronice 

prin gaura de trepan parietală Remus Lăcătuşu, 

Corneliu Taraşi, Dana Turliuc A 1994/ 0022-0065 

Evenimente neurovasculare asociate 

cardiochirurgiei şi intervenţiilor 

endovasculare, Cristina Băluţ, Mihaela 

Constantinescu, Andrei Dumbravă, 2013 A 0233-

0103 

Evoluţia pe termen lung a Malformaţiilor 

Arteriovenoase după simpla evacuare a 

Hematomului, I.Poeată, N.Ianovici, Z.Fayad, 

A.Bostan, C.Balan, M.Dabija, C.Clement, N.Albert 

A 1997/ 0053-0139 

Evoluţia simptomatologiei motorii la pacienţii 

cu boală Parkinson – trataţi cu agonist 

dopaminergic (ropinirol), Florin Trifan, Cornelia 

Zaharia, Valerica Tudorică, Carmen Albu, Diana 

Stanca O 2006/0142- 0080 

Evolution of the Concept of Alzheimer Disease 

Andreea Silvana Szalontay R 2005/0133-0102 

Examenul TC cu contrast în Accidentele 

Vasculare Cerebrale Ischemice pe Teritoriul 

Sylvian, Cezar Clement, Gheorghe Pendefunda A 

1997/0053-0132 

Exaprentul - material de recondiţionare 

tisulară, N.Forna, V.Burlui O 1998/ 0063-0296 

Experienţa noastră cu Tracrium în anestezia în 

neurochirurgie M.Anghel, C.Tetraru, A.Pop, 

Georgeta Popa, Săndica Bazon A 1994/ 0022-

0063 

Experienţa noastră privind investigaţia în 

sindromul disfuncţional al sistemului 

stomatognat, G. Iftene, V. Burlui, Aurelia 

Caraiane O 1999/ 0071-0183 

Explorarea clasică ţi modernă în procesele 

expansive frontale şi temporale: probleme de 

diagnostic Mădălina Aldescu, Ion Poeată, 

C.Aldescu A 1994/ 0022-0063 

Explorarea radioimagistică în nevralgiile 

secundare de trigemen, Ana-Antonela 

Anastasescu, R 2004/0122-0092 

 

 

 F                                              
Facial Nerve’s clinical neurology, Carmen 

Nicoleta Filip, Liviu Pendefunda R 2005/0132-

0056 

Factori ce influenţează rezultatele reparării 

nervilor periferici, T.Stamate, A,R. Budurcă 

O1998/ 0064-0350 

Factorii de Risc în Infarctul Adultului Tânăr, 

Dan Cuciureanu, Adina Cuciureanu, Rodica 

Prodan, R 2001/0091-0065 

Factorii de risc și prevenția primară a 

accidentului vascular cerebral în populația 

Republicii Moldova, S. Groppa, Efremova 

Daniela, R 2020/ 0200-0058 

Factori de risc vascular rar implicaţi în 

producerea accidentului vascular ischemic – 

hiperuricemia, Daniel Naconecinii, 2013 A 0233-

0102 

Farmacodinamica epilepsiei, Oana Despina, 

Liviu Pendefunda, R 2003/0112-0081 

Fenomenul de precondiționare ischemică a 

țesutului nervos: perspective în utilizarea 

clinică, Gavriliuc M., R 2020/ 0200.0060 

Fibrilaţia atrială - cauză sau afect al 

accidentelor vasculare cerebrale Dorina 

Scutelnicu, A 1995/ 0032-0051 
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Fifty Years of Eyperimental Researches under 

the Long Shadow of the Communism, Virgil 

Enătescu, R 2012/ 0221-0005 

Fiziopatologia Sindroamelor Vestibulare 

Vasculare şi Nonvasculare, Rodica Prodan R 

1996/0044-0175 

Focal Seisures, our clinical experience, Liviu 

Pendefunda: O 2010, 0184-0171 

Folosirea unei doze unice de Rocephine pentru 

profilaxia complicaţiilor septice ale 

discectomiei lombare inferioare Al.Ciolan, 

C.Taraşi A 1994/0022-0064 

Foramen Ovale, Gheorghe Pendefunda, Antoaneta 

Lupu, Ileana Gavriliu A 1997/ 0053-125 

Forma cerebelo-extrapiramidală a porfiriei 

acute intermitente Cătălina Ioniţă, R.Dimitriu, 

Andreea Iancu, N.Ienoiu, T,Ioniţă, S.Nichita A 

1993/ 0011-0041 

Fractures and Dislocations of the Lower 

Cervical Spine (C3-C7) Terapeutic Options 

Hortensiu Aldea, C. Popescu, Dana Turliuc O 

1999/ 0073-0235 

Funcţia spirituală a arcului reflex Liviu 

Pendefunda O 2005/0134-0166 

Funcțiile executive în Maladia Parkinson, 

Bogdan Georgiana, Bolohan Liviu,  Dan-Iulian 

Cuciureanu, Liviu Pendefunda, R 2020/ 0200-

0065
 

Functional Neurology, Ion Moldoveanu, Victor 

Vovic  O 1999/ 0071-0005 

Fundul de ochi în revărsatele sanguine 

intracraniene, Gabriela Bahnariu, Liviu 

Pendefunda A 1997/ 0053-0139 

 

 

 G                                              
Geneza Cuvântului Articulat : O Ipoteză 

Neconvenţională Traian D.Stănciulescu O 

2000/0081-0093 

Geneza Proceselor Neuropsihice din 

Perspectiva Teoriei “Laserilor Biologici”, 

Daniela M.Manu, Traian D.Stănciulescu, O 1996/ 

0044-0187 

Gen Ki Do, Christian Calcan L 1997/ 0052-0117 

Confruntări Anatomo Clinice în Guşile 

Multiheteronodulare Toxice, V.Filip, D. 

Niculescu, V. Strat, Elena Cotea, A. Andrei, 

Gabriela Turiceanu, Niculina Florea O 1999/ 

0072-0179 

 

 H                                             
Hansen's Disease, Lakisha Johnson, R 

2010/0183-0123 

Headaches and Brain Tumors, L.Pendefunda, 

D.Elisei, O. Niculăeș, O 2020/ 0200-0045 

Hemoragia subarahnoidiană manifestată 

printr-un tablou inaugural de angină 

Prinzmetal Ioan Miheţiu A 1995/ 0032-0051 

Hematoamele Intracraniene Traumatice la 

Copii, H.Aldea, I.Mihailov, C.Clement, Dana 

Turliuc, Liliana Mihailov, B.Costăchescu A 1997/ 

0053-0139 

Hematom subdural cronic bilateral 

postrahianestezie C.Taraşi A 1994/ 0022-0068 

Hematomul Extradural Cervical, Cătălina 

Acsinte,, N.Ianovici, C.Balan A 1997/ 0053-0138 

Hematomul Intracerebral Putaminal. 102 

Cazuri Operate, Ion Poeată, Mihai Rusu, Nicolai 

Ianovici, Victor Dimov, Corneliu Aldescu, Cezar 

Clement O 1999/ 0072-0165 

Hematoame Intracerebrale. Studiu Chimico-

Paraclinic, Dan Cuciureanu, Daniel Hriţcu A 

1997/ 0053-137 

Hematomul Intracerebral Temporo 

Insular.Posibilităţi şi Limite 

Neurochirurgicale, I.Poeată, M.Rusu, N.Ianovici, 

R.Sorete, I.Strelţov, I.Mihailov, 

F.Grămadă, C.Aldescu A 1997/ 0053-0137 

Hematomul intracerebral – capcane 

diagnostice şi conduita terapeutică, Poeată I., 

Iencean Şt., Faiyad Z., Chiriac A., Iliescu B., 

Rotariu D., Secară B. 2013 A 0233-0084 

Hematomul extradural chirurgical cu scor 

Glasgow = 15, I. Mihailov, Marinela Toma, 2013 A 

0233-0105 

Hemihipotrofie linguală prin infarcte 

parcelare parietale prin microangiopatie 

diabetică Marieta Macovei, C.Popa, A,Petrescu, 

Luminiţa Golea A 1995/0032-0063 

Hemispasmul facial familial (hff) Oana 

Despina, Liviu Pendefunda, Carmen Nicoleta Filip, 

Liliana Cucoş S 2000/ 0081-0068 

Hemoragiile cerebeloase în angiopatia 

amiloidă cerebrală, P. Gavriliuc, N. Yagmur, J. 

M. Gomori, J.E. Cohen, R. R. Leker, R 2020/ 0200-

0060 

Hernia cerebrală Stefan M Iencean, R 

2005/0132-0052 

Hernia de disc cervicală I.Bourceanu A 1993/ 

0011-0011 

Herpes Zoster, Laura Porumboiu, Cornel 

Frumușelu O 2010/ 0183-0144 

Hidrocefalia sugarului şi copilului mic –

etiopatogenie şi evoluţie naturală Victor Dimov 

R 2000/ 0081-0040 

Hidrocefalia sugarului şi a copilului mic –date 

actuale, Victor Dimov, R 2004/0121-0013 
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Hiperplazie suprarenală cu complicaţii 

neurologice multiple Edit Sisak, Paul Suciu A 

1995/ 0032-0068 

Hipertensiunea intracraniană secundară 

acidocetozei diabetice Liviu Matcău A 1995/ 

0032-0064 

HTA accelerată, factor de risc al recidivelor 

accidentelor vasculare cerebrale la vârstnici 

Liviu Matcău A 1995/ 0032-0051 

Hipoglicemia şi răsunetul ei clinic în serviciul 

de medicină internă Elena Strobescu, Rodica 

Waszkievicz, J. Hurjui, Diana Moroşanu, Silvia 

Sănduleanu, Irina Cotea, Mariana Stamate  

How to do it? – un spital curat în România, 

Andreea Moldovan
1
, Ioan Cotoara, Laura 

Dobrin
2
,.B.Moldovan, 2013 A 0233-0096 

 

 

 I                                               
Iatrogenia extrapiramidală în regiunea oro-

facială, Liviu Pendefunda, Iuliana Achiţi O 1997/ 

0052-0106 

IBC Press Release, Redactia C 2002/0102/0076 

Ictusul Cardioembolic. Etilogia Infarctului 

Cerebral, Maria Gabriela Stănescu R 1999/ 0071-

0024 

Ictusul lacunar, Felicia Ştefanache A 1997/ 0053-

126 

Illumination – function of the human brain 

Liviu Pendefunda, O 2005/0132-0082 

Imigran(sumatriptan) Metodă Modernă de 

Tratament a Migrenei, Glaxo Wellcome A 

1997/0053-0135 

Implicarea displaziei focale corticale în 

epilepsie, Cornelia Zaharia, Valerica Tudorică, 

Diana Stanca, Carmen Albu, Denisa Pârşcoveanu, 

R 2003/0111-0031 

Implicaţia Anestezicelor în Circulaţia 

Cerebrală şi Metabolismul Cerebral, Laura 

Nicolescu, Oana Despina, Liviu Pendefunda C 

1998/ 0062-0201  

Implicaţiile deficitului de estrogeni asupra 

dislipidemiei din diabetul zaharat 

experimental Veronica Colev, Magda Bădescu, 

Veronica Călătoru, Mariana Vornicu, Manuela 

Ciocoiu, Cătălina Bohotin A 1996/ 0042-0090 

Implicaţiile Modificărilor Anatomice ale 

Coloanei Cervicale în Sindroamele Ischemice 

Vertebro Bazilare, S.Cărăuleanu, Liviu 

Pendefunda A 1997/0053-0131 

Implicaţiile Neurochirurgicale şi medico-legale 

ale TCC asociate cu tumori cerebrale C.Balan, 

Cătălina Acsinte, N.Ianovici A 1997/ 0052-0141 

Importanţa Investigaţiilor PET şi SPECT în 

Studiul Ictusului Ischemic Acut Cerebral, 

Gabriela Stănescu A 1997/ 0053-0131 

Importanţa imunohistochimiei în diagnosticul 

şi gradarea tumorilor cerebrale , Gabriela-

Florenţa Dumitrescu, N. Ianovici, I. Poeată, Dana 

Turliuc, L. Eva, Valeriana Vornicu, Danisia Haba, 

Anca Sava
, 
2013 A 0233-0097 

Incidenţa Afecţiunilor Cardiace în Etiologia 

Infarctului Lacunar, Carmen Nicoleta Filip, 

Felicia Ştefanache, Rodica Prodan A 1997/ 0053-

0134 

Incidenţa şi rolul tabagismului, factor de risc 

în AVC ischemice şi hemortasgice la tineri Liviu 

Matcău A 1995/ 0032-0053 

Indicaţia chirurgicală în hematomul 

intracerebral primar Dana Turliuc, M.Rusu, 

R.Sorete A 1994/ 0022-0068 

Indicaţii terapeutice în fracturile toraco-

lombare utilizând scorul TLICS,C. E. Popescu, L. 

Eva, B. Costăchescu, Raluca Munteanu,M. Dabija, 

D. Andronic, R. Sandu, 2013 A 0233-0082 

Indicele de Reactivitate TCD în tratamentul cu 

pentoxifilină pentru ameliorarea circulaţiei 

cerebrale A Liviu Pendefunda 1995/ 0032-0070 

Infarct cerebral pseudotumoral într-un caz de 

elastoză familială Aurora Constantinescu, 

C.D.Popescu, V.Bohoton A 1994/ 0022-0058 

Infecţii prenatale în etiologia maladiilor 

neurologice, Georgeta Diaconu, R 2004/0121-

0019 

Influenţa somnului asupra secreţiei de 

hormoni tiroidieni în hipo şi hipertiroidie 

P.Orbai, Ileana Duncea,L.Gozariu A 1996/ 0042-

0088 

Influenţa traumatismelor la apariţia precoce a 

osteocondrozei cervicale M.Ganea A 1993/ 0011-

0032 

Instabilitatea Articulară Interapofizară poate 

fi Cauza Degenerării Discului Intervertebral 

Lombar, St. M. Iencean O 1998/ 0061- 0065 

Instalarea simptomatologiei neurologice în 

lupus eritematos sistemic în funcţie de 

activitatea procesului patologic Oleg Pascal, 

Rodica Pascal, Mirela Oprea A 1995/ 0032-0056 

Insuficienţa circulatorie vertebrobazilară în 

context de cervicartroză L.Romoşan A 1993/ 

0011-0071 

Insuficienţa vertebrobazilară posturală 

hemodinamică Felicia Ştefanache, G.Pendefunda, 

Rodica Prodan A 1993/ 0011-0077 

Interferonii în tratamentul sclerozei multiple, 

I.Achiţi C 1998/ 0064-0414 
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Interleukin 2 Therapy of Malignant Brain 

Tumours (Glioblastoma Multiforme) L.Dănăilă, 

C.Ursaciuc O 1995/ 0031-0022 

Interrelaţii neuro-cardiologice-accidentele 

vasculare cerebrale şi cardiopatia ischemică 

Dorina Scutelnicu A 1995/ 0032-0051 

Intracerebral hemorrhage in hypertensive 

patients: review and radiological aspects, 

Spyridon Roditis, N. Ianovici, M. El Husseini O 

2009/0174-0155 

Investigaţia Tomografică în Sindromul  

Disfuncţional Gabriela Ifteni, Vasile Burlui, Delia 

Bahrim, Carmen Stadoleanu, Dana Axinia O 

1999/0073- 0251 

Investigaţii Electromiografice (EMG) în 

Patologia Trunchiului Cerebral reflectată la 

nivelul Musculaturii Orofaciale, Liviu 

Pendefunda, Vasile Burlui, Maria Mariş, Mariana 

Stamate O 1998/ 0062-0162 

Ipoteză despre posibila încifrare în Piramida 

lui Kheops (Khufé) a unor Date Referitoare la 

Energia Formelor de Viaţă de pe Terra, Maria 

Mârza O 1996/ 0041-0059 

Ischaemic Medullar Vascular Disturbances 

Diomid Gherman, M.Gavriliuc, O.Pascal R 1994/ 

0022-0007 

Ischaemic Stroke in a World of Stress, Cristina 

Băluţ, 2010/ 0183-0131, 

Ischemii în sistemul vertebrobazilar după 

manipulări chiropractice ale capului şi 

coloanei cervicale I.Pascu A 1993/ 0011-0058 

Istoria Neurologiei in imagini – Gheorghe 

Marinescu Liviu Pendefunda O 1994 /0022-0036 

Istoricul primului cluster de imagistică 

medicală din România, Felicia Ştefanache, 

Danisia Haba, 2013 A 0233-0087 

 

 

 Î                                               
In căutarea imaginii pierdute, 

T.Mustaţă,T.Simionescu O 1998/ 0063-0302 

Între adevăr şi miracol, Theodor Stamate, C 

2003/0111-0069 

 

 

 L                                              
Lacosamide, a novel and innovative approach 

to the adjunctive therapy for partial-onset 

seizures, Maria Anitan, 2013 R 0233-0079 

The lactating rat: a model of adaptive changes 

in the psychoneuroendocrine system Colin 

Ingram O 1996 

Laser iradierea intravasculară a sângelui în 

tratamentul complex al mielopatiei cervicale 

cu sindrom de scleroză laterală amiotrofică 

S.Groppa, O.Pascal, V.Lisnic A 1993/ 0011-0037 

Limfom malign nehodkinian asociat cu 

poliradiculonevrită, Cornelia Zaharia, Valerica 

Tudorică O 1997/ 0052-0109 

Laminoplastia în tratamentul stenozei de canal 

cervical, Poeată I., Faiyad Z., Apetrei C., 2013 A 

0233-0098 

The Lumbar Rupture Intradiscal Pressure, 

Ş.M.Iencean O 1998/ 0063-0225 

 

 

 M                                             
Magnetocardiography - a new method to 

explore heart diseases C.Iordache, A.C.Iordache, 

R 2005/0131-0012 

Maladia de care a suferit Eminescu,Constantin 

Romanescu, O 2004/0122-0126 

Maladia Parkinson – criterii de diagnostic, 

Cornelia Zaharia, Valerica Tudorică, Florin Trifan, 

Diana Stanca, Carmen Albu O 2006/0141-0021 

Maladiile asociate ale organelor interne în 

perioada tardivă a traumatismelor 

craniocerebrale Mihai Ganea, Liliana Chirtoacă A 

1995/0032-0079 

Malformaţii ale şarnierei occipitovertebrale 

asociată cu anomalii ale aparatului stilo-

hioidian şi implicaţii neurologice Carmen 

Nicoleta Filip, N.Cosma, I.Costea, C.Bălteanu A 

1993/ 0011-0030 

Malformaţii ale Şarnierei Occipitovertebrale 

Asociate cu Anomalii ale Aparatului Stilo-

Hioidian în Clinica Neurologică, Carmen Filip, 

Nicolae Cozma O 1999/ 0072-0152 

Malformaţiile congenitale cranio-cerebrale, 

Gh. Pendefunda, Liviu Pendefunda, R 2004/0121- 

0030 

Manangementul modern al Bolii Parkinson, 

Cucoş Liliana , Liviu Pendefunda, Cătălin J. Iov 

Managementul modern al epilepsiei refractare, 

Naconecinîi D., Cuciureanu D., R 2020/ 0200-

0059 

Managementul pacientului politraumatizat cu 

componentă cranio-cerebrală şi vertebro-

medulară – experienţa Spitalului Clinic de 

Urgenţă ”Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi , Dana Turliuc, 

L. Eva, R. Sorete, Natalia Ermalai, A. Cucu, R. 

Sandu, 2013 A 0233-0106 

Managementul în urgenţă al pacientului 

politraumatizat, Tătaru – Ancuţa I., 2013 A 

0233-0106 
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Managementul modern al stroke-ului ischemic, 

Raluca Munteanu, L. Eva,  N. Dobrin, A. Chiriac, 

2013 A 0233-0087 

Managementul statusului epileptic convulsiv 

generalizat, Valerica Tudorică, Cornelia Zaharia, 

F.Trifan, Carmen Albu, O 2003/0112-0101 

Manifestări acustice în patologia vasculară 

vertebro-bazilară, Rodica Prodan, Felicia 

Ştefanache, Monica Loghin, Eugen Ionescu, 

Cristina Juravle A 1997/ 0053-128 

Manifestări cerebrale ale tuberculozei Felicia 

Ştefanache, Ştefania Logofătu, Ioana Rusan, Diana 

Hodorog, Adina Cuciureanu A 1995/ 0032-0070 

Manifestări cerebrale în sarcoidoză, Carmen 

Nicoleta Filip, O 2003/0112-0078 

Manifestări cerebro-medulare în herpes zoster 

C.Oprişan, Felicia Ştefanache, Rodica Prodan, 

Diana Hodorog A 1994/ 0022-0060 

Manifestări clinice şi neurologice în infecţia 

HIV/SIDA,Eduard Moldovanu, R 2003/0111-0065 

Manifestări neuroendocrine si 

comportamentale la 

aninale ]n urma instalării unor grave leziuni 

distrofice - neoplazice hepato-tiroidiene C. 

Podaru, Ghe. Vasilescu A 1996/ 0042-0091 

Manifestări neurologice imediate şi la distanţă 

în chirurgia carotidiană Patricia Mihai, Ileana 

Almaşu, Ruxandra Danciu A 1995/ 0032-0053 

Manifestări neurologice în boala Whipple 

R.G.Ionescu, V.Boboc, D.Ionescu A 1995/ 0032-

0075 

Manifestări neurologice în bolile interne la 

copii Gheorghe Pendefunda, Georgeta Diaconu, 

Liviu Pendefunda R 2000/ 0081-0050 

Manifestări neurologice rare în plasmocitoame 

D. Ionescu, Analiza Grubneac, R.G. Ionescu A 

1995/ 0032-0061 

Manifestări neurologice în Insuficienţa 

corticosuprarenală Cronică Mariana Cuceu, 

Ileana Almaşu, Lucia Neamţu, Patricia Mihai, 

Ruxandra Danciu A 1995/ 0032-0068 

Manifestări neurologice în hemopatiile 

maligne cronice Gabriela Smărăndescu, Marius 

Balea, Inimioara Cojocaru, Georgeta Popa A 1995/ 

0032-0073 

Manifestări neurologice în hipo-

alfalipoproteinemie Doru Baltag, Cristian Dinu 

Popescu, Florin Topoliceanu, Maria Filip, Doina 

Azoicăi, Valeriu Rusu A 1995/ 0032-0067 

Manifestări neurologice în hiponatremie şi 

alte stări hipoosmolare Ruxandra Danciu, Ileana 

Almaşu, Patricia Mihai A 1995/ 0032-0067 

Manifestări neurologice în malformaţiile 

coloanei cervicale C.Oprişan, G.Pendefunda, 

Felicia Ştefanache, Rodica Prodan, Monica Loghin, 

Adina Cuciureanu, D.Cuciureanu, Carmen nicoleta 

Filip, Antoaneta Frunză A 1993/ 0011-0056 

Manifestări neurologice în SIDA Felicia 

Ştefanache, Rodica Prodan, Dan Cuciureanu A 

1994/ 0022-0062 

Manifestări neurologice în spondilita 

Anchilopoetică Viorica Mihailovici, C.D.Popescu, 

Rodica Chiriac A 1995/ 0032-0069 

Manifestări neurologice în spondilopatia 

hormonală Elena Chetraru, Larisa Chetraru, A. 

Rusu. A 1995/ 0032-0068 

Manifestări neurologice la bolnavii cu ciroză 

hepatică - studiu catamnestic Iuliana Achiţi, E. 

Dabija, G. Georgescu, Liviu Pendefunda A 1995/ 

0032-0075 

Manifestări neurologice în etilismul cronic, 

Felicia Stefanache, Dan Cuciureanu, Paula Ionescu, 

Angel Olaru, O 2003/0112-0106 

Manifestări neuropsihice paraneoplazice 

L.Pendefunda O 1996/ 0042-0082 

Manifestări neurologice polimorfe într-un caz 

de porfirie acută intermitentă C.D.Popescu, 

D.Baltag, Wanda Pintilie A 1995/ 0032-0066 

Manifestări non – dopaminergice în boala 

Parkinson, Valerica Tudorică, Cornelia Zaharia, 

Carmen Albu, Florin Trifan O 2004/0124-0231 

Manifestări psihice asociate cu unele cazuri 

particulare de acromegalie I.Kun, Imola Budan, 

G.Vasilescu A 1996/ 0042-0089 

Manifestări psihice în prolactinom Voichiţa 

Mogoş, E.Zbranca, Carmen Vulpoi, Cristina Preda, 

Gina Nisforeanu, C.Postelnicu, Anca-Roxana 

Cotruţa A 1996/ 0042-0087 

Manifestări Somatice Şi Neurologice Multiple 

La 2 Cazuri De Boală Cushing Stela Ciorici, 

Aurora Obadă A 1995/ 0032-0068 

Manifestări şi complicaţii nervoase în 

policitemia vera (pv) şi trombocitemia 

esenţială (te) V.Ambăruş, A.Cosovanu, 

G.Ungureanu, Elena Ungureanu, Carmen Caşcaval, 

I.Gălăţanu, Tatiana Samoil, Adriana Enache, 

Alexandrina Rotar A 1995/ 0032- 0073 

Manifestările neuropsihiatrice în LES Minodora 

Mazur, A.Grejdieru, L. Trofimiva, A.Ştirbu, T. 

Felecoko A 1995/ 0032-0056 

Masca Maprodent în Tratamentul de Urgenţă 

al Spasmelor Musculare, Norina Forna, Vasile 

Burlui, Daniela Budaie, O 1996/0044-0193 

Mathematical Modelling and Artificial 

Intelligence in hypothalamic-pituitary-thyroid 

axis therapy A.G. Floareş, L. Pendefunda, Fl. 

Topoliceanu, E. Zbranca, V. Rusu S 2000/ 0082-

0166 

Medical Information Management Module for 

Patients with Parkinson Disease, Liliana Cucoş, 
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Cătălin Iov, Liviu Pendefunda  O 2013/ 0231-0019 

Meduloblastom Cerebral Frontal N, Ianovici, 

Cătălina Acsinte, C.Balan, Gabriela Dumitrescu, 

M.Anghel A 1997/ 0052-0141 

Meningioame multiple - discuţii pe baza a 2 

cazuri R.Sorete, M.Rusu A 1994/ 0022-0068 

Meningioame multiple intracraniene în cadrul 

facomatozelor M.Rusu, R.Sorete, I.Mihailov, 

Ştefania Logofătu A 1994/ 0022-0067 

Meningiomul de aripă de sfenoid - avantaje şi 

riscuri în ablaţia completă microchirurgicală 

I.Poeată, Al.Rusu, R.Sorete, I.Strelţov, Z.Fayad, 

C.Clement, A.Eşanu A 1997/ 0052-0140 

Metode şi tehnici non-invazive utilizate în 

explorarea neuro-vasculară a patologiei 

neurologice şi neuro-chirurgicale, Eduard 
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