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Tumorile carcinoide reprezintă un
subiect controversat şi relativ puţin abordat de
literatura de specialitate.
Deşi prima descriere a unei tumori
carcinoide datează de peste un secol (Von
Merling, 1838), această patologie constituie şi
în prezent o provocare pentru medicina actuală.
Monografia D-nei dr. Viorica Vidu constituie
pe drept cuvânt un eveniment editorial în
publicistica medicală din ţara noastră,
succedând altor autori preocupaţi de acest
domeniu distinct al neoplaziilor: I. Făgărăşanu,
I. Popescu, D. Burlui, D. Setlacec, E. Proca, V.
Mangiulea etc.
Lucrarea reprezintă rezultatul unei
preocupări ştiinţifice focalizate pe studiul
tumorilor carcinoide, preocupare concretizată
firesc într-o teză de doctorat. În cele 184 de
pagini ale monografiei regăsim - pe lângă
datele din literatură susţinute de 317 titluri
bibliografice – şi rezultatele experienţei proprii
a autoarei, aceasta studiind în premieră în
România aspectele imunologice din tumorile carcinoide (antigenul HLA, studiul citogenetic
efectuat din limfocite, testarea unor markei tumorali).
Pe structura a 15 capitole sunt oferite informaţii detaliate despre tumorile carcinoide.
După un scurt istoric este precizat cadrul nosologic insistându-se asupra leziunilor
asociate şi sistemului APUD. Al patrulea capitol este consacrat clasificării tumorilor
carcinoide, pornind de la primele clasificări embriologice şi până la cele moderne, patogenice.
În capitolul despre etiopatogenia tumorilor carcinoide sunt redate noţiuni generale de
etiologie, spectrul hormonal al carcinoidelor, fiziopatologia sindromului carcinoid,
determinismul genetic al acestor tumori rare şi aspectele imunologice.
Un capitol important al cărţii se referă la anatomia patologică a tumorilor carcinoide,
privind atât aspectele macroscopice, metode de evidenţiere, cât mai ales aspectele
microscopice ultrastructurale ce constituie elemente de stadializare a tumorilor carcinoide.
În capitolul VII este descris sindromul carcinoid şi simptomatologia carcinoidelor în
funcţie de topografie.
Explorările paraclinice sunt prezentate în detaliu în capitolul VIII: biochimice, RIA,
testele de stimulare, explorări imagistice. Problemele de diagnostic pozitiv şi diferenţial sunt
dezbătute în capitolul IX. Următorul capitol se referă la evoluţia şi complicaţiile tumorilor
carcinoide, iar capitolul XI detaliază circumstanţele de descoperire a tumorilor carcinoide.
Ultimele capitole abordează probleme de anestezie în sindromul carcinoid, tratamentul
chirurgical al tumorilor carcinoide care se înscrie ca un element principal în managementul
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multidisciplinar al tumorilor carcinoide, alături de radioterapie, imunoterapie şi tratamentul cu
sandostatin.
În final sunt prezentate prognosticul, supravieţuirea şi mortalitatea determinată de
tumorile carcinoide. Într-un stil clar şi concis sunt exprimate problemele particulare pe care le
ridică aceşti pacienţi în special în ceea ce priveşte riscul anestezico-chirurgical.
Finalul cărţii este rezervat unor concluzii valoroase care ar putea căpăta caracter de
axiome ce trebuie respectate atunci când ne confruntăm cu această patologie rară.
Prin acest demers, D-na dr. Viroica Vidu, medic primar chirurg şi cercetător la
Institutul Clinic Fundeni, ocupă un loc de onoare în rândul autorilor de carte medicală,
datorită atât prezentării deosebite, cât şi problematicii abordate.
Dr. C.N. Neacşu, Prof. Dr. E. Târcoveanu
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