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În primăvară...
În primăvară, un firicel de lumină ce transpare prin voalul delicat 
al unui ghiocel victorios, e darul cel mai de preţ pe care îl putem 
primi; un praf de aur dintr-o cupă ușor brumată de-o adiere 
uitată de frigul iernii izgonit. Se pare că e parfumată c-un aer 
nou, de prospeţime, cochet și jucăuș. Se plimb-agale și molatec 
perechi de musculiţe zăpăcite de-un soare parcă mai puţin apatic 
și parcă mai galant, lăsând în urmă dâre de lumină-mprăștiată cu 
largheţe. Ce mai contează dacă suflul îngheţat înc-a rămas, deși 
o amintire, printre copaci cu straie mândre, niţel sărăcăcioase 
însă! Urmează să apară puzderie de flori și ornamente bogat 
ţesute, croșetate, aplicate de-un mare artizan în catifele și mătă-
suri. Atunci se-ntrec, vezi bine, dichisuri și rafinamente la casele 
de-aristocraţi.Pe străzi, nedumerire generală, căci vezi săltând 
prin sticla din vitrine sau la câte-un guler de mantou, cu margini 
garnisite din belșug, vreun mărţișor timid, cu fire de mătase ori 
gablonţ de sărbătoare. E semn că primăvara, doamna, începe-a se 
găti de promenadă-n văzul lumii - la boulevard - și se arată gene-
roasă, împărţind trusoul ei cu accesorii colorate. 

Luisa Maria Ţuculeanu
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Spasmul hohotului  
de plâns

Autor: Dr. Lavinia Rusu, medic specialist pediatrie la Policlinica 
Providenţa
 www.providentamedical.ro

Spasmul hohotului de plâns este un eveniment acut, în care copilul prezintă 
apnee  în timpul unui episod de plâns, situație care poate fi însoțită frecvent de 
pierderea stării de conștiență și a posturii.

Când se declanșează?
Spasmul hohotului de plâns apare, de obicei, la copii între 6 și 18 luni. Foarte rar se 
menține și după 5 ani, în majoritatea cazurilor dispare înainte de 4 ani. De asemenea,  
își poate face apariția din primele săptămâni de viață ale micuților, fără să țină cont 
de starea de sănătate a acestora.

Cum se manifestă? 
 Aceste spasme reprezintă un răspuns involuntar la emoții puternice (cum ar fi 
furia, spaima sau frustrarea) și tind să se declanșeze chiar și la copiii sănătoși.
Copilul începe să plângă, dar la un moment dat, deși aparent plânge în continuare, 
nu mai emite nici un sunet. Astfel, pot urma două tipuri de situații: una, mai frec-
ventă, în care apare cianoza periorală și una în care apare paloarea. În ambele 
cazuri copiii își pot pierde conștiența, dar revenirea din spasmul hohotului de plâns 
este spontană și rapidă, sub un minut.

Care sunt cauzele?
Nu există explicații concrete ale cauzelor acestui sindrom, mai ales pentru că majo-
ritatea copiilor nu prezintă afecțiuni medicale care să îl însoțească. S-a dovedit, 
totuși, a avea un rol important următoarele:
- factorul genetic ar putea fi o cauză, dar s-a demonstrat că doar o treime dintre 
copiii la care se manifestă au avut astfel de cazuri în familie;
- posibil să fie o reacție exagerată a corpului copilului la durere fizică sau psihică;
- sunt studii care arată că anemia favorizează, la unii copii, apariția spasmului.

Cum se stabilește corect diagnosticul? 
Este foarte importantă anamneza. Nu există un examen de laborator sau altă inves-
tigație care ar putea stabili cu certitudine diagnosticul. 
Se poate face electroencefalograma (EEG) după episode, care este normală, pentru 
a elimina, parțial cel puțin, posibilitatea unei convulsii sau electrocardiograma 
(EKG) pentru a exclude o aritmie cardiacă ce ar fi putut produce apneea.

pediatrie
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Efectuarea unei hemoleucograme complete pentru a diagnostica și, eventual, trata 
prezența anemiei. Tratarea anemiei poate ajuta la reducerea numărului de spasme. 
Există studii care atestă că fierul este un bun ajutor în diminuarea frecvenței de 
apariție a spasmului hohotului de plâns.

Când este necesar consultul medical?
Dacă coplul se află la primul episod de spasm al hohotului de plâns, ar fi indicat 
efectuarea unui consult medical pentru a obține un diagnostic 100% certificat. Un 
medic poate stabili dacă cel mic a suferit cu adevărat un asemenea episod, sau 
dacă a manifestat efectele unei afecțiuni mai grave.

Ce pot face părinții?
Părinții trebuie să își păstreze calmul, să nu intre în panică. Este important să 
rămână langă copil pe toată perioada evenimentului, să îl așeze în poziție de sigu-
ranță (cu capul în lateral), să nu introducă nimic în gura acestuia. 
Părinții pot solicita ajutor prin serviciul de urgență, dacă se sperie (în general la 
primul episod) sau dacă evenimentul durează mai mult de 2 minute.

De reținut: în marea majoritatea situațiilor, spasmul hohotului de plâns este un 
eveniment benign, fără urmări serioase, cu tendința de a se repeta, care nu necesită 
tratament și a cărei prevenție este relativ greu de realizat, pentru că situațiile în 
care copiii plâng sunt neprevăzute și, din păcate, relativ frecvente.
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Ylang Ylang, beneficii 
uimitoare pentru sănătate
Autor: Ing. drd. Daniela Troia
 www.herbalrom.ro

Ylang Ylang este un arbore originar din Indonezia și Filipine, de unde s-a 
răspândit ulterior în regiunile tropicale. Copacul atinge înălțimea de până la 
20 metri, având flori mari, delicate, de culoare verde-galbenă, mov sau roz 

intens și un parfum dulceag exotic.
 
În Indonezia există o tradiție ca patul de nuntă, la tinerii căsătoriți, să fie presărat 
cu florile acestui arbore. 

Dar, să revenim la proprietățile lui. Din florile mature, proaspăt culese se obține 
uleiul eteric, prin antrenare cu vapori de apă. O parte din flori este supusă extrac-
ției cu solvenți organici. Uleiul din Indonezia se extrage numai prin distilare, având 
un randament mai redus. Uleiul rezultat este un lichid slab gălbui, cu miros foarte 
intens, floral, dulceag, narcotic, foarte persistent. Proprietățile terapeutice sunt 
calmante, sedative, antidepresive și afrodisiace. 

Acțiunile specifice ameliorează starile depresive, de anxietate, frică, frustrare, 
stres, excese de gelozie. Intervine în insomnii, tensiune nervoasă și palpitații 
asociate cu anxietate și panica. Combate hipertensiunea arterială, tahicardia, 
extrasistolele și dereglările în circulația periferică a sângelui. La persoanele cu 
alopecie stimulează creșterea părului.

Băile și masajele cu ulei au efecte contra stărilor tensionate, favorizând reglarea 
sistemului nervos central.

Cremele și uleiul eteric intră în arsenalul de îngrijire a pielii, în afecțiuni ale pielii 
(acnee), înțepăturile de insecte și în îngrijirea tenurilor grase.

În produsele alimentare sunt folosite fructele puternic aromate.

În parfumerie, uleiul de ylang ylang este prezent în obținerea parfumurilor de 
înaltă calitate. În compozițiile florale și orientale se asociază cu trandafir, iasomie, 
iris, garoafe, palmarosa, vetiver, cuișoare, eucalipt, bergamota, patchouli.

În cazul infecțiilor de la nivelul scalpului putem folosi un amestec din câteva 
picături de ulei esențial de Ylang Ylang și ulei esențial de anason în ulei virgin de 
nucă de cocos. (10 picături de ulei, la o lingură de ulei purtător).

naturist



Ca acțiune sebum-reglatoare putem folosi uleiul de jojoba, la care se adaugă 1 
sau 2 picături de ulei esențial de Ylang Ylang. Acest amestec se aplică pe piele 
prin masaj circular.

Când dorim o acțiune sebum-stimulatoare asupra pielii uscate se folosește uleiul 
virgin de nucă de cocos, la care se adaugă 1 sau 2 picături de ulei esențial de ylang 
ylang.

De reținut, să nu aplicăm niciodată un ulei esențial direct pe piele! Întotdeauna 
trebuie să îl adăugăm la o substanță conductoare (ulei vegetal).

În fiecare seară se recomandă să se facă o baie ascendentă de șezut sau pe partea supe-
rioară a abdomenului. De asemenea, se aplică o compresă rece cu alcool, urmată de o 
compresă călduță, ținută timp de o oră și iarăși o baie cu apă rece, timp de câteva minute.

După mese, bolnavul va sta culcat și i se va aplica parafină caldă pe epigastru și pe abdo-
menul superior.
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Parapareza spastică este o afecțiu-
ne neurologică ce se caracterizea-
ză prin paraplegie, adică paralizia 

membrelor inferioare. Această afecți-
une apare în urma lezării măduvei spi-
nării, determinând paralizia membrelor 
inferioare, dar și tulburări sfincteriene 
sau de sensibilitate.

Cauzele frecvente ale paraparezei 
spastice
Parapareza rezultă de cele mai multe 
ori dintr-o leziune intraspinală la nivelul 
sau sub nivelul coloanei toracice supe-
rioare. Alte cauze de parapareză includ 

leziuni de neuron motor central (leziuni 
parasagitale și hidrocefalia) și leziuni 
de neuron motor periferic (afecțiuni ale 
celulelor cornului anterior, sindromul 
de coadă de cal și neuropatii atipice 
periferice).
În funcție de stadiul pacientului care 
suferă de parapareza spastică, avem 
următoarele obiective:
•Prevenirea escarelor și tromboemboliei;
•Reeducarea poziției șezând și reantre-
narea planșeului pelvian;
•Renunțarea treptată la scaunul cu ro-
tile și pregătirea acestuia pentru poziția 
de ortostatism și mers;

kinetoterapie

Parapareza spastică
Autor: Maria Mădălina Gîza, fizioterapeut WorkTape Medical



•Reeducarea mersului, susținut la înce-
put iar ulterior independent.

Ce putem face mai precis în pro-
gramul de recuperare în paraplegia 
spastică?
Programul de recuperare este compus 
din kinetoterapie, electroterapie și masaj 
terapeutic. Kinetoterapia are ca obiectiv 
relaxarea musculaturii spastice prin 
exerciții specifice, de decontracturare și 
de redobândire/menținere a amplitudinii 
de mișcare a fiecărei articulații și ree-
ducarea cât mai devreme a poziției de 
ortostatism. Procedurile din electrote-
rapie au ca efecte analgezice, relaxante, 
stimulante și trofice. Masajul este cu-
noscut pentru efectele benefice în trata-
mentul leziunilor de tip neuromuscular, 
efectele fiind analgetice și trofice, dar și 
de stimulare și decontracturare.

Personalul centrului nostru este bine 
instruit în recuperarea acestei afecțiuni, 
fiecare pacient fiind bine informat în le-
gătură cu planul de tratament ce este 
individualizat și de asemenea de a se 
stabili împreună obiectivele vizate.

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
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Realitatea virtuală (VR) devine unul 
dintre noile instrumente tehnologi-
ce cheie într-o revoluție digitală care 

se extinde și în sfera sănătății mintale.

Îngrijirea sănătății și VR s-au întâlnit pen-
tru prima dată în anii 1990 ca instrument 
de simulare pentru colonoscopia tractului 
gastrointestinal  în cadrul educației medi-
cale. VR ar fi rămas ca un instrument de si-
mulare pentru medici și chirurgi, dar natura 
sa interactivă a sugerat-o ca un instrument 
aplicabil pentru schimbarea psihologică.

Oamenii care folosesc VR pentru prima 
dată sunt uimiți de cât de captivant se 
simte cu adevărat. Utilizatorii se pot de-
plasa prin mediul virtual, pot fi purtați prin 
zone ce oferă relaxare și meditație pentru 
reducerea stresului sau prin medii cu po-
tențial anxiogen. Acest lucru face o expe-
riență foarte stimulativă și captivantă care 
adesea îi lasă pe oameni să simtă că s-au 
transportat într-adevăr într-o altă lume.  

Din perspectivă terapeutică, capacitatea 
de a controla experiențele într-un mediu 
virtual, în special sub supravegherea unui 
terapeut, oferă mult potențial. De exem-
plu, în terapia fobiilor, adaptabilitatea 
lumilor virtuale înseamnă că pot fi create 
lumi virtuale relevante din punct de vede-
re contextual, care sunt utilizate pentru a 
permite expunerea sistematică la stimuli 
temuți.

Abordările psihoterapeutice eficiente, 
cum ar fi terapia cognitiv-comportamen-
tală, sunt recreate în VR împreună cu 
tehnicile de expunere. Această expunere 
este deosebit de eficientă deoarece sco-
pul VR este de a produce o „iluzie a reali-
tății”. Totuși,  pacienții, deși știu că mediul 
computerizat nu este real - o iluzie com-
puterizată - creierul lor percepe imaginile 
și sunetul că stimuli reali .

Aria largă a realitățîi virtuale a permis 
utilizarea sa pentru tratarea tulburării de 
stres posttraumatic (PTSD), tulburărilor 
de anxietate socială și generalizată, fo-
biilor specifice,( frica de a vorbi în public, 
frica de evaluare etc), tulburărilor de ali-
mentație, abuzului de substanțe, tulbură-
rii cu deficit de atenție/hiperactivitate, 
depresie, gestionarea durerii și stresului 
psihologic.
      
Datorită flexibilitățîi sale, tehnica VR 
poate fi adaptată astfel încât să repre-
zinte un instrument eficient în tratarea 

Realitatea 
virtuală în 

psihoterapie 
Autor: Grigore Elena Alina, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, Policlinica 
Providența, tel.: 0729.292.897

psihologie
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tulburărilor de comportament alimentar. 
Imaginea corporală distorsionată este o 
parte a psihopatologiei regăsită în ano-
rexia nervoasă și în bulimia nervoasă. 
Mediul VR fiind un mediu securizant îi 
permite pacientei să se confrunte cu re-
prezentarea mentală a propriului corp, cu 
anxietatea și cu gândurile iraționale.

Terapia prin Realitate Virtuală, datorită 
componenței sale de gaming, are capaci-
tatea de a ajuta copiii și adolescenții să-și 
înfrunte temerile, fără a părăși spațiul 
securizant al cabinetului. S-a demonstrat 
că stresul repetat în timpul copilăriei 
și adolescenței scade funcția cognitivă 
în timp ce crește incidența  anxietății și 
depresiei. 

O echipă de la Spitalul de Copii L.P. din 
Stanford, a demonstrat că utilizarea 

realitățîi virtuale în terapia copiilor are 
capacitatea de a-i implică într-un mod 
care le atrage atenția de la griji, stres, 
iar procesul terapeutic devine nu numai 
mai atrăgător, ci prin rolul activ pe care 
îl joacă, crește gradul de implicare, re-în-
vățarea și modificarea comportamentului 
tinerilor pacienți.
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Tulburarea de atașament  
la copiii cu autism 

Autor: Iren A. IONITA - terapeut, profesor consilier psihopedagog

psihoterapie

Copilul cu autism are afectate diferite 
domenii de dezvoltare: comunicativ, 
cognitiv, social, motric, emoţional și 

adaptativ. Este solitar, se izolează şi este 
incapabil să stabilească relaţii emoţio-
nale cu oamenii. Nu răspunde la compor-
tamentul afectuos al oamenilor, pare 
să nu îi facă plăcere să fie luat în braţe, 
evită privirea celorlalţi, iar tulburarea de 
vorbire şi limbaj este manifestarea defici-
tului cognitiv.
Abilitatea copilului de a se atașa de cineva 
se dezvoltă de timpuriu în interacţiunea   
dintre el și mamă, în condiţii normale, 
prin afecţiune, atingere, contact vizual, 
joacă.  Lipsa atașamentului influenţează 
dezvoltarea creierului deoarece unii 
centri nervoși  vor fi incomplet dezvoltaţi. 
Despărţirea timpurie de mama, parţială 

sau totală,  poate afecta copilul și poate 
inhiba această abilitate. Dacă despăr-
ţirea se face brusc, fără să fie anunţată/
pregătită,  copilul se va manifesta distant 
la revenirea mamei și își va exprima 
frustrarea pedepsind-o, mai ales dacă 
despărţirea urmează după o perioada în 
care au fost permanent împreună.

Copilul cu autism, ca și ceilalţi copii, se 
naște pregătit să primească îngrijire și 
protecţie. Dar nu reușește, decât extrem 
de rar, să exploreze mediul înconjurător 
prin intermediul oamenilor din jur și 
dezvoltă comportamente bizare, acele 
stereotipii, mecanisme de adaptare 
necesare lui, pentru a gestiona diverse 
situaţii. Comportamentele bizare pe care 
le observăm la un copil cu autism sunt 



rezultatul unui atașament nefinalizat/
incomplet. Datorită tulburării de atașa-
ment, copilul cu autism nu are dezvoltat 
propriul Eu și rămâne într-o stare   
deașteptare.
Tulburarea de atașament duce la lipsa 
motivaţiei, la nesiguranţă pentru achi-
ziţiile cognitive și nesiguranţă pentru 
propriile trăiri. Mulţi copii cu probleme de 
comunicare dezvoltă și tulburări de anxi-
etate sau mentale, ori probleme vizuale.
Papillon Clinique oferă în cadrul proto-
colului de intervenţie, copilului și familiei 
acestuia,   terapie multidisciplinară în care 
beneficiază  și de terapia atașamentului, cu 
scopul de a recupera încrederea în sine și în 
cei din jur, de a împărtăși emoţii, să restau-
reze respectul de sine al copilului prin apre-
cieri și încurajări pentru a putea dezvolta 
motivaţia, premisă a dezvoltării personale. 

Dacă doriți mai multe informații despre 
serviciile speciale oferite rezidenților 
vă puteți adresa telefonic la numărul 
0722297527.

Echipa PAPILLON CLINIQUE 
vă așteaptă la o evaluare clinică!
Pentru programări  
telefon 0722 297 527,  
de luni până vineri, 
între orele 08:00-18:00.
Bacău 0722297527 | 0774045177
www.papillonmedical.ro
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Probabil îți place să ai o colecție de 
ochelari de soare, pe care îi folosești 
ca accesorii sau ești în căutare de 

o pereche nouă și ai dat peste termenul 
”Ochelari de soare polarizați”. Oare la ce 
se referă?

1. Ce sunt ochelarii de soare 
polarizați?
În primul rând, hai să discutăm puțin 
despre lumină și strălucire.
Lumina solară care ajunge în ochii noștri 
este împrăștiată, deoarece se reflectă pe 
suprafețe inegale (asfalt, iarbă, copaci etc.). 
Dar când lumina soarelui este reflectată pe 
o suprafață netedă, plană, strălucitoare - 
precum capota unei mașini sau suprafața 
unei ape liniștite - lumina se reflectă într-o 
singură direcție, provocând o strălucire 
atractivă și potențial dăunătoare.
Toți ochelarii de soare sunt realizați cu 
scopul de a proteja împotriva razelor UV și 
pentru a reduce la minimum strălucirea.
Însă lentilele polarizate au fost realizate 
printr-un proces special pentru a filtra 
acest tip de strălucire intensă. Această 
lucru funcționează aproape ca jaluzelele 
sau o perdea, permițând să treacă doar 
puțină lumină.

2. Care sunt diferențele între 
ochelari de soare polarizați și cei 
nepolarizați?
Ochelarii de soare clasici, nepolarizați îți 
oferă următoarele beneficii:
• Oferă cea mai bună protecție ochilor tăi 
contra radiațiilor UV;
• Ai un aspect mai tânăr și cearcănele 
sunt mai reduse, deoarece Ochelarii de 
Soare îți protejează atât ochii, cât și pie-
lea din jurul ochilor;

• Scapi de migrene și de disconfortul cre-
at de lumina puternică din încăpere;
• Riscul de a dezvolta cancer cornean 
este mult mai scăzut;
• Pe lângă aspectele ce țin de sănătate, 
vei avea un accesoriu care merge asortat 
cu orice ținută și la orice ocazie la care 
participi.
Aceștia au un dezavantaj prin faptul că 
îți obosesc ochii mai repede dacă îi porți 
perioade lungi de timp.
Ochelarii de soare polarizați prezintă ace-
leași avantaje precum cei nepolarizați, la 
care se adaugă următoarele:
• Reduc efectul de strălucire, astfel vei 
vedea mai clar;
• Culorile din natură sunt mai vii, mai in-
tense și naturale;
• Asiguri un nivel ridicat de confort pentru 
ochi, deoarece acești ochelari nu obosesc 
ochii; 
• Sunt mai rezistenți la impact și la zgârie-
turi, deci te poți bucura de ei mai mult timp;
• Previn îmbătrânirea prematură a cris-
talinului, cataracta, orbirea parțială sau 
conjunctivita.
Însă au și dezavantaje, care nu trebuie 
neglijate:
• Nu îi poți folosi atunci când stai la laptop 
sau în fața altor ecrane ale electronicelor;
• Acești ochelari te împiedică să vezi su-
prafețele alunecoase pentru a le putea 
evita;
• Pot avea prețuri mai ridicate decât oche-
larii clasici de soare.

3. Care pereche de ochelari de soare 
este recomandată?
Dacă ar fi să comparăm ochelarii de soa-
re polarizați și cei nepolarizați, ambele 
variante au un anumit scop. 

oftalmologie

Ochelari de soare polarizați 
sau nepolarizați? 



Nu există o pereche de ochelari de soare 
mai bună decât cealaltă, ci fiecare răs-
punde la anumite nevoie.
Dacă ai migrene frecvente, te deranjează 
lumina puternică și strălucitoare când 
ești la volan sau ai ochii mai sensibili, 
atunci ochelarii de soare polarizați ar fi o 
opțiune mai bună.
De asemenea, dacă ai ca hobby pescuitul, 
acești ochelari te vor ajuta să vezi mult 
mai bine în apă, pentru a urmări peștii. 
Însă dacă lucrezi ca pilot de avion, în ar-
mată sau petreci mult timp la dispozitive 
electronice, ochelarii de soare polarizați 
trebuie evitați, deoarece ecranele elec-
tronicelor sunt și ele polarizate și nu vei 
putea vedea nimic cu acești ochelari.

Dacă îți dorești un accesoriu frumos, îți 
plac foarte mult ochelarii de soare sau 
vrei să îți protejezi ochii de radiațiile UV, 
dar nu ai probleme cu lumina puternică, 
atunci ai putea opta pentru Ochelarii de 
Soare Nepolarizați.

Iași, Str. Anastasie Panu, Nr. 20
www.congruent.cool 
0731 522 221
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Alimentația la  
începutul primăverii

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

Organismul uman funcționează 
diferit nu numai pe parcursul unei 
zile, ci și în relație cu modificările 

de temperatură și lumină din fiecare 
anotimp. 
Schimbările bruște de temperatură 
supun organismul la un efort sporit de 
adaptare, solicitând intens funcâiile 
fizice și psihice. Astfel, experimentăm 
așa numita astenie de primavară. Mulți 
ne simțim obosiți, slăbiți, fără poftă de 
viață.
Primăvara este cel mai potrivit moment 
din an pentru o modificare a stilului de 
viață, pentru a ne recăpăta tonusul, 
buna dispoziție și a ne construi o formă 
fizică bună. În plus, eforturile pe care le 
presupune o cură de slăbire vor fi mai 
mici în această perioadă, iar rezultatele 
vor fi foarte bune.
Creștera temperaturii inhibă centrul 
nervos al foamei, ne vom sătura cu mai 
puțin, cu alimente mai slab calorice. 
Organismul caută instinctiv alimente 
proaspete și ușor de digerat.
E timpul să profităm de ce ne oferă natura 
cu generozitate: vegetale verzi, bogate în 
vitamine, minerale și fibre. Spanancul, 
salata verde, ceapa, usturoiul verde, 
urzicile, ștevia, loboda sunt vegetale cu 
efecte antioxidante, reduc colesterolul 
din sânge, au proprietăți antitumorale 
și de susținere a imunității. Asociate cu 
proteine de origine animală (ouă, lactate 

ușoare, pește, carne slabă) și de origine 
vegetală (mazăre verde, fasole, linte, 
năut), cu o bună hidratare și un consum 
redus de zahăr, sare și carne rosie,  ajută 
la obținerea de energie, la ameliorarea 
constipației, îmbunătățirea calitații pielii 
și la pierderea surplusului de kilograme.
Pentru prânz putem alege, de exemplu, 
o salată cât mai generoasă de crudități - 
cu de toate - care să conțină cel putin 5 
ingrediente asezonate cu ulei de măsline 
extravirgin și suc de lămâie, alături de o 
bucată de carne (pui, curcan, pește) sau 
ciorbe cu mult zarzavat proaspăt sau 
orez cu spanac, urzici, linte, dovlecel sau 
fasole păstăi / mazăre - gatite cu sos de 
roșii, usturoi verde etc. 
La masa de seară putem să optăm pentru 
un singur fel de mâncare, mai ușor, pe 
bază de legume crude, la grătar sau la 
aburi, asezonate cu diverse condimente, 
puțin ulei de măsline și eventual o porție 
moderată de brânză sau pește slab.
Trezirea naturii la viață ne dă bucurie 
și dorința sau ușurința de a ne mișca. 
Mișcarea zilnică în aer liber readuce 
buna dispoziție, dar permite și refacerea 
rezervelor de vitamina D. 
Sportul practicat regulat și somnul 
odihnitor sunt, alături de o alimentație 
echilibrată și diversificată, factori cheie 
ai unui stil de viață sănătos. Să ne 
bucurăm de o primavară însorită și plină 
de culoare!

nutriţie
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PARKINSON tratat  
cu plante medicinale?

Un produs natural din rădăcina 
uscată a unei plante din aceeași 
familie cu mazărea, potențial 

combinat cu un inhibitor de enzime 
descoperit la Universitatea Davis din 
California, pot oferi speranță în atenu-
area neuroinflamației în boala Parkinson.
Cercetările unei echipe de opt membri 
cercetătorii de la Dalian Medical 
University, China și UC Davis, publicate 
în Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS), arată că un inhibitor 
solubil de epoxid hidrolază (sEH) și kura-
rinona, un compus din rădăcina uscată de 
Sophora flavescens, au redus neuroin-
flamația la un animal cu boala Parkinson 
(PD). Rădăcina uscată, cunoscută și sub 
numele de kushen, a fost folosită de sute 
de ani în medicina tradițională chineză.
Cercetarea poate duce la o terapie efici-
entă pentru PD, o tulburare neuroge-
nerativă sau cerebrală progresivă care 
afectează mai mult de 10 milioane de 
oameni din întreaga lume. Majoritatea 
pacienților cu PD au 65 de ani sau peste 
și majoritatea sunt bărbați. 
„Practic, kurarinona vizează epoxid 
hidrolaza solubilă (sEH), care este o 
enzimă de reglementare cheie impli-
cată în metabolismul acizilor grași, iar 

inhibitorii enzimei sEH rezolvă neuroin-
flamația”, a spus profesorul Hammock, 
autor corespondent. 
„Știm de câțiva ani că inhibitorii solubili de 
epoxid hidrolază, aflati acum în studiile 
privind siguranța umană, sunt activi în 
reducerea dezvoltării bolii Parkinson la 
mai multe modele de rozătoare. Dovezile 
pentru acest lucru sunt destul de puter-
nice, în special bazate pe munca cola-
boratorului nostru pe termen lung Kenji 
Hashimoto de la Universitatea Chiba din 
Japonia. Cu siguranță, boala Parkinson 
este una dintre țintele noastre pentru 
inhibitorii sEH, dar calea de reglemen-
tare este lentă și costisitoare. Această 
cale devine mult mai rapidă pentru un 
produs natural, așa că descoperirea 
acestui produs natural oferă potențial o 
ușurare pacienților mult mai rapid decât 
un produs farmaceutic clasic.”
Pe lângă utilizarea sa ca produs natural 
pentru tratarea bolii Parkinson, kura-
rinona oferă un nou model pentru 
proiectarea unor compuși încă mai activi 
pentru a bloca neuroinflamația asociată 
cu mai multe boli neurodegenerative în 
care inhibitorii sEH au demonstrat efica-
citate în modelele de rozătoare, inclusiv 
boala Alzheimer, autism și alte tulburări, 
afirmă cercetătorii. 
„Aceste constatări prezentate în această 
lucrare ajută la consolidarea candida-
turii sEH ca jucător cheie al patogenezei 
PD prin neuroinflamație, subliniind rolul 
inhibitorilor sEH ca o nouă clasă de 
medicamente anti-neuroinflamatoare 
care tratează tulburările neurodegene-
rative, inclusiv PD”. 

Sursa: medicalxpress.com
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COVID-19:  
de ce ne pierdem mirosul?

Cercetătorii au descoperit un meca-
nism care poate explica de ce paci-
enții cu COVID-19 își pierd simțul 

mirosului.

Publicat online pe 2 februarie în jurnalul 
Cell, noul studiu a constatat că infecția cu 
virusul pandemic, SARS-CoV-2, reduce 
indirect acțiunea receptorilor olfactivi 
(OR), proteinele de pe suprafața celulelor 
nervoase din nas care detectează mole-
cule asociate cu mirosuri.

Condus de cercetători de la NYU Gross- 
man School of Medicine și de la Univer- 

sitatea Columbia, noul studiu poate, de 
asemenea, să arunce lumină asupra 
efectelor COVID-19 asupra altor tipuri 
de celule cerebrale și asupra altor efecte 
neurologice persistente ale COVID-19, 
cum ar fi „ceața creierului”, dureri de cap 
și depresie.

Pentru a obține informații despre pier-
derea mirosului indusă de COVID-19, 
cercetătorii au explorat consecințele 
moleculare ale infecției cu SARS-CoV-2 
la hamsterii aurii și în țesutul olfactiv 
prelevat din 23 de autopsii umane. 
Hamsterii reprezintă un model bun, fiind 

sănătate



mamifere care atât depind mai mult de 
simțul mirosului decât oamenii, și care 
sunt mai susceptibile la infecția cavității 
nazale.

Rezultatele studiului se bazează pe 
descoperirea de-a lungul mai multor 
ani că procesul care activează genele 
implică relații complexe 3-D, în care 
secțiunile de ADN devin mai mult sau 
mai puțin accesibile mașinilor de citire a 
genelor ale celulei pe baza semnalelor 
cheie și unde unele lanțuri de ADN sunt 
în buclă. pentru a forma interacțiuni pe 
distanță lungă care să permită citirea 
stabilă a genelor.

Unele gene operează în „compartimente” 
cromatinei – complexe de proteine care 

găzduiesc genele – care sunt deschise 
și active, în timp ce altele sunt compac-
tate și închise, ca parte a „arhitecturii 
nucleare”.

În studiul actual, experimentele au 
confirmat că infecția cu SARS-CoV-2 și 
reacția imună la aceasta scade capaci-
tatea lanțurilor de ADN din cromozomi 
care influențează formarea construcției 
receptorului olfactiv de a fi deschise și 
active și de a se învălui pentru a activa. 
expresia genelor. Atât în țesutul neuronal 
olfactiv uman, cât și în hamster, echipa 
de cercetare a detectat o reducere 
persistentă și pe scară largă a formării 
receptorului olfactiv.

Sursa: cell.com
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