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Toamnă de chihlimbar
Se-aşază toamna peste flori de jăratec, stins cu frunze de rugină 
picurată. Aerul e mai domol, răsfirat de-un vânt cald, rătăcit 
printre copacii cu podoabă nouă şi culori topite-n paletarul 
vremii: galben învechit, verde ruginit, roşu cărămidă sau 
brun roşcat cu scânteieri de chihlimbar. Toate-s mai tihnite 
şi adunate în cămară. Visele clipesc leneş, cu gândul la un foc 
în sobă, cu aromă de gutui. Adaugi parfum de struguri copţi şi 
simţi venirea toamnei. Cu paşi mici, de foşnet uscat, de zvonul 
anotimpului ce tocmai se călătoreşte. Rămâne-n urmă dogoarea 
mult prea grăbită a verii, lumina strecurată la apus ori aminti-
rile cu mireasmă de cartolină marină şi sarea din adâncuri, 
prefăcută în bijuterii de cristale.

Maria Luisa Ţuculeanu
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„Copiii colorează viața 2020“
Proiect derulat de Asociația Papillon Clinique cu sprijinul Consiliului Judeţean Bacău

proiect

Asociația Papillon clinique derulează 
în perioada12 august – 13 noiembrie 
2020, la nivelul Județului Bacău 

proiectul “copiii colorează viața 2020”. 
Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Bacău. Valoarea totală a proiec-
tului este de 38.888,89 lei, iar Autoritatea 
Contractantă se angajează să acorde o 
finanțare nerambursabilă de maximum 
35.000 lei, echivalentă cu 90% din valoarea 
totală eligibilă a Proiectului.

asociația Papillon clinique este astăzi, la 
2 ani de la înfiintare, o organizație implicată 
în proiecte care susțin integrarea copiilor 
cu potential adaptativ în învățământul de 
masă și pregătirea cadrelor didactice în 
vederea îndeplinirii acestei misiuni provo-
catoare. Susținem copiii și adolescenți 
diagnosticați cu tSa -Tulburare de 
Spectru Autist în programe de terapie, 
având ca obiectiv dezvoltarea potențialului 
maxim al fiecărui individ și de al ajuta să 

se integreze în grupuri de interes, de a găsi 
resursele familiilor pentru a crește abilită-
țile adaptative ale fiecăruia în parte. Anul 
trecut, 2019, Papillon clinique a făcut 
peste 600 de evaluări în școli și grădinițe 
și peste 70 evaluări complexe și complete 
în cadrul centrului cu echipa specializată. 
Am instituit programe de terapie la peste 
50 de copiii și familiilelor, iar în cadrul 
proiectului “Donează și tu”, am strâns spon-
sorizări pentru a susține terapia la 5 copiii 
și familiile lor. De la terapie specifică la 
programe de integrare școlară, de la sprijin 
pentru părinți la campanii de conștientizare, 
oferim constant soluții pentru copiii cu nevoi 
special și familiile lor.

Asociația Papillon clinique colaborează cu 
instituțiile publice pentru a crește calitatea 
serviciilor oferite de acestea prin parte-
neriate public-private - cu Direcțiile de 
Asistență Socială și Protecția Copilului din 
Bacău, desfășoară activități de informare la 
nivelul comunității, cursuri gratuite pentru 
informarea cadrelor didactice, workshop-uri 
și sedințe de consiliere pentru părinți.

Proiectul “Copiii colorează viața 2020” este 
o continuare a proiectului derulat la nivelul 
comunității în anul 2019.

Obiectivul general al proiectului este preve-
nirea abandonului școlar în rândul copiilor 
din învățământul preșcolar, din județul 
Bacău, cu tulburări de dezvoltare și învă-
țare și conștientizarea în rândul cadrelor 
didactice a rolului pe care îl au în identifi-
carea timpurie a tulburărilor pervazive de 

Judeţul Bacău



dezvoltare și a deficiențelor manifestate de 
copii. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 
30 de cadre didactice din cele patru unități 
școlare, din județul Bacău, vizate în proiect, 
iar beneficiarii indirecți sunt părinții și copiii 
care urmează cursurile acestor școli.

Un alt obiectiv vizat, al acestui proiect, îl 
reprezintă 4 evaluări pluridisciplinare și 
complexe la sediul asociației și intervenție 
terapeutică pentru 4 copii găzduiți într-o 
locuință protejată din Bacău alături de 
mame protejate.

Evaluarea timpurie  și sprijinul terapeutic 
alături de susținerea cadrului didactic repre-
zintă șansă de recuperare și dezvoltare către 
potențialul maxim al fiecărui copil. 

Ne orientăm activitatea către cea mai impor-
tantă resursă a societății – COPIII. Avem o 
abordare holistică în evaluare și terapie, în 
sensul că fiecare individ face parte dintr-un 
întreg și pentru a înțelege comportamentul 
acestuia studiem atât abilitățile cât și 

mediul și cultura în care se dezvoltă, sănă-
tatea să fizică și mentală.

Papillon clinique pune la dispoziția famili-
ilor un mediu de lucru multidisciplinar, atât 
din punct de vedere al specializării perso-
nalului cât și din punct de vedere al dotării 
clinicii.

Avem convingerea că activitățile și serviciile 
pe care le desfășurăm în cadrul clinicii sunt 
de un real folos fiecărui individ care dorește 
să își dezvolte abilitățile și să stabilească un 
echilibru între minte-corp- mediu.

În acest mod am ales noi, echipa Papillon 
clinique, să contribuim la dezvoltarea indi-
vidului și a comunității!

Echipa Papillon Clinique
www.papillonclinique.ro
Proiect cofinanțat de Consiliul Județean 
Bacău prin Programul finanțărilor neram-
bursabile din bugetul propriu pentru anul 
2020 conform Legii nr. 350/2005.
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Este cunoscut faptul că anumite boli 
pot fi produse sau agravate de apa din 
piscină. Cele mai multe dintre aceste 

afecţiuni sunt dermatologice şi dintre cele 
mai frecvente sunt :
Acneea la clor poate să apară la o persoană 
cu acnee vulgară. Afecţiunea constă în 
agravarea leziunilor preexistente din cauza 
clorului folosit la dezinfectarea apei din 
piscină. Predomină comedoamele care se 
localizează frecvent la nivelul feţei, în regi-
unea temporală, dar pot să apară oriunde în 
altă parte a corpului.
Granulomul de piscină poate să apară frec-
vent la cei care fac baie în piscine cu apa 
încălzită, în râuri, lacuri. Apare la orice 
vârstă, se produce la locul unei mici leziuni 
cutanate preexistente şi debutează cu o 

papulă violacee care poate evolua spre ulce-
raţie. Perioada de incubaţie este de câteva 
săptămâni. Diagnosticul pozitiv se pune în 
urma biopsiei cutanate. Se poate vindeca 
spontan în câteva luni, dar se recomandă să 
se trateze încă din faza incipientă de către 
un medic specialist.

Dermatofitia piciorului poate să apară 
la nivelul spaţiului interdigitoplantar, 
iar simptomatologia diferă în funcţie de 
individ. Frecvent apare pruritul accentuat 
de căldură şi de suprainfecţia bacteriană. 
Boala afectează în special bărbaţii adulţi.

Diverse micoze
Leziunile se ameliorează odată cu întreru-
perea contactului cu apa.
În cadrul afecţiunilor care se transmit prin 
apa din piscină ar mai fi de menţionat :
Conjunctivita dată de Chlamidia tracho-
matis care se manifestă prin ochii roşii, 
secreţie conjunctivală mucopurulentă 
unilaterală şi are perioadă de incubaţie 
2 - 19 zile. Diagnosticul se pune în urma 
determinării din secreţia conjunctivală a 
chlamidiei prin imunoflorescenţă.
Leptospiroza este o afecţiune gravă care se 
poate transmite şi ea prin apa contaminată 
din piscine. Are perioadă de incubaţie de 2 
- 20 zile şi se manifestă prin febră, frisoane 
însoţite de iridociclită, conjunctivită 
până la neuropatie periferică şi semne de 
iritaţie meningeală. Dacă este contactată 
în timpul sarcinii, chiar şi în perioada de 
convalescenţă, poate cauza avort spontan. 
Diagnosticul este confirmat prin teste sero-
logice pentru leptospira.
Pruritul cutanat poate să apară la persoa-
nele cu pielea mai sensibilă la clorul din apă 
sau alte dezinfectante.

dermatologie

Piscina şi afecțiunile 
dermatologice
Autor: Dr. Gabriela Florescu, medic primar dermatologie-venerologie Centrul Medical de 
Diagnostic şi Tratament „Victor Babeş”
 www.cdt-babes.ro
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N
ecroza avasculară sau osteonecroza 
aseptică de cap femoral (NACF) este 
o boală caracterizată prin ischemie 
osoasă progresivă ce duce la distru-

gerea capului femoral. Este cauzată de un aport 
sanguin insuficient. Etiologia bolii este incertă și 
multifactorială. 30% din necrozele avasculare 
sunt idiopatice. Apar mai frecvent la persoanele 
cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani și sunt 
mai frecvente la bărbaţi decât la femei. 
Opţiunile de tratament chirurgical pentru 
această afecţiune cuprind, în funcţie de gradul 
bolii: decompresia capului femoral, grefa fibu-
lară vascularizată, artroplastia totală de șold.
Oxigenoterapia hiperbară (HBOT) reprezintă o 
procedură prin care pacientul respiră oxigen 
100% la o presiune mai mare (peste 2 ATA), fapt 
de duce la creșterea aportului de oxigen chiar și 
în ţesuturile unde aportul sangvin este deficitar. 
Astfel crește metabolismul celular, este stimu-
lată neoangiogeneza și se reduce inflamaţia. În 
cazul NACF, este stimulată regenerarea osoasă 
și se reduce edemul localizat, fapt ce duce la o 
consolidare a capului femural.

În stadiile initiale ale NACF (I-II), HBOT poate 
fi folosită ca și terapie singulară cu intenţie de 
vindecare sau poate fi asociată tratamentului 
chirurgical în orice stadiu.
În acest sens vă prezentăm cazul unui pacient 
în vârstă de 45 de ani, diagnosticat cu NACF 
grad II în Februarie 2019, care a beneficiat de 
terapie HBOT în cadrul centrului medical NOVA 
VITA Tîrgu Mureș. După efectuarea a 15 ședinţe 
HBOT, sesizându-se o diferenţă considerabilă 
pacientul având o evoluţie extrem de favorabilă.
Oxigenoterapia hiperbară este o metodă de 
tratament complet non invazivă, nedureroasă, 
cu rezultate foarte bune în tratamentul NACF și 
a diverse alte afecţiuni. Terapia cu oxigen hiper-
baric poate fi cu siguranţă luată în calcul ca și o 
primă opţiune terapeutică în cazul osteonecrozei 
aseptice de cap femural în stadiu incipient.
În cadrul clinicii Nova Vita, oxigenoterapia 
hiperbară se realizează într-o cameră monoloc 
Perry Sigma 36 presurizată cu oxigen 100%, cu 
flux continuu, pe baza unor protocoale terapeu-
tice. Acest lucru permite efectuarea ședinţelor 
de oxigenoterapie în mod personalizat pentru 
fiecare pacient, în funcţie de necesităţi. Toţi 
pacienţii sunt evaluaţi înaintea începerii trata-
mentului pentru a evita complicaţiile și sunt 
monitorizaţi în mod continuu pe toata durata 
tratamentului.

CENTRUL MEDICAL NOVA VITA
Str. Liviu Rebreanu, nr. 29A,

Tîrgu Mureş, Jud. Mureş, România
0265.260.460; 0735.701.713

E-mail: receptie@nova-vita.ro

oxigenoterapie

OxigenOTeraPia hiPerbară, 
prima opțiune terapeutică în cazul 
osteonecrozei aseptice de cap 
femural în stadiu incipient
Autor: Dr. Cătălin Tîlvescu, medic specialist chirurgie general, 
Centrul Medical Nova Vita
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T
răim momente dificile pentru o boală 
aparent fără tratament, numită 
Covid-19. Una dintre cele mai impor-

tante funcţii care are de suferit în această 
afecţiune care se manifestă diferit de la 
persoană la persoană este cea respiratorie.
Prin experienţa acumulată la unul din cele 
mai mari centre de recuperare cardiovas-
culară din România, vă pot oferi câteva 
recomandări practice pentru a preveni sau 
a recupera funcţia respiratorie în cazul 
în care sunteţi pozitiv sau aţi trecut prin 
această afecţiune Covid-19.
Unii pacienţi care s-au recuperat după 
infecţia cu noul coronavirus au acum o 
capacitate pulmonară redusă cu 20-30 % şi 
au probleme de respiraţie când fac efort, 
arată Autoritatea Spitalicească din Hong 
Kong, citată de South China Morning Post.
Spune-mi cum respiri ca să-ţi spun cum 
trăieşti.
Respiraţia este punctul de la care se pleacă 
în recuperarea cardiopulmonară şi este 
elementul esenţial pentru tot programul 
recuperator al pacienţilor Covid-19. 
Prin corectarea respiraţiei, se asigură o 
ventilaţie corectă a permeabilităţii căilor 

respiratorii prin exerciţii specifice pentru 
mobilizarea musculaturii respiratorii.
Învăţarea şi reeducarea respiraţiei toracice 
şi diafragmatice ajută pacienţii Covid-19 să 
conştientizeze faptul că o respiraţie corectă 
le va oferi şi o stare mentală mai limpede pe 
durata antrenamentelor de recuperare, dar 
şi în viaţa de zi cu zi.
Plămânii se destind, în procesul respira-
ţiei, de aproximativ 670 de milioane de ori 
în timpul unei vieţi. Bătăile inimii sunt de 
aproximativ 2,21 miliarde de ori în timpul 
unei vieţi. Plămânii cu inima acţionează 
sinergic şi noi putem să le antrenăm pentru 
a funcţiona într-un mod cât mai optim. Un 
exerciţiu simplu arată cam aşa: amplasea-
ză-ţi o mână pe stomac pentru a te asigura 
că respiri abdominal. Asta înseamnă că 
atunci când inspiri abdomenul ar trebui să 
se umfle, iar când expiri, acesta ar trebui să 
se retragă.
Pacienţii care efectuează un program de 
recuperare cardiopulmonar la centrul 
WorkTape Medical primesc GRATUIT 
dispozitivul TRI-BALL pentru gimnastică 
respiratorie.

Pentru programări sunaţi la 0758 959 677 
sau completaţi formularul online la 

www.worktape.ro/programari.
Pagina noastră de facebook 

se poate accesa la adresa: 
FB/WorkTapeMedical

kinetoterapie

Covid-19, prevenția şi 
recuperarea funcției 
respiratorie 

Autor: Mihai Venedict, fizioterapeut & manager WorkTape Medical
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Întărirea sistemului 
imunitar 

     Mariana Chelariu,  Nutriţie şi Dietetică
     Iaşi, Str. General Berthelot,  Nr. 4, Et. 2, Cam. 4, 
     0728.082.951
      www.marianachelariu.ro

nutriţie

Vara şi toamna sunt anotimpurile care ne 
oferă cea mai bogată şi variată paletă de 
alimente proaspete de care ne putem 

folosi pentru a asimila nutrienţii necesari. 
Această oportunitate nu trebuie ratată, deoa-
rece în anotimpul rece este important să 
intrăm cu o zestre cât mai mare de vitamine, 
minerale, antioxidanţi şi alţi fitonutrienţi nece-
sari organismului atunci când vremea este 
capricioasă şi nivelul de lumină natural redus.
Toamna este sezonul răcelilor, gripelor şi al 
virozelor, de aceea sistemul imunitar este bine 
să fie protejat şi susţinut. Printre factorii care 
pot perturba sistemul imunitar se numară 
alimentaţia nesănătoasă, lipsa somnului, 
stresul, dar şi fluctuaţiile de temperatură.
Cum creştem imunitatea organismului? 

alimentaţie echilibrată
O alimentaţie care conţine deopotrivă carbo-
hidrati, proteine şi grăsimi asigură organis-
mului echilibrul de care are nevoie. Cerealele 
integrale şi legumele sunt alimente bogate 
în carbohidraţi. Ouăle, lactatele, carnea de 
vită, cea de pui sau cea de curcan sunt surse 
foarte bune de proteine. Este bine să profitați 
de acest sezon bogat în legume, pe care este 
indicat să le consumați în primul rând crude, 
deoarece în felul acesta îşi păstrează toți 
nutrienții. Legumele gătite sunt, de asemenea, 
o variantă excelentă, fie că e vorbă de ciorbe, 
supe, ghiveci, etc. Nu uitaţi fructele de sezon 
care conţin vitamine şi minerale esenţiale 
pentru Întărirea imunităţii.

Somn suficient şi de calitate
Un program de somn echilibrat şi stabil, 
cuprins între 6 şi 8 ore pe noapte, va avea un 
efect benefic asupra organismului, diminua 

starea de oboseală, de stres, îmbunătăţi starea 
de spirit şi va menţine echilibrul hormonal.

activitate fizică regulată
Mişcarea contribuie la întărirea sistemului de 
apărare al organismului, menţine sănătatea 
inimii, reduce nivelul de stres şi aduce o stare 
generală de bine.

Suplimente alimentare 
Persoanele care din diferite motive nu-şi pot 
asigura necesarul din surse alimentare, pot 
apela la suplimentele alimentare, la recoman-
darea medicului. Pentru a lupta cu efectele 
radicalilor liberi - cauza alergiilor multiple şi 
a afecţiunilor respiratorii - este indicat să luaţi 
vitaminele C, A, E, D, zinc şi seleniu. Zincul şi 
seleniul au o funcţie importantă în creşterea 
imunităţii. Zincul se găseşte în cantitate cres-
cută în carne roşie, fasole şi nuci, iar seleniul 
în ouă, ficat, fructe de mare sau prune uscate.

Produse apicole
Mierea, propolisul,  
lăptişorul de matcă  
sunt produse apicole  
recunoscute ca remedii  
excelente în cazul  
infecţiilor respiratorii,  
dar şi pentru  
creşterea  
imunităţii.
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alergiile de toamnă
Autor: Dr. Adriana Mihaela Tudose, medic primar Alergologie şi Imunologie Clinică, doctor în 
ştiinţe medicale, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”
 www.scumc.ro

Dacă primăvara este anotimpul de debut 
al rinoconjunctivitei alergice sezoniere, 
toamna este momentul când manifes-

tările devin ample, având impact semnificativ 
asupra calităţii vieţii pacienţilor.

Manifestările clinice pot fi determinate de 
sporii anumitor specii de mucegaiuri şi de 
polenul plantelor ce înfloresc în această peri-
oadă. Deşi, există variaţii importante în funcţie 
de condiţiile climaterice, vorbim de un sezon 
“al buruienilor” în perioada august-octombrie.

Simptomele acuzate de marea majoritate 
a pacienţilor sunt reprezentate de: strănut 
în salve, prurit oculo-nazal, secreţii nazale 

apoase, obstructie nazala (nas înfundat), 
hiperemie conjunctivală (ochi roşu). În plus, 
unii pacienţi pot prezenta manifestări de astm 
(dificultăţi în respiraţie, tuse, respiratie şuieră-
toare). La pacienţii cu sensibilizare la polenul 
de Ambrosia artemisifolia (iarba pârloagelor) 
domină simptomatologia oculară.

ambrozia
Ambrosia spp este o plantă anuală perenă 
prezentă în grădini, în culturile de cereale şi 
de floarea soarelui, dar şi în zonele lăsate în 
paragină: cele cu ruine, zonele rezidenţiale 
noi, unde construcţiile nu au fost terminate, 
pe marginile şoselelor, pe spaţiile verzi, dar şi 
în curţile caselor sau în parcuri.

Perioada de polenizare începe la sfârşitul lunii 
iunie, cu un vârf al concentraţiei de polen în aer 
în a doua jumătate a lunii august şi se întinde 
până în octombrie. Pe durata zilei, polenul 
de ambrosia se ridică în aer de la răsăritul 
soarelui, concentraţia atinge maximul zilei la 
amiază, minimul fiind după ploaie şi noaptea.

O singură plantă poate elibera până la 8 mili-
arde de grăuncioare de polen (20 de microni în 
diametru) şi până la 30.000 de seminţe, care 
îşi păstrează calităţile germinative timp de 40 
de ani.

Pentru a putea ţine sub control sau 
trata alergiile trebuie mai întâi să le 
identificăm!  

Pacienţii care au avut manifestări sezoniere 
(august-octombrie) în anii precedenţi, sunt 
sfătuiţi să efectueze un consult alergologic 
înainte de începerea sezonului. Doar medicul 
alergolog poate efectua testarea care pune 
în evidenţă alergenul sensibilizant (există 
mai multe tipuri de polen în aceeaşi peri-
oadă a anului). În funcţie de sensibilizările 

sănătate



identificate indică tratamentul optim, individu-
alizat, inclusiv imunoterapia alergen specifică 
– singurul tratament posibil curativ.

Pelinarita-Artemisia-vulgaris-600x450De 
asemenea, este important de ştiut faptul 
că unii pacienţi cu manifestări de alergie la 
polenul de buruieni pot asocia diferite acuze 
digestive (mâncărime la nivelul cavităţii 
bucale, edem limbă, buze, “senzaţie de nod în 
gât”, balonări, tranzit accelerat) la consumul 
anumitor fructe şi legume, aspect cunoscut ca 
sindrom de alergie orală.

În plus, persoanele care sunt alergice la 
polenul buruienilor prezintă un risc crescut 
în cazul consumului de produse fitoterapice 
(produse tip plafar) sau produse apicole 
(polen, miere). 

Pentru evitare simptomelor neplăcute paci-
enţii alergici sunt sfătuiţi să:
– evite activităţile exterioare, în aer liber;
– păstreze ferestrele închise pe timpul zilei, 
atât acasă cât şi în maşină;
– îşi schimbe hainele după ce ies afară pentru 

perioade mai lungi de timp;
– să facă duş la sosirea la domiciliu;
– să se spele frecvent pe faţă şi mâini;
– să evite sau să consume cu precauţie fructe 
şi legume crude, dacă au prezentat mani-
festări de sindrom de alergie orală (până la 
evaluarea alergologică).

Evitarea este întotdeauna cel mai bun trata-
ment pentru alergii. Însă, atunci când acest 
lucru nu este posibil, există medicamente ce 
pot ajuta la controlul simptomelor: antihis-
taminicele sunt cele mai frecvente medica-
mente utilizate, iar corticosteroizii topici sunt 
eficienţi în tratarea inflamaţiei nazale.

Imunoterapia alergen specifică este singurul 
tratament ce schimbă istoricul natural al bolii 
(rinită, conjunctivită, sinuzită, astm), prote-
jând în privinţa apariţiei de noi sensibilizări. 
Imunoterapia presupune administrarea de 
doze treptat crescătoare de allergen sensi-
bilizant. Astfel, determină sistemul imunitar 
să devină tolerant, reducând simptomele de 
alergie atunci când pacientul este expus la 
alergenul din mediu.
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afinele îmbunătățesc 
musculatura 

natură

Afinele sunt cunoscute pentru nivelu-
rile ridicate de fibre, vitaminele C și 
E, precum și pentru antocianele sale, 

pigmenți cu proprietăți antioxidante care le 
conferă această culoare albastră. Un studiu 
de șase săptămâni realizat de cercetătorii 
de la Universitatea Cornell și publicat în 
Journal of Nutrition a examinat modul în 
care consumul regulat de fructe ar putea 
stimula celulele responsabile de creșterea 
și reparația musculară. Acesta a fost efec-
tuat în rândul a 22 de femei, 12 cu vârste 
cuprinse între 25 și 40 de ani și 10 cu vârste 
cuprinse între 60 și 75 de ani.

Pentru dieta lor îmbogățită cu afine, partici-
panții au consumat echivalentul a 1,75 căni 
de afine proaspete pe zi, ca afine liofilizate 
(19 g dimineața și 19 g seara) pe lângă 
dieta obișnuită. De asemenea, li s-a cerut 
să evite alte alimente bogate în polifenoli și 
antociani. La începutul și la sfârșitul experi-
mentului, cercetătorii au luat ser de sânge 
de la fiecare dintre ei, adică partea lichidă 
a sângelui care nu conține celule sanguine 
(globule roșii, globule albe, trombocite). 
Apoi au cultivat celule progenitoare ale 
mușchilor umani (hMPC) în laborator cu 
fiecare din aceste probe.

Rezultatele au arătat că serul din sânge 
îmbogățit cu afine timp de șase săptămâni 
obținute la femeile între 25 și 40 de ani a 
crescut numărul acestor celule în cultură cu 
40%. Cercetătorii au observat, de asemenea, 

că au mai multe șanse de a fi rezistente la 
stresul oxidativ și că consumul lor de oxigen 
a crescut ușor. În schimb, nu s-au putut 
observa efecte benefice cu serul participan-
ților cu vârste cuprinse între 60 și 75 de ani.

În timp ce cercetătorii consideră că sunt 
necesare mai multe studii pentru a trage 
concluzii adevărate, ei consideră că rezul-
tatele lor sunt importante atunci când vine 
vorba de cercetarea pierderilor musculare 
odată cu înaintarea în vârstă. Această redu-
cere a masei musculare și a forței poate 
duce într-adevăr la o pierdere a mobilității 
și, prin urmare, crește riscul de căderi și 
fracturi, promovează o scădere a activității 
fizice și tulburări metabolice și, pe termen 
lung, poate duce la o scădere a calitatea 
vieții și pierderea independenței. Cu toate 
acestea, cercetările curente privind inter-
vențiile dietetice pentru a sprijini regene-
rarea mușchilor sunt limitate.

„Acest studiu preliminar deschide calea 
pentru studii viitoare de a dezvolta inter-
ventii clinice.”, explică profesorul Anna 
Thalacker-Mercer, investigatorul principal 
al studiului. Deși rezultatele nu pot fi gene-
ralizate la toate populațiile, acest studiu 
este un pas important către o terapie diete-
tică potențială pentru a îmbunătăți rege-
nerarea musculară după rănire și în timpul 
procesului de îmbătrânire. Echipa științifică 
citează date de la Centrele pentru Controlul 
și Prevenirea Bolilor (CDC), care arată că la 
om, masa musculară scade cu 3 până la 5% 
în fiecare deceniu după vârsta de 30 de ani, 
o rată care crește peste 60 de ani.
Prin urmare, strategiile de îmbunătățire 
a proliferării celulelor stem musculare și 
reducerea stresului oxidativ pot fi benefice 
pentru regenerarea musculară în timpul 
îmbătrânirii. 

Sursa: santemagazine.fr 
Foto: Jill Wellington
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