
Perspective în preven]ie
Cum aratã viitorul în prevenția cardio-vascularã: Axanum, aprobat în UE

VIZIONAR.   
Profesorul Peter 
Elwood a revoluționat 
domeniul prevenției 
cardiovasculare, 
inițiind în anii 70 
primul studiu 
randomizat care a 
demonstrat efectul 
protector 
cardiovascular al 
administrãrii de 
aspirinã

INTERVIU 
EXCLUSIV. 

Profesorul Peter 
Elwood a 

discutat cu 
revista Hipocrate 

în timpul unui 
eveniment 

organizat la 
Bitterfeld de 

compania Bayer

BOLI INFEC}IOASE: Anticorpii recunosc glucidele de pe suprafa]a HIV l CARDIOLOGIE: Agen]ia 
Europeanã a Medicamentului a pornit o nouã analizã a riscului cardiovascular prezentat de Europeanã a Medicamentului a pornit o nouã analizã a riscului cardiovascular prezentat de 
antiinflamatoarele nesteroidiene neselective l CHIRURGIE CARDIOVASCULARÃ: Celulele stem 
cardiace pentru pacien]ii cu cardiomiopatie ischemicã l DERMATO-VENEROLOGIE: Briakinumab 
pentru psoriasis l DIABET ZAHARAT, NUTRI}IE {I BOLI METABOLICE: Adaptarea hormonalã la 

pierderea în greutate l ENDOCRINOLOGIE: Adiponectina este asociatã cu un risc crescut de osteoporozã l
GASTROENTEROLOGIE: A doua genera]ie de capsule de endoscopie pentru colon lNEONATOLOGIE: Dezvoltarea dupã  Dezvoltarea dupã 
herpesul neonatal lNEUROLOGIE: Teriflunomide pentru recãderile din scleroza multiplã lOBSTETRICÃ-GINECOLOGIE:
Anticoncep]ionalele pot scãdea riscul de cancer ovarian lONCOLOGIE MEDICALÃ: Cancerul cervical [i mamar: date din 187 
de ]ãri adunate pe parcursul a 30 de ani l PNEUMOLOGIE: Când sã ini]iem terapia antiretroviralã la pacien]ii cu tuberculozã?  Când sã ini]iem terapia antiretroviralã la pacien]ii cu tuberculozã? 
PSIHIATRIE: Acizi omega-3 pentru depresie? l PSIHIATRIE PEDIATRICÃ: Noul ghid pentru ADHD l RADIOLOGIE-IMAGISTICÃ 
MEDICALÃ: Studiile RMN sunt sigure la pacien]ii cu dispozitive cardiace implantate l UROLOGIE: Efectul stilului de via]ã [i al 
factorilor de risc cardiovascular asupra disfunc]iei erectile
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ULTIMA ORÃ
Studiul CAPP2: efectele 
aspirinei asupra scãderii 
riscului de cancer 
colorectal ereditar

PLUS.



momentul

ZIUA MONDIALÃ A DIABETULUI, CRAIOVA, 12-14 NOIEMBRIE 2011.
Ziua Mondialã a Diabetului s-a desfãșurat în acest an sub mesajul 
„Controleazã-ți diabetul“ și sub coordonarea doamnei profesor Maria Moța, 
Președinte ales Societatea Românã de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. 
Manifestarea s-a desfãșurat la Craiova, în perioada 12-14 noiembrie 2011. 
Prima zi a avut caracter științific, fiind organizat un simpozion la care au fost 
invitați peste 150 de medici diabetologi și medici de familie. Ziua 2 și ziua 3 
au fost destinate publicului larg și au cuprins activitãți dedicate Zilei 
Mondiale a Diabetului, printre care menționãm „Testarea gratuitã a glicemiei“ 
și „Sãnãtate pe douã roți. Împreunã împotriva diabetului“.  
Pe www.revista-hipocrate.ro puteți gãsi detalii suplimentare, precum și o 
galerie foto de la Ziua Mondialã a Diabetului 2011
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„Atunci când 
majoritatea 
colegilor mei se 
orientau cãtre 
medicamentele 
noi, am sim]it cã 
trebuie sã acord 
aten]ie [i bãtrânei 
aspirine. 
Utilizarea sa pe 
scarã largã în 
preven]ia 
cardiovascularã 
îmi aratã cã 
atunci am avut 
dreptate“
Prof. Dr. Peter elwooD, 
omul care a adus primele dovezi 
din studii randomizate despre 
beneficiile aspirinei în prevenția 
cardiovascularã

Nu vã pot descrie Drumul 
Mãtãsii, dar în acela[i re-
gistru al fascina]iei fa]ã de 

un trecut care face parte încã în via]a 
noastrã, m-am decis sã scriu pe acest 
final de 2011 [i început de 2012 des-
pre Drumul Aspirinei. Are, desigur, 
mai multe variante, dintre care am ales 

una, traseul Bucure[ti - Berlin - Leipzig - 
Bitterfeld. La capãt ne a[tepta cea mai 
nou` fabricã de Aspirinã a companiei 
germane Bayer, construitã în urmã cu 
20 de ani, imediat dupã Cãderea Zidu-
lui Berlinului, în micu]a localitate care 
administrativ fusese parte din fosta 
Republicã Democratã Germanã. Vizita 

În interiorul unitã]ii de produc]ie Bayer de la Bitterfeld
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unitã]ii de produc]ie Bayer [i simpozionul or-
ganizat aici, la ceas aniversar, s-au constitu-
it într-o confirmare a calitã]ii ca fundament 
pentru cercetarea, produc]ia [i comercializa-
rea unor produse medicamentoase. Dacã în 
acest moment, unui pacient i se prescrie As-
pirin Cardio la Bucure[ti, iar lui i se adaugã 
alte câteva mii în întreaga lume, comanda 
transmisã electronic va fi procesatã automat, 
la Bitterfeld, \n sistemul de calcul care face 
din fabricã un extraordinar edificiu hi-tech. 
Oamenii sunt prezen]e rare inclusiv pe holuri, 
în timp ce robo]ii - care fac totul, de la pre-
luarea materiei prime la ambalarea [i trans-
portul produsului finit - au primit din partea 
gazdelor diverse nume. Nu am încercat, dar 
acum mã gândesc cã dacã i-a[ fi strigat, este 
foarte posibil sã îmi [i rãspundã, cu prompti-
tudinea [i polite]ea specific germanã. 

Omul care a dat o nouã via]ã 
aspirinei

În tot acest ansamblu tehnologic futurist, 
un domn trecut de prima tinere]e, ba chiar [i 
de a doua, î[i face loc printre printre noi, oa-
menii zilelor noastre, cu aerul unui pãrinte. 
Iar sintagma este prea pu]in o metaforã, cât o 
realitate demonstrabilã prin simpla deschide-
re a unui tratat de cardiologie. Profesorul Pe-
ter Elwood, principalul invitat al simpozionu-
lui Bayer, este cel care a dat a doua via]ã as-
pirinei, realizând primul studiu clinic rando-
mizat care a dovedit efectele preventive car-
diovasculare ale moleculei. Mai mult, profe-
sorul ne-a introdus [i în ceea ce ar putea fi a 
treia existen]ã a aspirinei în lumea medicalã 
mondialã: preven]ia unor tipuri de cancere. 
Discutând cu profesorul Elwood, atât în ca-
drul interviului pe care îl publicãm acum, cât 
[i în întâlnirea informalã din seara evenimen-
tului, am descoperit un autentic vizionar. Un 
om care a avut puterea de a nu se urca pe 
valul mereu promi]ãtor [i din ce în ce mai 
înalt al [tiin]ei momentului, cercetând trecu-
tul cu aten]ie [i perseveren]ã [i reinventân-
du-l sub o formã pe cât de nea[teptatã, pe 
atât de beneficã pentru inimile a milioane de 
oameni. 

Pentru a construi viitorul, trebuie 
sã ne cunoa[tem trecutul în 
detaliu

Aceasta ar fi, în esen]ã, filosofia de via      ]ã 
a profesorului Elwood. Un mod de a gândi 
pe care l-am promovat încã de la prima 
edi   ]ie a revistei Hipocrate din anul 2011, cea 
din luna februarie, când pe copertã a fost co-
misarul european pentru sãnãtate [i consu-
matori, domnul John Dalli. Am re]inut atunci 

[i cã „dacã vei gândi la fel cum au fãcut-o cei 
de dinainte, nu po]i ajunge decât la acelea[i 
rezultate ca aceia. Ave]i curajul de a gândi 
diferit“. Acum, pe final de an, dupã ce am 
strâns feedback-ul dumneavoastrã, am con-
vingerea nu doar cã am gândit diferit de cei-
lal]i competitori, dar v-am adus lunã de lunã 
în cabinete o publica]ie din ce în ce mai 
complexã, mai relevantã [i mai utilã. Revista 
Hipocrate iese întãritã dintr-un an complicat, 
primul în care criza financiarã a atins pia]a 
farmaceuticã româneascã. Purtãm cu noi, la 
final de 2011 [i început de 2012, încrederea 
pe care în general ]i-o dã nu apartenen]a la 
un grup de interese, ci congruen]a cu mun-
ca de calitate.

Revista HipocRate 
iese
întãritã dintr-un an 
complicat, primul în care 
criza financiarã a atins 
pia]a farmaceuticã 
româneascã. Purtãm cu 
noi, la final de 2011 [i 
început de 2012, 
încrederea pe care în 
general ]i-o dã nu 
apartenen]a la un grup 
de interese, ci congruen]a 
cu munca de calitate

profesorul elwood, în timpul simpozionului Bayer
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De la colegi 
pentru 
colegi

Dând o înaltã apreciere activitã]ii pe care 
o desfã[ura]i, clinica noastrã a dezvoltat 
un program special pentru orice coleg me-
dic, constând într-un discount de 25% Din 
valoarea proceDurilor.

cu o solidã experien]ã de mai bine de 15 ani 
în clinici din Germania [i elve]ia, medicii 
no[tri oferã tratamente performante, având 
competente speciale în tratarea parodonto-
zei [i implantologie. 

cabinetele pentru copii sunt decorate spe-
cific vârstei, cu motive de basm, iar perso-
nalul este anume specializat în tratamente 
pentru copii. pentru cã nu se folose[te freza 
dentarã, copiii î[i vor dori sã revinã la noi. 
 
oferim garan]ie de 24 luni, avem orar fle-
xibil adaptat programului dumneavoastrã, 
rãspundem non-stop solicitãrilor prin asigu-
rarea urgen]elor.

vã a[teptãm la una dintre adresele:

 Unirea - Str. Ionescu Gion 4, Sector 3 
 Doroban]i - Calea Doroban]ilor 208, Sector 1

 Programãrile pot fi efectuate la numerele de 
telefon:
021 320 0151; 021 231 8856
0728 387 373; 0720 199 999

 sau pe site-ul: www.germandentist.ro
indicând codul „coleG la prima vizitã“

cu drag, 
echipa BB clinic Dr. Bader
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jurământul luI hIpocrate

Utilizarea clinicã a aspirinei, 
sintetizatã în urmã cu mai bine de 110 
ani, a intrat într-o nouã fazã în anul 1974, 
atunci când au fost fãcute publice rezul-
tatele primului studiu clinic randomizat 
care a demonstrat o reducere a deceselor 
de cauzã vascularã la pacien]ii care pri-
meau o dozã micã de aspirinã. Dovezile 
despre eficien]a aspirinei în dozã micã în 
ceea ce prive[te preven]ia unor tipuri de 
cancere au fost prezentate recent, fãcând 

din acest medicament un pilon important 
din punctul de vedere al sãnãtã]ii publi-
ce. Despre trecutul, prezentul [i viitorul 
moleculei de aspirinã a fost vorba, prin-
tre altele, [i la simpozionul organizat de 
Bayer la Bitterfeld (Germania), subiect 
pe care l-am detaliat, dupã cum ve]i con-
stata în paginile urmãtoare, cu profeso-
rul Peter Elwood, unul dintre cei mai im-
portan]i exper]i implica]i în cercetarea 
beneficiilor aspirinei.

Studii recente întãresc rolul de reginã a prevenției pe care 
aspirina îl ocupã de câteva decenii

Aspirina: o moleculã 
veche, care se 
reinventeazã continuu. 
Spre beneficiul bolnavilor




