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JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES 
Vol. 15, Nr. 2, Decembrie 2006 

 
Aflat deja la al doilea număr redactat în noul 

format, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, 
editat de un colectiv valoros, coordonat de D-na Prof. 
dr. Monica Acalovschi, publicaţia se prezintă 
cititorilor ca ceea ce şi editorii îşi doresc: o revistă la 
înalte standarde academice, cu articole de prim rang 
ale autorilor din ţară şi din străinătate (70%), care 
deschide noi perspective publicistice în literatura de 
specialitate internaţională. 

Editorialul acestui număr este semnat de 
Francesco Meriggi, de la Departamentul de Chirurgie 
(Secţia Hepato-Biliară) al Universităţii din Pavia 
(Italia) care oferă o imagine de ansamblu asupra 
tratamentului chirurgical al carcinomului veziculei 
biliare, cea mai frecventă malignitate a tractului biliar 
extrahepatic. Autorul insistă asupra importanţei 
stadializării preoperatorii (pTNM) asupra alegerii 
modalităţii terapeutice şi aprecierii supravieţuirii. 
Interesarea nodulilor limfatici (investigată 
histopatologic, prin imunohistochimie şi molecular) şi 
infiltrarea căii biliare sunt factori prognostici 

importanţi. Alegerea corectă a abordului chirurgical influenţează prognosticul postoperator. 
Cel mai bun tratament chirurgical rămâne, totuşi, cel profilactic, respectiv colecistectomia la 
pacienţii cu litiază veziculară simptomatică, anomalii ale joncţiunii biliare şi pancreatico-
biliare, anomalii ale arborelui bilair, polipi veziculari peste 1 cm. 

Un colectiv de autori de la Clinica a 2-a Medicală gastroenterologie, Spitalul 
Universitar Bucureşti, coordonat de dr. Carmen Fierbinteanu-Braticevici, comunică un studiu 
privind efectele Valsartanului şi a antagoniştilor receptorilor angiotensinei II în tulburările 
hemodinamice portale şi sistemice şi asupra funcţiei renale la pacienţii cu ciroză hepatică. 
Studiul a cuprins 80 de pacienţi, împărţiţi în două subgrupuri egale, unul care a primit 80 mg 
valsartan/zi, 7 zile şi celălalt care a primit placebo. La ambele subgrupuri s-au determinat o 
serie de parametri endocrini şi renali în zilele 0 şi 7. Autorii au demonstrat că după o 
săptămână de tratament cu valsartan la pacienţii cu ciroză hepatică cu hipertensiune portală se 
observă o creştere a natriurezei considerată benefică la aceşti bolnavi, precum şi modificări în 
hemodinamica portală care ar putea fi interpretate ca o reducere a rezistenţei portale. 

Christina Tziafalia şi colab. de la Departamentele de Radiologie şi Chirurgie ale 
Universităţii din Atena realizează un studiu prospectiv asupra măsurătorilor eco-Doppler ale 
venei portale şi arterei hepatice la pacienţii asimptomatici cu hepatită virală B (53 obs.) 
comparativ cu pacienţi sănătoşi (122 obs.). Măsurătorile au inclus diametrele venei porte şi al 
arterei hepatice, fluxul sanguin, velocitatea medie, indexul Doppler de perfuzie al ficatului. 
Autorii concluzionează că aceste măsurători eco-Doppler pot evidenţia modificări importante 
la pacienţii cu hepatită virală B asimptomatici. 

Gelu Osian şi colab. (Universitatea de Medicină şi farmacie Cluj Napoca) aduc în 
atenţie rezultatele preliminare ale unui studiu pe 70 pacienţi, referitor la interrelaţia dintre 
polimorfismul genei NAT2 şi cancerul colorectal sporadic, cunoscut fiind faptul că indivizii 
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cu genotip NAT2 rapid acetilator (homozigoţi negativi şi heterozigoţi) au un risc mai crescut 
de a dezvolta un cancer colorectal faţă de populaţia generală. Concluziile preliminare ale 
studiului arată că acetilatorii rapizi prezintă stadii mai precoce de cancer colorectal şi au un 
pronostic mai bun decât acetilatorii lenţi, care sunt diagnosticaţi în stadii avansate ale bolii. 

Un colectiv de la Departamentul de gastroenterologie şi hepatologie al Universităţii de 
Ştiinţe Medicale din Teheran (Nasser Ebrahimi Daryani et colab.) prezintă un studiu asupra 
recidivelor colitelor ulceroase, realizat pe 163 pacienţi urmăriţi într-un interval de 13 ani într-
o clinică privată iraniană. Concluzia autorilor este că durata, momentul apariţiei şi severitatea 
recidivelor sunt în strânsă legătură cu severitatea colitei ulceroase. 

Pravin J. Gupta (Nagpur, India) comunică un studiu retrospectiv asupra fezabilităţii 
chirurgiei de zi în proctologie, în care analizează rata complicaţiilor, recurenţa simptomelor şi 
rezultatele la distanţă în chirurgia proctologică (hemoroidectomie, fistulotomie, 
sfincterotomie, excizia polipilor rectali, sinotomie pilonidală, stricturotomie anală), pe un 
interval de 10 ani, şi ajunge la concluzia că, la aceşti pacienţi, chirurgia de zi se poate practica 
în condiţii de siguranţă, cu o rată scăzută a complicaţiilor şi recurenţelor, şi cu un nivel 
crescut de satisfacţie şi acceptare din partea pacienţilor. 

I. Copaci şi colab. de la Clinica de Medicină Internă, Institutul Clinic Fundeni, fac un 
review asupra rolului citokinelor în steatohepatitele nealcoolice. Cunoaşterea factorilor care 
reglează fenotipul diferitelor celule hepatice permite alegerea celui mai bun tratament pentru 
steatohepatitele nealcoolice şi al altor tulburări ale sindromului metabolic. 

Un grup de gastroenterologi de la Spitalul Regal Hallamshire, Sheffield (Anglia), 
coordonat de Reena Sidhu, pledează pentru avantajele recunoaşterii într-un număr mai mare 
de cazuri a ectaziei vasculare gastrice antrale cu ajutorul capsulei endoscopice în comparaţie 
cu endoscopia convenţională, afirmaţie susţinută printr-un studiu pe 128 pacienţi internaţi 
pentru hemoragie gastrointestinală. Autorii constată că leziunea poate scăpa la investigaţia 
gastroscopică, pe lotul studiat ectazia fiind diagnosticată la 4,7% dintre pacienţi cu ajutorul 
capsulei endoscopice, deşi gastroscopia nu relevase nicio leziune. 

Colectivul condus de dr. Simona Rednic, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Cluj Napoca comunică un caz de spondilită ankilozantă asociată cu boală Crohn, tratat cu 
Infliximab, inhibitor al factorului de necroză tumorală alfa, la care terapia a condus la 
ameliorarea simptomatologiei şi la ameliorarea calităţii vieţii. 

Un grup de autori, coordonat de M. S. Pitiakoudis, de la Democritus University of 
Trace (Alexandropoulis, Grecia), publică un caz rar de hidatidoză hepatobiliară. 

Paikos D. şi colab. de la Departamentul de Gastroenterologie al Spitalului 
„Theagenio” din Salonic comunică un caz de perforaţie duodenală (soldat cu emfizem 
subcutanat şi decesul pacientului) secundară migraţiei unui stent biliar în cursul ERCP, folosit 
ca tratament paliativ pentru o obstrucţie coledociană malignă. 

Krastev Z. şi colab., de la Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Universitar St. 
Ivan Rilsky din Sofia descriu trei cazuri la care s-a administrat asocierea IFN şi isoprinosine, 
cu o lună înainte de întreruperea tratamentului cu lamivudină, la pacienţi HBe negativi, cu 
intenţia de a preveni exacerbarea hepatitei la întreruperea lamivudinei. 

Colectivul de radiologi de la Spitalul Fundeni, condus de dr. Ioana Lupescu, face o 
trecere în revistă a avantajelor depistării anomaliilor sistemului venos portal (vase colaterale 
porto-sistemice, transformarea cavernomatoasă a venei porte, şunturi vasculare intrahepatice, 
anevrisme în sistemul venos portal, tromboza sau emboliile sistemului portal) prin CT 
bifazică helicoidală şi IRM, aspecte anatomice deosebit de importante pentru chirurgia 
hepatică şi radiologia intervenţională. 

D-na Prof. dr. Monica Acalovschi, redactorul şef al acestei valoroase publicaţii, 
prezentând experienţa publicistică a JGLD, pledează pentru avantajele publicaţiilor 
electronice: rapiditatea transmiterii articolelor la editori, scurtarea duratei procesului de peer 
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review, accesibilitatea la materialele publicate pentru cititori. Toate acestea urmăresc 
atragerea de noi cititori şi dobândirea atenţiei şi a credibilităţii printre publicaţiile de 
specialitate. 

Testul destinat rezidenţilor, rubrică extrem de utilă educaţiei medicale contunue, 
valorificate prin premii oferite de firma Schering-Plough Co. prezentat de dr. Liana Gheorghe 
de la Centrul de Gastroenterologie de la Institutul Clinic Fundeni, se referă la cazul unei 
paciente cu tumoră pancreatică endocrină. 

Şi prin acest număr această revistă modernă demonstrează cu prisosinţă că şi unele 
reviste din ţara noastră merită să fie cotate ISI. 

 
Oana Epure, E. Târcoveanu 
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