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Cuvânt înainte

Acest volum continu colecia de carte antropologic Francisc I. Rainer,
care are drept scop cunoaterea fiinei umane în integralitatea ei bio-psihosocial i în dinamica ce o realizeaz cu mediul înconjurtor. Aceast
viziune complex despre om a fost introdus la noi de Profesorul Rainer,
membru de onoare al Academiei Române, personalitate tiinific de vârf a
perioadei interbelice i fondatorul colii antropologice bucuretene.
Datorit viziunii sale interdisciplinare în tiin, direciile de cercetare pe
care le deschide sunt în continuare moderne, Mircea Vulcnescu
caracterizându-l drept «omul care a avut una din minile cele mai alese i
deosebit înzestrate din câte le-a fost dat s vad oamenilor din generaia
mea. Evoc (astfel) profilul intelectual al unui tip în care muli din cei ce
ostenesc azi în ara noastr pe trâmurile culturii, obinuiau s vad unul din
cele 10 capete a cror existen ne fcea s ne mândrim a fi români i s ne
bucurm c suntem oameni ».
Tema volumului de fa nu s-a lsat a fi aleas uor – având în vedere
greutatea anului 2009 scurs sub egida Anului Darwin, an dublu aniversar i
anume: 200 de ani de la naterea lui Charles Darwin i 150 de ani de la
publicarea Originii speciilor – an în care cercettorii i-au desfurat
lucrrile ce urmeaz a fi prezentate.
Anul 2010, care i-a urmat, s-a prezentat ca un an ce s-a dovedit a fi
interesant din punct de vedere al cercetrii antropologice. Volumul de fa
reunete efortul a 86 cercettori, medici, cadre didactice i nu numai, din 46
de instituii, care ne-au trimis un numr impresionant de minicapitole legate
de tema propus.
Pentru gsirea unei tematici care s se încadreze firesc în evenimentele
anului 2010 s-a optat a dedica cel de-al doilea volum Antrolopogiei i
biodivesitii – anul 2010 fiiind declarat de ctre organisme internaionale ca
ONU i UNESCO: Anul Internaional al Comunicrii, Apropierii între
Culturi, al Biodiversitii i al Tineretului. S-a considerat c înc nu am
fcut destul pentru biodiversitate i c avem înc de învat în materie de
comunicare i înelegerea culturilor lumii. Tinerii planetei vor fi provocai în
acest an pentru implicare în toate activitile societii.
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De ce Anul InternaĠional al BiodiversitĠii?
În ultimele decenii, impactul omului asupra ecosistemelor naturale s-a
accentuat îngrijortor. Experii estimeaz c numrul speciilor cunoscute a
sczut cu 40% fa de anul 1970. Dispariia accelerat a speciilor amenin
planeta pentru o perioad de câteva decenii, au avertizat specialitii.
Sterilizarea solului continu în ritm accelerat, jumtate din speciile de
mamifere sunt ameninate cu reducerea numrului de exemplare, iar un
sfert, chiar cu dispariia, în fiecare or dispar 3 specii, iar într-un an 20 000
de specii de plante i animale.
Ce poate fi mai gritor asupra interveniei omului în ecosistemul natural
în care habiteaz decât sacrificarea a zeci de exemplare de delfini rari i
deosebit de inteligeni în golfurile insulelor Feroe (Danemarca) de ctre
localnici, pe motivul asigurrii sursei de proteine în paralel cu o tradiie ce
se întinde pân pe vremea vikingilor. Dup cum se tie, nu exist condiii de
cretere a niciunui soi de animale sau psri pe insul, singura surs de
proteine fiind carnea de delfin împrit gratis tuturor louitorilor de pe
insul. Cercettorii localnici sunt preocupai de scurtarea timpului de
sacrificare, ajuns la 30”; organizaiile de protecie a animalelor consider
acest timp indecent de lung, iar medicii cer suspendarea consumului de
carne de delfin din cauza polurii avansate cu mercur a apelor, a delfinilor i
în final a consumatorilor insulari.
Declinul ecosistemelor i srcirea vieii pe Pmînt au stat întotdeauna pe
masa discuiilor, dar în afar de vorbe i promisiuni, s-a fcut prea puin
pentru salvarea biodiversitii. Aa încât, în loc de revigorare, s-a simit o
deteriorare a acesteia. Reducerea emisiilor de dioxid de carbon i ali
poluani va salva tot ce e viu pe planet, inclusiv biodiversitatea. Dar avem
nevoie de planuri i msuri de management corespunztor al ariilor naturale
protejate, care sunt centre de biodiversitate. Ar mai trebui un management
bun i pentru specii i habitate periclitate dinafara ariilor protejate.
Anul 2010 a fost un an cu multiple valene culturale, sociale i, dar mai
ales economice, economic ce i-a pus pecetea i pe activitatea celor ce i-au
dedicat timpul i energia pentru a contribui la îmbogirea cunotinelor
legate de sfera antropologiei contemporane.
Ce putem spune despre anul 2010?
x Anul 2010 a fost i Anul Chopin, dedicat unuia dintre cele mai mari
nume ale istoriei muzicii romantice. Fryderyk Chopin (1810-1849) –
polonez cu suflet arztor, copil-minune devenit la anii maturitii un
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artist recunoscut i adulat, este prezent pân astzi în repertoriile celor
mai mari pianiti ai lumii.
Deputaii europeni, în sesiunea plenar de la Strasbourg, au desemnat
2010 ca Anul European al Luptei împotriva Srciei i Excluziunii
Sociale. Banii alocai în acest moment sunt insuficieni în raport cu
necesitile de incluziune social i combatere a srciei pe care Europa
le are in prezent. Dintre cei 78 de milioane de ceteni europeni (adic
16 % din populaie) care sunt expui riscului de srcie, 19 milioane sunt
copii. Este adevrat c Uniunea European ofer fonduri pentru fructe i
lactate în coli sau bani pentru educaia colarilor, îns este nevoie de
programe concrete care s vizeze copiii din familii srace i fonduri
europene pentru aceti oameni.
Previziunile Fondului Monetar Internaional ne artau, înc din
august 2009, c scderea economic din România va continua i în
primul semestru al anului 2010.
La vecinii notri, ministrul Economiei Valeriu Lazr, în cadrul primei
edine a Consiliului de coordonare a activitii de elaborare a Planului
de recuperare economic a Republicii Moldova, a declarat anul 2010 –
anul stabilizrii i recuperrii economice pentru Republica
Moldova.
Dup unii specialiti, anul 2010 este anul în care va începe Criza
petrolului. Dezvoltarea global, dar mai ales a economiilor emergente
precum China i India, ar putea duce la un dezechilibru între cererea i
oferta de energie. Producia de petrol i gaze naturale nu va ine pasul cu
setea tot mai mare de energie la nivel mondial. Cel puin aa arat
ultimul raport al Ageniei Internaionale a Energiei.
În anul 2010 s-a aniversat 1685 de ani de la primul Sinod Ecumenic de
la Niceea (325) i a 125 de ani de la recunoaterea oficial a autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române (1885) La iniiativa Preafericitului Printe
Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat
ca anul 2010 s fie declarat Anul omagial al Crezului Ortodox i al
Autocefaliei româneti în Patriarhia Român.
În Statele Unite ale Americii anul 2010 a fost declarat Anul Bibliei.
Conform zodiacului chinezesc, 2010 a fost Anul Tigrului de Metal (un
an dur i remarcabil), ce a urmat dup anul Bivolului de Pmânt. Este
anul ce s-a derulat sub semnul în care s-au nscut atât personaliti
precum Charles De Gaule, Ho Shi Min, D. Eisenhower, cât i nemuritori
precum Ludwig v. Beethoven.
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Cartea de fa continu irul de volume al coleciei «Zilele Fr.I.Rainer»
prin reunirea într-un dialog a specialitilor din diverse discipline deschise
spre problematicile antropologiei, prin construirea forumului de aciune în
domeniul cercetrii antropologice româneti iniiat în volumul precedent,
fiinând în regim continuu sub egida Comisiei de Antropologie a Academiei
Române i a Societii Academice de Antropologie.
Am inut i în acest volum – distinct de cel precedent, s nu limitm
numrul de autori, pentru a crea astfel o baz larg legat de experiena
numeroaselor contacte între cercetatorii dedicai domeniului antropologic.
Ne bucur c suntem i am rmas muli i sperm s putem fructifica
aceast colaborare, cu reale deschideri interdisciplinare. Desprirea pe
capitole, sau o ordonare tematic, profitabil tiinific i ca modalitate de
lecturare, ar fi obstrucionat îns ideea prezentului volum, ce se vrea
interdisciplinar.
Nu este o întâmplare c nu numai prezentul volum, ci i istoria
Institutului de Antropologie poart sigiliul personalitii lui Rainer, în sensul
c a alimentat continuu interaciunea disciplinelor antropologice consacrate
studiului biologic i studiului cultural al fiinei umane.
V rugm s considerai c minusurile aprute în redactarea crii vor fi
corectate i sperm c nu se vor mai repeta la urmtoarele volume.

Dr. Andrei KOZMA
Preşedinte Societatea Academică de Antropologie
Director ştiinţific al Comisiei de Antropologie al Academiei Române
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OMAGIU PROFESORULUI RAINER,
LA 70 DE ANI DE LA INAUGURAREA
INSTITUTULUI DE ANTROPOLOGIE

Dr. Cristiana Glavce, c.s.gr.I.
Directorul Institutului de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei
Române, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale
Dr. Andrei Kozma, Preşedinte Societatea Academică de Antropologie
Director ştiinţific al Comisiei de Antropologie al Academiei Române

Se împlinesc 70 de ani de la inaugurarea Institutului de Antropologie
Francisc I. Rainer (20 iunie 1940). Readucerea în memorie a creatorului i
fondatorului lui se constituie într-o datorie de omagiu i recunotin pentru
toi cei prezeni la aceast sesiune.
Francisc I. Rainer reprezint personalitatea de referin a antropologiei
româneti instituionalizate. coala de antropologie pe care o creeaz poart
pecetea gândirii sale interdisciplinare, novatoare i originale.
În acelai timp este un ilustru anatomist i embriolog care a reorientat i
modernizat coala de anatomie din România.
Nscut într-o familie de intelectuali austrieci din Bucovina, în 1874, ca
cetean austriac, cere i obine certificatul de naturalizare ca român în 1904.
coala i-o face la Iai i Bucureti unde ulterior se înscrie la Facultatea
de Medicin (1892). Documentele dovedesc calitatea lui de elev i student
foarte dotat, impresionându-i profesorii, personaliti ilustre, cu erudiia sa.
Înc din facultate este primit de Prof. Al. Obregia ca preparator în
laboratorul Catedrei de histologie (1894).
Din acest moment, evoluia marelui savant poate fi împrit în trei
etape importante, dispariia lui (4 august 1944) în plin perioad de creaie
frângând brusc acest destin.
Prima etap, din 1894, este perioada de formare tiinific. Lucreaz mult,
cu o disciplin i o nevoie de perfecionare cu totul excepionale. Din 1896
devine prospector la Spitalul Colea, sub conducerea Prof. G. Stoicescu.
Paralel continu studiile de biologie general. Se specializeaz în Elveia,
Germania, Anglia, Grecia. Îi susine teza de doctorat în medicin în 1903,
primind distincia Cum laude. În 1900 înfiineaz împreun cu I. Brukner
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„Societatea Academic” din Bucureti i particip la întemeierea revistei
„Annales de biologie”. Începe strângerea de materiale pentru coleciile de
anatomie, embriologie i celebra sa colecie de cranii pentru antropologie.
A doua etap începe în 1913, când este numit profesor de anatomie
descriptiv la Facultatea de Medicin din Iai. Este perioada din viaa lui
dedicat în special preocuprilor didactice i formative. Rainer considera c
îi revine misiunea spiritual de a face îneleas alctuirea omeneasc în
complexitatea sa bio-socio-cultural. Rainer este convins c doar studiul
biologic al omului îl plaseaz pe acesta într-o condiie subuman, iar
studierea lui doar din punct de vedere spiritual, incomplet, evideniind
astfel necesitatea unui studiu complex, interdisciplinar bio-cultural. Este
convins de importana geneticii în înelegerea formelor i funciilor organismului i care explic diversitatea speciei umane.
În 1920 este transferat în calitate de profesor, apoi ef de catedr de
anatomie i embriologie la Facultatea de Medicin Bucureti. Din 1921
introduce un curs de antropologie artistic, practic de antropologie, la coala
Superioar de Belle-Arte Bucureti, iar în 1931 reorganizeaz Institutul
Naional de Educaie Fizic i Sport, unde introduce un curs de antropologie
i anatomie.
În cursurile sale reuete performana de a integra învmântul anatomic cu cel de cultur general. Viziunea sa despre anatomie este cu totul
diferit de cea clasic. Revoluioneaz i modernizeaz anatomia prin studierea ei în legtur cu fiziologia realizând astfel legtura dintre form i
funcie, considerând c forma i funcia constituie o unitate. Aceast nou
abordare a unei ramuri tiinifice medicale, considerat descriptiv, printr-o
metod fenomenologic, îl face pe Rainer s fie unic în pleiada de mari
profesori i savani ai începutului de secol XX în România, care au
entuziasmat i au fost venerai de studeni i oameni de cultur. Anatomia,
dintr-o tiin pe cadavre, devine o tiin a organismului viu prin
formularea dat de Rainer i atât de cunoscut astzi: „anatomia este tiina
formei vii” plasat la intrarea în slile de disecii ale Facultii de Medicin
din Bucureti.
Preocuparea lui Rainer pentru înelegerea omului în complexitatea biosocio-cultural l-a fcut pe alt savant de renume i creator de coal, Prof.
D. Gusti, s-i solicite colaborarea în studiul complex al populaiilor din
România. Acesta este momentul care deschide o alt etap a vieii
profesorului: preocuprile sale de antropologie modern propriu-zis. Pentru
aceast nou abordare, Rainer era foarte bine pregtit, datorit cunotinelor
vaste de anatomie i embriologie ce-i fundamentau i susineau abordri
ontogenetice i filogenetice ale evoluiei biologice umane. Iar formarea sa
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intelectual, cu deschideri largi filozofice, istorice, artistice, îi ddeau
posibilitatea înelegerii laturii spirituale umane, pentru care din tineree
manifest un interes deosebit.
Rainer definete antropologia ca tiina fenomenului om.
Cea de-a treia etap este concretizat prin colaborarea dintre Rainer i
Gusti (1927-1930) i prin instituionalizarea antropologiei româneti. Au loc
campaniile complexe de cercetare ale populaiei româneti din zona
montan i tiprirea monografiei Anchete antropologice în trei sate
româneti din CarpaĠi, lucrare fundamental în antropologia româneasc.
Concomitent, Rainer demareaz studii de antropologie auxologic urban.
Teza de doctorat a dr. Valentina Roca, condus de Rainer, este o lucrare de
referin în acest domeniu.
Rainer a fost un creator de instituii pe care le-a construit, înzestrat i
condus metodic. Astfel realizeaz Institutul de Antropologie în 1937
(inaugurat oficial în 1940), pe care l-a conceput de la detalii de construcie
pân la direcii de cercetare i pe care l-a înzestrat cu un muzeu de
antropologie în care îi expune coleciile. Aceast realizare a stârnit
admiraia antropologilor participani la al XVII-lea Congres Internaional de
Antropologie i Paleoantropologie (Bucureti, 1937) i a constituit instituionalizarea antropologiei româneti i plasarea ei între cele mai moderne
coli pe plan internaional. Operele scrise sunt relativ puine, îns a lsat o
coal antropologic instituionalizat i a format o pleiad de oameni de
tiin i intelectuali care i-au urmat ideile. Modul în care a fost perceput de
elevii i intelectualii de marc ai rii îi contureaz elocvent personalitatea i
unicitatea sa în viaa tiinific i cultural româneasc.
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ROLUL LUI DARWIN
ÎN FUNDAMENTAREA
ANTROPOLOGIEI TIINIFICE MODERNE

Dr. Cristiana Glavce, c.s.gr.I.
Directorul Institutului de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei
Române, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale

Despre antropologia tiinific putem vorbi abia la mijlocul secolului al
XIX-lea, având ca suport recunoaterea apartenenei omului lumii animale
i, prin urmare, a evoluiei lui treptate într-un timp foarte îndelungat.
Aceast teorie este creat i susinut de Darwin în volumul Originea
speciilor prin selecĠia natural sau lupta pentru existenĠ în natur,
creionat înc din 1834, dar publicat abia în 1859 (prima ediie).
Preocupri antropologice anterioare, de fin specialitate, erau cantonate în
anatomia, fiziologia, psihologia, sociologia uman sau descrieri de populaii
cu elemente antropologice i etnologice. Dar întotdeauna în aceste lucrri
omul era considerat în lumea vie ca ceva aparte, unic nepunându-se
problema existenei umane decât sub forma sa contemporan. De asemenea,
neabordându-se originea lui decât în manier creaionist.
Începând îns cu secolul al XVIII-lea i mai ales în prima jumtate a
secolului al XIX-lea, informaiile, legturile între fenomene i structuri,
studii aprofundate pe diverse aspecte în special fiziologice la om i animale,
descoperirile i teoriile din geologie, botanic, zoologie, pregtesc terenul
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unei noi abordri a evoluiei vieii pe Pmânt, deci i a originii speciei
umane.
În anul 1858, „Originea speciilor prin selecie natural sau lupta pentru
existen” produce „una din cele mai mari revoluii ale tiinei moderne” prin
redescoperirea ideilor savanilor din antichitate, care susineau c universul în
ansamblu su este „emergen, devenire, transformare-metamorfoz”.*(1)
În acest volum Darwin prezint i susine (prin observaii personale
directe i prin interpretarea a numeroase observaii privind formele de via,
descrierea lor, a specificului lor comportamental, a condiiilor mezologice
în care triesc etc., colecionate de ctre alte personaliti tiinifice, care la
rândul lor le-au observat direct sau au cules informaii din lumea întreag),
selecia natural ca lege a naturii care dovedete existena evoluiei lumii vii.
Prin selecia natural (dar nu numai) Darwin demonstreaz genealogia
comun a tuturor fiinelor vii, printre care îl consider i pe om ca o apariie
tardiv în natur. Astfel, el pune bazele unei tiine iniial teoretic, apoi din
ce în ce mai experimental, care leag un trecut pentru totdeauna disprut cu
un prezent care mereu se modific.
Teoria originii speciilor prin selecia natural i originea animal a
omului, dei aprut pe un teren deja pregtit, a stârnit o adevrat revelaie,
depind sfera tiinelor naturii i fiind preluat de sociologi, filozofi i
clerici, creându-se coli pro i contra i fiind exploatat de asemenea în sfera
politicului (originea comun a raselor umane care susin abolirea sclavagismului i motivarea rzboiului de secesiune, dezvoltarea socialismului prin
egalitatea dintre oameni), încât importana real în antropologie i anume ca
suport tiinific al originii i evoluiei omului din forme inferioare, ce
constituie suportul dezvoltrii ei tiinifice, este în general puin pus în
eviden.(2,1)
În istoria antropologiei lui Darwin nu i se atribuie locul cuvenit, fiindu-i
recunoscut doar teoria evoluionist în acest domeniu, dei opera sa îl
indic ca precursor al antropologiei în sensul cel mai complex i modern de
abordare al acestei tiine. El realizeaz i demonstreaz legturi deosebit de
pertinente între aspectele antropo-fiziologice, medicale i socio-culturale ale
*

L’évolution rien ne l’arrête. Dossier pour la science no.63, 2009 in J.C.Ameisen "Dans
l’oubli de nos métamorphoses", p.1.
x „Totul curge”, Heraclit (2500 ani î.H.)
x „Nimic nu se creaz, nimic nu se pierde, totul se transform”, Anaxagora
x „Aceleai (elemente) care formeaz cerul, marea, pmânturile, soarele, formeaz de
asemenea mirodeniile, arborii, fiinele”, Lucreiu, sec. I î.H.
x „Amestecurile, ordinea combinaiilor i elementelor difer”, I.C. Comeisen
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omului, punând de asemenea bazele sociologiei tiinifice a etologiei i face
legtura între filozofie i tiinele naturii.
Pentru a înelege aportul lui Darwin în evoluia gândirii tiinifice (i
implicit în antropologie), trebuie s inem cont de nivelul la care ajunsese deja
viaa tiinific prin acumulri faptice i teoretice datorate unui ir lung de
savani. În secolul al XVIII-lea i mai ales secolul al XIX-lea, descoperirile i
inveniile, studiile cosmosului, pmântului i ale vieii, precum i teorii asupra
legilor ce le guverneaz, se constituie într-o adevrat furtun de idei ce antreneaz adepi atât în lumea oamenilor de tiin, cât i în viaa social. Industrializarea, dezvoltarea mijloacelor de transport, de comunicare, instaurarea
capitalismului i modificrile socio-culturale impulsionate de toate aceste
aspecte noi de via, influeneaz i faciliteaz mult dezvoltarea tiinelor.
Viaa tiinific, foarte activ în aceast perioad, este într-o continu cutare
a înelegerii vieii, originii ei i implicit a omului, ideea de evoluionism deja
conturându-se. Unicitatea omului, rupt de celelalte vieuitoare, începuse s fie
pus la îndoial. Catalizatorul tuturor acestor preocupri, care reuete s sintetizeze experiena i gândirea tiinific a peste 2000 de ani, construind o
teorie care rezist i astzi (ultimele descoperiri în paleoantropologie, dar mai
ales în genetic deschizându-i noi perspective) este Darwin, prin formularea
teoriei seleciei, ce explic originea i evoluia speciilor, printre care i a
omului. (1)
Arborele genealogic al vieuitoarelor, elaborat de Darwin, a deschis
perspective de cercetare noi i a lrgit perspectivele tiinifice de abordare a
înrudirii dintre specii.
În concepia lui Darwin, evoluia speciilor se realizeaz pe parcursul
unui timp foarte îndelungat, majoritatea speciilor noi formându-se de-a
lungul timpului din specii care au disprut astzi. Dup autor, ar fi mai
asemntoare evoluia vieii cu un coral decât cu un arbore, deoarece
speciile noi sunt la captul unor ramuri pierite, ca la coral.
Întreaga oper a lui Darwin, nu numai tratatele sale de biologie
(„Originea speciilor”, „Descendena omului i selecia sexual”, „Emoiile
la om i la animale” sau „Variaia animalelor i plantelor”, „Jurnalul unui
naturalist în jurul lumii”) i psihologie („Expresia emoiilor la om i animal”
i „Instinctul”), constituie catalizatorul dezvoltrii antropologiei tiinifice.
De la început, aceast tiin a depit graniele unei simple antropologii
fizice sau studiul istoriei filogenezei umane, cum a fost creionat ulterior în
prima jumtate a sec. al XX-lea. În toate lucrrile sale de botanic, entomologie sau geologie gsim acelai fir rou ce explic originea comun a lumii
vii ce se transform în timp prin selecia natural i lupta pentru existen în
forme din ce în ce mai complexe i mai adaptate mediului în care triesc,
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omul nefcând excepie de la aceast regul. Am putea face o analogie cu
tabelul lui Mendeleev, deoarece i acesta presupune goluri pe care le
intuiete ca existen i informaie, în completarea teoriei sale. Darwin îl
claseaz pe om între celelalte vieuitoare cu argumente tiinifice bine
susinute. Sugereaz intuitiv importana geneticii în filogeneza uman, chiar
în lipsa verigilor lips – reprezentate de fosile, care ulterior s-au completat
prin gsirea lor i urmeaz s se mai descopere. „Originea Speciilor” este
considerat opera care aduce o adevrat revoluie în gândirea tiinific,
care permite dezvoltarea tiinelor moderne prin deschiderea de orizonturi
nebnuite pân la apariia ei, nu numai în tiinele naturii, ci i în tiinele
umane i care continu s fie surs de inspiraie i în zilele noastre, în
special în cercetarea interdisciplinar bio-psiho-ecologic i genetic. Odat
recunoscut originea i filogeneza uman, antropologia are posibilitatea s
se dezvolte ca tiin de sine stttoare, cu obiect de studiu bine definit.
În sprijinul dezvoltrii antropologiei inter i pluridisciplinare, iese net în
eviden prin operele sale referitoare la specia uman care acoper dou
mari domenii:
A. Biologic – în afara „Originii speciilor” trebuiesc menionate:
x Variaia animalelor i plantelor (1869), volum care ar fi trebuit s
precead logic Originea speciilor (apare ulterior – dup 9 ani), deoarece
conine argumente experimente i observaii de baz care susin expunerea
teoretic a originii speciilor. Majoritatea operei sale (deci i acest volum) a
fost creionat între 1834-1838, dar din motive obiective Originea speciilor
apare prima, dei reprezint esena concluziilor teoretice desprinse din
celelalte volume, care cronologic vor aprea mai târziu.
Darwin consider c scopul acestei lucrri nu const „în descrierea
numeroaselor oase de animale pe care omul le-a domesticit, de asemenea
nici de plante pe care a reuit s le cultive”, ci „de a indica, pentru fiecare
specie, datele pe care le-a putut culege sau observa, în msura în care
acestea mrturisesc importana i natura modificrilor pe care animalele i
plantele le-au achiziionat sub dominaia omului, sau care aduc argumente
asupra principiilor generale ale variaiei”.(4)
Omul este considerat de autor ca factor activ în crearea variabilitii
lumii vegetale i animale prin procesul de domesticire, pe de-o parte, i al
seleciei artificiale, pe de alt parte.
Darwin arat c omul a putut, prin dezvoltarea culturii sale ca specificitate de specie, s induc noi caliti animalelor domesticite sau plantelor cultivate prin întrirea acelora deja existente sau creând noi variaii prin încru15

ciri de rase sau soiuri ce corespundeau întâi nevoii lui de a obine hran i
for de munc în cantiti satisfctoare nevoilor sale, apoi intervenind i
dorina obinerii de modificri estetice, care au evoluat în funcie de
canoanele estetice ale timpului (aspect cultural).
Dar în acelai timp, atât speciile slbatice, cât i cele domestice prezint
variaii spontane datorit condiiilor mezologice în perpetu modificare, de
care Darwin era contient i le apreciaz capacitatea de aciune în apariia de
noi caractere la nivel individual i de specie (inclusiv cele genetice).
x Descendena omului i selecia natural (1875)
O alt oper complementar a Originii speciilor este DescendenĠa
omului i selecĠia sexual.
„Odat ce am fost convins în 1837 sau 1838 c speciile sunt produse
susceptibile ale modificrii, nu m-am putut împiedica s nu cred c omul
trebuie s asculte de aceleai legi.” (4)
DescendenĠa este de fapt o aplicaie a teoriei Originii speciilor în care
evoluia filogenetic a omului nu este punctual discutat, ci cuprins în evoluia general a speciilor. Dar în care se precizeaz originea omului în cadrul
lumii animale. Definindu-i originea, este clar faptul c omul a evoluat, ca i
celelalte specii, forma actual reprezentând rezultatul în timp istoric al
rolului seleciei naturale asupra sa, ca pentru toate celelalte vieuitoare.
Problema evoluiei filogenetice umane este tratat mult mai târziu fa
de apariia Originii speciilor în DescendenĠa omului i selecĠie sexual
(1875). Dei este deja gândit înc din 1837-1838 în linii generale, Darwin
consider c în cazul evoluiei speciei umane, pe lâng selecia natural
acioneaz un nou tip de selecie, selecia sexual (teorie i termeni originali,
concepui i introdui de Darwin). Selecia sexual completeaz selecia
natural i care este întâlnit în toat lumea animal. Selecia natural i cea
sexual sunt considerate motor al evoluiei, ce se constituie într-un exemplu
de rezultat atât al metodei inductive cât i deductive. Dar în cazul speciei
umane capt o conotaie i importan cu totul special, constituind o form
particular a principiilor generale expuse în Originea speciilor. (1, 5)
Datorit faptului c înc din volumul Originea speciilor (1858) reiese c
teoriile darwiniene se aplic i la om (introducându-l în lumea animal),
volumul privind descendena uman n-a mai produs reaciile violente între
susintorii i criticii teoriei provenienei omului din lumea animal i a
evoluiei lui treptate de la forme primitive la cea actual. Darwin consider
c omul a evoluat dintr-o specie disprut demult în timpul evoluiei ce ar
constitui nod de filiaie al maimuelor inferioare cu forme primitive
humanoide. Aceast concluzie nu se sprijin neaprat pe un studiu concret
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asupra fosilelor (puine la numr în acea perioad i fr posibilitile de
datare precis), ci pe deducii bazate pe anatomie, embriologie i în special
de psihologie. Probele adunate, ordonate i interpretate de Darwin în acest
sens, sunt convingtoare i descoperirile ulterioare, cât i evoluia metodelor
i aparaturii tiinifice de cercetare în acest domeniu le susin, aducând noi
materiale tiinifice necesare argumentelor rezultate dintr-o logic i o
intuiie tiinific inegalabile.
Darwin nu a cutat legtura între tiin i religie, considerând c sunt
dou entiti de ordin diferit. El a pus în lumin i a legat într-o succesiune
imbatabil observaii, fapte i rezultate din cercetri tiinifice proprii sau
interpretri ale lucrrilor i observaiile altor oameni de tiin ai vremii din
domenii foarte diverse. Marele merit al lui Darwin este de a reui s
reuneasc materiale din domenii foarte diverse (anatomie, fiziologie,
botanic, teologie etc.) considerate pân la el fr importan sau o legtur
explicit între ele i s le redea adevrata lor valoare tiinific într-o
construcie interdisciplinar în cadrul tiinelor naturale. În acelai timp,
acest demers capt i o importan filozofic, prin indicarea unor noi
moduri de interpretare a lumii.
În acest volum, Darwin introduce termenul de selecĠie sexual, a crei
teorie este considerat de autor ca o form a seleciei naturale, comune
tuturor animalelor, inclusiv omului. Baza acestei selecii o constituie capacitatea mai mare a unor masculi înzestrai cu caractere benefice speciei de a
atrage în mod special femelele, asigurându-se astfel o descenden mult mai
numeroas de urmai rezisteni i bine înzestrai. Deci influenând selecia
unor caractere ce le sunt caracteristice i în acelai timp favorabile speciei.
Pentru om, selecia sexual capt i o important component sociocultural, specific lui. (5)
x B. Psihic:
Expresia emoĠiilor la om i animale (aprut în 1876). Acest volum a
fost gândit iniial de Darwin drept un capitol al volumului DescendeĠa
omului i selecĠia sexual. Dar pe parcursul dezvoltrii lui i-a dat seama c
din cauza complexitii subiectului este necesar a fi tratat separat, formând
un volum de sine stttor. (3)
Studiul expresiei umane în acea perioad era o tem foarte la mod,
concretizat în multe scrieri, în special din punct de vedere anatomic. Se
considera (Sir C. Bell) c muchii feei au fost creai în mod special pentru
realizarea diferitelor expresii care corespund sentimentelor de moment.
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Darwin scoate în eviden existena expresiei, deci a empatiei, i la
animale, nu numai la om. Animalele simt empatie i prin aceast trstur
autorul semnaleaz i din acest punct continuitatea dintre acestea i om.
Aceast capacitate de exprimare a emoiei i deci a empatiei (pe care el o
numete, dup coala scoian, simpatie).
Darwin consider capacitatea de empatie ca o caracteristic a tuturor
mamiferelor. Actual, în studiile de laborator sunt folosite roztoarele pentru
studiul neurohormonilor implicai în empatie, conform acestei trsturi
comune a mamiferelor i recunoscut universal.
Un mare numr de expresii importante nu au nevoie s fie învate, fiind
transmise ereditar. Acest fapt explic cum, indiferent de vârst sau ras, atât la
om cât i la nimale, expresiile exprim aceleai stri de spirit prin micri
identice.
Rolul educaiei sau al imitaiei este foarte restrâns în primele zile de
via, fiind scoase de sub controlul individual i se manifest prin modificri
neurovegetative.
Darwin a strâns în sensul acesta multiple observaii pe copii de la
natere i în continuare în desfurarea lor, precum i de la animale în
evoluia lor ontogenetic, gsind cele mai multe asemnri la vârstele mici.
De asemenea, pentru a putea decela ce este învat/imitat a fcut observaii
pe copii nscui orbi i pe indivizi din populaii diverse.
Orice micare, înnscut sau ereditar, de expresie, pare s aib origine
independent i natural. Dar, odat dobândit, poate fi folosit foarte bine
contient i voluntar ca mijloc de transmitere a gândurilor. Darwin concluzioneaz c micrile înnscute sau ereditare au avut întotdeauna la început
acte direct utile sau sunt rezultate indirecte ale excitaiei.
Facultatea de a recunoate este un act de învare – exist o educaie a
înelegerii codului expresiilor comune pentru toate mamiferele.
O subliniere a lui Darwin în aceast privin este uniformitatea expresiilor principale la oameni pe întreg globul – observaie-argument pentru
autor privind descendena unic a tututor indivizilor din specia uman. La
fel ca i organele corpului, i inteligena este practic caracteristic speciei
(cu mici variaii, normale între indivizi), fapt care dovedete c toate aceste
caracteristici comune umanitii s-au format înaintea separrii pe rase – deci
fondul uman unitar. Este mult mai probabil, susine Darwin, c strânsa asemnare a construciei morfologice i a psihicului dintre rasele umane provin
ereditar. Dintr-o surs unic, primitiv, dar deja cu caractere umane. (6)
Privind expresiile, se pot recunoate expresii câtigate evolutiv mai
recent, de exemplu plânsul, care nu se mai regsete la maimuele supe18

rioare, în schimb se întâlnete la unele maimue inferioare, ceea ce ar susine
c strmoul nostru comun este evolutiv sub aceast categorie de maimue
(fapt susinut de descoperiri foarte recente).
Darwin subliniaz relaia strâns între emoii i manifestrile lor,
precum i influena efortului muscular în susinerea acestora exercitat asupra
sistemului vascular i implicit asupra creierului.
Teoria expresiei susine concepia lui Darwin c omul provine dintr-un
animal inferior, strmo comun cu al maimuelor i vine în ajutorul opiniei
unitii specifice a diverselor rase umane, care pentru momentul acela este o
concepie cu totul revoluionar tiinific.
Studierea expresiilor, considerate un punct comun pentru toate mamiferele, deci include i omul, constituie un punct de sprinin al teoriilor
darwiniene asupra transformismului.
Omul fiind considerat emergena cea mai nou i evoluat a lumii
animale realizat de selecie, se bucur de o analiz mai aprofundat a
expresiei emoiilor sau sentimentelor sale. Darwin consider c expresia
uman este subordonat la trei principii generale:
x Obiceiuri utile individului – iniial involuntare, devin în timp
voluntare, se manifest aproape incontient, fr a mai pstra utilitatea ce
le-a determinat. Sunt gesturi ancenstrale, întâlnite atât la om cât i la
animale, care se transmit ereditar.
x Principiul antitezei: producerea de gesturi specifice sentimentelor ce
le determin agresiune, ataament).
x AfecĠiuni independente de voinĠ, obinuinĠ i care sunt condiĠionate
de tipologia sistemului nervos:
– o degajare a forei nervoase care produce o cretere a activitilor
fiziologice ale corpului (în special sistemul cardio-vascular i nervos);
– o cdere a forei nervoase care produce o scdere a acestora.
Modificrile cele mai rapide datorate emoiilor se produc la nivelul aparatului circulator în special la nivelul inimii, producând un aflux de sânge
(roea explicat ingenios de Darwin ca expresie a sentimentului de jen
sau pudoare) sau o retragere a sângelui din capilare (paloarea ce exprim
fric, furie).
Pentru om este specific controlul exprimrii sentimentelor prin educare
pân la a reprima sau a le substitui ca form de exprimare. De asemenea,
nuanete de exprimare sau specific umane. În evoluia sa omul i-a modelat
formele de exprimare a sentimentelor prin influena socio-cultural exercitat asupra sa. Ca forme de expresie întâlnite doar la om, Darwin exemplific suferina exprimat prin plâns cu sughiuri, precum i deschiderea gurii
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în caz de mirare, surpriz. De asemenea, expresii care în afar de mimic i
atingere corporal implic micri speciale ale membrelor (în special cele
superioare).
x Instinctul – carte neterminat i publicat dup moartea autorului.
Ceea ce a conceput darwin din aceast lucrare reprezint o indicaie a
indeilor sale asupra evoluiei instinctelor i constituie un adaos la cartea lui
J.G. Ramanes EvoluĠia mintal la animale.
Pân la apariia crii Originea speciilor principiile evoluioniste sau
transformiste erau considerate teze imaginare. Prin apariia acesteia, Darwin
zdruncin credinele fundamentale de pân atunci, deschizând calea exprimrii tiinifice, susinut prin observaii de netgduit care demonstreaz
evoluia fiinelor vii din forme simple la început în forme din ce în ce mai
evoluate în complexitatea lor. Acest demers este comun oricrei specii de
plant sau animal (deci implicit omului). Iar motorul principal al acestui
demers îl constituie selecia natural. (7)
Dar Darwin are simul critic i viziunea tiinific de a nu-l considera
unicul martor. Realizeaz importana caracterelor dobândite, importana
folosirii sau nu a unei pri de organism în evoluia ulterioar a speciei,
introduce pe lâng importana seleciei naturale i a celei sexuale, dar îi
recunoate limitele de înelegere datorate nivelului atins de dezvoltarea
tiinei din acea perioad. De asemenea, îi recunoate greelile pe care
caut s le înlture în ediii ulterioare ale operei sale, Realizeaz importana
presiunii condiiilor mezologice externe i interne în selecie i rolul lor în
conservarea mutaiilor favorabile pentru supravieuirea i deci evoluia
speciilor în condiii diferite sau modificate.
Descendena animal a omului este bine dovedit, dar consider c
omul i maimuele superioare nu au o legtur direct între ele, ci au un
strmo comun, inferior ambelor linii de dezvoltare. „Omul este, împreun
cu alte specii, co-descendentul unei forme vechi, inferioare i stinse”. (7)
Un alt merit deosebit îl constituie faptul c Darwin înelege i
demonstreaz c evoluia uman, ca i evoluia întregii lumi vii, s-a produs
lent în timp îndelungat, fiind în contradicie sub acest aspect cu specialitii
timpului. Dar viitorul i-a dat dreptate.
Darwin folosete pentru prima oar în istoria tiinific argumente de
ordin medical în susinerea originii animale a omului i în explicarea
aciunii seleciei naturale.
În lucrrile sale, Darwin d numeroase indicaii pentru cercetarea antropologic concret i pentru abordarea interdisciplinar a ei, pe care o
consider factor responsabil pentru înelegerea mai clar a aciunii factorilor
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selectivi ce au acionat sau acioneaz asupra speciei umane. Consider c
fr noiunile de zoologie, botanic, geologie, evoluia în timp istoric a
omului nu poate fi îneleas i susinut, iar pentru mecanismele ce
acioneaz i a rezultatelor obinute în urma seleciei naturale i seleciei
sexuale selecia artificial fcut de om în scopul domesticirii aduce
argumente de netgduit.
O latur a personalitii gândirii sale tiinifice o constituie un antropocentrism lax. El considerând dezvoltarea progresiv a calitilor morale i
mintale i în lumea animal, atribuindu-le nu numai rudimente de inteligen
dar i sim moral. Susine existena acestor aceste caliti la animale fcând
analogie cu dezvoltarea gradual a acestora în diverse etape ale evoluiei
copiilor. (3)
Toat opera lui Darwin are tangene antropologice. Dar volumele
DescendenĠa omului i selecĠia sexual i Expresia emoĠiilor la om i
animale constituie opere de temelie în înelegerea evoluiei omului i a
complexitii sale de nedisociat (decât didactic) bio-psiho-social.
De asemenea, lucrarea Jurnalul cltoriei unui naturalist în jurul lumii,
chiar dac este axat pe probleme ale macroevoluiei, conine numeroase
indicaii programatice pentru cercetarea antropologic concret. Abordând
probleme sociale, ideile scriitorului au fost preluate i transformate în
„darwinismul social” al începutului sec. al XX-lea, dar care în realitate nu
reprezint fondul real al însemnrilor autorului.
Nici preluarea eronat a clerului i mass-mediei din acea perioad (ce
persist i astzi), c oamenii actuali sunt urmaii direci ai maimuelor
superioare actuale, nu respect deloc ideile originale ale lui Darwin, care
presupuneau un strmo comun îndeprtat în timp i evoluie.
Problema seleciei sexuale este o problem deschis i astzi, când
studiul comportamental uman i animal este o tem de cercetare de prim
actualitate i cruia i se d o importan deosebit. (7)
În legtur cu aceasta, nuditatea corporal uman înc nu este elucidat,
constituind un prilej de confruntri tiinifice. Presupunerile lui Darwin pe
aceast tem (selecie sexual în timp) nu pot fi neglijate.
Originalitatea operei lui Darwin nu const în descoperiri de anvergur,
ci în capacitatea de a înelege i co-relaiona cunotinele existente cu propriile observaii într-o înlnuire logic i bine susinut a argumentelor
aduse, precum i în implicarea mecanismelor descoperite de el care au
contribuit la aceast evoluie: selecia natural – ca factor general i selecia
sexual, pe care fr s-o limiteze doar la om, o consider important în
antropogenez.
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Alt merit al lui Darwin const în faptul c nu studiaz lumea vie de pe o
poziie totalitar antropocentrist, considerând c fiecare specie în evoluia ei
are resurse specifice, pe care i le dezvolt în timp, încât s fie cât mai
compatibile cu condiiile de via ce includ concurena, lupta pentru
supravieuire i un mediu în continu modificare.
În concluzie, Darwin este precursorul antropologiei în sens larg: al
antropologiei biologice, fiziologice, biochimice, futurologice, etologice i
eugenice.
De asemenea, este valoroas i exemplar ideea sa de valorificare
antropologic a datelor de patologie uman comparativ cu cele de patologie
animal – demers absolut original.
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UNELE ASPECTE EVOLUTIVE
ALE FUNCIILOR COGNITIVE

Prof. Dr. Constantin Bălăceanu-Stolnici
Membru de onoare al Academiei Române
Una din performanele cele mai impresionante ale speciei noastre e
reprezentat de activitatea ei cognitiv. Aceast activitate aa cum am artat
înc din 1972 cu Edmond Nicolau1 se interpune între recepia semnalelor
(senzaiile senzitivo-senzoriale)i deciziile comportamentale motorii. Ea
opereaz în special ca un sistem de rezolvat probleme În cadrul ei distingem
 un nivel concret (al formrii percepiilor, recunoaterii formelor,al
reprezentrilor i imaginarului) i
 un nivel abstract al clasificrilor (în general de tipul mulimilor „fuzzy”)
paralele i ierarhizate, al formrii conceptelor, i al „manipulrii”acestora prin operaii logice (bivalente, dar i polivalente).
Activitatea cognitiv realizeaz cunoaterea raional (calitativ dar i
cantitativ) a lumii i definete gândirea raional. Un aspect extrem de
important este faptul c modul ei de operare este structurat (gestionat) cu
ajutorul limbajului articulat specific Homininelor, care opereaz de multe
ori sub forma limbajului intern.
Dei iniial s-a crezut c activitatea cognitiv este algoritmic,
dificultile ridicate în special de criza de timp au permis s se considere c
în general operaiile raionale utilizeaz euristici care sunt nite scurtcircuitri operaionale ce aproximeaz cunoaterea i permit, în soluionarea
problemelor, s se ajung la soluii acceptabile optimizabile în sensul propus
printre alii de Polya2.
Activitatea cognitiv uman este realizat la nivelul etajelor superioare
ale sistemului nervos central i în mod dominant la nivelul cortexului cerebral, una din cele mai complexe structuri biologice. La om, are o grosime de
2-5 mm i o suprafa de 0,23 mp. Reprezint 77% din greutatea întregului
1

C.Blceanu, Edmond Nicolau Personalitatea uman o interpretare ciberbetic Junimea
Iai 1972
2
Polya, George (1945) How To Solve It: A New Aspect of Mathematical Method, Princeton,
NJ: Princeton University Press.
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sistem nervos central, coninând circa 20 bilioane de neuroni, de 10-50 de
ori mai multe celule nevroglice i 60 de trilioane de sinapse. Aceast
structur este cea mai complex „main” de calcul i stocare de informaii
din sistemul nostru solar.

Reele de neuroni

Principiul ei de funcionare (care asigur printre altele i funciile
cognitive) este cel al reelelor logice cu contacte. Înc din anii '40 W. Mc
Culloch i W. Pitts au artat c funciile neuronale se exercit în cadrul unor
reele care sunt capabile s realizeze funcii cognitive. Reele lor erau
booleene, iar neuronii lor se comportau ca nite relee binare deterministe 3.
În realitate, neuronii nu sunt relee binare, ci dispozitive de calcul (microprocesoare) analogice4, iar reelele neuronale funcioneaz pe o baz probabilistic, ceea ce complic mult modelul iniial, dar explic marile performane ale reelelor neurale naturale5. Este limpede c performanele unui
3

Mc Culloch W i Pitts W A logical calculus of ideas imanent în the nervous activity Bull
of Mathem.Biolphysics.5 115-133 1943
4
C. Blceanu, Edm Nicolau Schema logicomatematic a neuronului Neurologia,
Psihiatria i Neurochirurgia 6 517 -526 1962
5
Edm Nicolau i C Blceanu Elemente de neurocibernetic Ed tiinific 1967
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astfel de sistem sunt cu atât mai mari cu cât numrul neuronilor i al
conexiunilor lor reciproce este mai mare. Nu trebuie s uitm c encefalul
omului (Homo sapiens sapiens) cu cele 1300-1500 de grame ale sale este cel
mai mare encefal din rândul tuturor primatelor actuale sau disprute E drept
c exist animale cu creiere mai mari decât ale omului Astfel în timp ce
creierul uman are în medie 1444 g, cel al delfinului are 1735g, al elefantului
4714 g, iar cel al balenelor 6800 g (I. S. Russel, 1979) Aceste date demonstreaz c nu conteaz numai mrimea encefalului pentru a explica
performanele cognitive umane. Raportul greutii creierului fa de cel al
corpului la om este 1/44, dar la oarece este 1/38, iar la marmot 1/29. În
schimb, la celelalte mamifere raportul este semnificativ mai mic. Astfel, la
delfin este 1/82, la cimpanzeu 1/128, la elefant 1/645, iar la balene 1/854.
Problema este i mai complex cci, dei modelele clasice consider
doar neuronii ca elemente active în transmiterea i prelucrarea informaiilor,
în ultima vreme se ia din ce în ce mai mult în considerare i aportul celulelor
nevroglice. Menionm c M Diamond i col. 6 au gsit c în cortexul
cerebral al lui Einstein proporia celulelor nevroglice fa de cele neuronale
era mai mare decât la 11 creiere martor, mai ales în ariile 9 i 39.

w.w.w.

Neuroni, sinapse nevroglie

Într-un raport pe care l-am fcut în 1952 la Societatea de Neurologie
Român cu Al ofletea am subliniat c toate datele anatomoclinice i experimentale converg pentru a sublinia rolul cortexului cerebral i în mod
special ale lobului frontal (care reprezint 39-41% dintr-o emisfer cerebral)
pentru realizarea funciilor cognitive, date ce au fost la epoca respectiv
6

Diamond, M.C., Scheibel, A.B., Murphy, G.M., Jr. and Harvey, T., On the brain of a
scientist: Albert Einstein, Experimental Neurology, 88: 198-204, 1985.
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confirmate de leucotomiile care atunci erau „la mod” (Freeman i Wats)7.
Nu trebuie s uitm c rolul lobului prefrontal în realizarea activitii psihice
umane era cunoscut înc din 1848, graie celebrului caz Phileas Gage care a
suferit un accident ce i-a distrus ambii lobi prefrontali 8 . De atunci s-au
acumulat numeroase date printre care cele mai interesante oferite de noile
tehnici de imagistic ca PET.fMIR,ERPs (Cabeza i Nyberg9nu au schimbat
în mod esenial modelul respectiv). Ceea ce s-a precizat este rolul special al
regiunii prefrontale care, din punct de vedere conexional, poate fi definit
drept aria principal de proiecie a nucleului dorsomedial al talamusului10

Lob cingular
ant
Lob prefrontal

Lob orbitar

Acest lob prefrontal care are un rol cheie în realizarea cogniiei umane
este format din ariile 8,9,10,11,44,45,46,47,48 Brodmann. Toate aceste arii
la Primate (spre deosebire de non-Primate) sunt granulare, cu stratul IV bine
7

Freeman, Walter Watts, James W. (1944). Psychosurgery: An Evaluation of Two Hundred
Cases over Seven Years. Journal of Mental Science. 90 (379): pp. 532-537.
8
Antonio Damasio, Descartes' Error. Penguin Putman Pub., 1994
9
Cabeza R Nyberg L Imaging cogition Journal of Neurosciences v 9 nr 1 1-26 1997
10
Rose JE, Woolsey CN (1948). "The orbitofrontal cortex and its connections with the
mediodorsal nucleus in rabbit, sheep and cat". Research Publications - Association for
Research in Nervous and Mental Disease 27 (1 vol.): 210–32

26

reprezentat. Dintre aceste arii, aria 10 (care definete zona frontopolar) este
mult dezvoltat la Hominine (ceea ce ar fi un aspect de neotelie) i prezint
cea mai important diferen între creierele umane i non umane.
Menionm ca o curiozitate c cea mai ampl dezvoltare a ariei 10 se
gsete la H, floresiensis Important este i faptul c lobul prefrontal are o
substan alb disproporionat de mare în comparaie cu celelalte Primate,
ceea ce demonstreaz o bogie de conexiuni considerabil mai mare 11 .
Trebuie amintit c un echivalent mai puin evoluat al lobului prefrontal
uman se gsete i la obolan, ceea ce se explic prin faptul c 90% din
genele care-l exprim sunt orthologe pentru ambele specii. Acest aspect este
în special evident în poriunea prelimbic a lobului prefrontal12

Lob cingular
anterior

Lob Orbital

11

P Thomas Schoenemann1, Michael J Sheehan1 & L Daniel Glotzer1Prefrontal white
matter volume is disproportionately larger in humans than in other primatesNature
Neuroscience 8, 242 - 252 (2005)
12
Preuss TM, Kaas JH (1999) Human brain evolution. In: Zigmond MJ, Bloom FE, Landis
SC, Roberts JL, Squire LR, editors. Fundamental of neuroscience. San Diego, CA:
Academic Press, pp. 1283-311.
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În ultima vreme se acord un rol important zonei frontoorbitare care
cuprinde ariile 10, 11, 47 i partea bazal a ariei 45 din lobul prefrontal, la
care se adaug ariile orbitare 12, 13, i 14 Brodmann)13, 14 precum i aria
cingular anterioar (24 Brodmann). Aceast regiune este în special implicat
în contientizarea activitii sistemului de rsplat 15 . Ea realizeaz unele
sinteze între procesele cognitive i unele procese afective i permite printre
altele predicia strilor de rsplat16. Graie acestui fapt, regiunea orbitofrontal
joac un rol cheie în procesele de luare de decizii în care elementele cognitive
se împletesc cu cele emotive, conform ipotezei markerilor somatici ai lui
A.Damasio 17 . Trebuie s subliniem c dezvoltarea lobului frontal (care se
reflect în apariia frunii bombate a lui H.sap sapiens) este una din diferenele
semnificative ale speciei noastre fa de celelalte hominine (inclusiv H
neanderthalensis) care au o frunte mic aplatizat.
Am menionat c activitatea cognitiv uman este gestionat cu ajutorul
limbajului articulat simbolic specific Homininelor, care apare prima oar la
H.habilis ce tria acum 1,5-2,4 milioane de ani în Africa oriental subsaharian la est de marele Rif Avea un volum cranian de 600 cmc, mai mare
decât al Australopithecilor (300-500cmc) care l-au precedat filogenetic.
Mulajele cavitii craniene i-au permis lui P. Tobias (comunicare personal)
s evidenieze prezena zonei marginale suprasilviene (corespunzând ariilor
39 i 40), ceea ce i-a îngduit s afirme c este primul animal care a avut un
limbaj articulat simbolic. Rezult c organizarea linguistic a funciilor cognitive este veche de circa 2 milioane de ani i a aprut la primele Hominine
H habilis i H.rudolphensis (contemporan cu primul, dar cu o capacitate
cranian de circa 750cmc).
Un alt aspect evolutiv important pentru funciile cognitive este prezena de
celule von Economu (celule fusforme)in regiunea frontoinsular i în cea
cingular anterioar. Aceste celule nu se gsesc decât în cortexul cerebral al
omului i al Hominidelor (urangutani, gorile i cimpanzei), ceea ce înseamn c
au aprut în cadrul Primatelor acum 15-20 milioane de ani i c sunt corelate cu
13

Kringelbach, M.L., 2002. D.Phil. thesis, The Functional Neuroanatomy of Emotion.
University of Oxford, Oxford.
14
Öngür, D., Price, J.L., 2000. The organization of networks within the orbital and medial
prefrontal cortex of rats, monkeys and humans. Cereb. Cortex 10, 206–219.
15
Kringelbach, M. L. (2005) "The orbitofrontal cortex: linking reward to hedonic
experience." Nature Reviews Neuroscience 6: 691-702.
16
Miu Andrei EmoĠie i cogniĠie Lateralizare cerebral DiferenĠe individuale i de gen
Tez doctorat psohologie Cluj 2007
17
Damasio, A.R. (1994). Descartes' Error: emotion, reason, and the human brain. New
York: Grosset/Putnam.
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un nivel superior de activitate cognitiv. Aceste celule se gsesc în stratul V
din aria cingular anterioar în proporie de 0,6% din neuroni la urangutan,
de 2,3% la gorile, de 3,8% la cimpanzei i de 5,6% la om18. În regiunea
frontoinsular sunt mai numeroase în dreapta decât în stânga. Omul dispune
de 82855, gorila de 16710 i cimpanzeul de 1808 19 . Dup cum se vede,
numrul lor este corelat cu dezvoltarea aptitudinilor cognitive. Aceste celule
sunt foarte vulnerabile la degenerrile din boala lui Alzheimer i din
demena frontotemporal20. Ele se mai gsesc i la alte animale cu creiere
mari i complexe ca cetaceele i elefanii, care îns fac parte dintr-o filiaie
diferit.
Celulele v Economo sunt deosebit de importante pentru a înelege
performanele cognitive superioare ale Hominidelor. Ele particip i la procesele afective i chiar la predispoziia pentru umor. De asemenea au un rol
în realizarea relaiilor sociale. Sunt implicate mai ales în situaiile în care
18

Nimchinsky EA, Gilissen E, Allman JM, Perl DP, Erwin JM, Hof PR (Apr 1999). "A
neuronal morphologic type unique to humans and great apes". Proc Natl Acad Sci
USA. 96 (9): 5268–73.
19
Allman J, Hakeem A, Watson K (Aug 2002). "Two phylogenetic specializations in the
human brain". Neuroscientist 8 (4): 335–46.
20
Seeley WW, Carlin DA, Allman JM, et al. (Dec 2006). "Early frontotemporal dementia
targets neurons unique to apes and humans". Ann Neurol. 60 (6): 660–7.
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este nevoie de decizii rapide21 . Aceste celule sunt o problem fascinant
pentru cei ce vor s cunoasc bazele morfologice ale funciilor cognitive,
dar i pentru cei preocupai de diferenele structurale realizate de evoluie în
creierul mamiferelor.

Celule von Economu

O problem de mare interes (lansat în 1882 de G Romanes) este
identificare unor activiti cognitive la animale. Funciile cognitive cert nu
sunt apanajul omului i se supun i ele principiului evoluiei. E vorba de
anumite aspecte de recunoatere de forme, de memorizare, de procese
raionale, de rezolvat probleme intit (nu prin tatonri aleatorii), de
posibiliti de folosire a unor limbaje, de abstractizare, de numrare i de
fabricare i utilizare de unelte
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Watson, Karli Kiiko (2006) The von Economo neurons : from cells to behavior.
Dissertation, California Institute of Technology. http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:
etd-05252006-224259
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Evident e c, din acest punct de vedere, studierea comparativ a funciilor cognitive ale Primatelor existente este important. Ea demonstreaz
indiscutabil c aptitudinile cognitive sunt cu atât mai performante cu cât
encefalul (în spe scoara cerebral) este mai mare i cu cât apariia speciei
este mai tardiv în filogenie. Cele mai performante sunt Hominoidele (Omul,
Cimpanzeul, Urangutanul, Gorila i Hilobaii)
Din nefericire, nu putem preciza activitile cognitive ale speciilor
disprute.

În ceea ce privete funciile cognitive ale Homininelor, ne-au rmas
unele vestigii paleoarheologice graie crora putem întrevedea o evoluie
progresiv a tehnologiilor folosite, care exprim i evoluia funciilor
cognitive. Astfel H habilis i H rudolfensis (cu o capacitate cranian de circa
700 cmc) sunt primii care folosesc unelte de piatr primitive (bolovani
cioplii), H. ergaster i H. erectus (cu o capacitate cranian de 900-1200 cmc)
folosesc unelte de piatr mai evoluate din achii i ulterior sunt primii care
gestioneaz focul i care realizeaz forme primitive de habitat i, în fine,
odat cu H neanderthalensis i H sap. sapiens (cu o capacitate cranian de
1200-1400cmc) apar veminte, bijuterii, tatuaje i, ceea ce este foarte
important, riturile funerare Aceste progrese sunt evident paralele cu
creterea volumului cavitii craniene (deci a encefalului).
31

Dansul albinelor

Am vzut c activitatea cognitiv este rezultatul transmiterii i
prelucrrilor de informaii în reelele de neuroni Astfel de reele exist din
Precambrian (acum 1-0.7 miliarde de ani), dar mai ales din Cambrian (acum
570-505 milioane de ani), odat cu apariia nevertebratelor. Se nate întrebarea dac funcii cognitive primordiale nu se regsesc i la nevertebrate.
vertebrates

-500 mil ani

- 558 mil ani
Strmoul
comun

Vom aminti doar dou cazuri, unul din rândul Artropodelor (Insectelor),
cellalt din rândul Moluscelor (Cefalopodelor). Ele sunt din punct de vedre
filogenetic departe de Mamifere (i, în general, de Vertebrate). Ele provin
din ramura Protostomatelor, pe când Vertebratele provin din ramura Deuterostomatelor, care s-au separat acum circa 560 milioane de ani, având drept
strmo comun Bilateriile din Precambrian.
32

În primul rând este vorba de capacitile cognitive ale albinelor
(artropode, insecte) care au fost confirmate de J. Gould într-un studiu publicat
în 1983. La aceasta se adaug posibilitile de învare i subtile forme de
recunoateri de culori. Cea mai impresionant form de activitate cognitiv
este utilizarea unui limbaj de comunicare prin care albinele indic locul unde
se gsesc flori utilizabile. Karl von Fritsch, înc din 1947, a descris un limbaj
al albinelor bazat pe un dans (menionat i de Aristotel) codificat, care indic
distana i direcia obiectivului în raport22 cu soarele. Mai târziu a fost prezentat i un limbaj al albinelor bazat pe semnale olfactive.

Octopus folosind dou scoici drept protecie23

Al doilea exemplu este cel al caracatiei (Octopus vulgaris), ale crei
capaciti cognitive surprinztoare au fcut obiectul unui foarte mare numr
de studii. În esen, aceste studii au demonstrat c Cefalopodele (în special
Octopus vulgaris, dar nu numai el) dispun de funcii cognitive remarcabile,
fiind cele mai „inteligente” nevertebrate24. Recunosc forme i înva s le recunoasc; au un comportament care prezint o tipologie de tip personalitate;
înva uor prin condiionare, dar i prin observare; activitatea lor nu este
stereotip, ci foarte flexibil, adaptându-se uor la condiii noi i dispun de
22

Frisch, K. von. 1956. Bees; their vision, chemical senses, and language. Ithaca, N.Y.,
Cornell University Press.
23
GNU Free Documentation License".
24
Rebecca Morelle Octopus snatches coconut and runs http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/ tech/
8408233.
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ambele tipuri de memorie: scurt i lung.25 Au tendina s se joace i imit
cu micrile lor alte animale acvatice, folosesc cojile de nuci de cocos sau
valvele de scoici (pe care le „fur” i le transport) drept protecie împotriva
prdtorilor. Dac au numai o jumtate de coaj, o aeaz cu convexitatea în
sus i se ascund sub ea. Dac au ambele jumti, le aeaz una peste alta i
se ascund între ele. Dac li se arunc un recipient cu capacul înurubat
coninând un crab, sunt în stare s descopere sistemul de deschidere i s
scoat crabul pentru a-l ingera 26 . Studiul activitilor cognitive ale
cefalopodelor este dificil, deoarece sunt animale care triesc puin
(maximum 2 ani), ceea ce împiedec utilizarea tehnicilor i testelor de
învare ce necesit timp îndelungat.
Ganglioni cerebroizi
(encefal

Sistemul nervos al lui Octopus vulgaris (Hanlon)27

Aceste dou exemple sunt deosebit de importante, cci subliniaz c pentru
realizarea unor activiti cognitive nu este nevoie de structuri nervoase atât de
complexe ca encefalul mamiferelor. Într-adevr, sistemul nervos al nevertebratelor este extrem de simplu în comparaie cu cel al vertebratelor. Este drept c
sistemul nervos al Cefalopodelor este cel mai complicat din rândul nevertebratelor, dar totui se reduce la doi ganglioni cerebroizi, de care sunt ataate
elementele sistemului nervos periferic. Lucrul nu trebuie s ne mire prea mult
25

Norman, M. 2000. Cephalopods: A World Guide. ConchBooks, Hackenheim.
Cosgrove, J.A. 1987. Aspects of the Natural History of Octopus dofleini, the Giant
Pacific Octopus. M.Sc. Thesis. Department of Biology, University of Victoria (Canada),
27
Roger T. Hanlon and John B. Messenger; Cephalapod Behaviour Cambridge University
Press (1996)
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cci deja Mc Culloch i Pitts3 au demonstra c utilizând numai trei neuroni se
pot realiza toate funciile logice ale lui Boole, iar Edmond Nicolau i cu mine
am artat c 5 neuroni analogici cu praguri de excitabilitate plastice sunt
suficieni pentru a realiza un proces de învare pavlovian28.
Aceste funcii cognitive pot fi considerate cu foarte multe rezerve drept
precursoarele activitii umane cognitive cci strmoul comun al vertebratelor, molutelor i insectelor am vzut c este foarte departe printre Bilateriile din Precambrian. Nu trebuie îns s uitm c avem unele gene sau
hotboxuri motenite de la nevertebratele precambriene i comune cu insectele i cefalopodele, dintre care unele au un rol important în construcia
organismului (capului, gâtului, toracelui, i abdomenului, simetriei bilaterale,
segmentrii metamerice).
Din punct de vedere evolutiv este interesant s urmrim geneza
funciilor cognitive la Vertebrate. Ele au fost studiate în special la Amniote
care cuprind Reptilele, Psrile i Mamiferele. Amniotele au un strmo
comun tocmai acum 280 milioane de ani, totui bagajul lor genetic comun
nu este de neglijat.

200 mil a

245 mil a

280 mil a

320 mil a

Strmo comun

28
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Dintre Amniote, Reptilele au cel mai simplu sistem nervos cu un
rudiment de scoar cerebral cu structur nuclear, nu laminar. Acesta, pe
criterii conexionale i genetice este considerat echivalentul neocortexului.
La acest rudimennt se mai adaug o formaie numit creasta dorsoventral.

Encefal de reptil (Kaas i Reiner)29

(« dorso-ventral-ridge » DVRsituat deasupra striatului, care dup unii
autori ar fi i ea un precursor al cortexului mamiferelor (Aboitiz i col)30.
Reptilele fiind animale cu sânge rece, aptitudinile lor cognitive scad
semnificativ dac temperatura mediului ambiant scade sub un anumit nivel.
Cele mai interesante cercetri s-au fcut asupra broatelor estoase i
opârlelor. Astfel, broatele estoase sunt capabile s fac discriminri de
forme i culori, s recunoasc numele care li s-a dat i s învee observând
comportamentul altor exemplare. Au o via social complex i o memorie
de lung durat (de ani de zile)31. Cercetri recente au pus în eviden forme
simple primordiale de cogniie i la alte reptile (chiar i la Amfibiene i la
unii peti Teleosteni). Toate aceste date sunt interesante pentru c precizeaz c mecanismele de baz ale cogniiei se pot realiza i cu structuri
cerebrale mai simple decât cortexul cerebral.
29

Jon H. Kaas and Anton Reiner Evolutionary neurobiology: The neocortex comes together
Nature 399, 418-419(3 June 1999)
30
F Aboitiz, D Morales, J Montiel The evolutionary origin of the mammalian isocortex:
insights from molecular developmental biology Behavioral and Brain Sciences (2003), 26 :
535-552 Cambridge University Press
31
Davis, Karen Marie, "Sociality, Cognition and Social Learning in Turtles (Emydidae). "
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Un aspect interesant este reprezentat de procesele cognitive ale psrilor.
Acestea au aprut din Dinosauri în Jurasicul tardiv, acum 150 milioane de
ani), mai târziu decât mamiferele care au aprut în Triasic, acum peste 200
de milioane de ani, din nite reptile mamaliforme. Ele fac parte dintr-o alt
filiaie i anume aceea a Sauropsideelor. Atât psrile cât i mamiferele au
îns printre altele în comun faptul c sunt homeoterme (au sânge cald i nu
depind direct de temperatura mediului). Mai au în comun faptul c spre
deosebire de toate celelalte animale care au doar un somn lent (non REM),
atât mamiferele cât i psrile au în plus somnul paradoxal (somnul REM).
Ambele aceste aspecte influeneaz pozitiv dinamica proceselor cognitive i
reprezint un progres filogenetic.
În ultima vreme s-au acumulat o serie de cercetri care au demonstrat
surprinztoarele abiliti cognitive ale psrilor 32 , 33 . În acest sens sunt
remarcabile cercetrile fcute de I. Peppenberg asupra abilitilor cognitive
ale papagalului cenuiu34. Aceste abiliti cognitive ale psrilor sunt cu atât
mai dezvoltate cu cât greutatea relativ a creierului fa de corp este mai
mare. În acest sens sunt favorizate psrile vorbitoare i cânttoare, care au
un encefal mai mare. S-a putut constata c psrile pot s numere (corbii
pân la 3, papagalii pân la 6)35 . Au o deosebit aptitudine de orientare
spaial, mai ales psrile cltoare. Îi organizeaz activitatea în funcie de
32

Emery, N. J. (2006). Cognitive ornithology: the evolution of avian intelligence. Phil.
Trans. R. Soc. B. 361: 23-43.
33
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dominance. Nature 430: 778-781.
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Behaviour Science, Volume 100, Issue 1, Pages 77-86
35
Pepperberg, IM (2006) Grey parrot numerical competence: a review. Animal Cognition
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anumite repere temporale i de lungimea zilelor în raport cu nopile. Sunt
capabile s învee unele de la altele prin observarea comportamentului, cum
fac unii corbi36. Unele dintre ele (papagalii), au demonstrat abilitatea lor de
a avea o gândire conceptual. Pot face abstractizri, pot denumi pân la 100
de obiecte diferite i pot desemna culorile lor i materialul din care sunt
fcute. Pot chiar cere sau respinge unele din ele37. Unele psri (corbii din
Noua Caledonie i ciocnitoarele din insulele Galapagos) folosesc unelte
pentru a-i procura hrana. În unele specii masculii druiesc petale de flori
colorate semenilor lor (din care 90% sunt femele)38. Multe din ele au o via
social complex. Astfel, formeaz echipe pentru a vâna, organizeaz stoluri
pentru a migra .a.m.d. Comunic prin cântec, ipete i un limbaj corporal cu
semenii lor, iar sistemele lor de comunicare au diferene dialectale legate de
teritoriu, pe care tiu s le recunoasc i s le foloseasc. Unele psri înva
s danseze în ritmul melodiilor umane39.
S-a putut constata c porumbeii pot s învee 725 pattern-uri vizuale,
pot face abstraciuni, pot deosebi stilul impresionist de cel cubist al unei
picturi, pot comunica folosind simboluri vizuale, i pot mini ocazional36.
Toate aceste date au impus revizuirea cunotinelor noastre despre
creierul psrilor.
Anatomia comparat a sistemului nervos la vertebrate a fost construit
de Eddinger40 la sfâritul secolului al XIX-lea i perfectat de C.U Ariens
Kapers i apoi de acesta cu colaboratorii si41. Recentele descoperiri privind
neateptatele performane cognitive ale psrilor au impus revizuirea
modelului clasic, care considera c psrile dispun de un striat foarte
dezvoltat (hiperstriat, neostria, paleostriat i arhistriat) i doar cu un
minuscul primordium cortical (pallium).
36
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Creier aviar

Creier uman

Astzi se admite c psrile au un pallium dezvoltat (hiperpalium,
mesopalium, nidopallium i arhipalium), care este echivalentul scoarei
cerebrale umane, dei are o structur ganglionar i nu una laminar (cu 6
straturi). Acesta este suportul activitii cognitive aviare. Striatul este mai
redus i este completat de un palidum i un n. accumbens care toate
corespund funcional cu structurile cu acelai nume din creierul uman

Concluzii
Din cele de mai sus rezult c funciile cognitive nu sunt apanajul
speciei noastre, cci se gsesc i la alte animale.
Funciile cognitive sunt supuse unei lungi evoluii, care începe cu nervertebratele i se termin cu H.sap sapiens, unde au un maximum de dezvoltare.
Pentru realizarea lor nu este nevoie de structuri foarte complicate, cci
apar i la cefalopode i insecte, a cror sistem nervos central e reprezentat de
doi gangioni cerebroizi.
Funciile cognitive fac un salt important odat cu trecerea de la
poichiloterme la homeoterme (mamifere i psri) i odat cu apariia
neoencefalului (cortex cerebral, pallium).
Complexitatea funciilor cognitive umane e posibil datorit complexitii i dimensiunilor scoarei cerebrale, mai ales a dezvoltrii unor arii
cerebrale (ariile 10, 39 i 40), ca i datorit prezentei celulelor lui V.
Economu în lobul prefrontoorbitar.
Aceast complexitate se explic i prin prezena limbajului simbolic
articulat i dezvoltarea culturii sub toate formele ei.
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Varianta clasic

Varianta modern
Creier de pasre (Jarvis i col.)42
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CLAUDE LEVI-STRAUSS, OU L’ACTUALITE
PERMANENTE DE L’ANTHROPOLOGIE

Gheorghi Gean
Institut d’Anthropologie Fr. I. Rainer
de l’Académie Roumaine, Bucarest

Rezumat
Autorul scoate în eviden „actualitatea permanent a antropologiei”,
aa cum poate fi ea dedus din opera ilustrului antropolog francez ClaudeLévi-Strauss. Demonstraia se concentreaz asupra a trei puncte de
argumentatre: (1) simpatia pentru lumea arhaic, (2) structura i mitul ca
teme „fr vârst”, i (3) un stil în care se combin sensibilul i inteligibilul.
Având în vedere scurtul interval de timp dintre aniversarea centenarului
naterii savantului i plecarea acestuia în eternitate, contribuia de fa
reprezint, în mod insolit, un dublu omagiu.

Le 28 novembre 2008, l’éminent anthropologue français Claude LéviStrauss franchissait le cap des 100 ans de vie! Cet âge est une sorte de don
divin pour tout homme, mais dans le cas en discussion, comme il s’agissait
d’un anthropologue, nous avons préféré y voir en plus le résultat de la
contamination professionnelle avec la sagesse de l’espèce humaine, qu’il
avait longuement recherchée dans sa carrière.
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Malheureusement, le destin a voulu que, pas beaucoup de temps après,
le 30 octobre 2009, le grand savant quitte le monde terrestre. L’intervalle
d’entre les deux événements étant si court, le texte présent devient un
hommage double, dédié également au centenaire de la naissance du savant
et à son entrée dans l’éternité.
Du point de vue de la résonance dans l’air du temps, la personnalité de
C. Lévi-Strauss présente un paradoxe: son nom est très populaire et,
toutefois, son œuvre ne s’adresse pas du tout aux niveaux bas ou moyen
d’intelligibilité; au contraire, par le style dans lequel ils sont exprimés, tout
comme par la profondeur des idées, ses écrits paraissent destinés à une élite
intellectuelle. Comment explique-t-on alors la popularité de leur auteur?
L’actualité permanente de l’anthropologie pourrait être une réponse à cette
question. En quoi consiste cette actualité même?

Elève et témoin du monde archaïque
Un premier argument part de la caractéristique de l’homme d’être la
plus dynamique des espèces qui vivent sur notre planète. La société – comme
environnement de vie spécifique à l’homme – change rapidement, de telle
manière que les problèmes sociaux nourrissent en permanence l’actualité
des sciences socio-humaines. Dans le vaste système des disciplines qui
étudient la réalité sociale (sociologie, psychologie, économie, droit et
autres), l’anthropologie (celle sociale en particulier) est individualisée par la
prédilection pour la recherche approfondie des cultures soi-disantes
„primitives”. James Frazer a fixé cette prédilection dans une définition
mémorable: „L’anthropologie sociale – affirmait l’anthropologue britannique –
est l’embriologie de la pensée et des institutions humaines” (1913, p. 162).
La raison de cette prédilection? – La conviction que nous ne pouvons pas
comprendre entièrement les phénomènes présents qu’en scrutant leurs
origines, c’est-à-dire en faisant appel à ce que Ernest Nagel (1961, p. 25)
appelait „explication génétique” (en fait, plus correctement, „génésique” –
pour éviter la confusion avec la terminologie d’ordre biologique).
Claude Lévi-Strauss s’est inscrit ainsi dans cette stratégie des recherches
anthropologiques. Sans réprimer une vocation spéculative et philosophique
incontestable, il a pratiqué avec le même talent la recherche de terrain1,
pour laquelle il est descendu au milieu des populations archaïques du Brésil
(Nambikwara, Bororo, Caduveo). Il n’est plus nécessaire de développer à
cette occasion les résultats de ces investigations. En revanche, toujours
actuelle nous apparaît son attitude de sympathie envers ces populations-là,
isolées géographiquement et sous-développées techniquement par rapport au
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soi-disant monde « civilisé » – les deux types de sociétés vivant sur la
même planète et partageant le destin de la même espèce. Dans ce sens, les
propos avec lesquels l’illustre professeur clôturait la leçon d’inauguration de
la Chaire d’anthropologie sociale du Collège de France sont exemplaires.
L’événement a eu lieu le 5 janvier 1960 et malgré la longueur, le paragraphe
vaut la peine d’être reproduit en entier: „Vous permettrez, mes chers
collègues, qu’après avoir rendu hommage aux maîtres de l’anthropologie
sociale dans le début de cette leçon2, mes dernières paroles soient pour ces
sauvages, dont l’obscure ténacité nous offre encore le moyen d’assigner aux
faits humains leurs vraies dimensions: hommes et femmes qui, à l’instant où
je parle, à des milliers de kilomètres d’ici, dans quelque savane rongée par
les feux de brousse ou dans une forêt ruisselante de pluie, retournent au
campement pour partager une maigre pitance, et évoquer ensemble leurs
dieux; ces Indiens des tropiques et leurs semblables par le monde qui m’ont
enseigné leur pauvre savoir où tient, pourtant, l’essentiel des connaissances
que vous m’avez chargé de transmettre à d’autres; bientôt, hélas, tous voués
à l’extinction, sous le choc des maladies et des modes de vie – pour eux,
plus horribles encore – que nous leur avons apportés; et envers qui j’ai
contracté une dette dont je ne serais pas libéré, même si, à la place où vous
m’avez mis, je pouvais justifier la tendresse qu’ils m’inspire et la
reconnaissance que je leur porte, en continuant à me montrer, tel que je fus
parmi eux, et tel que, parmi vous, je voudrais ne pas cesser d’être: leur élève
et leur témoin” (Lévi-Strauss 2003b, p. 44 – mes italiques, G.G.).
Il y a aussi une hypostase théorique de ces témoignages (qui sont
sincères, mais festifs, occasionnels). En 1956, en collaborant au volume Le
racisme devant les sciences, sous le patronage de l’UNESCO, Lévi-Strauss
attirait l’attention sur la contradiction qui marquait la relation entre la
diversité et l’unité, lorsque ces termes concernent la structure de l’humanité.
Sa solution – qui vise l’équilibre entre les contraires – se situe sous le signe
du définitif: „[M]ême si cette contradiction est insoluble, le devoir sacré de
l’humanité est d’en conserver les deux termes également présents à l’esprit,
de ne jamais perdre de vue l’un au profit exclusif de l’autre; de se garder,
sans doute, d’un particularisme aveugle qui tendrait à réserver le privilège
de l’humanité à une race, une culture ou une société; mais aussi de ne jamais
oublier qu’aucune fraction de l’humanité ne dispose de formules applicables
à l’ensemble, et qu’une humanité confondue dans un genre de vie unique est
inconcevable, par ce que ce serait une humanité ossifiée” (Lévi-Strauss
2003a, p. 420). Claude Lévi-Strauss a anticipé, ainsi, de trois-quatre
décennies les tensions entre le particulier et l’universel, le local et le global,
générées par le phénomène de la globalisation.
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Une conclusion ad hoc relève que l’étude des sociétés archaïques,
complémentaires, au fond, aux sociétés modernes, avec lesquelles elles coexistent dans le temps et sur la même planète, assurent aux anthropologues
une vision complète sur les problemès de l’humanité et souvent confèrent à
la perspective anthropologique une autorité privilegiée concernant ces
problèmes.

Deux thèmes sans âge: la structure et le mythe
Un deuxième argument sur l’actualité permanente de l’anthropologie est
mis en évidence dès que nous approchons plus profondément l’ensemble
des thèmes proposés par l’anthropologue français. L’anthropologie est un
véritable empire de la connaissance et, dans ce vaste espace intellectuel,
Lévi-Strauss s’est senti très à l’aise. Il s’est préoccupé de problèmes tels:
organisation sociale, parenté, linguistique, race et culture, mythologie, art –
à chaque fois en employant un remarquable potentiel d’analyse et
d’interprétation théorique. Dans ce contexte, deux sont les thèmes qui nous
paraissent structurer constamment son oeuvre: le concept de structure et le
mythe comme forme de manifestation de la mentalité.
La notion de „structure” est présente (même si dans des hypostases
variées) dans la quasi-totalité des disciplines scientifiques. Lévi-Strauss était
en droit, par consèquent, de considérer la „structure” pas seulement comme
un concept anthropologique (ou „ethnologique”, pour employer son terme),
mais comme un concept avec valeur épistemologique (2005, p. 332). Dans
sa vision, pourtant, la structure est un modèle qui représente la réalité, mais
cette représentation ressemble trop peu à un reflexe morfologique. C’est
plutôt une construction mentale, élaborée par le chercheur, se fondant sur
quelques éléments de la réalité et remplissant une fonction euristique: celle
de guide dans la connaissance plus approfondie de la réalité. L’aspect de la
représentation n’est pourtant pas négligeable. De ce point de vue, la
structure est un ensemble d’éléments qui forment une entité de type
„transformationnel”. Les mathématiciens utilisent cette dénomination pour
désigner une multitude dont les éléments changent successivement, un seul
ou plusieurs à la fois, dans de divers moments du temps. A chaque fois que
la multitude subit une telle transformation, elle reste reconnaissable, de telle
manière que, à la fin du processus de transformation, lorsque tous les
éléments ont été remplacés ou renouvelés, le tout garde son identité – une
identité diachronique, bien sûr, mais dans laquelle les transformations
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successives produisent l’enrichissement et non pas l’altération, et la
configuration présente se sent solidaire de la configuration initiale.
Dans l’aire proprement-dite de l’anthropologie, cette vision transformationnelle sur la structure enlève au structuralisme lévi-straussien un reproche
dont il a été souvent la cible: il ignorerait la dimension diachronique de la
realité socio-culturelle. Mais le concept de structure comme modèle
transformationnel peut trouver son utilité aussi dans des contextes
inattendus. Voilà, par exemple, le problème du rapport entre le fonds
anthropologique originiare du peuple roumain et son fonds anthropologique
actuel, correspondant à un certain temps présent. Un historien roumain
contemporain, Lucian Boia, a gagné une ample notoriété (dans son pays
comme à l’étranger), en plaçant dans le domaine de l’imaginaire mythologique
toute tentative de reconstituer le passé des Roumains. Les thèses de base de
la conception de Lucian Boia (2002) sont des assertions du type: „Ce que
nous appelons histoire est notre discours sur l’histoire, c’est l’image,
inévitablement incomplète, simplifiée et déformée, du passé que le présent
recompose sans cesse” (p. 51); „Il [= l’historien] produit un genre de
«fiction» avec des matériaux «vrais»” (ibidem); „il n’y a pas d’histoire
objective, et non seulement elle n’existe pas, mais en plus elle ne saurait pas
exister.” (p. 52); „Ce qui existe‚ c’est tout un processus inévitable de
mystification de l’histoire” (p. 53)3. Cette conception arrive à l’apogée de la
mauvaise conséquence à la fin du II-ème chapitre „Les Origines”. Après
qu’il expose les principales théories historiographiques sur l’ origine des
Roumains, des théories dans lesquelles il invoque comme ancêtres soit les
Daces, soit les Romains, soit les Slaves, soit par la syhthèse, les DacesRomains, Boia se lance dans un exercice réthorique dans lequel il pose des
qustions et il se répond, faisant appel, du point de vue stylistique, au pluriel
de l’auteur: „On pourrait nous demander quelle est notre opinion sur les
divers éléments qui constituent le peuple roumain. La réponse est que nous
n’avons pas de réponse pour la simple raison que, formulé de cette manière,
le problème apparaît posé d’une perspective strictement mythologique. En y
répondant, nous ne ferions d’autre que nous situer du côté d’un mythe
fondateur en circulation ou d’un autre. Les Roumains sont des Roumains, ni
Daces, ni Romains, ni Slaves” (pp. 176–177). Et l’auteur continue:
„L’insistance sur les racines autochtones valorisent d’abord le fonds
biologique des origines. Mais comment se manifeste celui-ci: par le sang?
Par les gènes? Existe-t-il un sang roumain, existe-t-elle une gène
specifiquement roumaine ou dace ou daco-romaine?” (p. 177). Ces lignes
sont une illustration paradigmatique du fait que derrière cette manière
excessivement concrète de penser guette l’infantilisme. Suivons, pourtant,
45

de plus près l’auteur: „Et de nos jours, les Roumains ressemblent le plus à
qui: aux Daces, aux Romains, aux Slaves, ou aux peuples de l’Europe
contemporaine? (...) Quelle que soient les différences entre les Roumains et
les Allemands, disons, [ils] sont bien plus proches de nos jours de ceux-ci
qu’ils ne l’étaient de leurs ancêstres Daces et Romains” (ibidem). Le
problème formulé ainsi – tolérant donc la comparaison et la hiérachisation
entre sinchronicité et diachronicité –, il est faux d’emblée. Chacune des
deux perspectives a sa signification et son importance. Dans le contexte
présent, le problème de la diachronicité est significatif, mais pour son
éclaircissement, le concept lévi-straussien de structure comme modèle
transformationnel s’avère beaucoup plus utile que la question s’il existe un
sang roumain ou si les Roumains d’aujourd’hui possèdent encore dans leurs
organismes biologiques des gènes daces et romaines. Pour le dire
simplement un peuple (y compris le peuple roumain) peut être vu comme
une entité transformationnelle que le temps historique a soumis à des
changements d’ éléments ethniques, mais qui a conservé son identité – une
identité bio-spatio-temporelle dynamique, en état de s’adapter aux épreuves
les plus difficiles (aux „tentations”, comme dirait le philosophe Mircea
Vulcnescu), et d’assimiler des éléments nouveaux et de montrer au temps
présent une configuration qui s’offre telle quelle, à qui veut la prendre en
considération.
Pour ce qui est du mythe, on trouve rarement dans l’histoire intelectuelle
de l’humanité une personnalité qui se soit dédiée avec autant de dévouement
à la connaissance des mécanismes de fonctionnement des mythes, comme
l’a fait Claude Lévi-Strauss. Les quatre volumes monumentaux parus sous
le titre Mythologiques (1964 – 1971) sont un témoignage dans ce sens.
Comme on le sait, Mircea Eliade se réjouit lui aussi un prestige mondial
dans le domaine de l’exegèse mythologique. Les points forts de la pensée
des deux savants se sont séparés pourtant. Tandis qu’Eliade, comme
historien des religions, plongeait dans le temps à la recherche des archétypes
et des mythes originaires, Lévi-Strauss, plus fidéle – comme anthropologue –
à la méthode comparative interculturelle, il ignorait de son gré les origines
et il explorait en revanche, avec volupté, les variantes du même mythe.
Comme il l’avoue lui même: „Puisqu’un mythe se compose de l’ensemble
des ses variantes, l’analyse structurale devra les considérer toutes au même
titre” (Lévi-Strauss 2005, p. 249). En suivant les réseaux épiques et en
découvrant les images relevées par cette analyse, on arrive souvent à
s’étonner non seulement de l’appareil structuraliste sophistiqué, utilisé dans
l’analyse, mais peut-être de la beauté en soi de la substance mythologique.
Et plus d’une fois, un certain épisode appartenant à un mythe latino/ ou
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nord/américain arrive à défier le sens comparatif et à réitérer l’idée d’„unité
psychique de l’humanité”4, par l’analogie avec un leitmotiv de notre propre
fonds aperceptif. Comment ne pas penser à nos Daces quand on apprend
que, lorsque l’orage est près, les Indiens Kayapó tentent de l’écarter avec
des menaces et des cris guerriers (Lévi-Strauss 1964, p. 214)? Ou même à la
Vierge Marie lorsqu’elle apparaît, dans un autre mythe, enceinte par le
Soleil (Lévi-Strauss 1966, pp. 203, 205)?
Et pourtant, n’est-elle pas anachronique cette satisfaction résultée de la
communion avec une sagesse d’extraction archaïque? Pas du tout; ne peut
être anachronique ce qui fait partie de l’essence de l’homme! En effet, depuis
un siècle et demi, bien que la connaissance scientifique ait été dominée
surtout par la méthodologie positiviste et, en plus, même au niveau de la vie
quotidienne, l’homme moderne s’est orienté vers un pragmatisme accablant,
le mythe est resté (et restera) une componente essentielle de l’être humain.
On a toutes les raisons de paraphraser (en nous référant aux „mythes” au
lieu des „rites”) les mots que le renard adresse au Petit Prince, dans le conte
moral et philosophique, dédié aux „grands enfants” tels Antoine de SaintExupéry, et de dire avec toute notre conviction: „Il faut des mythes!”.

Le style: une réconciliation entre sensible et intelligible
Un troisième argument (sans avoir la prétention de les épuiser) qui place
l’anthropologie de Claude Lévi-Strauss sur les coordonées d’une
permanente actualité nous est fourni par le style de l’anthropologue français.
Nous visons non seulement son écriture mais son mode de penser en général.
Il est certain que Lévi-Strauss se trouve parmi le peu d’anthropologues
contemporains (s’il n’en est même pas le seul!) qui se fasse remarquer non
seulement par ses contributions scientifiques, mais aussi par le style de son
implication dans l’approche des thèmes anthropologiques. Dans ce sens,
l’histoire de l’anthropologie n’a pas connu un cas similaire depuis Ruth
Benedict. Cette anthropologue américaine possédait un charisme à part, qui
attirait l’attention dès le début et on c’est pourquoi on l’accueillait toujours
avec un mélange parfait d’admiration et de respect. En 1934, Ruth Benedict
publiait Patterns of Culture – son chef-d’oeuvre, un livre plutot petit que
moyen comme nombre des pages, mais qui a fasciné l’époque et dont la
valeur n’a pas diminué ni même aujourd’hui. L’essence de la culture, la
relation entre individu et culture, normalité et pathologie dans la culture, les
configurations culturelles, le relativisme culturel – voilà quelques problèmes
principaux soulignés par son livre. Celui-ci a gagné en plus un aura à part
par une dimension esthétique intrinsèque, mise en évidence par les
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décennies qui allaient suivre, sous la plume des exegètes tels Margaret Mead
(1974), Richard Handler (1986), Judith Modell (1989). Comme Modell
allait le démontrer (1989, p. 27 i urm.), le concept de “pattern”, développé
par Ruth Benedict, avait des résonances dans les idées esthétiques des
années ’20, surtout à celles promues par le „groupe Bloomsbury”, en
Grande Bretagne, et aux poètes „imagistes” du même pays et des Etats-Unis
(dont le programme avait été tracé par Ezra Pound). La notion même de
„culture” apparaît chez Ruth Benedict comme un chef-d’oeuvre et les
cultures (dans leur pluralité) apparaissent comme des „constellations
stylistiques et psychologiques” (Modell, ibidem).
En revanche, bien que soutenu par par un nom très prestigieux, le style
de Claude Lévi-Strauss n’est pas très populaire, comme on l’a dit au début,
nous avons même à faire à un style élitiste. La phrase élaborée étale une
exceptionnelle force théorique, accompagnée pourtant par une tendance
spéculative qui n’invite pas toujours à la lecture, pour un anthropologue
quelconque, habitué plutôt à des réalités de terrain qu’à des exploits
spéculatifs. De telles difficultés sont estompées par une image ou une
métaphore qui facilite l’accès à l’idée, la rendant mémorable. Au sommet
de ces figures de style il faut placer la définition métaphorique de
l’anthropologue: „L’anthropologue est l’astronome des sciences sociales”
(Lévi-Strauss 2005, p. 441), ce qui veut dire que ce type d’homme de science
n’étudie pas seulement une certaine culture, mais toutes les constellations
culturelles, plus proches ou plus lointaines du lieu où il se trouve; c’est un
mode plastique de suggérer la prédilection classique de l’anthropologie pour
la recherche „d’autres cultures”, qui composent ensemble l’environnement
culturel du chercheur, la mosaïque policrome de l’esprit humain. Une
métaphore douée de force de suggestion est celle qui vient donner le titre de
l’un des ouvrages principaux de Lévi-Strauss: La pensée sauvage. La qualité
suggestive de cette expression consiste dans sa dualité sémantique5: en
français, le mot „pensée” désigne d’une part la capacité humaine de
raisonner, tout comme l’acte de raisonner, et d’autre part, il représente le
nom d’une fleur délicate et très discrète, appelée en roumain „pansea”
(avec le diminutif „panseluĠ”) et fixée dans le langage scientifique par le
nom latin Viola tricolor. Le charme et la modestie de cette fleur expriment
la condition de la pensée archaïque, sans laquelle l’esprit humain serait plus
pauvre – tant en beauté que dans son essence même.
Evidemment, seule l’expressivité de l’écriture n’est pas un argument
suffisant pour considérer l’apport de Lévi-Strauss comme très actuel et
permanent. Le style n’est pas, pourtant, dans cette vaste oeuvre un but en
soi; la fonction de cette expressivité est surprise ainsi par une exegète:
„Toujours cette obsession réussie: reconcilier le sensible et l’intelligible”
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(Clément 2003, p. 121). Nous avons dans cette réconciliation le motif
cherché; sa crédibilité consiste dans le fait que le sensible et l’intelligible
sont deux poles qui structurent l’être humain même! Nous retournons pour
un moment à Ruth Benedict, car une synthèse similaire a été relevée dans le
substrat profond de son activité. En effet, on a parlé, dans le cas de
l’anthropologue américaine6, d’une “aesthetics of hardness”, ce qui se
traduirait par une „esthétique de la solidité”, ou de l’„authenticité”, qui
agirait pour la personnalité de l’artiste comme un modèle „puissant”, imposé
par les formes de la tradition, fondées sur la sincérité (voir Handler 1986,
pp. 128 – 132). Dans ce cadre, la personnalité de l’artiste met en jeu et
mélange la passion et l’intellect. Nous avons donc toujours une réconciliation,
comme dans le cas de Lévi-Strauss; plus que cela, les deux paires de termes
(sensible-intelligible et passion-intellect) semblent réductibles l’une à
l’autre. Il y a aussi, pourtant, une séparation nette: si chez Ruth Benedict (et
Edward Sapir) la réconciliation se fait par l’intermède de la poésie7, chez
Claude Lévi-Strauss c’est la musique qui aide.
C’est ici que s’ouvre un univers captivant que nous n’explorerons pas
trop car il ne fait pas l’objet précis de notre démarche. Pourtant, on ne peut
pas ne pas mentionner la musique lorsque nous parlons de Lévi-Strauss, car
il a impliqué profondément cet art dans la vision et la méthodologie
d’analyse des mythes. Les quatres volumes Mythologiques sont un
témoignage en ce sens. Avant tout, la musique offre à l’analyste le cadre
d’exposition des éléments mythologiques; ce qui mène au fait que maints
chapitres sont appelés à l’aide de termes de source symphonique – „Thème
et variations”, „Récitatif”, „Sonate des bonnes manières”, „Fugue des cinq
sens”, „Toccata et fugue”, „Symphonie rustique en trois mouvements” etc. –
, et toute la tétralogie Mythologiques débute avec „Ouverture” et se ferme
sur „Finale”, selon le modèle des grands ouvrages symphoniques. Derrière
ces cadres formels se trouve la conviction que le mythe détient une structure
musicale. L’appel à la musique ne reste donc pas extérieur; en fait, dans
l’exercice de l’interprétation, l’analyste opère avec les éléments des mythes
– il les arrange dans des plans de référence, il en fait l’orchéstration, nous
pourrions le dire, tel un musicien qui traite la matière sonore. Sur cette
comparaison on a affirmé: „L’anthropologue peut en effet déciffrer un
mythe comme le chef d’orchestre déciffre une partition de musique
symphonique” (Ledent 2009, p. 35). Ajoutons, dans la continuation de cette
observation, que, si les grands interprétes de musique, surtout les chefs
d’orchestre, ne se limitent pas à interpréter la musique, mais la recréent,
alors, par analogie, nous pouvons voir en Claude Lévi-Strauss non
seulement un subtile interprète de mythes mais un re-créateur de ceux-ci.
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Il ne faut pas hésiter à dire que, caché dans ce type d’analyse des
mythes, il y a aussi un risque: la singularisation. Le langage musical n’est
pas accessible à n’importe qui ; c’est un langage quasi-ésotérique et ce n’est
pas par hasard que Lévi-Strauss considère la musique „le suprême mystère
des sciences de l’homme” (1964, p. 26). L’auteur de cette réflexion accentue
encore une fois la condition particulière de l’art musical par rapport à la
poésie et à la peinture. „[L]a poésie utilise comme véhicule un bien
commun, qui est le langage articulé. (...) Au contraire, la musique se sert
d’un véhicule qui lui appartient en propre et qui, en dehors d’elle, n’est
susceptible d’aucun usage général” (ibidem). Quant à la peinture, celle-ci
peut prendre ses couleurs telles quelles de la nature, ce qui n’est pas valable
pour l’art musical, qui ne trouve dans la nature que des bruits. La synthèse
de ces perspectives comparatistes nous montre que le langage musical est
un langage sui generis, l’un qui présente de difficulté de compréhension.
Essayer de communiquer quelque chose dans ce langage (qui n’est commun
ni même à ceux qui appartiennent à la même branche) signifie s’exposer à la
singularité. Une singularité, pourtant, voisine à la grandeur ; à ceux qui
s’approchent de son œuvre, Claude Lévi-Strauss pourrait s’adresser, (avec
une autre motivation, c’est vrai), avec les mots de Beethoven envers l’un de
ses contemporains: „Il n’est pas si facile d’arriver dans mon empire!”.
Mais cette condition de singularité – déterminée par l’appel au langage
«mystérieux» de la musique – ne porte-t-elle pas atteinte à l’actualité
comme objet de notre argumentation? Pas du tout. Aucun chef d’orchestre,
aucun orchestre et d’autant plus aucun mélomane ne saisiront les mystères
derniers d’une composition symphoniques; pourtant, les salles de concert
sont à chaque fois remplies lorsque sur la scène est présente la grande
musique! Et puis, il ne faut pas sous-estimer la fascination inépuisable des
hommes envers ce qui est noble mystère.
Comme il a été dit (Ledent 2009, p. 34): „Il y aurait un livre entier à
écrire sur la place de la musique dans l’œuvre de Claude Lévi-Strauss”. Il
sera écrit, probablement, un jour...

Conclusion
Pour l’instant, qu’il nous soit permis de finir avec un exercice particulier
de sympathie... Il faut mentionner, au préalable, qu’en 2009 nous avons fêté
le centenaire de la naissance du philosophe roumain Constantin Noïca
(1909–1987). Quelle œuvre nous a légué ce philosophe très original? Dans
le style de Lévi-Strauss, nous répondrons que cette œuvre est, à sa manière,
«une petite pensée» (une petite fleur!) dans le paysage de la philosophie
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européenne du XX-ème siècle. Eh bien, nous aimons imaginer la personnalité
de Claude Lévi-Strauss à travers des deux desiderata de la philosophie
pratique de Constantin Noïca, à savoir: vivre sans reste (c’est-à-dire
bénéficier du temps nécessaire pour étaler le trop-plein de ses idées) et
accomplir une œuvre comme un syllogisme (autrement dit: une œuvre
unitaire, avec une bonne articulation des parties composantes).

Notes
1. Nous rappelons, s’il est encore nécessaire, que la simple réflection théorique ou
philosophique sur l’homme n’est pas suffisante en vue de la connaissance par la
communauté scientifique de spécialité de l’identité d’„anthropologue”; le critère
décisif pour une telle acceptation est la recherche de terrian (désignée dans le
langage standard de langue anglaise de l’anthropologie par le terme “fieldwork”).
2. Au début du discours, Claude Lévi-Strauss rendait hommage à des pionniers de
l’anthropologie sociale tels: Franz Boas, A. R. Radcliffe-Brown, B. Malinowski,
Émile Durkheim, Marcel Mauss etc.
3. En général, cette conception est entravée par une confusion: le discours
historiographique ne produit pas de mythes, mais des vérités. Ceux-ci sont
incomplets (pour citer L. Boia), pourtant, l’incomplétude ne le place pas dans le
registre de l’imaginaire! L’Imaginaire évoque, bien sûr, (même si pas
obligatoirement) la fiction mais une vérité incomplète n’équivaut pas à une
fiction! D’ailleurs, dans une perspective epistémologique rigoureuse, les sciences
de la nature ne se fondent pas non plus sur des vérités entièrement objectives.
En supposant que deux ou plusieurs personnes mesurent la longueur de même
objet physique, leurs résultats seront différents de quelques millimètres, mais la
différence existera bien! C’est ce qu’on a appelé „l’équation humaine” ou „le
facteur humain” (cf. Kaplan 1964, p. 128). D’autant plus intervient l’équation
humaine dans la connaisasnce socio-humaine, où la tendance subjective rend
impossible une connaissance „libre de parti pris” (“value-free”) (voir, par
exemple, Nagel 1961, pp. 485–502). Ainsi, „le problème méthodologique c’est
non pas si, mais lesquelles sont les valeurs [dans le sens de tendances
subjectives – note G.G.] impliquées dans la recherche et comment doivent-elles
être fondées, de manière empirique” (Kaplan 1964, p. 387). Il serait souhaitable
que l’on comprenne de toutes ces considérations que les problèmes de la
subjectivité dans la connaissance socio-humaine (y compris dans la connaissance
historique) ont été signalées il y a longtemps et ont reçu aussi leurs réponses –
calmes et professionnels – de la part de la philosophie de la science (voir les
sources citées, mais d’autres aussi) tout comme de la part de la sociologie de la
connaissance, à partir de Karl Mannheim (voir une présentation synthètique de
ce domaine-là chez Hamilton 1974).

51

4. L’existence de certaines „similitudes culturelles”, de certains faits culturels
semblables, à des populations lointaines de point de vue géographique, a été
expliquée au XIX-ème siècle et au début du XX-ème siècle par deux théorie
opposées: soit par la diffusion (la propagation des éléments culturels d’une aire
géographique à un autre, avec les migrations, les guerres etc), soit par l’unité
psychique de l’humanité (par la structure unitaire des individus qui forment
l’espèce humaine, quelle que soit la race, l’aire géographique, le niveau de
développement économico-social etc.). Le diffusionisme prend ses origines
dans l’oeuvre de Friedrich Ratzel, tandis que la théorie de l’unité psychique est
liée à l’oeuvre d’Adolf Bastian et surtout au sintagme de celui-ci, „les idées
élémentaires de l’humanité” (Elementargedanken der Menschheit). L’Histoire
culturelle réelle confirme dans certains cas la première théorie, dans d’autres,
elle laisse la porte ouverte vers l’admission de l’autre théorie.
5. Cette dualité atteint la perfection en évitant la formule „la pensée des
sauvages”, qui aurait supprimé l’apparition de la métaphore elle-même.
6. Son cas est traité par la similitude avec celui d’Edward Sapir, un représentat
important, aussi, de l’école américaine d’anthropologie des années ’20 et ’30.
7. Un détail significatif: Ruth Benedict et Edward Sapir ont écrit des poésies, les
deux. Par hasard ou non, l’une des créations poétiques signées par Benedict est
appelée „Mythe” (voir sa réédition dans Mead 1974, p. 24)
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CORELAII MORFOFUNCIONALE
ÎNTRE METODA DE PSIHODIAGNOSTICARE
COMPUTERIZAT I BIOFEEDBACK
BIOREZONANT CU APARATUL SCIO

Dr. Au
urel I. Băcean, Universitatea de Medicină şi Famacie V. Babeş Timişoara,
Catedra de Anatomie, Centrul de biorezonanţă Dr. Băcean SRL
Dr. Oana Codruţa Băcean Miloicov, Univ. de Medicină şi Famacie V. Babeş
Timişoara, Catedra de Igienă, CenCtrul de biorezonanţă Dr. Băcean SRL
Dr. Onuţ Marius Razvan Băcean, Centrul de biorezonanţă Dr. Băcean SRL
Dr. Prundeanu Horia, Universitatea de Medicină si Famacie V. Babeş
Timişoara, Catedra de Anatomie
Bg. Lidia Lupaş, Centrul de biorezonanţă Dr. Băcean SRL

Introducere
Un subiect interesant, corelaia dintre metoda ruseasc a prof.
Anuashvili i cea american a prof. W. Nelson, reprezint o tem de real
actualitate asupra creia am hotrât s revenim cu noi aspecte, dar i cu
informaii i observaii .
Aparatul SCIO are la baz un sistem de bio-rezonan i reprezint în
esen un complex computerizat ce înregistreaz i analizeaz câteva mii de
de substane i principii active din organism. „Pacientul” este conectat la un
calculator prin intermediul unor fire speciale, iar în câteva minute corpul su
este scanat, calculatorul oferind câteva mii de informaii despre starea fizic,
mental i emoional a persoanei.
Psiho-diagnosticarea i psiho-corecia video-computerizat dup
metoda academicianului Anuashvili se bazeaz pe determinarea asimetriei
funcionale a celor dou emisfere ale creierului prin analizarea imaginii feei
unui om, care este introdus în calculator cu ajutorul unei camere video.
Computerul determin:
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1. emisfera care domin creierul pe baza unei diferene de amplitudini a
proceselor oscilatorii care au loc în emisferele stâng i dreapt i
2. gradul de coordonare (coeren) a acestor procese oscilatorii între ele.
Pe baza acestora, calculatorul clasific persoana ca unul din cele 49 de
tipuri psihologice i emite caracteristici personale complete, caracteristici
profesionale i recomandri asupra armonizrii persoanei, schimbarea unei
imagini asupra vieii, interaciunea cu ali oameni i lumea înconjurtoare.
Cu ajutorul camerei video, calculatorul construiete dou fee noi ale
unui om. Un portret este realizat din jumtatea dreapt a feei, iar cellalt
portret din jumtatea stâng. Psiho-corecia în acest caz const în afiarea
sentimentelor latente, sub-contiente în dou portrete i felul în care sunt
înelese. Dac omul contempl simultan aceste dou fee i sentimentele
subcontiente, afiate pe ele, pe baza feetback-ului biologic vizual se va
realiza o auto-corecie psihologic, se stabilizeaz procesele mentale,
abilitile logice i intuitive sunt nivelate, gradul de armonie al persoanei
crete (gradul proteciei psihologice fa de ocurile vitale i boli). Pentru
corectare, portretul mediu, sintetizat de ctre computer din portretele stâng
i drept, este, de asemenea, folosit.

Material i metod
Folosind cele dou metode amintite mai sus, metoda de psihodiagnosticare a prof. Anuashvili (din coninutul patentului N2201131) i cea
a prof. Wiliam C. Nelson am avut un lot de douazeci de pacienti, cu vârste
cuprinse intre 5-60 ani, toi prezentând o anumit patologie; testai cu aceste
metode i totodat corectai, în cazurile în care a fost nevoie.

1. Dominarea unei emisfere.
Este determinat ca i diferenĠa de amplitudini a proceselor
oscilatorii care au loc în emisferele stâng i dreapt ale creierului.
2. Gradul de coordonare a acestor procese oscilatorii între ele prin
estimarea coerenei lor.
Este necesar de notat faptul c, coerena (coordonarea) proceselor
oscilatorii în emisfere corespunde stabilitii relaiei între emisfere sau
stabilitii proceselor mentale. Dominarea emisferei drepte corespunde
dezvoltrii primare a intuiiei, iar emisfera stâng corespunde dezvoltrii
primare a logicii.
Cel mai mare grad de armonie a omului este atins la stabilitatea maxim
a relaiei între emisfere i amplitudini egale. Un astfel de tip este numit
stabil. Prin urmare, cel mai sczut grad de armonie a unui om are loc la
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stabilitatea minim a relaiei între emisfere i amplitudini agale. Un astfel de
tip se numete Instabil.
La o stabilitate medie a relaiei între emisfere i dominarea emisferei
stângi, tipul psihologic este determinat ca logic. Prin urmare, la stabilitatea
medie a relaiei între emisfere i dominarea emisferei drepte, tipul
psihologic este determinat ca fiind intuitiv.
În concluzie, 4 tipuri psihologice de baz sunt determinate. Alte 4 tipuri
psihologice sunt determinate ca derivate de la cele de baz (intermediare):
intuitiv stabil, intuitiv instabil, logic stabil, logic instabil. În diagrama 3D,
aceste tipuri se stabilesc între tipurile psihologice de baz.

Rezultate i discuii
Sistemul SCIO este de provenien din Statele Unite, inventatorul
aparatului fiind Prof. William C. Nelson, fost cercetator în cadrul NASA;
aparatul a fost folosit pân acum câiva ani numai de ctre armat i
serviciile spaiale americane. Mai exact, este vorba de un aparat de
biorezonan, care folosete curenii de joas frecven pentru depistarea i
echilibrarea energetic a unor afeciuni ale corpului omenesc. Aparatele de
biorezonan exploateaz una din manifestrile interesante ale corpului
omenesc, i anume corpul energetic. Orice organ emite un câmp energetic
care poate fi detectat i influenat. Pe baza acestui principiu, a fost realizat
aparatul numit SCIO, care detecteaz dezechilibrele energetice ale
organismului, dezechilibre care reflect de obicei existena unei afeciuni
sau probabilitatea de apariie a unei afeciuni. Detectându-le, poate realiza,
totodat, o terapie energetic a acestor dezechilibre. SCIO este un aparat de
biorezonan folosit astzi în întreaga lume. SCIO este un sistem holistic
care are posibilitatea s analizeze diferitele reacii ale pacienilor la diferii
stimuli. Sistemul SCIO receptioneaz informaii bioenergetice de la 50 de
canale diferite din corpul uman. Aceste informaii sunt selectate i listate în
ordinea importanei lor. Informaiile sunt recepionate de la diferite canale
prin intermediul a 12 electrozi de msur. Acest aparat furnizeaz informaii
despre starea general de sntate a pacientului.
Proiectarea tipologiilor cunoscute într-o singur schem, dup cum se
observ în lotul de pacieni examinai, pe baza tipologiei date, arat c
tipologiile cunoscute reprezint cazuri speciale de o singur lege general,
care este dedus esenial pe baza dominrii unei emisfere i a gradului de
stabilitate a relaiei dintre emisfere.
B. C, 8 ani- DZ tip I
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Încadrare psihologic LID70 H=30, imagine stg.

Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.
S. I, 54 ani- diagnostic: Leucemie mieloida cronic
Încadrarea psihologic L80SD, corecie I80S80 H=65, imagine stg.

Fig. 2

Fig. 3

Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.

Fig. 4

Fig. 5
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Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.
O.C.B, 29 ani – Insomnie
Încadrarea psihologic LISD H=50, corecie I80S70 H=60

Fig. 6

Fig. 7

Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.

Fig. 8

Fig. 9
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Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.
B. C, 15 ani – Sindrom anxios
Încadrarea psihologic LISD H=50, corecie I80S80 H=65

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.
R. R, 5 ani – autism
Înacadrare psihologic L60Sd H=50

Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.
B. G, 42 ani – gu polinodular
Încadrare psihologic I80S80 H65

Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.
B. L 29 ani- lupus eritematos
Încadrare psihologic I80S80 H65
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Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.
C. V, 16 ani – traumatism lombar, paraplegie
Încadrare psihologic I70S80 H70

Aspecte neuroelectrofiziologice rezultate în urma testrii cu dispozitivul
SCIO, imagine dr.
Este bine cunoscut faptul c emisfera dreapt este rspunztoare de
supercontien, intuiie, în special pentru activitatea mental incontient.
Intuiia este o parte din mentalul incontient. Este cunoscut ca i supercontien, gândire figurativ, comunicare incontient, partea normal a
naturii spirtul general, cunotina colectiv, i, de asemenea, abilitatea
recunoaterii situaiei ca i întreg fr analizarea detaliilor, abilitatea
recunoaterii calitii lumii înconjurtoare fr analiza difereniat, prin ea
însi (relaie cu introversia). Intuiia asigur supravieuirea omului în
mediul spiritual, de aceea este posibil s o numim spirit. Intuiia (imaginile
percepute intuitiv) poate fi realizat parial de ctre om, de logic i apoi
este realizat mental. Printr-o astfel de înelegere, omul percepe informaia
calitativ din lumea extern, starea de baz a naturii i creeaz o strategie de
comportament.
Mentalul incontient, adic subcontientul, este funcie a ambelor
emisfere. Subcontientul descarc contiena i este depozitul informaiilor
inutile i intolerabile. În subcontient se gsete ceea ce a fost anterior
contient i s-a transformat în automatisme psihologice – îndemânri,
reflexe, i, de asemenea, ceea ce a devenit intolerabil pentru mentalitate i a
fost eliminat în subcontient. Traumele mentale trimise în subcontient,
reprezint sentimentele latente, temerile pe care omul nu le experimenteaz
în senzaii directe, dar în situaii extreme ele opereaz comportamentul
uman (împreun cu instinctele, reflexele).
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'- dominaia unei emisfere i gradul de coeren (coordonare) a
proceselor oscilatorii în emisfere – C determin un grad de armonie a
persoanei -H. Gradul de armonie a persoanei va varia sub legea sinusoidal.
Gradul de coeren a proceselor oscilatorii în emisfere este determinat
ca i valoare medie a intensitii structurii de interferen dat.
Luând în considerare obiectivitatea metodelor oferite, este posibil s
introducem o variabil în tipologie. Prin urmare, este posibil s determinm
numrul mare de subtipuri psigologice i legea tranziiei a unui timp
într-altul.
Acest tip de testare i terapie abordeaz individul din punct de vedere
energetic, la nivel informaional, aadar se recomand tuturor celor care
doresc s îi îmbunteasc starea de sntate, cu precdere pe probleme
emoionale, stress, nivel psihic.
Unul din avantajele metodelor date este oportunitatea cercetrii omului
în trecut, depistarea anumitor traume. Studierea pozelor mai vechi, din
vremea copilriei, permit dezvluirea perioadelor de traum mental i
dinamica dezvoltrii frustrrii. La corectare, cu ajutorul portretelor,
sintetizate din pozele anterioare, se efectueaz o restaurare a strii optime din
stadii anterioare.
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DEFICIENA AUDITIV
ÎNTRE NORMALITATE I ANORMALITATE

Dr. Adina Baciu, cercetător ştiinţific Institutul de Antropologie
Fr. I. Rainer al Academiei Române, Bucureşti

Rezumat
În aceast lucrare am încercat s abordm din punctul de vedere al
antropologiei medicale problematica inadaptrii i compensrii la
deficientul de auz. Problemele hipoacuziei din punct de vedere medical au
fost i sunt studiate de specialitii în otorinolaringologie, noi îns vom
încerca s abordm deficientul de auz din perspectiv antropologic,
interdisciplinar, privindu-l ca pe un OM, capabil s se adapteze, s se
integreze i s-i depeasc propria condiie, atingând uneori, performane
deosebite. Extinderea studiilor de antropologie asupra problemelor actuale
ale societii noastre este absolut necesar pentru ca soluionarea lor s nu
fie superficial i lipsit de coninutul specific uman.

Introducere
Scopul acestei lucrri s-a axat pe fenomenul de hipoacuzie i în special
pe consecinele acesteia asupra dezvoltrii psiho-somatice a copiilor din
punct de vedere antropologic.
Ipoteza de la care am plecat a fost aceea c hipoacuzicul cu diferite
grade de deficien reprezint o entitate antropologic. Pentru a demonstra
acest lucru, în cadrul studiului antropologic interdisciplinar întreprins în
coala de deficieni de auz Nr. 2 din Bucureti, am avut în vedere vârsta,
specificul i gradul de deficien al acestora.
Ca principal obiectiv, am încercat s rspundem în aceast lucrare la
câteva întrebri legate de similarite i de diferene psiho-antropologice i
socioculturale între deficienii de auz i între acetia i auzitori.
Neînelegerile i dramele culturale jucate de imaginile contradictorii ale
hipoacuziei detaeaz efectiv deficiena de auz de un domeniu pur
biomedical i o plaseaz ferm în arena antropologiei [5].
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Materiale i metode
Pentru realizarea obiectivelor lucrrii de fa, pe o perioad de cinci
ani, au fost înregistrate date privind dou loturi de copii, cu vârsta cuprins
între 8 i 19 ani, din mediul rural si urban. Lotul de studiu provenit dintr-o
coal special cu tradiie: coala pentru deficieni de auz Nr. 2 ,,Sfânta
Maria” din Bucureti a fost analizat comparativ cu un lot martor dintr-o
coal cu program normal din Bucureti.
În aceast cercetare intensiv subiecii au fost examinai medical,
psihologic, audiometric i antropologic (antropometric, dermatoglific,
fiziologic, etc.). Eantionul studiat este particular, destul de restrâns, motiv
pentru care am apelat de-a lungul întregii lucrri la date din literatura de
specialitate. Fiecrui subiect luat în studiu i s-a întocmit o foaie de observaie.
Rezultatele din aceste fie, au fost prelucrate cu ajutorul metodei statistice.

Rezultate i discuii
În figurile ce urmeaz sunt prezentai principalii indicatori statistici cu
privire la urmtoarele variabile antropometrice: înlime, greutate,
circumferina cefalic, perimetrul toracic, perimetrul abdominal i
perimetrul bazal. Comparând valorile medii ale acestora, între lotul de
studiu i lotul martor, nu a fost pus în eviden diferena statistic
semnificativ atât la nivelul bieilor cât i al fetelor.
Nivelul comparativ între sexe al valorilor medii ale variabilelor antropometrice
- lotul de studiu
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Nivelul comparativ între sexe al valorilor medii ale variabilelor antropometrice
- lotul martor
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Figura urmtoare reprezint distribuiile copiilor din lotul de studiu i
din lotul martor în funcie de tipul constituĠional somatic, pentru fete i
pentru biei. La nivelul lotului de studiu s–a gsit o diferen statistic
semnificativ (p < 0,05) între tipul constituional somatic al fetelor fa de
cel al bieilor, în sensul c este semnificativ mai mare, procentul fetelor cu
tip intermediar fa de cel al bieilor.
Structura loturilor pe sexe în funcie de tipul constituional somatic
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Biei

La nivelul lotului martor nu s-a constatat diferena statistic semnificativ
între tipul constituional somatic al fetelor fa de cel al bieilor; se constat
totui un procent mare de biei longilini fa de procentul respectiv al fetelor,
dar diferena nu a fost apreciat ca statistic semnificativ.
În tabelele urmtoare s-a analizat gradul de asociere dintre starea
ponderal (IMC), tipul constituional somatic i diagnostice pentru fetele
i pentru bieii din lotul de studiu. Nu a fost apreciat diferena statistic
semnificativ între fete i biei cu privire la starea ponderal.
Din analiza datelor prezentate în tabele, se observ c atât la fete cât i
la biei hipoacuzia este mai frecvent în comparaie cu celelalte diagnostice înregistrate i este întâlnit preponderent la persoanele subponderale i
cu tip constituional intermediar.
Asociaia dintre starea ponderal (IMC) i tipul constituional
somatic - lotul de studiu (N=142)
Stare pond.\Tip
Constit. somatic

Longilin

Subponderali: [IMC <
18,50]
Normoponderali:
IMC:[18,5;24,99]
Supraponderali:
IMC:[25,0;29,99]
Obezi: [IMC  30,00]
Total

Intermediar

Brevilin

Total

Fete

Biei

Fete

Biei

Fete

Biei

Fete

Biei

2

3

37

23

6

4

45

30

2

4

35

14

0

3

37

21

2

1

2

2

0

1

4

4

0
6

0
8

0
74

0
39

1
7

0
8

1
87

0
55

Asociaia dintre starea ponderal (IMC)
i diagnostice – lotul de studiu (N=142)
St.pond.\Dg.

Cofoz
bilateral

Hipoacuzie

Mal.H.-S. Surditate

Surdo- Tulb. de
Total
mutitate limbaj

Fete Biei Fete Biei Fete Biei Fete Biei Fete Biei Fete Biei

Subponderali:
[IMC < 18,50]
Normoponderali:
IMC :[18,5;24,99]
Supraponderali:
IMC :[25,0;29,99]
Obezi :
[IMC  30,00]
Total

3

2

33

20

0

0

1

2

8

6

0

0

75

4

3

22

9

0

0

1

2

10

6

0

1

58

1

0

2

4

1

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

5
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33

1

0

2

4

18

12

0

1

142

67

Asociaia dintre tipul constitutional somatic i diagnostice – lotul de studiu
(N=142)
Tip const.
somatic \
Dg.
Brevilin
Intermediar
Longilin
Total

Cofoz
Hipoacuzie Mal.H.-S. Surditate
bilateral

Surdomutitate

Tulb. De
Total
limbaj

Fete Biei Fete Biei Fete Biei Fete Biei Fete Biei Fete Biei

1
7
0
8

0
4
1
5

5
48
5
58

5
22
6
33

0
0
1
1

0
0
0
0

0
2
0
2

0
4
0
4

1
17
0
18

3
9
0
12

0
0
0
0

0
0
1
1

15
113
14
142

La nivelul fiecrui lot s-a încercat stabilirea unei eventuale asociaii
între vârsta copiilor (clasa colar) i aptitudinile i/sau talentele lor.
Asociaia dintre vârsta (clasa colar) i aptitudini/talente – lotul de studiu
Vârsta\Aptit
/talente
9 ani (Cls.I)
10 ani (Cls.II)
11ani (Cls.III)
12ani(Cls.IV)
13ani(Cls.V)
14ani(Cls.VI)
15ani(Cls.VII)
16ani(Cl.VIII)
17ani(Cls.IX)
18ani(Cls.X)
19ani(Cls.XI)
Total

Abiliti Calcu- Colo- ConLec- MuDans Desen
Sport Total
Manuale lator rat str.
tur zic
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
2
2
0
1
3
4
0
0
1
13
5
3
1
0
2
3
0
0
3
17
2
1
1
0
2
4
0
0
2
12
4
3
0
0
0
1
0
0
4
12
4
1
2
0
1
5
0
1
3
17
1
1
5
0
1
7
0
1
8
24
1
2
2
0
0
9
0
0
11
25
1
1
1
0
0
6
1
0
3
13
0
1
0
0
0
2
0
0
1
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
21
13
1
9
1
2
142
18
41
36

Asociaia dintre vârsta (clasa colar) i aptitudini/talente – lotul martor
Vârsta\Aptit
/talente
1
8 ani (Cls.I)
9 ani (Cls.II)
10ani (Cls.III)
11ani (Cls.IV)
12ani (Cls.V)
13ani (Cls.VI)

Abiliti Calcu- Colo- ConLec- MuDans Desen
Sport Total
Manuale lator rat str.
tur zic
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0
0
0
1
1
0

0
3
4
3
3
0

0
1
2
0
1
0

0
0
0
0
0
0

2
2
1
5
0
0

1
1
2
0
0
1

2
5
2
1
1
1

2
2
0
1
1
2

2
1
3
3
6
2

9
15
14
14
13
6
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1
14ani(Cls.VII)
15ani(Cl.VIII)
16ani (Cls.IX)
17 ani (Cls.X)
Total

2
1
1
0
0
4

3
2
2
3
4
24

4
0
2
0
0
6

5
0
0
0
0
0

6
3
1
1
1
16

7
1
0
7
0
13

8
1
1
1
3
18

9
4
2
3
1
18

10
4
11
9
2
43

11
16
20
24
11
142

Din analiza comparativ a distribuiilor copiilor în funcie de vârsta
(clasa colar) i aptitudini/talente, se poate aprecia faptul c acei copii din
lotul de studiu de la vârste mai mici (pân la 14-15 ani) au preferine mai
frecvente pentru abiliti manuale, calculator i colorat, în timp ce acei
copii din lotul martor, la vârste de pân la 14 – 15 ani, prefer mai frecvent
lectura, calculatorul, muzica i sportul.
Analizând datele recoltate am constatat c în ambele loturi, copiii
prezint, în general, un grad mediu de integrare (67,6%, respectiv 72,5%).
Prin urmare i copiii deficieni de auz se integreaz în coala unde studiaz,
la programele de învmânt specifice deficienei.
Pentru distribuia privind gradul de dezadaptare diferena a fost statistic
semnificativ (p < 0,05). Se remarc procentul semnificativ mai mare al
copiilor cu grad de dezadaptare prezent (6,3%) în rândul celor din lotul de
studiu fa de procentul corespunztor (0,7%) al copiilor din lotul martor.

Concluzii
Lucrarea aceasta sintetizeaz o serie de cercetri care au evideniat
faptul c deficienii auditivi nu alctuiesc un tot unitar din punct de vedere
antropologic, medical i psihologic.
Dac avem în vedere c atât deficientul de auz cât i mediul su
existenial sunt realiti aflate într-un neîntrerupt proces de transformare, ne
dm seama c fenomenele de inadaptare nu in numai de individ i sunt
relative i variabile. Nu trebuie s se procedeze la evaluri definitive, rigide
i nerevizuibile. În condiii determinate, un deficient de auz poate s-i
depeasc situaia de inadaptare.
Studiile antropologice pot gsi soluii pentru compensarea lipsei de
comunicare a deficienilor auditivi adaptând cantitatea mare de informaie i de
stimuli externi pe care acetia o primesc la particularitile lor constituionale,
psihologice i la condiiile sociale i de mediu în care triesc.

69

Acest studiu de antropologie medical poate ajuta actul medical, punând
la dispoziie rezultatele obinute, oferind viziuni noi asupra individului
uman privind cele dou stri ale sale: sntatea i boala.
Mulumim colectivului de elevi i de cadre didactice de la coala
pentru deficieni de auz nr. 2 ,,Sfânta Maria” din Bucureti pentru
participarea la efectuarea acestui studiu.
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O INTERPRETARE ANTROPO-MEDICAL
ASUPRA DISTRIBUIEI CALCIFICRII
GLANDEI PINEALE I PLEXURILOR COROIDE

Dr. Adina Baciu, Institutul de Antropologie Fr. I. Rainer, Academia Română
Dr. V. Boşcaiu, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică aplicată
,Gheorghe Mihoc – Caius Iacob, Bucureşti
Dr. Anda Dumitraşcu, Institutul de Endocrinologie ,C.I. Parhon, Bucureşti

REZUMAT
Introducere: În aceast lucrare vom prezenta rezultatele unui studiu
efectuat pe un eantion de 2 400 de pacieni, crora li s-a efectuat examenul
computer tomografic al plexurilor coroide i al glandei pineale la nivelul
ventriculilor laterali (craniu axial). Obiectivul cercetrii const în studierea
calcificrii în condiii fiziologice a glandei pineale i a plexurilor coroide,
precum i a corelaiilor între acest fenomen i patologia asociat. S-a plecat
de la ipoteza c prezena acestor calcificri, nediagnosticate ca patologice,
sunt fiziologice i au un rol metabolic adaptativ activ, care depinde de o
multitudine de factori, printre care i de terenul constituional individual.
Material i metode: La efectuarea studiului au participat pacieni de ambele
sexe, cu vârste diferite i grupai în ase categorii de diagnostice: traumatisme
cranio-cerebrale, accidente vasculare cerebrale, procese expansive intracraniene, boli neurologice, endocrine etc. Rezultatele au fost prelucrate statistic.
Rezultate i discuii: Valorile estimate pentru Odds Ratio (OR), atât
pentru sexul feminin, cât i pentru sexul masculin, sunt semnificativ mai
mari decât 1, deci independena condiionat a perechii de variabile capincaplex se respinge.
Concluzii: Aceast cercetare antropologic i statistic a demonstrat c
exist distribuii interesante i diferene semnificative între calcificarea
plexurilor coroide i a glandei pineale în funcie de sex, patologie asociat i
grup de vârst.
Cuvinte cheie: calcificare, gland pineal, plexuri coroide, antropologie
medical.
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Introducere
Cercettori din întreaga lume studiaz astzi din ce în ce mai mult
procesul general de calcificare a organismului uman. În sprijinul acestei
afirmaii vin numeroasele publicaii aprute în ultimii ani. Calcificarea poate
fi fiziologic sau patologic [5]. În practica medical fenomenul de
calcificare a esuturilor, glandelor i organelor este asociat, în majoritatea
studiilor, cu anumite patologii [1]. Diagnosticul de calcificare fiziologic are
mai mult rol didactic i se rezum doar la menionri tangeniale, nu i la
aspectul comparativ evolutiv (filo sau ontogenetic), adic antropologic.
Din perspectiv antropologic, interesul pentru glanda pineal i pentru
plexurile coroide este determinat de importana rolului i a modului de implicare a acestora în antropogenez, în înelegerea transformrilor suferite de
creier în saltul spre umanizare.
Aceast cercetare a urmrit s evidenieze existena unor variante de
calcificare fiziologic la nivelul glandei pineale i a plexurilor coroide, care
prefigureaz prezena unei tipologii antropologice. Aceste calcificri, nediagnosticate ca patologice, sunt evideniate în imaginea computer-tomografic
i apar frecvent în aceeai seciune axial cranian, cu toate c între plexurile coroide i glanda pineal nu exist legturi topografice sau anatomofuncionale directe, iar morfologia lor nu justific situarea calcificrilor în
acelai plan. Obiectivul acestei lucrri const în analiza unor calcificri
fiziologice în aceast zon i stabilirea unor corelaii între rezultatele unor
cercetri antropologice interdisciplinare anterioare realizate de noi cu rezultate recente privind asocierea cu diverse boli. Aceast calcificare pe care noi
am semnalat-o apare ca un marker pentru modul de reglare homeostazic a
terenului constituional al organismului uman.

Materiale i metode de studiu
Acest studiu s-a realizat pe un lot de 2 400 de pacieni cu vârste între 1 i
91 de ani, de ambele sexe, grupai în ase categorii de diagnostic. Pacienii au
fost supui unui examen computer-tomografic, motivaia examenului fiind în
special legat de caz i secundar de prezenta cercetare. Pe baza tomografiei
computerizate a craniului am remarcat prezena relativ frecvent a unor imagini
opace, de ordinul milimetrilor i cu forme variate, situate în zona glandei
pineale i a plexurilor coroide, pe care le-am considerat ca fiind calcificri.
Lotul este transversal, având o structur neomogen în raport de sex, vârst
i diagnostic. Analiza statistic a încercat s depeasc aceast dificultate. Am
grupat diagnosticele în ase categorii: traumatism cranio-cerebral (TCC), boli
neurologice (N), boli endocrine (E), procese expansive intracraniene (PEIC),
accident vascular cerebral (AVC) i alte diagnostice diferite (ALTE). În acest
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stadiu, în contextul unui prim demers antropologic, am urmrit s departajm
tipurile de teren patologic fa de categoria traumatismelor TCC, în general
survenite accidental, pe care am considerat-o ca fiind cea mai apropiat de un
posibil lot de referin pentru ,,starea de snatate”.
Investigaia tomografic computerizat:
Aparat: Computer Tomograf-General Electric CT-Pace-Technic.
Protocol de examinare: poziia bolnavului-decubit dorsal; plan de seciune:
orbito-meatal; sensul de deplasare: negativ-caudo-cranial; Screening craniu
axial-examen contiguu: seciune 5mm/interval -5mm pentru fosa posterioar;
grosimea seciunii -10mm/interval-10mm supratentorial; timp de curs: 2-3
secunde; kilovoltaj: 120 kV; miliamperaj: 130 mA; contrastul i.v.; substane
monomerice neionice: Ultravist (Schering AG), Iopamiro (BRACCO),
Omnipaque (Amersham).
În urma analizei imaginilor CT au fost stabilite o serie de detalii, cum ar fi:
dimensiunea, forma, topografia calcificrilor glandei pineale i plexurilor
coroide.
Analiza statistic a interdependenelor dintre calcificri, sex, vârst i
diagnostic va apela la un indicator (o statistic) larg utilizat în epidemiologie [9]: odds ratio (OR). Motivul pentru care preferm utilizarea
terminologiei din limba englez pentru aceast noiune este acela c în
limba român denumirea pentru OR nu este unanim acceptat. Considerm
utile câteva precizri preliminare pentru clarificarea contextul în care vom
utiliza în continuare indicatorul OR.
Dac calcificarea pinealei i plexurilor coroide sunt independente,
atunci OR=1. Dac OR>1 calcificarea pinealei i plexurilor coroide se asociaz, iar dac OR<1 atunci, dimpotriv, calcificarea pinealei i plexurilor
coroide la acelai pacient este improbabil. În continuare vom testa
independena dintre evenimente precum i omogenitatea valorilor OR
condiionate de sex, vârst i diagnostic. În cazul nostru, vor fi comparate
incidenele calcificrilor pentru diferite valori ale factorilor considerai
(vârsta, sexul, diagnosticul). Menionm faptul c aici OR nu va fi
interpretat în contextul studiului factorilor de risc.

Rezultate i discuii
Pentru a elimina factorii de confuzie i concluziile eronate care ar putea
fi induse de structura dezechilibrat a eantionului am efectuat stratificat
reprezentrile grafice i analiza statistic, în funcie de sex, grupe de vârst
i diagnostic, precum i a combinaiilor acestor factori.
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În Graficul 1 se evalueaz grafic dependena calcificrii pinealei i a
plexurilor coroide de sex, vârst i de diagnostic. Evoluia diferit pentru AVC
poate fi pus pe seama faptului c AVC apar în general la vârste mai înaintate.
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Grafic 1.
Frecvenele procentuale de
calcificare a pinealei i
plexurilor coroide,
condiionate de sex,
categoria de vârst i
diagnostic (volum lot:
N=2400)

Barele reprezint volumul eantionului pentru categoria respectiv, iar
liniile sunt %.
În continuare comentm succint outputul pachetului de programe SPSS.
Tabel 1. Risk Estimate
sexAge
<=40F
Odds Ratio for capin (NO /
YES)
For cohort caplex = NO

OR Value 95% Confidence Interval
8.075

5.206

12.526

2.190

1.837

2.610

.271
455

.199

.369

2.413

1.350

4.313

1.826

1.258

2.652

For cohort caplex = YES

.757

.609

.940

N of Valid Cases

298
6.079

3.290

11.234

1.823

1.435

2.315

.300
229

.197

.457

3.200

.829

12.354

2.571

.916

7.218

.804

.572

1.129

For cohort caplex = YES
N of Valid Cases
Odds Ratio for capin (NO /
YES)
For cohort caplex = NO

>40

<=40M

Odds Ratio for capin (NO /
YES)
For cohort caplex = NO
For cohort caplex = YES

>40

N of Valid Cases
Odds Ratio for capin (NO /
YES)
For cohort caplex = NO
For cohort caplex = YES
N of Valid Cases
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Tabel 2. Tests of Homogeneity
of the Odds Ratio
Sex
FBreslow-Day

Chi-Squared

df

Asymp. Sig. (2-sided)

10.769

1

.001

Tarone's

10.766

1

.001

MBreslow-Day

.730

1

.393

Tarone's

.726

1

.394
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Tabel 3. Tests of Conditional
Independence
Sex
FCochran's

Chi-Squared

df

Asymp. Sig. (2-sided)

99.946

1

.000

Mantel-Haenszel

98.067

1

.000

MCochran's

39.333

1

.000

Mantel-Haenszel

37.414

1

.000

În Tabelele 1-3 sunt calculate, separat pentru sexul feminin (F) i
masculin (M), statisticile Odds Ratio pentru perechea capin-caplex pentru
dou straturi definite în funcie de vârst astfel:
– stratul 1: pacienii cu vârsta cel mult 40 ani (Age<=40) i
– stratul 2: pacienii cu vârsta peste 40 ani (Age>40).
Analizând aceste tabele s-a constatat c:
Valorile estimate pentru Odds Ratio pentru sexul feminin sunt:
OR(capin, caplex) = 8.075 pentru „Age<=40” i OR(capin, caplex) = 2.413
pentru „Age>40”. Aceste valori difer semnificativ (Tabel 3) i sunt
semnificativ mai mari decât 1, deci independena condiionat a perechii de
variabile capin-caplex se respinge.
Valorile estimate pentru Odds Ratio pentru sexul masculine sunt: OR
(capin, caplex) = 6.079 pentru „Age<=40” i OR(capin, caplex) = 3.200
pentru „Age>40”. Aceste valori (Tabel 2) nu difer semnificativ din punct
de vedere statistic, dar sunt semnificativ mai mari decât 1, deci independena condiionat a perechii de variabile capin-caplex se respinge i pentru
sexul masculin.

CONCLUZII
În urma acestui studiu s-a ajuns la concluzia c asocierea dintre
calcificarea pinealei i plexurilor este semnificativ, dar intensitatea acestei
asocieri scade odat cu creterea vârstei pacienilor. În plus, asocierea
calcificrilor pinealei i plexurilor are o evoluie calitativ diferit pentru cele
dou sexe.
Analizele comparative au evideniat urmtoarele:
– raportarea difereniat la numrul de bolnavi pe categorii de vârste,
având în vedere semnificaia biologic a perioadei respective în ontogenez,
reflect diferite nivele de implicare metabolic a fenomenului de calcificare
fiziologic a pinealei;
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– raportarea la numrul de bolnavi pe cele dou sexe, independent sau
corelativ cu categoriile de vârste poate duce la rezultate contradictorii din
cauza decalajului si diferenierii ce apare în profilul fenomenelor psihoneuroendocrine de sexualizare pe parcursul vieii.
Efectuarea unui studiu longitudinal pe aceeai indivizi la diferite vârste
poate completa aceast cercetare, oferind noi rezultate, în dinamic i la
nivel microstructural.
Observaiile obinute în urma acestui studiu interdisciplinar le considerm utile pentru înelegerea semnificaiei antropologice i medicale a
fenomenului de calcificare a glandei pineale i a plexurilor coroide.
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Rezumat
Lucrarea realizeaz analiza biostatistic comparativ a unor eantioane
populaionale reprezentative de sex masculin i de sex feminin, normoponderale i afectate (supraponderal – obeze, având diabet zaharat de tip 2 i
fr diabet zaharat).
S-au luat în consideraie parametrii antropometrici, bio-chimici i
hemodinamici afereni fiecrui eantion i pe baza lor au fost calculai unii
indicatori: indicele de mas corporal – BMI, înlimea, greutatea, circumferina taliei (T), circumferina oldului (S), raportul T/S, glicemia,
colesterolul, HDL-colesterolul, trigliceridele (TG), tensiunea arterial
sistolic i diastolic (TAS/TAD), raportul dintre HDL i colesterol, raportul
dintre trigliceride i colesterol.
În lucrare se determin unii indicatori biostatistici reprezentativi, cum ar
fi media, varianta, deviaia standard, valoarea minim/maxim, amplitudinea, modulul, mediana, coeficientul de corelaie Pearson, coeficientul de
variabilitate, deviaia medie, estimându-se repartiiile normale monodimensionale/bidimensionale de tip Gauss.
Caracteristicile de tip TREND sunt ierarhizate în cadrul comparaiilor
care se realizeaz între eantioane, acestea fiind determinate de ctre
valorile coeficienilor variaionali, precum i ale coeficienilor ataai corelaiilor existente între mrimea BMI i fiecare dintre celelalte mrimi.
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Se determin punctul ataat fiecrui caz analizat, având drept coordonate
caracteristicile TREND ierarhizate, eseniale în studiul obezitii umane.
Se utilizeaz metode precum i algoritmi de calcul automat, lucrarea
fiind însoit de histograme.
Concluziile obinute sunt utile în tiintele biomedicale, în antropologie,
precum i în analizele de sistem.
A. Obiective
1. Analiza biostatistic comparativ a unor eantioane populaionale
reprezentative de sex masculin/feminin, normoponderale/afectate
(supraponderal – obeze, cu diabet zaharat de tip doi i fr diabet zaharat de
acest tip).
2. Stabilirea gradului de variabilitate a corelaiilor existente între indicele
de mas corporal i ali factori de risc asociai sindromului metabolic.
3. Ierarhizri determinate de ctre coeficienii variaionali i cei
corelaionali (existeni între mrimea BMI i fiecare dintre parametri
antropometrici, biochimici hemodinamici). Stabilirea punctelor TREND
având drept coordonate valori ierarhizate «TREND».
B. Lucrri consultate:
– V. Koroliouk, Aide-memoire de théorie des probabilités et de
statistique mathématique, Ed. Mir, 1983.
– Rafael J. Villanueva, Abraham J. Arenas, Gilberto Gonzales-Parra,
Nonstandard Dynamically Consistent Numerical Scheme Applied to
Obesity Dynamics, Journal of Applied Mathematics, Volume 2008
(2008), Article ID 640154.
C. Metodologie
a) Calcul biostatistic i modelare matematic.
b) Soft funcii biostatistice (AVERAGE, VAR (VARP), STDEV, MIN,
MAX, MODE, MEDIAN, AVEDEV, CORREL).
c) Soft grafic 2D / 3D.
D. Rezultate
a) Eantioane
A. Normoponderal: 140 de uniti biostatistice având vârsta medie de
42.19 ani.
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B. Afectat, supraponderal – obez, fr diabet zaharat de tip doi: 225
de uniti biostatistice având vârsta medie de 45.01 ani.
C. Afectat, supraponderal – obez, cu diabet zaharat de tip doi: 200 de
uniti biostatistice având vârsta medie de 53.26 ani.
b) Parametri antropometrici, biochimici, hemodinamici
– Indice de mas corporal – BMI;
– Înlime;
– Mas;
– Circumferin talie (T);
– Circumferin old (S);
– Raport T/S;
– Glicemie;
– Colesterol;
– HDL-colesterol;
– Trigliceride (TG);
– Tensiune arterial sistolic (TAS);
– Tensiune arterial diastolic (TAD)
– Raport TAS/TAD;
– Raport HDL/Colesterol;
– Raport triglyceride/Colesterol.
c) Indicatori biostatistici
– Valoare medie;
– Varianta;
– Deviaie standard;
– Valoare minim;
– Valoare maxim;
– Amplitudine;
– Modul;
– Median;
– Coeficient de corelaie Pearson;
– Coeficient de variabilitate;
– Deviaie medie.
d) Punct TREND
P(15 coord.)=M(9 coord. biovariabilitate)+N (6 coord. biocorelaie)
Ex.
Serie 1 date – eantion masculin normoponderal
Serie 2 date – eantion masculin afectat
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Imagine 2D
ESANTION MASCULIN NORMOPONDERAL / AFECTAT
16

14

12

Valori

10

Serie1
Serie2

8

6

4

2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Parametrii

Eantion masculin normoponderal/Eantion masculin afectat
Coord.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Coef. Pearson/
Coef. corel.
1
Inalt.
T/S
BMI
Sold
Talie
TAS
Glic.
TAD
Masa
BMI – BMI
BMI – Masa
BMI – Talie
BMI – Sold
BMI – T / S
BMI – Glic.

UM
2
cm.
kg / m2
cm.
cm.
mm. col. Hg.
mg. / dl.
mm. col. Hg.
kg.
-

Valoare
Serie 1
3
4.81
6.27
7.75
8.60
11.31
11.78
11.82
12.33
13.29
1
0.71
0.66
0.53
0.49
0.45

Coord.

Coef. Pearson/
Coef. corel.

4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5
Inalt.
T/S
Talie
Sold
TAD
BMI
Glic.
TAS
Masa
BMI – BMI
BMI – Masa
BMI – Talie
BMI – Sold
BMI – T / S
BMI – Glic.

81

UM
6
cm.
cm.
cm.
mm. col. Hg.
kg / m2
mg. / dl.
mm. col. Hg.
kg.
-

Valoare
Serie 2
7
3.407787
8.482822
9.383849
10.48276
11.7509
12.85627
12.96041
14.06887
14.20
1
0.798
0.757093
0.470744
0.281261
0.188413

Imagine 3D
În aceasta, punctele TREND exist în 12 situaii, pentru eantionul
masculin i pentru eantionul feminin, comparaiile fiind de forma:
a) normoponderal – afectat;
b) afectat (fr diabet zaharat) – afectat (cu diabet zaharat);
determinate în raport cu vârsta medie a eantionului normoponderal
masculin i vârsta medie a eantionului normoponderal feminin (43.62 ani /
43.26 ani).

e) Rezultate complementare
1. Comparaii intre valorile biostatistice aferente mrimilor antropometrice,
biochimice i hemodinamice prezente în cadrul eantioanelor analizate
(analitice + grafic): seria 1 de date – eantion masculin normoponderal;
seria 2 de date – eantion masculin afectat.
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2. Repartiiile normale monodimensionale / bidimensionale determinate
pentru eantionul normoponderal masculin / feminin, considerate prin
funcia f (x), respectiv f (x, y):
f (x) = 0.225 * exp (– 0.159 * (x – 22.83)2 ), x - situat în (17.52, 28.14).
f (x, y) = 0.0068 * exp (– 0.506 * ((0.56 * (x – 22.83))2 – 0.084 * (x – 22.83)
* (y – 57.36)) + (0.075 * (y – 57.36))2) , x, y situai în (17.52, 28.14) X
(17.85, 96.87).
f) Probleme deschise
Acestea constau în analizarea / determinarea urmtoarelor aspecte:
1. Dreptele i curbele de ajustare.
2. Intervalul de încredere.
3. Regresia liniar/neliniar/multipl.
4. Calculul de erori.
5. Modelul matematic.
6. Controlul optimal.
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Bîgiu N.*, Glavce C.***, Moga M.*, Todiraş D.**, Vereguţ V.**.
* Universitatea „Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină, Braşov,
** Universitatea „Transilvania” Braşov, Facultatea de Medicină,
Braşov, student anul III
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Abstract:
Mycotoxines are toxic xenobiotics produced by fungus like Aspergillus,
Fusarium, Penicillium, Claviceps i Alternaria which could reach into
macro-organisms by food and fodder administration. The links between
mycotoxines and humans are very old and began in Fertile Crest, Central
America and Aegean Area with wild cereals domestication once the
nutritive properties of these plants had been recognized. The first recorded
effects are coming mainly from these areas through Semitic (Old
Testament), Greek (Hippocrate) and Mayan (Popol Vuh) path. The trend of
this link presents continuity in time and space since, with the spreading of
cereals (commerce, exploration, migration), the plants adapted at boreal
climate in which the risk of fungus contamination rise.
The aim of this paper is to depict this relation from different angles and
perspectives: historical (from the first records to Kenya epidemic in 2004),
anthropological (from ecstatic behaviors in Celtic world produced by ergot
to dance mania in Middle Age and to the epidemic of LSD in modern
times), religious (from druidic shamanisms to St. Anthony’s fire and to
Salem trial), social ( from the quality of peasant food to the moment of 1907
and to European Regulation concerning mold contamination) and medical
(from simple intoxication to Balkanic Endemic Nephropathy).
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Monolithic” is how John D. Groopman, a professor of environmental
health sciences at the Johns Hopkins University School of Public Health in
Baltimore, Maryland, describes the literature on aflatoxins-mycotoxins
produced by Aspergillus spp. “As far as the epidemiology in people goes,
the overabundance of literature covers aflatoxins,” he says. This emphasis
reflects the central role of aflatoxins, especially aflatoxin B1 (AFB1), in
mycotoxicological research since the early 1960s.
Keywords: mycotoxines, ergotism, St. Antony fire, endemic balcanic
nephropathy
Rezumat
Micotoxinele, substane xenobiotice toxice, sunt metabolii secundari
produi de fungi din genurile Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Claviceps
i Alternaria, care pot contamina hrana animalelor i a omului. Legturile
dintre micotoxine i om debuteaz odat cu recunoaterea calitilor
nutritive i domesticrii cerealelor în Semiluna Fertil, America Central i
arealul egeean, de unde provin i primele relatri cu privire la efectele lor:
pe filiera semitic (Vechiul Testament), greac (Hipocrate) sau maya
(Popol Vuh). Evoluia acestei legturi este continu în spaiu i timp întrucât
odat cu rspândirea cerealelor (comer, descoperiri geografice, migraii),
acestea s-au adaptat unor latitudini mai boreale, în care riscul de
contaminare cu fungi i producie consecutiv de micotoxine cretea.
Scopul acestei lucrri este de a prezenta aceast relaie dintr-o varietate
de perspective: istoric (de la primele consemnri pân la epidemia din
Kenya din 2004), antropologic( de la extazul individual/colectiv produs de
alcaloizii secarei cornute la populaiile celtice, trecând prin ipotezele asupra
dansurilor oculte din Evul Mediu i pân la epidemia de intoxicaii cu LSDdietilamida acidului lisergic – din lumea occidental modern), religioas
(de la extazul druidic la focul Sfântului Anton i boala celor care ard pân la
procesul din Salem), social (calitatea alimentaiei ranilor din sud-estul
Europei, momentul 1907, normele de consum moderne cu privire la
miocotoxine) i medical (de la simplele intoxicaii pân la cauzele
nefropatiei endemice balcanice).
„Monolitic” este epitetul pe care-l folosete John D. Groopman,
profesor de medicina mediului la Universitatea John Hopkins, coala de
Snatate Public din Baltimore, Maryland, atunci când caracterizeaz
literatura tiinific cu privire la micotoxine – aflatoxine produse de speciile
de Aspergillus i apoi continu cu „cu cât cercetrile epidemiologice
avanseaz, cu atât mai multe date fac referin la micotoxine”.
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Introducere
Micotoxinele sunt substane naturale, ce apar ca produi secundari în
urma dezvoltrii ciupercilor parazite (exemplu: Aspergillus, Fusarium,
Penicillium, Claviceps i Alternaria) la plante i la produsele depozitate i
utilizate apoi în hrana oamenilor i animalelor. Ele sunt substane toxice ce
prezintã riscuri semnificative pentru sigurana alimentaiei cotidiene, printre
acestea amintim aflatoxinele, fumonisinele, ocratoxinele, patulina, trichotecina i ergotoxina.
Micotoxinele din cereale au reprezentat o problem înc din timpuri
strvechi, cauzând numeroase epidemii finalizate cu numeroase decese. De
la social la religios, de la medical la istoric, acestea i-au lsat amprenta
asupra tuturor aspectelor vieii. Dac în trecut lipsa de informaii despre
micotoxine i-a determinat pe oameni s gseasc explicaii de natur
mistic, odat cu trecerea timpului implicaiile lor medicale nu au mai
reprezentat o necunoscut. Indiferent de naionalitate, ras, vârst sau
cultur oamenii au identificat în cereale surse primare de carbohidrai,
acestea situându-se la baza piramidei alimentare, întâlnite aproape în fiecare
diet i alimentaie.

Obiective
Scopul acestei lucrri este de a prezenta aceast relaie dintr-o varietate
de perspective: istoric (de la primele consemnri pân la epidemia din
Kenya din 2004), antropologic (de la extazul individual/colectiv produs de
alcaloizii secarei cornute la populaiile celtice trecând prin ipotezele asupra
dansurilor oculte din Evul Mediu i pân la epidemia de intoxicaii cu LSDdietilamida acidului lisergic – din lumea occidental modern), religioas
(de la extazul druidic la focul Sfântului Anton i boala celor care ard pân la
procesul din Salem), social (calitatea alimentaiei ranilor din sud-estul
Europei, momentul 1907, normele de consum moderne cu privire la
miocotoxine) i medical (de la simplele intoxicaii pân la cauzele
nefropatiei endemice balcanice).

Perspectiva istoric
În preistorie exist dou centre de unde au iradiat marile evoluii –
Africa de est/sud-est, pentru apariia omului în paleolitic (omul primitiv i
omul preistoric), i Orientul Apropiat, pentru apariia lui homo sapiens
sapiens, a produciei agricole i a culturilor superioare (civilizaiei) spre
sfâritul neoliticului.
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Plantele de câmp au fost descoperite în Orientul Apropiat (grâul, orzul,
mazrea, mslinele, via-de-vie, pomii fructiferi) i s-au rspândit de acolo
ctre teritorii cu aceleai condiii climatice i de fertilitate a solului [7].
Concomitent, într-un alt centru reprezentat de Europa de sud-est se dezvolt
complexul „Grâu-orz-oaie-vit-capr-porc". Nu exist dovezi care s
confirme întâietatea unui centru, întrucât vitele, porcul i grâul cu un bob au
strmoi autohtoni europeni [8].
Potrivit studiului actual al cercetrilor, primele centre ale trecerii la
producia agricol de la sfâritului ultimei glaciaiuni (aprox. 8000) s-au
situat în „Semiluna Fertil”. Sedentarismul i agricultura devin cele mai
importante semne ale noii forme de via i de producie. În contrapunct cu
culegtorii i cu vântorii vechii Epoci a pietrei, s-a format pentru prima
dat o producie mai complex prin prelucrarea valorilor materiale din
natur prin munca omului. Surplusul agricol a putut fi acum pstrat un timp
mai îndelungat în hambare i vase de lut. Pe valea Iordanului (Ierihon,
aprox. 7000) i în Anatolia (Catal Hüyük, de la aprox. 6800) s-a dezvoltat
producia agrar si de aici s-a rspândit în toate direciile [7].
O alt important consemnare a existenei cerealelor apare i pe
continentul American, în Cartea Sacr a Vechilor Maiai Quiche, Popol
Vuh. Partea central relateaz povestea cltoriei lui Hunahpú i Ixbalanqué
spre Xibalbá. În locul unor lupte cu arme convenionale, cei doi frai se
folosesc de puterea cuvântului asupra fiinelor invizibile [22]. În capitolul
al XIV-lea din partea a 2-a, cei doi gemeni zei arunc un blestem asupra
acestor fiine pe care le condamn la o via comun: „Tu îi vei petrece
timpul fcând vase din lut i pietre s macini porumbul”, acestea fiind
ocupaii ale oamenilor de rând [23].
Înc din antichitate erau cunoscute efectele scleroilor de secar, mai
ales asupra uterului gravid. Prima atestare istoric a ergotului apare în
scrierile chinezeti din anul 1100 î.H. Marii istorici, Tucidite, Dioscoride,
cunoteau efectele finii de secar infectat cu scleroi asupra femeilor
gravide [30]. Plinius descrie în lucrarea sa „Naturalis Historia” din secolul al
VII-lea î.H. semnele sindromului care mai târziu a fost denumit ergotism,
cauzat de alcaloizii cornului secarei (Claviceps purpurea) [6].
Hipocrate este primul care observ efectul abortiv al finii de secar,
crescut în condiii de iarn umed i primvar uscat (condiii care se pare
c favorizeaz creterea scleroilor). Chiar i Cezar, în al su „Rzboi civil”,
semnaleaz o epidemie aprut în timpul asediului Marsiliei, datorat
consumrii de fin infestat, dar nu descrie i simptomele [30].
Probabil cel mai vechi caz dovedit de intoxicaie cu mucegai dateaz
din anul 55 î.H, în Danemarca. Corpul unui om numit „Tolland Man” s-a
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pstrat în nmolul dintr-o mlatin peste 2000 de ani. Acesta avea semne ce
indicau o moarte violent, prea c prima dat a fost strangulat dup care i
s-a tiat gâtul. Viitoarele investigaii au artat c omul avea urme de
Claviceps Purpurea în stomac, astfel c el murise de ergotism [28].
Prima atestare documentar a unei epidemii denumite „focul sfânt”
(holy fire, feu sacre), sau „boala celor care ard” (mal des ardents) este cea
care decimeaz Parisul în jurul anului 945, pentru ca în secolul XIII s fie
asociat cu „focul Sf. Anton”; se pare c supravieuitorii refugiai în biserica
Sf. Maria, sunt hrnii de ctre întemeietorul dinastiei Capet (a capeienilor)
ducele Hugo cel Mare (Hugo the Great). Alte consemnri ale epidemiilor se
înregistreaz în secolele XI i XII mai ales în Frana. În data de 15 august
1151, unul din 20 din totalul de 4000 de locuitori dintr-un sat aflat în Frana
numit Pont Saint Esprit suferea de Focul Sfântului Anton [30]. Tot în
perioada Evului Mediu, cronicarul secolului al XII-lea, Geoffroy du Breuil
of Vigeois observ faptul c în regiunea Limousin forma cangrenoas a
ergotismului era asociat cu Sfântul Marial i nu cu Sfântul Anton [10].
Primul raport complet asupra ergotului i a efectelor acestuia se
datoreaz medicului curant al lui Ludovic al XIV-lea, Denis Dodart, raport
ctre Societatea Regal Francez de tiine (1676), iar în anul urmtor John
Ray menioneaz termenul de „ergot” pentru prima oar în limba englez.
Mult vreme s-a crezut fie c scleroii reprezentau o secar mult mai bun
decât cea obinuit, fie c aceast cretere este corelat cu cantitatea de
ploaie czut, care poate induce o fermentaie [30]. Prima meniune a
utilizrii în medicin a ergotului este gsit în cercetrile doctorului Adam
Lonitzer (Lonicerus) din Frankfurt, în anul 1582. Dei ergotul era utilizat
înc din cele mai vechi timpuri, doar în anul 1808 acest medicament a fost
recunoscut de medicina academic, datorit lucrrii doctorului american
John Stearns intitulat „Account of the Putvis Parturiens, a Remedy for
Quickening Childbirth”[17].
În 1853, micologul francez Louis René Tulasne este primul care
identific ciuperca Claviceps purpurea ca fiind cauza unor otrviri. În
1938, chimistul elveian Albert Hofmann, în cursul cercetrilor sale
efectuate în cadrul laboratoarelor Sandoz, sintetizeaz pentru prima oar
LSD din ergot [30].
În momentul mcinrii cerealelor, ergotul apare ca o pudr de culoare
roie, putând fi uor neglijat în fin de secar. În rile mai srace ergotismul
înc mai apare, un exemplu îl pot reprezenta cazurile semnalate la mijlocul
anului 2001 în Etiopia, datorate orzului contaminat. Oricând exist o
combinaie de vreme umed, temperaturi rcoroase, recoltri timpurii în
zonele de es i consumatori de secar, apar cazuri numeroase de ergotism.
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Pân de curând, numeroase cazuri de intoxicaie cu ergotamin au fost semnalate în majoritatea rilor europene, inclusiv în anumite regiuni din Rusia,
unde secara este sursa principal de amidon i datorit climei devine cornut,
intoxicaia evoluând i cu halucinaii ("Drunken Bread Sindrome") [10].
Dei la sfâritul secolului al XIX-lea cazurile de otrviri masive din
cauza ergoilor ajunseser de domeniul trecutului, datorit progresului fcut
în agricultur i descoperirii cauzelor acestora, i în secolul al XX-lea s-au
înregistrat câteva epidemii grave. Astfel, în 1926 i 1927 s-au înregistrat
cazuri de otrvire în mas în Uniunea Sovietic ("Alimentary Toxic
Aleukia"), cifrele oficiale indicând 11.000 mori, din cauza pâinii coninând
ergoi, iar în 1951, în comuna Pont-Saint-Esprit din Frana s-au înregistrat 7
decese i 250 de îmbolnviri din acelai motiv (unii cercettori consider
cazul din 1951 ca fiind datorat otrvirii cu mercur) [19,30].
Intoxicaii colective cu aflatoxine au aprut în India în 1974, în cursul
creia au fost afectate aproape 400 de persoane, din care o treime au murit,
i altele în Kenya în 1982, unde au fost spitalizate 20 de persoane, dintre
care au decedat 12. În aprilie 2004, una din cele mai mari izbucniri de
aflatoxicozã a aprut în Kenya ruralã, ducând la 317 de cazuri i 125 de
mori. Porumbul contaminat cu aflatoxine crescut individual a fost sursa
izbucnirii, dar întinderea contaminãrii regionale i statutul porumbului în
piee au fost necunoscute. Porumbul contaminat a fost vândut în piee, unde
a fost cumpãrat de fermieri pentru provizii, poate fi în continuare o expunere
la aflatoxine. Aceasta a fost cea mai mare epidemie documentat, alturi de
care se mai pot meniona i epidemii din ri precum India i Tailanda.
Tendina recent de a consuma alimente naturale crude a avut i ea urmri
nedorite. Astfel, în anii 1980, în Germania au fost înregistrate cazuri de
otrvire cu ergot din Müsli, un produs utilizat pentru micul dejun, care
conine secar nefiart [30].

Perspectiva antropologic
Efectele datorate prezenei micotoxinelor alturi de diamida acidului
lisergic în secara cornut erau cunoscute din cele mai vechi timpuri i efectul
psihotrop al LSD era utilizat în extazul amanic. În cadrul populaiilor
celtice i nordice, datorit unor cadavre prezervate în turbrii i în care s-au
descoperit urme de micotoxine, putem presupune c preparatele de secar
erau folosite în scop magico-religios, în cadrul unor ritualuri de sacrificiu/
sinucidere. În fervoarea religioas a Evului Mediu, dup marile epidemii
apar experiene de extaz colectiv, la populaii în care consumul de cereale
alterate era mare (aa numita Manie a Dansului din Strasbourg, 1418).
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Se înregistreaz pelerinaje colective ctre rile de Jos, aa-numitele
progresiuni ale flagelailor, minoriilor, în care transa i viziunile colective
erau foarte importante. Aceste micri convulsive din cadrul maniei
dansului vor fi reprezentate de Hieronymus Bosch, în pictura ce reprezint
viziunea lui asupra Iadului, instituind o cultur a fricii, caracteristic
definitorie a Evului Mediu. Remanene ale acestor micri vor persista în
varianta calabrez a Tarantellei, dans individual i deseori efectuat sub
influena unor stimulente. i în Europa de Est, în cadrul riturilor de
fertilitate, apar dansuri efectuate de tinere fete în jurul solstiiului de var.
Câteodat, aceste ritualuri cu origine pgân erau considerate arhetipuri ale
vrjitoriei.

Perspectiva religioas
Efectele duntoare ale mucegaiului erau cunoscute înc din perioada la
care face referire Biblia, dei acesta nu era cunoscut din punct de vedere
medical.
În acest sens, în Vechiul Testament exist un pasaj referitor la prezena
mucegaiul pe pereii caselor i la modul în care acesta trebuia s fie înlturat
pentru a împiedica rspândirea i, respectiv, prevenirea îmbolnvirii. [12].
În epoca medieval, intoxicaia cu ergot, cunoscut sub numele de
„Focul Sfântului Anton”, se datora preparrii pâinii cu secar contaminat.
Aceasta ar produs doar în decursul unui singur an (994) moartea a 40.000 de
oameni. Deoarece persoanele afectate vorbeau i gesticulau ciudat, aveau
halucinaii, stri de vom, dar mai ales senzaii de arsuri la nivelul
membrelor, boala era denumit focul Sf Anton. Numele afeciunii provine
din perioada în care rmiele Sfântului Anton au fost aduse în Frana din
Egipt [15]. Sfântul Anton (251-356) a fost un eremit i unul dintre primii
clugri din Egipt. El este considerat a fi printele vieii monahale cretine.
Popularitatea sa a atins un vârf în timpul epocii medievale când, la Grenoble
(Frana), s-a construit spitalul „Sfântul Anton”. Aceast instituie a devenit
un loc de pelerinaj pentru cei ce sufereau de „focul sfânt” deoarece pelerinii
se vindecau în mod miraculos în timpul cltoriei. Ulterior studiile au
demonstrat c aceast vindecare era datorat unei schimbri în alimentaia
pelerinilor, probabil pâinea pe care o consumau la Grenoble nu era infectat
cu ergot.
Este posibil ca o intoxicatie s fi avut loc la Salem, Massachusetts în
perioada 1693-1694. Un jurnal meteorologic al unui localnic al Salemului
din acea perioad atesta faptul c primverile anilor 1693 i 1694 au fost
mai umede decât de obicei, aceste condiii fiind favorabile dezvoltrii
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ciupercii Claviceps purpurea pe lanurile de secar.[5] Secolul al XVII-lea a
reprezentat o perioad dificil din punct de vedere social i politic pentru
Salem. Fiind sub stpânire britanic, fr guvernator, i atacai constant de
btinai americani i canadieni, oamenii considerau c în spatele tuturor
calamitilor se ascundeau spiritele malefice. Ca urmare, epidemia a fost
considerat opera vrjitoarelor i zeci de persoane nevinovate au fost
acuzate i executate în urma proceselor de la Salem.
Inspirat din evenimentele petrecute în acea perioad, Linda Caporael,
autoarea crii „Ergotismul: Diavolul din Salem?”, sugereaz faptul c
viziunile stenilor „posedai” i frenezia ce a pus stpânire pe întreg satul în
timpul vântorilor de vrjitoare se datoreaz intoxicaiei cu ergotul provenit
din recoltele de secar. Un citat interesant din arhivele satului arat modul
empiric în care era dovedit vinovia celor acuzai: „Tituba i soul ei John
Indian au fost rugai s coac, din secara umezit în urina acuzatului, «turta
vrajitoarei» care apoi era dat ca hran unui câine. Acesta devenea posedat
i apoi murea, ceea ce demonstra vina acuzatului” [25]. În realitate, gradul
de intoxicaie cu ergot al acestor persoane era atât de ridicat încât
micotoxinele excretate în urin erau suficiente pentru a ucide un câine. O
alt ipotez nesusinut presupune c ar fi vorba de maladia Huntigton, lucru
improbabil, dat fiind numrul mare de persoane afectate.
Sarcofagele faraonilor sunt renumite pentru „blestemele” pe care le
arunc asupra celor ce le investigheaz. Cel mai cunoscut este blestemul lui
Tutankamon, faraon care avea gravat pe exteriorul sarcofagului urmtoarea
fraz: „Moartea va veni iute asupra celui ce tulbur linitea faraonului”. Nu
a fost de mirare faptul c moartea Lordului Carnarvon, cel care a deschis
sarcofagul lui Tutankamon în 1922, a fost pus pe seama acestui blestem.
Un exemplu mai recent este cel din Polonia când, pe data de 13 Aprilie
1973, 12 arheologi au deschis mormântul regelui Cazimir. Câteva zile mai
târziu, doar doi dintre acetia mai erau în via. Unul dintre ei a efectuat un
examen microbiologic asupra mormântului descoperind 3 ciuperci
(Aspergillus flavus, Penicillium rubrum, i Penicillium rogulosium) a cror
micotoxine sunt considerate a fi responsabile pentru moartea celor 10
arheologi [21].
Cea mai recent i larg mediatizat intoxicaie cu ergot este cea din
august 1951 în oraul Pont St. Esprit din Frana, când câiva locuitori ai
oraului s-au intoxicat cu ergot de la o brutrie unde se vindeau produse din
secar. Manifestrile ciudate ale bolii: „mii de înepturi pe piele”, „insecte
care se plimb sub piele”, „viziuni ale unor animale deformate”, „convulsii
violente”, „foc i sânge pe perei” [25] au fost puse de locuitori pe seama
spiritelor malefice. Dei medicii au explicat locuitorilor c motivul
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epidemiei este secara afectat de ergot, muli dintre acetia au continuat s
cread ca brutria este posedat de diavol. Prin urmare, pentru a liniti
localnicii, brutria a fost exocizat de ctre un preot. Este greu de crezut
cum ingestia de toxine nu era înc îneleas din punct de vedere medical în
1950 i c locuitorii oraului francez, dup 250 de ani de la evenimentele
din Salem, aveau aceleai convingeri.
Acesta este unul din acele cazuri care dovedesc c dac nu învei din
istorie eti menit s o repei.

Perspectiva social
Cerealele sunt baza piramidei alimentare, fiind cel mai important grup
de alimente. Aproximativ o treime din dieta zilnic trebuie s fie
reprezentat de alimente de acest tip. În Asia, chiar dac orezul i alte
cereale reprezint înc 60 % din calorii, aceasta a sczut de la 67%, la
începutul anilor 1970. De asemenea, în rile nord Africane, cerealele rmân
sursa primar de calorii, acestea sczând treptat, fiind înlocuite cu alimente
din celelalte grupe. În schimb, în Africa Sud-Saharian cerealele i
rdcinoasele reprezint 70% din calorii, celelalte alimente sunt consumate
în procentajul cel mai mic datorit costurilor ridicate [16]. Dei în cele mai
multe pri ale lumii micul dejun este o mâncare preparat, tendina recentã
de a consuma alimente naturale crude a avut i ea urmri nedorite [27].
Astfel, în anii 1980, în Germania au fost înregistrate cazuri de otrvire cu
ergot din Musli [6].
În Balcani, dup cucerirea otoman, pmânturile au fost atent
inventariate, cerealele erau sever impozitate i rnimea consuma
preponderent porumb.
Lipsa cerealelor în jurul anului 1900 a dus la deprecierea strii sanitare
i a deservirii medicale a rnimii româneti ca fiind cum nu se putea mai
rea. Printre bolile de care sufereau cei care triau în mediul rural se numrau
tuberculoza, sifilisul, malaria i pelagra. În 1906, Direcia Serviciului sanitar
a dispus ca 26 de spitale din mediul rural s organizeze câte „un serviciu de
hrnire a bolnavilor de pelagr”, toi suferinzii acestei boli care se prezentau
la consultaiile spitalului duminica sau în celelalte zile de srbtoare
primeau un bon gratuit în schimbul cruia li se oferea o ciorb i o pâine.
Legtura dintre pelagr i deficitul alimentar era unanim recunoscut, dei
natura avitaminotic a pelagrei nu fusese înc precizat la acea epoc.
Majoritatea cercettorilor notri, sub influena lui V.Babe, erau partizani ai
teoriei zeitoxice, care punea apariia bolii pe seama consumului îndelungat
de porumb alterat datorit culegerii lui prea timpurii. Din 1892, Direcia
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general a Serviciului sanitar emitea în fiecare var în fiecare var ordinecirculare prin care interzicea recoltarea porumbului crud. Deficienele
nutriiei se manifestau deopotriv pe latura cantitativ i pe cea calitativã.
Steanul mânca puin i prost în tot timpul anului. Unii chiar afirmau c
pentru ei alimentarea ar fi ajuns s reprezinte o formalitate aproape penibil,
ranul considerând „adevratele alimente (carne, ou, brânz, lapte, pete,
etc) ca simple lucruri care servesc a da gust mmligii, spre a fi mai cu
uurin i în mod plcut înghiit” [4].
De la descoperirea aflatoxinelor la începutul anilor 1960, normative au
fost stabilite în diferite ri pentru a proteja consumatorii de efectele nocive
ale micotoxinelor. Uniunea Europeanã dorete s armonizeze legislaia între
ãrile care îi aparin. Numeroi factori joac un rol în modul de a alege
aceste limite. Acetia includ factori tiinifici, precum valabilitatea datelor
toxicologice, rapoarte, cunotiine despre apariia i distribuia micotoxinelor. Factorii economici i politici, precum interesele comerciale, au un
impact de asemenea. Un rezumat toxicologic al evalurii substanelor cu
impactul pe care îl are asupra sntii umane i asupra mediului înconjurtor este cercetat prin cooperarea între urmtoarele organizaii: Programul
Internaional de Siguranã Chimic, Agenia Internaional de Cercetare a
Cancerului [20].

Perspectiva medical
Intoxicaiile cu ergot erau destul de des întâlnite în trecut. Ergotismul se
datoreaz efectelor vasoconstrictoare i halucinogene ale substanelor
farmacologic active din ergot, având dou forme de manifestare:
• forma gangrenoas: arsuri la nivelul extremitilor, cianoza
membrelor i desprinderea crnii de pe oase, fr sângerare;
• forma convulsivant: debut cu senzaie de sete foarte accentuat,
halucinaii (intoxicaii au comportament de psri), contracii musculare
dureroase [30].
În prezent, se discut despre dou afeciuni care evoluau concomitent:
ergotismul, care avea caracter cronic i ciuma bubonic din timpul marilor
epidemii. Interesant este faptul c tabloul clinic din Evul Mediu nu este total
superpozabil tabloului clinic al ciumei moderne din Extremul Orient.
Consecinele consumului de alimente contaminate cu aflatoxin asupra
sntii omului sunt estimate indirect pe baza efectului observat la animale.
Ingestia în timp scurt a unei cantiti mari de aflatoxine duce la apariia unei
intoxicaii acute. Organul int care sufer leziuni grave în astfel de cazuri
este ficatul. Aflatoxicoza acut se poate manifesta prin hemoragii, insufi93

cien hepatic acut i chiar moartea. Doza mortal difer de la animal la
animal i depinde de muli factori cum ar fi cantitatea de aflatoxin ingerat,
vârsta animalului, starea de sntate i starea de nutriie. Consumul unei
cantiti mai mici, dar timp mai îndelungat, duce la apariia intoxicaiei
cronice. Efectele i simptomele sunt în general greu de pus în eviden atât
din cauza intensitii reduse, dar mai ales din cauza caracterului lor
nespecific. Aflatoxicoza cronic trebuie suspectat când, în lipsa altor cauze
evidente, animalele au tulburri digestive persistente, însoite de cretere
anevoioas în greutate.
Micotoxinele pot ajunge în organismul uman nu numai prin consumul
de cereale sau produse alimentare preparate din cereale sau semine contaminate, ci i prin consumul de lapte, carne sau ou provenite de la animale
hrnite cu furaje contaminate [26].
Consumul de alimente contaminate cu micotoxine poate avea urmri
severe, cum ar fi ciroza i carcinomul hepatic, o form particular de boal
canceroas a ficatului. Studiile epidemiologice efectuate în India i în unele
ri din Africa au artat o asociere între consumul de alimente contaminate
cu aflatoxine i creterea incidenei cancerului de ficat, îns în unele situaii
a fost demostrat o legtur i cu tumorile de plmâni, rinichi i colon. De
aceea AFB1 (aflatoxina B1) este clasificat de ctre «International Agency
for Research on Cancer» i de ctre «National Toxicology Program» ca i
carcinogen uman [3].
Date estimative cu privire la doza de risc de aflatoxin pentru oameni au
fost obinute cu ocazia unor intoxicaii colective, investigaiile din aceste
focare de aflatoxicoz ducând la concluzia c ele s-au datorat ingestiei
repetate a unei cantiti de 38-55 micrograme de aflatoxin/kg corp, mai
multe zile la rând. Studiul unui caz individual interesant, o persoan care a
încercat s se sinucid prin ingestie repetat de aflatoxin, a dus la concluzia
c, administrarea unei doze de 12 micrograme/kg corp, timp de mai multe
zile la rând, produce greuri i dureri de cap, fr alte consecine mai grave.
Examenul medical efectuat dup 14 zile de la tentativa de sinucidere
nereuit, a artat c intoxicaia nu a avut efecte negative serioase, nici pe
termen lung [26].
Dintre alcaloizii ergotului, ergotamina are efect arteroconstrictor i
venoconstrictor, în timp ce derivaii hidrogenai ai ergotoxinei determin
hipotensiune arterial. În zilele noatre, derivaii ergotului sunt folosii i în
medicin, ca tratament pentru migrene (ergotamina), datorit proprietii de
a contracta vasele dilatate din membranele cerebrale [18]. De asemenea, ergometrina i derivatul su metilat – metilergometrina – sunt utilizai în obstetric, pentru a stimula contraciile uterine i pentru a preveni hemoragiile
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postpartum. Efectul asupra uterului gravid se observ dup 10 minute, în
cazul administrrii orale. Datorit similaritii nucleului ergolinic cu o serie
de neurotransmitori (adrenalina, dopamina, serotonina), anumii derivai
semisintetici i sintetici ai alcaloizilor din ergot sunt folosii pentru tratarea
anumitor simptome ale bolii Parkinson [30]. Ca tratament pentru otrvirea
acut cu risc de cangren, se adminisreaz vasodilatatoare, anticoagulante i
dextrani, neexistând un antidot specific [18].
În 1938 chimistul elveian Albert Hofmann, în cursul cercetrilor sale
efectuate în cadrul laboratoarelor Sandoz, sintetizeaz pentru prima oar
LSD din ergot, 5 ani mai târziu experimentând accidental efectele acestuia
pe propria piele [9]. Efectele evidente ale LSD sunt mai ales asupra
trunchiului cerebral i diencefalului, în primul rând asupra sistemului limbic
i sistemului reticular (activator ascendent). Aceti centri cerebrali coordoneaz reaciile emoionale la stimuli externi i influeneaz selectarea
informaiilor provenite din mediul nostru înconjurtor, ce sunt transmise
ctre creier prin organele sensibile [13]. De asemenea, în cazul unor
supradoze poate aprea coma sau hipertermia.[14]. Halucinaiile declanate
de LSD nu sunt, de fapt, decât pseudohalucinaii, consumatorii fiind aproape
întotdeauna contieni de faptul c impresiile trite nu sunt reale [13]. Starea
general a consumatorului de LSD se poate descrie cu «aud sunete» i «vd
culori».[29]. De asemenea, pot aprea stri de anxietate masiv, riscul major
fiind reprezentat de tentativele de suicid, de exemplu: sritura pe geam,
persoana drogat având convingerea c poate zbura [13].
Nefropatia endemic balcanic este o alt boal cauzat de micotoxine,
în special de ocratoxina A ingerat în cantiti mici de indivizii din regiunile
endemice.[11] Datorit faptului c ocratoxina A este liposolubil i este
excretat greu, aceasta se acumuleaz în depozitele de grsime ale
animalelor care consum furaje contaminate. Pâinea fabricat din orz sau
secar contaminat reprezint modul prin care oamenii se pot îmbolnvi, de
aceea ocratoxina A este considerat un factor important de risc pentru
sigurana uman [2]. Dei cauzele acesteia nu sunt pe deplin elucidate,
aceast ipotez este susinut de foarte multe persoane. Materie pentru
dezbateri pentru mai mult de patru decenii, NEB este o nefropatie cronic
tubulointerstiial, aprut în regiuni rurale din Bulgaria, România, Serbia,
Croaia etc. În România, principalele zone în care s-a înregistrat un numr
mare de bolnavi de NEB se afl în apropiere de Reia i de Drobeta Turnu
Severin, la Erghevia, Bistria i Hinova, precum i în apropierea oraelor
Vânju Mare i Strehaia. În Banat, boala a fost analizat pentru prima oar de
dr. Teodor Vintilescu, în anul 1963 [1].
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Concluzii
Istoria micotoxinelor urmeaz istoria omului civilizat de dup cultivarea
intensiv a cerealelor, evenimente produse datorit intoxicaiei cu micotoxine întâlnindu-se în toate etapele evolutive. Deseori aceast patologie a
fost interpretat greit, persoanele afectate fiind judecate ca vrjitoare,
posedate i poate tiina va elucida alte boli ca având etiologie legat de
micotoxine. Nu putem stabili cu exactitate cât din simptomatologia din
cadrul marilor epidemii era datorat ergotismului, aa cum în prezent nu
tim care sunt efectele intoxicaiei cronice cu doze mici de micotoxine.
Domeniul micotoxicozelor este un domeniu extrem de dinamic, noi toxine
prezente în fructe fiind recent descoperite. Este necesar o perspectiv
holistic asupra acestor intoxicaii cu coroborarea unor informaii provenite
din botanic, medicin veterinar, medicin uman, toxicologie i tiinele
mediului.

Mulumiri
Prezentul studiu s-a realizat în cadrul proiectului CEEX pentru tineri
cercettori cod 163 nr. 5898/2006 coordonat de ctre Universitatea
Transilvania din Braov.
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/home.php?parinte=3&index=31&stare=1&care=3&domeniu=Al%C5%A3i%
2Bfactori%2Bde%2Brisc&fisier=stilrisc_alti_afla.htm:
27. http://www.todaysdietitian.com/newarchives/tddec2007pg32.shtml;
28. http://www.tollundman.dk/
29. http://www.troubledteen.us/lsd.php;
30. http://ro.wikipedia.org/wiki/Cornul_secarei
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GEOMETRIA VARIABIL
A COMPETENELOR CHEIE EUROPENE
Dr. Octavia Costea, cercetător principal I
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti

Abstract
În perspectiva compatibilizrii sistemelor educaionale din rile Uniunii
Europene, Cadrul de referinĠ privind implementarea competenĠelor cheie
europene deschide o nou pagin în educaie. Domeniile de competene
cheie europene includ o combinaie de cunotine, deprinderi, aptitudini i
atitudini, precum i disponibilitatea de a învĠa i a învĠa s faci. Acestea
sunt cruciale pentru trei aspecte ale vieii: împlinirea personal i
dezvoltarea pentru via (capital cultural), cetenie activ i incluziune
social (capital social), ansa de angajare (capital uman). În cadrul OECD,
este propus perspectiva succesului personal sau social, iar o alt
perspectiv este aceea a capabilitilor (aceasta presupune un cadru
normativ larg pentru evaluarea strii de bine a individului i a echilibrelor
sociale, proiectarea de politici i de propuneri de schimbare din cadrul
societii). În Europa, geometria este variabil, deoarece viziunea politicilor
educaionale este diferit prin abordri – acestea sunt funcionale, tematice,
bazate pe scopuri i pe principii, abordri mixte; pe de alt parte,
modalitile de relaionare dintre competene, arii curriculare i discipline
colare, precum i gradul de rezisten pentru pstrarea disciplinelor colare
sunt variabile. Tendina general este ca, în sistemele de învmânt
europene, conceptul de disciplin de studiu s se pstreze. Interpretm
rezistenĠa european ca fiind un factor social de stabilitate a normelor
profesorilor, precum i ca tendin de pstrare a achiziiei tradiionale
europene a marilor programe de învmânt (cultura antic – reprezentat de
curentul umanist; cultura religioas; cultura naional; tiina pozitiv) i a
disciplinelor diversificate din perioada modern. Atunci, cum va fi viitoarea
configuraie a sistemelor de învmânt?
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Cuvinte cheie: compatibilizarea sistemelor educaionale – domenii de
competene cheie – capital cultural – capital social – capital uman –
geometrie variabil – politici educaionale – relaii dintre competene, arii
curriculare i discipline colare – rezistenĠa european – viitoarea
configuraie european a sistemelor de învmânt.
Lucrarea noastr este o constatare de tip funcional asupra
implementrii competenelor cheie în sistemele de învmânt din Europa ca
proces de coeziune într-o larg diversitate de concepte, de variabile i de
realiti contextuale.

1. Conceptual de competene
în accepiunea Comisiei Europene
În accepiunea Comisiei Europene1, conceptual de competene cheie
este definit astfel: CompetenĠele cheie reprezint un pachet transferabil i
multifuncĠional de cunotinĠe, deprinderi (abilitĠi) i atitudini de care au
nevoie toĠi indivizii pentru împlinirea i dezvoltarea personal, pentru
incluziune social i inserĠie profesional. Acestea trebuie dezvoltate pân
la finalizarea educaĠiei obligatorii i trebuie s acĠioneze ca un fundament
pentru învĠarea în continuare, ca parte a învĠrii pe parcursul întregii
vieĠi. Termenul de competenĠ i de competenĠ cheie este preferabil
deprinderilor de baz, care a fost considerat atât de restrictiv încât acesta a
fost preluat, în general, cu referina la alfabetizarea de baz, precum scrisul,
cititul, socotitul, deprinderi pentru viaĠ. Domeniile de competene cheie
europene includ o combinaie de cunotine, deprinderi, aptitudini i
atitudini, precum i disponibilitatea de a învĠa i a învĠa s faci.
Domeniile de competene cheie sunt cruciale pentru trei aspecte ale vieii:
împlinirea personal i dezvoltarea pentru via (capital cultural), cetenie
activ i incluziune social (capital social), ansa de angajare (capital
uman). Acestea sunt: (1) comunicare în limba matern; (2) comunicare în
limbi strine; (3) competene matematice (A) i competene de baz în
tiine i în tehnologii (B); (4) competena digital; (5) competene sociale
(A) i competene civice (B); (6) a înva s învei; (7) iniiativ i
antreprenoriat; (8) sensibilizare i exprimare cultural. În Eurydice survey2,
competenele cheie sunt considerate importante pentru o participare de
succes în societate. Multe dintre acestea sunt definite competene generice
1

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, in
Official Journal of the European Union, 30/12/2006.
2
Key competencies Survey 5 Eurydice 2002.
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sau transversale ca subiecte independente i fundamentate pe obiective
cross-curriculare.
Proiectul DeSeCo (Definition and Selection of Competencies:
Theoretical and Conceptual Foundations3), demarat sub egida OECD 1997,
propune o modalitate de abordare a competenelor din perspectiva
succesului personal sau social. Conform acestui document, sunt trei clase
de competene: (1) abilitatea de utilizare a unor instrumente în mod
interactiv; (2) interaciunea în grupuri mixte; (3) competena de a aciona
autonom. Pe de alt parte, competenele cheie pot fi abordate i din
perspectiva capabilitilor4 (en. capability approach) – aceasta presupune
un cadru normativ larg pentru evaluarea strii de bine a individului (en.
individual well-being) i echilibrele sociale (en. social arrangements),
proiectarea de politici i de propuneri de schimbare din cadrul societii.
Abordarea din perspectiva capabilitilor este, în primul rând, un cadru
general de gândire asupra problemelor de natur normativ, iar definit în
mod larg poate fi folosit pentru o gam larg de scopuri evaluative - vine
ca o critic a altor abordri de natur evaluativ, în principal, a celor ce in
de bunstare i de teoriile de natur utilitar, axate pe venituri i pe resurse.
Demersul derulat de Comisia European pe mai muli ani (2002 – 2006)
s-a concretizat într-un raport final asupra principalelor elemente derivate din
implementarea programului EducaĠie i formare 20105 care conine ideea de
compatibilizare a sistemelor educaionale din rile Uniunii Europene.
Documentul de coeziune pentru diversitatea european este Cadrul de
referinĠ privind implementarea competenĠelor cheie europene. Deschiderea
i permisivitatea documentelor europene, precum i teoriile, experienele i
bunele practici cunoscute pentru dezvoltarea personal i social merg spre
educarea societii, cunoatere, epistemologie social i societate a
cunoaterii, vecintate, inter- / intra-culturalitate, expertiz etc.: the
Documents of Lisbon, the documents of Bologna, Agenda 21, the
Recommandation on International Acces Qualifications (1999); the Code of
Good Practice in the Provisions of Transnational Education (2001); the
Recommandation on the Recognition of Joint Degrees (2004) etc.
Pe de alt parte, lum în considerare i Indexul European al Capitalului
Uman, Consiliul de la Lisabona, 2007, asumate de Guvernul României, în
3

Sursa: http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
Robeyns, Ingrid. The Capability Approach: a theoretical survey, in Journal of Human
Development, Vol 6, no. 1. March 2005.
5
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, in
Official Journal of the European Union, 30/12/2006.
4
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care sunt preluai urmtorii factori de influen: calitatea capitalului uman;
investiia per capita pentru educaie i formarea profesional a populaiei
ocupate; utilizarea capitalului uman; rata conectrii la reele de comunicare
multimedia; participarea la activiti productoare de venit sau de valoare;
productivitatea i contribuia capitalului uman raportat la valoarea adugat
creat; calitatea educaiei i a formarii profesionale; angajabilitatea pe
parcursul întregii viei; investiii în cercetare-dezvoltare; migraia (imigraia
i emigrarea legal permanent).

2. Concepte i teorii favorabile implementrii
Cadrului de referin european
Sunt evidente schimbrile din educaie în ultimii 20 - 30 de ani. Natura
i structura sistemului de educaie se schimb extensiv în acelai timp cu
experienele sociale traversate intensiv, promovate i de progresul rapid
tehnologic. Sistemul de educaie este o instituie social de la care celelalte
instituii din societate ateapt schimbri. Ca atare, este necesar ca educaia
s continue s se dezvolte, s rspund adecvat nu numai schimbrilor din
societate, dar i modului nostru de a înelege procesul educaiei. O trstur
a curriculumului din ultimii ani este incidena crescut a planificrii i a
pregtirii dezvoltrii curriculare.
2.1. Teorii privind curriculumul
Principalele teorii privind proiectarea i dezvoltarea curricular vizeaz
coeziunea, dinamismul i adaptarea la cerinele vieii.
(a) Teorii prescriptive
Teoriile prescriptive au în vedere modele sau cadre pentru dezvoltare
curricular care implic practici colare. Teoreticienii îi exprim
convingerea c cel mai bun demers pentru proiectarea curricular este acela
bazat pe coli (Ralph Tyler6, Hilda Taba7). Cadrul de referinĠ privind
implementarea competenĠelor cheie europene, amintit anterior, este un
model prescriptiv, cu indicatori de coeziune în spaiul european de educaie,
cu deschideri spre modelul explorativ.
6

Tyler, R., Basic Principles of Curriculum and Instrucution. Chicago: University of
Chicago Press, 1949.
7
Taba, H., Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace and
World, 1962
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(b) Teorii descriptive
Teoreticienii încearc s identifice cum are loc dezvoltarea curricular
în instituii colare, în special. Ideea central este de a înelege paii diferii
i procedurile pentru dezvoltarea curricular, precum i relaiile dintre
acestea (Decker Walker8, Joseph Schwab9).
(c) Teorii critic explorative
Teoriile critic explorative evideniaz deficienele din experienele
anterioare ale dezvoltrii curriculare i propun înlocuirea cu practici
adecvate, luând în considerare curriculumul în cele mai largi contexte
intelectuale i sociale. Curriculumul este privit din perspectiva diversitilor
i a continuitilor, accentuând asupra acestuia, cum a fost i cum ar trebui
s fie (Elliot Eisner10, William Pinar). Curriculumul este bazat pe
demersuri transdisciplinare. Pentru aceast ultim viziune asupra
curriculumului exist dou demersuri:
x Primul accentueaz conexiunile dintre coal i ordinea social
existent. Acest demers presupune analiza critic a structurilor sociale
prevalente i integrarea practicilor curriculare. Din punct de vedere colectiv,
acest demers tinde s foloseasc aceiai termeni tehnici, precum capitalul
cultural (abilitatea anumitor grupuri din societate de a transforma cultura
într-o comoditate i de a o acumula), reproducerea cultural (ideea c rolul
colii este de a trece la generaiile succesive actuala cultura fr s se
schimbe). Unii teoreticieni din acest grup susin c este nevoie de a folosi un
nou limbaj tehnic i interpretri despre structurile sociale existente.
x Al doilea demers general se focalizeaz pe natura personal de
învare i pe resurse umane. Cu alte cuvinte, teoreticienii din acest grup
sunt preocupai, în primul rând, de experiena individual i de modul cum
aceasta poate contribui la creterea capacitii curriculumului de a
experimenta. Autorii William Pinar, M. Grumet se focalizeaz pe valorile
de planificare a curriculumului i pe dezvoltare într-un curriculum
experimentat, nu în curriculumul planificat. În 1972, Pinar scrie despre
metoda autobiografic: folosete conceptul currere, formulând subsecvent
i explicaia - experiena existenial a structurilor instituionale. Metoda
currere este o strategie de autoreflecie i de abilitare a individului care
întâlnete o experien mai plin i mai clar, pe msur ce acesta creeaz o
elevat autobiografie personal (William Pinar, M. Grumet, 197611).
8

Walker, D., Fundaments of Curriculum. New York: Harcourt, Brace Jovanovich, 1990
Schwab, J., Science Curriculum and Liberal Education: Selected Essays, Joseph .
Chicago: University of Chicago Press, 1978
10
Eisner, E., et al, Conflicting Conceptions of Curriculum. Berkeley: McCutchan
Publishing,1974
11
Pinar, W., Grumet, M., Toward a Poor Curriculum. Dubuque: Kendall/ Hunt, 1976
9
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2.2. Factori de influen în implementare
Fullan12 propune patru faze pentru schimbarea procesului: sensibilizare,
implementare, continuare i ieiri din sistem.

Mai târziu, Fullan (1999) 13 puncteaz faptul c procesul de schimbare
în educaie este complex – important, în aceast complexitate, nu este
controlul schimbrii, ci orientarea schimbrii. Factorii de implementare
identificai de Fullan, pe baza formalizrii experienelor de curricular sunt:
Factori de succes în implementare
1. Gestiunea timpului: a experimenta
pentru atitudinea de a schimba
2. Tehnologie pentru schimbare: plan de
aciune pe etape
3. (Re)cunoaterea culturii colii:
familiarizarea cu condiiile situaionale
4. Furnizarea de stimulente i de
recompense: timp, resurse, materiale
5. Împrtirea experienei din coal: a
colabora i împrti - echipa de predare
6. Cultivarea energiei pentru inovaie:
crearea de condiii corecte
7. Realizarea unui cadru colaborativ:
valoarea adugat a grupurilor locale
colaborative
8. Realizarea unui parteneriat: persoane
care s coordoneze i s conduc
9. Recunoaterea sistemului - nivelului de
cultur: familiarizarea cu politicile în
întregime
10. Perspectiva politic: pstrarea vizibil
a relaiei cu prile interesate
11. Câtigarea de aliai: a câtiga
legitimitate i suport într-o regiune sau în
interiorul colilor
12. Recunoaterea rolului indivizilor:
angajamentul i charisma sunt caliti
eseniale

Factori care pot afecta
implementarea
(A) Caracteristici ale schimbrii: nevoi de
schimbare i relevana schimbrii; claritate;
complexitate; calitate i practicabilitate a
programelor (materiale, abilitare curricular
etc.)
(B) Caracteristici la nivelul circumscripiei
colare: istoria încercrilor inovative; proces
de adoptare; implicarea i suport central
administrativ; formarea la cerere (en. in
service trainig) a echipei de conducere i
participare; sistem de informare continu
(evaluare); caracteristici ale comunitii i
ale unui spaiu mai larg
(C) Caracteristici la nivelul colii: director;
relaii între profesori; caracteristici i
orientri profesionale ale profesorilor
(D) Caracteristici externe ale sistemului
local: rolul guvernului; asistena extern

12

Fullan, M., The meaning of educational change. New York: Teachaers College Press.
1982
13
Fullan, M. G., Change Forces: The sequel. Philadelphia, PA: Falmer Press, 1999.
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De asemenea, este necesar o cretere a coeficientului de
interdisciplinaritate în interiorul fiecrei discipline i al fiecrei arii
curriculare, precum i valorificarea coninuturilor noilor educaii. În acest
sens, L.D'Hainaut14 propune investigarea global (integral) a
posibilitilor de formare uman bazat pe 20 de demersuri (sau
competene) transdisciplinare: (1) exploatarea informaĠiilor („a dobândi
i a trata informaii”); (2) relaĠionarea cu mediul („a gsi relaii în mediul
înconjurtor”); (3) comunicare eficient („a recepiona i a emite mesaje în
mod clar”); (4) utilizarea limbajelor i a codurilor („a traduce”); (5)
adaptare („a se adapta”); (6) utilizarea modelelor („a folosi modele”); (7)
rezolvarea problemelor („a gsi soluii la probleme”); (8) creativitate („a
inventa, a imagina, a crea”); (9) evaluare („a judeca, a evalua”); (10)
gândire selectiv („a alege”); (11) gândire abstract („a abstrage”); (12)
gândire explicativ („a explica deductiv i analogic”); (13) demonstrare („a
demonstra”); (14) previziune („a deduce i a prevedea”); (15) învĠare
eficient („a înlocui ignorana prin cunoatere”); (16) acĠiune eficient („a
aciona raional”); (17) decizie („a decide”); (18) competenĠ proiectiv („a
concepe planuri de aciune i strategii”); (19) conducerea schimbrii („a
transforma”); (20) organizare tiinĠific („a organiza”).

3. Practici europene
3.1. În Europa15, geometria sistemelor de educaie este variabil.
Viziunea politicilor educaionale este diferit prin abordri: funcionale bazate pe abiliti (Cipru, Germania, Irlanda, Lituania, Polonia, Slovenia,
Marea Britanie) i bazate pe discipline (Bulgaria, Italia, Malta, Portugalia);
tematice - bazate pe problematici majore ale societii (Danemarca,
Slovacia) i bazate pe caliti personale (Austria -educaia primar),
Republica Ceh, Grecia, Ungaria, Luxemburg); abordri bazate pe scopuri i
pe principii (Finlanda, Letonia, Olanda, Suedia), abordri mixte (funcionale
i tematice) (Belgia, Estonia, Frana). Dei sistemul românesc nu este
înregistrat în studiul lui Gordon, apreciem c acesta se situeaz în clasa de
abordare funcĠional bazat pe discipline : disciplinele colare sunt
structurate pe arii curriculare i pe cicluri curriculare. Modelul românesc se
14

D'Hainaut, L., (coord.), Programe de învĠmânt i educaĠie permanent. Bucureti:
Editura Didactic i Pedagogic, 1981.
15
Gordon et al. Key competences in Europe: Opening Doors For Lifelong Learners
Across the School Curriculum and Teacher Education, CASE Network Report, 87/2009.
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apropie mai mult de sistemele din Belgia, Ungaria i Elveia, dei acesta este
structurat pe arii i pe cicluri curriculare.
Pe de alt parte, sunt importante modalitile de relaionare dintre
competene, arii curriculare i discipline colare: disciplinele sunt structurate
pe arii curriculare (Finlanda); disciplinele sunt structurate pe arii curriculare
i pe competene la nivelul ciclului de învmânt (Frana); domeniile de
competene sunt specificate la nivelul disciplinei (Belgia, Elveia, Ungaria);
domeniile de competene sunt specificate la nivelul ciclului de învmânt
(Olanda, Germania); domeniile de competene sunt specificate la nivelul
colii (Suedia); domeniile de competene sunt specificate la nivelul
ciclurilor i la nivelul disciplinelor (Luxemburg).
În sistemul de învmânt românesc, domeniile de competenele cheie
europene sunt specificate la nivelul disciplinei, fr a avea îns un cadru de
referin, explicit formulat, pentru implementare sau pentru integrare la
nivelul disciplinei colare. Prezena în documentele reglatoare a
competenelor cheie sunt reprezentate de finalitile educaionale asumate
explicit la acest nivel. Pe de alt parte, documentele reglatoare (planuri i
programe) menioneaz compatibilitatea dintre ariile curriculare i
domeniile de competene cheie16. Pentru realizarea competenei de
comunicare în limba matern, învmântul preuniversitar românesc
include, în aria curricular Limb i comunicare, ca discipline de studiu
obligatorii, parte a trunchiului comun, limba român - pentru toi elevii i
limba matern - pentru elevii aparĠinând minoritĠilor naĠionale
(ConstituĠia României, Articolele 4, 6 i 13). Programele colare actuale
pentru învmântul primar i învmântul secundar inferior sunt construite
din perspectiva proiectrii pe baza obiectivelor de referin, iar programele
pentru ciclul secundar superior, din perspectiva formrii de competene.
Exist un numr semnificativ de programe colare care fac referiri la cele
opt domenii ale competenelor cheie în Nota de prezentare i în Sugestiile
metodologice (de exemplu, programele de fizic, de geografie, limba i
literatura român, limbi strine, consiliere i orientare colar etc.).
Programele colare de limbi strine stabilesc obiectivele de atins în
conformitate cu nivelurile de referin din Cadrul european comun de
referinĠ pentru limbi. Planurile cadru pentru învmântul profesional i
tehnic includ aceleai arii curriculare ca i învmântul general i asigur
studierea, la diferite niveluri, a disciplinelor menionate anterior pentru
16

*** Raport de ar 2009, Procesul educaie i formare 2010 – realizat pe baza
competenelor cheie ale Uniunii Europene, Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii,
2009.

105

învmântul general. În ceea ce privete curriculumul pentru VET,
Centrul Naional de Dezvoltare a Învmântului Profesional i Tehnic a
elaborat curriculumul bazat pe competene (uniti de competene corelate
cu cele 8 domenii de competene cheie europene, uniti de competene
tehnice generale i specializate). Fiecare unitate de competene i grup de
uniti de competene din standardul de pregtire profesional se asociaz
unui modul de curriculum. Unitile de competene cheie sunt incluse în
module de curriculum de sine stttoare, sunt integrate în diferite module de
curriculum, alturi de competene tehnice generale sau specializate i sunt
incluse în curriculumul de cultur general aferent altor arii curriculare, în
afara ariei curriculare de tehnologii (limb i comunicare, matematic i
tiinĠe, orientare i consiliere). La acestea, se adaug oferta naional de
curriculum la decizia colii: învmânt primar (EducaĠie european,
Drepturile omului, EducaĠie pentru sntate) gimnaziu (Drepturile
copilului, EducaĠie intercultural); liceu (EducaĠie civic, Drepturile
omului, MigraĠiile contemporane, EducaĠie intercultural, O istorie a
comunismului din România, Istoria minoritĠilor naĠionale din România,
CompetenĠ în mass media,) cuprinde teme care se adreseaz direct
domeniilor de competene cheie.
Majoritatea rilor europene, cu excepia Olandei, au peste 7 discipline
de învmânt la nivelul primar i peste 9 discipline - la nivelul gimnazial.
Tendina general este ca, în sistemele de învmânt europene, conceptul
de disciplin de studiu s se pstreze. Interpretm rezistenĠa european ca
fiind un factor social de de reprezentare i de stabilitate a normelor
profesorilor, precum i ca o tendin de pstrare a achiziiei tradiionale
europene a marilor programe de învmânt bazate pe ansamblul de cultur
general (cultura antic - reprezentat de curentul umanist; cultura
religioas; cultura naional; tiina pozitiv) i a principiului de
diversificare a disciplinelor din perioada modern.
3.2. Din perspectiva implementrii domeniilor de competene cheie,
evoluia sistemelor europene de învmânt merge în trei direcii: opiunea
pentru un model, prescriptiv în care interveniile sunt la nivelul ciclurilor
colare i al disciplinelor, pe baza unui cadru de referin; opiunea pentru
un model mixt, prescriptiv i explorativ, în care interveniile sunt la nivelul
ariilor i al ciclurilor curriculare, în general; opiunea pentru modelul
explorativ - la nivelul proiectului colii. Exist multe variabile pentru fiecare
ar în parte, iar în procesul de compatibilizare a celor 27 de sisteme
europene de educaie vom avea tot atâtea profiluri specifice - diversitatea
devine radiant.
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Desigur, schimbarea atrage dup sine avantaje, precum : valorificarea
noilor conĠinuturi de educaie (educaĠia pentru sntate, educaĠia propatrimoniu etc.), i a celor de educaĠie pentru dezvoltare durabil,
introducerea portofoliul de competene cheie de la nivelul colii, mai târziu,
al celui de învare de-a lungul întregii viei (în paralel cu sistemul formal
de evaluare, nicidecum substituindu-l, deoarece educaia formal are funcie
fondatoare, istoric, pe când educaia nonformal / informal este relaie
strategic i reparatoare în societate) .a. Dar i dezavantaje i riscuri :
costuri ale formrii continue, ineria i conservatorismul sectorului, tendina
de a pierde proprietatea informaiilor – ca demers cognitiv de accesare
alternativ a realitii, tendina de holism excesiv în detrimentul proprietii
informaiilor ca factor de construcie, tendina de mimetism i de manierism
în procesarea informaiei etc.
În sistemul de învmânt din România, sunt pertinente i cauzele de
context: reformele de sistem i investiiile de efort i de resurse au un înalt
grad de inerie, capacitatea de absorbie fiind un factor determinant, iar rata
de rentabilitate este mic, pe termen scurt. Aspecte de emergen
pozitiv: exist capitalul tradiional ca prinii s investeasc în generaiile
viitoare i în educaia copiilor lor (in Strategia de dezvoltare durabil a
României, www. edu.ro). În timpul lui Spiru Haret, s-a încercat legiferarea
educrii adulilor, adaptarea experienei rilor nordice (Danemarca, Suedia)
la specificul satului românesc, au aprut noi forme instituionale universitile populare, colile superioare i universitile rneti,
universitile libere.
Având în vedere tradiia colii româneti, gândirea interbelic haretian,
experiena acumulat în sistem, precum i dorina de a limpezi confuzia din
ultimii ani, vedem o schimbare în dou etape pentru sistemul de învmânt
românesc:
A. Prima etap, pe termen scurt, 2010 – 2013, modelul mixt,
prescriptiv i explorativ:
Acte normative pentru implementarea competenelor cheie europene i
adoptarea Cadrului de referinĠ european privind implementarea
competenĠelor cheie prin realizarea cadrelor de referin la nivelul ariilor
curriculare. Demersurile consecutive necesare: planul cadru, ghid
metodologic de abilitare curricular; programe colare; descriptori
curriculari; abilitare curricular; acte normative pentru implementarea
competenelor cheie europene în resursele de timp curriculum la decizia
colii (CD) / curriculum de dezvoltare local (CDL) cu un procent mai
mare pe perioada de colaritate (în complementaritate cu paradigma de
curriculum obligatoriu ); valorificarea noilor conĠinuturi, precum i
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introducerea coninuturilor de educaĠie pentru dezvoltare durabil;
realizarea i evaluarea portofoliului de competene cheie la nivelul colii i
promovarea validrii acestuia în societate; realizarea i evaluarea, în paralel,
a portofoliului de învare permanent la nivelul colii i promovarea
validrii acestuia în societate; formare continu pentru implementarea
competenelor cheie la nivelul ariilor curriculare; realizarea unor studii
privind implementarea competenelor cheie în practica colar la nivelul
ariilor curriculare.
Etapa 2, pe termen mediu i lung, 2014 – 2017 - modelul explorativ:
Acte normative pentru implementarea competenelor cheie europene i
adaptarea Cadrului de referinĠ european privind implementarea
competenĠelor cheie prin realizarea cadrelor de referin la nivelul
domeniilor de competene. Demersuri consecutve: planul cadru; ghid
metodologic de abilitare curricular, programe colare, descriptori
curriculari; abilitare curricular; valorificarea noilor conĠinuturi i a
coninuturilor de educaĠie pentru dezvoltare durabil; realizarea i evaluarea
portofoliului de învare permanent, pe baza competenelor cheie europene,
la nivelul colii i promoionarea validrii acestuia în societate; formare
continu pentru implementare la nivelul domeniilor de competene.
În concluzie, constatm c exist multe variabile pentru fiecare ar în
parte, iar în procesul de compatibilizare a celor 27 de sisteme europene de
educaie vom avea tot atâtea profiluri specifice - diversitatea devine
radiant, cu multe valori contextuale.
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ANALIZA I PREDICIA SECVENELOR
ADN MITOCONDRIALE
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1. Introducere
Într-o lucrare anterioar, prezentat în cadrul Simpozionului Fr. I Rainer
– 2009, Antropologia i orizonturile ei [1], este expus metodologia
Semnalelor Genomice Nucleotidice (SGN), precum i aplicaiile acesteia în
analiza comparativ a cromozomilor mitocondriali ai hominidelor. Conversia
secvenelor de nucleotide în SGN, adic trecerea de la reprezentarea
simbolic la o reprezentare numeric a datelor genomice, permite utilizarea
bogatului arsenal actual al metodelor de procesare numeric a semnalelor în
analiza informaiei genetice [2-5] i simplific drastic o serie de operaii
importante cum ar fi compararea secvenelor de nucleotide, identificarea
mutaiilor [6-9] i inserturilor [10] în astfel de secvene, detectarea i analiza
structurilor i regularitilor în distribuia nucleotidelor i perechilor de
nucleotide [11]. Metoda permite, totodat, punerea în eviden a unor
caracteristici i structuri ancestrale, care nu mai exist manifest în genoamele speciilor contemporane, dar care pot fi reconstituite prin procedee
adecvate de procesare a semnalelor genomice nucleotidice ale acestora [12].
Astfel de proprieti ar fi dificil sau imposibil de identificat i analizat
utilizând numai abordarea în form simbolic i procedeele standard de
cutare de forme i de prelucrare statistic a datelor [13, 14]. Abordarea
este, totodat, în concordan cu clasificarea actual în trei domenii a
organismelor (archaea, bacteria i eucarya [15]).
Metoda este adecvat i pentru analiza proprietilor locale ale secvenelor de nucleotide, de exemplu, în studiul variabilitii patogenilor [6-9], în
special pentru detectarea rezistenei la tratamentul cu anumite antibiotice
sau anti(retro)virale [17-19]. Aceast abordare permite diagnosticarea rapid
prin analiz molecular [18] a unor infecii cu patogeni precum virusul
imunodeficienei umane (HIV) [8,9,16,17], viruii gripei aviare (H5N1) i
porcine (H1N1) [6,18], sau bacilul tuberculozei (Mycobacterium tuberculosis)
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[7,19,20]. Metoda a fost, de asemenea, utilizat în analiza ADN-ului
mitocondrial (mtADN) al Homo sapiens i al altor hominide [1,21-24],
precum i altor taxoni [25]. i în cazul ADN-ului mitocondrial s-au identificat regulariti î simetrii ale disparitii nucleotidelor i ale disparitii
perechilor de nucleotide, dar nu atât de clare i de pregnante ca în cazul
ADN-ului nuclear.
În prezenta lucrare se prezint alte aspecte ale aplicrii SGN pentru
analiza i predicia nucleotidelor dintr-o secven, prin aplicarea unui
procedeu similar cu cel al prediciei seriilor de timp. Metoda de predicie
produce rezultate semnificative atât sub aspect biologic, cât i tehnic,
privitor la structura sistemului de predicie i la modul de implementare.

2. Aplicarea metodologiei SGN în analiza comparativ
a unor gene din ADN-ul mitocondrial
Diferitele gene omoloage din ADN-ul mitocondrial (mtADN) sunt bine
conservate de la o specie la alta, atât în cadrul unor familii relativ restrânse
cum sunt hominidele [], dar i în cadrul unor clase largi, cum sunt
mamiferele (formal, Mammalia). Mamiferele sunt o clas a vertebratelor
caracterizat prin o serie de elemente considerate definitorii: respiraia în aer
la presiunea atmosferic, prezena glandelor mamare la femele i a glandelor
sudoripare, a prului i/sau blanei atât la femele, cât i la masculi, precum i
existena unor elemente anatomice tipice cum ar fi neocortexul i structura
din trei elemente osoase a urechii interne, sistemele endotermic i circulator
reglate de creier, etc. Exist aproximativ 5.400 de specii de mamifere,
distribuite în 1,200 de genuri, 153 de familii i 29 de ordine [15] (depinzând
de schema de clasificare). Mamiferele au dimensiuni de 3-4 cm, pentru
unele roztoare, pân la recordul de 33 m al balenei albastre.
ADN-ul mitocondrial al acestor specii cuprinde cele 37 de gene
prezentate în Tabelul 1 din [1], care include genele pentru cele 13 proteine
din lanul de transfer al electronilor în procesele legate de respiraia aerob,
cele 22 de gene pentru ARN-ul de transfer (tARN) i cele dou gene pentru
seciunile mic i mare ale ARN-ului ribozomial (rRNA). ADN-ul mitocondrial este relativ bine conservat chiar pentru aceast varietate de specii,
fapt pus în eviden de similaritatea semnalelor genomice nucleotidice
corespunztoare. Se constat, totui, o divergen care crete marcat cu
distana în timp între momentele separrii speciilor considerate, în special
pentru genele aparinând segmentului de control hipervariabil (D-loop).
Am descrcat din baza de date GenBank [13] 599 secvene complete de
ADN mitocondrial aparinând unor specii diferite de mamifere i am
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procedat la aranjarea acestora în clase de echivalen, în concordan cu
caracteristicile SGN ale acestora. A rezultat o distribuire bine definit a
speciilor, bazat pe caracteristicele ADN-ului mitocondrial. Studiul este în
curs i se prezint aici numai câteva rezultate preliminare, care susin
validitatea metodei pentru clasificarea obiectiv a speciilor de mamifere pe
baza caracteristicilor SGN ale ADN-ului lor mitocondrial.
Pentru ilustrare, se prezint în Figura 1 câteva exemple de semnale genomice nucleotidice (N - disparitatea nucleotidelor i P - disparitatea perechilor de
nucleotide), pentru ADN-ul mitocondrial al unor specii care au fost incluse în
aceeai clas de echivalen. Aceast clas cuprinde specii foarte diferite, cum
ar fi aligatorul de Mississipi (Alligator mississippiensis, NC 001922, 16646 bp),
balena (Balaena mysticetus, NC 005268, 16390 bp), boul domestic (Bos taurus,
NC 001567, 16338 bp), crocodilul (Caiman crocodilus, NC 002744, 17900
bp), câinele domestic (Canis familiaris, NC 002008, 16727 bp), carasul auriu
(Carassius auratus, NC 002079, 16578 bp), corbul (Corvus frugilegus, NC
002069, 16932 bp), elefantul asiatic (Elephas maximus, NC 005129, 16831 bp),
calul (Equus caballus, NC 001640, 16660 bp), pisica (Felis catus, NC 001700,
17009 bp), ariciul asiatic (Hemiechinus auritus, NC 005033, 17283 bp),
hipopotamul (Hippopotamus amphibius, NC 000889, 16407 bp), omul (Homo
sapiens, NC 001807, 16571 bp), oarecele (Mus musculus, NC 005089, 16299
bp), ornitorincul (Ornithorhynchus anatinus, NC 000891, 17019 bp), petele
auriu japonez (Zenion japonicum, NC 004397, 16843 bp) etc.
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Figura 1. Disparitatea nucleotidelor i disparitatea perechilor de nucleotide al unor
specii de mamifere ce aparin aceleiai clase de echivalen în conformitate cu structura
ADN-ului mitocondrial

O variabilitate mult mai redus se observ, dup cum era de ateptat, în
cazul ADN-ului mitocondrial al unor specii de mamifere aparinând unei
aceleiai clase, de exemplu, clasei hominidelor. Pentru ilustrare, figurile 2, 3
i 4 prezint o analiz comparativ a genei care codeaz ARN-ul de transport
al leucinei (tARN-Leu), în cazul a ase specii din familia hominide: H.
sapiens, H. sapiens neanderthalensis, Pongo pygmaeus, Pan troglodytes,
Pan paniscus i Gorilla gorilla. În figura 2 sunt reprezentate disparitile
nucleotidelor N pentru genele tARN-Leu ale acestor specii.
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Figura 2. Disparitile nucleotidelor din secvenele genelor mitocondriale
ce codeaz tRNA-Leu pentru câteva specii din familia hominide: H.
sapiens, H. sapiens neanderthalensis, Pongo pygmaeus, Pan troglodytes,
Pan paniscus i Gorilla gorilla [13].

Pentru a permite o comparaie direct a SGN pentru cele ase specii
considerate, semnalele sunt aliniate i reprezentate suprapus, în acelai
grafic. Localizarea fiecrei gene în lungul secvenei ADN-ului corespunztor, pentru fiecare specie, precum i indicii de acces ai genoamelor
respective în GenBank [13] sunt specificate în figur. Faptul c lungimea
genei tARN-Leu este exact aceeai (75 bp) pentru toate speciile considerate
este, în sine, o dovad a caracterului conservativ al acestei gene în interiorul
familiei hominidelor. Aceeai proprietate o au i celelalte 22 de gene ale
ARN-ului de transfer (tARN), precum i multe din celelalte gene ale ARNului mitocondrial, dar nu i regiunea necodant hipervariabil. De asemenea,
este remarcabil i c numrul de curbe N distincte din figur variaz pentru
diferitele localizri, între una i cinci, fra a se produce o imprtiere a
curbelor, ci o re-convergen a acestora. Fenomenul este înc i mai marcat
pentru alte gene omoloage.
Pentru a îmbunti rezoluia comparrii semnalelor genelor omoloage,
am reprezentat în figura 3 curbele de diferene (offset-uri) ale acestor semnale
pentru gena tRNA-Leu din Figura 2, luând semnalul pentru H. sapiens ca
referin. În acest mod, se pun în eviden numai diferenele între semnalele
genomice, graficele rmnând orizontale în zonele în care nu apar variaii
locale. Metoda separ, în general, variaia comun a întregului set de
semnale considerat – trendul sau referina, de variaia individual a fiecrui
semnal din set, în parte, în raport cu aceast referin. În cazul particular
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considerat, s-a ales drept referin semnalul pentru Homo sapiens, astfel
încât graficele din Figura 3 dau diferenele între semnalele N pentru tRNALeu în cazul fiecrei specii considerate în Figura 2, în comparaie cu
cazul pentru genelor mitocondriale ce codeaz tRNA-Leu.

Figura 3. Offset-urile disparitii nucleotidelor pentru secvenele genelor
mitocondriale ce codeaz tRNA-Leu (Figura 4), în raport cu semnalul
pentru Homo sapiens, luat ca referin.

Diagramele corespunztoare fiecrui semnal din Figura 3 pot fi separate, în
continuare, utilizând reprezentrile derivatelor digitale ale semnalelor, aa
cum se arat în Figura 4. Aceast reprezetare are avantajul c permite
obinerea direct de informaii privitoare la distana filogenetic între
diferitele specii aparinând unei anumite familii, aici familia hominidelor.

Figura 4. Derivatele digitale ale offset-urilor disparitilor nucleotidelor din Figura 4.
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Pentru a construi un arbore filogenetic care s reflecte obiectiv evoluia
speciilor considerate i nu numai evoluia unei anumite gene, aleas arbitrar,
este necesar combinarea, în multiple aranjamente, a arborilor filogenetici
corespunztori diferitelor gene i regiuni ne-codante. Aceasta este, în
special, necesar pentru evitarea artefactelor introduse de variaiile aleatoare
„dus-întors”, sau cele cu cicluri repetate, care pot crea imaginea fals a unei
tendine de evoluie în pai succesivi, într-o direcie bine determinat sau,
dimpotriv, pot masca anumite evoluii care au fost temporar eliminate.

3. Predicia secvenelor ADN mitocondriale
Simetria i regularitatea secvenelor de nuclotide din moleculele de
ADN, inclusiv de mtADN, pot fi utilizate pentru predicia nucleotidelor,
atunci când se cunosc nucleotidele anterioare în raport cu sensul pozitiv
5’o 3’. Se utilizeaz o metodologie similar cu cea aplicat pentru predicia
seriilor de timp. O astfel de analiz poate fi considerat i o investigare a
posibilitii autocoreciei la nivelul ribozomilor, în procesul sintezei
polipeptidelor pe baza informaiei din ARN-ul mesager (mRNA). Probleme
similare pot fi formulate i pentru replicarea ADN-ului, sau pentru
transcrierea genelor de pe molecula de ADN pe molecula de RNA mesager
(mRNA). Am investigat acest grup de probleme, luând ca model
comportarea ribozomului uman la procesarea mARN, atât pentru diferite
gene nucleare, cât i pentru genele mitocondriale. Descrierea curent a
ribozomului uman afirm c o nucleotid este procesat în timp ce se
menine contactul cu precedentele 35 de nucleotide i cu urmtoarele trei.
Pentru a evita dificultile conceptuale în punctele comune cu predicia
seriilor de timp, când nu se poate utiliza informaia viitoare fr a înclca
restricia de cauzalitate, s-a adoptat un model pentru care, cu notaiile din
(4), predicia fiecrei nucleotide curente Nu(k), k  {36, nb}, se face
utilizând numai informaia privitoare la cele 35 de nucleotide precedente
succesive ale secvenei, întârziate corespunztor Nu(k-h), h{1,35}. Deoarece
se opereaz cu reprezentrile complexe ale nucleotidelor, C{Nu(k)}, k  {1, nb},
este de fapt necesar specificarea a 70 de parametrii reali (pri reale i pri
imaginare ale SGN complexe) pentru fiecare punct [23].
Pentru a reduce dimensiunile, complexitatea i cerinele de calcul,
sistemul de predicie a fost descompus în dou seciuni conectate în cascad
[4,24], ca în figura 10:
• Prima seciune efectueaz analiza componentelor principale (ACP) ale
semnalelor aplicate la intrarea sistemului de predicie [25]. Aceasta permite
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reducerea celor 35 de intrri puternic corelate, obinute prin întârzieri ale
unui aceluiai semnal, la un numai 8-9 componente principale necorelate,
care permit reconstruirea semnalului de la intrare în limitele unei erori impuse.
• A doua seciune const dintr-o reea neural sau alt element capabil s
învee [26], care efectueaz estimarea (predicia) efectiv a nucleotidei
curente a semnalului aplicat la intrare, pe baza componentelor principale
generate de blocul de ACP.
Intarziere 1

Intarziere 34

p8(t)

Nu(k-1)

Nu(k-34)

Bloc de Analiza
Componentelor
Principale

Retea Neurala

Nucleotida
estimata

^

Nu (k )

p1(t)
p0(t)

Intarziere 35

Nu(k-35)

Antrenarea
Blocului ACP
Antrenarea
Retelei Neurale
Secventa de nucleotide
Nu(k), k{36, nb )

Figura 5. Arhitectura unui sistem de predicie a secvenelor alctuit dintr-un
bloc de analiz a componentelor principale (ACP) i o reea neural (RN),
care se antreneaz succesiv.

Corespunztor, antrenarea sistemului cuprinde dou faze:
• În prima faz se antreneaza blocul ACP, pentru a extrage componentele principale capabile s reconstruiasc semnalul iniial cu precizia
impus. Pentru secvenele analizate de noi i pentru o eroare de reconstrucie mai mic decât 10-5, s-a gsit c sunt suficiente numai nou
componente principale.
• În faza a doua, se pstreaz nechimbat matricea de transformare de la
semnalul iniial la componentele principale, determinat pentru blocul ACP
în prima faz i se antreneaz reeaua neural pentru a produce estimarea
succesiv a nucleotidelor curente Nu(k), k  {36, nb}.
Un rezultat important îl constituie faptul c, pentru o clas larg de
semnale care satisfac o condiie relativ nerestrictiv de ciclicitate statistic,
condiie îndeplinit de multe SGN, dar i de multe alte semnale „naturale”,
liniile matricei de transformare care este obinut dup antrenarea blocului
ACP corespund unei transformri Fourier Discrete (DFT). Pentru ilustrare,
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în figura 6 sunt reprezentate grafic liniile unei astfel de matrice obinute în
modul descris mai sus [4,24]. Se observ c cele nou linii ale matricei
blocului ACP corespund componentei continue i primelor opt armonice ale
transformatei Fourier.

Figura 6. Reprezentarea grafic a coninutului liniilor matricei
care descrie funcionarea blocului ACP, dup antrenare.
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Acest rezultat permite reducerea, în continuare, a complexitii schemei
din figura 5 prin înlocuirea blocului PCA cu un bloc care s implementeze
direct transformata Fourier discret, ceea ce evit prima faz de antrenare
descris mai sus, cu o important reducere a timpului de calcul [4].
Trebuie artat c arhitectura din figura 5 poate fi aplicat pentru a crete
performanele multor sisteme de predicie, în special pentru seriile de timp,
care opereaz cu semnale satisfcând condiiile de regularitate statistic
amintite.

4. Concluzii
Metodologia SGN a fost aplicat pentru studiul comparativ al ADN-ului
mitocondrial al unor specii de mamifere i al unor specii aparinând familiei
hominidelor, într-un mod similar cu cel descris anterior pentru analiza
ADN-ului nuclear al bacteriilor i eucariotelor [2]. i în cazul ADN-ului
mitocondrial, s-au identificat regulariti i simetrii ale disparitii
nucleotidelor i ale disparitii perechilor de nucleotide, dar nu atât de
evidente i de pregnante ca în cazul ADN-ului nuclear.
Metoda poate fi aplicat i pentru a obiectiviza clasificarea mamiferelor
pe baza ADN-ului lor mitocondrial. Aranjarea în clase de echivalen a
secvenelor, în concordan cu caracteristicile SGN ale acestora, rezult într-o
distribuire bine definit a speciilor de mamifere. Distana genetic între
specii poate fi stabilit printr-un procedeu recursiv bazat pe evaluarea
distaelor între diferitele gene i zone ne-codante ale ADN-ului mitocondrial. Rezultatele susin ipoteza unei incluziuni timpurii a mitocondriilor
în celulele procariote i o conservare remarcabil a ADN-ului mitocondrial.
Tehnici similare cu cele utilizate pentru predicia seriilor de timp au fost
aplicate pentru predicia secvenelor de nucleotide, utilizând SGN. S-au
obinut rezultate remarcabile atât din punctul de vedere al semnificaiei
biologice, cât i al tehnicii de predicie dezvoltate. Versiunea implementat
utilizeaz o fereastr alunectoare cu lungimea de 35 bp, care modeleaz
ribozomul uman, i o divizare a sistemului de predicie în dou blocuri în
cascad. Primul bloc efectueaz o ACP, iar al doilea realizeaz predicia
propriuzis, de exemplu, cu o reea neural. Aceast structur în dou trepte
permite o cretere sensibil a acurateei prediciei, dar în special o simplificare inportant a complexitii schemei. Rezultatul cel mai important, îns,
care depete interesul pentru SGN i care poate fi aplicat pentru multe alte
semnale „naturale” ce satisfac o condiie nerestrictiv de ciclicitate statistic,
const în posibilitatea reprezentrii optimale a semnalelor prin transformata
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lor Fourier discret, chiar în probleme aparent numai în domeniul temporal
(sau spaial). Utilizarea direct a transformatei Fourier, în locul ACP, rezult
într-o important simplificare a cerinelor sistemului de predicie în ceea ce
privete cerinele de resurse de calcul [26].
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ANTROPOLOGIE I BIODIVERSITATE
EVOLUIA RADIOLOGIEI I IMAGISTICII
MEDICALE DE LA RADIOGRAFIE LA
IMAGISTICA FUNCIONAL

Dr. Dragoş Cuzino
Şef de lucrări radiologie imagistică medicală

În cadrul conceptului modern de medicin bazat pe dovezi radiologia i
imagistica medical joac un rol esenial pentru c poate sta nu numai la
baza stabilirii diagnosticului, dar poate evalua i eficiena tratamentului sau
îl poate ghida eficient. Antropologia ca tiin despre cunoaterea omului
exist dintotdeauna, dar termenul de antropologie se datoreaz lui Magnus
Hundt (1449-1519). Separarea dintre cultur i tiin, definirea orientrilor,
disciplinelor i subdisciplinelor cunoaterii umane apare mai târziu, iar în
perioada renaterii avem înc personalitile complexe ca Leonardo da Vinci
sau Giovanni Pico della Mirandola.
Acest concept aplic în practica zilnic rezultatele valoroase ale
cercetrilor i opereaz cu indicatori specifici cum sunt valoarea predictiv,
specificatea sau sensibilitatea i permite transmiterea tezaurului valoros de
cunotine tiinifice medicale de la o generaie la alta. Cunotinele
medicale din domenii diverse ale tiinelor i datelor statistice adunate în
meta-analiza literaturii de specialitate, analiza raportului dintre risc i
beneficiu i studiile de control randomizat a rezultatelor sunt aplicate în
practica clinic.
Radiologia ca disciplin medical a luat natere în 1895 iar „printele”
ei, Wilhelm Conrad Röentgen (1845-1923) a fost profesor de fizic teoretic
la universitatea din Wurzburg. Descoperirea razelor X nu s-a datorat
hazardului, ci a fost rezultatul cercetrilor concentrate ale inginerilor i
fizicienilor din domeniul industriei energiei electrice. Prima instalaie de
raze X a fost construit de Röentgen chiar cu mâinile sale, iar prima
radiografie – mâna soiei sale a fost efectuat la câteva zile dup ce a
dovedit efectul lor.
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Radiologia româneasc a luat i ea natere rapid dup aceste descoperiri, personalitile medicale din aceast perioad erau dornice s se
conecteze la spiritul alert al acelei vremi. Astfel, în martie 1896, în laboratorul de fizic al colii de poduri i osele este reprodus experimentul
producerii razelor X. Curând sunt comandate primele instalaii de electroradiologie cum erau denumite i sunt instalate la Spitalul Colea i
Spitalul Militar Central.
Cercetrile au continuat i dorina de a strpunge frontierele cunoaterii
corpului uman a dat natere unei diversiti de echipamente care folosesc
principii fizice diferite. Ideea general se menine îns în majoritatea acestor
metode i anume aceea de a interaciona cu materia uman i a cuantifica
rspunsul fie la aciunea razelor X, fie la aciunea ultrasunetelor sau a câmpului
magnetic. Un avans deosebit a cptat radiologia odat cu interpunerea în lanul
obinerii imaginilor a calculatorului i apariiei imagisticii medicale.
Una dintre provocrile la care trebuie s rspund imagistica medical
este aceea a biodiversitii i a explicaiilor asupra variaiei rspunsului
aceluiai tratament la aceeai boal. Valorile, preferinele i ateptrile sunt
diferite i în continu evoluie. Imagistica molecular poate rspunde de ce
sunt anumite subgrupe umane mai afectate de anumite boli fa de altele i
sunt multe alte întrebri la care încearc medicina s rspund înc de la
începuturi.
Limita dintre normal i patologic, variantele de normal ale structurilor
anatomice sunt utile pentru elaborarea ghidurilor de practic medical, a
evalurii tehnologiilor medicale.
Neuroteologia este un concept literar-filozofic dezvoltat de Aldous
Huxley i extrapolat pentru a fi folosit ulterior pentru a completa neurofiziologia cu spiritualitatea. Teoria explic apariia fenomenelor de trire
religioas dup vârsta de 3 ani concomitent cu debutul procesului de
maturizare cerebral. Absena amintirilor înainte de 3 ani induce întrebarea
de unde venim? i încotro ne ducem?. Amestecul de stimuli ritmici cu idei
cum sunt rugciunile pot da natere, defini i evalua global spiritualitatea
unei persoane. Percepia c teama, timpul i contiina de sine dispar,
precum i transa extatic, iluminarea brusc i alterarea strii de contien
pot fi în prezent evaluate prin imagistica funcional.
Instrumentele noastre de evaluare a aspectului morfologic i funcional
sunt diverse i se perfecioneaz continuu în special prin imagistica de
fuziune, la care contribuie atât Tomografia Computerizat (CT), cât i
Imagistica prin Rezonan Magnetic (IRM) i Tomografia prin Emisie de
Pozitroni. Aceste instalaii la care se adaug Electro-Encefalograful pot
evalua eficient starea pacienilor i a discerne între normal i patologic.
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HISTOBIOCHIMIA DISCULUI
INTERVERTEBRAL – BIODIVERSITATEA
ÎN DUREREA LOMBAR

Dancescu M, Dumitrache S, – Spitalul Militar „Regina Maria” Braov,
România

Rezumat
Durerea în hernia de disc lombar este datorat unui complex de factori,
nu numai compresiei mecanice asupra rdcinii nervului spinal. Am analizat
histobiochimic i imunochimic prin diverse coloraii, 50 discuri
intervertebrale lombare recoltate intraoperator i am corelat datele cu
clinica. 88% din materialul studiat are modificri inflamatorii; discul
intervertebral matur este avascular, dar în 36% din cazuri s-au gsit vase de
neoformaie (antigenul CD-34 pozitiv); s-au descoperit corelaii strânse între
prezena matrix-metalloproteinazei tip 1 i sciatica hiperalgic. Aceste
corelaii implic schimbarea stategiei profilactice i terapeutice.

Abstract
Pain in lumbar disc hernia is due to a complex of factors, not only
mechanical compression of spinal nerve root. We analyzed histobiochimic
and imunochimic various stains, 50 intervertebral lumbar discs and I
harvested intraoperator correlated with clinical data. 88% of the material
studied are inflammatory changes; adult intervertebral disc is avascular, but
36% of cases were found neoformation vessels (CD-34 antigen positive);
were found close correlation between the matrix-metalloproteinase type 1
and sciatica hiperalgica. These changes involve correlation of prophylactic
and therapeutic strategy.
„La douleur n'est ni plus ni moins qu'un système d'alarme, dont la seule
fonction est de signaler une lésion corporelle.” Descartes 1664.
Durerea = o experien senzorial i emoional dezagreabil, dat de o
leziune tisular veritabil sau potenial, sau de o descriere cu termeni ce se
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refer la o asemenea leziune.(IASP – International Association of the Study
of Pain, 1994)
Apariia senzatiei dureroase presupune parcurgerea de catre stimulul
nociceptiv a cilor durerii: receptorii (nociceptori), fibrele nervoase
periferice aferente, tracturile ascendente nociceptive, centrii nervoi
superiori, cile descendente. Acest proces este unul extrem de dinamic,
durerea putând fi modulat la nivele multiple, ajungând pân la apariia
durerii în absena stimulului dureros sau în prezena unui stimul nedureros
(mecanism implicat în durerea cronic).
Nociceptiva – colici, crampe musculare, artrite, leziuni tisulare etc.
Neuropatica – compresie sau distrucie nervoas (neuropatie diabetic,
lombosciatic, nevralgie de trigemen etc.)
Durat: acut – asociat unui stimul dureros cu durata scurt;
cronic – durere persistent (luni, ani) care însoete un proces
patologic actual sau anterior senzaiei dureroase.
Etiologie: somatogen
psihogen
Mecanism: neuropatic
inflamatorie
Zone multiple în care ajunge informaia dureroas pentru a elabora toate
aspectele senzaiei dureroase rezultate: discriminativ (localizarea stimulului), afectiv, memorarea senzaiei dureroase, rspunsul motor la durere.
Regiuni implicate: talamusul, hipotalamusul, sistemul limbic, cortexul
cerebral.

Particularitai în percepia i expresia durerii
Schilder i Stenhgel (1930) au descris în leziunile lobului parietal
„asimbolia la durere”. Structurile parietale lezate nu mai încadreaz durerea ca
o senzaie de disconfort cu semnificaie nociceptiv. Reaciile afective nu sunt
prezente i senzaia este perceput numai „informativ”, similar celei tactile.
Erbin Krafft, într-un raport asupra perversiunilor sexuale publicat în
1942, având ca surs de inspiraie un roman al scriitorului Sacher Masoch
(1835-1895), releva c autorul solicita s fie flagelat de soia sa, pentru
obinerea unor satisfacii sexuale. Perturbarea sexual numit masochism, a
fost descris i de alti autori ca algolagnie (gr. algos = durere, lagnea =
pofta) sau algofilie (algos = durere, philein = a iubi).
O alt implicaie a durerii în obinerea satisfaciei sau erotismului sexual
o constituie sadismul, adic obinerea satisfaciei sexuale prin chinuirea
fizic a partenerului. Primele consemnri aparin marchizului de Sade (1740
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– 1814) care în La philosophie dans le budoir comenteaz astfel de situaii
crora ulterior li s-a dat numele de sadism.
Ambele pervertiri sexuale legate de durere au în primul rând o
determinare instinctual diencefalic.

Particulariti în evaluarea durerii cronice
Modelele actuale atribuie factorilor psihologici i comportamentali,
alturi de cei fiziopatologici, un rol important în persistena i severitatea
durerii cronice.
Durerea altereaz rolul individului în societate, în familie, având un efect
profund negativ asupra dispoziiei, imaginii de sine, relaiilor interpersonale.
Definirea acestor factori contribuie la dezvoltarea unui plan terapeutic
adecvat: depresia sever, probleme legate de stres, conflicte familiale,
abuzul de alcool etc.
Minnesota Multiphasic Personality Inventory evalueaz prezena i
participarea lor la cronicizarea durerii.

Stadiile strii psihice la pacienii cu durere cronic
Respingerea i izolarea – resping ideea c vor tri cu durere cronic; se
simt singuri.
Furia – mania este canalizat asupra terapeutului.
Înelegerea – pe care pacientul o face cu sine sau cu Dumnezeu,
crezând c dac va fi bun, durerea îl va prsi.
Depresia – când pacientul îi d seama c nu poate face înelegeri, mânia e
contraproductiv i nu mai poate nega ceea ce triete fizic i emoional.
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Acceptarea, dar nu resemnarea – realizeaz c pentru el lucrurile sunt
diferite, dar poate obine controlul durerii i al vieii sale.
50 pacieni operai pentru hernie de disc lombar inferioar în perioada
martie-aprilie 2009
Vârsta între 22 i 70 ani, cu media 36,06 ani
Brbai: 27 (54%), cu media de vârst 33,33 ani
Femei: 23 (46%), cu media de vârst 39,26 ani
Localizare – L3: 3 (B-2; F-1)
– L4:27 (B-13; F-14)
– L5:20 (B-12; F- 8)

Prelevarea i prelucrarea materialului discal
Intervenia chirurgical: hemilaminectomie parial, cu ablaia discului
herniat.
Anestezie general cu IOT.
Materialele discale astfel prelevate au fost fixate în parafin.
Examinarile histologice i imunohistochimice au fost efectuate în
laboratoarele Institutului Victor Babe, iar microscopia electronic la
Institutul Cantacuzino, ambele din Bucureti.

Examinari imunochimice
Matrix-metalloproteinaza tip 1 (MMP-1)
Inhibitor de matrix-metalloproteinaz tip 1 (TIMP-1)
Colagen tip I
Condroitin-sulfat
Vase de neoformaie (antigen CD-34)
Examinrile pentru MMP-1, TIMP-1, colagen tip I i condroitin sulfat
cu produsele SIGMA au fost efectuate prima dat în Romania cu ocazia
acestor testri.

Colagenul tip I
Este sintetizat de fibroblasti, osteoblasti, condroblasti i odontoblasti.
Are rol structural în matricea extracelular, generând un suport mecanic
i este rezistent la agresiuni externe.
Unele dintre cele mai dramatice afeciuni cu determinism genetic
implic, direct sau indirect, acest tip de colagen, responsabil de majoritatea
cazurilor de osteogeneza imperfect.
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Matrix – metaloproteinaza
MMP
MMP conine o familie de cel puin 18
zinc
endopeptidaze
secretorii
i
membranare; acestea pot degrada toate
componentele matricei extracelulare.
MMP joac rol important în apoptoz,
creterea oaselor, angiogenez, remodelarea
tisular.
Implicate în lupus, artrite, peridontite,
ateroscleroz, ulceraii tisulare, cancer.

Inhibitorii tisulari ai MMP
TIMP
Sunt proteine naturale care inhib MMP i regleaz turnover-ul matricei
extracelulare i remodelarea tisular, formând complexe stabile cu MMP.
Printre agenii care influeneaz raportul MMP/TIMP sunt citokinele
inflamatorii.
S-a demonstrat c TIMP au capacitatea de a bloca invazia celulelor
tumorale!
MMP – 1 este o colagenaz interstiial care degradeaz fibrele
colagenice I, II, III, VII, VIII, X.
TIMP – 1 funcioneaz prin formarea unui complex 1:1 cu colagenaza
activ. TIMP-1 este un produs de secreie al trombocitelor i macrofagelor.

Coloraii imunochimice
Colagenul tip I prezent (de la +- la ++) în 17 cazuri, repartizat zonal, în
matrice; niciun caz nu a avut peste 48 ani (!).
MMP-1 (o colagenaza) – pozitiva în 19 cazuri, din care 17 cu disc rupt;
toate cazurile au fost cu simptomatologie hiperalgic (!).
TIMP-1 – pozitiv în 22 cazuri.
8 cazuri cu reacie pozitiv i la MMP-1 i la TIMP-1 au avut i
coxartroz avansat (!).
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Colagen tip I. Magnitudine 20X. Colagen prezent difuz, nu coloreaz celulele condroide.

TIMP-1. Magnitudine 40X. Reactie pozitiv (+) i în condrocite (!) i (++) în matrice.

Concluzii
Etiologia degenerrii discale este înc o enigm.
Nu este cunoscut ce iniiaz procesul degenerativ; se pare c o
combinaie de factori intrinseci, extrinseci i genetici i împart rolurile
etiopatogenice.
Relaia colagen – MMP-1 – TIMP-1 are un caracter dinamic i orice
dezechilibru între aceti factori duce la accentuarea degenerarii discale.
Exist corelaii strânse între modificrile enzimatice (prezen MMP-1)
i aspectul clinic.
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Orice agresiune, mecanic, toxic, genetic, rupe bariera inelului
fibrossau a plcilor cartilaginoase i permite elementelor figurate ale
sângelui s penetreze în discul intervertebral (CARE ESTE STRUCTUR
AVASCULAR !). Aceast penetrare are loc mult mai uor în cazul unui
colagen de calitate proast. Odat cu invazia elementelor sanguine, se
declaneaz o reacie inflamatorie, cu toat asocierea de prostaglandine i
interleukine care irit structurile din jur (rdcinile nervoase) cu semne
neurologice, de la cele de iritaie (durere) pân la cele de deficit
(hipoestezie, parez).
Cunoaterea mecanismului degenerrii discale ne va ajuta la mai buna
înelegere a modului în care am putea preveni degradarea i am putea iniia
„repararea” acestui esut.
Un pas important ar fi blocarea de produi metabolici proteolitici, care
au un rol semnificativ în patogenia durerii.
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Rezumat
Descoperirile tiinĠifice ale începutului de mileniu actual marcheaz intrarea
omenirii într-o nou er a evoluĠiei sale. În acest context, cetĠenii planetei –
indiferent de gradul lor de cunoatere i acĠiune, nu sunt pregtiĠi s fac faĠ
unor noi i incredibile situaĠii, precum impactul OMG asupra sistemului secular al
drepturilor cetĠeneti.
Pentru c teoretic este foarte greu i practic – imposibil, ca tiinĠa actual
s-i modifice parametrii, nu avem de fcut decât s regândim eficient sistemul
universal al drepturilor cetĠenilor. Vor acepta acetia noul rol, influenĠat major
de societatea cunoaterii specific secolului al XXI-lea.
Concepte cheie: genetic, organisme modificate genetic (OMG), drepturile
cetĠenilor.
JEL classification: A12, A13, A14, H53, K32, Q12..

Introducere
De 145 de ani, de când clugrul i profesorul Gregor Mendel a
prezentat concluziile experimentelor sale de încruciare a plantelor i pân
în prezent, tiina uman a parcurs un drum extraordinar în „jocul de-a
Dumnezeu” al „Ucenicului Vrjitor Om”, prin întemeierea unei noi tiine –
genetica i trecerea la „perfecionarea” genomului plantelor, animalelor i
chiar al omului însui (cercetrile i reuitele tiinifice epocale pentru noi,
pmântenii, prezint evoluia faascinant a acestor fapte i descoperiri de
excepie (vezi Anexele nr. 1 i nr. 2 ale acestui studiu). Numai la plante1, de
mai multe decenii prin mijloace tiinifice „clasice” (selecie, inducere
1

Vezi lucrarea lui Radu Sestra, Ameliorarea speciilor horticole, Cluj Napoca, Editura
AcademicPres, 2004, selectiv .
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artificial a mutaiilor, hibridare intra i interspecific), dar i prin inginerie
genetic i biotehnologii în ultimii 17 ani, s-au obinut soiuri noi de fructe
(cire, mr, pr, prun, viin, vi de vie etc.), plante horticole decorative, dar
i de legume (ceap, morcov, tomate, varz etc.) al cror „inventar” evolutiv
nu mai este nimeni capabil sa-l fac acum, plantele menionate existând azi
numai în variante modificate genetic. La fel i la animale i, foarte curând i
la om. Nimeni nu se poate opune, în nici o formul acestui proces imanent,
care semnific de fapt, evoluia vieii pe Terra...
Producerea, dezvoltarea i folosirea Organismelor Modificate Genetic
(pe scurt OMG), ca de altfel i a celorlalte realizri ale biotehnologiei,
constituie o adevrat provocare a timpului nostru i au generat numeroase
discuii i dezbateri, controverse i opinii, de multe ori divergente, ba uneori
chiar diametral opuse. Probabil c nu de puine ori divergena de opinii îi
are cauzele în lipsa de informare (chiar ignorana), în lipsa de informare i
poate într-o informare greit, voit sau nu2.
În prima ediie a Almanahului Mediului 2009, scriam urmtoarele:
OMG sunt plante, animale sau microorganisme (bacterii, virui), ale cror
caracteristici genetice au fost modificate în mod artificial pentru a le conferi
noi caliti i proprieti; exemple de astfel de proprieti sunt rezistena unei
plante la o anumit boal sau insect, creterea valorii nutriionale a unui
aliment, majorarea productivitii în cazul culturilor agricole. Evoluia fr
precedent a cercetrilor în genetic, noua tiin care a explicat i revoluionat evoluia uman a înlesnit de cca o jumtate de secol introducerea în
agricultur a OMG sau organisme transgenice – plante i animale obinute
prin recombinri genetice, ale cror caracteristici fizico-biologice sunt mai
performante decât ale suratelor lor obinuite, pentru a se obine producii
mai eficiente din punct de vedere economic (vezi Anexa nr. 1 referitoare la
istoricul OMG). De câiva ani îns, se poart discuii aprinse între
specialiti, dac OMG sunt sau nu binevenite în consumul alimentar al
populaiei. În general, în Europa, în opoziie cu SUA, predomin prerile c
OMG sunt duntoare în consumul populaiei, c efectele lor asupra strii de
sntate a consumatorilor nu sunt înc suficient cunoscute.
În întreaga lume, în 2008, suprafeele cultivate cu plante modificate
genetic au ajuns la 125 milioane de hectare. SUA ocupa poziia de lider pe
acest segment, cu peste 62 milioane de hectare cultivate cu soia, porumb,
bumbac, rapi sau lucern, fiind urmat de Argentina i de Brazilia. Soia se
afl pe primul loc în topul culturilor modificate genetic la nivel mondial.
Spre exemplu, în anul 2008, cetenii americani consumau sptmânal peste
500 tone de soia modificate genetic.
2

Mocua, Nicolae, Organisme modificate genetic. Pro sau contra, Editura Silvania, 2006, p. 1
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OMG au fost produse iniial din dorina de a face mai productive i deci,
mai rentabile, soiurile de plante. Apoi, în goana dup profit, omul i firmele
productoare le-au introdus în hrana animalelor, chiar virtuoasele produse
„bio” bazându-se pe OMG. S-a ajuns chiar la aa-numitul „biopharming” –
producerea de medicamente cu ajutorul plantelor modificate genetic, proces
impulsionat de perspectiva unei producii de miliarde de euro, de care se
ocup, de mai bine de dou decenii, multe institute de cercetare din lume.
UE a alocat 12 milioane de euro pentru PharmaPlanta, un consoriu
public-privat, din care fac parte 12 ri, care în 2009 a intrat în faza experimentelor clinice3.
Problema OMG a cptat o amploare deosebit, în ultimii ani. Comunitatea internaional recunoate OMG ca fiind chiar o cauz ce contribuie
la înrutirea schimbrilor climatice. Astfel, nu întâmpltor, compania
Monsanto (principalul productor de OMG la nivel mondial) a fost
desemnat drept cea mai poluant companie în cadrul Conferinei Naiunilor
Unite de la Copenhaga, din decembrie 20094. În 2005, compania Monsanto
s-a retras din biopharming.

Biofarming-ul
Pân în anii '90 ai secolului trecut, geneticienii au studiat posibilitatea
de a produce banane, roii sau cartofi, modificate astfel încât s conin
substane active importante pentru organismul uman care le consum, de
pild vaccinuri. Apoi cercetrile s-au concentrat asupra posibilitilor oferite
de cultivarea substanelor purificabile, ajungându-se la o mare varietate de
posibile aplicaii, dintre care unele se afl în faza testrii clinice. Potenialul
acestei alternative a fost demonstrat i de vaccinul experimental împotriva
mai multor tipuri de cancer, realizat în 2008 pe baza plantelor de tutun, de o
echip de cercettori americani de la Universitatea Stanford, condui de
Ronald Levy; acetia au prelevat anticorpi de la 16 bolnavi de limfom, i-au
transferat în virusul tutunului, utilizându-l pe acesta din urm pentru a
infecta plantele de tutun care, la rândul lor, au produs anticorpi personalizai
în cantitate mare. Apoi, respectivii anticorpi au fost purificai i administrai
bolnavilor, obinându-se astfel stimularea unei reacii a sistemului imunitar,
extrem de puternic la cca 70% dintre pacieni. Studiul în cauz, la care a
participat i compania Bayer, pune în eviden unul dintre sectoarele cele
3

***, Blestemul sau binecuvântarea organismelor modificate genetic, pe site-ul www.descopera.ro,
vizitat în ziua de 8 martie 2010
4
vezi site-ul www.angrymermaid.org, vizitat în ziua de 9 februarie 2010
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mai promitoare ale biopharming-ului: cel al terapiilor personalizate, anticancer. Bayer a achiziionat pentru biofarming una dintre companiile
biotech cele mai avansate din sector, Icon Gentics.
Totul este posibil prin intermediul biopharming-ului – cu condiia s
gândeti acea situaie: poi obine vaccinuri, anticorpi monoclonali, enzime,
medicamente. i, mai ales, poi face acest lucru la costuri substanial reduse
fa de cele obinute prin sistemele actuale. Pentru a da oamenilor o idee cu
privire la sumele aflate în joc, un alt studiu publicat de revista Nature
Biotechnology a fcut urmtoarea estimare: obinerea unui gram de avastin,
anticorp monoclonal aprobat pentru tratamentul unor variate tipuri de
neoplazii, îl cost 150 dolari pe productorul care utilizeaz culturi de celule
animale i 0,05 dolari pe cel care utilizeaz plante. Potrivit unor estimri, în
2020, piaa biopharmingului va valora circa 100 mld dolari.
Acum, ideea de a utiliza medicamente i, mai ales, anticorpi
personalizai, este dificil prin realizarea lor în sisteme celulare sau animale,
din cauza costurilor. Utilizând îns plantele ca bioreactoare, tot procesul
devine unul practicabil, chiar i la scar industrial. Astfel, a fost fondat pe
lâng Universitatea din Verona, o companie de biofarming – Officina
Biotecnologica, în vederea comercializrii produselor obinute; aceast
companie a produs proteina Gad 65, capabil s genereze o reacie
auto-imunitar contra pancreasului în diabetul juvenil de tip 1. Obinut din
tutun, Gad 65 este administrat azi experimental, în diferite doze, la peste
300 de pacieni din Europa i Statele Unite (rezultatele experimentului sunt
ateptate peste cca 2 ani). Dar, pân când nu vor exista reguli precise i
valabile la nivel internaional, va fi imposibil comercializarea acestor
produse. Dac vom reui s demonstrm c vaccinurile i medicamentele
veterinare obinute prin biopharming nu sunt cu nimic mai prejos decât cele
clasice ci, dimpotriv, sunt i mai sigure, întrucât nu conin contaminri de
la virusuri animale, fiind i extrem de ieftine, probabil elaborarea normelor
pentru uz uman va înregistra o accelerare.
În Statele Unite, Food and Drug Administration a înfiinat compania de
biofarming Botanical Drug Team i a dat deja publicitii o serie de norme
de bun practic. În Europa, la finele lunii august 2009, Autoritatea
European pentru Sigurana Alimentar, cu sediul la Parma (Italia), a
elaborat primele astfel de prevederi; acestea nu sunt în fapt decât nite
indicaii cu privire la riscul de contaminare accidental în lanul alimentar,
iar afacerea reglementrii este una pe cât de presant, tot pe-atât de delicat.
Cum era de ateptat, avantajele producerii de medicamente i molecule
terapeutice din vegetale se lovesc de protestele i îndoielile tuturor acelora
care se opun modificrii genetice a organismelor vii. Dincolo de lurile de
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poziie ideologice, cultivarea plantelor OGM ridic fr nici un dubiu o
problem spinoas: cea a posibilelor contaminri ale mediului i ale lanului
alimentar, care de altfel, deja au survenit în decursul ultimilor ani, în
imensele culturi de porumb transgenic din Statele Unite i din unele ri în
curs de dezvoltare.
Cei care se ocup de biopharming se apr spunând c ansamblul
condiiilor de cretere este în totalitate controlat, c serele sunt izolate, iar
câmpurile protejate de ambientul înconjurtor, c nu exist posibilitate ca
acestea s intre în contact cu legumele. Dar nu întâmpltor, în Statele Unite,
US Department of Agriculture a introdus în ultima vreme msuri foarte
rigide pentru cultivatori. Acetia au atacat înc din 2001 compania
ProdiGene, care realiza anumite teste pe câmpurile de porumb, în vederea
producerii tripsinei pentru diabet i a unor vaccinuri pentru hepatita B.
Acuzat c ar fi contaminat mai multe câmpuri de soia din apropiere,
compania a fost condamnat la plata unei amenzi de 500.000 dolari distrugerea plantaiei de soia i daune în valoare de 3 mil. dolari acordai
cultivatorilor.
Pentru a limita astfel de riscuri i a se apropia, pe cât posibil, de nivelul
de contaminare zero, consoriul european PharmaPlanta a impus
participanilor limite foarte severe, pe lâng introducerea, în genomul
vegetal, a unui marker fluorescent denumit DsRed, care face foarte vizibile
plantele modificate. Alte companii de biofarming mizeaz pe bio-limitarea
bazat pe caracteristicile fiziologice ale plantelor, printre care utilizarea de
vegetale sterile sau culturi care înfloresc în momente în care altele n-o fac;
sau, pur si simplu, OMG au fost cultivate la distan mare de culturile
normale de plante.

Porumbul i cartoful modificate genetic
Dup o procedur de autorizare cuprinztoare, care a început în 2003,
Comisia a decis s autorizeze porumbul modificat genetic. În UE, pân la
sfâritul anului 2007 era autorizat pentru cultivare o singur plant modificat genetic – porumbul MON810 al companiei Monsanto. Din pcate,
politica UE pentru importul OMG cultivate în America Latin, SUA,
Canada i Asia este din ce în ce mai permisiv, influenând în mod negativ
viitorul agriculturii în statele membre, precum i în rile srace. În
noiembrie 2007, Comisia European (CE) a autorizat folosirea în rile
membre a patru noi tipuri de plante modificate genetic, trei tipuri de porumb
modificat genetic, pentru folosirea în scop alimentar i furajer i un tip de
sfecl de zahar, soiuri care pot fi utilizate i în România. În UE, numrul
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rilor care interzic prin legi naionale cultivarea porumbului modificat
genetic este în continu cretere; în 2009, Frana i Germania, dou ri cu
puternic influen în domeniul agriculturii europene, au luat aceast
decizie. Preedintele Franei, Nicolas Sarkozy, a avut o atitudine i mai
vehement în privina acestei probleme, declarându-se dispus s interzic
toate culturile cu plante modificate genetic, dac se va dovedi c acestea
sunt periculoase.
Cu toate acestea, la sfâritul lunii februarie 2010, Comisia European a
aprobat patru noi soiuri de organisme modificate genetic (unul de cartof i
trei de porumb, ultimele provenite, la rândul lor din alte varieti modificate
genetic5). În acelai timp, CE a mai autorizat trei varieti de porumb
modificat genetic, care pot fi introduse pe pia în scopul producerii de
hran uman i animal, îns nu pot fi cultivate în UE. Toate cele 4 noi
organisme modificate genetic conin gene marker cu rezisten la antibiotice. „Aceste decizii se bazeaz pe o serie de evaluri cu rezultate favorabile privind sigurana alimentar, evaluri efectuate ani de zile de ctre
Autoritatea European pentru Sigurana Alimentar (AESA). În paralel, a
fost lansat un proces de reflecie cu privire la modul de a combina un sistem
european de autorizare cu libertatea statelor membre de a decide cu privire
la cultivarea de OMG”, a declarat cu acest prilej, comisarul european pentru
Sntate i Protecia Consumatorului, John Dalli.
În replic la anunul Comisiei, Grupul Verzilor din Parlamentul
European (PE) s-a artat „ocat” de aceast decizie fr precedent: „Suntem
ocai s constatm c noul comisar pentru sntate i protecia consumatorilor, John Dalli, nu a avut nevoie decât de câteva sptmâni în noua
funcie pentru a-i exprima o susinere atât de flagrant fa de interesele
industriale”. Verzii i-au exprimat îngrijorarea în special în legtur cu
faptul c acest tip de cartof ar conine o gen rezistent la antibiotice. i
vicepreedinta Comisiei pentru mediu a PE, liberala francez Corinne
Lepage, a etichetat ca fiind inacceptabil decizia Comisiei de a autoriza
„diseminarea în mediu a unui OMG, evitându-se orice dezbatere privind
riscurile prezentate de acesta”. Organizaia Friends of Terra a denunat, la
rândul ei, aprobarea cultivrii cartofului modificat genetic al firmei germane
5

Cele 3 varieti de porumb modificat genetic sunt produse prin încruciarea convenional
a alte trei varieti de porumb modificat genetic, respectiv MON863, NK603 i MON810,
deja autorizate în UE pentru alimente i hran pentru animale, import i procesare, din care au
rezultat cele trei noi varieti de porumb modificat genetic, dup cum urmeaz: varietatea
MON863xMON810, varietatea MON863xNK603 i varietatea MON863xMON810xNK603.
Cele 3 noi varieti de porumb modificat genetic au primit un aviz pozitiv din partea EFSA
i au fost supuse procedurii complete de autorizare prevzute în legislaia UE
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BASF: „Este o zi proast pentru cetenii europeni i pentru mediu”. Primul
stat membru UE care a reacionat fa de anunul Comisiei a fost Italia:
„Suntem împotriva deciziei luate la Bruxelles, de a autoriza cultivarea
cartofului modificat genetic”, a declarat ministrul italian al agriculturii;
acesta a mai subliniat c ara sa „nu numai c nu recunoate aceast decizie,
dar, nici nu va permite punerea sub semnul întrebrii a suveranitii statelor
membre în aceast chestiune”.
România ocup locul al treilea în UE în ceea ce privete suprafeele
cultivate cu porumb modificat genetic. Cultivarea porumbului MON810
(comercializat în ara noastr sub marca YieldGuard) este interzis în
Frana, Germania, Austria, Ungaria, Luxemburg i Grecia. Alte 15 state din
UE, dei nu l-au interzis, au hotrât s nu-l cultive. Suprafaa semnat cu
porumb modificat genetic a depit în ara noastr, în 2008, 7.000 de
hectare, comparativ cu anul 2007, când erau cultivate doar 350 de hectare.
Suprafeele agricole cultivate cu porumb transgenic au crescut în 2008, de
20 de ori. În perioada 2007-2009, fermierii români care au cultivat porumb
modificat genetic au obinut o recolt total de circa 44.000 tone, potrivit
datelor furnizate de Ministerul Agriculturii i Agenia Naional pentru
Protecia Mediului.
În România, numrul suprafeelor cultivate cu porumb modificat genetic
a sczut în 2009 cu aproape 50 la sut fa de anul 2008. Îns comportamentul politic i responsabilitatea autoritilor las în continuare de dorit în privina implementrii legislaiei în vigoare. Dei etichetarea produselor modificate genetic este obligatorie în România înc din 2006, pân în prezent
aceast reglementare rmâne doar pe hârtie. Ceea ce înseamn c, de fapt,
nu este asigurat nici un fel de control în lanul de producie6. De asemenea,
în ara noastr lipsesc cu desvârire studiile despre efectul plantelor modificate genetic asupra sntii umane, iar la nivel european se înregistreaz o
rezisten crescând fa de OMG-uri. În România, Ministerul Mediului este
cel mai mare contestatar al OMG, în timp ce Ministerul Agriculturii s-a
dovedit a fi un „suporter” al acestora.
La începutul celei de-a treia decade a lunii mai 2009, deputaii români
au votat o lege controversat, nedorit de muli români. Este vorba despre
legea alimentelor i organismelor modificate genetic (OMG), care aprob
aducerea în case i în farfurii a fructelor, legumelor i cerealelor „prelucrate” de decenii în laborator. Ca urmare a intrrii în legalitate a importurilor de alimente create artificial, a fost instituit o Comisie pentru Securitate
Biologic (CSB), cu obiectivul de a superviza atent produsele care sunt
6

sursa: Romanian Environmental News, Nr. 9, 31 January 2010, p. 4
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introduse pe piaa româneasc i de a colabora cu organisme similare din alte
state ale Uniunii Europene. În atribuiile CSB intr controlarea procentului de
0,9% de substan modificat genetic din substana total a unui aliment.
Cartoful modificat genetic este autorizat s fie cultivat pentru producia
de amidon, potrivit pentru aplicaii industriale (de exemplu, producia de
hârtie); aceast tehnologie inovatoare contribuie la optimizarea procesului
de producie i la salvarea de materii prime, energie, ap i produse chimice
pe baz de ulei. Decizia prevede condiii stricte de cultivare pentru a preveni
posibilitatea ca orice urm de cartof modificat genetic s rmân în câmp
dup recoltare. O autorizaie complementar este eliberat pentru
producerea de sub-produse pe baz de extracie de amidon atunci când sunt
utilizate ca furaje. La începutul lunii martie 2010, Comisia European a
autorizat cultivarea cartofului Amflora pentru uz industrial i a permis
utilizarea de amidonului din acest soi în hrana animalelor; acest fapt a stârnit
valuri de proteste în rândul organizaiilor ecologiste i al unor state membre.
În informarea lunar, dat publicitii pe 31 martie 2010, pe care o face
în calitate sa de deputat PNL, membru al Comisiei pentru administraie
public, amenajarea teritoriului i echilibru ecologic, Lucia Ana Varga
analizeaz impactul asupra sntii umane i a mediului înconjurtor a
OMG, subliniind c România, ca stat membru al Uniunii Europene, nu
poate s ocoleasc discuia privitoare la oportunitatea introducerii în mediu
i în consum a OMG, cu atât mai mult cu cât în spaiul european au fost
exprimate poziii clare pe acest subiect. Trebuie menionat c apte state
membre UE au decis interzicerea culturilor de OMG, ultima fiind Bulgaria,
care în luna martie a acestui an a interzis cultivarea acestor produse.
„Ca parlamentar liberal – spunea Lucia Ana Varga – consider c
politica României de a introduce sau nu în mediu i în consum a OMG trebuie s fie urmare a unei ample dezbateri în care s fie implicai toi factorii
responsabili – fie ei autoriti sau societate civil, pentru ca decizia s fie
luat în cunotin de cauz, în special de ctre consumatorii români. Nu ne
permitem ca politica României pe acest subiect s fie adoptat în spatele
unor ui închise, fr a cunoate implicaiile pe termen mediu i lung asupra
cetenilor români. În data de 2 martie a.c. am avut o intervenie în plenul
Camerei Deputailor i am cerut informaii clare din partea autoritilor
responsabile pe acest subiect, invitându-i de asemenea la discuii, abordând
totodat efectele pe care consumul de organisme modificate genetic le are
asupra organismului uman i asupra mediului. Cred c numai în acest fel
poate fi lansat o discuie de substan în spaiul public românesc astfel
încât s fie protejat interesul consumatorului i luarea unor decizii în
cunotin de cauz”.
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Drepturile cetenilor în cazul folosirii OMG –
subiect de controvers
În ciuda avantajelor evidente ale folosirii OMG, aceste au constituit, ca
orice noutate intervenit în viaa noastr pe Terra, subiect de controvers, de
îngrijorri crescânde i proteste publice în legtur cu un posibil impact
asupra sntii umane i a mediului. În acest sens, politicienii i liderii
rilor membre UE in cont – mai mult sau mai puin – de aceste
avertismente care au ca prioritate protecia permanent a sntii omului i
a mediului înconjurtor.
În UE, exist o legislaie privind OMG înc din anul 1990, care acoper
sectoarele folosirii, trasabilitii i etichetrii OMG sau a produselor i
furajelor care conin OMG, reglemetrile în cauz fiind menite s protejeze
sntatea omului i a mediului. Criticile, protestele i îngrijorrile ce se
refer la OMG i la aplicaiile biotehnologiilor moderne vizeaz urmtoarele
aspecte7: rspândirea genelor modificate în mediu, la plantele slbatice i la
culturile convenionale; distrugerea sau reducerea sever a biodiversitii;
insuficienta cunoatere a efectelor pe termen lung ale cultivrii i folosirii
OMG în hrana omului i a animalelor; posibile efecte secundare asupra
sntii omului (alergii, gene antibiorezistente, alte efecte necunoscute
etc.); considerente de ordin etic, moral, religios. Reglementrile, autorizrile
i testrile la care sunt supuse OMG i supravegherea extrem de sever a
producerii i folosirii OMG sunt întreprinse în primul rând pentru a garanta
sigurana securitii omului, animalelor i mediului i a preîntâmpina orice
efecte negative în aceast direcie. Pân acum nu a fost dovedit în nici un
fel i în nici un caz nocivitatea OMG asupra sntii omului sau a
animalelor.
Dezbaterile mai aprinse din ultima vreme pornesc i de la contextul
folosirii realizrilor din genetic i biotehnologie i în alte domenii, inclusiv
în medicina uman, unde consecinele pentru folosirea OMG sunt înc puin
cunoscute în actualul stadiu al cunoaterii pe Terra i cu actualul nostru
nivel de educaie i civilizaie.

Concluzii
În prezent, se poate observa la nivel mondial, un curent de opinie care
încurajeaz populaia s consume cât mai multe OMG, produse din soia sau
alimente instant. În spatele acestei decizii se afl interese comerciale, alturi
7

Mocua, Nicolae, Op.cit., p. 14-15 i 21 (selectiv)
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de temerea tot mai frecvent c rezervele convenionale de hran ale
omenirii nu mai fac fa cererii tot mai mari de alimente. Conform acelorai
specialiti, un numr tot mai mare de oameni consum deja alimente
modificate genetic. Alimentele bazate pe OMG sunt fabricate în nu mai
puin de 26 de ri, înc din anul 1996. Partizanii acestor produse alimentare
puternic controversate susin c nu se pot produce îndeajuns de multe
alimente naturale pentru hrnirea întregii populaii umane de pe glob. În
opinia specialitilor, încurajarea consumului de alimente bazate pe OMG va
salva de la foame, cca 1 miliard de persoane, care altfel sunt sortite morii
prin inaniie. Majoritatea cetenilor cu bani resping consumul de OMG sau
alimente la plic pe care le consider un atentat la sntatea proprie i la
sntatea naional. Aceast tendin se constat pe întregul mapamond. În
UE, de exemplu, gruprile ecologiste au acuzat Comisia c ignor risurile
reprezentate de OMG pentru oameni, animale, dar i pentru mediu.
Aprobarea culturilor bazate pe OMG este un subiect controversat în UE,
multe state membre fiind ostile la ceea ce numesc „alimente Frankenstein”.
Comisia European a anunat c va face publice pân în luna iunie a.c.,
propuneri care s permit guvernelor din statele membre UE s decid dac
permit sau nu cultivarea OMG pe teritoriul propriei ri.
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Anexa nr. 1

MOMENTE ESENIALE DIN ISTORIA
PRODUCERII I COMERCIALIZRII OMG
1970 – cercettorul de origine indian Chakrabarty obine prin recombinri
genetice o bacterie, capabil s scindeze moleculele de ulei, proprietate
pe care nici un alt organism nu o mai poseda;
1973 – echipa de geneticieni a americanilor Stanley Cohen i H. Boyer
obine primul OMG – o bacterie modificat prin introducerea în
genomul su a unei gene de Xenopus Laevis, o specie de broasc;
1975 – echipa geneticianului R. Jaenish obine primul animal modificat
genetic – un oarece – prin introducerea în genomul acestuia a unor
gene leucemice, folosind ca vector un retrovirus;
1977 – bacteria Agrobacterium Tumefaciens este folosit pentru transferul
de gene în celulele unei plante;
1980 - bacteria Escherichia Coli este modificat genetic pentru a produce
insulin mai ieftin pentru diabetici
1983 – este obinut prima plant transgenic;
1985 – este obinut prima plant transgenic rezistent la o insect;
1986 – este produs primul OMG în SUA – o specie de tutun tolerant la
erbicide;
1989 – la Institutul Max Planck din Koln (R. F. Germania) este obinut
primul OMG în Europa – o petunie având culoarea petalelor modificat;
1991 – un segment de ADN este utilizat prima dat ca medicament;
1993 – se produce primul OMG pentru industria alimentar – o variant de
sfecl de zahr, rezistent la virui i tomatele FlavrSavr – primele
alimente modificate genetic, care au obinut autorizarea pentru a fi puse
pe pia
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Anexa nr. 2

MOMENTE ESENIALE DIN ISTORIA GENETICII8
1865 – G. J. Mendel prezint concluziile experimentelor sale de încruciare
a plantelor la dou Întâlniri ale Societii de Istorie a tiinelor Naturale
din Brunn (Brno, în Cehia de azi);
1866 – G. J. Mendel public lucarea sa Experimente asupra hibridrii
plantelor, în Studii ale Societii de Istorie a tiinelor Naturale din Brunn;
1875 i 1882 – în urma cercetrilor efectuate de Hertwig, respectiv de
Fleming sunt descoperii cromozomii, numii aa de Waldeyer în 1888;
1900 – Hugo de Vries, Correns i Tschermack redescoper legile ereditii
formulate de Gregor Mendel în urm cu 35 de ani; românul C.
Vasilescu (1842-1902) realizeaz primele cercetri de transmitere a
unor caractere la suine, acestea constituind elemente de genetic
autohton incipient;
1906 – Bateson introduce noiunea de genetic la prima întâlnire a
specialitilor din domeniu;
1909 – noiunile de genotip i fenotip sunt introduse de Johansen;
1944 – Avery i colaboratorii descoper fenomenul transformrii bacteriilor
cu ajutorul acidului dezoxiribonucleic (ADN);
1953 – Watson, Crick i Wilkins descoper structura macromoleculei de
ADN;
1955 – Grunberg-Manago i Ochoa reuesc sinteza artificial a moleculei de
acid ribonucleic (ARN);
1956 – Kornberg reuete sinteza artificial a moleculei de ADN; Frankel i
colaboratorii descoper faptul c la robovirusuri, ARN-ul constituie
materialul genetic în care se gsete codificat informaia genetic
1961 – Jacob i Monod descoper reglajul genetic;
1978 – identificarea primei gene umane;
1995 – se nate primul copil conceput în eprubet, prin fecundarea în vitro a
uni ovocit;
1997 – este realizat prima clonare somatic la mamifere – oaia Dolly.
8

dup Savatti, Mircea i Ienciu, Andra, Genetica agroslivic, Cluj-Napoca, Editura
AcademicPres, 2003, pp. 8-14 (slelectiv)
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PROTECIA BIODIVERSITII ÎN UE

Prof. dr. Beniamino Faoro
Preşedintele UCEE BRUXELLE pentru Europa de Est şi România

Tratatul Uniunii Europene (UE) stipuleaz: „Comunitatea va avea ca sarcin... s promoveze în întrega Uniune European... un înalt nivel de protecie
i de îmbuntire a calitii mediului..” (Art 2); Cerinele privind protecia
mediului trebuie s fie integrate în definirea i implementarea... politicii
Comunitare, în mod deosebit cu privire la dezvoltarea durabil” (Art 6).
Ca atare, în aceast perioad în Europa au loc dezbateri pe tema:
schimbrii climatice, vizând natura i biodiversitatea, mediul i sntatea,
resursele naturale i deeurile.
U.E a stabilit, ca obiectiv principal, stoparea pierderii biodiversitii. În
ciuda eforturilor anterioare la nivel european i global, speciile continu s
dispar într-un ritm alarmant. Pentru a pune capt acestor pierderi este
necesar o nou viziune strategic. pe termen lung (2050) în materie de
biodiversitate, precum i de opiuni pentru atingerea obiectivului intermediar (2020), care constituie o etap indispensabil pentru concretizarea
viziunii globale. Potrivit acestei viziuni, biodiversitatea i serviciile ecosistemice pe care ni le ofer natura sunt pstrate, valorificate i refcute în
beneficiul prosperitii economice i al bunstrii oamenilor. Pentru acest
aspect se impune: reducerea semnificativ a ritmului pierderii biodiversitii
i a serviciilor ecosistemice în UE pân în 2020, stoparea pierderii
biodiversitii i a serviciilor ecosistemice în UE pân în 2020.
Dar care este problema la ora actual?
Biodiversitatea mondial este grav ameninat, rata dispariiei speciilor
fiind de între 100 i 1000 de ori mai mare decât rata normal. Peste o treime
din speciile evaluate sunt ameninate cu dispariia i se estimeaz c 60% din
serviciile ecosistemice ale Terrei s-au degradat în cursul ultimilor 50 de ani.
La originea acestei situaii se afl activitile umane, în special schimbarea
destinaiei terenurilor, exploatarea excesiv, practicile nesustenabile, poluarea
dar i introducerea unor specii invadatoare, activiti care conduc la distru148

gerea, fragmentarea i degradarea habitatelor, precum i la dispariia speciilor
care locuiesc în aceste habitate. Un alt factor sunt schimbrile climatice.
Recent, Comisia European a publicat un sondaj Eurobarometru care
arat c muli europeni nu îneleg semnificaia termenului biodiversitate i
nu cred c sunt bine informai în ceea ce privete pierderea biodiversitii.
Comisia a lansat în paralel o campanie de informare a publicului în legtur
cu pierderea biodiversitii în UE.
„Biodiversitatea este motorul natural al viitorului nostru, trebuie s
învm s-o tratam cu atenie.”, preciza recent Comisarul european pentru
mediu, Janez Poto nik, poziie la care subscriu i eu, cci conform unui
sondaj intitulat „Atitudini fa de biodiversitate” rezult c doar 38% dintre
europeni cunosc semnificaia termenului, în timp ce alte 28%, dei au venit
deja în contact cu el, nu-i cunosc semnificaia.
Iat de ce se impune o adevrat campania articulat în jurul sloganului
„Biodiversitatea – o problem a tuturor”, un slogan cu o component
educativ, care va prezenta beneficiile aduse de biodiversitate, punând
accentul mai ales pe ideea de servicii ecosistemice i pe pericolele generate
de dispariia lor. Scopul va fi acela de a sensibiliza cetenii cu privire la
rolul pe care îl pot juca în încetinirea i oprirea acestui declin. Tema
recurent a campaniei graviteaz în jurul conceptelor de conectivitate i
interdependen.
Se impune un astfel de demers deoarece biodiversitatea mondial este
grav ameninat. Peste o treime din speciile evaluate sunt ameninate cu
dispariia i se estimeaz c 60% din serviciile ecosistemice ale Terrei au
fost degradate în cursul ultimilor 50 de ani. La originea acestei situaii se
afl activitile umane, în special schimbarea destinaiei terenurilor,
exploatarea excesiv, practicile nesustenabile, poluarea i introducerea de
specii invadatoare. Aceste activiti conduc la distrugerea, fragmentarea i
degradarea habitatelor, precum i la dispariia speciilor din aceste habitate.
Schimbrile climatice constituie un alt factor.
Ministerele mediului din UE au elaborat o perspectiv pe termen lung
pentru 2050, data pân la care biodiversitatea ar trebui s fie protejat,
valorizat i restabilit în mod adecvat; s-a fcut un apel în favoarea
integrrii cu mai mare claritate a obiectivelor de biodiversitate într-o serie
de politici i de strategii ale UE.
Concluziile Consiliului au fost aprobate de liderii UE. Între timp a
aprut i reeaua „Natura 2000”, care ar trebui s garanteze ariile naturale
protejate. Din pcate, ea este definit greit i este prost aplicat de statele
membre ale Uniunii Europene, care nu reuec s împiedice eroziunea
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dramatic a biodiversitii. Aceste aspecte rezult dintr-un studiu realizat în
opt ri, inclusiv în România.
În pofida adoptrii directivei, reeaua Natura 2000 nu a fost realizat
complet dup... atenie! 14 ani mai de la lansare. Din cauza acestor
deficiene, eroziunea biodiversitii în UE a crescut în mod dramatic. Nu
punem la îndoial rezultatul cci studiul este realizat de experi
independeni, la cererea Comisiei de petiii din Parlamentul European.
Studiul s-a axat pe opt ri: Belgia, Frana, Germania, Polonia, Spania,
Suedia, România i Marea Britanie. În afara faptului c mai multe state
membre noi nu au pus în aplicare corect directiva Habitat (privitoare la
protecia ariilor naturale care adpostesc specii sensibile), numeroase zone
speciale au fost desemnate fr a beneficia îns de regimuri adecvate de
protecie sau de gestionare.
Fr o coeziune politic i în acest domeniu nu se poate face nimic.Nu
putem tri izolai de natur. Jim Leape consider ariile protejate ca fiind
coloana vertebral a naturii i a vieii economice.
Astzi ecologitilor li se reproeaz uneori c sunt mai preocupai de
buna stare a planetei decât de nevoile locuitorilor ei. De ce s protejm
mediul i s salvam speciile aflate în pericol, când pturile srace (sunt cel
puin trei miliarde de oameni care triesc cu mai puin de trei dolari pe zi) se
confrunt cu o criz a hranei fr precedent? Ca s nu mai vorbim despre cei
un miliard de oameni care nu au acces la ap potabil. Pe scurt, de ce e atat
de important biodiversitatea?
Biodiversitatea este reeaua complex a vieii care ne susine pe noi toi.
Protejarea biodiversitii nu înseamn doar s salvam specii sau habitate.
Înseamn s asigurm accesul la ap i hran i s ne ajutm astfel pe noi
înine s facem fa celor mai grave efecte ale schimbrilor climatice.
Am putea trage câteva concluzii simple, dar importante. Alturi de
armonizarea cadrului legislativ internaional trebuie fcui pai responsabili
i în România, inclusiv în domeniile ce vizeaz protecia mediului, cu
standardele europene în materie. Din aceast perspectiv, cunoaterea
programelor de aciune în domeniul mediului emise de Uniunea European
reprezint un imperativ major pentru toate organizaiile, organismele i
persoanele care îi desfoar activitatea în domeniul menionat.
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BIODIVERSITATEA – UN FACTOR
DE STABILITATE

Dr. Gigi Feţeanu

Într-o lume marcat de un nivel crescut de conflicte, extrem de semnificativ ar putea fi rolul diplomaiei ca mediator ce poate genera consens cu
privire la diferitele valori i instituii care subsumeaz sfera internaional.
Totodat, diplomaia poate avea un rol hotrâtor în dezvoltarea de reele
coagulând actori guvernamentali i non-guvernamentali, pentru c sfera
actorilor privai, în spe economici i politici, a cptat o putere crescând de
influenare a politicii la nivel internaional.
În acest cadru exist i un cadru al supremaiei asupra zonelor cu o
mare biodiversitate.
În noile circumstane, sistemele diplomatice pot juca rolul de punte de
legtur între mediul naional i mediile internaionale, reprezentând punctul
de vedere al primelor, mrind transparena i vizibilitatea instituiilor internaionale, i inerent legitimitatea lor, precum i coagulând i coordonând o
serie de interese pentru rezolvarea problemelor globale.
Pentru a evita aceast concuren i dorin de a fi beneficiare unor cât
mai generoase teritorii unde biodiversitatea reprezint o surs atractiv nu
numai sub aspect bio-social i cultur, ci i în special un factor atractiv
economic.
Structurile diplomatice se schimb ca rspuns la dezvoltrile ce apar în
mediul naional i mondial, la schimbrile din domeniul comunicaiilor i
tehnologiei informaiei i la noile alinieri de interese la nivel de policymaking. În acest din urm sens, rolul statului, ce va rmâne în continuare un
actor cheie în managementul politicilor statale, va fi dublat de o
semnificativ reea de actori non-guvernamentali. Iat un exemplu care vine
s susin constataiile noastre.
În 1993 a fost infinat ECNC, în traducere Centrul European pentru
Conservarea Naturii, care ofer expertize guvernelor regionale i naionale,
organizaiilor interguvernamentale ca Naiunile Unite, Comisia European,
Agenia European pentru Mediu i Consiliul Europei Proiectele ECNC fac
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parte din 5 programe tematice: natur i societate; interaciunea dintre
ecologie i economie; reele ecologice europene; statutul naturii i biodiversitii Europei; spijinul organizaiilor internaionale i al iniiativelor
politice.
Viziunea se refer la idealul acestei organizaii: statutul dezirabil al
naturii în Europa pe perioada urmtorilor 20-25 de ani. Aceast viziune ia în
considerare interaciunea între ecosisteme, rolul peisajelor, integrarea
considerentelor naturale în economie i percepia i aprecierea naturii în
mentalitatea populaiei.
Având în vedere circumstanele menionate mai sus, rolul diplomaiei
este pe cale de a se schimba. Astfel, diplomatul profesionist se va adapta,
trecând de la vechile modele ale diplomaiei bilaterale i multilaterale la o
lume în care ine derelaiile inter-guvernamentale i de politica internaional.
Pân s ajung o superputere mondial, UE ar putea avea probleme
serioase pe plan intern, fapt ce se poate remedia sau preveni prin realizarea
unor reforme economice majore, prin care s fie atenuat impactul devastator
pe care îl vor avea în anii urmtori îmbtrânirea populaiei i reducerea forei
de munc. Din aceast persepectiv se recomand iniierea unor schimbri
în sectorul forei de munc, în procesul de reform a sistemului de impozitare, de asigurri sociale i învmânt i în primul rând din perspectiva
securitii europene.
Determinarea direciilor în care evolueaz diplomaia european
constituie un element esenial al surprinderii dimensiunilor prosperitii,
stabilitii i securitii continentului urmtoarelor decenii. În vastul proces
de unificare, prin extindere continu, a Europei, transformrile instituionale, mai ales pe verticala schimbrilor de adâncime, calitative, i fondarea
unui model funcional pluralist, raional, caracterizat de relaii de interese nu
întotdeauna simetrice, vor da continentului o arhitectur nou, unitar,
perfect racordat la arhitectura global.
Efectele... Economia mondial, dup o perioad apreciabil de reflux,
s-a revigorat. Fluxurile de bunuri i de investiii, dezvoltarea tehnologic i
progresul democraiei au adus mai mult libertate i prosperitate oamenilor.1
Actualul mediu de securitate impune acum o abordare global i unitar
a problematicii securitii fiecrei naiuni în parte i Europei în întregul ei,
mai ales c ne confruntm cu o criz a resurselor naturale, context în care
ariile cu biodiversitate mare sunt supuse unor presiuni nu numai economice
1

Javier SOLANA, Une Europe sure dans un monde meilleur, în http://ue.eu.int/pressdata/
fr/reports/76256.pdf.
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dar i interesului de a fi gestionate ca spaii apartintoare de sfere politicede
influen, care prin demersurile lor genereaz un grad mare de instabilitate i
risc în regiunele respective.
Dinamica instituiilor continentale, politice, economice, de securitate,
sociale, culturale, tiinifice, de mediu etc., mutaiile pe multiple planuri
preconizate în cooperarea european, elementele de convergen i complementaritate ale diverselor instituii implicate în existena de viitor a Europei
vor trebui s asigure sintetizarea unor prioriti i perspective viabile în
direcia stabilitii i prosperitii sale, pcii i securitii internaionale.
La ora actual exist structuri care converg spre echilibru internaional i
demersuri diplomatice.
Comitetul Politic i de Securitate (CPS) ine sub observaie cursul
evenimentelor internaionale relevante pentru PESC/PESA, pentru a putea
oferi Consiliului pe Probleme Generale (Consiliul Minitrilor de Externe),
pe baza analizei sale, recomandri în ceea ce privete elaborarea politicilor
de urmat. În plus, se asigur c politicile, asupra crora s-a ajuns la un
consens, sunt implementate i constituie punctul de legtur în ceea ce
privete schimbul de informaii dintre diversele instituii i actorii implicai
în structurile PESC/PESA – inclusiv NATO.
Comitetul pentru aspecte civile ale administrrii situaĠiilor de criz.
Acest Comitet se ocup de aspecte privind prevenirea crizelor i elaborând
planuri de soluionare a situaiilor de criz prin mijloace civile. Astfel, este
creat legtur cu pilonul UE, unde exist deja poteniale de administrare
civil a situaiilor de criz.
Comitetul militar. Reprezint cel mai înalt for al Consiliului i conduce
toate activitile militare i este alctuit din efii de state majore din statele
membre. Preedinia Comitetului este asigurat de un general sau amiral cu
patru stele, numit de Consiliu pe termen de trei ani.
Statul major (SMUE) îndeplinete funcii de analiz i planificare i se
ocup cu alerta timpurie, estimarea situaiilor i planificarea strategic.
Pentru a-i putea îndeplini în mod eficient funciile, el întreine relaii
permanente cu statele majore naionale i cu NATO.
Dup prezentarea atâtor instituii din cadrul politicii de securitate i a
legturilor dintre ele constatm o mare msur de supranaionalitate. Acest
lucru nu a putut s împiedice unele constrângeri funcionale imense, vezi
evenimentele din fosta Iugoslavie, inclusiv rzboiul din Kosovo, i-au lsat
amprenta vizibil, în sensul recurgerii la politica de aprare.
Europa unit îi propune continuarea procesului de completare a
dimensiunii economice cu una de politic extern i de aprare. Este un
obiectiv ambiios, pentru realizarea cruia trebuie depite atât reticenele
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aliatului transatlantic, cât i cele interne, legate îndeosebi de chestiunile
suveranitii naionale i cheltuielilor militare. „Liderii UE au fost de acord
în unanimitate cu necesitatea unei politici a UE pentru aprare i securitate.
Uniunea European nu se poate afirma pe scena internaional fr o for
militar corespunztoare. Diplomaia nu poate exista fr o alternativ
militar puternic”.2
Politica European Comun de Securitate i Aprare reprezint o nou
provocare pentru Uniunea European, dei ideea nu este de dat recent,
fiind conceptualizat imediat dup încheierea celui de-al doilea Rzboi
Mondial, în scopul anihilrii unei eventuale reluri a politicii de agresiune
din partea Germaniei3.
Primul moment de cotitur este marcat de Tratatul de la Maastricht4
(1992), un rspuns la cderea Zidului Berlinului i la prbuirea Imperiului
Sovietic: acest tratat a pus bazele Uniunii Economice i Monetare (i a
monedei unice Euro) i a Politicii Externe i de Securitate Comun (PESC).
Acest document stabilea pentru PESC urmtoarele obiective: conservarea
pcii i întrirea securitii internaionale în concordan cu principiile
Cartei ONU, Actului final de la Helsinki i al Cartei de la Paris, au avut ca
rezultat dezvoltarea i consolidarea democraiilor i statului de drept,
precum i respectarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.5 .a.
Este evident c Europa trebuie s fie responsabil pentru propria
securitate i c trebuie s dezvolte un parteneriat real cu Statele Unite,
împrind sarcina securitii comune.
În alt ordine de idei, alocaiile bugetare europene în materie de aprare
se ridica la 60% din cele americane, dominând în continuare modelul
armatelor numeroase i, în egal msur, costisitoare.
2

A spus premierul italian Silvio Berlusconi, aflat la preedinia UE.
O prim încercare a fost fcut în anii ’50, dup fondarea Comunitii Europene a
Crbunelui i Oelului, îns proiectul unei Comuniti Europene de Aprare nu a trecut de
Parlamentul Francez, în 1954.
4
Tratatul de la Maastricht a însemnat proiectul unei politici comune de aprare, ce ar fi
putut conduce la o aprare comun. Acest el nou a existat mai mult în teorie pân în
octombrie 1998, când Marea Britanie i-a modificat radical atitudinea fa de Europa. La
edina neoficial a Consiliului European de la Portschach s-a discutat în termeni mai
concrei implementarea acestei prevederi din Tratatul de la Maastricht. Acest eveniment a
fost punctul de plecare pentru Declaraiile care au urmat, cele mai importante fiind cele de
la Saint-Malo, Toulouse i Londra.
5
Din momentul intrrii în vigoare a tratatului, Consiliul de Minitri a adoptat circa 70 de
poziii comune în domeniul politicii externe, pe probleme acoperind o plaj întins din
Balcani pân în Timorul de Est, de la neproliferarea armelor nucleare pân la lupta împotriva terorismului.
3
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Obiectivul Uniunii Europene este de a avea capacitate autonom de a
lua decizii i, când NATO, ca alian, nu este angajat direct, s declaneze
i apoi s desfoare operaiuni militare, ca rspuns la crizele din spaiul de
interes.
Dorina europenilor de a se afirma în domeniul securitii i aprrii se
lovete nu numai de rezistena americanilor, care nu se arat prea încântai
de posibilitatea apariiei unui pol pur european în NATO.
Securitatea depinde de stabilitate, dup cum stabilitatea nu poate fi
atins fr o economie sntoas, dac nu prosperitate.
Elaborarea unei Politici Europene Comune de Securitate i Aprare va
contribui la crearea unui climat de stabilitate, inclusiv cu efecte preventive
în zonele cu potenial ridicat de insecuritate de pe continent, cât i la
conturarea unui rol mai pregnant al Uniunii Europene, ca actor de prim rang
pe scena internaional. Începând din anii 1990, liderii statelor din UE au
iniiat un program de cooperare intraeuropean6 în domeniile care afecteaz
capabilitatea militar i de securitate ale Uniunii. În 1998, minitrii Aprrii
ai Franei, Germaniei, Angliei, Spaniei, Italiei i Suediei au semnat un
document prin care au hotrât s consolideze industriile de aprare
„naionale” i s le coordoneze activitatea la nivel european. În decembrie
1998, comunicatul final al summit-ului de la St. Malo a enunat urmtorul
obiectiv: „UE trebuie s aib un rol important pe arena internaional. UE
este obligat s-i dezvolte capabilitatea de a aciona independent, s-i
susin deciziile cu o for militar credibil i s poat decide când i cum
s-i utilizeze puterea militar”.
A devenit clar c statele din UE au demarat ireversibil integrarea
capabilitilor militare i strategice, c vor s dezvolte o for militar
redutabil care s nu depind de surse externe i c sunt dispuse s asigure
resursele necesare.
6

Cooperarea intraeuropean a produs sistemul global de satelii Galileo. Pân în 1990,
numai SUA (Global Positional System) i Rusia (Glonas) aveau sisteme de navigaie i
observaie prin satelii. Fiind finanate i produse de militari, ambele sisteme pot fi blocate
sau bruiate. În consecin, UE a decis c nu îi poate permite s depind de alte ri într-un
domeniu atât de important. Europenii au lansat peste 30 de satelii i au construit staiile
terestre necesare pentru a avea acces asigurat la sistemul propriu de satelii. Alte proiecte
importante dezvoltate i perfecionate prin colaborare intraeuropean au fost avioanele de
lupt Eurofighter, aeronavele militare de transport A400M, elicopterele Eurocopter, rachete
aer-aer ASRAAM, rachetele de croazier Storm Shacow/Scalp, rachetele cu ghidaj de mare
precizie Taurus i rachetele ghidate antitanc Trigate. În cadrul Ageniei de Aprare
European, UE a iniiat mai multe proiecte în domeniul tehnologiei militare avansate,
precum vehicule aeriene fr pilot cu raza mare de aciune, vehicule de lupt blindate,
rachete sofisticate i echipament militar electronic specializat.
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Proiectul european ofer baza fundamental pentru prosperitatea
continentului i, din ce în ce mai mult, pentru securitatea sa. În plus, a fost
realizat un progres imens în domeniul securiti i al aprrii dup lansarea
Politicii Europene de Securitate i Aprare (ESDP) ulterior întâlnirii de la
St. Malo dintre preedintele francez Jacques Chirac i premierul britanic
Tony Blair. În mod ironic, în ciuda divergenelor în privina Irakului, 2003 a
fost un an în care ESDP a avansat decisiv, mai ales dup convenirea unei
revoluionare Declaraii UE-NATO privind ESDP la sfâritul lui 2002.7
În domeniul proliferrii, Uniunea European a adoptat un cadru clar de
aciuni i presiuni pentru a întri regimurile de non-proliferare i a iniiat un
efort coordonat fr precedent în privina Iranului.
În decembrie 2003 Uniunea European a stabilit un cadru al politicii
externe bazat pe multilateralism i angajament preventiv pentru a genera
stabilitate i prosperitate în vecintatea sa, recunoscând în acelai timp
necesitatea de a utiliza fora în anumite circumstane. Toate acestea ar fi fost
de neconceput în urm cu doar cinci ani. Din multe motive, ESDP reprezint
unul dintre cele mai mari succese recente ale Uniunii Europene8.
Cu toate acestea, eecuri evidente i limite eseniale ar putea umbri
aceste evaluri foarte optimiste ale influenei i puterii Europei. În primul
rând, i cel mai important, dei provocrile internaionale de securitate
solicit rspunsuri colective, în practic, aa cum au demonstrat-o rzboiul
din Afganistan i aciunile întreprinse dup bombele care au explodat la
Madrid, atacurile teroriste primesc rspuns mai curând la nivel naional
decât la nivel internaional
În al doilea rând, în ceea ce privete coordonarea politicii externe, rile
europene mai mari pstreaz, în cele mai multe cazuri, iluzia c pot aciona
în mod individual, în timp ce rile mai mici au tendina s delege aceast
sarcin Uniunii Europene, fr a-i oferi îns resursele necesare pentru a-i
permite s-i îndeplineasc în mod corespunztor aceste noi responsabiliti.
În al treilea rând, dup recenta extindere a Uniunii Europene, teatre aflate
anterior la mari distane, precum Moldova sau Caucazul, au devenit vecintatea imediat. În timp ce Uniunea European i-a demonstrat capacitatea în
domeniul gestionrii crizelor în cazul Ucrainei, cu sprijinul semnificativ al
Lituaniei i Poloniei, alte zone rmân în afara influenei europene.
7

Irak Assistance Programme 2005, p. http://www.eu.int/comm/external_relations/iraq/doc/
c_2005_718.pdf
8
Într-adevr abordarea european de tip „soft-power” a politicilor mondiale a fost apreciat
pe ambele maluri ale Atlanticului în câteva publicaii – inclusiv cri scrise de T.R. Reid,
Jeremy Rifkin i Mark Leonard – drept modelul emergent al comportamentului internaional în secolul XXI.
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Într-adevr, chiar în Balcani, acolo unde Uniunea European a fost
angajat timp de mai mult de un deceniu, cutarea unei soluii pe termen
lung pentru Kosovo solicit acel tip special de efort pe care Europa nu poate
sau nu dorete în prezent s îl fac.
În fine, Uniunea European este deseori generoas în privina declarrii
principiilor, dar zgârcit în privina aciunilor concrete.
Prin opoziia fa de schimbarea regimurilor, Uniunea European
evideniaz primatul stabilitii asupra democratizrii. Prin respingerea
aciunilor preventive – Germania a determinat schimbarea textului proiectului Strategiei de Securitate pentru a elimina referirile la acest aspect –
Uniunea European prefer diplomaia i angajamentele preventive în
vederea rezolvrii crizelor internaionale. Ca atare, acum Uniunea European
se bazeaz mai mult pe instituiile internaionale decât pe propria sa
capacitate de aciune. Pe scurt, în general, Europa rmâne o putere favorabil status quo-ului, pregtit s accentueze dreptul i etica internaionale.9
Totui, problema este plasarea la dispoziia Uniunii Europene a unei rezerve
de fore în loc s se solicite fore naionale suplimentare.
Un demers imporntant a fost momentul în care se convenea înfiinarea
Ageniei Europene de Aprare pentru „a sprijini statele membre în efortul
lor de a îmbunti capabilitile europene de aprare în domeniul gestionrii crizelor”. Agenia promoveaz colaborarea în privina echipamentelor,
proiectelor în domeniul cercetrii i tehnologiilor i înzestrrii. Toate
acestea ar trebui s creeze sinergii deosebit de valoroase i economii la scara
cheltuielilor europene de aprare.
Având în vedere slbiciunea bugetelor aprrii i investiiile cronic subdimensionate destinate cercetrii i tehnologiei, înzestrarea colectiv i
forele multinaionale reprezint soluii evidente.
În fine, Uniunea European a andorsat în noiembrie 2004 conceptul
Grupurilor Tactice de Lupt. Aceast iniiativ este rezultatul direct al
experienei dobândite în operaia Artemis din Republica Democrat Congo
în 2003. Conceptul Grupurilor Tactice de Lupt se bazeaz pe o capabilitate
„rapid-în, rapid-afar” de a restabili ordinea, care ar urma s fie îndeplinit
„în mod explicit, dar nu exclusiv” sub mandatul Consiliului de Securitate
al ONU.
9

Preedintele Comisiei José Manuel Barroso a afirmat recent: „Noi [europenii] suntem din
multe puncte de vedere o supra-putere. Suntem o putere moral”. Poate este chiar aa, dar
este mai curând vorba de o moralitate asigurat prin declaraii decât de o convingere
demonstrat prin aciune. Totui, adevratul eec al acestei greit numite Europ postmodern este legat de incapacitatea sa de a-i reforma structura de aprare.
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Forele de intrare în teatru nu vor fi atât de rapide, în special având în
vedere slbiciunile Uniunii Europene în privina transportului strategic.
Transformarea forelor europene a început doar foarte recent i se
desfoar într-o manier necoordonat. Totui, dac cineva analizeaz
misiunile de meninere a pcii executate în prezent de europeni, va constata
c majoritatea acestora au urmat dup folosirea dur a forei. Nu ar exista
nicio pace de meninut în Balcani dac nu era intervenia NATO.
În Europa, transformarea înseamn de fapt dou lucruri. Primul este
renunarea la serviciul militar obligatoriu i cultura strategic a aprrii
teritoriale. Dup eecul de a aciona decisiv în Bosnia-Heregovina, nevoia
de fore expediionare a fost recunoscut, dar structurile militare din Europa
nu au fcut destule schimbri. Serviciul militar obligatoriu continu s
existe în multe ri, marile uniti de infanterie sunt înc prea numeroase,
echipamentul demodat abund, iar transportul strategic lipsete. Rezolvarea
tuturor acestor probleme solicit voin politic i claritate strategic.
Totui, în prezent, ambele lipsesc în majoritatea rilor europene.
Cel de al doilea aspect al transformrii este actualul proces prin care
tehnicile moderne de ducere a rzboiului sunt introduse la nivelul forelor
europene.
În prezent, în orice mediu ostil, riscul apariiei pierderilor i scara
distrugerilor colaterale acceptabile sunt în continuare prea mari. rile UE
trebuie s sporeasc viteza modernizrii capabilitilor lor pentru a putea s
desfoare misiuni combatante conform criteriilor impuse de democraiile
moderne. Chiar dac aciunile militare posibile ale UE se axeaz în prezent
pe faza post-conflict sau dislocarea preventiv în statele problem, lipsa
capabilitilor adecvate limiteaz sever libertatea de manevr în cazul
oricrei situaii care se degradeaz. În mod curent, în Europa, doar câteva
ri, printre care, demn de remarcat, se numr Frana i Marea Britanie, au
început introducerea capabilitilor bazate pe reea în arsenalul lor.
Obstacolul principal în cadrul acestui efort nu este reprezentat de
disponibilitatea tehnologiilor europene, ci de nivelul bugetelor pentru
aprare. Transformarea înseamn s se cheltuiasc mai bine i eficient, dar
solicit cheltuieli mai mari pe termen scurt. Transformarea este îns, fr
nicio îndoial, în interesul pe termen lung al structurilor europene de fore,
deoarece în prezent acestea sufer din cauza unui surplus de capabiliti
inutile. Totui, în cele mai multe ri, dificultatea creterii bugetelor aprrii
este o piedic politic în calea iniierii acestui proces.
Aceast situaie determin câteva consecine. În primul rând, rile
europene de mrime medie vor trebui probabil s se specializeze, dac
doresc s-i modernizeze forele.
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Actuala arhitectur de securitate European reflect trsturile eseniale
ale mediului geopolitic în care se deruleaz: tranziia ctre sistemul
internaional multipolar, competiia între puteri în spaiul euroatlantic pentru
redistribuirea rolurilor; adâncimea integrrii în U.E.; tentativele Federaiei
Ruse de a menine statutul de mare putere pe arena mondial i de a ocupa
poziii cheie în structurile europene de securitate.
Aprarea i securitatea colectiv, pe de o parte, i securitatea bazat pe
cooperare, pe de alt parte, sunt instrumente fundamental diferite, dar
complementare, ale politicii internaionale de securitate. Aplicarea
principiului subsidiaritii, în organizarea securitii europene, presupune
luarea în calcul a unui sistem de securitate multietajat: U.E., O.S.C.E.,
N.A.T.O. i O.N.U.
Evoluiile în U.E., competiia dintre U.E. i N.A.T.O., posibilitatea ca
interesele naionale ale unor state occidentale s prevaleze asupra celor
comune, evaluarea securitii de pe poziii ideologice i nu financiare, lipsa
unei diviziuni corecte a muncii între statele participante, sunt principalii
factori care influeneaz edificarea unui sistem eficient în domeniul
securitii europene.
Noua construcie European va trebui s reprezinte ,,construcia comun
a unor aspiraii/interese împrtite”. Uniunea European trebuie s-i
continue reforma în domeniul cheltuielilor pentru aprare astfel încât s
transforme armatele statelor UE în fore mai mobile i flexibile. Progresele
sunt realizate prin crearea unei Agenii Europene de Aprare în vederea
promovrii unor eforturi de înzestrare coordonate i armonizate i a
sprijinirii identificrii soluiilor pentru eliminarea neajunsurilor în privina
capabilitilor europene.
În timp ce o politic european de aprare mai puternic se bucur de
susinerea publicului i a guvernelor din rile europene, diferenele la
nivelul culturilor de securitate pe ambele maluri ale Atlanticului par uneori
s împiedice dezvoltarea unui parteneriat de complementaritate între NATO
i Uniunea European.
Uniunea European i NATO nu trebuie s se afle în competiie.
Uniunea European ar trebui s îi canalizeze mai curând eforturile spre
misiuni de meninere a pcii, aciuni umanitare i de îndeprtare a urmrilor
dezastrelor decât spre dislocarea de fore de mari dimensiuni, la distane
mari, capabile s desfoare operaii combatante.
Înc de la mijlocul ultimului deceniu al secolului trecut, diplomaia
european în domeniul gestionrii crizelor a czut rareori în sarcina unei
singure instituii. Dou sau mai multe instituii au fost destinate s
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coopereze, generând astfel o combinaie sporit de presiuni i stimulente
pentru rezolvarea crizelor10.
Uniunea European s-ar putea s fie nevoit s-i extind ambiiile i
s-i dezvolte capabiliti suplimentare. În plus, deoarece capacitatea
Uniunii Europene de gestionare a crizelor este în cretere, UE i NATO vor
trebui s realizeze o diviziune a sarcinilor mai sistematic, care va face
necesar coordonarea mai strâns a politicilor i prioritilor de securitate
ale celor dou organizaii. Într-adevr, declaraia comun a UE i NATO
privind ESDP, documentul revoluionar al UE i NATO din decembrie
2002, este clar în ceea ce privete nevoia de a menine o interaciune real
între cele dou organizaii într-o gam larg de aspecte.
Regiunea balcanic este astzi incomparabil mai sigur i mai stabil
decât era înaintea interveniei NATO, riscurile de securitate rmân, iar
potenialul pentru o nou explozie a violenei – chiar în Bosnia-Heregovina
– nu trebuie subestimat.
Într-adevr, cooperarea UE-NATO în privina Bosniei-Heregovina a
fost realizat în momentul în care tensiunea în regiune era în cretere, în
special în Serbia i Muntenegru.
Diplomaii moderni folosesc suveranitatea ca un scut în spatele cruia se
ascund când nu exist o justificare raional pentru aciunile lor. Pacifitii
încearc s elibereze umanitatea de aceast povar auto-impus. Un stat este
suveran asupra membrilor si când este chemat s acioneze pentru ei. Dar
asta nu implic imovabilitatea sau o simpl inflexibilitate de fier opus
naturii lumii de azi, în care niciun stat, în cazul nostru o organizaie
internaional, nu ar putea exista pentru o or fr limitri i concesii
reciproce.
Literatura de specialitate apreciaz c noua arhitectur instituional
european, racordat strâns la arhitectura global, va fi fondat pe un model
funcional, pluralist, raional, care va dispune de mecanismele necesare
armonizrii intereselor, nu întotdeauna simetrice ale europenilor. ansa
Europei unite va fi dat de valenele noi ale instituiilor europene, care vor
trebui s ofere un model eficient de funcionare, bazat pe un grad ridicat de
participare i de implicare în viaa societii europene, pe autoritate i
responsabilitate în executarea atribuiilor i mandatelor încredinate.
10

De exemplu, cazul în fosta Republic Iugoslav a Macedoniei, unde Uniunea European,
NATO i OSCE au acionat împreun înc de la începutul conflictului, ceea ce a avut un
efect deosebit asupra încetrii acestuia. Mai mult chiar, rzboiul împotriva terorii condus de
Statele Unite a adugat un numr sporit de actori, în special agenii de informaii, i a scos
în eviden importana coordonrii între acetia.
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Europa este un continent al diversitii i al multilateralitii culturale.
Puterea i „farmecul” Uniunii Europene s-au bazat, îns, tocmai pe capacitatea ei extraordinar de a crea unitate din diversitate.
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PARTICULARITILE ANTROPOLOGICE
CLINICE ALE APARATULUI DENTO-MAXILAR

Prof. Firu Pătru, dr. Apostolescu Svetlana Valentina

Medicina dentar se adreseaz unei regiuni mici ca întindere, dar foarte
bogat în elemente anatomice eseniale vieii.
De la baza craniului la baza gâtului se întâlnesc cile aero-digestive
superioare, arterele carotide i nervii pneumogastrici, de a cror integritate
depinde viaa omului.
De la baza craniului pân la hioid se afl organe senzoriale de
importan deosebit (organul vzului, auzului, mirosului) i organe ce
asigur importul de materie, esenial meninerii vieii; fosele nazale i
faringele asigur importul materialului gazos, iar cavitatea bucal, cu pereii
i maxilarele, asigur importul i transformarea parial a materialului lichid
i solid, reprezentat prin hrana de zi cu zi.
La om, aceast regiune se dezvolt într-un grad mult mai înalt, chiar fa
de antropoide, prin emigrarea în acest teritoriu a musculaturii mimicei, care
are un rol atât de important în exteriorizarea sentimentelor noastre i prin
care vorbirea, al doilea sistem de semnalizare, capt expresivitate.
Aceast regiune, devenit faa uman sau figura, înlocuiete botul
animalelor; ea este:
x izvorul informaiei, privind relaiile cu mediul înconjurtor, aciunereaciune – feed-back;
x izvorul comunicaiei între oameni – limbaj, expresivitate;
x izvorul vieii vegetative metabolice = alimentele, O2+ lichide-solide
cu asimilaia-desasimilaia;
x izvorul perpeturii speciei – atracie sexual;
x multiplicarea-moartea.
Rainer -1936
Viaa devine astfel o lupt a contrariilor: feed-back, asimilaredesasimilare, înmulire-moarte.
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Prezena organelor de importan vital în aceast regiune cervicofacial, diferenierea atât de mare a acestei poriuni cefalice la om, adpostirea celor mai importante organe senzoriale în aceast regiune i perfecionarea în gradul cel mai înalt al funciei fonetice si fizionomice în dezvoltarea
diferit a funciei de masticaie i de deglutiie; staiunea biped, a fcut ca
morfologia extremitii cefalice, patologia buco-dentar i interveniile
chirurgicale pe aceast regiune, cu pregtirile preoperatorii, s fie cu totul
speciale.
Structura deosebit a feei i gâtului, a dus la dezvoltarea specialitii
noastre de chirurgie oro-maxilo-facial, care se ocup de patologia i terapia
afeciunilor oro-maxilo-faciale. Aceast regiune este o poriune a organismului uman aa încât nu vom putea studia o afeciune oro-maxilo-facial
fr a cunoate morfologia i starea de funcionare a organismului în întregime, nu vom putea trata o afeciune din aceast regiune, fr a ine cont de
starea de funcionare a organismului în întregime, a inimii, a ficatului i
rinichilor în special.
Pentru exemplificarea acestor date este necesar cunoaterea comparat a:
A – pereilor feei i gâtului, la om, cunoaterea;
B – funciei de masticaie i deglutiie, cel puin, fr a aduce prejudicii
funciei vitale respiratorii i fr a tulbura prea mult funcia fonaiei.

A. Pereii feei i gâtului
Pereii feei i gâtului la om, prezint spre deosebire de peretele trunchiului, urmtoarele 3 straturi:
1. Tegumente (cu epiderm, derm i hipoderm) i muchii pieloi.
2. Mucoasa.
3. Stratul osteo-muscular.
Lipsete fascia superficial la fa, care mai persist la gât, apare în
schimb, în locul ei, începând de la primate, musculatura mimicei.
1. Tegumentul este format din epiderm, derm, i hipoderm.
a) Epidermul seamn cu cel din restul organismului, cu mici deosebiri
fr importan prea mare în chirurgia oro-maxilo-facial.
Dermul este foarte bogat vascularizat, ceea ce face ca la fa, plaga
operatorie s sângereze mult i s îngreuneze intr-o oarecare msura interveniile operatorii. Datorit bogatei vascularizaii la fa, plgile la acest
nivel se vindec mai repede, iar pericolul unei gangrene gazoase este cu
totul excepional. Atitudinea diferit în plgile maxilo-faciale este posibil i
datorit acestei bogate vascularizaii, iar chirurgul poate face suturile de
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poziie, fr excizii mari de esuturi i fr pericolul unor complicaii supurative grave; este posibil totui gangrena gazoas a planeului bucal (flegmonul Ludwig, altdat mortal, când infecia pleac din supuraiile dentomaxilare).
Vasele din aceast regiune au o bogat inervaie vegetativ, datorit
creia poate aprea paloarea sau roeaa feei, forme de expresie a unor sentimente puternice sau a unor tulburri funcionale, respiratorii, circulatorii, etc.
b) Pe dermul feei i gâtului se inser muchii pieloi sau ai mimicei,
emigrai aici din regiunea gâtului. Ei sunt inervai de un nerv al vieii de
relaie, nervul facial, care strbate regiunile superficiale ale feei i gâtului, în
parte, întocmai ca degetele de la mân. Primele rudimente musculare apar la
primate; musculatura mimicei ia o mare dezvoltare la om; cu ajutorul ei, omul
poate s-i exprime sentimentele puternice de spaim, de dispre, ironie,
iubire etc., iar vorbirea devine expresiv. Situaia superficial a nervului
facial, cu multiplele lui ramuri, îngreuiaz mult interveniile chirurgicale la
fa i determin chiar direcia unora din inciziile de la acest nivel.
c) Musculatura mimicei determin la fa o serie de cute, mai evidente
la omul btrân cu esut adipos în reducere progresiv; aceste cute desemneaz liniile „funcionale" de-a lungul crora se recomand inciziile în chirurgia
feei, atât în scop fizionomic, cât i funcional; fibrele colagene sunt paralele
cu aceste cute i indic în acelai timp direcia forelor de traciune; inciziile
perpendiculare pe aceste cute determin traciunea pe plaga operatorie i
favorizeaz producerea unor cicatrici cheloide.
d) Hipodermul este aezat în grosimi variate la fa sub stratul dermomuscular, dup vârst, sex i starea de îngrare a fiecrui individ. Grsimea
hipodermic se îngrmdete la fa în special în regiunile în care se exercit
presiuni i traciuni mari, în scopul de a amortiza i difuza forele de presiune exercitate de muchii mimicii. Cunoscuta bul a lui Bichat este situat
astfel în regiunea pterigo-maxilar pentru a amortiza „loviturile” exercitate
de mandibul în timpul suptului sau masticaiei, având în vedere faptul c
grsimea uman este lichid la temperatura corpului (37 °C). La copilul
sugar aceast bul este mult mai dezvoltat; micrile ample ale muchiului
buccinator, în timpul suptului la sân, sunt difuzate uniform i amortizate de
grsimea abundent din bula lui Bichat.
Bula lui Bichat comunic cu grsimea de sub tegumente i de sub muchii pieloi, ceea ce face posibil infectarea lojilor profunde (temporal,
pterigo-maxilar) de la o colecie superficial, având în vedere c la fa
lipsete fascia superficial, acea important barier fibroas, ce acoper
restul organismului.
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Tegumentele feei i gâtului au o anumit coloraie în raport cu restul
organismului, ceea ce aduce unele inconveniente în plastiile feei cu
material prelevat de la distan, prin lambouri.
Tegumentele feei i gâtului au o extensibilitate, o elasticitate i o
consisten ce variaz cu vârsta, cu sexul, cu individul i cu diferitele tipuri
regionale sau constituionale.
Toate aceste date morfologice, privitoare la tegumentele feei i gâtului,
au oarecare valoare în interveniile plastice, ce se fac în aceste regiuni.
Tegumentele, împreun cu musculatura mimicei, formeaz o unitate
funcional de importan deosebit pentru om cu rol în funcia fizionomic,
fonetic i masticatorie, de care chirurgul maxilo-facial trebuie s in cont.
În antropologie se aduc unele date suplimentare caracteristice la om în
evoluia sa fitogenetic.
e) Pielea feei i gâtului cu interpretare antropologic.
Capul reprezint 10% din greutatea corpului la adult.
Pielea feei i gâtului are aceleai funcii generale, ca i pielea corpului,
din care amintim:
– menine apa în organism; pierderea pielii la fa prin arsuri, plgi,
etc., determin pierderea apei din esuturile subjacente mai mult decât în alt
regiune, epidermizarea feei devenind aciune de „urgen”.
– regleaz temperatura corpului prin vascularizaia periferic, foarte
bogat la fa i prin transpiraie, glandele sudoripare fiind frecvente în
zon; la frig se remarc o fa „roie”, datorit vasodilataiei arterelor
faciale, mult mai numeroase pe cm2 decât în alt parte a corpului.
– pielea feei la brbai a rmas acoperit cu pr de la Homo Sapiens,
barba devenind un element estetic i biologic; glandele sebacee asociate îi
secret produsul adipos cu anticorpi, ce aduc supleea pielii feei i imunitate
natural local; neîngrijirea brbii îns devine un element neigienic, ce
determin diverse boli infecioase locale.
– pielea feei sintetizeaz vitamina D3 din colesterol; inând cont c faa
i gâtul rmân descoperite în timpul zilei, razele solare pot aciona direct
pentru sinteza vitaminei D3 mult mai eficient în raport cu celelalte vitamine
D extrase din plante.
– în piele se formeaz majoritatea anticorpilor prin prezena sistemului
reticulo-endotelial (SRE) în hipoderm.
– pielea feei d culoarea de baz a feei, folosit în distingerea raselor
umane în antichitate; rasa alb, galben i neagr din prima clasificare.
– pielea feei îi schimb culoarea în timp, în raport cu expunerea la
razele solare i ultraviolete; acestea din urm antreneaz melanocitele din
piele (hipoderm) s secrete melamina, un pigment care difuzeaz în straturile
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suprajacente pentru a da culoarea armie i apoi diverse nuane de negru;
melanina apr corpul de razele solare i mai ales de razele ultraviolete, care
sunt nocive pentru celulele pielii din straturile mijlocii i profunde.
– pielea în general, i în special la fa, devine permeabil la diferite
substane dizolvate în ap, aplicate prin masaje sau frecii, în cosmetic;
pentru a deveni permeabil la substanele „apoase”, acidul hialuronic din
piele este depolimerizat de enzima hialuronidaza; pielea absoarbe astfel ap
cu substanele dizolvate din pomezile apoase, revigorând straturile celulare
din piele; cosmeticile care nu se absorb de piele, împiedic hidratarea
celulelor pielii; permeabilitatea pielii la produsele apoase crete dac se
adaug cortizon i scade la adugarea estrogenilor.
În jurul firelor de pr de la fa se afl glandele sebacee, care secret un
produs pstos numit sebum, care apr firele de pr i pielea în general, de
ptrunderea microbilor în foliculii piloi i în organism; dac se blocheaz
canalele sebacee, se produc chistele sebacee la fa sau pielea capului.
În antropologie se d o atenie special pielii feei i gâtului (figura
uman). Forma figurii, structura pielii (supl, catifelat, aspr, butonat)
poate fi caracteristic tipurilor rasiale sau regionale; lipsa prului la fa i
cap, culoarea prului, grosimea, ondularea sau maleabilitatea prului la cap
i fa, sunt caracteristici rasiale sau regionale; culoarea pielii, ochilor
(irisului) i a prului se asociat de obicei la unele rase umane.
În evoluia fitogenetic a capului i gâtului, începând de la vertebrate, se
înglobeaz primele patru arcuri branchiale de la peti, pentru a forma
maxilarele (arc I), glandele salivare cu apofizele stiloide, hioidul cu cele
dou oase, muchii faringelui i ai mimicii cu inervaia respectiv, perechea
7 (n. facial) i perechea IX, cu glot faringian; al IV-lea arc va forma
laringele cu coardele vocale cu nervul pneumogastric (perechea X). Toate
aceste arcuri se integreaz într-un tot formând zona maxilarelor i a gâtului;
la toate aceste formaii vom descrie pielea, mucoasa, stratul osteomuscular
cu vasele i nervii lor.
Mucoasa bucal acoper pereii cavitii bucale, fiind format din
ectodermul embrionar uman din primele sptmâni, când se formeaz
„stomodeumul primordial”; pe msur ce embrionul i ftul se dezvolt,
mucoasa bucal se difereniaz structural în funcie de locul unde se dezvolt.
2. Mucoasa
Dup structura i funcia mucoasei ApDM deosebim:
– Mucoasa masticatoare.
– Lining mucoasa (mucoasa acoperitoare).
– Mucoasa vestibular.
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Mucoasa masticatoare care suport presiuni i friciuni ale alimentelor
în timpul masticaiei, se afl pe crestele alveolare în jurul dinilor (mucoasa
gingival) sau pe palatul dur (mucoasa palatinal); aceast mucoas este fix
pe planul osos, fiind unit cu periostul sub care se afl vasele i nervii; în
timpul operaiilor alveolo-dentare trebuie decolat mucoasa cu periostul
alveolar, începând de la mucoasa mobil alveolar subjacent. Epiteliul
acestei mucoase este îngroat prin existena mai multor celule spinoase
(stratul mijlociu); celulele superficiale sunt keratinizate; acest strat mucos
dur, fix i keratinizat, trebuie pstrat integru în protezarea mobil, pentru c
suport presiunile i friciunile, nedeplasându-se, deoarece pe ea nu se inser
fascicolele muchilor pieloi sau masticatori; în implantologie, incizia
mucoasei trebuie executat pe aceast fâie îngroat i keratinizat, pentru
a descoperi suprafaa osoas, unde urmeaz s se fac implantarea lamelor
sau uruburilor osteointegrate.
Mucoasa palatin are aceeai structur, este groas, cheratinizat,
aderent cu suprafaa osoas palatin; între mucoasa palatin i suprafaa
osoas se afl o submucoas cu un esut conjunctiv bogat în vene i artere în
cele 2/3 din bolta palatin, care formeaz un adevrat burete sângerând, care
joac rolul unor vase comunicante, în sensul c presiunea exercitat pe bolta
palatin, în timpul primilor timpi ai deglutiiei, apas pe suprafaa mucoasei
palatine, iar presiunile se disperseaz în toat masa lichid vascular pe
suprafee egale i presiuni egale (legea Pascal); în acest fel bolta osoas nu
se resoarbe, ci se îngroa i se mineralizeaz, presiunile fiind transformate
în traciuni la fibrele colagene din zon; mucoasa palatinal incizat
sângereaz mult; oprirea sângerrii se face prin tamponare provizorie sau
mai bine prin sutura suprafeei sângerânde, eventual prin sutura „în lan”;
operaiile pe bolta palatin trebuie s protejeze artera i vena palatin
anterioar, aflat într-un an longitudinal palatinal i vasele nasopalatine
din 1/3 anterioar a boltei palatine; în 1/3 posterioar a boltei palatine se afl
glandele mucoase, ce secret mucus, ce acoper bolul alimentar, înainte de a
intra în faringe.
Mucoasa gingival cu fundul de sac peridentar, face parte din grupa masticatoare, deosebind aici poriunea peridentar cu bandeleta gingival ondulatorie, continuat la baz cu mucoasa aderent pe suprafaa alveolar osoas i
mucoasa mobil, ce aparine de fapt mucoasei „lining” (acoperitoare).
Deosebim astfel la mucoasa gingival zona papilar, gingival i fix.
Mucoasa papilar i gingival au dou poriuni; una extern format dintr-un
epiteliu pavimentos stratificat, desprit de esutul hipodermic de o membran
bazal. Peretele intern al acestei mucoase gingivale sau papilare, este format
dintr-un singur strat de celule cubice, un rest al capsulei externe a mugurelui
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dentar, ce rmâne dup erupia dentar ca o membran biologic între
cavitatea bucal i plasma intercelular subjacent; prin aceast membran
monocelular, numit i membran „cribriformis” se fac schimburi biologice
între mediul bucal i mediul intern intercelular; prin aceast membran trec
cei 9 factori antigeni antiinfecioi, care menin imunitatea natural a
fundurilor de sac gingivale, sediul virusurilor patogene (gripali, paragripali,
herpetiformi, etc.); în igiena bucal trebuie curat acest spaiu dând o
„vibraie” periei de dini, care ptrunde cu fibrele de nylon laterale în fundul
de sac gingival (metoda Firu-Bass de brosajul dentar, 1956).
Lamina propria este poriunea dur a membranei „cribriformis” din
fundul de sac gingival, zon unde exist fascicole fibroase colagene, ce
leag membrana de coletul dentar, traversând primul strat al cementoblastelor, care este imun la caria dentar; în operaia cu „lambou”, tip
Lindhe, se face incizia vertical pe mucoasa gingival pentru a pstra
epiteliul mucoasei „cribriformis”; excizia acestei poriuni interne determin
o dispariie a imunitii locale, nemaitrecând în cavitatea bucal factorii
antiinfecioi din plasma interstiial.
Perforarea laminei propria de focarul infecios determin stadiul
periodontis gravis (periodontit marginal profund incipient) (Firu, 1994).
Lining mucoasa, mucoasa acoperitoare sau vestibular, acoper buzele
(mucoasa labial), obrazul (mucoasa genian), fundul de sac vestibular
(vestibular), planeul bucal (zona sublingual), faa inferioar a limbii i
palatul moale (vlul palatului cu lueta).
Lining mucoasa acoper muchii din zon, unindu-se cu fascicolele lor
conjunctive; deci, mucoasa acoperitoare se extinde i se relaxeaz în timpul
contraciei muchilor subjaceni, fiind bogat în fibre elastice; datorit
acestor fibre, noi nu ne mucm buzele, obrazul sau limba în timpul
masticaiei, fascia elastic meninând ferm, fr „cute” suprafaa muchilor
în contracie funcional; în zonele vestibulare, înainte de a se fixa pe
periostul alveolar pentru a se uni cu mucoasa gingival fix, se afl un bogat
esut conjunctiv lax cu grsime (lichid la om), cu vase i nervi ce vor
trimite ramuri în zona alveolo-dentar i gingival.
La maxilare exist dou table osoase, una extern vascularizat la
mandibul de artera facial, iar cea intern de artera lingual; aceste dou
grupuri de vase se unesc în stadiul de capilare chiar pe creasta alveolar; în
aceast zon de anastomoze trebuie introdus implantul lam sau urub, pentru a
ptrunde în spongioasa osoas i pentru a nu seciona arteriolele din tabla
osoas extern sau intern a mandibulei; asemntor exist trunchiuri vasculare
ce hrnesc tabla extern a maxilarului (artera suborbitar sau maxilara intern)
sau artera palatinal, pentru tabla osoas palatinal.
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Mucoasa feei inferioare a limbii este foarte subire, lsând s se vad
arterele i venele canine.
Mucoasa planeului bucal este ferm, bogat în fibre elastice, acoperind
glandele sublinguale i submaxilare (parial cu canalele lor excretoare); în
aceste zone sublinguale se adun i limfa în ganglionii limfatici submaxilari,
submentonieri i retrodigastrici, care pot stabili zona incipient supurativ
sau neoplazic a mucoasei bucale sau gingivale; fibrele elastice din mucoasa
lining menin glandele salivare, fascicolele musculare i vasele nutritive
regionale, permiându-le în acelai timp s-i mreasc sau s-i reduc
volumul atât glandele cât i masele musculare.
Fasciile mucoasei bucale se unesc cu fasciile cervicale (3 fascii)
formând loji în care se afl rezervoarele limfatice, zone în care se produc
infecii (abcese) localizate în anumite loji; flegmoanele submaxilare, ale
planeului bucal sau pterigo-maxilar au devenit rare astzi datorit
antibioterapiei moderne.
Cele trei forme ale mucoasei bucale au un strat submucos, mai mult sau
mai puin lax, unde se afl vase i nervi încorporate într-o reea fibroas,
unde se afl grsimea lichid necesar, protectoare i nutritiv; aceasta este
zona ce trebuie decolat pentru a ajunge la suprafeele osoase subjacente.
1. Mucoasa masticatoare (alveolar ridge) acoper crestele alveolare i
palatul dur osos; ea este groas, ferm, fixat pe periostul oaselor i
keratinizat, adaptat pentru a suporta presiunile i friciunile din timpul
masticaiei i deglutiiei.
2. Mucoasa lining (acoperitoare) învelete muchii labiali, genieni,
linguali i palatinali formându-le o „cma” elastic strâns ce le permite
contracia sau relaxarea, fr a depi spaiul în care funcioneaz; mucoasa
este ferm i bogat în fibre elastice.
3. Mucoasa vestibular face parte din mucoasele acoperitoare amintite
aici prin structura lor difereniat, strat epitelial redus, fibre abundente
elastice i celule adipoase cu vase i nervi pentru zona alveolo-dentar, ce
nu apare în aceste scheme.
Senzorii corpusculari din ApDM în atenia chirurgilor ortognai
i implantologi.
În aparatul dento-maxilar s-au stabilit senzorii celor cinci simuri, din
care vzul, auzul i mirosul se afl în cavitile osoase, la unirea craniului
neural cu cel visceral; globii oculari se afl în cavitile orbitare, auzul cu
conductul auditiv, casa timpanului i labirintul osos, se afl în stânca
temporalului. Mirosul are ca reprezentant osos cornetul inferior; gustul are
reprezentani senzoriali în limb (papilele fungiforme, foliate i caliciforme)
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la unii oameni persist i organul Rosen-Müller ca i la unele vertebrate, cu
simul gustului mult dezvoltat, care se afl în canalul naso-palatin; el are
senzori ai gustului (specialitii în degustarea vinului au asemenea senzori);
toi aceti senzori au câte un reprezentant cortical i anume: vzul are
centrul în lobul occipital, în scizura calcarin, dezvoltat înc de la Homo
Erectus, la care a crescut zona occipital. Auzul, gustul i mirosul au centrii
corticali în lobul temporal, evident la Homo Neanderthalensis, la care
creterea zonei temporale devine semnificativ.
Stimulii din aceti senzori se transmit prin cei patru neuroni cunoscui
din perechile 5, 7 i 8, ganglioni ai nervilor cranieni, centrii din coloana
medulo-protuberanial, din talamus i din cortex, cu excepia cii optice,
care nu trec prin talamus.
Corpusculii de tact (pipit).
Simul pipitului este bine dezvoltat înc de la primele metamere
(viermi); difereniere important, apare la antropoide i la om, unde se
dezvolt sub forma unor corpusculi, adevrai senzori ce recepteaz
presiunea, traciunea, temperatura sau traumele dureroase; de la aceti
corpusculi pleac stimuli kinestezici, ce formeaz sistemul proprioceptiv
(reflex) i sistemul senzorial, cu patru neuroni receptori, ce vor forma al
cincilea sim cu reprezentare cortical (în parietala ascendentar), simul de
tact, pipit. În raport cu densitatea acestor senzori de tact pe cm2, observm
c în marginile limbii, sub mucoasa ei, se gsesc cel mai mare numr de
asemeni corpusculi, vârful limbii depistând cele mai mici „grune” de
corpuri strine ce ajung în gur, apreciind forma i structura lor la distan
de 1,4 mm, comparativ cu faa dorsal a mâinii, unde se percep obiecte la
distana de 15,3 mm; în esutul pulpei falangetei de la degetul arttor,
distana minim de percepere a unui corp strin este de 2 mm; simul
pipitului se dezvolt timpuriu la sugari, care introduc orice obiect din mân
în gur, pentru a percepe forma, dimensiunea i duritatea obiectelor cu
senzorii labiali i linguali din cavitatea bucal.
Temperatura cald sau rece este perceput de corpusculii Krause i
Ruffini, formai dintr-o capsul fibroas, ca un bulb, în interiorul cruia se
afl o reea mare de fibre nervoase care percep temperatura corpurilor ce
ptrund în cavitatea bucal sau ating pielea feei sau buzelor. În submucoasa
limbii i buzelor aceti corpusculi sunt în numr foarte mare; deseori
temperatura unui lichid dintr-o lingur se percepe cu buzele sau vârful limbii.
Durerea, este recepionat de fibrele nervoase amielinice care se
strecoar în straturile cu celule spinoase sau bazale din pielea feei sau din
mucoasa bucal sau labial; stimulii din aceste zone sunt transmii prin cei
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patru neuroni (gasser, medular, talamus i cortex – parietala ascendent), de
unde ajung în lobii frontali, unde se d semnificaia de „durere” sub forma
unei arsuri, ciupituri sau tieturi; durerea poate fi determinat de substane
chimice, de traumatisme sau de incizia pielii sau a mucoasei bucale; reflexul
produs intr în categoria celor „nociceptive” reacia omului de aprare
putând fi brutal; aceste fibre pot fi anesteziate în cavitatea bucal cu un
spray anestezic; acest spray poate inhiba i senzaiile de vom în zona
faringian, inervat de nervul pneumogastric; anestezicul spray nu
influeneaz corpusculii senzoriali din zona facial, din mucoasa bucal sau
labial.

Reprezentarea celor dou puncte discriminatorii percepute de corpusculii tactili (Merkel)
cu disc, situai în submucoasa limbii, comparativ cu numrul acestor corpusculi în pielea
degetului arttor, picior, faa dorsal a mâinii sau a pielei din regiunea cefei. Vârful limbii
poate percepe obiecte foarte mici la distan de 1,4 mm, comparativ cu pielea feei dorsale
a mâinii unde forma, dimensiunea i duritatea obiectelor percepute se face la 15,3 mm.
Dup Greisheimer, 1955).

Disocierea senzaiilor de „cald, rece, pipit sau durere” se poate face
prin ischemia esuturilor, prin rcirea lor cu un spray cu kelen sau prin pungi
cu ghea în zona facial suferind; în timpul anesteziei la un bolnav care se
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opereaz, durerea dispare, dar nu i presiunea pe zona operat cu un bisturiu
sau cu o pens; bolnavul simte instrumentele apsând pe esutul lui, dar el
nu are dureri i se poate continua operaia; aici intervine i starea psihic a
unor pacieni, care contientizeaz c sunt operai i, de fric s nu aib
dureri, chiar dac sunt anesteziai, ip, se mic, vor s fug de pe mas sau
fotoliul unde sunt operai; aici se recomand anestezia general.
3. Stratul osteo-musculator este reprezentat printr-un suport interior:
masivul osos facial i 2 straturi musculare de origine i inervaie diferite,
dintre care unul este superficial situat, iar cellalt este profund.
Stratul superficial este alctuit din muchi pieloi, ce deriv din arcul II
branchial i sunt deci inervai de n. facial. Sunt muchii emigrai din
regiunea gâtului, din care n-a mai rmas la gât decât platisma sau m. pielos.
Stratul muscular profund este format din dou benzi musculare, una în
afar i alta înuntrul mandibulei. Aceti muchi sunt autohtoni, deriv din
arcul I branchial, sunt inervai de n. trigemen i au rol important în actul
masticaiei.
Suportul osos interior este cunoscut sub numele de masivul facial sau
craniul visceral. El prezint caviti ce adpostesc viscerele importante ale
capului: globii oculari, limba, organul mirosului etc. Craniul visceral este
format în general din dou maxilare: unul superior i altul inferior. Cel
superior este format din 13 oase, orientate în jurul a dou oase mai mari,
cunoscute sub numele de maxilare. Cel inferior este format dintr-un singur
os viguros, în form de potcoav, cunoscut sub numele de mandibul.
Oasele craniului visceral sunt legate de baza craniului i de craniul neural
prin sindesmoze sau suturi, ce permit micri foarte reduse i care în timpul
dezvoltrii sunt importante zone de cretere (zone osteogenetice).
Oasele craniului visceral, ca i cele ce formeaz calota cranian, sunt
,,oase de membran”. Fracturile lor se consolideaz repede, în 10–12 zile,
deoarece esutul conjunctiv se metaplazeaz direct în esut osos, fr a mai
trece prin faza cartilaginoas. Fracturile acestor oase trebuie imobilizate cât
se poate de repede, în maximum 10 zile.
Mandibula este un os mixt:
x arcada alveolar este un os desmal;
x arcada bazal este un os cu model cartilaginos (encondral).
În viaa intrauterin mandibula se dezvolt de-a lungul cartilagiului lui
Meckel, ca la toate vertebratele; la mamifere i la om, mandibula se dezvolt
ca un os lung cu dou cartilagii metafizare, la capetele osoase, remarcate la
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mandibula de nou nscut prin simfiza mentonier i prin cartilagiul simfizar,
situat la captul distal al mugurelui mandibular; între 7-8 luni de via
intrauterin se deplaseaz din zona urechii osoase 3 oscioare mici, acoperite
parial de un mic cartilagiu; aceste oscioare au folosit la peti la auz, ei
având 7 oscioare auditive; cele 3 oscioare cu cartilagiile lor pe o suprafa
osoas, se aeaz pe marginile distale ale mandibulei, pentru a forma
condilul, apofiza coronoid i unghiul mandibulei; ultimele 2 oscioare se
osific pentru a da cunoscutele apofize coronoide i angulare; osul condilian
va da natere condilului, al crui cartilagiu de cretere se va osifica ultimul,
în jur de 21-25 de ani; mandibula deci poate crete pân la 25 de ani, dac se
exercit presiuni pe cartilagiul condilian. În acest fel, dezvoltarea mandibulei se face prin intermediul a 5 cartilagii de cretere, din care 2 se osific
în viaa intrauterin. Fracturile de mandibul se consolideaz într-un timp
mai îndelungat, de 18–40 zile, deoarece esutul conjunctiv, din focarul de
fractur, se metaplazeaz în esutul cartilaginos mai întâi i apoi în esut
osos. Apariia secundar a cartilagiului condilian, spre sfâritul vieii intrauterine, dezvoltarea caracteristic a mandibulei printr-un proces de cretere
îmbinat cu un proces de rezorbie i apoziie osoas, fac ca tulburrile de
cretere la acest nivel s îmbrace aspecte clinice variate. Creterea osului de
membran, pentru formarea arcadei alveolare se face de la rdcina dinilor
spre coroana lor, de aceea în paradontoz rezorbia crestei alveolare nu mai
este urmat de apoziie osoas, rmânând doar arcada mandibular
encondral.
Mandibula este singurul os mobil de la fa, iar micrile se fac prin
intermediul articulaiei temporo-mandibulare; spre deosebire de toate celelalte articulaii din organism, articulaia temporo-mandibular are câteva
caracteristici, ce duc la aspecte clinice diferite în patologia acestei regiuni.
În articulaia temporo-mandibular deosebim un menisc, ce împarte
complet cavitatea articular în alte dou caviti, ce pot funciona separat,
simultan sau în etape. Pe meniscul articular se inser fibre musculare din
pterigoideanul extern; în acest fel, meniscul poate fi micat, activat de fibre
musculare ale vieii de relaie, aa cum nu mai întâlnim în restul
organismului.
Datorit acestui menisc activat de sistemul nervos de relaie (trigemen),
condilul poate face 3 feluri de micri: coborârea sau ridicarea, propulsia i
micrile de lateralitate; coborârea mandibulei se face printr-o micare de
translaie a condilului, aa cum mai observm i la genunchi. Aceasta face
ca axa micrii de coborâre s se modifice i ea, iar unii muchi (pterigoidianul ext.) pot avea aciuni diferite dup poziia fascicolelor lor, fa de axa
de micare; astfel, pterigoidienii externi pot produce micri de propulsie
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dac se contract simultan, lateralitate dac se contract alternativ, sau de
coborâre a mandibulei, când axul de închidere-deschidere a gurii este
coborât la nivelul spinei lui Spix, înaintea fibrelor maseterilor.
Articulaia temporo-mandibular este în strâns legtur cu articulaia
dentar: modificri în articulaia dentar (legate de erupia dentar, de edentaie, de felul mucturii) aduc modificri în morfologia i patologia articulaiei temporo-mandibulare. Artrozele, atât de frecvente la articulaia temporo-mandibular, se datoresc în special unor microtraumatisme provocate
de o articulaie dentar defectuos protezat.
Spre deosebire de toate celelalte oase, prin mandibul, maxilar, malar,
etmoid trec nervi ai vieii de relaie prin canale anumite. Leziunile ce intereseaz aceste oase (fracturi, osteomielite, tumori) pot da leziuni ale acestor
nervi îmbogind simptomatologia acestor afeciuni. Anestezia sau hiperestezia n. suborbitar, mentonier sau temporo-malar pot aduce relaii importante asupra întinderii procesului de osteomielit, de invadare a tumorei sau
asupra formei clinice a fracturii. Spre deosebire de toate celelalte oase,
maxilarele, frontalul, sfenoidul i etmoidul sunt escavate de nite caviti
cunoscute sub numele de sinusuri. Ele comunic cu cavitatea nazal i sunt
cptuite de expansiunea mucoasei nazale; în cursul dezvoltrii craniului
visceral; sinusurile apar în etape, astfel încât patologia maxilarelor (oseomielitele în special) prezint aspecte clinice variate, în raport cu dezvoltarea
acestor sinusuri i deci în raport cu vârsta.
Sunt strânse relaii de continuitate între sinusuri i dini. Rdcinile
molarilor de 6 ani i a premolarilor II, în special, sunt separate de mucoasa
sinusului maxilar, de cele mai multe ori, de un strat subire osos de câiva
milimetri. O lam osoas ceva mai groas desparte mucoasa sinuzal de
apexul celorlali 2 molari, de premolarii I i uneori chiar i de canini.
Afeciunile dentare, radiculare, destul de frecvente, pot da uor sinuzite
maxilare, iar extracia dinilor, aa zii sinuzali, pot da accidente, ca deschiderea sinusului maxilar sau împingerea unui rest radicular în sinus.
În grosimea peretelui antero-extern al sinusului maxilar se afl ramuri
din plexul nervos dentar superior i anume:
– Nervii dentari anteriori i superiori.
– Nervii dentari superiori i mijlocii (plex).
– Nervii (plexul) dentari superiori i posteriori.
Abordarea sinusului maxilar prin trepanarea acestui perete (pr. CaldwelLuc) poate da leziuni ale filetelor nervoase ce merg la premolari, leziuni ce
se manifest prin dispariia sensibilitii acestor dini. Se recomand de
aceea atacul sinusului pe o anumit suprafa, unde aceste filete nervoase
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sunt cu totul reduse (imediat sub gaura suborbitar i la 1 cm deasupra
apexului premolarilor).
Grosimea pereilor sinusului maxilar i mrimea lui variaz cu starea de
funcionare a aparatului masticator, astfel încât, la un edentat total, aceti
perei sunt foarte subiri, datorit rezorbiei osoase mari. O intervenie operatorie (cu sau fr transplant) trebuie s fie executat cu mult precauie,
pentru a nu deschide sinusul.
Spre deosebire de toate celelalte oase, în maxilare sunt implantai dinii,
organe de origine ectodermic i mezodermic, organe care primesc presiuni
mari în timpul masticaiei, presiuni care se transform în traciuni, prin
intermediul ligamentului alveolo-dentar. Prezena dinilor în maxilare face
ca afeciunile inflamatorii ale maxilarelor (osteomielite, osteite, necrozele de
maxilare) s fie mai frecvente decât în alte oase; tumorile maxilarelor,
benigne sau maligne, depesc frecvena tumorilor din alte regiuni, datorit
existenei dinilor cu elementele lor ecto-mezodermice reziduale. Atitudinile
terapeutice chirurgicale sunt diferite în chirurgia maxilarelor, datorit
tocmai prezenei dinilor. Röntgen-terapia sau radiumterapia trebuie început numai dup ce s-a fcut anterior un tratament dentar adecvat pentru a
preîntâmpina osteoradionecrozele (trebuie fcut detartrajul, scoaterea
punilor metalice, extracia resturilor dentare, îndeprtarea obturaiilor cu
amalgam sau cu alte metale).
Prezena dinilor ofer unele avantaje, în special în tratamentul fracturilor; ofer pe de alt parte multe dezavantaje, leziunile dentare dând
complicaii supurative sau tumorale frecvente în domeniul maxilo-facial.
În spaiul stratului osteo-muscular mai întâlnim glandele salivare, cu
sistemul lor de conducte de excreie. Afeciunile acestora complic patologia regiunii cervico-faciale. Afeciunile tumorale, inflamatorii, litiaza
salivar sunt destul de frecvente în cadrul specialitii chirurgicale oromaxilo-faciale.
Glandele salivare îi vars coninutul lor de secreie în cavitatea bucal,
având rol deosebit în fonaie, masticaie sau deglutiie. Prin ptialina secretat
de glanda parotid se începe în cavitatea bucal transformarea chimic a
alimentelor, adic digestia. Tulburrile în secreia salivar, reducerea
cantitii de saliv duce la uscciunea gurii, duce la greutate în vorbire, la
greutate în masticaie i deglutiie. Hipersalivaia la rândul ei d alte
tulburri în fonaie, în expresivitate (mimic).
Pe de alt parte, saliva formeaz un mediu extern, a crei compoziie
variaz în timpul zilei sau în raport cu masticaia. Saliva de repaus este mai
acid, iar cea din timpul masticaiei este mai alcalin. Aceste modificri ale
pH-ului salivar, legate de coninutul ei, are repercursiuni i în patologia
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dentar, în special în patologia cariei dentare; asupra salivei vom reveni
într-un nou capitol.
Prin saliv se elimin anumite substane toxice exogene (cianura de
mercur, bismutul) sau endogene (ureea, acidul uric); atunci când depesc
anumite limite în sânge, aceste substane se elimin în mari cantiti prin
saliv, în cavitatea bucal, dând leziuni caracteristice (stomatite bismutice
etc.) sau aspecte caracteristice ale mucoasei bucale în diferite maladii (limba
de papagal, uscat, în uremie de ex.).

Senzorii proprioceptivi
În muchi, tendoane sau în capsulele fibroase ale articulaiilor sunt
senzori speciali din calea proprioceptiv care înregistreaz reflex, fr
contientizare, poziia i starea membrelor, trunchiului, capului, gâtului,
cefei i mandibulei; lovind, presând sau percutând brbia, se produce
imediat deschiderea gurii; este un reflex kinestezic (kin = micare, esthezic
= senzaie) care se face fr participarea cortexului.
Este un reflex subcontient care se face între doi neuroni: unul senzitiv
aferent, situat în ganglionul lui Gasser i altul motor, nucleul masticator din
mezencefal; stimulul nu ajunge la primul neuron motor din lobul frontal;
senzorii acestui sistem proprioceptiv subcontient se prezint sub trei forme
i anume:
a. Corpusculii Meissner.
b. Fusele neuromusculare Vater.
c. Baroreceptorii periodontali.
a. Corpusculii Meissner apar sub forma unei capsule fuziforme, care
are un cordon central în jurul cruia se afl fibre nervoase spiralate; aceti
senzori sunt în capsula articulaiei temporo-mandibulare i în alte articulaii
de la membre; tensiunea sau traciunea pe fibrele colagene ale capsulei
articulare este sesizat i blocheaz micarea mandibulei în ocluzie de
repaus, analizat de proteziti sau ortodoni. Propulsia mandibulei duce la
întinderea fibrelor colagene din capsula articulat, blocând reflex, subcontient, exagerarea acestei micri peste limitele normale.
b. Fusele neuro-musculare sunt senzori de sesizare a întinderii fibrelor
musculare sau scurtarea lor prin contracie maxim; aceti senzori se gsesc
numai în muchii închiztori de for ai mandibulei (maseter, pterigoidian
intern i fascicolele mijlocii ale temporalului); contractarea difereniat a
acestor muchi se face reflex, în funcie de consistena alimentelor folosite;
alimentele crocante, biscuiii, pâinea prjit, sunt cele mai obinuite
alimente ce solicit aceti muchi, adaptându-i reflex, subcontient. Percuia
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mentorului produce o uoar întindere a muchilor maseter i pterigoidian
intern, care se relaxeaz, deschizând gura în poziie de repaus, analizat de
ortodoni pentru a cunoate dimensiunea ocluziei de repaus în vederea
aplicrii unei gutiere ocluzale.
c. Baroreceptorii periodontali sunt senzori sub forma unor glomeruli formai din capilare vasculare uor de presat sau extins în micrile rdcinii dentare în hamacul su fibros (ligamentul alveolo-dentar). Aceti baroreceptori au
i un rol trofic, reducând ischemia produs dintelui de un aparat ortodontic, prin
apariia durerii; în acest caz bolnavul scoate aparatul ortodontic din gur,
presiunea pe dini depind 40 mm Hg; presiunea de 10-20 mm Hg este
tolerat, dar ineficace; presiunea de 20-30 mm Hg produce traciuni pe
fibrele colagene din pereii alveolari, determinând osteogeneza local; unde
presiunea depete 40 mm Hg se produce ischemie cu resorbie osoas
local; jocul acestor presiuni pe dintele în malpoziie duce la îndreptarea lui
în poziia corect, dirijând presiunile favorabile resorbiei sau apoziiei
osoase a pereilor alveolari.
Folosirea alimentelor crocante cu un ceai negru sau cacao, este baza
alimentar a întâlnirilor englezilor în aa zisa „Five o clock” sau în „thee
party” pentru copii; acest obicei este benefic atât pentru copii cât i pentru
aduli la întâlnirile amicale, deoarece stimulii proprioceptivi de la baroreceptori, de la fusele neuro-musculare de la muchii maseter, pterigoidian
intern sau de la corpusculii Meissner din capsula articulaiei temporomandibulare, ajung i la centrul subcortical al sistemului limbic care
dirijeaz mesagerii chimici din creier la centrii corticali; se pare c sistemul
limbic triaz stimulii agresivi, neplcui, din depozitul de memorie frontal i
participanii la „Five o clock” se simt bine, receptivi la discuii, aducând
soluii amicale, constructoare; crocantele se folosesc în prânzurile sntoase
i la micul dejun pentru a trezi fibrele ligamentului alveolo-dentar i musculatura masticatoare sau a deglutiiei, plecând la serviciu cu voie bun; o
ceac cu o linguri de cafea (0,18 g cafein) trezete i centrii corticali
dimineaa i dilat temporar vasele coronare.
Alimentele sntoase cu stimulente a senzorilor proprioceptivi aduc
vigoare i voie bun studenilor ce merg la facultate sau funcionarilor ce se
îndreapt spre serviciu.
Mucoasa, al treilea strat al peretelui feei îl constituie mucoasa bucal,
nazal sau sinusal. Ea se deosebete de seroasa, ce acoper cavitile
trunchiului (pleura sau peritoneul) prin structura, funcionarea i rapoartele
ei deosebite.
Mucoasa bucal este format dintr-un epiteliu pavimentos stratificat, iar
cea nazal i sinusal este format dintr-un epiteliu stratificat cilindric,
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ciliat. Seroasa este format dintr-un epiteliu simplu, nestratificat, cubic sau
cilindric; seroasa apare numai în cavitatea toracic i abdominal; nu este
seroas în cavitatea bucal.
Mucoasa bucal este de origin ectodermic, rezultând din invaginarea
ectodermului, pentru a forma, „stomodeumul secundar”. Din aceast
mucoas, tot prin invaginare, se formeaz i dinii i glandele salivare mari
sau accesorii i chiar hipofiza anterioar. In acest fel ne explicm apariia de
tumori epiteliale (epiteliom spino-celular, bazo-celular, cilindrom) pe
suprafaa mucoasei bucale, sau în grosimea maxilarelor, unde au rmas
resturi epiteliale dentare, sau în grosimea mucoasei palatinale, unde sunt
glande salivare accesorii. Seroasa deriv din somatopleur i splanchopleur, ce au origine mezodermic. Tumorile dezvoltate pe aceast seroas
sunt rare.
Mucoasa este acoperit cu un lichid mucos, care menine umezeala
cavitilor i fixeaz particulele strine inspirate. Dinii i mucoasa bucal
sunt acoperite permanent de pelicula rezidual salivar, care fixeaz
majoritatea virusurilor inspirai prin gur din mediul poluat.
Mucoasa comunic larg cu exteriorul, ea este adaptat la mediul septic
i rezist foarte bine la infeciile exogene. În cavitatea bucal cresc normal o
serie de tulpini microbiene ca saprofite. Seroasa este o membran aseptic,
ea nu comunic cu exteriorul decât la femei i numai cea abdominal,
printr-o cale întortocheat: trompe, uter, vagin. Seroasa nu este adaptat la
mediul septic exterior i, de aceea, interveniile pe ea trebuiesc fcute în
condiii speciale de asepsie, condiii ce nu se realizeaz decât în spitale.
Interveniile pe mucoasa bucal se pot face i în condiiile de asepsie din
dispensare, având în vedere adaptarea i la infeciile exogene. Aceasta îns
nu scutete medicul dentist de a respecta regulile de asepsie i antisepsie.
În cavitatea bucal i nazal nu se poate realiza o antisepsie riguroas,
de aceea unele intervenii, care cer o asepsie riguroas, ca transplanturile
osoase, nu se pot face pe calea endobucal sau endonazal decât în condiii
speciale de antisepsie.
Toate aceste straturi au o vascularizaie arterial, venoas i limfatic,
care prezint o deosebit importan în plastii, în evoluia tumorilor i a
supuraiilor; în antropologie apariia mucoasei cu evoluia ei filo-ontogenetic prezint unele particulariti asupra crora vom reveni cu alt
capitol.

179

Pereii gâtului
Din regiunea cervical nu ne intereseaz decât poriunea ei anterioar,
cunoscut sub numele de gât, delimitat lateral de marginile laterale ale
muchilor trapezi.
La gât întâlnim în plus fascia superficial, ce exist în restul peretelui
trunchiului. Aceasta reprezint o barier în difuzarea infeciilor superficiale
spre profunzime i le putem împri în superficiale i profunde.
La gât întâlnim în plus fa de peretele trunchiului muchiul pielos
(platisma), inervat de un nerv al vieii de relaie (de n. facial). El are rolul
„cingtorii”, care menine viscerele aplicate pe coloana cervical. Rolul lui
în exprimarea diverselor sentimente este mai mic decât cel al muchilor
pieloi de la fa aa încât, din punct de vedere chirurgical, nu necesit
preocupri diferite de pstrare a lui integr.
Vasele superficiale ale gâtului se afl sub muchiul pielos, de aceea în
operaiile la gât trebuie s crem un lambou, care s cuprind pielea i
pielosul împreun.
La gât întâlnim urmtoarele straturi:
1. Tegumentele, care în general sunt mobile, subiri, sunt cptuite cu un
bogat strat de grsime, care variaz dup sex, vârst i constituie. Pe derm
se inser muchiul pielos. Tegumentele gâtului constituie important material
pentru plastia de buz inferioar i pentru menton în special.
2. Fascia cervical superficial apare sub stratul de grsime tegumentar.
Ea se continu cu fascia muchilor sterno-cleido-mastoidieni i cu fascia
superficial pretoracic; în plus ea se inser pe buza extern a marginii inferioare a mandibulei. În dreptul lojei submaxilare, ea prezint o prelungire pe
sub glanda submaxilar, prelungire ce se inser pe linia oblic intern, sub
inseria de origine a milohioidianului. Inseria fasciei cervicale superficial
pe marginea inferioar a mandibulei face ca supuraiile din lojile planeului
bucal sau din regiunile cervicale s nu se deschid în mod obinuit la tegumente, ci s difuzeze spre lojile profunde ale feei i gâtului. Supuraiile din
lojile planeului bucal sau din regiunile cervicale pun în tensiune fascia
cervical superficial i nu mai permite palparea marginii inferioare a mandibulei. Palparea marginii inferioare a mandibulei permite astfel de a
diferenia o supuraie genian, vestibular, maseterian, de supuraiile din
loja submaxilar, submentonier, sublingual. În supuraiile lojelor submaxilare, submentonier, marginea inferioar a mandibulei nu se poate palpa;
în abcesul din recesul lojei submaxilare, marginea inferioar a mandibulei se
poate palpa.
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3. Stratul osteomuscular este format dintr-o serie de muchi striai, cu
alte dou fascii cervicale i coloana cervical osoas.
Stratul muscular superficial este reprezentat de m. sterno-cleidomastoidieni, a cror fascii se continu chiar cu fascia cervical superficial.
Imediat dedesubt i, mai aproape pe linia median, se afl cei 4 muchi
subhioidieni, din care trebuie s reinem omohioidianul i sterno-cleidohioidianul, pentru c ne apar în plgile operatorii din regiunea gâtului i
pentru c ei constituie repere importante în gsirea fasciei cervicale mijlocii.
Gsirea acestei fascii în interveniile chirurgicale, constituie cheia operaiei
de evidare ganglionar latero-cervical, obligatorie astzi în tratamentul
tumorilor maligne maxilo-faciale, deoarece aceast fascie se inser i pe
venele mari de la gât (vena jugular intern, trunchiul brachicefalic, vena
subclavie): ridicarea i traciunea pe aceast fascie permite abordarea
regiunilor importante profunde (loja tiroidian, loja carotidian, spaiul peri
i retro-esofagian) i ne permite deprtarea venelor mari de la gât, a cror
înepare poate duce la o embolie gazoas mortal. Aceast fascie trimite o
prelungire i spre ceilali doi muchi subhioidieni, tiro-hioidianul i sternocleido-tiroidianul, a cror deprtare permite abordarea glandei tiroide.
Între fascia cervical superficial i mijlocie se afl teaca vaselor mari
(artera carotid primitiv, vena jugular intern i nervul pneumogastric).
Interveniile pe aceast poriune sunt foarte dificile, datorit importanei
vitale a acestor formaiuni; o importan deosebit trebuie s dm arteriolei
nervului pneumogastric; seciunea cu ligatur a acestei arteriole minuscule
sau numai strivirea ei cu pensa, determin o pneumonie trofic prin paralizia
pereilor alveolelor pulmonare, inervate de ramurile aferente ale pneumogastricului (vagului).

Vasele gâtului
Artera carotid primitiv nu poate fi ligaturat decât dup prealabile
pregtiri (compresia ei repetat zile sau sptmâni înainte prin manopere
speciale). Ligatura ei accidental poate da o hemiplegie de partea opus prin
tulburrile vasculare, pe care poate s le dea centrilor nervoi corticali de
partea ligaturei. Vena jugular intern poate fi extirpat i ligaturat numai
de o parte, ligatura ambelor vene jugulare interne nu este compatibil cu
viaa. Nervul pneumogastric constituie formaia cea mai delicat de aici,
decolarea lui de formaiile tumorale, ce au invadat aceast loj, constituie
manopera cea mai periculoas. Compresiunea vagului numai, ca s nu mai
vorbim de strivirea lui sau ciupirea lui, sau ligatura arterei nervului vag
numai, poate da o sincop cardiac mortal. Strivirea lui poate duce la
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moartea pacientului, imediat sau dup câteva zile, prin apariia unei
congestii pulmonare, aa zis trofic. Interveniile pe gât i în apropierea
vagului trebuie foarte atent urmrite postoperator, deoarece formarea unui
hematom în loja carotidian poate comprima vagul i da o congestie pulmonar trofic. Imediata evacuare a hematomului,cu administrarea de antibiotice i tonice cardiace se impun de urgen.
Sub fascia cervical mijlocie i sub teaca vascular carotidian se afl
fascia cervical profund, care acoper muchii prevertebrali. Între fascia
cervical superficial i profund sunt dou septuri fibroase transversale,
lama sagital arterial a lui Euscat, în grosimea creia se afl lanul simpatic
cervical, i lama transvers venoas, în care se afl vena jugular intern. În
intervenia estetic a feei i gâtului trebuie s inem cont de acest lan
simpatic în care se afl fibre preganglionare, cu neuronul din coloana
intermedio-lateral cervico dorsal.
Separat de aceste fascii, laringele cu traheea, esofagul i glanda tiroid,
sunt învelite de o alt fascie, fascia visceral, care are conexiuni cu toate
celelalte trei fascii cervicale. Pentru a le putea distinge în interveniile
chirurgicale, trebuie s le abordm lateral, deoarece pe linia median ele se
unesc la nivelul laringelui i se deprteaz numai deasupra furculiei
sternale.
Acest numr mare de fascii cervicale la gât complic mult anatomia
regiunii gâtului; de cunoaterea lor i de descoperirea lor în plag, depinde
reuita unei operaii în zon. Prezena lor aici indic existena multor organe
mobile, învelite cu un esut conjunctiv lax, care le permite alunecarea i o
fascie fibroas mai dens, care s le limiteze micrile, numai în loja
destinat lor.
Al 4-lea strat îl constituie mucoasa laringian, tracheal i faringoesofagian cu o structur i o funciune diferit, care nu intr în cadrul
preocuprilor specialitii medicale dentare.
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IMUNODEFICIENELE PRIMITIVE
ÎN PRACTICA PEDIATRIC

Prof.dr. Ioan Gherghina, Conf.dr. Nicolae Iagaru, Prof.dr. Dumitru Matei,
Dr. Alexis Virgil Cochino
UMF „Carol Davila”, IOMC „A.Rusescu”, Bucureşti

Rolul fundamental al imunitii poate fi considerat ca fiind conservarea
integritii individului.
Pentru a pstra neschimbat identitatea de structur i funcie în cursul
evoluiei biologice s-au elaborat mecanisme de aprare din ce în ce mai
perfecionate, începând cu barierele mecanice i ajungând pân la cele mai
complicate mecanisme de aprare imunologic. Indiferent de nivelul la care
acioneaz aceste mecanisme, ele pot fi specializate sau nespecializate i, în
raport cu factorul perturbant, specifice sau nespecifice.
Imunodeficienele primitive (PID) reprezint un grup heterogen de boli în
care exist afectarea uneia sau a mai multor componente ale sistemului imun,
boli cu un spectru larg al manifestrilor clinice i al modificrilor testelor de
laborator i ale cror caracteristici principale sunt susceptibilitate crescut la
infecii i risc crescut pentru boli autoimune i proliferri maligne.
Aceste boli pot fi primitive (ereditare) sau dobândite, cu deficite
pariale, fie numai ale imunitii specifice, celulare sau umorale, fie numai
ale imunitii nespecifice umorale, specifice sau nespecifice, sau pot realiza
deficite imunologice globale ale imunitii celulare i umorale, specifice sau
nespecifice.
PID prezint un interes particular pentru pediatrie, deoarece sunt strâns
legate de dezvoltarea morfofuncional a sistemului imunitar specific i
nespecific la ft i copil, i o parte dintre ele se întâlnesc numai la vârsta
copilariei. Au fost considerate în trecut ca fiind rare (doar formele foarte
severe erau diagnosticate), astzi frecvena lor a crescut; ele pot fi prezente
i în forme uoare sau moderate, iar diagnosticarea lor poate întârzia pân la
adolescen sau chiar pân în perioada de adult; unele forme pot fi mute
clinic. Formele severe sunt evidente uneori de la natere, iar marea
majoritate sunt diagnosticate pân la vârsta de 1 an.
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Numrul exact de cazuri de imunodeficien primar (PID) e
necunoscut; estimri sunt (în SUA) de 400 nateri/an, cu o prevalen de
1:25.000 – 50.000. Pe msur ce tiina progreseaz sunt diagnosticate mai
multe cazuri de PID i, în acelai timp, se descriu mai multe clase de PID;
astzi, ESID recunoate 150 de tipuri de PID.
PID sunt boli înnscute, rezultat al defectelor genetice, spre deosebire
de imunodeficienele dobândite, care sunt rezultatul aciunii agenilor
virali/chimici/fizici. Defectul apare de novo sau este motenit de la unul sau
de la ambii prini, caz în care aceleai semne clinice pot fi prezente i la ali
membri ai familiei
Principalele aspecte clinice sunt infeciile, care sunt recurente,
prelungite, cronice, implic sinusurile, plmânii sau mai multe sisteme, sunt
severe (osteomielita, sepsis, abcese), pot necesita internare. Unele sunt cu
germeni oportuniti (P.carinii, T.gondii) i majoritatea sunt rezistente la
antibioticele de prim intenie.
Totusi, infeciile severe nu sunt întotdeauna asociate cu PID (dintre
copiii cu boli infecioase severe: 50% sunt normali, 30% pot fi alergici, 10%
pot avea alte afectri severe i doar 10% pot avea PID).
Alte manifestari clinice posibile sunt afeciunile imunologice (anemia
hemolitic autoimun, diabet zaharat, lupus eritematos sistemic) sau
maligne, cu inciden crescut comparativ cu restul populaiei. Toate
acestea, dar mai ales infeciile cronice, pot duce la întârzierea dezvoltrii
somatice, neurologice i psihice.
Uneori, se pot întâlni aspecte particulare sindromatice: sindrom
DiGeorge (displazie timic, lipsa LT, malformaii parotidiene i faciale),
sindrom Wiskott-Aldrich (infecii, sindrom hemoragic, rash), .a.
Diagnosticul în PID pornete de la anamnez, cu accent pe antecedentele
personale de tip infecios, autoimun sau malign, dar i pe cele heredocolaterale, cu accent pe aceleai boli sau decese inexplicabile la ft, sugar sau copil.
Cele 10 semne sugestive de PID sunt (The Jeffrey Modell Foundation):
1. Infecii otice  8/an
2. Sinuzite severe  2/an
3. Necesitatea tratamentului cu antibiotice (AB)  2 luni/an (cu
rezultate slabe)
4. Pneumonii  2/an
5. Curb ponderal nesatisfctoare la sugar
6. Abcese profunde recurente
7. Leziuni aftoase persistente dup 1 an
8. Necesitatea tratamentului antibiotic intravenos pentru infecii intercurente
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9.  2 infecii severe (meningit, osteomielit, sepsis, celulit)
10. Istoric familial de PID
În funcie de tipul de PID, exist elemente specifice în ceea ce privete
debutul, organele/sistemele afectatae, germenii implicai, etc.
Dup anamnez i examen clinic, urmeaz examenele biologice i
paraclinice.
Un screening „global” al imunitii la toi copiii cu infecii recurente nu
este fezabil, de aceea, punctul de plecare ar trebui s fie tabloul clinic alturi
de trsturi cheie ale PID, iar testele diagnostice ar trebui s fie progresive
(“first things first”):
x HG + formula
Imunograma
x Nivelele anticorpilor pentru vaccinrile uzuale
x Componentele complementului i CH50
În cazul în care diagnosticul nu este stabilit de aceste explorri, urmeaz
teste speciale:
x Nivelul anticorpilor pentru vaccinurile antipneumococcic i anti HiB
x Imunofenotiparea limfocitelor
x Dozare citokine i receptori de citokine
x Teste de oxidare intracelular (NBT, fluoresceina); dozare molecule
de adeziune a granulocitelor
x Testul bactericidiei micobacteriilor
x Funcia componentelor complementului; teste genetice pentru
deficitul de C1-inhibitor
x Teste genetice
La toate acestea se adaug teste microbiologice la fiecare infecie
prezentat de pacient.
În prezent, cel puin pentru o parte din PID, exist posibilitatea
diagnosticului prenatal, recomandat în familiile cu cazuri de PID. Acesta
presupune teste pe celule fetale recoltate prin amniocentez (din spt. a 14a),
celule din cordonul ombilical (din spt. a 9-10a), sânge fetal (din spt. a 18a).
Tratamentul în PID are ca obiective eliminarea infeciilor i restaurarea
funcional, prin utilizarea antibioticelor de prim linie (p.o.) sau de rezerva, la
nevoie (i.v.), a simptomaticelor i a mijloacelor de fizioterapie respiratorie.
Profilaxia infeciilor se face prinntr-o igien strict, prin nutriie
adecvat, evitarea spaiilor aglomerate i a persoanelor bolnave, antibioterapie cronic (TMP-SMX – pentru profilaxia infeciilor cu P.carinii la
copii cu numr sczut de LT) i vaccinare cu germeni omorâi (inactivai).
Metodele patogenice de tratament sunt reprezentate de:
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1. Transplant de mduv osoas (TMO), care ofer ansa unei
vindecri radicale, complete i permanente în cazul unora dintre PID (SCID,
sdr Wiskott-Aldrich, deficit de adeziune leucocitar). Limitele metodei sunt
date de problemele de compatibilitate i necesitatea efecturii la vârst mic
(diagnostic precoce) i în lipsa infeciei (tratament intensiv).
2. Subtituie enzimatic, în PID caracterizate prin deficit enzimatic
unic, în special la copii cu SCID fr donator compatibil (în deficitul de
adenosine desaminase – 15% din SCID).
3. Substituie de Ig, care se face periodic (la fiecare 6-8 sapt), pe baza t
½ al principalei componente a Ig (IgG), depinde de „experiena”
imunologic a donatorilor i are în general rezultate bune.
4. Substituie cu citokine; gamma IFN în boala granulomatoas cronic
(BGC) sau GM-SCF, G-CSF în neutropenii.
5. Transplantul de celule stem; tehnic mai uor de efectuat decât TMO,
cu un timp de via mai lung al celulelor transplantate i dificulti mai mici
la recoltare.
Precauiuni importante în PID: evitarea vaccinurilor vii atenuate (APO,
rujeola, varicela) la pacienii cu ataxie-telangiectazie, boala Bruton sau
defecte ale LT; de asemenea, produsele din sânge administrate acestor
pacieni, trebuie nu doar sterilizate (pentru HVB, HVC, CMV), ci i
iradiate, pentru prevenirea reaciilor gref-contra-gazd.
Experiena IOMC este reprezentat de 86 de cazuri de PID, prezentate
în tabelul urmtor.
PID

Numr cazuri

1
XLA
CVID
SCID
A-T
WAS
Hiper IgM X-linkat
HIDS
Deficit de subclase IgG (IgG3)
Limfocitopenie CD4+ idiopatica

2
2
2
1 (decedat 2007)
1 (decedat 2008)
1
1
1 + 1 posibil
1
1

Deficit parial de LT
Deficit de CD19+

1
1

186

Tratament folosit
3
IGIV
IGIV
IGIV
IGIV
Chimioterapie, antibiotice
Simptomatice, antibiotice
IGIV, antibiotice
Aciclovir, Biseptol,
tuberculostatice
Penicilin
Antibiotice

1
PID prin deficit de NK
CATCH22
DSIgA
Hipogamaglobulinemii tranzitorii
simptomatice
Boal granulomatoas cronic
Neutropenie tranzitorie
Neutropenie în cadrul glicogenozei
tip B
Neutropenie ciclic
Total

2

3
IGIV, antibiotice
Corecie chir. a MCC
IGIV

1
2
35
23
3
1
1

CST, antibiotice
Dieta, Neupogen,
antibiotice
AINS, CST, antibiotice

1
86

Dintre acestea, sunt prezentate în detaliu trei cazuri clinice.
P.C. 8 ani, sex masculin
Diagnostic: agamaglobulinemie congenital Bruton
Anamneza:
 infecii bacteriene numeroase, cu debut dup vârsta de 1 an;
 pneumonie: de 4 ori pneumonie stânga, de 2 ori pneumonie dreapta;
 pneumonie acut, sinuzit purulent;
 otite repetate;
 conjunctivit purulent;
 artrit septic genunchi drept în 2003.
Tablou clinic
 facies încercnat, paloare;
 adenopatie submandibular bilateral;
 limitarea flexiei la nivelul genunchiului drept care este i uor mrit în volum;
 respirator: tuse productiv, pulmonar: clinic normal;
 echilibrat cardiovascular: AV: 78/min. TA: 90/40 mm/Hg.
Laborator: vezi tabelul 1

CD3

CD4

4083 1382

CD8

2450
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CD
19

0;
136

NK
n=200400

315

rap.
CD4/
CD8
n=1-1,6
0,56

Ig M (mg/dl)

beta
%
gama
%

13,8 14,5 7

subseturi limfocitare (cel/ml)

Ig A (mg/dl)

60,8 3,9

alfa2
%

alfa1
%

globuline
%

Ig G (mg/dl)

Oct
2003 6,1
7ani

albumine %

data

proteine totale
g/dl

Tabelul nr. 1
Tabloul paraclinic al unui pacient cu agamaglobulinemie congenital Bruton

49

16

5

– s-au mai efectuat urmatoarele investigaii: FR, Ac antiHIV, CMV,
AAN, Ag HBs, EBV toate negative, urocultura steril, Streptococ betahemolitic absent în exudatul faringian.
Tratament: Ig G i.v. 10g/ lun.
EvoluĠie: favorabil.
: G. S., 11 luni, sex masculin
Diagnostic: hipoplazie timico-limfatic
Anamneza:
 internat în clinica de pediatrie, dup ce a fost externat de la clinica de
boli infecioase, unde a fost internat pentru dizenterie cu bacil Flexner;
 al 2-lea nscut la termen, din sarcin cu evoluie fiziologic, greutate
la natere 2600g. Naterea a fost laborioas, în asfixie albastr; a fost
alimentat natural 4 luni, apoi înrcat i diversificat incorect. Evoluia
curbei ponderale a fost deficitar în toate perioadele; cântrete 5450 g
la 11 luni;
 a prezentat frecvente diarei la 4-5 luni i un episod convulsiv remis
spontan i care nu s-a mai repetat;
 prini sntoi: mama 18 ani, tatl 21 ani;
 primul copil a decedat la vârsta de 3 luni cu diagnosticul
bronhopneumonie;
Examenul clinic:
 releva tabloul caracteristic atrepsiei: G:5400g, talie: 63,5 cm, privire
vioaie, facies „îmbtrânit”, absena esutului celular subcutanat pe
toate segmentele corpului, inclusiv bula Bichat;
 cardiovascular:AV: 120/min, 40 resp./min;
 dezvoltare neuromotorie: moderat hipertonie a membrelor; nu susine
capul, nu st în ezut.
Ex. paraclinice:
 anemie: Hb:11 g%; numrul total i relativ al limfocitelor i
leucocitelor PMN a fost în limite normale;
 radiografie pulmonar: accentuarea desenului hilar i interstiial
pulmonar; de remarcat pedicul vascular îngustat pe toate radiografiile
(absena timusului);
 IDR-PPD negativ;
 Coprocultura pozitiv pentru b. Proteus.
EvoluĠia:
 în spital a fost nefavorabil, curba ponderal în permanent scdere;
infecii respiratorii recurente i trenante i diaree cronic, care nu a
putut fi controlat cu niciun fel de regim dietetic.
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Tratamentul: a fost complet i susinut:
 formule de nutriie enteral i parenteral;
 antibiotice;
 corticoterapie i.v. i oral 14 zile;
 vitamine;
 transfuzii repetate cu sânge;
 gamaglobulin.
Decesul: survine dup 2 luni de la internare, greutate: 4200g.
Examen anatomopatologic
 Macroscopic: focare de bronhopneumonie paravertebral; otit medie
bilateral muco-purulent; edem pulmonar i edem meningocerebral. A
atras atenia starea organelor timico-limfatice, care prezentau modificri
importante: timus aproape absent, având aspectul unei mase gelatinoasefibroase prepericardic, greu de identificat, lipsindu-i aspectul morfologic de
organ; splina hipoplazic, cu volum redus, turgescen violacee, cu puncte
cenuii pe seciune; absena ganglionilor limfatici din grupele periferice i
profunde; absena plcilor Peyer.
Concluzie: hipoplazie timico-limfatic important.
 Microscopia organelor timico-limfatice arat:
8 timusul: lobuli timici
situai într-o mas de esut
conjunctiv, cu celule de tip
limfoid; numeroase vase strbat
lobulii; nu se observ corpusculi
Hassal bine constituii, ci doar pe
alocuri tendina de formare prin
alipirea de celule mai mari cu
citoplasma eozinofil (fig.1)

Fig.1: Timus: o mic insul de celule de
tip limfoid care alctuiesc un lobul timic
incomplet dezvoltat, situat într-o mas de
esut conjunctiv.
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Fig.2: Timus: corpusculi Hassal foarte bine constituii,
în timusul unui avorton de 980 g infectat.

Fig. 3: Timusul unui nou-nscut, cu structura lobular bine reprezentat
macroscopic i microscopic i cu corpusculi Hassal bine constituii.
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Fig. 4: Timusul unui nou-nscut, cu structura lobular bine reprezentat
macroscopic i microscopic i cu corpusculi Hassal bine constituii.

Fig. 5: Displazie timic – dezorganizarea structurii timice, cu benzi de
esut fibros i lipsa corpusculilor Hassal.

8 Splina: foliculi limfatici bine reprezentai, cu aspect omogen, formai
din celule de tip limfoid, fr a prezenta centrii germinativi.
8 Intestin: în submucoas se observ prezena unor structuri de tip
limfoid omogen, fr a prezenta centrii germintivi.
8 Apendice: structuri limfoide bine dezvoltate, cu organizare folicular
incomplet, i chiar cu apariia de celule reticulare care schieaz început de
centrii germinativi.
Concluzia examenului anatomopatologic: hipoplazie timic, cu aplazia
ganglionilor limfatici i hiperplazia structurilor limfoide de la nivelul splinei
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i intestinului care, desi prezente, au o structur în general monomorf,
incomplet dezvoltat pentru vârsta de 13 luni.
În practic am întâlnit sugari cu atrepsie sever, cu evoluie spre deces,
la care examenul anatomopatologic a pus în eviden sistemul timicolimfatic normal reprezentat sau chiar hipertrofiat, ceea ce demonstreaz c
starea de nutriie deficitar nu se asociaz obligatoriu cu hipoplazie timicolimfatic secundar.
Discuii
1. Hipoplazia timico-limfatic, atunci când exist la un atrepsic, poate
fi primitiv.
2. Corticoterapia de scurt durat nu determin întotdeauna involuia
timusului.
3. Timusul la nou-nscut are o structur bine reprezentat macroscopic
i microscopic, cu corpusculi Hassal bine constituii (fig.3, 4).
4. Organogeneza are loc în viaa embrio-fetal, începând din luna a 3-a,
cu grupul ganglionilor mezenterici. esutul limfoid periferic nu îi
desvârete evoluia morfo-funcional decât în prezena timusului; dup
natere se dezvolt ca numr, volum i structur, sub impulsul a doi factori:
organele limfoide centrale, în primul rând timusul, i stimulii antigenici din
mediu (mai ales infeciile). Absena ganglionilor limfatici la un atrepsic
infectat, care a trit 13 luni, deci a fost intens stimulat antigenic,
demonstreaz c aceasta se datoreaz în primul rând unui defect de
organogenez. Absena ganglionilor limfatici i a plcilor Peyer, cu
hipoplazia întregului sistem limfatic periferic, este o dovad c timusul nu
i-a îndeplinit funcia de organ limfoid central în acest caz, înc din viaa
embriofetal i c hipoplazia timic pe care o constatm la vârsta de 13 luni
este primitiv, determinat probabil de cauze ereditare.
: D. I. , 6 ani i 3 luni, sex masculin
Diagnostic: boal granulomatoas cronic.
Motivele internarii: febr, tuse, placarde eritematoase pe pielea capului
i pe fa, acoperite cu cruste melicerice.
Istoric:
8 pacientul a prezentat numeroase infecii pulmonare începând de la
vârsta de 6 luni;
8 la 1 an i 4 luni au aprut primele manifestri ale dermatitei cronice,
sub forma unor elemente eritematoase acoperite cu cruste, dispuse peribucal
i periorbitar;
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Fig. 6: Dermatit eczematiform la un
caz de boal granulomatoas cronic.

Fig. 7: Limfadenopatie submandibular dreapta
la un caz de boal granulomatoas cronic.

8 a fost de repetate ori internat în clinici de pediatrie i dermatologie
cu diagnosticul de candidoz cutanat, care, cu excepia unei scurte perioade
de remisiune, s-a meninut în permanen;
8 concomitent a început s prezinte numeroase perioade febrile,
însoite de manifestri respiratorii;
8 de la vârsta de 7 luni i pân la 5 ani a prezentat i frecvente
episoade diareice;
8 a urmat numeroase tratamente cu antibiotice.
Antecedente personale fiziologice:
8 Sarcina cu evoluie fiziologic; greutate la natere 2800g, alimentat
natural 6 luni, apoi diversificat.
8 Dezvoltare psihomotorie normal.
8 Prinii, dou surori, ca i ali colaterali, nu au susceptibilitate la infecii.
Ex clinic:
8 greutate 11 kg, talie 92 cm.; temperatura 37.4 oC;
8 placard eritematos cu cruste melicerice la nivelul pielii capului i pe
fa (nas, peribucal, periorbital); tegumentele feei (mai ales nasul, brbia i
urechile) sunt acoperite cu cruste brune, uscate, groase, pruriginoase;
8 unghii în sticl de ceasornic, perionichie;
8 poliadenopatie important submandibular dur, confluent, aderent
de planurile profunde, sensibil la palpare, cu zone fluctuente în centru; gg.
limfatici supureaz i fistulizeaz spontan; gg limfatici din celelalte grupe
sunt uor mrii;
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8 cifoz dorsolombar, musculatur hipoton i atrofic;
8 40 respiraii pe minut, tuse spastic, raluri subcrepitante medii
diseminate;
8 AV=100/minut; stomatit micotic, displazie dentar (dini mici,
galbeni, ascuii i rari);
8 ficat i splin în limite normale;
8 aparat urogenital normal;
8 dezvoltare psihic normal, corespunztoare vârstei.
InvestigaĠii paraclinico-imunologice:
8 Hb=9.66 g/dl, Htc=34%, Tr=185000/mm3, L=10800/mm3,
neutrofilie (74%), Eo=3%, Limfocite=20%, Mo=3%, anizocitoz marcat,
hipocromie marcat, examen de urin normal, VSH=20/45 mm., IDR la 2
uniti PPD negativ, Fg=550 mg/dl, ac. uric=3.64 mg/dl, urocultura
cantitativ 50000 germeni/ml (Proteus sensibil la acid nalidixic), TGO=128
U/l, TGP=100 U/l.
8 Radiografia pulmonar arat desen hilar i interstiial accentuat hilobazal, predominent pe dreapta i adenopatie important traheobronic
nespecific.
8 Biopsia ganglionar arat macroscopic ganglioni moi, fr puroi.
Examenul histopatologic arat limfadenit cronic nespecific, cu fibroza
capsulei i a esutului periganglionar, tendin la disocierea fibroconjunctiv
a parenchimului, limfadenosinuzit cu proliferare endotelial nespecific.
Însmânrile pe mediul Sabouraud i geloza-sânge arat lipsa tulpinilor
microbiene i 1-2 colonii de elemente miceliene. Ex. bacteriologic al
secreiei purulente din ganglionul submandibular drept fistulizat spontan
este steril.
8 Examenul bacteriologic al aspiratului traheal: Proteus i coci Grampozitivi rezisteni la antibioticele testate.
8 Examenul micologic al scuamelor tegumentare, al unghiilor i din
cavitatea bucal arat colonii de Candida albicans frecvente.
8 Explorarea sistemului imun arat hipergamaglobulinemie, hiperimunoglobulinemie (vezi tabelul urmtor)
Tabelul nr. 2
Valorile Ig la un copil cu boala granulomatoas cronic

IgG
IgA
IgM

valori actuale (mg/dl)

valori normale (mg/dl)

2000
440
190

1000
200
100
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8 Explorarea imunitii specifice celulare: procentul de limfocite a fost
la 3 determinari 20, 30 i respectiv 30%, numrul absolut fiind de 2160,
3750, 3030/mm3. Transformarea limfoblastic la phytohemaglutinin a fost
normal (45%).
8 Explorarea imunitii nespecifice celulare: numr normal sau crescut
al neutrofilelor la cele 3 determinri; testul NBT arat capacitate normal de
fagocitoz, dar prezent doar la 5% din neutrofile, a capacitii bactericide
prin producere de radicali oxizi intravacuolari; testul bactericidiei directe cu
E.coli (tulpina de Bruxelles) arat o viabilitate a germenilor de 5%.
În concluzie, demonstrarea incapacitii funcionale a granulocitelor de
a produce digestia bacteriilor fagocitate arat care este mecanismul
etiopatogenic al bolii imunodeficitare nespecifice la copilul prezentat i
permite stabilirea diagnosticului pozitiv, de boal granulomatoas cronic.

Concluzii
1. PID nu sunt boli atât de rare cum se credea.
2. Caracteristice sunt infeciile, dar debutul poate fi i prin alte semne
clinice.
3. AHC sunt foarte importante.
4. Dgn precoce este obligatoriu pentru modificarea evoluiei acestor
pacieni prin prevenirea leziunilor ireversibile.
5. Trebuie recunoscute acele boli care reprezint mai mult decât
„simple infecii”; dgn i tratamentul ar trebui s nu fie întârziate.
6. Pentru a recunoate „anormalul”, trebuie s existe o bun cunoatere
a „normalului”.
7. Evaluarea sistemului imun trebuie s urmeze un anumit algoritm,
pentru a evita pierderea de timp i resurse.
8. Prezena defectelor severe poate fi identificat i pe baza unor teste
simple i larg accesibile (numrul de limfocite).
9. IVIG, TMO, substituia enzimatic sunt metode eficiente de
tratament.
10. Progresele recente din medicin au schimbat dgn i tratamentul PID;
nu s-a schimbat doar durata de via a acestor copii, ci i calitatea acesteia.
11. Este necesar colaborarea i identificarea centrelor cu tehnic i
expertiz necesar pentru evaluarea sistemului imun.
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Boala a preexistat apariiei omului pe Pmânt. Odat cu evoluia
acestuia, a evoluat atât activitatea vindectoare cât i medicamentul.
Exist trei izvoare principale care atest aceast evoluie:
• Paleontologia prin ramura ei – patologia veche – cerceteaz urmele
proceselor de vindecare i procesele patologice conservate pe scheletele
vechi, preistorice, studiate cu mijloace moderne de investigare.
• Arheologia medico-istoric – studiaz obiectele ce au legtura cu
igiena i practica medical, instrumentul medical, obiectele magice etc.
• Etnoiatria – studiaz conceptele i practicile medicale ale unor populaii aflate în prezent pe treptele inferioare ale dezvoltrii sociale (triburi din
Amazonia, Australia, Polinezia etc.).

COMUNA PRIMITIV
Suferina i boala au însoit omul înc de la începuturile sale, determinându-l s gseasc soluii de vindecare, de ameliorare. Având la îndemân
plantele (vindectoare) înva s le culeag, condiioneze, pstreze, prepare
i s le administreze cu grij. De asemenea, îi confecioneaz unelte
adecvate (cuite, lame de silex sau obsidian, ace de os, vârfuri ascuite
pentru sfredelit), cu ajutorul crora tmduitorul „chirurg” deschidea
colecii de puroi, îndeprta esuturi zdrenuite i necrozate, îndrepta fracturi.
Descoperirile arheologice, datate cu muli ani în urm (cca. 50 000 de ani)
au scos la iveal o sumedenie de accidente tratate i vindecate de strmoul
nostru vindector. Pe teritoriul rii noastre, în urma diverselor spturi
arheologice au fost descoperite, cranii pe care se vd foarte bine rezultatele
unor operaii de trepanare.
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Cu trecerea timpului vindectorul îi perfecioneaz metodele de
preparare i administrare a medicamentelor. El este nevoit s-i explice
anumite procese fiziologice, naterea, moartea, epidemiile, bolile psihice
i care ar fi cauza morilor neateptate.
El observ, gândete i mediteaz asupra naturii, a evoluiei ei. Iniial
crede c se afl în faa unor fore misterioase, fantastice, cu puteri nelimitate
(fetiismul – înc mult rspândit la unele popoare africane) care produc boala.
Mai târziu, vindectorii consider c boala ar fi determinat de un
demon ce paraziteaz organismul (concepia animist), împotriva creia
trebuie s se foloseasc diferite metode pentru a-l alunga, cum ar fi: purtarea
mtilor (chiar în ara noastr), tatuajul, schimbarea numelui, administrarea
de substane toxice (pulbere de scoar de chimen, omag, vetricea, semine
de nuc vomic), zgomote puternice, jertfele de animale, drogurile euforice
sau halucinogene etc. Chiar i justificarea sacrificiilor umane este explicat
prin aceeai concepie mistic – vrsarea sângelui sau arderea pe rug –
reprezentând purificarea suprem.
Concepia animist v-a genera în decursul evoluiei societilor diversele religii.
Perioada Comunei Primitive este considerat a fi fost prima perioad
fecund a omenirii, ce demonstreaz desprinderea definitiv a omului de
restul lumii animale. Nu au rmas prea multe dovezi (documente, cldiri,
unelete), ci numai câteva buci de silex. În schimb, au traversat timpul o
sumedenie de remedii i experimente de practic popular care se mai
întâlnesc i astzi în mediul rural i în rile slab dezvoltate.
În antichitate sacerdoĠii au devenit principalii deintori ai cunotinelor
legate de prepararea unor formule farmaceutice, care de multe ori erau
secrete, fiind menionate în scrieri ca „Lacrima lui Ibis”, „Pana lui Thot”,
sau alte denumiri simbolice. Divulgarea secretului formulelor era pedepsit
cu moartea prin aplicarea aa-numitului „Supliciu al piersicii” (vinovatul se
otrvea mâncând în cantiti mari sâmburi de piersic, încât se determina
moartea prin intoxicare cu acid cianhidric).

Mesopotamia (Asiro – Babilonia)
Primele mrturii scrise au fost considerate aa-numitele „cri de lut” –
plcue de lut ars cu scriere cuneiform cu o vechime de aproximativ
6000 de ani. Aceste descoperiri s-au dovedit a fi mrturii ale civilizaiei
sumeriene (spaiul dintre Tigru i Eufrat) unde s-au dezvoltat meteugurile,
artele, poezia, filozofia i bineîneles tiina preparrii i folosirii leacurilor.
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Terapeutica sumerian este una de tip sacerdotal, religios – zeiti cu
atribute medicale (Ninisima – zeia medicinei). Actul vindecrii consta în
îndeprtarea de ctre medicul preot a viselor sau a aa-numitelor simptome.
Fenomenele sociale, ca i evoluia bolilor, erau puse pe seama astrelor. Cel
mai vechi document medical scris de un medic (descifrat în 1953), în care
existau date specifice referitoare la medicamente i forme medicamentoase
destinate bolnavilor (medicina empiric) este o tablet de lut sumerian.
Formele medicamentoase înscrise erau pentru uz intern i extern (unguente,
mixturi). În alte tablete de lut (aflate acum la British Museum) au fost
identificate prin traducere date referitoare la 250 de plante medicinale,
180 medicamente de origine animal i mineral.
În acele vremuri „vindectorul” era atât diagnosticianul, terapeutul i
totodat i farmacistul care pregtea medicamentele, chimistul care culegea
salpetrul de pe pereii canalelor de dejecie ale oraului, botanistul din
incursiunile inteprinse în afara cetii, apoi în versuri codificate las
mrturie posteritii experiena acumulat în ani grei de încercri.

Egiptul Antic
Informaii importante despre mijloacele terapeutice utilizate în
Egiptul Antic se gsesc înscrise în papirusurile medicale (8 papirusuri
referitoare la medicin, dintre care 4 mai importante). În acestea sunt
descrise în jur de 900 de medicamente i 48 de operaii chirurgicale. Cel
mai cunoscut este papirusul descoperit de Ebers. Redactat cu aproximaie
în jurul anilor 1550 î.H., cuprinde referiri la peste 200 de specii de plante
cu rol terapeutic i peste 800 de reete complexe pentru vindecarea unor
boli, cu indicaii detaliate referitoare la modul de preparare, dozare i
administrare al acestora.
Exist o terapeutic de tip sacerdotal, religioas i una laic. Practicienii
terapeui, preoii vindectori, aparin teocrailor. Arsenalul terapeutic al
egiptenilor este superior asiro-babilonienilor. Sunt folosite plante cu efect
terapeutic, medicamente de origine animal, mierea, ceara, oule, laptele,
uleiul de pete, organe animale (ficat, rinichi), metale i pietre preioase,
crbunele animal etc.
Este descris prima metod de anestezie local (piatra memfitic
presrat pe ran i oet). Formele medicamentoase folosite de egiptenii
antici sunt: unguente, mixturi, pilule, comprimate, fumigaii, emplastre,
inhalaii, infuzii, decocturi.
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India antic
Contemporan cu egiptenii i sumerienii, civilizaia protoindian a fost
de tip urban, localizat în Valea Indului i Gangelui. Indienii, vechii hindui
nu au pstrat scrierile proprii. Tot în acest teritoriu exist i o populaie de
origine indo-european, arienii (stpân, nobil în sanscrit).
Se disting dou etape ale medicinii indice:
• Etapa Vedic
• Etapa Brahmanic
Etapa Vedic este o etap bazat pe religia indian primitiv, cu
traduceri orale, o literatur cu mituri, observaii despre natur, toate fixate în
4 descrieri: Rig Veda, Atava Veda, Ayur Veda, Sama Veda. Nu se mai
gsesc versiunile originale ale acestor scrieri, ci numai traduceri i prelucrri
tardive (Veda – cunotine). În Rig Veda se vorbete despre vindectorul
triburilor „îneleptul medicilor”. Nu aveau temple destinate zeilor vindectori, fiind înc nomazi. Se remarc asemnrile cu tracii i geto-dacii
(„sihatrii crturari”). În Atava Veda este descris pentru prima dat malaria,
alturi de holer, cium, variol, epilepsie, delirium tremens, reumatism,
gut. Tratamentele propuse se bazeaz pe plante medicinale. („soma” trata
aproape orice afeciune). În Ayur Veda se gsete întreaga literatur
medical a vechii Indii. Dintre tratamentele hinduse amintim: tratamentul
mucturilor de arpe, al fracturilor i luxaiilor, al bolilor oculare, folosirea
protezelor oculare i a celor pentru membre.
În cea de-a doua etap – Brahmanica – terapia este tot de tip sacerdotal,
bazat pe urmtoarele principii: întreaga natur este creaia lui Brahma, zeul
suprem, izvor de energie magic. Lumea este format din 5 elemente, fiind
guvernat de 5 fore. Exist dou coli medicale la Taxilia i Benares. Exist
dou cri medicale fundamentale: Charaka Samhita (Taxilia) i Sushruta
Samhita (Benares). Zeul medicinei este Ateyor, cruia Brahma i-a destinuit toate cunotinele legate de boli, ideea central a Religiei Brahmanice
fiind aceea a transmutaiei i reîncarnrii – fiecare fiin aflându-se într-o
perpetu transformare (se nate, triete i moare pentru a se reîncarna i
apoi se repet ciclul).
Cele dou cri corespund celor dou coli, fiind enciclopedii medicale
referitoare la anatomie, fiziologie, medicamente, tratamente. Plantele erau
folosite pe scar larg, exemplu Rauwolfia serpentina – era folosit în hipertensiunea arterial, i psihiatrie (antidepresiv, „remediul oamenilor triti”).
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China antic
Cu cinci mii de ani în urm, în vile fluviilor Huang He i Yang Tze a
aprut o civilizaie urban, cu o scriere ideografic, de aproximativ 3200 de
caractere (astzi aproximativ 150), care s-au pstrat pe oase i pe carapace
de broasc estoas. Toate descoperirile efectuate de-a lungul timpului se
atribuie unor împrai legendari (Fu Xi, Huang Ti, Che Hong).
Despre Huang Ti se spune c ar fi încercat pe propriul corp toate
plantele de pe teritoriul Chinei, împrindu-le în plante alimentare, otrvitoare (cca. 70) i medicinale, cu indicaii precise (exemplu Ephedra Sinica,
utilizat în afeciuni astmatice).
În timpul împratului Che Hong este scris prima carte medical din
China („Cartea Schimbrilor”) scris sub form de dialog între terapeutul
curii imperiale i împrat.
Conform filozofiei chineze, lumea este alctuit din cinci elemente
principale (lemn, pmânt, metal, ap, foc) care trec din una în alta sub influena
lui Yin i Yang, dou fore care nu se exclud, nu sunt complementare, ci se
includ una pe alta. Yang reprezint fora activ, pozitiv, masculin; iar Yin fora
pasiv, negativ, feminin. Starea de sntate reprezint o stare de echilibru a
energiei, condus de Yin i Yang de-a lungul meridianelor, iar starea de boal
este consecina unui dezechilibru, remediul fiind obinut prin acupunctur i
ignipunctur, în scopul redirijrii energiei vitale.
Chinezii sunt primii care au introdus o profilaxie a variolei (variolizarea
preventiv).
Terapeutica chinez, dei s-a dezvoltat într-un spaiu închis, a cunoscut
o dezvoltare foarte mare în aceast perioad. Terapeuii chinezi au o
concepie bazat pe relaia strict dintre trup i suflet, relaie care poate fi
reglat cu ajutorul acupuncturii i a remediilor naturale. De la chinezi ne-a
rmas cea mai bogat i eficient terapie tradiional din toate vremurile.

Grecia antic
În Grecia Antic a aprut primul set de observaiii medicale bazate pe
observaii i raionament: Sistemul Hipocratic. Medicina este tot de tip
sacerdotal (zeul vindector Asclepios). Terapia era naturist, dominat de
personalitatea lui Hipocrate, i cuprindea elemente de psihoterapie dietetic,
exerciii fizice, terapie medicamentoas.
Hipocrate, cel mai vestit medic al Greciei antice, considerat „printele
medicinii”, s-a nscut în anul 460 î.H. pe insula Kos (Arhipelagul insulelor
Sporade) i a murit în Larissa în 370 î.H. Numele lui este legat de
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jurmântul care îi poart numele, „Jurmântul lui Hipocrate”, un adevrat
cod al unui medic în exercitarea profesiunii sale, jurmânt pstrat pân în
zilele noastre de ctre medici. Înva medicina i anatomia de la tatl su
Heraclide. Practic medicina ca medic itinerant. Înfiineaz o coal de
medicin în Kos (420) î.H., mai târziu o alta în Tessalia. Platon îl
menioneaz în „Dialoguri” ca fiind cel mai mare medic. Cele 62 de lucrri
hipocratice sunt foarte diferite, ca subiect, întindere i nivel de prezentare, 5
volume ce cuprind lucrri de etic i deontologie medical (sistem de reguli,
valori, precepte asupra relaiei dintre medic i societate/pacient/ali medici);
lucrri de patologie general (aer, ap, epidemii), despre bolile omului etc.)
epilepsie, oftalmologie, pediatrie, obstetric, ginecologie.
În concepia hipocratic, acelai medicament poate avea efecte
deosebite i se folosea dup dou principii – cel al contrariilor fa de
simptomele bolii („contraria contrariis curantur”) sau cel cu efecte
asemntoare bolii („similia similibus curantur”), principii care stau i
azi la baza terapiei medicamentoase – alopatia i homeopatia.
În Grecia Antic medicina i farmacia este practicat de aceeai
persoan.
Filozofii eleni au introdus spiritul tiinific în sensul explicaiei
raionale a fenomenelor naturii, creând între altele tiina vieii –
biologia.
Starea de sntate (eucrasia) era considerat starea de echilibru
cantitativ i calitativ al componentelor organismului. Erau definite patru
lichide – umorile cardinale; bila galben (ficat); bila neagr (splina); sânge
(inima); mucus sau flegm (creier). Observând deosebirile dintre sntate i
boal, au fost definite patru temperamente, în funcie de umoarea predominant: calm (predominant bila galben), melancolic (predominant bila
neagr), sangvin (predominant sângele), flegmatic (predominant flegma).
Starea de boal (discrazia) era definit ca un dezechilibru între umori,
produs prin influena unor factori (obiceiurile, poziiile vicioase, modul de
iluminare al locuinelor etc.). De asemenea, sunt incriminai i factorii
vegetativi din mediu.
Se inea seama de „diet”, prin care se înelegea stabilirea regimului
alimentar, administrându-se medicamente sudorifere, diuretice, tonice,
analgezice.
Se menioneaz folosirea scleroilor de secar cornut (Claviceps
purpurea) ca hemostatic uterin, a grsimilor animale ca baz de unguent, a
laptelui i a mierii ca alimente-medicament, precum i a organelor provenite
de la animalele proaspt sacrificate. Aceast practic strveche (a utilizrii
organelor animale) s-a pstrat mult timp, fiind regsit i în timpurile
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moderne la prepararea medicamentelor apoterapice folosite ca terapie de
substituie.
coala tiinific de practic, precum i cea farmaceutic aparineau
medicilor farmaciti numii „iatros” (gr. iatros – medic); ea se desfura la
locuina acestora – iatreion (oficina medicinal), iar stocul medicamentos
era pstrat într-un spaiu numit apothichi (cmar, depozit). Acest cuvânt
este la originea termenului latin apoticarius, ajuns azi ca: apoteke (german
= farmacie) i apothicarie (franceza veche = farmacie), respectiv apotheker
sau apothicaire (farmacist). Alturi de medicii propriu-zii (iatros) care-i
preparau singuri remediile, au existat i vindectori care practicau empiric
aceasta numii pharmacopoles (gr. farmakon – remedia, medicament +
poleo = a vinde), cât i cei care preparau leacuri vegetale: rizotomos (gr.–
rhiza = rdcin + tamao = a tia).
În greaca veche era folosit cuvântul pharmacon, care deriv din phero –
a purta, care a dat substantivele pharma i pharmakon. Iniial a însemnat
„Ceea ce poart pmântul”, ca apoi s aib sensul de medicament, fiind
preluat în limba latin sub forma de pharmacum, care a ajuns pân la noi.

Roma antic
Este dominat de medicii greci. Ei au introdus diferite medicamente cu
aciune vasodilatatoare i vasoconstrictoare.
O personalitate a Romei antice este Cornelius Celsius (sec. I) care a
lsat o enciclopedie vast despre toate cunotinele din acea vreme. În cartea
a V-a din cele opt ale sale, rezerv un loc special pentru tratamentul
medicamentos cu descrierea medicamentelor i prepararea lor.
În secolul al II – lea, Claudius Galenus alturi de Hipocrate (cel
mai mare medic din antichitate) împarte substanele medicamentoase dup
puterea lor de aciune în patru grupe, de la cel mai slab pân la cel mai activ.
A compus mai mult de 500 de lucrri de medicin, din care o mare parte
cuprinde clasificarea medicamentelor i conservarea acestora. Dintre
acestea, 14 cri de Ars magna (metoda terapeutic) au devenit un îndrumar
preios, sute de ani mai târziu, Galenus fiind socotit „printe al farmaciei”,
iar ca omagiu „tiina care transform drogurile în medicamente” s-a numit
„Farmacia galenic”, denumire care s-a pstrat pân în zilele noastre.
Galenus (129 – 200) a influenat farmacologia Evului Mediu i a Renaterii,
el fiind cel care a impus terapia alopat în detrimentul celei homeopate.
Dioscoride din Padania – a scris un tratat de farmacologie în care se
referea i la 26 plante dacice.
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Aadar, romanii au preluat medicina grecilor care a fost continuat de
celebrul Galenus, ale crui preparate persist pân astzi. Ei au perfecionat
medicina de campanie i au separat o serie de ramuri ale farmaciei,
culegtorii i vânztorii de plante rizotomii, vânztorii de alifii (unguentarii),
pigmentarii sau preparatorii de colorani i pharmacopoci, preparatorii de
remedii medicinale.
Medicina roman este influenat i de dezvoltarea tiinelor naturale
promovate în special de Celsius i Plinius, ale cror opere sunt amintite i
astzi.

EVUL MEDIU
Galenus (129 – 200) reprezentat al civilizaiei elenistice târzii a
influenat covâritor farmacologia Evului Mediu i a Renaterii, el fiind cel
care a impus terapia alopat în detrimentul celei homeopate. Situaia s-a
meninut pân în secolul al XVIII-lea, când medicul Samuel Hahnemann
(1755 – 1843) o „redescoper”. Contribuia însemnat pe care Galenus a
avut-o la îmbuntirea formelor farmaceutice existente i obinerea unora
noi i-a fost recunoscut prin denumirea generic a acestora ca „preparate
galenice”.
Perioada alchimic a Evului Mediu, influenat de civilizaia arab, a
însemnat o cretere important a ponderii remediilor de origine anorganic
în terapeutic. Alchimia, cu toate minusurile ei derivate din ideile fanteziste
i practicile oculte, a impulsionat experimentul, contribuind la dezvoltarea
chimiei ca tiin. Distilarea, antrenarea cu vapori de ap, calcinarea
frecvent folosite în practica farmaceutic au fost perfecionate în aceast
perioad. Procedeul conspergrii (acoperirii) pilulelor cu pulberi de metale
nobile (aur sau argint), dateaz din perioada alchimic, fiindu-i atribuit
medicului arab Ibn Sina Avicena (980 – 1037).
Dintre lucrrile mai importante ale lui Avicena amintim „Canonul
medicinii”, o sintez a întregului câmp al medicinii realizat de o singur
persoan, cea mai limpede i clar dintre sintezele Evului Mediu, care
cuprinde 5 cri.
Avicena, medic persan, era considerat geniul tiinelor de medicin i
farmacie. A fost farmacist, poet, medic, filozof i om de stat. În al doilea
volum al Canonului se vorbete despre medicamentele simple i aciunea
lor, iar în ultimul volum despre medicamentele complexe i antidoturi. Unii
cercettori socotesc opera lui ca fiind cea mai proeminent lucrare din
istoria medicinii i terapiei.
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Numrul mare i în cretere a substanelor folosite în terapie, originea
lor divers, precum i varietatea preparatelor rezultate prin anumite
combinri i proporii de amestecare, au impus apariia unor Codexuri i
Farmacopei prin care se reglementau prepararea medicamentelor,
punându-se astfel capt arbitrariului i anarhiei. Primele lucrri de acest fel
au aprut în Califatul Arab, cea dintâi numit „Akrabadin” în sec. IX-lea iar
ce-a de-a doua în sec. al XII-lea în Europa. Tot în sec. al XII-lea medicul
grec Nicolas, format la coala medical din Salerno redacta un
„Antidotarium” cu peste 2500 de reete, care a fost utilizat în întreg Occidentul pân în sec. al XIII-lea. Aceste codexuri menioneaz substane nou
introduse în farmacologia vremii: mercurul, azotatul de argint, ceruza etc.
Se atribuie arabilor separarea farmaciei de medicin. Ei au pus bazele
normelor pentru prepararea substanelor medicamentoase. Ei prepar o serie
de substane pe care le introduc în terapeutic, sruri de mercur, argint, acid
nitric i clorhidric. Arabii sunt primii care separ prin lege profesia de
farmacist de aceea de medic (Bagdad).
Diferite popoare din Europa i din insulele învecinate adoptau i
dezvoltau motenirea medical, în special tratamentul medicamentos. Cea
mai renumit coal a fost cea din Salerno, care a existat din secolul al
VIII-lea pân în secolul al XIII-lea. În aceast coal se prezint descrierea
i aplicarea medicamentelor din punct de vedere practic. Acolo au fost
introduse primele reete pentru prepararea apelor medicinale, uleiurilor,
siropurilor, clismelor i mijloacelor externe. În 1140 se deschide o farmacie
la Neapole (Italia), în 1180 la Paris (Frana), în 1278 la Praga (Cehia) în
1250 la Basel, în 1248 la Köln, în 1271 la Trogir (Iugoslavia). Odat cu
apariia primelor farmacii, profesiunea de medic se separ definitiv de cea
de farmacist printr-o lege decretat în oraul Arles. Actul de jurisdicie care
pune bazele legale ale farmaciei în Europa Occidental este dat de Frederick
al II-lea, în anul 1240. De acum încolo, în istorica lupt a omului pentru
pstrarea sntii i vindecarea bolnavilor, alturi de medic, farmacistul
joac un rol important.

RENATEREA
Secolele XV – XVII au readus în prim plan valorile antichitii.
În prima jumtate a secolului al XVI-lea s-a evideniat medicul
Teofrast Hohenhaim, denumit i Paracelsus, care a pus bazele extraciei
vegetale, elaborând procedeele de preparare a tincturilor i a metaloterapiei
i a introdus pentru prima dat ideea de principiu activ, discutând despre
necesitatea cercetrii „chintesenei” din plante.
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Paracelsus (1493–1542) este considerat întemeietorul perioadei
iatrochimice din istoria medicamentului. El are meritul de a fi remarcat i
fixat în contiina contemporanilor si doza de administrare a oricrei
substane. Prin cuvântul „pharmakon” grecii antici desemnau atât medicamentul, cât i otrava. Paracelsus pornea de la premiza c fiecare substan
este o otrav, care – în funcie de doz – poate fi medicament.
În felul acesta ne explicm încrederea sa de a folosi preparate pe baz
de stibiu, mercur i alte elemente chimice considerate foarte agresive sub
aspectul toxicitii.
O alt contribuie a lui Paracelsus este fundamentarea ideii de principiu
activ, cu referire în special la produsele vegetale. Ele erau considerate
„quintesenĠa” plantei, puterea ei suprem i au fost denumite „archanus”. A
formulat aa-numita „teorie a archanu-rilor” care este de fapt extracia cu
ajutorul alcoolului, el însui „quintesena” vinului, a componentelor rspunztoare de aciunea farmacologic. Astfel se fac primii pai în stabilirea
metodologiei de extracie a principiilor active din produsele vegetale, fr
de care farmacoterapia i farmacognozia actual ar fi de neconceput.
Paracelsus considera c terapia trebuie s se învee din practic nu din cri.
Admirator al concepiilor lui Paracelsus, medicul flamand Baptista
von Helmont (1579–1644) scrie lucrarea „Pharmacopolium ac
dispensatorium modernum”, în care insist pe utilizarea medicamentelor
chimice, indicând i modul lor de preparare. El intuiete existena unui
chimism propriu al organismului uman care în timpul terapiei interfereaz
cu chimismul preparatului administrat. El folosete cu succes substanele
alcaline pentru tratarea aciditii gastrice.
În aceast, perioad medicamentele chimice îi fac apariia. Teoria
iatrochimic este o variant modern a umoralismului hipocratic, starea de
sntate se consider c este pstrat prin meninerea strii chimice normale
a organismului.
Istoria farmaciei moderne
Descoperirile geografice i colonizrile care au urmat secolelor al
XVI-lea i al XVII-lea determin revigorarea interesului pentru mediul
vegetal, multe din reetele vremii folosind la preparare i compui exotici:
balsamul de Peru, balsamul de Tolu, balsamul de Copaive, lemnul de
Guaiac, rdcina de Sarsaparilla, scoara arborelui de China, etc.
Tot în aceast perioad se înfiineaz, pe lâng Universiti sau pe lâng
domeniile aristocrailor pasionai de tiinele naturii, primele grdini
speciale pentru cultivarea plantelor, precum i muzee botanice cu importante
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colecii de ierbare. Iniiatorii acestor proiecte erau de obicei farmacitii. În
secolul al XVIII-lea Karl Linné (1707–1778), fondatorul taxonomiei, îi
desfoar activitatea la Grdina Botanic din Uppsala, iar contemporanul
su Buffon (1707–1788), care a redactat lucrarea „Histoire naturelle” ce
cuprinde 40 de volume, se ocupa de administrarea grdinii regale devenite
astzi celebra grdin botanic „Jardin des Plantes”.
În secolul al XVIII-lea preocuparea pentru tiin devine dominant
pentru numeroi medici. Dac sec. al XVII-lea a rmas cunoscut drept
„secolul circulaiei”, secolul al XVIII-lea este cel „al luminii”, „al raiunii”.
Medicii recurg la mai puine metode paraclinice. Se acumuleaz observaiile
la capul bolnavului, care nu mai sunt explicate prin iatrochimie i iatromecanic. Este nevoie de doctrine noi, pentru explicaia tiinific a acestora.
Apare un numr mare de supoziii, unice în istoria medical, cunoscute sub
denumirea de sistematica sec. al XVIII-lea.
Fr. Hoffman din Halle – adept al dinamismului organic, consider c
elementul definitoriu pentru sntatea organismului este tonusul ceea ce-l
determin s foloseasc medicamentele care pot corecta tonusul (în special
al musculaturii netede). De exemplu, licoarea Hoffman (un amestec de
alcool i eter în doze infinitezimale).
Teoria homeopatiei susinut de Hanemann susine c simptomele nu
trebuie contracarate. Medicamentele folosite s fie cu acelai efect ce au ca
expresie simptomele, în cantitate cât mai mic (de exemplu, chinina produce
o cretere a temperaturii la omul normal). Au fost realizate progrese în ceea
ce privete etiologia bolilor infecto-contagioase. Louis Pasteur a demonstrat c nu este adevrat teoria generaĠiei spontanee. Carl Zeiss, un
mecanic german din Jena, a perfecionat microscopul, permiând identificarea bacteriilor cauzatoare de boal. Sunt realizate medii de cultur. Pasteur
i Koch sunt reprezentanii de seam ai secolului al XIX-lea, ei au pus
bazele bacteriologiei i microbiologiei, demostrând c germenii patogeni
(obinui pe medii de cultur) trebuie s produc în mod constant la animal
aceeai boal cu aceleai leziuni i manifestri.
Edward Jenner (1749–1823), dei nu cunoate agentul patogen al
variolei, a descoperit c prin administrarea la o persoan sntoas a secreiei pustulelor variolice, aceasta nu se mai îmbolnvea. El introduce în terminologia de specialitate cuvântul „vaccin”, de la latinescul „vaccinia” care
desemneaz variola bovinelor. Aceast metod de imunizare se rspândete
rapid atât în Europa cât i în America de Nord (sfâritul sec. al XVIII-lea)
Introducerea vaccinurilor în farmacologie, reprezint un succes al medicamentului demostrând c el nu este numai produsul ce trateaz, ci are i rol
de prevenire sau diagnostic.
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În sec. al XIX-lea se descoper anestezia cu vapori de eter (1842), cu un
gaz ilarizant – protoxid de azot (operaie nereuit). Apoi se folosete eter
sulfuric 16 octombrie 1846 (operaie reuit) care se extinde rapid în
Europa.
În ianuarie 1847 se descoper cloroformul.
Astzi, graie progreselor tiinei i tehnicii, sunt folosite tehnologii noi
care permit obinerea experimental sau producia de serie a unor
medicamente moderne.
Ca i în alte domenii, asistm în zilele noastre la un proces de globalizare în
domeniul medicamentului, care privete producia, controlul i consumul acestuia.
Apar în continuare companii multinaionale i se stabilesc reglementri legislative
cu acoperire zonal din ce în ce mai larg.
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MITUL LUI OEDIP SAU AL DESTINULUI,
DE LA APARIIE I TRATAREA
LUI PÂN ÎN PREZENT

Muz. Dr. Ştefan Ignat

Problema destinului, gsit în mitul lui Oedip i pe care Sofocle a
prezentat-o în tragedia antic Oedip Rege, a fost de a lungul veacurilor, un
izvor nesecat de inspiraie atât în literatur i arte plastice cât i în muzic.
Subiectul, atât de mult schimbat de la originea lui în Antichitate unde Oedip
era rpus de destin, devine în cele din urm, prin modificrile aduse, un
învingtor, demn în faa propriilor fore. Astfel, îl întâlnim în literatur în
cea mai original i strlucit factur în Oedip Rege de Sofocle, considerat
o capodoper a teatrului antic, tratarea subiectului fiind gsit i în Oedip la
Colona. Destinul sau fatalitatea sunt motorul care st la baza piesei, Oedip
fiind un om orgolios i violent, ce este rpus în cele din urm de propria-i
nenorocire. Soarta, aa cum era ea perceput în
Antichitate, era mai presus de toi muritorii,
acetia fiind supui unor legi dinainte stabilite,
omul fiind o jucrie în mâinile ei.
Oedip la Colona este mai senin, mai
înltoare, iar aciunea se petrece dup mai
muli ani de pribegie a lui Oedip, care ajuns la
Colona, lâng Atena, este purificat i împcat
cu sine, dar mai ales cu Zeii. Moare, iar mormântul nu îi este cunoscut decât de Tezeu,
regele atenian. VoinĠa este elementul psihologic
la Sofocle, cu referire direct la îneparea ochilor
i ca drept urmare s triasc în durere spre a-i
atepta izbvirea, toate acestea fiind numai o
rzbunare a orgoliului i violenei de altdat.
Sofocle scrie, de asemenea, o a treia tragedie, Antigona, aceasta artând
o alt oribil crim svârit de regele Creon care o condamn pe Antigona
s moar îngropat de vie, ca urmare a nesocotirii unui ordin – cel de a nu-l
îngropa pe fratele ei Polynice.
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Pornind de la vederile lui Sofocle asupra oamenilor, cum c acetia nu
sunt decât nite umbre zadarnice în mâna soartei, martirizai, iar fericirea lor
este cu totul precar, semnificaia mitului Oedip prinde rdcini care
umanizeaz chipurile zeilor, cu drept de via asupra oamenilor, care puteau
fi dirijai de forele divine, de o putere superioar <Zeii>, acesta fiind
destinul orb, iar prin decrete eterne, blestemul fcut pentru un pcat se
transmite din generaie în generaie. Sofocle merge mai departe i arat c
nu numai viaa oamenilor este scris dinainte, ci i cea a Zeilor, care arat ca
cea a muritorilor.
În decursul vremii, prelucrrile tragediei antice oedipiene Voltaire,
Josephin Peladau si Hugo von Hofmannsthal au influenat sursa literar a lui
Enescu. Astfel, în Oedip-ul lui Voltaire vom gsi o linie amoroas în aceast
intrig, iar tratarea atitudinii lui Oedip fa de zei îi pune într-o postur de
supui ai unei voine superioare.
Literatura greac aduce la lumin înc dou piese, Fenicienele i
Rugtoarele i Cei apte efi în faĠa Tebei, scrise de Eschyle, care au
legtur tot cu mitul lui Oedip.
De asemenea, acelai mit a fost tratat de Seneca în Oedipus iar
Thebaida poetului Statius prezint întâmplrile petrecute la Teba dup
plecarea lui Oedip.
La 1150 este scris Romanul Tebei, o istorisire a luptelor dintre fiii lui
Oedip, Eteocle i Polynice, pentru domnia în Teba, roman al crui autor nu
este cunoscut, fiind publicat abia în 1890, de Leopold Constans.
În toate variantele care circulau în perioada Evului Mediu, fie scrise, fie
pe cale oral, faptele principale, paricidul i incestul, apreau neschimbate.
Renaterea, prin poeii si, a reînnoit legenda lui Oedip. Pe scena francez i
italian s-a reprezentat istoria nenoricirilor familiel Labdacizilor. Astfel,
Robert Garnier a scris în 1850, pentru scena francez, o pies intitulat
Antigone, iar Joseph Scaliger a scris Oedipe Roi.
Italia scoate la lumin, în veacul al XVI-lea, Jocasta autorului Dolce,
Oedipus Rex, de Alessandro dei Pazzi, Oedipus, de Giovanni Andrea dell
Anguillara.
În Spania, apare Thebaida de G. Costilla, iar în Germania, Hans Sachs a
scris tragedia Nefericita Regina Jocasta.
Secolul al XVII-lea este de asemenea bogat în lucrri i încercri de a
transpune mitul lui Oedip pe scen (Jean Prevost în 1605 i Nicolas de
Sainte Marthe în 1614). Tragedia Oedipe este pus în scen în 1659, dup
Pierre Corneille, printele clasicismului francez, acesta fcând modificri
substaniale în derularea aciunii. Astfel, descoperim o aciune bazat pe
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dragostea între Tezeu i Dirce1, iar cea de a doua modificare const în faptul
c Oedip nu mai apare dup scoaterea ochilor, scena fiind doar povestit în
teatrul clasic francez i nu prezentat publicului spectator. Corneille d un
suflu nou interpretrii prin acuzele aduse Zeilor pentru nenorocirile lui
Oedip, în timp ce la Sofocle acestea sunt minimale, prin mici reflexii. Scena
amoroas dintre Tezeu i Dirce, introdus în dramaturgie de Corneille, se
regsete i în Thebaide a lui Jean Racine (1664), inspirat de aceast dat
de Euripide. Aceasta îi reprezint pe Creon i pe fiul acestuia, Hemon, într-o
rivalitate pentru dragostea Antigonei. În 1678, John Dryden i Nathaniel
Lee, poei englezi, au scris de asemenea, câte un Oedipe i Oedipus, acesta
din urm fiind chiar libretistul operei lui Henry Purcell.
Iluminitii secolului al XVIII-lea, prin Voltaire, ca un dechiztor de
epoc, scrie, la numai 24 ani, o tragedie, Oedipe, care avea cinci acte, toate
în versuri, considerat un adevrat triunf. i el introduce scene de dragoste
în libret, obligat de împrejurrile vremii, când actorii nu jucau piesa dac nu
avea i o scen de dragoste. În special, în primele dou acte întâlnim aceste
scene, urmtoarele trei fiind o adaptare dup Sofocle. Tiresias, prezictorul,
este înlocuit cu un preot fr prea mare valoare în tragedia lui Voltaire.
Houdard de la Motte scrie un Oedipe în versuri, în cinci acte, care este
reprezentat în 1726 la Comedia Francez, iar ca o noutate fa de tragedia
lui Volataire, aduce certurile dintre Eteocle i Polynice (ca în Romanul
Tebei la 1150).
Preotul iezuit Melchior Folard a scris un Oedipe la 1722, care a rmas
necunoscut publicului. Tot în categoria încercrilor rmase necunoscute
putem aminti: Leopold Constans – patru tragedii despre Oedip: Oedip sau
cei trei fii ai Jocastei, Oedip i Polyb, Oedip sau umbra lui Laios, Oedip i
toat familia lui. În aceeai categorie putem include: Jocasta de Lauraguais
(1781), Antigona de Pradon, Antigona de Chateaubrun, Oedip la Colona de
Guillard, libret pentru opera muzical a lui Sacchini, Antigona de
Marmontel pentru opera lui Zingarelli, Polinice i Antigona de Alfieri
(1782), Eteocle de Baptiste Legouve (1799), Oedip la Admete (1778) i
Oedip la Colona (1797) de Jean Francois Ducis.
Givanni Batista Niccolini, în secolul al XIX-lea, scrie tragedia Edipo, o
prelucrare a tragediei lui Sofocle, Oedip la Colona, i care descrie nenorocirile unei puteri absolute i pân unde poate duce aceasta. De asemenea,
în Spania, don Francisco Martinez de la Rosa scrie Edipo (1832), o adaptare
bazat pe tragedia lui Sofocle. Literatura german scoate la iveal câteva
1

A se vedea anexa.
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scrieri despre Oedip, în primul rând prin August Klingemann – Oedipus i
Jokaste (1820), o traducere în mare parte a lui Sofocle i amnunte împrumutate de la Voltaire.
Conflictele dintre Eteocle i Polinice (1822), aa cum am vzut i la
Romanul Tebei, sunt la rândul lor dezvoltate de Fr. H. Bothe într-un
grandios tablou dramatic intitulat Cazul lui Oedip sau FraĠii.
În 1877, Eugen Reinchel propune unele modificri ale tragediei în
Antigona, unde Creon este un tat bun la suflet, fr a cunoate tirania, dar
din motive serioase, este împins de la spate i a trebuit s o pedepseasc pe
Antigona.
Tot o încercare nereuit, prin schimbarea dramaturgic a avut-o i
poeta Gertrud Prellwitz în Oedipus sau Enigma vieĠii (1898).
Apropiindu-ne tot mai mult de perioada în care a fost zmislit Oedip-ul
lui George Enescu i al libretistului Edmond Fleg2, ne putem aventura s
spunem c elementele de inspiraie pentru Edmond Fleg au fost gsite în
Oedipe et le Sfinx de Josephin Peladan (1903), tragedia acestuia, în trei acte,
are elemente din Oedip Rege, paricidul, rspunsul corect la ghicitoare,
incestul i pribegia.
Viaa lui Oedip, Jocurile de la Delphi, prsirea Corintului i cstoria
cu Jocasta sunt gsite în tragedia Oedipus i Sfinxul a lui Hugo von
Hofmannstahl (1905). Cu dou caracteristici speciale, aceast dram devine
original prin fatalitatea interioar, adic nimic nu este la întâmplare. Prima
este omorârea lui Laios, ca urmare a firii violente a lui Oedip, iar cea de a
doua caracteristic o gsim la Sfinx, care ateapt nerbdtor ca el s fie
salvat de Oedip i nu Teba.
În 1913, germanul Rudolf Pannwitz, prin drama Izbvirea lui Oedip, nu
are succes. În acceai linie s-au situat i Houston Steward Chamberlain în
Moartea Antigonei (1915), Walter Hasenclever cu Antigona (1917), care
aduce un suflu umanitarist i pacifist, accentuând iubirea dintre oameni.
Cel mai important scriitor înainte de Edmond Fleg este fr îndoial
francezul Jean Cocteau, cu Antigona (1922) i Oedipe Roi (1928), care
devin libretele operei lui Arthur Honegger i a oratoriului Oedipus Rex, de
Igor Stravinski.
Andre Gide a scris o pies Oedipe în 1931, cu aciune asemntoare cu
cea a lui Sofocle, diferena constând în elogiul individualismului de care d
dovad Oedip.

2

A se vedea anexa
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Cel mai important libretist al secolului XX este bineîneles Edmond
Fleg, prin Oedip-ul su scris pentru opera lui George Enescu, cruia îi vom
dedica un capitol special.
Dou tragedii, Thebaida (1924) i Edipos, tiran al Tebei (1944), sunt
jucate pe scena Teatrului Naional din Bucureti, ambele fiind scrise de
Victor Eftimiu. Prima cuprinde Oedip Rege, Oedip la Colona i Antigona
ale lui Sofocle, precum i Cei apte în faĠa Tebei de Eschil, iar cea de a doua
este o adaptare dup Sofocle.
În artele plastice, Oedip este reprezentat de cele mai multe ori prin Sfinx
i întâlnirea acestuia cu Oedip. Înfiarea Sfinxului este reprezentat ca
fiind o fecioar cu aripi i corp de leoaic sau câine, ceea ce provoac
spaima i înfricoarea tuturor celor ce îl întâlnesc. Prin frumuseea fecioarei,
a chipului acesteia, unii pictori confer Sfinxului i puterea iubirii, unele
lucrri reprezentând-o chiar pe Afrodita.
Arhitectura a utilizat, de asemenea, figura Sfinxului, aceasta regsindu-se frecvent pe ornamente, candelabre, picioarele meselor sau paturilor
din Pompei sau Herculanum. Unele monede romane aveau, de asemenea,
btut pe una din fee figura Sfinxului. Imaginea cea mai întâlnit a
Sfinxului era una de rufctor, iar victimele umane erau deseori purtate în
ghearele acestuia. Monumentele, vasele sau statuile, erau gravate cu sfinci.
Scena întâlnirii dintre Sfinx i Oedip este reprezentat în diverse desene i
picturi, gravuri i vase i îl prezint pe Oedip fa în fa cu Sfinxul,
îmbrcat sau gol, cu toiag sau cu o lance.
Reprezentarea Sfinxului este aceea de monstru cu cap senin i trup pe
jumtate de femeie, cu restul corpului ca de leu sau de câine, cu aripi i
coad, ce ateapt cu nerbdare rspunsul lui Oedip, fie stând pe o stânc i
Oedip în faa lui sau Oedip stând jos, iar Sfinxul pe un suport3.
Cele mai importante picturi reprezentând întâlnirea celor doi aparin lui
Ingres – Oedip descifrând enigma i Gustave Moreau – Oedip i Sfinxul.
(anexa) ce se afl, una la Muzeul Luvru din Paris iar cealalt la Muzeul
Metropolitan de Art din New York. Pe lâng aceste dou opere trebuie s
menionm i pictorul german Franz Stuck, care a pictat trei tablouri cu
acest subiect: Sfinxul (1890), Oedipus ghicete enigma Sfinxului (1891) i
Sfinx (1895). Nici un tablou nu se refer la întâlnirea dintre Sfinx i Oedip,
acestea artând monstrul ateptându-i prada, iar cel în care apare i un om
reprezint neputina acestuia de a rspunde la ghicitoarea Sfinxului.
3

A se vedea anexa
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Anex

Subiectul lui Oedip în muzic a avut influen i atracie asupra unor
compozitori ca:
x 1585 – Andreas Gabriele – coruri pentru tragedia Oedip Rege
x 1692 – Henry Purcell are o oper Oedip Rege
x 1670 –1724 – Johann Hugo von Wilderer – Giocasta
x 1729 – Pietro Torri – L’Edippo
x 1751– Georg Gebel – Oedipe
x 1785 – Nicolas-Francois Guillard – Edipo a Colono
x 1787 – Antonio Sacchini – Oedipe a Colone
x 1791– Nicolas Jean Le Froid de Méreaux – Oedipe et Jocaste
x 1802 – Nicola Antonio Zingarelli – Oedipo a Colono
x 1836 – Anselm Huttenbrenner – Oedip zu Colonos
x 1845 – Felix Mendelssohn-Bartholdy scrie muzica la spectacolul dramatic Oedip la Colona.
x 1874 – Eduard Lassen scrie opera Oedip Rege
x 1893 – Vittorio Maria Vanzo – Edipo Re
x 1894 – Karel Kovafiovici – Edip kral (Oedip rege)
x 1900 – Max von Schillings – Oedipus
x 1914 – Charles Radoux-Rogier i Flor Alpaerts – Oedipe a Colono –
cantat
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1920 Ruggero Leoncavallo – Re Edipo
1924 – Joseph Guy Ropartz – Oedipe á Colone
1927 – Igor Stravinski – Oedipus Rex
1927 – Arthur Honegger – Antigone
1930 – André Gide – L’Oedipe
1936 – George Enescu – Oedip
1936 – Paul Adrien Bastide – l’Oedipe Roi
1940 – Maurice Thiriet – Oedipe Roi
1959 – Carl Orff – Oedypus der Tyrann
1960 – Helmut Eder – Oedipus
1974 – Josep Soler – Edypo y Yocasta
1978 – Andre Boucourechliev – Le nom d’Oedipe
1987 – Wolfgang Rihm – Oedipus
1988 – Mark-Anthony Turnage – Greek
2003 – Pierre Bartholomée – Oedipe sur la route

215

ICOANE ATRIBUITE ZUGRAVULUI
SAVU MOGA DIN COLECIA COMPLEXULUI
NAIONAL MUZEAL „ASTRA”
I COLECIA ARHIEPISCOPIEI SIBIULUI
Dr. Alina Geanina IONESCU
Expert restaurator pictură tempera
Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” Sibiu

Abstract
Icons assigned to Savu Moga painter from the collections of
„ASTRA” National Museum Complex and the Sibiu Archiepiscopate
The paper presents all the dated glass painted icons we identified both
in “Astra” National Museum Complex collection as well as in the collection
of the Sibiu Archiepiscopate. Our researches were concerned to assign them
to the well known icon painter Savu Moga. Worth to be mentioned is that
this painter had demonstrated its creative skills both in the wood as well as
in glass painting.
Studiul de fa este o încercare de valorificare a coleciei de icoane din
cadrul Complexului Naional Muzeal „ASTRA” i a coleciei Arhiepiscopiei Sibiului, o includere a unora dintre piese în contextul general al
studiului icoanelor transilvnene i al circuitului tiinific de valori de
patrimoniu cultural naional.
Complexitatea materialului extrem de bogat i de variat din coleciile
sibiene nu ne-a permis o cercetare exhaustiv, dar ne-a permis o serie de
atribuiri în cadrul cercetrii noastre. Cu aceast ocazie am introdus în
circuitul tiinific un mare numr de icoane inedite sau puin cunoscute, ceea
ce ar constitui o provocare pentru viitorii cercettori ai domeniului. Aportul
lucrrii de fa este i acela de a identifica, în coleciile amintite, icoane pe
suport de lemn realizate de acest meter iconar renumit în pictura pe sticl1.
1

Ionescu, Alina, Geanina: Icoane pe lemn i sticl din principalele colecĠii sibiene, 2009,
Ed. „ASTRA MUSEUM”, Sibiu, p. 132.
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Pentru început vom prezenta trei icoane pe sticl reprezentative din
creaia iconarului Savu Moga, icoane semnate i datate aflate în cele dou
colecii sibiene. Aceste piese ne-au fost de un real folos în finalizarea
studiului comparativ al tuturor icoanelor pe care nu am identificat semntur
i pe care le-am atribuit acestui talentat zugrav.
Atribuirile le-am efectuat prin analogie cu alte piese valoroase dintre
care amintim dou icoane pe sticl semnate i datate din colecia
Complexului Naional Muzeal „ASTRA”: „Naterea lui Iisus”, nr. inv. 1122
OC, datat 18_ _, semnat Zugravu Moga Savu i „Iisus pe tron”, nr. inv.
1128 OC, datat 24 ianuarie 1841, semnat Savu Moga Zugrav. La aceste
dou piese valoroase se adaug i icoana pe sticl semnat i datat din
colecia Arhiepiscopiei Sibiului: „Coborârea de pe Cruce i Punerea în
Mormânt”, nr. inv. 1581, datat 1877, semnat „Zugrav Savu Moga din
Arpau de Sus”.

Colecia Complexului Naional Muzeal „ASTRA”
Colecia „Obiecte de Cult” (OC)2

Naterea lui Iisus
nr. inv. 1122 OC
datat 4 iunie 18- semnat Zugravu Moga Savu
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti,
dimensiuni 73x57 cm
2

Iisus pe tron
nr. inv. 1128 OC
datat 24 ianuarie 1841
semnat Savu Moga Zugrav
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 63,5x57,3 cm

Ionescu, Alina, Geanina, op. cit., pp. 84-85.
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Colecia Arhiepiscopiei Sibiului3

Coborârea de pe Cruce i Punerea în Mormânt
nr. inv. 1581
datat 1877
semnat „Zugrav Savu Moga din Arpau de Sus”
dimensiuni 78x65 cm

Ca urmare a cercetrilor întreprinse în colecia de icoane pe sticl a
Complexului Naional Muzeal „Astra” (OC) i în colecia Arhiepiscopiei
Sibiului, vom face referire la un numr semnificativ de icoane atribuite
zugravului Savu Moga4.
Savu Moga a trit între anii 1816 - 1899 i este cunoscut ca fiind cel mai
cunoscut iconar al rii Oltului. Bogata sa oper a adus în pictura pe sticl
ceva din mreia artei de tradiie bizantin5.
La prezentarea coleciei de icoane pe sticl au fost selecionate numai
piesele datate pe care le-am atribuit, în urma cercetrilor efectuate.
Din colecia Complexului Naional Muzeal „ASTRA”, amintim icoanele
atribuite renumitului zugrav Savu Moga, din Arpau de Sus: „Sfântul
Haralambie”, nr. inv. 1109 OC, datat 1872, „Botezul lui Iisus”, nr. inv. 1113
OC, datat 1866, „Întâmpinarea lui Iisus”, nr. inv. 1115 OC, datat 1877,
„Bunavestire”, nr. inv. 1118 OC, datat 1862, „Sfântul Haralambie”, nr. inv.
1121 OC, datat 1882, „Cina cea de tain”, nr. inv. 1123 OC, datat 1877,
„Iisus pe tron”, nr. inv. 1127 OC, datat 1879, „Botezul lui Iisus”, nr. inv. 1131
OC, datat 1857 - 1858, „Sfântul Nicolae”, nr. inv. 1134 OC, datat 1877,
„Sfântul Haralambie”, nr. inv. 1136 OC, datat 1875, „Sfântul Ilie”, nr. inv.
1139 OC, datat 1859 (ultima cifr scris invers), „Sfântul Nicolae”, nr. inv.
1124 OC, datat 1859, „Încoronarea Maicii Domnului”, nr. inv. 1126 OC,
datat 1863, „Cina cea de tain” cu nr. inv. 1371 OC, datat 1877, „Sfântul
Gheorghe” cu nr. inv. 2583 OC, datat 18556. Tot din aceast colecie se
remarc icoanele „Iisus pe tron”, nr. inv. T 79 OC, datat 184[0] sau 184[6] i
„Iisus pe tron” cu nr. inv. T 113 OC, datat 1859. Am presupus c aceste icoane
îi aparin lui Savu Moga din Arpau de Sus7.
3

Ionescu, Alina, Geanina, op. cit., p. 130.
Ionescu, Alina, Geanina, op. cit., p. 73.
Dancu, Iuliana, Dancu, Dumitru: Pictura Ġrneasc pe sticl, 1975, Ed. Meridiane,
Bucureti, p. 74.
6
Ionescu, Alina, Geanina, op. cit., pp. 74-75.
7
Ionescu, Alina, Geanina, op. cit., p. 77.
4
5
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Colecia Complexului Naional Muzeal „ASTRA”
Colecia „Obiecte de Cult” (OC)8 - icoane pe sticl

8

Sfântul Haralambie
nr. inv. 1109 OC
datat 1872
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu, Bucureti
dimensiuni 43x36 cm

Botezul lui Iisus
nr. inv. 1113 OC
datat 1866
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu, Bucureti
dimensiuni 44x37,5 cm

Întâmpinarea lui Iisus (Stretenie)
nr. inv. 1115 OC
datat 1877
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu, Bucureti
dimensiuni 47,5x42 cm

Bunavestire
nr. inv. 1118 OC
datat 1862
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu, Bucureti
dimensiuni 44,5x41 cm

Ionescu, Alina, Geanina, op. cit., pp. 83-88, p. 90, p. 94.
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Sfântul Haralambie
nr. inv. 1121 OC
datat 1882
atribuit, prin analogie,
lui Savu Moga din Arpau de Sus
(cf. Dancu, Dancu 1975, pl. 84)
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 51,8x46,5 cm

Cina cea de tain
nr. inv. 1123 OC
datat 1877
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 63,8x58 cm

Sfântul Nicolae
nr. inv. 1124 OC
datat 1859
probabil Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 45,8x40,6 cm

Încoronarea Maicii Domnului
nr. inv. 1126 OC
datat 1863
probabil Savu Moga din Arpau
de Sus
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 53,5x44 cm
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Iisus pe tron
nr. inv. 1127 OC
datat 1879
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 53,2x46,5 cm

Botezul lui Iisus
nr. inv. 1131 OC
datat 1857 - 1858
atribuit lui Savu Moga din
Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 45,7x41,5 cm

Sfântul Nicolae
nr. inv. 1134 OC
datat 1877
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 62x56,2 cm

Botezul lui Iisus
nr. inv. 1131 OC
datat 1857 - 1858
atribuit lui Savu Moga din
Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 45,7x41,5 cm
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Sfântul Ilie
nr. inv. 1139 OC
datat 1859
(ultima cifr scris invers)
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 45x41 cm

Cina cea de tain
nr. inv. 1371 OC
datat 1877
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
provenien: Colecia Briloiu,
Bucureti
dimensiuni 50x48 cm

Sfântul Gheorghe
nr. inv. 2583 OC
datat 1855
atribuit lui Savu Moga
din Arpau de Sus
dimensiuni 42,7-43,2x45,5-50 cm
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Colecia „Telea - Bologa” (OC) - Nou Român,
judeul Sibiu9 - icoane pe sticl

Iisus pe tron
nr. inv. T 113 OC
datat 1859
atribuit, prin analogie,
lui Savu Moga din Arpau de Sus
(cf. Dancu, Dancu 1975, pl. 80)
dimensiuni 46,7-46,8x41,1-41,2 cm

Iisus pe tron
nr. inv. T 79 OC
datat 184[0] sau 184[6]
atribuit, prin analogie,
lui Savu Moga
din Arpau de Sus
(cf. nr. inv. 1128)
dimensiuni 37x43 cm

Savu Moga ne demonstreaz, în urma studiului coleciilor, c a lucrat i
pe suport de lemn. Pentru exemplificare menionm icoana pe lemn
„Bunavestire”, nr. inv. 49, datat 1869, din Colecia Arhiepiscopiei Sibiului
- Casa „Eminescu” i icoana pe sticl „Bunavestire”, nr. inv. 2616 OC,
datat 1874, din Colecia Complexului Naional Muzeal „Astra”10.

Colecia Arhiepiscopiei Sibiului

Bunavestire
icoan pe lemn - Arhiepiscopia Sibiului
nr. inv. 49
datat 1869
atribuit lui Savu Moga din Arpau de Sus
(cf. Proca 1994, p. 34)
dimensiuni 43x31 cm
9

Ionescu, Alina, Geanina, op. cit., p. 97.
Ionescu, Alina, Geanina, op. cit., pp. 111-112.

10
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Colecia Complexului Naional Muzeal „ASTRA”

Bunavestire
icoan pe sticl - CNM „Astra”, Sibiu
nr. inv. 2616 OC
datat 1874
atribuit lui Savu Moga din
Arpau de Sus (cf. Sedler, Tataru 2004, pl. 82, p.
126)
dimensiuni 49,850,2x
44,5- 43,6 cm

În continuare menionm icoana pe lemn „Intrarea în biseric a Maicii
Domnului” (Vovedenie) din colecia Arhiepiscopiei Sibiului, nr. inv. 1006,
datat 1888 i atribuit, prin analogie, lui Savu Moga din Arpau de Sus (cf.
nr. inv. 1115 OC - „Stretenie”, icoan pe sticl).
De asemenea merit s amintim i icoana pe sticl „Sfinii apostoli
Petru i Pavel” din colecia Arhiepiscopiei Sibiului, nr. inv. 1582, datat
1875 i atribuit lui Savu Moga din Arpau de Sus.
Cu aceste exemple am dorit s subliniem înc o dat faptul c Savu
Moga, vestit iconar din ara Oltului, venit din nordul Transilvaniei, a pictat
atât pe sticl cât i pe lemn11.

Colecia Arhiepiscopiei Sibiului

Intrarea în biseric
a Maicii Domnului (Vovedenie)
icoan pe lemn - Arhiepiscopia Sibiului
nr. inv. 1006
datat 1888
atribuit, prin analogie,
lui Savu Moga din Arpau de Sus (cf. nr. inv. 1115
OC „Stretenie” - icoan pe sticl)
dimensiuni 72x54 cm
11

Ionescu, Alina, Geanina, op. cit., p. 116.
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Sfinii apostoli Petru i Pavel
icoan pe sticl - Arhiepiscopia
Sibiului
nr. inv. 1582
datat 1875
atribuit lui Savu Moga din Arpau
de Sus
dimensiuni 54x42 cm

Concluzii:
Acest zugrav este un caz aparte pentru pictura pe sticl a rii Oltului,
situându-se, dup afirmaiile cercettoarei Iuliana Dancu, la grania dintre
pictura popular i cea cult, în sensul picturii bisericeti12.
În atribuirea icoanelor din cele dou colecii sibiene prezentate în
studiul de fa am inut cont de urmtoarele considerente: asemnri de
tehnic, stil, cromatic între icoanele care nu au fost semnate i cele unde
am identificat atât datarea cât i semntura zugravului; precizia desenului;
acordarea coloritului dup subiect; existena chenarului i abundena foiei
aurii în redarea detaliilor, scrisul su - „specificul literelor chirilice scrise de
el constând în îngroarea barelor verticale i subierea celor orizontale sau
oblice, pân la fineea unui fir de pr”13.
În urma cercetrii efectuate am dorit s subliniez faptul c cele dou
tehnici picturale scot în eviden priceperea i talentul lui Savu Moga în arta
zugrvirii icoanelor14.
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PATOLOGIA METABOLIC I MODIFICAREA
ÎN TIMP A PARAMETRILOR
ANTROPOMETRICI ÎN POPULAIA GENERAL

C. Ionescu-Tîrgoviste, C. Guja, S. Carniciu, A. Micu, S. Radu
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N.C. Paulescu”,
Bucureşti

Introducere
Se vorbete în prezent de „epidemia” de obezitate, sindrom metabolic i
diabet, termen preluat din domeniul bolilor infecioase, care au jucat un rol
important în istoria relativ recent (începutul mileniului 2) a omenirii. Marile
epidemii de cium, holer, variol sau succesivele epidemii de grip au
reprezentat calamiti biologice, care au putut fi stpânite parial de progresele
înregistrate în domeniul tiinelor biologice în ultimele dou secole.
Patologia metabolic menionat, care afecteaz în prezent circa jumtate
din populaia globului, este reflectat i la noi prin procentele indicate în figura
1. Nu este vorba de o patologie nou, ci de o extindere rapid a ei, devenind o
adevrat ameninare la adresa omului i a umanitii. Aceasta explic atenia
acordat în ultimii 2 ani de United Nation care s-a implicat alturi de OMS în
msurile de prevenie ce urmeaz a fi adoptate în viitor.

Figura 1 – Prevalena aproximativ a supraponderii/obezitii, a sindromului metabolic i a tipului 2
de diabet în populaiile europene i lipsa relaiei lor cu scderea sensibilitii la insulin (IR – rezistena la insulin, determinat prin diferite metode, se întâlnete numai la 1/3 din aceti pacieni)
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Când vorbim de patologia metabolic, aparent avem de a face cu un
flagel împotriva cruia societile moderne nu au gsit soluii de combatere
eficiente. Aceasta pentru c patologia în discuie rezult din însi esena
societilor moderne, considerate a fi cele mai avansate datorit eficienei
lor economice. Vorbim de ceea ce se numete „societile de consum” promovate de la mijlocul secolului trecut în SUA i, cu unele mici ajustri,
prezente i în statele vest europene.
Societile de consum au la baz dou caracteristici convergente: economia este bazat pe profit (rentabil, deci i prin aceasta atractiv pentru toi
investitorii), dar i pe tentaia omului de a satisface cât mai multe din dorinele anterior nesatisfcute i pentru care omul este dispus s munceasc mult
pentru a le putea obine. Este ceea ce am numit „tentaia confortului”, puternic i irepresibil.
Patologia metabolic presupune dou modificri ale stilului de via
necesare satisfacerii tentaiei unei viei cât mai confortabile: prima se refer
la confortul alimentar, care a fost obinut prin accesul larg la o alimentaie
înalt procesat, bogat în calorii, în special de origine animal, bun la gust
i uor de procurat. Un asemenea tip de alimentaie îns presupune o
prelucrare complex a alimentelor primare, care implic zeci de mii de
substane chimice introduse pe tot lanul trofic al alimentelor, de la
cultivarea plantelor i creterea animalelor, pân la transportul, prelucrarea
i distribuia lor, de regul prin lanul de magazine, în care alimentele
tradiionale devin simbolice, fiind înlocuite cu cele incluse în plicuri,
pachete, cutii, sticle sau borcane, având inscripionate pe ele numeroase
informaii, pe care mai puin de 5% din cumprtori le consult înainte de a
le cumpra.
Cert este c alimentaia omului modern este supracaloric, bogat în
grsimi animale i în produse cerealiere rafinate i srac în legume i
fructe. Buturile „rcoritoare” reprezint o invenie care a modificat radical
structura aportului caloric al copilului i al tânrului, asemenea buturi fiind
lipsite, de regul, de toi compuii bioactivi naturali, existeni în sucurile
naturale de fructe, care reprezint numai un mic procent din totalul
buturilor îndulcite, fiind de regul evitate i datorit costului lor mai mare.
Societatea modern a acionat i în direcia asigurrii confortului fizic,
inclusiv cel „termic”, înlocuind munca fizic cu sistemele automatizate.
Maina proprie sau transportul în comun au redus drastic mersul pe jos,
obligatoriu cu 100 ani în urm. Imobilizarea tânrului i a copilului în faa
calculatorului sau a adultului i vârstnicului în faa televizorului au condus
la sedentarizarea vieii omului modern, cu consecine la fel de importante
asupra strii de sntate ca i cele aduse prin aportul alimentar excesiv.
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Între genetic i factorii de mediu
Omul funcioneaz, din punct de vedere energetic, ca un sistem termodinamic semiînchis i semideschis. Prin aceasta înelegem c atât intrrile
(aportul de alimente), cât i ieirile (activitatea fizic, termoliza) sunt greu
de controlat. Ambele au la baz multiple mecanisme de control, fiecare
dintre ele genetic determinate, dar care pot fi anulate de decizia omului aflat
sub presiunea mediului în care triete.
Factorii genetici sunt importani, întrucât acetia determin rasele umane,
modulate de mediul geografic în care determinismul ecologic (clima, în primul
rând, dar i hrana) au jucat un rol important. Se poate spune c diversitatea
raselor umane rezult din adaptarea omului la mediul din jur.
În mod tradiional, rasele umane sunt:
1. caucazienii: Europa, Nordul Africii, Orientul apropiat, India;
2. mongoloizii: Asia, America, Insulele din SE Americii i cele din Pacific;
3. congoizii: centrul Africii i vestul Madagascarului;
4. capoizii: sudul Africii i estul Madagascarului;
5. australoizii: Australia i câteva enclave (triburi) izolate din Malaya,
Filipine, Noua Guinee i sudul Indiei.
Între aceste rase exist numeroase forme intermediare, aprute datorit
migraiei populaiilor de-a lungul timpurilor.
Tabelul 1. Parametri antropometrici eseniali ai unor populaii
POPULAIA
Batutsi (Africa)
Islandezi
Berberi
Englezi
Chinezi
Thailandezi
Eschimoi
Japonezi
Vietnamezi
Boimani
Pigmei

ÎNLIME
(cm)
176,0
173,6
169,8
166,3
163,0
161,0
161,2
160,0
157,6
155,8
142,2

GREUTATE
(kg)
57,0
68,1
59,5
64,5
61,0
53,2
62,9
53,0
49,1
40,4
39,9

INDICELE MASEI
CORPULUI (kg/m2)
19,5
22,8
20,6
23,5
23,4
21,0
24,5
21,0
20,3
17,4
20,0

Ionac, 1998

Din acest tabel rezult c indicele masei corpului, calculat pentru
diferitele populaii cu 100 ani în urm, difer mult fa de indicele masei
corpului înregistrat în prezent. Datele noastre, înc nepublicate, arat c în
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ultimul secol înlimea i greutatea membrilor populaiei din România a
crescut progresiv, dar în mod disproporionat: la o cretere cu 1 cm s-a
înregistrat un plus de greutate de circa 3 kg, explicând de ce prevalena
supraponderii i obezitii a crescut progresiv, cu precdere în orae, fr
îns a fi neglijabil i în mediul rural. Aceeai tendin s-a înregistrat i la
analiza în timp a tinerilor investigai în momentul recrutrii pentru armat,
în intervalul 1950-1990. De altfel, un raport venit din SUA a semnalat
dificultatea autoritilor americane de a admite în armata lor un numr mare
de solicitani, care depeau un indice al masei corpului de 35 (obezitate
foarte mare). Majoritatea acestora erau din minoritile afro-americane sau
din cea mexican. De altfel, sunt binecunoscute diferenele etnice privind
predispoziia genetic a unor populaii ctre excesul ponderal, reminiscen
a unui fenotip metabolic economicos incriptat în genele lor, într-o perioad
de restricii alimentare importante. În acest context, moleculele implicate în
procesele biochimice au fost selectate pentru o activitate fizic important,
dar efectuat cu un consum energetic mai mic. În condiiile în care aportul
alimentar a devenit larg accesibil, tendina acestora ctre obezitate se
exprim în procentele mari ale excesului ponderal întâlnite în zilele noastre.
În multele mii de ani în care arhitectura genetic a acestor rase s-a
structurat, alimentaia a jucat rolul cel mai important. În neolitic i în
timpurile ce au urmat lui, alimentaia omului primitiv era bazat pe
consumul de fructe, rdcini, ou i ulterior vânat. Evident, acest tip de
alimentaie era ocazional, iar procurarea alimentelor presupunea o activitate
fizic destul de important. Interesant de notat c în unele lucrri efectuate
în Scandinavia în ultimii ani, aplicarea modelului de „alimentaie
paleolitic” a condus la o scdere marcat în greutate i la o ameliorare a
profilului lipidic. Este un argument important pentru susinerea nevoii
urgente de re-gândire a stilului de via al omului modern, predicionând
dificultile majore în readucerea lui în parametrii de funcionare în care
arhitectura genetic a fost programat [1].

Capcana metabolic: presiune biochimic
crescut în sistemul energetic
Dereglarea unui sistem termodinamic deschis, aa cum este corpul
uman, apare în momentul în care intrrile în sistem (aportul de energie adus
de alimente) nu mai sunt egale cu ieirile din sistem (travaliu biologic i în
special travaliul mecanic i termoliza din muchi sau din esutul adipos
brun). În cele 3 mari tulburri ale metabolismului energetic – obezitatea,
tipul 2 de diabet i subfenotipul lor denumit sindrom metabolic – elementul
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patogenic comun este reprezentat de excesul de carburani lipidici i/sau
glucidici din sistem. Acest exces este acumulat predominant în depozitele
„legale” reprezentate de adipocitele din diferitele compartimente adipocitare.
Mrimea acestor depozite este în mare msur determinat genetic. Diferenele
în potenialul adipogenetic diferit în compartimente diferite explic acumularea
lipidelor predominant în esutul adipos omental (obezitatea zis abdominal sau
visceral) sau predominant în esutul adipos subcutanat.
Alte compartimente adipocitare pot avea o semnificaie patogen:
esutul adipos perioseal, perivascular, pericardiac sau din alte regiuni [2]. În
trecut, studii necroptice au raportat infiltraĠia adipoas a esutului acinar
pancreatic [3, 4] cu extindere uneori i în insule pancreatice. Mai recent,
studiile care au utilizat tomografia computerizat [5] sau positron magnetic
resonance spectroscopy (H-MRS) [2] au furnizat detalii interesante
referitoare la depozitele de esut adipos în pancreas i posibila lor relaie cu
funcia pancreatic. Ele se evideniaz bine în esutul acinar, adeseori îns i
perinsular i probabil în insule, unde grsimea poate fi ne-adipocitar,
depozitele de trigliceride înlocuind zonele insulare, de unde celulele
pancreatice au disprut (figura 2). Totui, între grsimea pancreatic total i
diabet nu este o relaie aa de bun cum este între BMI i grsimea
pancreatic. O metod nu poate face distincie între grsimea adipocitar i
cea prezent sub form de TG în celulele insulare sau acinare. Întrucât
esutul insular reprezint numai cca. 2% din masa total pancreatic,
grsimea insular nu poate fi identificat separat. De menionat c unii
autori au gsit o relaie pozitiv între grsimea pancreatic i funcia
celular [6,7] dar alii nu [8].

Figura 2. În partea de jos a figurii se pot observa numeroase depozite lipidice în esutul acinar care nu afecteaz
insulele pancreatice.
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Grsimea pancreatic a fost mai bine studiat datorit asocierii
diabetului cu obezitatea în general, i posibil cu excesul de esut adipos în
cele dou compartimente identificate în 1947 de Jean Vague sub denumirea
de obezitate „abdominal” (android or upper body) i respectiv „ginoid”
(lower body). Ulterior, aceast noiune a evoluat ctre esutul adipos visceral
(VAT) i respectiv subcutanat adipose tissue (SAT). În genul VAT este
considerat a avea o patogenicitate mai mare decât SAT, dei studiile folosind CT (computer tomography) au demonstrat c la aceiai circumferin
abdominal esutul adipos visceral poate fi cantitativ diferit. Aceast
constatare este important pentru aprecierea patogenicitii reale a VAT vs
SAT, aa cum se susine în mai multe lucrri [9-11].
Clasificarea este necesar întrucât o metaanaliz a 32 de studii a concluzionat c BMI, circumferina abdominal i raportul talie/old (weight to
sheat ratio) s-au asociat similar cu incidena diabetului [12]. Totui, multe
studii prospective nu au demonstrat o asociere strâns a VAT cu apariia
diabetului [13], cu IGT, cu sindromul metabolic [14] sau cu insulinorezistena [15], aceasta din urm apreciat prin raportul glucoz/insulin
(HOMA-B i HOMA-S). În acest studiu au fost excluse persoanele
vârstnice, dar nu i persoanele cu IFG sau IGT, influenând mult informaiile i concluziile finale.
În afara depozitelor lipidice adipocitare, au fost identificate importante
depozite „ectopice” de grsime, în afara esutului adipos, fie în ficat, fie în
interiorul celulelor musculare, care au fost asociate cu scderea sensibilitii
la insulin datorit presiunii biochimice crescute în sistemul energetic al
organismului, datorat excesului de carburani circulani aflai atât în
circulaie, cât i în depozitele legale (esutul adipos) sau în cele ilegale
(depozitele ectopice). Singura modalitate de scdere a presiunii biochimice
din acest sistem este activitatea fizic crescut, muchiul fiind principalul
consumator de glucoz (în cursul unui efort acut cca. 80% din glucoz este
utilizat în acest scop), dar i de acizi grai (principala surs în efortul fizic
de lung durat). În absena acestui efort, datorit arderilor sczute în
mitocondrii, carburanii refuzai de la utilizare vor rmâne în circulaia
sistemic, inhibând toate procesele biochimice retrograd, din etap în etap,
începând cu mitocondria i terminând cu captarea acestor carburani în
celulele consumatoare. Neutilizarea acestora nu este datorat prezenei unei
insulinorezistene periferice (receptorul insulinic este normal i funcional),
ci faptului c prin neutilizare carburanii din celule se gsesc deja în exces.
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Obezitatea ca factor multipatogen
Din cele menionate se desprinde concluzia c obezitatea joac un rol
mult mai important în patologia metabolic (tip 2 de diabet, sindrom
metabolic i boala vascular periferic) decât s-a considerat iniial. Un
studiu recent efectuat pe o populaie japonez, a crui rezultate sunt redate
în figura 3, demonstreaz limpede c între excesul ponderal i prevalena
obezitii exist un paralelism izbitor, chiar dac incidena anual a
diabetului variaz mult de la an la an, fr îns a prsi trendul ascendent
global. De altfel, una din constatrile studiilor recente indic scderea
vârstei de apariie a tipului 2 de diabet, afectând în prezent tineri i chiar
adolesceni, lucru extrem de rar în deceniile anterioare.

Figura 3. Relaia diabet – obezitate în populaia de vârst colar din Japonia

Totui, faptul c aproximativ 20% din obezitile întâlnite (în special la
femeile în postmenopauza sau la copii i adolesceni), tulburrile metabolice
sistemice majore lipsesc (obese but metabolically healthy) subliniaz
importana major a capacitii de stocare fiziologic a unor mari cantiti
de trigliceride, fr ca acesta s fie însoit de un rspuns patogen evident
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[16]. Pe de alt parte, o alt extremitate fenotipic este cea „obezitii
morbide” (BMI>45) care se asociaz cu cel mai larg spectru de tulburri
metabolice sau mecanice. Acest fenotip a deschis efervescentul capitol al
chirurgiei bariatrice denumit mai recent „chirurgie metabolic” [17]. Nu
credem c aceast abordare va soluiona problema obezitii. În schimb, ea a
furnizat un argument important împotriva existenei unei insulinorezistene
primare ca substrat al tipului 2 de diabet. Dup chirurgia bariatric la
persoanele diabetice masiv obeze, considerate conform tuturor canoanelor
conceptului insulinorezistenei ca fiind insulinorezistente, aceast presupus
tulburare dispare în câteva zile sau în câteva luni [18]. O insulinorezisten
primar genetic determinat, aa cum presupune acest concept, nu ar putea
disprea atât de repede i, în esen, nu ar trebui s dispar deloc. Este
evident c în sindromul metabolic sau în tipul 2 de diabet exist numeroase
tulburri biochimice care au fost interpretate ca insulinorezisten periferic,
dar care nu au nimic de-a face cu ea. În schimb, ele apar odat cu apariia
obezitii i dispar odat cu dispariia ei.
Explicaia efectelor chirurgiei bariatrice poate fi mult mai simpl i mai
logic. Acest tip de intervenii chirurgicale care realizeaz un fel de experiment este urmat nu de o dispariie a unei presupuse insulinorezistene
periferice, ci de un alt fenomen biochimic evident: scderea presiunii
biochimice crescute din sistemul energetic.
În fapt, chirurgia bariatric echivaleaz cu deschiderea unei supape prin
care se scurge rapid o important cantitate de carburani energetici, sczând
în acest fel presiunea biochimic crescut din sistemul energetic uman. În
obezitile obinuite i cu atât mai mult în obezitile foarte mari (obezitile
morbide cu un BMI mai mare de 35, supuse acestui tip de intervenie),
presiunea biochimic excesiv a carburanilor energetici aflai în sistem
poate afecta utilizarea normal a carburanilor în amonte, pornind de la
fosforilrile oxidative din mitocondrie înapoi, din etap în etap, ctre
zonele mai proximale reprezentate de receptorul insulinic. Acest tip de
blocare metabolic retrograd nu are nimic a face cu insulinorezistena.
Receptorii insulinici sunt prezeni, normali, aa cum sunt i cascadele de
semnalizare intracelular de tip postreceptor. O dovedete rapida ameliorare
a profilului metabolic i biochimic incluse „dogmatic” în conceptul insulinorezistenei periferice, interpretat ca o cauz primar pentru care trebuie
gsite soluii farmacologice multiple.
Dei aparent la îndemâna oricrei persoane, scderea în greutate rmâne
înc o problem dificil. Nu este îns o problem insurmontabil, aa cum o
sugereaz unele studii. Numrul cazurilor care îi rezolv problema scderi
în greutate pe cont propriu este mult mai mare decât se crede. Într-o analiz
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anamnestic fcut unor persoane supraponderale care au reuit s scad în
greutate mai mult de 10 kg fr a apela la medic sau la medicaia existent
arat c procentul reuitelor este mult mai mare decât a celui înregistrat în
studiile efectuate pe pacienii obezi inclui într-o urmrire prospectiv, fie
ca urmare a unui anun sau la selectarea lor prin cabinetele medicilor de
familie. Multe din aceste cazuri se selecteaz din persoanele care au încercat
diferite metode de slbire preluate din mass-media sau recomandate de
medic, dar care au euat în final datorit lipsei de voin susinute în timp.
La aceti pacieni rata de succes pe termen lung este, în adevr, sub 5%.
Acest procent este de 3 ori mai mic decât procentul de circa 15% care au
reuit o scdere în greutate semnificativ prin propria lor voin. Adunând
cele dou procente (5% + 15%), rezult c 80% din persoanele obeze
reprezint insuccese medicale, care ar putea apela la chirurgia bariatric.
Aceasta din urm a abordat iniial numai obezitile morbide. În prezent
îns ea a coborât i la obezitile normale, i chiar în tipul 2 de diabet fr
obezitate.
Modificarea comportamentului alimentar i mai ales a comportamentului de micare necesit abordri neurofiziologice i psihologice mai
subtile, pe care tehnologia modern nu s-a dovedit capabil s o abordeze.
Revoluia industrial, care a propulsat societatea de consum co-responsabil
de dezastrul metabolic de care societatea a devenit contient, va trebui
ajustat print-o alt revoluie a societii, bazat nu pe consum, ci pe
educaie i cultur.

Semnificaia parametriilor antropometrici
Nu totdeauna, dar de cele mai multe ori, atât caracterul familial cât i
unele indicii notate în copilrie fac ca excesul ponderal s fie prima
tulburare patologic detectat, având avantajul c, de regul, este i vizibil.
Unele elemente de confuzie pot fi legate de raportul mas adipoas/mas
muscular. Îmbrcmintea poate modifica mult imaginea real a corpului.
De aceea, examinarea trebuie fcut cu cea mai sumar îmbrcminte.
Având la îndemân înlimea, greutatea i circumferina abdominal, un
copil, un adolescent, un tânr i cu atât mai mult persoanele mai în vârst
pot fi caracterizate destul de uor ca aparinând uneia din cele patru categorii
antropometrice: normoponderal (BMI < 26), supraponderal (BMI > 26
dar < 30), obez (BMI > 30 dar < 35), sau obezitate morbid (un IMC mai
mare de 35).
Datorit constituiei i a gradului de activitate fizic, uneori, persoana
normoponderal poate avea o mas gras egal cu cea a unui supraponderal
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sau invers, supraponderalul poate avea o mas gras mai mic decât un
normoponderal, în rest, datele antropometrice simple sunt destul de sigure
pentru aprecierea existenei sau nu a excesului ponderal.
Metodele rezistometrice de apreciere a masei grase/masei slabe pot oferi
informaii utile privind raportul dintre masa gras i masa slab, precum i
asupra distribuiei acesteia în compartimentele majore. Dispozitivele mai
performante ofer o prelucrare automat a informaiilor, care pot fi urmrite
în dinamic în vederea evalurii efectelor unui program terapeutic.
Cabina antropometric este un dispozitiv capabil s scaneze 150 puncte
de pe suprafaa corpului, pe baza crora se poate calcula volumul corpului în
ansamblul su, volumul trunchiului sau a membrelor, oferind informaii
precise privind circumferinele diferitelor segmente ale corpului analizate.
Din pcate, cabina antropometric nu ofer informaii asupra straturilor
esutului adipos i nici asupra dimensiunilor unor organe interne (ficatul, de
exemplu) care uneori sunt mrite în volum datorit încrcrii grase.
Excesul ponderal se realizeaz aproape exclusiv prin creterea
depozitelor de trigliceride din esutul adipos. El are o caracteristic unic:
aceea de a putea crete valoarea de 5, 10, 15 ori valoarea normal, uneori
mai mult. În esen, deci, obezitatea este legat de homeostazia lipidic, dup
cum diabetul este considerat ca o tulburare legat de homeostazia glicemic.
Admiând aceast dihotomie, trebuie subliniat o diferen între cele dou
tulburri: excesul ponderal este realizat aproape exclusiv prin creterea
depozitelor intracelulare de trigliceride (în adipocite în primul rând, dar i în
alte tipuri celulare), în timp ce diabetul se exprim strict prin creterea
concentraiei extracelulare a glucozei. Nici acest lucru, îns, nu ar trebui s
surprind: glucoza este un carburant simplu i uor de utilizat, având o
metabolizare rapid, în timp ce trigliceridele de depozit trebuie s parcurg
câteva etape suplimentare înainte de a fi utilizate, precum stimularea
lipolizei, creterea concentraiei FFAS în sânge, transportul lor intracelular
prin intermediul unor receptori specifici (GRP 40), apoi procesul de
E-oxidare, care furnizeaz acetil-coenzima A care alimenteaz ciclul Krebs.
La nivelul mitocondriei, cele dou molecule, glucoza i acizii grai, vor
competiiona pentru a intra în calea final a fosforilrilor oxidative. Randle a
avut intuiia genial de a se concentra asupra celui mai distal proces al
metabolismului energetic. De ce, totui, mitocondria prefer uneori oxidarea
lipidelor în dauna glucozei, sau a glucozei în dauna acizilor grai, nu se tie.
Aceast alegere ar putea fi influenat de nivelul insulinei plasmatice, sau de
motenirea unui tip de carburator (mitocondrie), pregtit s funcioneze
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mai bine utilizând glucoza decât acizii grai sau invers. Între mitocondriile
laponilor i a persoanelor ce triesc la ecuator, trebuie s existe particulariti notabile în metabolismul lor energetic.
Un fapt îns, este cert: cunoatem mai bine metabolismul glucozei decât
pe cel al acizilor grai. În plus, cele dou tipuri de carburani (glucoza i
acizii grai) nu sunt echivaleni ca semnificaie. Întrucât despre glucoz tim
mult mai mult decât despre acizii grai, ne vom referi mai mult la
semnificaia acestora din urm.
Acizii grai reprezint o clas de carburani, nu o singur molecul, aa
cum este glucoza (chiar dac la aceasta din urm adugm fructoza sau
galactoza). Atât ca lungime a lanului de carbon (între C3 i C22), cât i ca
structur (linear, ramificat) sau ca saturare a legturilor (saturai, nesaturai, mono sau polinesaturai), sunt de o varietate deconcertant. În plus,
muli dintre acizii grai pot avea funcii fiziologice, altele decât cea de
substrat energetic. De altfel, muli sunt cap de linie pentru compui hormonali,
vitaminici sau de alt natur.
Acizii grai sunt acizi, astfel încât nelegai (neneutralizai) pot scdea
pH-ul intra- sau extracelular, influenând activitatea multor enzime. Chiar i
în adipocit, concentraia acizilor grai liberi din citoplasm este foarte mic,
cea mai mare parte a lor fiind legai de proteine specifice, neutralizând
valenele acide.
Atât în obezitate, cât i în diabetul zaharat (inclusiv în sindromul
metabolic), concentraia plasmatic a FFAS poate fi normal sau crescut,
fr a se putea trage o concluzie asupra rolului lor patogenetic. De altfel,
concentraia plasmatic a FFAS este puternic influenat de cele dou
procese opuse ca semnificaie, cel de lipoliz i cel de lipogenez. Primul
crete concentraia lor în sânge, iar cel de-al doilea o scade. Aceste dou
procese sunt controlate de numeroi factori biochimici, hormonali sau nervoi.
Excesul de carburani lipidici în circulaie st la baza teoriei lipotoxicitii, adic a efectului negativ al lor, fie asupra celulelor E-pancreatice,
fie asupra altor tipuri celulare, precum miocitul, hepatocitul sau celula
endotelial. Cele mai multe studii legate de lipotoxicitate au fost efectuate
pe celule izolate (de regul celule E-pancreatice, celule musculare,
hepatocite sau celule endoteliale), incubate în mediu cu concentraii diferite
de acizi grai. Alte studii au analizat relaia dintre coninutul în diferii acizi
grai (saturai/nesaturai) din diet i unii parametri biochimici [19]. În fine,
puine studii au raportat procentul diferiilor acizi grai (saturai, nesaturai)
din trigliceridele circulante sau din adipocit la om i ce semnificaie au
diferenele gsite în compoziia acizilor grai a trigliceridelor.
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Datele sunt interesante, dar inconcluzive pentru stabilirea patogeninitii
lor. Explicaia trebuie cutat în varietatea structural i funcional
menionat a diferiilor acizi grai. În plus, concentraia lor plasmatic, chiar
i la persoanele normale, este variabil de la studiu la studiu. Un post ceva
mai prelungit poate crete lipoliza i concentraia acizilor grai plasmatici,
în timp ce activarea unei mecanism anabolizant o poate scdea. Ar fi poate
necesar ca FFAS s fie analizai în conjunie cu trigliceridele plasmatice,
care sunt i ele, de regul, asociate cu gradul de obezitate, adic cu
presiunea biochimic crescut în sistem.
Studiile efectuate în ultima vreme au demonstrat c gradul de activitate
fizic a unei persoane influeneaz în mod evident biogeneza mitocondriilor
(numrul i volumul lor), în special în esutul muscular. Dimpotriv,
persoanele sedentare prezint un numr mic de mitocondrii i o activitate
biochimic sczut a celor existente, fapt care coreleaz cu scderea maract
a metabolismului bazal al acestora, datorit unei termolize foarte sczute.
S-a constatat c din punctul de vedere al termolizei (devierea unui procent
mai mare sau mai mic din carburanii oxidai în ciclul fosforilrilor
oxidative de la producerea de ATP ctre eliberarea energiei sub form de
cldur), este diferit de la persoan la persoan. Aceast diferen provine
din prezena unui numr mai mare (la persoanele slabe) i mai mic (la
persoanele obeze) a adipocitelor brune, care sunt prin structural lor, mai
apropiate de fibrele musculare, decât de adipocitele albe. Adipocitele brune
posed numeroase mitocondrii (bogate în proteine decuplante) care au rolul
de a termoliza carburanii, eliminând energia eliberat sub form de cldur.
La acelai aport energetic, o persoan care posed un numr semnificativ de
adipocite brune îi va menine greutatea stabil, în timp ce alte persoane
care dispun de un numr mic de asemenea adipocite, vor câtiga în greutate,
dac aportul respectiv este mai mare decât cheltuiala energetic zilnic.
În concluzie, la interpretarea parametrilor antropometrici tradiionali
(înlime, greutate, circumferin abdominal etc.) trebuie adugat o
interpretare „antropometric” a dimensiunilor adipocitului i probabil a
„mrimii fluxurilor metabolice” din diferitele celule consumatoare de
energie, precum i a intensitii arderilor carburanilor în mitocondriile din
aceste celule. Acest tip de „antropologie molecular” este singurul tip de
analiz capabil s conduc la înelegerea modificrii vizibile a parametrilor
antropometrici ai omului modern.

237

Referine
C. Ionescu-Tîrgovite Prolegomenon To The European Constitution Book Of
Diabetes Mellitus Proc. Rom. Acad., Series B, 2008, 3, P. 179–213
Tushuizen M.E., Bunck M.C., Pouwels P.J. et al.: Pancreatic fat content and
beta-cell function in men with and without type 2 diabetes. Diabetes Care
30:2916-2921, 2007
Walters MN: Adipose atrophy of the exocrine pancreas. J Pathol Bacteriol
92:547-557, 1966
Stamm BH: Incidence and diagnostic significance of minor pathologic changes
in the adult pancreas at autopsy: a systematic study of 112 autopsies in
patients without known pancreatic disease. Hum Pathol 15:677– 683, 1984
Saito M, Okamatsu-Ogura Y, Matsushita M, Watanabe K, Yoneshiro T., NioKobayashi J, Iwanaga T, Miyagawa M, Kameya T, Nakada K, Kawai Y,
Tsujisaki M: High incidence of metabolically active brown adipose tissue
in healthy adult humans: effects of cold exposure and adiposity. Diabetes
2009;58:1526-1531
Wagenknecht LE, Langefeld CD, Scherzinger AL, Norris JM, Haffner SM, Saad
MF, Bergman RN: Insulin sensitivity, insulin secretion, and abdominal fat:
the Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS) Family Study.
Diabetes 52:2490– 2496, 2003
Utzschneider KM, Carr DB, Hull RL, Kodama K, Shofer JB, Retzlaff BM, Knopp
RH, Kahn SE: Impact of intra-abdominal fat and age on insulin sensitivity
and -cell function. Diabetes 53:2867–2872, 2004
Gastaldelli A., Sironi A.M., Ciociaro D. et al.: Visceral fat and beta cell function
in non-diabetic humans. Diabetologia 48:2090-2096, 2005
Wagenknecht LE, Langefeld CD, Scherzinger AL, Norris JM, Haffner SM, Saad
MF, Bergman RN: Insulin sensitivity, insulin secretion, and abdominal fat:
the Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS) Family Study.
Diabetes 52:2490– 2496, 2003
Fox CS, Massaro JM, Hoffmann U, Pou KM, Maurovich-Horvat P, Liu CY, Vasan
RS, Murabito JM, Meigs JB, Cupples LA, D’Agostino RB Sr, O’Donnell CJ.
Abdominal visceral and subcutaneous adipose tissue compartments:
association with metabolic risk factors in the Framingham Heart Study.
Circulation 116: 39–48; 2007
Hanley J.G. Anthony and Lynne E. Wagenknecht: Abdominal Adiposity and
Diabetes Risk-The Importance of Precise Measures and Longitudinal
Studies. Diabetes 57:1153-1155, 2008

238

Velásquez-Mieyer P.A., Cowan P.A., Pérez-Faustinelli S. et al.: Racial disparity
in glucagon-like peptide 1 and inflammation markers among severely
obese adolescents. Diabetes care 31:770-775, 2008
Boyko E.J., Fujimoto W.Y., Leonetti D.L., Newell-Morris: Visceral adiposity and
risk of type 2 diabetes. Diabetes Care 23:465-471, 2000
Tong J., Boyko E.J., Utzschneider K.M., McNeely M.J., Hayashi T, Carr D.B.,
Wallace T.M., Zraika S., Gerchman F., Leonetti D.L., Fujimoto W.Y., Kahn
S.E.: Intra-abdominal fat accumulation predicts the development of the
metabolic syndrome in non-diabetic Japanese-Americans. Diabetologia
50:1156-1160, 2007
Hayashi T, Boyko EJ, McNeely MJ et al. Visceral adiposity, not abdominal
subcutaneous fat area, is associated with an increase in future insulin
resistance in Japanese Americans. Diabetes 57:1269-1275, 2008.
Karelis A.D., St-Pierre D.H., Conus F., Rabasa-Lhoret R., Poehlman E.T.:
Metabolic and body composition factors in subgroup of obesity: what do
we know? J Clin Endocrinol Metab 89:2569-2575, 2004
Ferrannini E, Mingrone G, Impact of different bariatric surgical procedures on
insulin action and b-cell function in type 2 diabetes, Diabetes Care,
vol.32: 514-520, 2009
Torres A.J., Sanchez-Pernaute A., Cabrerizo L. et al.: „Metabolic surgery”.
Obesity and Metabolism. (Suppl. To No. 2) 5: 80-85, 2009
Risérus U., Ärnlöv J., Berglunt L.: Long-term predictors of insulin resistance.
Role of lifestyle and metabolic factors in middle-aged men. Diabetes Care
30:2928-2933, 2007

239

PSIHOLOGIA ECOLOGIC
I BIODIVERSITATEA SAU UNIVERSUL
DEVINE CONTIIN – MARELE GÂND
Motto: Mintea este ca o paraut:
funcĠioneaz numai atunci când
este deschis!
Lord Thomas Dewar

Dr. psiholog Tamara Iscru

Introducere
Apa i importana ei în organismul uman
Cea mai important substanî a organismului uman este apa, o cantitate
de pân la patru cincimi din greutatea corpului nostru fiind constituit din ap.
Un om nu poate supravieui mai mult de câteva zile fr ap, pe când fr
hran se poate supravieui 30-40 de zile. Apa este solventul principal pentru
produii de digestie, este esenial pentru eliminarea reziduurilor i toxinelor
din organism. Cantitatea de ap ce este bine s fie ingerat pe zi nu este exact
recomandat, fiind în corelaie cu diferite variabile, de exemplu tipul de
clim, tipul de activitate zilnic, vârsta etc.; se consider c ase pahare de ap
zilnic reprezint cantitatea minim pentru o bun sntate a organismului.

imagine cf. www.biosoft.ro

imagine cf. www.maltmaniacs.org
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Rolul apei în organismul uman
Ca solvent, apa reprezint mediul în care se desfoar majoritatea
reaciilor chimice care fac parte din procesul de metabolism.
Rolul apei în organism este foarte important. O reactie bio-chimic are
nevoie de dizolvarea în prealabil a substanelor ce urmeaz s interacioneze în
ap. În organism au loc numeroase reacii chimice, al cror rezultat sunt energia
i cldura, reacii ce susin metabolismul vieii. Aceste reacii realizate în ap
ajut substanele s se desfac în ioni, iar reaciile s se iniiez. Apa este un
electrolit slab, care se disociaz în ioni de hidrogen (H+) i hidroxil (OH-). Aceti
ioni pot avea rolul de catalizator, accelerând reaciile care în mod normal ar dura
mult mai mult decât câteva secunde.
O alt proprietate importanta a apei ar fi aceea de a disipa cldura, prin
evaporare. Aceast însuire are un rol foarte important în fiziologia termoreglrii.
La temperaturi atmosferice ridicate, organismul primete mult mai mult cldur
decât are nevoie. Dac aceast cldur nu ar fi disipat, organismul ar avea de
suferit. Corpul uman dispune de o serie de mecanisme de eliminare a cldurii.
Unul dintre ele utilizeaz apa i se bazeaza pe schimbarea strii de agregare din
stare lichid în stare gazoas, cu o pierdere de cldur (transpiraie). Astfel,
fiecare gram de ap evaporat de pe suprafaa pielii la temperatura camerei
faciliteaz pierderea a 580 de calorii. Apa ingerat este transportat prin sânge în
tot organismul i este reinut în esuturi în funcie de nevoi. Rezervele de ap ale
corpului se gsesc în special în muchi i în piele. Pe lânga acestea, i alte organe
conin o cantitate însemnat de ap, care le faciliteaz funcionarea: creierul,
ficatul, plmânii, rinichii, precum i plasma sanguin.

Rolul apei în biosfer
În natur, circuitul apei este influenat de o serie de factori care
condiioneaz anumite procese fizice i chimice din atmosfer, determinând
umiditatea atmosferic i chiar climatul regiunilor terestre. Aceti factori
care alctuiesc baza circuitului apei în natur sunt: evaporaĠia, condensarea
i precipitaĠiile.
EvaporaĠia este procesul natural prin care apa din hidrosfer, litosfer i
biosfer, în contact direct cu aerul atmosferic, se transform în vapori, trecând
în înveliul gazos al Pmântului. Se restituie, astfel, atmosferei, un însemnat
procentaj al apelor, pe care aceasta le-a pierdut pe calea precipitaiilor. Când
fenomenul se produce direct de la suprafaa apei se numete evaporabilitate sau
evaporaĠie potenĠial ; când are loc la suprafaa solului i a înveliului vegetal,
sub form de evaporaie total se numete evapo-transpiraĠie; dac se produce
la suprafaa stratului de zpad sau ghea se numete sublimare; când se
produce prin transpiraia plantelor i animalelor vorbim de evaporaie
fiziologic.
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Fig. cf. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Circuitul_apei.jpg

Evaporaia potenial este mai intens în anotimpurile calde decât în cele
reci i descrete de la tropice-ecuator spre cei doi poli. În zonele tropicale se
evapor anual un strat de ap de circa 3 m grosime, de la suprafaa oceanelor,
atingând chiar 4 m în regiunile deertice. În regiunile temperate valorile
maxime se înregistreaz în lunile iunie, iulie, august. La poli evaporaia este
neînsemnat i se produce în timpul verii polare, direct de pe suprafeele
acvatice sau prin sublimarea zpezii. La rândul ei, evaporaia este influenat
de o serie de factori, cum ar fi: vântul, (care poate înlocui aerul mai rece de la
suprafaa unitilor acvatice cu unul mai cald, capabil s primeasc noi cantiti
de vapori de ap); solul, care influeneaz prin culoarea i mai ales prin
structura sa (rezervele de ap din sol, natura solului, covorul vegetal de la
suprafaa lui i condiiile meteorologice locale – temperatur, umiditate, radiaia
local, – precum i relieful); relieful, (care are o influen direct, prin expoziia
versanilor, putând crea condiii deosebite între un versant i altul, fapt care se
observ i în zonalitatea vegetaiei); vegetaĠia, care are o influen mai
complex (vara reine apele din precipitaii, pe care le red atmosferei rapid,
prin evapo-transpiraie, dar totodat, prin umbrirea solului, reduce cantitatea
apei evaporate de la suprafaa i din interiorul acestuia).
Condensarea este procesul care are loc în atmosfer, unde surplusul de
vapori ajuni la saturaie, la o temperatur sczut se transform în picturi
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de ap, sau sublimeaz, sub forma unor mici cristale de ghea. Procesul
condensrii (respectiv al sublimrii) înregistreaz mai întâi o faz de
formare a norilor i a ceĠei i, în al doilea rând, o faz de formare a precipitaĠiilor. A doua faz nu este absolut obligatorie, de foarte multe ori condensarea oprindu-se la faza de cea-nori.
Nebulozitatea reprezint, în meteorologie, gradul de acoperire cu nori.
Norii iau natere prin condensarea sau cristalizarea vaporilor de ap, în
urmtoarele condiii mai obinuite: contactul dintre masele de aer cald i
umed cu cele de aer rece sau simpla scdere a temperaturii aerului.
Picturile care formeaz norii au o mrime cuprins între 0,05 mm i 0,1
mm. Cele de dimensiuni mai mari sunt atrase spre pmânt sub form de
burniĠ. Dup forma i stuctura lor, norii pot fi de mai multe categorii: norii
cirus, alctuii din cristale de ghea ce se dispun sub forma unor straturi
subiri, adesea transparente, la altitudini de 8-10 km; norii cumulus, ce au
forme de îngrmdiri maxime, deasupra munilor sau în regiunile ecuatoriale; se menin la altitudini de 2000-6000 m i dau ploi bogate, prevestind
furtuni; norii stratus, dispui în straturi relativ uniforme, mai ales în privina
culorii, se situeaz la altitudini de circa 2000 m. Adesea, se întâlnesc tipuri
intermediare de nori, ce formeaz sisteme dup forma crora se pot face
previziuni asupra vremii. Nebulozitatea maxim se înregistreaz în regiunile
cu umiditate relativ accentuat (la ecuator, în prezena curenilor ascendeni) i la latitudinile mari, iar cea minim acolo unde umiditatea relativ
este foarte scazut (în zona alizeelor, în prezena curenilor descendeni).
Nebulozitatea joac un rol deosebit de important în determinarea climatului
unei regiuni; la baza repatiiei nebulozitii st însi repartiia temperaturilor; la rândul su, nebulozitatea influeneaz repartiia temperaturii;
de exemplu, temperatura medie a Saharei, dei este situat la o latitudine de
20 de grade, o depete pe cea a zonei ecuatoriale, tocmai datorit
diferenei de nebulozitate (55% la ecuator fa de 20% în Sahara).
PrecipitaĠiile reprezint apa care cade pe pmânt, în stare lichid sau
solid, cu durat i intensiti diferite, din atmosfera saturat în vapori. Prin
precipitaii se îneleg: ploaia, zpada, grindina, roua, bruma, chiciura
(promoroaca), rezultate prin condensarea vaporilor de ap chiar pe suprafaa
pmântului. Dup intensitate i durat se disting: ploi sau ninsori mrunte,
de lung durat, burniele care sunt picturi de ap sau aciculi de ghea
aproape invizibile, averse (ploi sau ninsori abundente cu picturi i fulgi
foarte mari). Repartiia precipitaiilor este condiionat de un întreg complex
de factori, dintre care mai importani ar fi: temperatura, vânturile, apropierea
sau deprtarea de bazinele maritime, relieful, expoziia reliefului, curenii
maritimi, vegetaia; un rol esenial il are i circulaia general a atmosferei.
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Curioziti despre ap
x Apa este singura substan de pe pmânt care se prezint în trei forme

diferite de agregare: lichid, solid i gazoas.
x Ghiaa este, de fapt mai puin dens decât apa, de aceea icebergurile
plutesc pe ap.
x Apa are tensiunea cea mai mare pe toat suprafaa lichidului.
x Nu exist nicio for care s poat comprima apa.
x Apa este un solvent universal, în ea se dizolv substanele
hidrosolubile.
x Peste 36 000 baraje au fost construite pentru a oferi lumii energie
hidroelectric, ap potabil, irigaii, bunuri industriale i control
inundaiilor.
x În opoziie, exist i realitatea conform creia 1,2 miliarde de oameni
sunt expui riscului de a bea ap contaminat.
x Dac 4% din cheltuielile militare din lume (aproximativ 36 miliarde
de dolari) ar fi utilizate pentru introducerea apei curente, toat omenirea ar
avea apa potabil curat i o modalitate de eliminare a deeurilor sanitare.
x Circuitul hidrologic dintr-o zi folosete mai mult energie decât a
creat umanitatea în întreaga sa istorie.
x Sângele nostru este de 83% ap.
x Smalul dinilor notri are cea mai mic cantitate de ap – numai 2% .
x Cel mai mare lac cu ap dulce este lacul Baikal, din Rusia, vechi
de peste 30 de milioane de ani, cu o suprafa de 5,712 Km ptrai i 812
bilioane merti cubi de ap, susine multe specii de vieuitoare, din care
60% sunt unice, ele nu mai apar nicieri altundeva pe pmânt. (cf.
library.thinkquest.org/11353/water.htm).
Pornind de la rolul apei în organismul uman,
Dr Masaru Emoto a fost preocupat de a pune în
eviden formele – gând pe care le poate lua apa
i s susin astfel rolul apei în biosfer.
Dr. Masaru Emoto s-a nscut în Yokohama,
în iulie 1943, a absolvit RelaĠii Internationale
de la Universitatea din acel ora. În 1986, el a
fondat I.H.M. General Institutul de Cercetare i
reprezint International HADO HMI. (HADO
Kyoikusha Ltd.) Dr. Emoto, începând cu anul 1992, bazându-se pe activitatea profesorului Lorenzen, a demonstrat prin analiza de rezonan magne244

tic ce proprieti misterioase are apa. Iat câteva idei pe care le susine dr.
Masaru Emoto:
x apa oceanelor pstreaz amintirile tuturor fpturilor care triesc în ea;
x ghearii este posibil s conin informaiile a milioane de ani de
istorie a lumii;
• Dr. Emoto a subliniat c enegia înseamn vibraie, vibraiile înseamn
via, cuvintele sunt vibraii i exprim viaa;
• strmoii notri tiau c totul începe prin vibraii care sunt via i se
coreleaz cu sunetele i lumina;
• apa circul în jurul globului, trece prin trupurile noastre (oameni,
animale, vegetale, roci) i se rspândete în întreaga lume; dac am putea
interpreta informaiile cuprinse în memoria apei, am putea înelege Cosmosul,
minunile naturii i însi viaa;
• o alt idee promovat de dr. Emoto este c oamenii au creat cuvintele
cu scopul de a deslui aceste sunete i de a le împrti cu ceilali; astfel
sunetele cuvintelor nu reprezint nimic altceva decât un dar divin, iar
cristalele de ap ilustreaz acest dar, prin înfiarea lor minunat.
În timpul cercetrilor Dr. Masaru Emoto au aprut o mulime de
informaii, potrivit crora gândul uman are un efect direct observabil asupra
formrii structurilor de cristale de ghea, iar informaia este pstrat. Dr.
Emoto a devenit faimos în întreaga lume în 1999 dup ce a publicat cartea
„Mesajele din ap”. Colecia de fotografii de cristale de ghea a crescut în
lucrarea ulterioar „Mesaje ascunse în ap”. Un cristal de ghea este un
grilaj de cristal de molecule de ap solid, care este adesea vizibil cu ochiul
liber i arat ca un fug de zpad. Cristalul are o structur hexagonal, care
este caracteristic apei solide, dup cum este ilustrat în imaginea din stânga,
în care sunt afiate molecule ale aceluiai cristal de ghia; bilele roii reprezint atomi de oxigen, i spiele gri reprezint atomi de hidrogen.

Figura 1. Cristal de ghea scructure grilaj (Libbrecht)

Figura 2. Cristal de ghea

Diagrama Lebbrecht a morfologiei, ilustrat mai jos, arat faptul c
forma de cristal de ghea este generat atât de umiditate, cât i de tempe245

ratur. Temperatura este factorul cel mai important; plcile au tendina de a
se forma între 0° C i -3° C i între -10° C i -22° C, intervalele în rou, în
timp ce coloanele au tendina de se forma de la -3° C la -10° C i -22° C. În
imaginea de mai jos sunt în verde. Umiditatea sczut are tendina de a
genera forme simple de cristal, în timp ce umiditatea mai mare are tendina
de a forma cristale mai complicate. În prezent nu se cunoate motivul pentru
care cristalele de ghea au forme diferite la temperaturi diferite (Libbrecht).

Figura 3. Morfologia i diagrama formelor cristalelor de ghia (Libbrecht)

Ipoteza lui Emoto a evoluat pe parcursul anilor de cercetare. Iniial,
Dr. Emoto a susinut c formele de înalt calitate ale apei formeaz cristale
frumoase i complicate, în timp ce apa de calitate sczut se cristalizeaz cu
dificultate. Potrivit Dr. Emoto, un cristal de ghea
al apei distilate prezint o structur de baz hexagonal ce nu are ramificaii complicate, aa cum
se arat în fotografia de mai jos (Dr. Emoto site-ul
www.hado.net-Hado). Aceste cristale hexagonale
reprezint cea mai simpl form de cristale de
Figura 4. Apa distilata cristal
ghea.
Urmtoarele imagini (Dr. Emoto site-ul www.hado.net-Hado) arat
fotografii selectate de formare a gheii sub form de cristale, de la surse de
ap de robinet de la Paris, Londra, Tokyo în (figura 5) i dou surse de ap
de la un izvor din Japonia (figura 6).
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Figura 5. Fotografii de ap de la robinet

Figura 6. Fotografii de ap de izvor

Studiul variaiei în cristale de ap de la probe prelevate de la diferite
locuri din întreaga lume, l-a decis pe dr. Emoto s studieze ce se va întâmpla
la formarea de cristale de ghea din ap distilat dup ce lichidul a fost
expus la muzic. Dr. Emoto a raportat corelaii între tipurile de muzic
i calitatea i frumuseea cristalelor de ghea care au luat form, prin
congelare. De exemplu, cristalul de mai jos, din stânga, a fost observat
într-o prob de ap distilat care a fost expus la Simfonia a V-a de
Beethoven, iar cristalul din dreapta s-a format la expunerea probei de ap
distilat la genul muzical „Heavy metal” (figura 7). Este interesant de
observat c muzica clasic are un efect benefic asupra creterii plantelor, iar
muzica rock împiedic creterea plantelor.
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Figura 7. Ap distilat, cristalizat, înainte i dup
expunerea la genul muzical Havy metal

În opoziie cu muzica rock, expunerea cristalelor de ap distilat la
muzic simfonic evideniaz formele armonice. Într-o alt etap de
cercetare, dr. Emoto a început prin a scrie cuvinte de genul „mulumesc”,
„prostule”, în diferite limbi pe suport de hârtie i introducea hârtia sub
recipientele cu ap distilat, iar fotografiile sale arat un rezultat surprinztor. Probele care au fost expuse la cuvântul „mulumesc” au cristale
frumoase, în timp ce probele care au fost expuse la cuvântul „prostule”, nu
au forma cristalizat (figura 8).

Figura 8. Cristalele de ap distilat, stânga „mulumesc” iar dreapta „prostule”

Încurajat de constatrile sale, dr. Emoto a început s studieze efectele de
rugciune, binecuvântri i cuvinte vorbite. Rezultatele sale au indicat c
forma cristalului de ap a fost, de asemenea, sensibil la aceste lucruri, iar
concluzia dr. Emoto a fost c „molecule de ap sunt afectate de gândurile
noastre, cuvintele i sentimentele”. Emoto a gsit o tehnic foarte simpl
pentru a evidenia calitatea apei de pe planeta noastr.
El ne ofer o carte de fotografii pentru a vedea ceea ce nu înelegeam.
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Cu zece ani înaintea doctorului Masaru Emoto, în 1988, i Jacques
Benveniste, unul dintre cei mai respectai biologi
francezi, a înfuriat comunitatea tiinific, deoarece a
sugerat c apa are memorie. Ideea a fost preluat de
homeopai, care au gsit sprijin pentru teoriile lor
despre potenialul ridicat al remediilor homeopatice.
Echipa sa de la INSERM i doisprezece cercettori
de la trei laboratoare: italiane, canadiene i israeliene,
au publicat lucrrile lor cu privire la degranularea de
bazofile umane indus de diluii foarte ridicate de ser
anti-IgE. Aceste bazofile au caracteristica de „degranulate” atunci când sunt în prezena unui alergen.
Printre explicaiile posibile pentru acest fenomen, Giuliano Preparata i
Emilio del Giudice, fizicienii italieni, au sugerat lui Benveniste s
foloseasc o metod de stocare a apei magnetice. http://www.digibio.com
„Contiina este lucrul cel mai dumnezeiesc din noi” scria Oscar Wilde.
O analiz a formei gând o face i Stanislav Grof, din perspectiv
psihologic. Contiina este „Glasul lui Dumnezeu” în om, astfel c omul
simte sau aude contiina i abia apoi intervine cu
gândirea pentru a transpune sau nu îndemnul acesteia.
Cu alte cuvinte, gândirea intervine dup ce se
manifesta contiina, i nu invers (etimologic: fr.
conscience, cf. lat. conscientia, dup tiinĠ). Este
eronat s afirmm despre contiin c ar fi o
reflectare (gândire) asupra sinelui, deoarece mai întâi
apare sentimentul (mustrarea, îndemnul) i abia apoi
reflectarea asupra cauzelor acestuia. Prin contiin
omul este mereu „anunat” asupra faptelor lui sau
asupra celor în curs de a fi fptuite; contiina ne
„mustr” pentru erorile noastre manifestându-se independent de voina
noastr. Doctorul Stanislav Grof este unul dintre cei mai importanti
cercettori ai Contiintei din secolul XX. El este fondatorul curentului
transpersonal în psihologie i cel care a reuit s introduc spiritualitatea ca
dimensiune fundamental a psihicului omenesc, în lumea psihologiei
academice. Este unul dintre pionierii studiilor privind fora vindectoare a
strilor de contiin extins i creatorul unei tehnici de accesare a acestor
stri, numit respiraie holotropic. Este profesor la Institutul de Studii
Integrale din California, unde conduce catedra de Filosofie, cosmologie i
contiin. Este autorul a numeroase cri despre natura contiinei. El
afirma „criza prin care trece umanitatea este o criz interioar i astfel
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psihologic i spiritual, dar care a generat o criz exterioar atât de grav,
încât pune în pericol existena noastr ca specie. Umanitatea aflat în criz
îi distruge casa i întrebarea este dac ne vom da seama la timp”.
El mai afirma: „în ultimii 40 de ani ani am fost implicat în cercetri
asupra contiinei i am putut constata c suferina vine din modul de a
percepe universul. Trirea unei expansiuni a contiinei conduce frecvent la
transformri profunde ale individului, la reducerea semnificativ a agresivitii, la creterea înelegerii, a compasiunii i a toleranei, dar, mai ales, la
creterea capacitii de a se bucura de via. Cu cât bucuria de a tri crete,
cu atât scade credina c trebuie s ai din ce în ce mai mult, i apare o
spiritualitate de natura universal bazat pe ideea c toat creaia e un tot
format prin legatur profund cu ali oameni, cu alte specii, cu natura i cu
întregul univers. Nu am nicio îndoial c aceast transformare este nu numai
posibil, dar inerent. Suntem condamnai s ne întoarcem la Adevr.
Întrebarea este dac se va întâmpla acest lucru înainte s se strice ceva de
nereparat în echilibrul vieii pe planet.
Cunoaterea mayas despre natura universului, a contiinei i a
timpului depete cunoaterea tiinific de azi. La acea dat astronomic
precis, la care se trece într-un nou ciclu galactic i cosmic, mayaii vorbesc
despre sfâritul timpului. Dar timpul, aa cum începem s ne dm i noi
seama astzi, este creaia Contiinei. Sfâritul timpului este, dup prerea
mea, sfâritul unui tip de percepie, sfâritul unei lumi aa cum o cunoatem
noi: o lume a violenei i a lcomiei, egotic, corupt, sfâsiat de conflicte.
Dup prerea mea, mayaii vorbesc deci despre un proces de moarte/renatere, o transformare interioar masiv a umanitii, dincolo de care timpul
liniar nu mai exist, aa cum nu exist în strile de contiin extins, sau în
relatrile marilor mistici. Pentru mine, cel mai important argument provine
din propriile mele cercetri. Foarte pe scurt, am constatat c strile prin care
trece contiina omeneasc sunt legate în mod sincronic de evenimentele
cosmice. Am lucrat cu experi în domeniu i am ajuns la concluzia c
evenimentele interioare i cele cosmice se reflect total între ele. Relaia
între Univers i Contiin este o ecuaie. Universul este Contiin. Evenimentele astronomice sunt într-o relaie profund cu evenimentele interioare
ale contiinei omeneti individuale i colective, astfel c, pentru mine, cu
elementele pe care le am, nu încape niciun dubiu c schimbrile majore au
început deja i c lumea acestui secol va fi spiritual sau deloc.”
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Teoria cuantic - o nou paradigm tiinific

Herbert Planck

Julian Schwinger

Albert Einstein

Shinichiro Tomonaga

Richard Feynman

Noiunea de cuantic a fost impus de ctre savantul Herbert Planck
(Premiul Nobel în 1918). Dezvoltarea bazelor fizicii cuantice s-a realizat de
Albert Einstein, începând cu teoriile privind relativitatea special i cea
general (premiul Nobel în 1921, dar nu pentru aceast teorie, ci pentru
lucrrile privind efectul fotovoltaic). Punctul culminant al fizicii cuantice
moderne a fost structurarea celor dou electrodinamici: electrodinamica
cuantic – pentru care Julian Schwinger, Shinichiro Tomonaga i Richard
Feynman (fig 5) au luat premiul Nobel în 1965 i cromodinamica cuantic noua teorie a interaciunilor tari.
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Teoria cuantic pornete de la câteva idei eseniale, pe care le vom
prezenta pe scurt:
1. Fizica cuantic consider c toate sistemele materiale posed o caracteristic principal: dualitatea und-particul. Astfel, electronii – care în fizica
clasic, newtonian, acionau ca particule, pot în condiii speciale s se
comporte ca unde, respectând legile electromagneticii i nu cele ale mecanicii.
2. Toate aciunile care au loc în fizic pot fi msurate, iar cele mai mici
uniti energetice, care nu mai pot fi subdivizate sunt cuantele (de aici i
denumirea de fizic cuantic). De exemplu, un atom poate face un salt de la o
stare la alta, fr a trece prin stadiile intermediare, cu emisia unei cantiti
cuantice de energie luminoas. Când particulele interactioneaz, este ca i cum
ele ar fi conectate prin legturi invizibile la un întreg. Pe scar larg, aceste
conexiuni invizibile sunt atât de multe încât analiza lor devine probabilist.
3. Exist o proprietate stranie de ne-localizare cuantic. Aceasta înseamn
c particule aflate la distane microscopice unele de altele (de ex. mii de
kilometri) pot s interactioneze unele cu altele într-un mod ciudat, ca i cum ar
fi interconectate, îns legatura dintre ele este necunoscut.
Aplicat la un caz concret, înseamn c simpla îndreptare a ateniei ctre o
plant modific la nivel cuantic starea acelei plante. În fizica cuantic, nu
intensitatea unui câmp energetic cuantic conteaz, ci forma, structura sa. Astfel,
chiar i cel mai infinitezimal câmp cuantic poate afecta o particul,
modificându-i starea. Nu intensitatea conteaz în noua fizic, ci existena sau
inexistena acelui câmp cuantic. O for nu trebuie neaprat s fie activ, ea
poate exista i ca potenial, acest potenial fiind esenial pentru fizica cuantic.
O alt descoperire important, aparinând lui Albert Einstein, este deacum cunoscuta lege ecuaie E = mc2, arat c masa nu este decât energie
aflat în repaus. Teoria relativitii demonstreaz c masa unei particule, a
unui obiect sau fiine nu are nimic de a face cu substana (precum era în
fizica clasic), masa nefiind altceva decât o form de energie.
Teoria cuantic a demolat conceptele clasice de corp solid i lege strict
determinist, la nivel subatomic corpurile materiale solide ale fizicii clasice
newtoniene prezentându-se ca unde de probabilitate, iar acestea se refer la
probabilitatea interaciunilor.
În urma dialogurilor cu maestrul spiritual Jiddu Krishnamurti, David
Bohm i-a îndreptat atenia spre realizarea unei întâlniri între spiritualitate
i fizic.
Bohm este unul dintre primii fizicieni cuantici care au sugerat i ulterior a
demonstrat existena unor dimensiuni multiple, dincolo de planul fizic sau
energetic. El clasific aceste planuri/dimensiuni ale universului în funcie de
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„subtilitatea” lor: planul fizic este un plan mai grosier, mai „dens”, pe când
planul minii este mult mai subtil; dincolo de minte, planul contiinei are caracteristici care abia acum se dezvluie, astfel c planul mental este un plan fizic.
Realitatea multidimensional este descris de Bohm prin analogia cu fotografia
holografic: universul holografic este compus dintr-o infinitate de dimensiuni,
care exist simultan; aceste dimensiuni sunt structuri similare cu întregul, cu
universul. Dac am putea privi separat o dimensiune, ea ar arta exact ca
întregul: este ca i cum am rupe o bucat dintr-o hologram: ea ar conine toat
imaginea coninut de holograma iniial. La fel este i universul holografic:
orice dimensiune a sa are aceleai caracteristici ca întregul, ca universul.

Universul multidimensional include constiina
Cu cât nivelul contienei este mai înalt, cu atât lrgimea ferestrei
perceptive temporale este mai mare. Dac în D3 dou evenimente au loc
separat, în D4 ele vor fi contientizate ca având loc simultan. În Dimensiunea 4 (cvadridimensional), chiar i cel mai neînsemnat obiect din
Dimensiunea 3 (tridimensional) este vzut ca fiind strâns relaionat cu
întregul, în acelasi timp este încrcat cu înelesuri profunde i cu caliti
estetice deosebite. De exemplu, în planul tridimensional, o smân ce d
natere unui copcel, care se dezvolt crete, triete, iar dup ani i ani se
usc i moare. Procesul dureaz poate 50 de ani în planul tridimensional, dar
în planul cvadridimensional D4, întreaga sa dezvoltare este cuprins într-un
singur punct, care conine toi cei 50 de ani de evoluie.

Contiina este un sistem cuantic multidimensional
În fizica modern, contiina nu mai este considerat un camp, precum o
definea Henry Ey, ci un sistem cuantic (de aici i noiunea de contiinĠ
cuantic). Mintea este de asemenea un sistem cuantic, flash-urile contiinei
i gândurile fiind evenimente cuantice cerebrale de un nivel inalt.
Henry P. Stapp, cercettor la Institutul de Fizic Teoretic al Universitii
din California concluzioneaz în lucrarea Mind, Matter and Quantum Mechanics
(Springer-Verlag, Berlin, 1993) c fizica cuantic ofer un ansamblu de cunotine capabile s dezlege unele dintre misterele contiinei: propria contientizare, contientizarea faptului c existm i c suntem contieni.
Contiina este un sistem cuantic, iar reflexivitatea contiinei este o
trstur care se conformeaz caracteristicilor sistemelor cuantice.
Contientizarea propriu-zis este îneleas ca un „salt cuantic”
(W. Heisenberg) de la o funcionare cerebral separat a subsistemelor
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cerebrale ctre o structurare unitar i sinergic a acestor subsisteme. În
urma unui salt cuantic la nivel cerebral, mintea trece la un nivel superior de
înelegere, iar contiina la o sfer mai extins de cuprindere.
Pasul esenial în dezvoltarea omenirii nu va fi extinderea vieii pe alte
planete, ci întelegerea deplin a celei de pe Pmânt.
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DIMORFISMUL SEXUAL ÎN ERUPIA DENTAR
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Fenomenul fiziologic de migrare a dinilor, din zona osoas maxilar
unde s-au format, spre suprafaa ocluzal, poart denumirea de erupĠie
dentar i este un proces comun mamiferelor i omului. Acest proces are o
evoluie continu, odat cu sistemul de susinere parodontal înc de la apariia
lui la reptile. Migrarea dinilor din masa osoas spre cavitatea bucal se face
independent, sub influena a diferii factori; variabilitatea erupiei dentare,
ordinea de erupie i vârsta cronologic cu un puternic determinism genetic,
prezint variaii atât în cursul filogenezei cât i ai ontogenezei (chiar i în
cadrul genului Homo), în funcie de ras i de condiiile mezologice.
Factorii responsabili de aceste variaii sunt factorii ereditari i factorii regionali, starea de sntate general i a aparatului dento-maxilar, condiiile
socio-economice, culturale, .a.
Limitele cronologice de erupie a dinilor permaneni variaz în funcie
de categoriile de dini, fiind astfel indicatori în dezvoltarea somatic general
pentru stabilirea vârstei reale a subiecilor, deci în aprecierea limitelor de
normalitate ale creterii i dezvoltrii în raport cu vârsta cronologic i sexul.
Ele permit totodat evidenierea retardurilor i a accelerrilor de cretere
determinate genetic sau mezoiogic fiind în acelai timp i semne valoroase
în depistarea unor afeciuni generale (endocrine, metabolice, genetice).
Plecând de la constatarea conform creia cu cât condiiile de via sunt
mai nefavorabile, cu atât accelerarea se reduce iar dimorfismul sexual se
atenueaz, autorii au considerat ca interesant de reluat studiul perioadei
1980-1992, perioad cu deficiene de nutriie datorate condiiilor socioeconomice din ara noastr, pentru a vedea dac s-au produs sau nu modificri asupra timpului de realizare a erupiei dentare i asupra dimorfismului
sexual caracteristic acestui proces. Urmeaz ca aceste studii s fie compa255

rate cu cele efectuate în perioada actual, iar rezultatele obinute s fie
subiecul unei comunicri ulterioare.
În lucrarea de fa autorii i-au propus un studiu asupra erupiei dentiiei
definitive la o populaie de copii i tineri din mediul urban (Bucureti).
inând cont c i la nivelul aparatului dento-maxilar se produc modificri de
cretere i dezvoltare datorit acceleraiei ca fenomen general, este necesar
ca periodic s se fac astfel de studii, pentru a putea fi puse în eviden
modificrile survenite în diferite perioade de timp.
Pe lâng interesul pur teoretic al variabilitii erupiei dentare, prin
cercetrile realizate, studiul erupiei dentare poate aduce un însemnat aport
de ordin practic, aria de aplicabilitate extinzându-se în mai multe domenii.
În ultimul timp, cercetrile care s-au preocupat de starea de sntate a
populaiei tinere converg în a releva c în dezvoltarea fizic a acestei categorii de populaie domin fenomenul bilogico-social de microevoluie.
Acceleraia creterii i dezvoltrii, ca fenomen al microevoluiei duce,
printre altele, la o cretere a nivelului înlimii i greutii în diferite etape
ontogenetice i în faza final la adult, în comparaie cu generaiile trecute,
precum i la o maturizare fizio-psihologic mai precoce. Fenomenul se concretizeaz printr-o accelerare a fenomenelor fiziologice cum ar fi: nivelul de
dezvoltare fizic i psihic, momentul erupiei dentare, maturizarea sexual,
etc. în urma diverselor studii efectuate se poate spune c momentul erupĠiei
dentare este un bun marker al vârstei reale în comparaĠie cu cea cronologic, deci un indicator al nivelului normalitii, acceleraiei sau întârzierii
într-o populaie, la un moment dat.
Creterea antreneaz importante modificri în morfologia i proporiile
corporale. Aceast cretere trebuie considerat în primul rând ca o cretere
global progresiv, de la natere la vârsta adult i regresiv la btrânee.
Trebuie totodat luate în considerare modificrile particulare ale fiecrei
etape ale ontogenezei, fr a uita c exist diferene rasiale, regionale sau
variaii date de mediul socio-economic.
În urma studiilor întreprinse s-a constatat starea de fapt conform creia
creterea nu este uniform, azi verificându-se prerea lui G. Olivier ce
spunea, în lucrarea sa „Morfologia i tipurile umane”, c exist etape
marcate i mascate de creterea global, în decursul crora copilul crete i
se dezvolt preponderent când în lime când în înlime.
Un copil poate fi retardat în general fa de vârsta sa cronologic
dintr-un anumit punct de vedere, sau retardat într-un punct i avansat în
altul; dar în majoritatea cazurilor dezvoltarea fizic i psihic este paralel i
un retard psihic general însoete unul morfologic, fapt important pentru
precocitatea diagnosticului
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Maturaia dentar, un fenomen complex, se reduce în practica stomatologic doar la verificarea dac dentiia (decidual sau permanent) erupe la
datele prevzute i este în concordan cu vârsta osoas i fiziologic,
în care maturaia sexual este un bun indicator, încadrându-se astfel în
creterea global.
Realizarea diferitelor etape în cretere i dezvoltare sunt condiionate
atât genetic cât i mezologic, realizând astfel tipul propriu de cretere al
copilului.
O terminologie corect pentru ansamblul dentar al omului matur ar fi
termenul de dentiie secundar, în a crui formare Korkhaus chiar face diferena de dini succesionali (premolari, canini, incisivi) i dini accesionali
(molarii permaneni). Noi vom folosi totui în cele ce urmeaz denumirea de
dentiĠie permanent, pe care o considerm mai adecvat decât dentiĠie
definitiv, datorit caracterului peren al integritii arcadelor dentare în
decursul vieii individului.
Fenomenul de microevoluie sau secular trend (tendina secular),
înglobeaz toate modificrile microevolutive survenite de la o generaie la
alta, ce au loc în întreaga ontogenez uman, începând chiar din uter. Pe plan
biologic secular trendul se manifest printr-un complex de fenomene,
precum creterea dimensiunilor medii ale copiilor i adolescenilor i maturizarea lor sexual mai timpurie astzi decât în secolul trecut (acceleraie).
Longevitatea omului devine mai mare datorit succeselor pe plan medical i
îmbuntirii condiiilor mezologice. În aceast tendin general se înscrie
i erupia mai timpurie a dentiiei temporare i definitive, dar i preocuparea
pentru pstrarea dinilor (sau înlocuirea lor).
Studiul copilului se gsete de mai mult vreme în atenia specialitilor
antropologi, pediatri, igieniti, psihologi i nu în ultimul rând stomatologi,
fenomenul de intensificare progresiv a tuturor proceselor creterii i dezvoltrii fizice i psihice fiind analizat i desemnat sub numele de acceleraĠie
(Koch, 1953) sau mai recent, cum am menionat mai sus, secular trend,
fenomen amplu, ce include i acceleraia.
Concluzia ce rezult din datele obinute pe plan mondial, de la primele
observaii (Roberts, 1876) i pân în prezent este c fenomenul are loc în
mai toate rile lumii dezvoltate socio-economic, independent de condiiile
geografice sau climaterice, componen etnic sau mediu, atât rural cât i
urban, atingând în diverse grade toate pturile sociale.
Despre erupia dentar putem spune: cele mai multe mamifere au o
dentiie difiodont, din punct de vedere embriologic existând o succesiune
bine definit a apariiei mugurelui dentar decidual concomitent cu osul
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alveolar, ulterior aprând dintele temporar însoit postero-superior de cel
de-al doilea mugur, cel al dentiiei definitive.
Ordinea de apariie a dinilor deciduali este aceeai la om i la maimuele
superioare, dar inând cont de durata vieii ea se face la vârste relative
corespondente, în funcie de durata etapelor ontogenetice specifice fiecrei
specii. Nu se întâmpl la fel la dentiia permanent, dar cu toate acestea în
unele cazuri stabilirea vârstei dentare corespunztoare cu vârsta biologic
poate înlocui vârsta cronologic, (uneori imposibil de cunoscut).
Erupia dentiiei definitive este un fenomen fiziologic ce decurge între
vârsta de aproximativ 6 i pân la 12 ani, exceptând cel de-al treilea molar.
Erupia dentar începe dup formarea complet a coroanei dentare i începerea formrii rdcinii dintelui respectiv.
Trebuie fcut îns o deosebire între erupia osoas, alveolar i cea
mucozal, gingival.
Momentul erupiei dentare variaz cu vârsta, sexul, tipul rasial, regional,
constituional i chiar cu localitatea rural sau urban, montan, es sau
litoral. (Discordana dintre vârsta cronologic i erupia dentar se apreciaz
prin calificativul „precoce” sau „întârziat”). Resorbia i cderea dintelui
primar preexistent este un proces integrat în erupia dintelui permanent.
Resorbia i cderea dintelui de lapte se petrece într-un interval situat între
1,5-2 ani ( la incisivi) i 2,5-6 ani (la canini i molari).
Koch a efectuat un studiu cu totul inedit asupra unui fenomen ce face
parte integrant din sfera acceleraiei erupiei dentare, i anume reducerea
(accelerarea) intervalului de timp a perioadei de edentaie parial consecutiv cderii dinilor temporari.
Se poate vorbi astfel de existena unei perioade, între cderea dintelui de
lapte i apariia dintelui permanent succesor, cuprinse în general între 0 zile
i 4-5 luni.
Perioada temporar edentat este mai scurt (0-6 zile) dup cderea
molarilor de lapte. Perioada edentat corspunztoare la mandibul este în
medie 2 sptmâni, pentru incisivii centrali, i 6 sptmâni, pentru incisivii
laterali i canini. În maxilarul superior, perioadele corespunztoare sunt
6 sptmâni, pentru incisivii centrali, i aproximativ 4 luni, pentru incisivii
laterali i canini. Se semnaleaz totui perioade extinse de pân la un an în
edentaia incisivului lateral i a caninului de pe maxilarul superior.
Erupia dentar iniiat i putem spune precoce, pe arcada inferioar fa
de cea superioar se poate explica prin solicitarea mai intens, în actul
masticator, a arcadei dentare inferioare fa de cea superioar. Implantarea
în osul spongios al maxilei menajeaz dentiia arcadei superioare, printr-o
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înfundare compensatorie fa de solicitrile compresive din actul masticator,
precum i fa de micrile de lateralitate de tip rumegtor. Micarea de
prehensiune realizat de incisivii inferiori poate fi un stimul fiziologic
natural al debutului erupiei dentare la acest nivel, cu toate c arcada
mandibular este implantat într-un os mai dur (compact).
În general, vârsta erupiei dentiiei permanente prezint o mai mare
valabilitate decât cea observat la dentitia primar. Variaia este mai mic
pentru primii dini erupi (aproximativ 0,5 ani pentru incisivii i molarii
primi) i mai crescut pentru dinii ce erup mai tardiv (caninii i molarii
secunzi).
Exist câteva diferene legate de sex în vârsta erupiei dinilor permaneni, fetele debutând mai precoce decât bieii. Dimorfismul sexual este
mai pronunat pentru canini, unde diferena este de aproximativ 9 luni.
Diferenele rasiale în erupia dentar pot fi de asemenea menionate.
Dinii rasei albe erup la vârste mai târzii decât dinii celorlalte rase. În
decursul acestui secol, exist o tendin de acceleraie a erupiei dinilor
permaneni în rile mai dezvoltate economic (secular trend), aceasta fiind
atribuit, ca i debutul mai precoce al pubertii, unei snti i nutriii mai
bune a copiilor.
La nivelul individual al copilului acioneaz de asemenea ali numeroi
factori generali i locali ce influeneaz erupia dentar.
Primul dinte erupt este incisivul central inferior, la o vârst de
aproximativ 6,5 ani. Ultimul dinte erupt (exceptând molarul de minte - M3)
este molarul secund superior.
Pentru a ne da seama de complexitatea procesului eruptiv i preeruptiv
putem exemplifica prin redarea erupiei caninului superior. Erupia este
legat în mod normal de dezvoltarea celei de-a doua jumti a rdcinii
dintelui, dar calea de erupie a dintelui este mult mai lung decât creterea în
lungime a rdcinii. Astfel, caninul superior se deplaseaz de la poziia
iniial de sub orbit i ajunge din urm creterea procesului alveolar. În
momentul erupiei, 3/4 din rdcin este aproape format. Dup 1,5 ani se
completeaz restul de lungime din rdcin, urmând apoi închiderea
apexului radicular i ajungerea la faza de mrime normal a dintelui.
În activitatea practic, aprecierea erupiei dentare ca moment ontogenetic, limite de timp, ordine, etc. necesit o referire concret la vârsta biologic a copilului; dispunând pentru aceasta de criteriile menionate în tratatele de
specialitate. La noi se poate constata îns c la majoritatea copiilor dispensarizai stomatologic exist o variabilitate a erupiei care pune sub semnul
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îndoielii caracterul permanent i general valabil mai ales în timp, a calendarului clasic, privitor la erupia dinilor permaneni.
Unele lucrri afirm, i exist indicii observaionale directe în practica
stomatologic curent, referitoare la existena unei erupii dentare mai
precoce, fenomen ce s-ar înscrie în cortegiul de manifestri fiziologice
devansate în timp, ca urmare a acelorai factori generali citai mai sus.
Aceast ipotez a unei concordane sau a unui grad de corelaie între
accelerarea dezvoltrii generale i erupia accelerat este seductoare, întrucât este evident c erupia nu poate fi sustras influenei factorilor care induc
un ritm mai viu fenomenului de cretere i dezvoltare în general.
Dat fiind complexitatea factorilor ce intervin în dezvoltare în general, o
demonstraie riguroas de la cauz la efect nu intr în discuie, iar în
particular va trebui s se in seama i de o serie de factori locali.
Vârsta, momentul, limitele, ordinea i variabilitatea erupiei dinilor
permaneni, au constituit preocupri ale specialitilor din diferite ri, în
vederea realizrii unor criterii de apreciere a normalului i a accelerrii
dezvoltrii, nu numai din punct de vedere stomatologic, ci i a dezvoltrii
generale.
Înc din secolul trecut vârsta medie de erupie a dinilor a fost studiat
de Cartwright, apoi Tames i Magitot, care stabilesc date cu privire la
momentul erupiei, dar fr a face deosebiri între hemiarcade, sexe, mediu
de provenien a subiecilor, etc.
În secolul nostru, specialiti pediatrii ca De Toni, Brock, Fanconi s-au
preocupat de precizarea unor limite fiziologice în care apar dinii permaneni, separat la maxilar i mandibul.
La mijlocul secolului, Izard elaboreaz criterii „clasice” de apreciere a
erupiei dentare normale. A. Bracessi i V. Noferi în Italia (1954), Hotz în
Elveia (1975), apoi Lelie în Noua Zeeland (1961), Gordon Cristensen în
SUA, Godeny în Ungaria (1963), etc. elaboreaz criterii referitoare la aprecierea erupiei normale, criterii care difer între ele uneori semnificativ.
La noi în ar, preocupri meritorii în direcia studierii erupiei dentare,
sub multiplele aspecte pe care ea le implic, au Firu P., Schapira M., Grivu
Ov., Tnsescu Gh., Boboc Gh., Roiu R., Rusu M., Cristescu M., Glavce
C. i alii.
Este important de semnalat c sub egida Ministerului Sntii s-a
efectuat în 1957 un studiu privitor la vârsta medie a primei dentiii, pe un lot
reprezentativ.
Academia RSR, de asemenea, a patronat un studiu în cadrul cruia,
erupia dentar i alte date de interes stomatologic au fost analizate în Valea
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Bistriei, la o populaie ce urma s-i schimbe „mediul, locuina i parial
modul de alimentaie, prin industrializarea regiunii Bicaz”.
În 1964, Institutul de Igien i Sntate Public a continuat cercetarea
iniiat de Ministerul Sntii în 1957 i a efectuat un nou studiu de mare
amploare privitor la erupia dinilor definitivi.
Ca exemplu de variabilitate în erupia dentar la noi în ar ne putem
baza pe mai recentele date culese i interpretate de Arbore E. (investigaie
pe aproximativ 300.000 copii) în studiul asupra vârstei medii de apariie a
dinilor permaneni la copiii din ara noastr.
Datele comparative asupra vârstei medii de apariie a dinilor permaneni la copiii din mediul urban al oraelor mari, medii i mici i rural al
rii au fost urmtoarele:
Analiza datelor comparativ pe cele 4 medii socio-economice – valabile
pân în 1990 (intelectuali, studii medii, muncitori, rani) pune în eviden
unele diferene în ceea ce privete erupia dinilor permaneni, în raport cu
mediul de provenien al copiilor. Astfel, vârsta medie de apariie a incisivilor
este în avans cu 1-4 luni la copiii de ambele sexe din mediul urban I (ora mare)
comparativ cu datele obinute din mediul rural. Un retard în erupia incisivilor
de 1-2 luni s-a înregistrat la copii din localitile recent urbanizate sau în curs de
urbanizare, comparativ cu copiii din mediul urban I al rii.
Atât vârsta medie cât i durata de apariie a molarilor de 6 ani este
diferit în raport cu mediul de provenien al copiilor. Precocitate de
1-4 luni în erupia molarului de 6 ani înscriu copiii de ambele sexe din
oraele mari comparativ cu cei din celelalte medii urbane i din rural,
putându-se observa c durata medie de apariie a celor patru molari de 6 ani
este cea mai lung la copii din mediul rural, ea fiind de 1 an i 6 luni la fete,
respectiv 1 an i 9 luni la biei, comparativ cu 1 an la biei i 1 an i 2 luni
la fete în mediul urban.
Molarul de 12 ani se înscrie pe aceeai linie de observaie ca i molarul
de 6 ani, constatându-se o precocitate în apariia celor patru dini de 1-6 luni
la copiii de ambele sexe din marile orae, fa de copiii din mediul rural.
Valorile medii ale vârstei de apariie a molarilor de 12 ani la copiii din
oraele mai mici au o situaie intermediar. Durata de apariie a celor patru
molari de 12 ani este în avans de 1-4 luni la copiii din mediul urban,
comparativ cu cei din mediul rural.
Dezvoltarea dentiiei temporare, comparativ cu cea a dentiiei permanente, este diferit în raport de mediul de provenien al copiilor, vârsta
medie de apariie fiind mai precoce, iar durata perioadei de apariie fiind
mai redus în mediul urban comparativ cu cel rural i suburban. Aceast
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difereniere în funcie de mediul de via este prezent i în cazul vârstei de
apariie i al dinamicii dezvoltrii dentiiei definitive.
În urma studiului întreprins asupra modificrilor în timp ale dezvoltrii
dentiiei în mediul urban i mediul rural între 1957-1978 a reieit c acceleraia dezvoltrii copiilor i tinerilor este subliniat i de precocitatea înregistrat atât în apariia dentiiei temporare, cât i a celei permanente.
Durata de apariie a celor 20 de dini temporari a fost în anul 1978 cu
circa 3 luni mai redus în mediul urban i respectiv cu 2 luni în mediul rural,
comparativ cu anul 1957, atât la biei cât i la fete.
În privina dentiiei permanente se observ de asemenea reduceri ale duratei de apariie a incisivilor, molarilor de 6 ani i a molarilor de 12 ani în
perioada 1964-1978, în ambele medii de provenien a copiilor, atât în mediul rural cât i în cel urban, dar ea a diminuat simitor mai ales în comunele
rurale.
În 1966, Schapira, Cîmpeanu i Sabu public o lucrare în care erupia
dinilor permaneni este studiat ca „un criteriu de apreciere a dezvoltrii
organismului copiilor”, pentru ca un an mai târziu Grivu, Theiss i Mecher
s semnaleze c erupiile dinilor definitivi sunt în general mai timpurii fa
de datele clasice, fapt care ar putea fi pus „în legtur cu accelerarea ritmului de cretere a organismului infantil, ca urmare a creterii continue a standardului de via în ultimele decenii”.
Merit s subliniem studiile privind creterea i dezvoltarea fizic general, realizate pe loturile investigate de colectivul de la lai (Ana arc i
colab.) ce au pus în eviden pe de o parte avansul copiilor din mediul urban
din ambele sexe, fa de cei din mediul rural, iar pe de alt parte o subdimensionare a copiilor din colile ajuttoare fa de cei din colile pentru
copii normal dezvoltai. Acest fenomen se coreleaz cu o retardare în erupia
dentiiei definitive a copiilor din mediul rural – fa de cei din mediul urban
i a copiilor din colile ajuttoare – fa de cei din colile de mas.
Ana arc (1989) remarc, referindu-se la relaia dintre erupia dentiiei
definitive i dezvoltarea fizic general – evaluat prin statur i greutate, o
corelaie pozitiv la toate clasele de vârst studiate i la ambele sexe. Aceste
corelaii sunt mai intense pentru statur decât pentru greutate (caracter
definit a fi mai mezolabil) i mai mari pentru seriile rurale decât la seriile
urbane, ca urmare a heterogenitii economico-sociale i de structur antropologic mai mari în populaia urban decât în cea rural.
Aceeai autori ajung la concluzia c variabilitatea cu vârsta a corelaiei
staturii cu numrul mediu de dini definitivi erupi la copiii din colile
ajuttoare se apropie, în general, de cea a copiilor din mediul rural, totodat
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finalizarea erupiei se instaleaz la ei mai târziu cu o clas de vârst (intervalul 12 la 13 ani) decât la loturile normale.
Se accept astzi în unanimitate c factorii cauzali hotrâtori ai modificrilor dezvoltrii fizice sunt factorii mediului social i în special nivelul de
trai al colectivitilor umane. Acceleraia s-a dovedit a fi determinat de
îmbuntirea general a condiilor de via a populaiei i de receptivitatea
organismului în diferitele etape de vârst.
În studiile sale, Valentina Scântei-Dorob (lai, 1986) evideniaz
erupia accelerat a dinilor permaneni la fete comparativ cu bieii, diferenierile intersexuale cele mai accentuate manifestându-se la nivelul premolarilor secunzi i al caninilor.
Diferenierile ecologice s-au marcat printr-o erupie mai accelerat la
populaiile urbane, comparativ cu cele rurale. Legat de acest aspect se poate
sublinia un element cu mari implicaii ortodontice i anume cel al caracterului de etap pe care-l îmbrac fenomenul – în puseul pubertar i prepubertar putându-se constata un avans al fetelor din rural fa de bieii din rural,
ordinea fiind: fetele urban, fetele rural, bieii urban i apoi cei din rural.
Dimorfismul sexual s-a manifestat cel mai puternic la unitatea dentar a
caninului. Molarul secund apare în vârful puseului pubertar, demonstrând
accelerare prin limitele inferioare ale vârstei de erupie, a mediei i medianei
la fete, comparativ cu bieii.
Toate aceste aspecte reflect variabilitatea vârstei de erupie a dinilor
permaneni, legat de caracterul plurifactorial al acestora.
Brandschot i Wyers au semnalat existena unei concordane între accelerarea dezvoltrii în greutate i înlime, pe de o parte, i erupia dinilor
temporari, pe de alt parte.
Firu atrage atenia asupra paralelismului dintre accelerarea dezvoltrii
generale i cea a erupiei dentare, el fiind de prere c erupia poate constitui
un indice util de dezvoltare somatic.
Sumacher face o corelaie în sens pozitiv, între greutate i erupia
dinilor definitivi, ca indicatori de bun dezvoltare; la fel cu Wallis
i Billewicz.
Mc Gregor a observat c uneori nu exist o asociere între vârsta erupiei
dentare i standardele de greutate corporal corespunztoare i presupune c
malnutriia de lung durat are un oarecare efect asupra erupiei dentiiei
permanente dar recderile de scurt durat nu au influen asupra fenomenului eruptiv normal.
Multe studii arat c dinii erup prima dat pe arcada inferioar, cu
excepia primului i celui de-al doilea premolar, fetele având o precocitate a
erupiei dentare fa de biei. Billewicz i Mc Gregor (1975) menioneaz
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c aceast diferen are tendina de a crete la fetele care se apropie de
pubertate.
În urma studiilor efectuate se pare c accelerarea dezvoltrii somatofiziologice i psihice impune verificarea periodic a valabilitii criteriilor
funcionale pentru caracterizarea normalului, implicit a datelor privind
erupia dinilor, în vederea diagnosticului de sntate i a evidenierii abaterilor de la normal spre patologic.
Aceast adaptare a criteriilor de diagnostic la datele care definesc normalul
pentru o etap evolutiv dat, permite evitarea unor aprecieri eronate i a unor
interpretri necorespunztoare a rezultatelor unor investigaii individuale.
Se dovedete astfel util un studiu corelativ între erupia dentar i acceleraia dezvoltrii fizice, cu atât mai mult cu cât o parte dintre factorii care au fost
incriminai ca factori ai accelerrii sunt îndeobte cunoscui ca modificatori
direci sau indireci ai creterii i dezvoltrii aparatului dento-maxilar.
Ipoteze din cele mai diverse au fost emise în ultimele dou decenii pentru
a explica accelerarea, dar astzi marea majoritate a autorilor consimt c
principalii factori implicai cauzal în modificrile în timp ale dezvoltrii
umane i ale accelerrii ei sunt factorii de mediu social, dintre care în
secolul nostru o aciune incontestabil o are urbanizarea.
Genomul uman conine aceast posibilitate de accelerare, dar acionarea
acestui factor este determinant de condiiile mezologice, ceea ce constituie
un motiv în plus pentru studierea modificrilor somatice generale i ale
erupiei dentare în ara noastr, aflat dup un proces dinamic de industrializare i accentuat urbanizare, dar i de o lung perioad de penurie.
Accelerarea, ca fenomen al creterii fizice i dezvoltrii fiziologice, i-a
atins posibilitatea genetic a supradimensionrii i accelerrii fr a scdea
durata vieii ci lungind-o, nefiind deci vorba de o trire mai rapid a acestui
ciclu evolutiv în dezvoltarea entitii lor respective.
E nevoie de actualizarea datelor în lumina noilor condiii socio-economice, dat fiind perioada de tranziie care îi pune amprenta asupra posibilitilor nutritive ale populaiei în curs de dezvoltare.
Oricum, se pare c este necesar ca, aa cum s-au revizuit atâtea date în
biologie, s se revizuiasc periodic i „calendarul erupiei dentare”. Este
interesant de semnalat în acest sens c Firu a i renunat la un calendar al
vârstei cronologice a erupiei dentiiei permanente, diminuându-i rolul,
pentru a releva în schimb etapele ontogenetice de erupie dentar, cadru
general mai larg, care poate cuprinde gradul mare de variabilitate individual
a acestui fenomen biologic. El demonstreaz existena unei acceleraii de
aproximativ 6 luni fa de datele anterioare i anume 1968 fa de 1950.
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Dac exist diferene în modul de a aborda problema unui calendar al
erupiei, exist un consens în a aprecia fenomenul erupiei într-o colectivitate numai pe baza unei modelri matematice riguroase i a diverselor
iteraii, care s verifice i s anticipeze gradul în care datele respective sunt
susceptibile de a reprezenta aspectele generale i semnificative. Astfel, înc
din 1966 Gates a realizat un procedeu de analiz a erupiei dentare folosind
calculatorul.
Studierea modificrilor care au aprut în privina datelor de erupie fa
de datele considerate clasice i care sunt considerate o urmare a fenomenului de acceleraie, evident i dovedit în privina dezvoltrii somatice,
prezint importan atât tiinific cât i practic:
– tiinĠific, prin oferirea de date noi în câmpul investigaiilor biologice
i a interdependenei dintre fenomene,
– practic, prin actualizarea datelor modificate asupra ordinii erupiei
dentare, care astfel va schimba atitudinea terapeutic, legat în prezent de
intervale i ordine de erupie care la omul actual nu mai corespund cu vechile
tipare, accelerarea i condiiile mezologice schimbate inducând aspecte noi
ale secvenialitii i ordinii de erupie dentar.
Astfel, medicii practicani vor avea o alt optic în privina extraciilor
seriate, a oportunitii la un moment dat al tratamentului cariei complicate la
dinii de lapte, i nu în ultimul rând a stabilirii vârstei dentare cu aplicaii în
pediatrie, antropologia auxologic, în antropologia istoric, juridic etc.
Studiul efectuat analizeaz erupia dentar – indicator al unor etape de
dezvoltare ontogenetic, bine determinat i foarte important în stabilirea
strii de sntate general a copilului.
Materialul care face obiectul studiului, s-a constituit din populaia
colar de diferite vârste a municipiului Bucureti, lotul fiind considerat i
„relativ” reprezentativ pentru populaia infantil a rii noastre, dat fiind
compoziia amalgamat (din toate regiunile rii) a locuitorilor capitalei.
Studiul descriptiv mixt-longitudinal a fost executat pe baza interpretrii
statusului dentar al unui numr de cca. 3700 subieci de ambele sexe din
practica i studiul a cinci medici stomatologi bucureteni în decursul a ase
ani, din care o parte au fost examinai în cadrul unui studiu antropologic
interdisciplinar realizat de un colectiv de la Centrul de Cercetri Antropologice Francisc Rainer al Academiei Române.
Au fost investigai în total un numr de 3767 de subieci, din care 1921
de sex masculin i 1846 de sex feminin, cu vârsta între 5 i 19 ani.
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Este adevrat c prezena cariilor, mai ales complicate la dinii temporari, influeneaz erupia celor definitivi; cu toate acestea în acest sens nu
s-a operat o selecie, deoarece caria dentar afecteaz peste 90% din copiii
de vârst colar, integritatea arcadelor dentare constituind astfel o excepie
la vârsta de 6-7 ani.
Pentru ca rezultatele privind dimorfismul sexual al erupiei dentare s
fie cât mai relevante, s-a încercat o repartiie pe cât posibil de echilibrat
a subiecilor pe sexe. A rezultat în ansamblu un numr total de 3767 de
înregistrri care provin de la populaia normal, din care au fost luate în
studiu doar 3748, restul având doar un caracter informativ, inând cont de
vârsta i numrul mic de subieci din eantioanele respective.
Din punctul de vedere al microevoluiei erupiei dentare, în urma
studiului lotului analizat de noi se poate observa c modificrile fa de
datele culese de colectivul de antropologie din lai (1970) nu sunt mari,
observându-se doar o tendin de acceleraie – dar trebuie menionat c
perioada respectiv este inclus în perioada de acceleraie general a
creterii i dezvoltrii, care are un vârf între 1975-1980.
Fa de datele mai recente din Banat (1982), culese într-o perioad cu
condiii înc bune de dezvoltare, se constat o retardare a erupiei la eantioanele noastre, datorat probabil i omogenitii din punct de vedere al
condiiilor de mediu economico-culturale ale seriilor din Banat.
Pentru grupele de dini a cror erupie este influenat în mai mare
msur de condiiile de via, retardul pentru 1992 fa de lai în 1986 se
constat în special pentru biei, totdeauna mai sensibili i care rspund
primii modificrilor de mediu.
În scopul vizualizrii diferenelor microevolutive în erupia dentiiei
permanente la populaiile de copii din ara noastr, s-a recurs la compararea
grafic a rezultatelor obinute de diveri autori autohtoni la date diferite.
Variabilitatea este dat de o condiionare genetic puternic, care totui
respect o uoar direcionare spre accelerare, începând de la populaia de
copii din Valea Bistriei spre cei din Bucureti; tendina de accelerare
existând în genomul uman.
Variaiile de erupie în cadrul grupului de dini puternic condiionai
genetic (incisivii centrali, laterali i molarul de 6 ani) la eantioanele luate în
discuie este în cadrul intervalului de ± 6 luni, neremarcându-se nici accelerare, nici retard. Este i motivul pentru care colectivul din lai (1986) nu se
mai ocup de studiul acestora, acordând o atenie sporit celorlalte grupe
dentare care sunt condiionate mezologic (caninul, premolarii i molarul
secund). La aceste grupe variabilitatea admis este cuprins între 10-12 luni.
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Concluzii referitoare la dimorfismul eruptiei dentare
1. Erupia dentar reprezint un indicator facil de determinat al nivelului de
cretere i dezvoltare, permiând astfel depistarea subiecilor ce se deprteaz de normalitate printr-o evoluie accelerat sau retardat a acestui proces.
În interpretarea rezultatelor trebuie s inem cont de specificul de erupie al
fiecrui grup de dini.
2. Pentru populaiile de copii studiai de noi, se înregistreaz, la fel ca pentru
populaia de copii din întreaga ar (Firu, 1963), cca. 5% erupie precoce i
cca. 15% întârzieri, majoritatea copiilor prezentând o erupie normal în
funcie de grup de dini i vârst cronologic. Fetele, conform tendinei generale de acceleraie în procesele de cretere i dezvoltare ce le caracterizeaz
fa de biei, prezint i o erupie dentar mai timpurie.
3. Perioada de timp investigat este posibil a fi considerat ca o perioad ce
poate determina o slbire a calitii biologice a factorilor determinani ai
sntii populaiei întregi (ca urmare a înrutirii nivelului de trai al
populaiei) ce se reflect în special la copii i adolesceni. Ne-am propus astfel
urmrirea eventualelor modificri în erupia dentar provocate de aceast
perioad de penurie.
4. În urma studiului nostru asupra variabilitii erupiei dentiiei permanente, în populaia studiat de noi, am constatat urmtoarele:
a. Molarul de ase ani (M1) are o marcat condiionare genetic i de
specie, neprezentând dimorfism sexual i nici modificri în erupie
legate de condiiile mezologice.
b. Molarul de doisprezece ani (M2), un alt dinte de reper pentru
încheierea unei perioade ontogenetice, prezint un decalaj de debut
eruptiv cu un an în avans pentru fete, încheierea erupiei fiind egal
pentru ambele sexe, nefiind la rândul su influenat de variaiile
condiiilor de mediu.
c. Intervalul de erupie a diverselor grupe dentare se întinde pe o
perioad de trei ani atât la biei cât i la fete, excepie fcând
premolarii 1 i 2, care au o perioad eruptiv de circa patru ani sau
interval de 3-4 ani.
d. Premolarul 1 este unicul dinte mai activ pe arcada superioar fa de
cea inferioar la ambele sexe, restul dinilor erupând mai repede pe
arcada inferioar fa de cea superioar.
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e. Începutul i încheierea ciclului eruptiv, în cadrul aceluiai sex, se
face în general, indiferent de grupul de dini, pe mandibul cu un an
în avans fa de maxil.
f. Molarul secund este în retard mai ales superior la biei (peste 12
luni) fa de fete.
g. Fetele au la 14 ani încheiat ciclul eruptiv, exceptând M2 superior
(retard 7%).
h. Bieii încheie erupia dentar la 16 ani cu un retard de aproximativ
2% la nivelul molarului secund.
i. Fetele au un avans fa de biei, tradus în special prin frecvena de
erupie mai mare în cadrul aceleiai perioade (grupe de vârst),
excepie fcând molarul de ase ani, care la fete este la fel ca la
biei, dup cum am menionat mai sus.
j. Este de menionat întinderea perioadei de erupie a molarului secund
pe o perioad de mai muli ani fa de celelalte grupe dentare la
populaia de copii studiat de noi, fenomen comun pentru ambele
sexe, dar mai accentuat pe arcada superioar la biei, probabil datorit condiionrii mai accentuate a erupiei acestui dinte de ctre condiiile de mediu.
k. Se remarc de asemenea lipsa unei diferene semnificative între
sexe, în ceea ce privete vârsta erupiei dinilor de pe o hemiarcad
sau alta (dreapta-stânga), existând doar diferene între dinii omologi
de pe arcada antagonist (superior-inferior).
5. Studierea modificrilor care au aprut în privina datelor de erupie fa
de datele considerate clasice i care sunt considerate o urmare a fenomenului de microevoluie, evident i dovedit în privina dezvoltrii somatice, i actualizarea lor prin prezentul studiu, prezint importan atât
tiinific cât i practic.
Se poate afirma c studiul prezentat reprezint, în final, un volum de
material de baz pentru studii ulterioare.
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MODELUL DIVINO-UMAN AL RESTAURRII
I DESVÂRIRII CRETINE

Dr. Nicolae Leasevici
Institut de Antropologie „Francisc I. Rainer”

Pentru cunoaterea omului, din perspectiva opiunii sale religioase, este
esenial s înelegem principiul unic ce st la baza fiecrei culturi. Pentru
lumea cretin-ortodox, emblematic apare figura divino-uman a lui Iisus
Hristos, Cel care prin însi structura sa fizic, ideatic i moral comportamental, reprezint o punte mereu actual i vie de legtur între dumnezeire
i om, concretizat în salvarea, restaurarea i desvârirea fiinei umane i a
condiiei sale existeniale. Ideea universal, proprie dinamicii treimii divine,
manifestat în lume i, cu precdere în om, ca forma cea mai înalt de
expresie a creaiei – este Iubirea dumnezeiasc. Descoprirea ei este condiia
restabilirii existenei creatoare a omului i a unei mântuiri ce îi deschide
perspectiva desvâirii. Culme a învturii cretine, iubirea inter-trinitar –
transmis i persoanelor prin chipul divin imprimat în om – este precedat
de o serie de legi i porunci, adevruri, învturi i sentine care, fiind de
ispiraie divin, sunt considerate norme imperative i absolute ale moralei i
conduitei umane, ce au scopul de a-l înla pe credincios la o viaa spiritual
suprafireasc, în vederea integrrii lui armonioase în ansamblul ordinii
sociale i cosmice. Dogma cretin – ca un sistem de principii filosofice i
morale cu valoare subiectiv, dar susinute i de învturi practice – are
menirea de a îndruma, susine i a modela, fr ostentaie, simirea, gândirea
i comportamentul oamenilor care, potrivit adevrurilor divine îi ajut la
realizarea dezideratului lor suprem – acela al permanentului efort de
asemnare cu Dumnezeu ce este Binele absolut, descoperit în mod desvârit în persoana, viaa, faptele, jertfa, dar i învierea Fiului Su – Iisus
Hristos – întrupat pentru a izbvi de pcate, a restaura fiina i comuniunea
omului cu divinitatea i, în final, a înfptui mântuirea umanitii.
La baza oricrei culturi se afl un proces fundamental de transmitere a
experienei de via a oamenilor de la o generaie la alta în vederea formrii
i dezvoltrii personalitii umane. Indiferent de domeniul la care am putea
sa ne referim: biologic, medical, tehnic, filosofic sau literar – toate sunt
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susinute i subordonate unor precepte morale. Un aspect particular al
moralei i cu o semnificaie aparte pentru întregul sistem de gândire i de
conduit al omului – îl regsim în religie.
Pentru civilizaia european semnificativ apare educaia fondat pe
morala cretin ce cuprinde o serie de principii, adevruri, norme i
învturi practice, porunci, sentine, fgduine i pedepse care, prin faptul
c sunt considerate de inspiraie divin, reprezint un sistem de valori
subiective, imperative i absolute, menite s orienteze i s ridice conduita
omului credincios la o via spiritual suprafireasc, în vederea integrrii lui
în ansamblul ordinii sociale i cosmice.
Analizând faptele i aciunile omeneti, morala cretin urmrete, fr
ostentaie, îndrumarea i model-area simirii, gândirii i, în general, a vieii
credinciosului, potrivit adevrurilor divine de realizare a dezideratului final:
asemnarea cu Dumnezeu, care este Binele suprem, ce ne descoper voina
Sa atât printr-o serie de legi, cât i, în mod desvârit, în persoana i viaa
Mântuitorului Hristos – Fiul Su, Care S-a întrupat pentru mântuirea
umanitii.
Aadar, morala cretin, întemeindu-se pe autoritatea divin, care îi
asigur eficiena – se impune contiinei credinciosului prin revelaiile
Sfintei Scripturi i prin fora Sfintei Tradiii, prin porunci i adevruri
dumnezeieti care îi arat omului nu numai cauza i originea slbiciunilor
sale, ci i posibilitatea i mijloacele prin care restaurarea condiiei noastre
existeniale i a sfineniei se pot înfptui cu adevrat.
În cadrul acestui sistem de precepte, precise i unitare, de o deosebit
valoare educativ civic i spiritual sunt folosite atât mijloacele naturale,
utilizate de Pedagogie, cât i motive i instrumente supranaturale (elemente
de cult, Sfintele Taine, ierurgii) prin care cretinul primete harul divin, ca
for dumnezeiasc – necesar împlinirii scopului su firesc i suprafiresc.
Credinciosul, avându-L ca model moral i comportamental ideal pe
Hristos, intr în comuniune cu El, prin Sfintele Taine i, cu ajutorul harului
divin i al iubirii, primete puterea înnoirii întregii sale fiine. Hristos, fiind
fora activ i permanent prezent în Biseric i în noi, reprezint izvorul
renaterii noastre spirituale i, prin urmare, centrul vieii morale a cretinului
care înelege c binele absolut nu este o realitate impersonal, caracterizat
prin supunerea fa de o serie de reguli, ci are chipul personal al Celui ce
asigur, cu iubire, comuniunea de via cu El, i prin El, cu semenii i cu
întreaga Creaie. În acest sens Sfântul Apostol Pavel afirm cu profund
credin: „Toate le pot întru Iisus Hristos, Cel ce m îmbrac cu putere”
(Filip. IV, 13).
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Aadar, morala cretin-ortodox are – în mod evident – un caracter
hristocentric, sobornicesc i duhovnicesc.
În esena legii morale se afl binele, inseparabil legat de Dumnezeu
Care pretinde credincioilor s împlineasc voina Sa, considerat norm
obiectiv a faptelor cretinului ce are ca scop fundamental preamrirea lui
Dumnezeu, reuind s se asemene cu El doar dac Îi druiete cu iubire
propria voin în toate împrejurrile vieii pentru a dobândi, astfel, împria
dumnezeiasc, cldit, i aceasta, pe comunitatea moral a oamenilor. Însui
Mântuitorul ne spune: „Mâncarea Mea este s fac voia Celui ce M-a trimis”
(Ioan IV, 34).
Cauza moralitii o regsim în buntatea divin, manifestat prin
perfeciune deplin, care înseamn adevratul sens al vieii umane i, deci, i
al fericirii personale. În predica de pe munte, Iisus spre o astfel de împlinire
ne îndeamn: FiĠi, dar, desvâriĠi, precum i Tatl vostru cel din ceruri
desvârit este (Matei V, 48). Aadar, în persoana Mântuitorului – suprem
învtor i ultim principiu al celei mai înalte moraliti i a unui
comportament ireproabil – ni se înfieaz, într-o realitate concret – tipul
cel desvârit ce ne poate da prin harul rscumprrii Sale, puteri
dumnezeieti pentru ca i noi s putem face binele, ajungând, astfel, la
înnoirea i înlare întregii noastre firi umane i, prin aceasta, la adevrata
libertate moral i de aciune.
Desvârirea divin a lui Iisus const în calitile fundamentale ale
sfineniei sale: puritatea, iubirea i smerenia. Puritatea este atât neprihnire, cât i deinere a tuturor virtuilor. Neprihnirea, sau lipsa de pcat,
reiese din trirea vieii într-un deplin acord al voinei Sale umane cu voina
divin a Dumnezeu-Tatlui. De aceea El se roag pentru pcatele altora.
Fiind binele întrupat, coroana nesfâritelor Sale virtui, aparinând firii
divine i, izvorând în mod firesc din fiina Sa pentru a le revrsa asupra
lumii, genereaz o armonie desvârit plin de iubire, blândee, milostenie,
rbdare, buntate etc.
Adevrata valoare moral a puritii, evaluat ca fiind un bine, se nate
din împrtirea ei prin intermediul iubirii. Hristos druiete creaturii un
bine dumnezeiesc i, prin acesta, se împrtete i pe Sine. Iubirea Lui,
potrivit celei trinitare – total, necondiionat i absolut – se manifest la
fel i în lumea creat prin El, pentru a-I fi partener de dialog. Jertfa Lui este
mântuitoare. Nici o alt religie sau sistem filosofic nu a promovat ideea
hristic a iertrii chiar a dumanului. Fa de morala iudaic a rzbunrii din
Vechiul Testament, cea cultivat de Hristos prin fapte duse pân la suprema
jertf, pare de neîneles chiar i în vremurile noastre moderne. Putem
înelege aceasta doar dac ne raportm la dinamica existent la nivelul
271

trinitii divine care nu rmâne închis într-o limitat comunicabilitate interpersonal, ci îi arat perfeciunea divin prin iniierea unui asemenea
proiect cosmic cum este Creaia în vârful creia prezena omului este
determinant pentru evoluia lui i a întregii lumi.
Smerenia – ca a treia trstur esenial a sfineniei lui Hristos – este
forma pe care o îmbrac puritatea i iubirea Lui pentru ca toate aceste înalte
caliti s ne poat fi nou accesibile i normative. Dumnezeu-Fiul – prin
chenoza coborârii în lumea oamenilor, a asumrii, în propria fiin divin, a
umanitii, precum i a tuturor faptelor mântuitoare ce culmineaz cu
suprema jertf a morii, dar i a învierii pentru a o salva prin Sine – ne d
dovada iubirii Lui cu adevrat dumnezeieti. De aceea sfinenia Lui are
chipul iubirii i numai prin smerenia acesteia ea se poate revrsa peste toi
oamenii, i, în egal msur, peste întreaga Creaie. Doar astfel putem înelege deosebita opera a Fiului omului i, totodat, a lui Dumnezeu, Care ne-a
druit o via nou prin tot ce a înfptuit, dând o perspectiv supralumeasc
întregii umaniti. Nu cunoatem un profil moral i un comportament mai
înalt ca a lui Hristos care prin sfinenia Sa desvârit, îmbrcat în haina
smereniei, ne-a împrtit tuturor iubirea Lui jertfelnic i salvatoare.
Aadar, Hristos întruchipeaz moralitatea în forma ei suprem, El fiind
modelul absolut de urmat, accesibil i profund uman, dar deschis unei
desvâriri care îi are finalitatea în dumnezeire.
Toate fiinele poart în sine temeiul valorii lor, iar omul, ca stpân
pmântesc al lumii, iniiaz un raport cu acestea în funcie de specificul
fiecreia. De aici decurge un anumit scop: - cel al lumii neînsufleite este
acela de a fi fost creat pentru om, – i cel al omului, de fi fost creat pentru
Dumnezeu (Lactaniu, Grigore de Nisa). Ordinea moral cretin exprim
tocmai aceast ordine a scopurilor care, toate, converg i se reduc, în final, la
un ultim scop – acela al raportrii la Dumnezeu. De aceea esena adevrat a
moralitii exprim modul contient al omului de a-i subordona multiplele i
variatele sale scopuri, binelui suprem, adevrului i frumuseii, toate reprezentate în acea armonie iniial a Creaiei. Dac nu presupunem un Bine
Absolut – Creatorul – i implicit creaturile ce se supun scopului urmrit de
El prin Creaie - nu putem fundamenta o moral real bazat doar pe natura
lucrurilor i nici nu putem înelege adevrata natur moral a fiinelor
raionale. Natura uman – dei deine un principiu moral subiectiv i formal
ce decurge din raiunea i voina sa liber, ca îndreptar al tuturor faptelor
omeneti, dar fiind, în sine, incomplet, nesigur i relativ pentru a exprima o
autentic moral cretin – totui, poate ajunge norm doar printr-o orientare
i o total deschidere fa de suprema norm material-obiectiv i constitutiv a moralitii, ce eman din esena i din voina venic a divinitii.
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Aadar, natura omeneasc devine un criteriu viabil i stabil al moralitii
dac împlinete voia dumnezeiasc, aceea care, fiind principiul absolut, i
totodat, al binelui moral, se impune voinei umane numai pentru a o înva
ca, la rândul ei, s fac binele, i astfel, s o desvâreasc cu adevrat.
Voina divin i se impune omului, în mod direct, prin legi care îi sunt
descoperite prin revelaii naturale ori supranaturale, dar i, în mod indirect,
prin legi date de autoritatea bisericeasc, dar i prin cercetri tiinifice.
Scopul lor este de a promova, a realiza i a asigura binele în cadrul unei
societi i pentru toi membri acesteia, orientând eforturile oamenilor ctre
atingerea unui deziderat comun. Pentru învtura moral a cretinismului,
fundamentale sunt atât legea Vechiului Testament cât i cea a Noului
Testament, pentru c ambele au acelai scop, acela al realizrii mântuirii
omului de ctre Dumnezeu. Dac prima este pregtitoare i, prin aceasta,
nedeplin, cea de-a doua – prin Hristos – devine o împlinire a celei dintâi.
Iisus Însui se numete pe Sine scop al Vechiului Testament care, prin legile
sale, sfinte, drepte i bune (Rom. VII, 12) reprezint, pentru credinciosul ce
împlinete poruncile ei, un mijloc sigur de a ajunge la viaa venic. Dei
ambele Testamente au aceleai porunci morale, totui în Noul Testament –
Hristos le unific, ridicându-le la desvârire. În Vechiul Testament exist
acel dualism între om i legea care i se impune, pe care el o simte ca pe ceva
strin lui i greu de îndeplinit, ce nu-l convinge i nu-l schimb, pentru c
dei o recunoate i i se supune, îns din fric, el nu i-o însuete în adâncul
su luntric. În Noul Testament, prin faptul c se arat i modul în care
poruncile acestea pot fi îndeplinite, ele capt un sens mult mai înalt. Legea
trebuie s devin una cu fiina credinciosului i, depind formalitatea
respectrii ei, s emane din inim. În felul acesta, în ea va coborî harul divin
care îl va lumina pe cretin cu aceeai iubire creatoare, specific i
dumnezeirii. Deci, aceast lege nou, a iubirii, dat de Hristos oamenilor,
capt un caracter universal, asemmându-se cu iubirea divin care îi
cuprinde pe toi, chiar i pe dumani (Matei V, 44). Obligativitatea împlinirii ei este exprimat foarte clar de Mântuitor la Cina cea de Tain:
„Porunc nou dau vou: S v iubii unul pe altul. Precum v-am iubit Eu pe
voi, aa s v iubii i voi unul pe altul„ (Ioan XIII, 34). Îndeplinirea tuturor
îndatoririlor zilnice, printr-o astfel de concepie, este cu mult mai uoar ca
în Vechiul Testament, dând liberatate cretinului care ndjduiete, astfel,
într-o rsplat de bunuri venice, nu vremelnice, promise chiar de Iisus:
„Bucurai-v i v veselii, c plata voastr mult este în ceruri” (Matei V,
12). Harul Duhului Sfânt, ce se revars cu iubire asupra oamenilor, îi
însufleete, dându-le puterea de a îndeplini, uor i cu duhul dragostei fa
de Dumnezeu, poruncile legii noi: „De vei pzi poruncile Mele, vei rmâne
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întru iubirea mea” (Ioan XV, 10). Noua lege devine o lege a libertii din
dragoste, iar râvna i vrednicia de a o împlini este dat prin harul Domnului
(2 Cor. III, 5). Acesta este, de fapt, mijlocul de desvârire a idealului moral
care, din cauza pcatului strmoesc, îi pierduse harul divin. i astfel, prin
crucificarea Mântuitorului se instituie un nou Testament, iar jertfa lui
Hristos revars daruri harice asupra noastr, actualizându-i permanent taina
Sfintei Euharistii. Credinciosul depete legea veche ce doar prefigura, ca o
umbr, bunurile viitoare (Evr. X, 1) i, ajutat de jertfa hristic, îi poate
corecta i reorienta întreaga statur moral-comportamental înaintea lui
Dumnezeu, mutânu-i efortul de la cele materiale – spre cele spirituale, de la
cele rele la cele bune i, apoi, la cele venic bune. Legea Vetero-Testamentar,
adresându-se doar evreilor, era particular, Legea nou, a iubirii, devine
universal, actual i venic, asemenea structurii trinitii divine, întrcât se
revars, în mod egal, asupra tuturor celor ce cred în Hristos i în misiunea
Lui mântuitoare. În felul acesta, toi credincioii au dreptul de a lua parte la
mântuirea în Iisus Hristos, ca fii ai aceluiai Dumnezeu care a ptimit i s-a
jertfit, de bunvoie, primind moartea spre iertarea pcatelor lumii, dar i
pentru a ridica umaniatatea, pe care o purta în propria fiin, la o condiie
existenial superioar. Dac legea veche era respectat prin fric, legea
nou îi are temeiul în iubire – care ordoneaz i îndrum fiina uman ctre
principiul creator i activ-proniator al tuturor lucrurilor.
Prezena Mântuitorului în lume îi certific, odat în plus, calitatea i
rolul Su de model divino-uman al desvâririi noastre în concepia i
modul de via cretin, destinat celei mai înalte spiritualizri a omului.
Rolul Su deriv, în primul rând, din dubla Sa natur i, ca atare, înelegem
c Iisus venise pentru a reface legtura dintre Dumnezeu i omul care o
pierduse prin pcat. O asfel de lucrare pedaogic de luminare printr-o
învtur deosebita va fi înfptuit atât de El Însui cât i de discipolii Si,
dup înlarea Sa la cer. Pentru ca aceast nou cunoatere s prind roade,
trebuia ca omul s fie susinut i întrit pentru a merge pe drumul drept.
Fiind un asemenea conductor, Iisus va restabili condiia existenial a
omenirii, artânu-i c prin propriul Su exemplu i prin întreaga Sa fiin,
dedicat lumii, El reprezint adevrata cale a mântuirii. Slujind astfel,
Hristos are demnitatea de Arhiereu – ca deplin mijlocitor între om i
Dumnezeu. În egal msur are demnitatea de Învtor – prin care
comunic, doar unora i în chip tainic, voia lui Dumnezeu i posibilitatea de
a-L cunoate: - prin natur, - prin anumite evenimente, - sau prin profei. A
treia demnitate este aceea de a fi cel mai mare Profet, adic - interpret al
voinei lui Dumnzeu i al realizrii comuniunii prin care învtura se poate
realiza în mod clar i desvârit.
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El are, totodat, i demnitatea de împrat în plan creaional, exprimând
prin propria Sa prezen i lucrare ce eman din duhul iubirii mântuitoare
mai mult decât revelaiile prin natur sau, mai explicit, prin Evanghelia Sa.
Aceast demnitate decurge din atotputernicia Sa ce protejeaz i conserv
natura i, folosindu-se de legile ei, guverneaz întregul Univers i, împlicit
conduce destinul omenirii. Atotputernicia Sa, primit ca pe o misiune de la
Dumnezeu-Tatl, El i-o exercit prin adevr i iubire, sensibilizându-ne i
cucerindu-ne sufletele cu jertfa propriei fiine. Poruncile pe care le d
oamenilor sunt îndemnuri pline de iubire mântuitoare, iar puterea Sa, susintoare a lumii, se manifest atât în planul unei ordini Statale i, evident,
într-un cadru istoric tulburat de frmântri i oprimri sociale, cât i în
planul dureroaselor experiene individuale care îi deschid omului sufletul
pentru a-l primi pe Iisus i a-i recunoate autoritatea, pe care numai un
Împrat o poate avea, i astfel, devine posibil mântuirea. Suveranitatea Sa
absolut nu inspir fric, ci bucurie, pentru c nu este o for fizic, ci una
spiritual ce confer siguran, încredere i supunere din convingere,
artându-ne c iubirea Sa fa de oameni merge pân la propria moarte, care
este învins pentru a ne demonstra c, fiind alturi de El i sacrificându-ne
asemenea Lui, putem învia, deschizându-ni-se, astfel, perspectiva desvâririi într-o Împrie fiinial existând venic prin Iubire.
În concluzie: demnitile Mântuitorului – de Profet, Arhiereu i
Împrat – sunt absolut necesare ca form suprem de manifestare a unei
fiine superioare care - prin Iubirea Sa suprafireasc – vrea s restaureze
condiia omului i, desvârindu-l prin har, s-l ridice la egalitatea i deci, la
fericirea din sânul sublimei comuniuni a Treimii dumnezeieti.

275

O SINTEZ A CERCETRII ANTROPOLOGICE
A COPIILOR CU DEFICIENE AUDITIVE I DE
VIZUALE DIN BUCURETI (2002 – 2009)

Dr. Eleonora Luca, Dr. Corneliu Vulpe, Monica Petrescu,
Dr. Lăcrămioara Petre
Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Bucureşti,
Academia Română

Studiile de antropologie auxologic au ocupat i ocup un loc important
în cercetarea antropologic româneasc. Numeroi cercettori din Institutul
de Antropologie „Fr.I. Rainer” din Bucureti (Suzana Grinescu-Pop,
Th.Enchescu, Cristiana Glavce, C. Vulpe, Eleonora Luca etc.) i de la
filiala din Iai (Maria Cristescu, Maria tirbu, Georgeta Miu, Maria Roca,
Cezarina Blteanu, Maria Istrate, Ana arc, Angela Simalcsik etc.) au
elaborat studii cuprinztoare, transversale sau longitudinale, privind nivelul,
ritmul, viteza de cretere i dezvoltare, acceleraia, dezvoltarea comparativ
a copiilor din mediul urban/rural, asemnarea prini/copii, maturizarea
sexual. Aspecte ale creterii i dezvoltrii au fost urmrite de la nou-nscut
la tânrul matur, i chiar din perioada intrauterin (Cristiana Glavce, Dana
Ciric), utilizându-se metode clasice i moderne. Exist i contribuii, e
drept, mai puin numeroase, privind creterea i dezvoltarea copiilor din
categorii speciale, cum ar fi copiii orfani crescui în casele de copii (Silvia
Ghigea i colab., 1991), copii cu dizabiliti neuromotorii, auditive, vizuale
(Maria Elena Roca i colab., 1989; Ana arc i colab., 1989; C.Vulpe,
Eleonora Luca i colab., 2002-2009; Adina Baciu, 2008), copiii cu boli
genetice, cum ar fi hemofilia (Elena Radu, 1984), thalasemia (Cristiana
Glavce, Cristina Ciovic, 2003), boala Wilson (Florina Raicu, 2008) etc. (1,
5-12, 14, 15).
În anul colar 2008/2009, numrul copiilor i elevilor cuprini în
învmântul special, primar i gimnazial a fost de 16048 pe ar.
În colile speciale pentru deficienii de auz sunt menionai 1311 elevi,
iar în cele pentru deficienii de vz, 645 elevi (18).
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Cercettorii colectivului „Antropologia familiei” condus de dr. Corneliu
Vulpe au realizat, începând din 2002, un studiu bio-medical i social asupra
copiilor i adolescenilor cu dizabiliti vizuale i auditive din clasele I-IX
de la dou coli speciale din Bucureti privind dezvoltarea lor fizic,
structura dermatoglifelor digitale, palmare i plantare, morfofizionomia
ochiului i urechii, tipul deficienelor auditive, respectiv vizuale, prezena
acestora în ascenden (heritabilitatea lor), tabloul patologic asociat mai
mult sau mai puin deficienelor, tipologia i dimensiunea familiilor, rangul
copiilor deficieni, vârsta prinilor la naterea copilului studiat, ocupaia
prinilor, mediul de provenien etc. (8-12, 15).
Lucrarea de fa reprezint, sintetic, rezultatele noastre privind
morfotipologia acestor subieci i unele aspecte bio-medicale i sociodemografice. Studiul nostru îi revel importana în sfera larg a tiinelor
medicale, sociale i ale educaiei, în managementul centrelor de asisten
social i a învmântului special de toate gradele.

Material i metod
Volumul eantioanelor înregistreaz fluctuaii în funcie de caracterul i
aspectul incriminat. Cele dou loturi sunt alctuite din: 166 de copii cu
deficiene de auz (59 biei i 107 fete) cu vârste cuprinse între 8-15 ani,
respectiv 158 copii cu deficiene de vz (102 biei i 56 fete) cu vârste între
7-19 ani. Datele statistice naionale susin reprezentativitatea loturilor
selectate i cercetate de noi.
S-au prelevat 16 dimensiuni absolute cefalo-faciale i corporale (dintre
care am reinut 11) i s-au calculat 9 indici conformativi pentru fiecare
subiect (tabelul 1).
Pentru a estima dezvoltarea metric cefalo-facial i corporal a copiilor
cu deficiene de auz sau/i vz, s-a utilizat în prelucrarea datelor variabila
normat „z” (sau distana redus „z”), comparând fenotipurile metrice ale
subiecilor cu valorile medii ale copiilor normali în funcie de caracter,
vârst i sex (C.Glavce i colab., 1988 a : 55-66, 1989 b : 29-40, 1990 c :
11-18; Institutul de Sntate Public Bucureti, 1997 d; Rap. OMS, Genève,
1995 e). S-a apreciat variabilitatea fenotipic i s-au calculat mediile
valorilor normate „z” ale caracterelor metrice pe sexe i pe tip de deficien
(5-7, 17).
Datele privind aspectele bio-medicale i sociale s-au bazat pe fiele
medicale ale copiilor (din care au fost extrase informaii privind tipul de
deficien vizual i alte maladii diagnosticate de medici specialiti
oftalmologi, neurologi, medici colari, psihologi etc.), pe metoda interviului
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i pe constituirea arborilor genealogici (îndeosebi pentru aspectele bio – i
socio-demografice i pentru aprecierea transmiterii ereditare a deficienei).

1. Dezvoltarea metric cefalo-facial i corporal a copiilor cu
deficiene auditive i vizuale (tabelul 1, figurile 1 i 2)
Comparativ cu copiii normali, copiii cu dizabiliti auditive i vizuale
sunt, în general, bine dezvoltai fizic, cele mai multe medii ale variabilei
normate „z”, cu valori predominant negative, înscriindu-se în categoriile de
variaie „M ± ”. La copiii deficieni de auz nu se înregistreaz diferene
statistic semnificative, cu o singur excepie: la biei, pentru indicele facial,
mai mic (acetia având o fa semnificativ mai joas). În schimb, la copiii
cu deficiene de vz întâlnim mai multe diferene semnificative: bieii au
înlimea capului, în valoare absolut i relativ, mai scund, iar mandibula
mai larg; fetele au înlimile faciale mai mici, iar lrgimile relative ale
frunii i ale nasului mai mari (8, 10-12).
Comparând dezvoltarea copiilor cu dizabiliti (fig.1) se remarc
dezvoltarea mai slab a copiilor deficieni de auz din punct de vedere al
conformaiei cefalo faciale. Lrgimile relative ale frunii, mandibulei i
nasului sunt semnificativ mai mici decât la copiii deficieni de vz. Doar
înlimea absolut a nasului este mai mare, semnificativ, la copiii deficieni
de auz (raportul diferenelor semnificative comune ambelor sexe este de
6:20 caractere considerate). În plus, bieii deficieni de auz au o calot
cefalic mai înalt, iar din punct de vedere ponderal i trofic sunt mai slab
dezvoltai fa de bieii deficieni de vz (raportul diferenelor semnificative dintre biei este de 10:20). Fetele deficiente de auz au un indice
cefalic i o lrgime a feei mai mari, iar limea frunii mai mic decât fetele
cu deficiene de vz (raportul diferenelor semnificative dintre fete este de
9:20).
Dimorfismul sexual metric (fig.2) se manifest statistic semnificativ
doar la copiii cu deficiene de vz, pentru indicele nazal mai mic la biei.
La copiii cu deficiene auditive, bieii depesc uor fetele la nivel
cefalic prin cele trei diametre (lungime, lime, înlime) i prin înlimea în
raport cu limea calotei. La nivel facial, bieii au fruntea i mandibula mai
largi. Corporal, bieii au o troficitate mai bun.
Fetele au o dezvoltare mai bun a segmentului facial prin înlimea i
limea feei, înlimea i limea nasului i, conformativ, prin indicii de
lrgime a frunii, indicele facial i indicele nazal. Ele depesc bieii i la
nivel cefalic prin indicele cefalic i prin înlimea raportat la lungimea
calotei. Fetele sunt uor mai dezvoltate statural i ponderal.
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La copiii cu dizabiliti de vz, bieii depesc uor fetele prin cele
dou diametre cefalice orizontale i indicele cefalic. La nivel facial au mai
mari lrgimea feei, înlimea feei i a nasului, indicele de lrgime a feei i
indicele facial. Ei sunt ceva mai bine dezvoltai din punct de vedere
corporal, prin statur i troficitate.
Fetele depesc bieii la nivel cefalic, dimensional i conformativ prin
înlimea calotei. La nivel facial, ele au limea absolut a mandibulei,
nasului mai mic i lrgimea relativ a frunii i a nasului mai mare. Ele sunt
uor mai dezvoltate ponderal.

2. Aspecte medicale, bio-demografice i sociale privind copiii cu
deficiene auditive i vizuale (tabelele 2, 3, 4)
2.1. Tipul i intensitatea deficienelor auditive i vizuale (tabelele 2a i 2b)
La copiii cu deficiene auditive predomin net surditatea bilateral
(99%), îndeosebi sever i medie (96%) (tabelul 2a) (11).
Copiii cu deficiene vizuale au, în majoritate, o deficien bilateral
(88%). Subiecii total afectai, orbi, înregistreaz o pondere de 7,74%. 27%
dintre copii au o deficien bilateral sever, medie sau lejer. Deficiena
unilateral are o pondere de 11,61%. Se remarc predominana tulburrilor
de vedere (ca frecven i intensitate) la ochiul stâng (tabelul 2b).
2.2. Prezena deficienelor în familiile subiecilor (tabelele 3a i 3b)
În fiele medicale ale copiilor surdo-mui sunt consemnate o serie de
cauze probabile ale deficienei auditive: congenitale, boli în prima copilrie
(rubeol, meningit, oreion, otit etc.), antibiotice în perioada de sugar
(penicilin, streptomicin, gentamicin etc.), accidente i boli ale mamei în
timpul sarcinii, prini alcoolici etc. În 53% din cazuri, surditatea este
prezent în familiile subiecilor (considerând cel puin o rud afectat),
pentru 18 biei (15,25%) i pentru 45 de fete (38,14%) (tabelul 3a) (11).
În ceea ce privete copiii cu deficiene de vz, omiând pe cei la care
lipsesc informaiile sau fr familie, 60 de subieci au bunici afectai
(63,83%), 58 au prini afectai (61,70%), 36 au frai afectai, iar 6 au rude
din partea mamei afectate (6,38%). Deficiena se transmite la descendeni
preponderent pe linia bunici materni – mam i într-o mai mic msur pe
linia bunici paterni – tat, iar, în funcie de sex, deficiena afecteaz
preferenial genul masculin (61:33) (tabelul 3b).
Analizând comparativ subiecii celor dou categorii de deficiene,
remarcm o heritabilitate mai mare în cazul deficienei de vz. Se remarc,
deasemenea, c deficienele auditive afecteaz mai mult fetele pe când cele
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vizuale mai mult bieii, aa cum observm i în cazul volumului eantioanelor în funcie de sex (59 biei : 107 fete cu deficiene de auz,
respectiv, 102 biei : 56 fete cu deficiene de vz).
2.3. Afeciuni consemnate în fiele medicale ale subiecilor
În fiele medicale sunt consemnate afeciuni posibil asociate cu
deficiena auditiv sau vizual a subiecilor.
La copiii surdo-mui sunt menionate cazuri de tulburri de
comportament, imaturitate psihoafectiv, subdezvoltare intelectual,
sindrom Marfan, sindrom hipercinetic, parez facial etc. (11).
Afeciunile care predomin la copiii cu deficiene de vedere sunt
afeciuni structurale i fiziologice ale ochilor, cum ar fi: strabism, cataract,
nistagmus, miopie forte, retinopatie, hipermetropie, astigmatism, glaucom,
atrofie de nerv optic, glob ocular dezorganizat, lipsa cristalinului etc. Unii
dintre copii au fost supui unor intervenii chirurgicale, cele mai multe la
ochiul stâng. Deficienele de vedere sunt însoite, printre altele, i de
afeciuni neurologice i psihosomatice: sindrom ADHD, retard intelectual,
encefalopatie, surditate, tulburri de comportament, sindrom cerebelos,
autism, tetraparez spastic etc. Am întâlnit trei cazuri de sindrom Down,
unul de albinism i unul de toxopasmoz congenital.
2.4. Aspecte privind familiile subiecilor i mediul lor de provenien
Tipologia familial a subiecilor (tabelul 4)
Familiile deficienilor sunt, în general, de tip nuclear. La surdo-mui
este o pondere mai mare de familii adoptive comparativ cu nevztorii care
prezint o pondere mai mare de familii în concubinaj i familii monoparentale, precum i subieci aflai într-un centru de plasament.
Dimensiunea familiilor i numrul copiilor afectai (fig.3, 4)
La copiii surdo-mui amplitudinea de variaie a dimensiunii este
cuprins între 1-6 copii, iar la cei deficieni de vz între 1-10 copii. La
ambele categorii de deficieni, familiile au mai frecvent 1-3 copii (80-86%).
Cele mai multe familii au un copil afectat (78-82%) sau doi (17-18%).
Rangul copiilor deficieni studiai
Ne referim la ordinea copiilor deficieni în funcie de data naterii lor în
fiecare familie i în raport cu ceilali frai.
În familiile analizate, subiecii sunt, mai frecvent, de rangul 1, o
pondere apreciabil înregistrând i subiecii de rangul 2 i 3. Copiii
deficieni de vedere de rangul 1 au o pondere mai mare decât cei surdo-mui
(50,43% : 39,16%) de acelai rang.
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Vârsta prinilor la naterea copiilor deficieni
Amplitudinea de variaie a vârstei prinilor la naterea copiilor surdomui este cuprins între 17-48 ani pentru tai i, respectiv, 17-43 ani pentru
mame. Am apreciat pentru tai o vârst medie de 29 de ani iar pentru mame
puin peste 24 ani. Prinii copiilor deficieni de vz au o amplitudine între
19-36 de ani pentru tai i respectiv, 16-34 de ani pentru mame. Pentru tai
vârsta medie este de aproape 27 ani iar pentru mame puin peste 23 ani.
2.5. Mediul de provenien a copiilor deficieni
În strâns legtur cu amplasarea celor dou coli speciale, ponderea
cea mai mare o înregistreaz subiecii bucureteni (34% deficieni auditivi:
57% deficieni de vz) i, în general, cei provenii din mediul urban
(60-80%). Comparativ, se remarc o pondere mai mare a subiecilor din
mediul rural cu deficiene auditive (40% : 17%).
Cele mai multe judee de provenien a copiilor cu deficiene auditive i
vizuale sunt judeele învecinate: Prahova, Ilfov, Giurgiu, Clrai, Arge,
Dâmbovia, Teleorman. Sunt i câiva subieci din Oltenia, Dobrogea sau
Moldova.
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GRAAL MITOCONDRIAL;
OMUL TRANS-FIGURAT.
UN DISCURS INTERDISCIPLINAR

Autori1: Gabriela-Mariana Luca, Danina Muntean, Liliana Vasile

Motto:
Din nerbdare, Omul a pierdut Paradisul,
din lene nu se mai întoarce acolo.
Kafka
Dar înĠelepciunea unde se gsete?
(Iov, 41,24)

De ce un studiu interdisciplinar?
În ciuda imenselor progrese tiinifice, astzi pare i mai grea decât
odinioar trasarea unei linii ferme între tiin i religie. Traversm o epoc
definit drept realism critic care ne susine în dorina de a interpreta lumea
în care trim i vremurile. Imaginarul societal i realismul critic, dou
structuri aparent antinomice, cel puin datorit termenilor prin care se definesc, se pot întâlni pe teren antropologic. Atât tiina cât i religia vorbesc
despre lucrurile existente în natur, dar sunt dispuse s critice mijloacele
proprii de reprezentare a lumii. Teoriile tiinifice i metaforele teologice se
întâlnesc în zona imaginarului. Punerea de acord a acestor dimensiuni ar
trebui s ne ofere imaginea omului contemporan, preocupat de prezentul
su, îngrijorat pentru un viitor pe care îl sper mai bun, mândru de zestrea sa
cultural.
Jean-Jacques Wunenburger (2000: 27), profesor de filosofia imaginarului la Universitatea din Burgogne, analizeaz cu minuiozitate metamorfozele sacrului din ultimul secol. Concluzia sa este legat de transmiterea i
controlul unei culturi de tip nou care nu se mai arat câtui de puin sacr. În
1

Autorii, filolog-antropolog, fiziopatolog, anatomopatolog, au contribuii egale la acest
material
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general, sociologii i etnologii sunt de prere c aceste atitudini nu reprezint declinul sau reînnoirea sacrului. Ele sunt percepute doar ca nite posibile deplasri. În timp ce Durkheim este de prere c s-a produs un transfer
de sacralitate de la zei la obiecte, Durand (1998:121) afirm c imaginarul
simbolic a rmas neschimbat. Mai aproape de noi ca neam, Eliade spune c:
„omul total nu este niciodat complet desacralizat…” (Eliade, 1995)
Aceasta presupune fr îndoial, observarea foarte atent a noilor zone
de orientare a ceea ce literatura de specialitate definete ca „imaginar
societal”. Numeroase studii de acest gen încearc s explice mutaiile din
societatea occidental. Acolo, progresul economic a oferit publicului i
adevrate tehnici, strategii ale fericirii, cum le defineam într-un alt material,
lsând s se lrgeasc în paralel cu aspectele financiare i numitele „bnci
de vise”. Se pare c aceast atitudine, în loc s compenseze frustrrile, n-a
fcut decât s le sporeasc i mai mult în realitate. Cum pân la noi, esticii,
astfel de subtiliti nu rzbteau, ele au fost ignorate mai tot timpul, imaginea societii de consum lsându-ne permanent gustul neîmplinirilor.
Exist în prezent o multitudine de curente filosofice, religioase, sociologice
care încearc s orienteze individul spre o direcie sau alta cu promisiunea
regsirii spiritului tradiional, dobândirea adevrului etern i accesarea
cunoaterii primordiale doar prin simpla aderare la o formaiune sau alta.
Profitând de faptul c oamenii, contrariai de un prezent prea tehnicizat care
îi intimideaz i le demonstreaz obsedant vulnerabilitatea, sunt tot mai
dornici de a se cunoate, le sunt prezentate scenarii hibride de mituri i
tradiii strvechi, capabile s ofere dezvluiri spectaculoase despre vieile
anterioare. Succesul este garantat din punct de vedere psihologic. Încercarea
nerezolvat de-a lungul istoriei prin permanenta amânare (eul rmânând
marele mister) vizeaz un timp etern în spaii finite (aici sau acolo).
„Iniiat este cel ce ptrunde în straturile supracontiente ale fiinei sale,
prin discipline supraumane trainice, severe, conform injonciunii acelor
vremuri: Ghnoti te afton (nosce te ipsum!)” – reamintete Elie Dulcu
(1998). Am dorit s subliniem, prin aceast parantez, c fiecare dintre noi
este un posibil neofit i c traversm trepte de iniiere, contient sau nu.
Deosebirea const în faptul c unii reuesc s parcurg mai multe trepte,
aceasta face diferenierea i implicit creeaz dificulti în comunicare
(incompleta cunoatere a codului). Putem explica astfel, la un nivel mai
puin metafizic, diferenele de opinie între generaii, pstrarea identitii
apartenenei la o categorie profesional, accesarea i deinerea semnelor
unei puteri (economice, politice, tiinifice, culturale).
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Marcel Mauss (1993:53) a fcut o observaie pe care o considerm
fundamental: de câte ori este vorba despre magie i exerciiul unor profesii
precum medicina, pstoritul, actoria etc. trebuie avut în vedere c puterile
magice nu sunt atribuite persoanelor, ci corporaiilor. Viaa profesional
îi aeaz pe aceti oameni aparte de categoria muritorilor de rând. O alt
realitate, semnalat înc în multe culturi, vine din faptul c iniierea magic
este confundat cu iniierea religioas. Profesorul, elevul i asistena, dac
exist, iau o atitudine extraordinar. Adeptul se crede un ales. Actul este
solemn i se hrnete din aceast solemnitate. Condiiile de transmisibilitate
ale unei cunoateri stabilesc un fel de contract, ceea ce închide societatea
respectiv. Revelaia, iniierea i tradiia devin echivalente. Toate actele
magicianului sunt rituri (i la fel se întâmpl pentru preot i medic,
indiferent de perioada istoric). O antropologie hermeneutic devine astfel
autorizat pe dou nivele: dialogul ca marc a distanei între Altul i
Etnolog; i discursul ca purttor de simboluri. Interpretarea se nate atunci
când fiecrui sens de limbaj i se ataeaz un altul, în urma decodrilor
succesive. Antropologia hermeneutic se legitimeaz doar dac acceptm
faptul c discursul revine de fiecare dat la un cuvânt deja rostit. În aceste
condiii, sensul apare ca inepuizabil atâta timp cât cuvântul va fi rostit.
În prezent, în orice limb vie, exist cuvinte care îi adapteaz sensul.
Adaptarea nu înseamn moarte, ci mai curând convingerea c exist o nou
dimensiune, alteritatea. De aici culegem de fapt elementele pragmatice cu
care opereaz antropologia, numitor comun în interdisciplinaritate.

Lecturi comune, interpretri diferite i totui…
În aceste condiii, cât de serioas ar putea prea punerea laolalt a
povetii lui Jack i a vrejului de fasole, a unei lamele sub microscopul
electronic, a unei suite de întrebri ce par venite dintr-un timp i un loc atât
de îndeprtate încât dau impresia de ireal?
De ce primele vertebre se numesc sacrale sau de ce creierul mic este
numit i „pomul vieii”? (Souzenelle, 1996:185)
Mai mult, de ce straturile optice sunt numite „paturi nupiale” i ce legturi sensibile ar putea exista între urmtoarele cuvinte: Christos (Hristos),
cristae, crisalida, cristal?
Ce legtur ar putea exista între toate acestea i mitocondrie, de exemplu,
pentru a putea, în cele din urm, accesa conceptul de Graal?
Dac Jack e biatul cu boabele de fasole fermecate, o lectur în cascad
a simbolurilor coninute de acest minunat basm iniiatic ne poate trimite la
asemnarea dintre bobul de fasole i formele ftului din pântec, a tlpii
piciorului sau a urechii, la identificarea vrejului ce cretea pân la cer cu
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Axis Mundi, a uriaului ce locuia înalturile cu reprezentanii gigani ai unor
lumi de mult apuse, invocarea unei demonstraii alchimice prin gâsca ce
fcea ou de aur i aa mai departe. O furie de interpretare i imaginaie
poate servi rspunsuri în serie i pentru celelalte întrebri: Christos sau
Hristos înseamn cel uns, cristae ar desemna cutele mitocondriale, crisalida
este nimfa lepidopterelor, dup cum cristalul reprezint un corp omogen, o
structur tridimensional în reea. De remarcat, în primul rând, rdcina
comun a cuvintelor: cris(t). Insistm în a completa cu faptul c o crisalid
este o nimf, dar nimfele2 pot fi i genii ale naturii, imaginate de strmoi
drept nite fecioare tinere i frumoase. Oros, munte în grecete, spaiul
oreadelor, este poate termenul cel mai plin de sensuri în ceea ce privete
divinizarea omului.
Istoricul Otto Rahn (2010) realizeaz o admirabil sintez a acestui
leagn de civilizaii i, implicit, de aspiraii: Hercule a devenit olimpian pe
muntele Oeta, schimbarea la fa a lui Hristos se petrece pe muntele Tabor.
Trubadurii vremurilor medievale tiau aceste lucruri pe când cântau dorurile
perfeciunii. În poemele din vechime, soarele rsrea firesc de la est,
curbând mituri în arcul unu ce se întindea din munii gigantici ai Asiei pân
în paradisul sacru al grecilor iar apoi, în arcul doi, de la greci i pân la
Pirinei, unde Heliadele, fiicele lui Helios (Soarele) au aezat grdina
Hesperidelor: trâmul luminat al sufletelor. i, deloc întâmpltor, aflm c
Vârful Sfântului Bartolomeu, unul dintre cele mai frumoase piscuri din
Pirinei, este numit de ctre cei din Provence Muntele Transfigurrii sau
Taborul, localizat între Valea Ulmilor, Olmes i Sabarthes, Valea
Sabartului, unde Maica Domnului i-a promis lui Carol cel Mare victoria
asupra sarazinilor. Crruia stâncoas ce duce la peterile din Sabarthes se
numete calea Celor puri, calea catarilor.
Ce neîmplinire, ce dor al cunoaterii i-a trimis pe toi aceti oameni în
cutarea înelepciunii?3
2

Nimfele apelor purtau numele de oceanide, nereide i naiada, cele ale munilor se numeau
oreade, iar ale pdurilor driade i hamadriade. Acestea erau des invocate de oameni întrucât
aveau darul profeiei (adic stpâneau timpul). Inevitabil, legendele legate de numele lor
trimit adesea la trâmuri locuite de zei.
3
Când zidurile Montsegurului în erau înc în picioare, catarii pstrau între ele Graalul.
Monsegur era în pericol; armatele lui Lucifer erau la poalele zidurilor sale. Voiau s ia
Graalul s îl pun la loc în diadema prinĠului lor, de unde se rupsese i czuse pe pmânt
în timpul cderii îngerilor. Într-un moment de cumpn, un porumbel a venit din cer i a
despicat Taborul în dou. Esclarmonde (prinĠes, foarte tânr i foarte frumoas ca o
nimf), pstrtoarea Graalului, a aruncat preĠioasa relicv în munte, unde a fost ascuns.
Astfel, ei au salvat Graalul. Când diavolii au intrat în castel, era prea târziu. Furioi, ei
i-au ars pe toĠi cei puri, nu departe de castelul stâncos, pe Camp de Cremats. Otto Rahn.
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Catarii socoteau c Pmântul este Iadul. Pentru ei moartea nu era decât
o schimbare, o transformare, asemntoare întrucâtva cu fluturii care-i
prsesc crisalida pentru a-i etala frumuseea aripilor larg deschise în noua
primvar. Grecii numeau sufletul Psyche, care literal înseamn fluture. De
ce a vrut acest Psyche s aib lâna de aur? În parantez fie spus, dar deloc
întâmpltor, pe care au gsit-o atârnând de o creang a stejarului sacru. V
amintii de driade? Tot în grecete, drys înseamn lemn, stejar. La fel i
galicul drou. Voia lui Dumnezeu a fost interpretat în fonetul frunzelor sale
i în susurul apei din fântâna care izvora la rdcinile sale. Când argonauii
au plecat în cutarea Lânii de aur, au pus o bucat de lemn sacru din Dodona
(un stejar era obiectul unei venerri speciale în Dodona din nordul Greciei).
În legenda argonauilor în Nonnos, navigatorii vd o cup plutind pe
Muntele Lumii cu arborele luminilor. Argonauii au gsit lâna i au fost
chemai ctre stele aidoma unor semizei. Hercule i-a aezat nemurirea între
Lir i Coroan, Castor i Polux l-au ateptat pe vizitiul care s-i conduc la
înlimi greu de bnuit, corabia Argo a fost purtat ca un talisman ctre
radianta Cale Lactee unde, alturi de Cruce, de Altar i de Triunghi, au
demonstrat natura luminoas a unui Dumnezeu etern4. Triunghiul simboliza
trinitatea sfânt; crucea, sacrificiul divin al dragostei; altarul, Cina cea de
tain unde, în noaptea Primei Joi Sfinte, a stat potirul Renaterii.
Ce era deci, acel Graal pe care Parsifal îl cuta?
O piatr! Acea Lapsis exillis (Lapsis ex coelis) – Dorina de Paradis!5
Ce joc al istoriei ne-a aruncat în neant, fcându-ne s cutm în
încercri sisifice chiar ochelarii de pe vârful nasului, pentru a nu recunoate
în miraculosul corp uman, miraculoasa cup a Graalului? Obrznicia, astfel
rostit, a devenit lungul drum fr de întoarcere al cunoaterii. Plecat demult
în aflarea propriului sine, omul se mai caut înc. Mituri întregi s-au cldit
pe principiul arpelui, cu promisiunea tinereii fr btrânee, reînnoind
periodic pieile czute i repudiate, condamnate la o fals uitare. Apollo, care
ajunge în inutul Hiperboreenilor (poporul su ales, fiine pioase cu
obiceiuri pure, fericite, ce se hrneau doar cu fructe, fr s fi ucis vreodat
pentru a mânca) într-o corabie tras de lebede, poate fi, mai târziu asimilat
Sfântului Gheorghe care rpune balaurul (simbol acvatic, nu fiin) i
dezleag apele pentru a lsa natura s renasc, verde i de-o frumusee
4

Op. cit.
El a spus c exist un lucru numit Graal/Al crui nume l-a citit limpede în stele. (Wolfram
von Eschenbach, ed. fr. 1977)
5
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îmbttoare. În aceeai gam cromatic se înscrie Hrismul sau monograma
lui Hristos, verde i ea, i simbolizând spiritul universului cu invocarea
aceluiai sprijin: I.H.S., Iesus Hominum Salvator (Isus Salvatorul
Oamenilor) ca i IeShuaH (în ebraic, Dumnezeu Salvatorul). Fulcanelli6 a
artat c pe forma literei H au fost cldite faadele catedralelor gotice,
temple glorificatoare ale spiritului divin i c Eta- H, din alfabetul grecesc, a
aptea liter, simboliza locuina spiritului, astru ce rspândete lumina:
Helios, soarele simbolizeaz perfect spiritus mundi, J sau I sugereaz focul,
Jes însemnând foc în ebraic. S de la salvator încarneaz prima materie a
filosofilor – sophia, cupa acesteia.
De ce ar vrea un bieel precum Jack s escaladeze, s se desprind de
pmântul din jurul casei printeti, de locul vegheat de buna sa mam?
Adam este Omul de Jos, dup cum, Elohim este omul de sus, rspunde
Annick de Souzenelle. A deveni oameni înseamn a începe s construim
coloan vertebral. „i a visat o scar rezemat de pmânt, al crei vârf
ajungea pân la cer” (Facerea, 28, 12-13), visul lui Iacob. „Scar e un
cuvânt construit pe rdcina S-C-L, pe care o regsim în toate invitaiile la
escaladare: scal, coal, schelet. În ebraic, cuvântul scar, Selam, este
construit: cluzit de pomul tradiiei, sprijinindu-se pe el.” E foarte
important faptul c viaa omului se construiete între cer i pmânt. Dac
omul elibereaz unul din poli se va afla în afara curentului vieii. Coloana
vertebral este cluza luminoas a celui ce tie s vad. Este unealta celui
ce tie s munceasc. Este calea celui ce poate s urce. În India, ira spinrii
este numit brahmadanda „bastonul lui Brahma”. În tainele cretine, Fiul
lui Dumnezeu coboar, iar fiul Omului urc. În hinduism aceasta se
întâmpl pe planul spiritului prin deschiderea celor 7 cakra, de la baza
coloanei (cakra fundamental) pân în vârful capului (cakra coronal).
În momentul intrrii sale în craniu, trunchiul cerebro-spinal emite cele
ase rdcini ale cerebelului – organ numit i arborele vieii. Desenul ce se
contureaz în urma unei seciuni în form de sgeat a cerebelului
seamn cu o frunz de stejar. Creatorul separ lumina de întuneric, ziua
de noapte, mai târziu brbatul de femeie, dar, mai ales, El desparte, în
apele principiale Maim, cerurile. Rdcina Ma este rdcina mam a
tuturor cuvintelor semnificând manifestarea, cum ar fi matière, matern,
matrice, main (mân). Ma este în fiecare din elementele sale simbolul lui
Mi. Syn-bolein înseamn a uni dup cum dia-bolein a pune de-a curmeziul, a separa. Omul de sus este lumea lui Mi7. Acesta poate fi începutul a
6
7

Fulcanelli, Le Mystère des Cathédrales, Paris, 1964
Annick de Souzenelle, op. cit.
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ceea ce, prin speculaie lingvistic, ascundem în spatele firelor (mitos), depnând noi discursuri despre ce este, cum este i unde este, cu adevrat, omul.

Mito-logice i mito-condrice
În consecin, putem spune c toate ideile arhetipale care se construiesc în
jurul cupei trimit la iluminare. „Urnâ, urn ce sugereaz vasul, în India
desemneaz perla frontal sau al treilea ochi al lui Shiva, care a rezultat din
interaciunea vibratorie a forelor sufletului, al cror sediu este, potrivit
Tradiiei, glanda pineal, cu forele personalitii localizate în glanda
flegmei asociat cu centrul major frontal (…). În ezoterismul sufit, este
evocat de asemenea ochiul inimii (...) pentru cretini, inima hristic”8
simbolizat în ezoterismul occidental de trandafirul din centrul crucii. Într-o
metafor rsturnat, în templul interior, smaraldul spart în mii de cristale
mrunte, ar putea fi împlinit prin mitocondrii9. Acestea reprezint cca 30%
8

Patrick Riviere, Sfântul Graal. Istorie i simboluri, Artemis, 2000, p. 206
Mitocondriile, alctuite din: Membrana extern, cu rol de capsul ce separ spaiul
intermembranar de citosol, reprezint o barier pentru moleculele citosolice cu dimensiuni
peste 1 500 Da. /SpaĠiul intermembranar prezint o compoziie ionic similar citosolului i
conine proteine specializate de tipul transportorului de electroni, citocromul c. Membrana
intern este alctuit, la rândul ei, din: poriuni de membran limitant intern dispuse
paralel cu membrana extern, invaginaii spre interior denumite criste ce conin lanul
respirator, aparatul de fosforilare i transportorii membranari. Membrana limitant intern
particip de asemenea la formarea situsurilor de contact. /Matricea mitocondrial cuprinde
enzimele implicate în metabolism, ADN-ul mitocondrial i ARN-ul. Numrul situsurilor de
contact variaz în cursul metabolismului oxidativ, fiind mai crescut în cazul mitocondriilor
cu respiraie activ. Mitocondriile cardiace se prezint sub forma a dou populaii distincte:
mitocondriile subsarcolemale (MSS) situate imediat sub membrana plasmatic i a cele
interfibrilare (MIF), localizate între miofibrile. Stadiul 3 al respiraiei, stimulat de ADP este
mai mare în cazul MIF comparativ cu MSS, în timp ce ambele populaii prezint un cuplaj
similar al respiraiei. MIF prezint un coninut crescut de citocromi respiratori, precum i o
activitate crescut a complexelor transportoare de electroni ale lanului respirator comparativ cu MSS. Se pare c aceste dou populaii sunt diferit afectate în patologia asociat cu
supraîncrcarea lor cu calciu, de tipul ischemiei, cardiomiopatiei i îmbtrânirii. Contribuia
mitocondriilor la lezarea cardiomiocitelor poate fi studiat la 2 nivele: pierderea funciei lor
fiziologice i dobândirea de funcii patologice. In cazul pierderii funciei fiziologice, trebuie
luat în considerare faptul c numeroase sisteme enzimatice sunt prezente la nivelul mitocondriilor normale în exces fa de cantitatea necesar meninerii fosforilrii oxidative. De
asemenea, afectarea semnificativ a funciei mitocondriale conduce la acumularea patologic a substratelor care sunt normal oxidate, precum i la afectarea proceselor celulare
energo-dependente. Nu se tie dac toate mitocondriile sunt afectate în aceeai msur sau
exist o fraciune mitocondrial mai sever afectat. În acest din urm caz, mitocondriile
integre funcional pot compensa fraciunea alterat.
9
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din volumul intracelular al cardiomiocitelor de mamifere (Kim, 1994).
Asistm astzi la o adevrata explozie informaional privind rolul central
pe care mitocondriile îl dein intr-o mare varietate de situaii patologice
asociate cu moartea celular prin necroz sau apoptoz. Mitocondria joac
un rol crucial in metabolismul energetic. Printr-un abuz de metafor, dar nu
de sens, toat activitatea mitocondrial pare s refac în universul descris de
interiorul corpului întregul parcurs mitologic pe care l-am rezumat mai
devreme. Este structura care definete exemplar aezarea în simbol, realizat
magistral de aceeai Annick de Souzenelle: „Atunci când îi regsete
respiraia arhetipal i se înscrie din nou în ea, Omul intr în procesul de
transmutaie în cursul cruia Isaia spune: în loc de aram voi aduce aur, în
loc de fier voi aduce argint, în loc de lemn, aram, i în loc de pietre fier
(Isaia, 60, 17)”10. Inima primete efluviile solare pe care le distribuie apoi
fiinei, transformându-le în adevr pur.
Exerciiul hermeneutic pe care l-am fcut alturând discipline atât de
diferite invit, fr îndoial, la dialog. Ceea ce, cu mii de ani în urm,
oamenii au tiut sau doar intuit, se verific astzi prin metode tiinifice tot
mai performante. Trezirea la via este descris de esenieni prin subtile
jocuri de cuvinte rotite în jurul unor termeni cheie: respiraie, ap, foc. În
prezent, prin mijloacele pe care le deine, tiina arde fulgertor etapele;
imaginea este aceeai, discursul este altul, înelegerea presupune cunoaterea codului. Antropologul Gregg Braden11, la rândul su fascinat de viteza
decriptrilor prezente i de eterna copilrie a fiinei umane, confirm c la
fiecare zece ani cunoaterea uman se dubleaz. Doar într-un deceniu
(1987-1997) au fost strânse mai multe cunotine decât în toat istoria
omenirii. S fie acesta motivul pentru care omul contemporan refuz adevrurile simple ale vechilor basme?
Leziunile induse de ischemia/reperfuzia (I/R) miocardic reprezint o problem major de
sntate asociat în principal sindroamelor acute coronariene i chirurgiei cardiace. Singura
atitudine terapeutic de rutin capabil de a reduce mrimea infarctului este reperfuzia
coronarian precoce prin tromboliz sau angioplastie coronarian primar. În aceste
condiii, cardioprotecia definit ca fiind totalitatea interveniilor farmacologice i nonfarmcologice menite s previn sau s limiteze progresiunea morii celulare la reperfuzie
continu s rmân o prioritate atât a cercetrii fundamentale cât i a celei clinice (Yellon &
Hausenloy, 2008). Actual, se consider c mitocondriile dein rolul central în producerea
leziunilor asociate I/R miocardice (Murphy & Steenbergen, 2008) atât prin privarea
celulelor de rolul lor central în cadrul metabolismului energetic, cât i prin declanarea
morii celulare necrotice – în centrul zonei infarctizate i apoptotice – la periferia acestuia
(Halestrap, 2004).
10
Annick de Souzenelle, op. cit., p. 183
11
Gregg Braden, Codul lui Dumnezeu, For you, 2005, p. 62-77
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Am propus un discurs împletit din trei tipuri de cunoatere, într-un
balans hermeneutic menit s ne arate, de fiecare dat, alt cod i, de fiecare
dat, acelai rezultat. Contm îns pe înelepciunea colectiv i dorina
fireasc de a apra viaa în toat minunata ei diversitate pentru a întâlni, în
cele din urm, Omul, eternul creator de mit. Tinereea fr btrânee i viaa
fr de moarte rmân sarcin constant pentru orice tip de demers tiinific,
independent de codul în care se comunic rezultatul.
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BIODIVERSITATEA
ÎN CERCETAREA ANTROPOLOGIC
LA FRANCISC IOSIF RAINER

Dr. Adrian Majuru,
Dr. Octavian Buda

Antropologia cultural i medical se afl de mai muli ani în Occident
într-un proces remarcabil de transformare conceptual, pe de o parte
determinat de necesitatea societii de a aborda noile provocri ale progresului tiinific, dar mai ales de dilemele etice pe care implic, iar pe de alt
parte determinat de efortul de reactualiza idei i teorii medico-sociale care
s individualizeze colile medicale naionale în plan European.
Diversitatea etnic a României dup 1918 nu a atras doar politicieni i
vizionari, preocupai de imaginea statului naional, ci a devenit i un punct
central al cercetrilor de antropologie cultural elaborate de medici i
biologi în timpul perioadei interbelice.
Dac aceste aspecte sunt relativ bine cunoscute în cadrul istoriei
medicinei româneti, ceea ce îns nu prea s-a abordat la noi este faptul c
multe din teoriile care au stat la baza evalurii strii de sntate i a calitii
vieii, analiza reproducerii umane, planificarea i educaia sanitar, promovarea sntii, ei bine, toate aceste concepii au avut i dimensiuni antropologice cu deschidere direct ctre problematica identitii naionale.
Prilejul oferit de Institutul de Antropologie «Francisc Iosif Rainer» de a
studia arhiva inedit lsat motenire institutului de doamna Rainer-Trancu,
sub titul „succesiunea Rainer”, reprezint pentru cercetarea istoric cele mai
bune auspicii de a oferi istoriografiei româneti i componenta antropologic. Cu contribuii originale în cadrul unei puin cunoscute istorii sociale
i culturale est-europene, axat pe realitile româneti ale timpului. Istoria
poporului român se afl i în detaliile biodiversitii studiate cu
instrumentele specifice antropologiei medicale, biologiei i sociologiei,
aplicate în ultimul caz de profesorul Dimitrie Gusti i în primele cazuri, de
profesorul de anatomie, Francisc Iosif Rainer.
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Colaborarea dintre cei doi a dat un plus de valoare cercetrii interdisciplinare din ara noastr i a artat ce poate face unirea tiinelor aplicate în
înelegerea fenomenului OM, prin prisma bipolaritii sale biologice i
culturale i, din aceast perspectiv, pentru a dezvlui un tablou sintetic al
istoriei i evoluiei poporului român. Se poate coborî în timp i cu ajutorul
biologiei, al analizelor de laborator sau al variatelor categorii de msurtori
pe care antropologia medical le subsumeaz adesea antropologiei culturale.
Toate aceste detalii sunt determinante studiului clasic al istoriei.
Pentru a oferi la început de drum o imagine sintetic a metodei de
cercetare interdisciplinar pe care o aplica profesorul Francisc Rainer în
studiul antropologiei, oferim în continuare textul integral al rezumatului
conferinei prezentate de ilustrul profesor în aula Academiei Române, la
mijlocul lunii mai 1928, privind cercetrile antropologice efectuate la
Nerejul Mare, judeul Vrancea. Studiul final al cercetrilor efectuate de
echipa condus de profesorul Rainer a fost publicat zece ani mai târziu în
volumul «Enquêtes Anthropologiques dans trois villages roumains des
Carpathes» (Monitorul Oficial i Imprimeriile Statului, Imprimeria Central,
Bucureti, 1937, pp. 15-28).
Apoi am pus acest text tiinific în oglind cu articolul ziaristului M.
Sevastos, prezent i el la sedina Academiei Române prilejuit de prezentarea
rezultatelor cercetrilor de la Nereju Mare din inutul Vrancei. Putem observa la
o prim vedere seriozitatea scrierii unui articol de pres, aplicat unui eveniment
tiinific de prim mrime i filtrul foarte fin al societii civile, mai pregtit
atunci decât astzi s îneleag munca de cercetare a vârfurilor ei. Iat mai jos
cele dou texte, primul dintre ele nefiind publicat pân în prezent:

„Cercetri antropologice asupra locuitorilor unui sat
(Nereju Mare) din inutul Vrancei”
„Ce tim astzi despre antropologia ranului nostru se datoreaz cercetrilor profesorului E. Pittard1 din Geneva. D-sa, în decursul mai multor
1

În 1899, Eugène Pittard (1867-1962) obine titlul de doctor în tiin al Universitii din
Geneva prezentând prima tez de antropologie „Alma mater: Recherche d’anatomie
comparative sur diverses séries de crânes anciens de la vallée du Rhône (Valais)”. Cucerit
de antropologie, îi va dedica în cea mai mare parte a vieii sale. Dou mari anchete
antropologice, una asupra craniilor din valea Ronului, cealalt asupra locuitorilor peninsulei
Balcanice, vor face subiectul unor publicaii în reviste de specialitate i a dou opere
majore: «Crania Helvetica» i apoi mai târziu «Les Peuples des Balkans». Aceste memorii
vor avea un succes un rsunator, pentru c tiina antropologiei era la debut. Pittard a
deschis noi orizonturi i a lmurit problemele raselor.
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campanii de studiu a msurat vreo 2600 de ini, cei mai muli din diferitele
judee ale vechiului regat i a formulat – cu precauiile cuvenite, având în
vedere exiguitatea relativ a materialului – încheierile pe care le-a putut
scoate ori întrevedea, lsând în seama cercetrilor viitoare întrirea ori
modificarea lor. Astfel s-a fcut un început bun. Dar antropologia poporului
român rmâne de fcut.
Dou ci ni se arat pentru aceasta. Una ar fi o vast anchet fcut cu
prilejul recrutrilor, aa cum Suedia, acum în urm, a realizat-o pe mai bine
de 40 000 de recrui, Institutul pentru biologia rasei, din Upsala. În urma
acestei lucrri, înfiarea antropologic general a poporului suedez e
cunoscut într-un chip neîntrecut. A doua cale, complementar celei dintîi, e
studiul monografic al locuitorilor din cât mai multe comune din muni, cât
mai izolate, unde s putem gsi aspectul etnic mai vechi al populaiei. De
aceast categorie ine lucrarea pe care am cinstea de a o rezuma în faa d-lor
Voastre.
2
Prilejul de a o întreprinde mi l-a dat dl. Prof. D. Gusti , propunându-i
de a m asocia, pentru latura antropologic, campaniei D-sale de exploatare
sociologic în inuturile Vrancei, a comunei Nerejul Mare. Îi mulumesc
Foarte repede el capt un renume internaional. Henri Beer, director al Bibliotecii de
sintez istoric, l-a invitat s scrie pentru seria «Évolution de l’Humanité» o introducere
etnologica a istoriei. Aa a aprut, în 1924, opera sa de sintez «Les Races et l’Histoire».
Ea a fost tradus în mai multe limbi. În aceast oper, Eugène Pittard este unul dintre primii
care a invalidat tiinific noiunea de ras uman.
De asemenea a produs uimire în Albania unde a descoperit un sit neolitic în apropierea
lacului Prespa i apoi mai târziu în Turcia, unde a descoperit o staiune paleolitic la AdiYaman, aproape de Malatia.
El a creat în 1901 Muzeul de Etnografie al oraului Geneva, în 1912 a creat Institutul
Elveian de Antroplogie i în 1914 o revist tiinific «Les Archives suisses d’anthropologie
générale», în 1916 înfiineaz catedra de antropologie i preistorie a Universitii. În timpul
ederilor sale în România a studiat secta Scopiilor, despre care a i scris «La Castration
chez l’homme et les modifications morphologiques qu’elle entraîne». În acelai spirit, el va
publica în 1932 o carte despre igani sau «Bohémiens».
2
Dimitrie Gusti (1880-1955), sociolog, filozof i estetician remarcabil, a fost membru al
Academiei Române din anul 1919 i preedinte al Academiei Române între anii 1944-1946.
A iniiat i îndrumat aciunea de cercetare monografic a satelor din România (1925-1948),
cele mai importante cercetri fiind realizate în colaborare cu profesorul Francisc Rainer în
satele Nereju Mare (1927), Fundul Moldovei (1928) i Drgu (1932). Dimitrie Gusti a
obinut legiferarea serviciului social în anul 1939, prin care se instituionaliza pentru prima
oar în lume, cercetarea sociologic îmbinat cu aciunea sociologiei practice i cu
pedagogia social. A înfiinat numeroase instituii prestigioase precum: Institutul Social
Român (1921-1939 i 1944-1948), Institutul de tiine Sociale al României (1939-1944),
iar Expoziia Satului Românesc, deschsi în cadrul serbrii „Lunii Bucuretilor” din anul
1936, a fost transfomat în renumitul, astzi, Muzeu al Satului Românesc „Dimitrie Gusti”.
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clduros pentru concursul dat în modul cel mai larg în toate privinele; i
în special, pentru pregtirea moral a populaiei în vederea msurtorilor.3
Astfel, pentru întâa oar la noi, s-a putut alctui monografia
antropologic a unei localiti. Numrul indivizilor msurai e de aproape
3004, dar pentru stabilirea rezultatelor am lsat la o parte fiele copiilor i a
mai multor btrâni. Au rmas 253, i anume 134 de brbai i 119 femei.
Numrul mrimilor msurate la fiecare individ e i el simitor mai mare ca
în cercetrile publicate pân acum: am msurat direct 12 mrimi, a
treisprezecea – capacitatea cranian – am calculat-o dup formulele date de
Pearson i Lee. Pe baza msurtorilor am calculat 12 indice. Mai adaog i
cercetarea sociologic, în privina izooglutininelor, fcut de asistenta din
institutul meu, Dna Dr. Dumitrescu.
Tehnica msurtorilor – acesta e un punct important – e cea expus în
tratatul clasic de tehnic antropologic a lui R. Martin, acceptat astzi de
5
majoritatea cercettorilor. Prezentarea rezultatelor am fcut-o folosindu-m
de metodele tiinei biometrice, care în strintate s-au impus mai pretutindeni în antropologie i care desigur c se vor impune în curând i la noi.
Craniul sau cutia cranian (din latin cranium; denumire popular: Ġeast,
din latinescul testa, cap) este o structur osoas care conine i protejeaz
encefalul, la animalele vertebrate craniate. Aceasta se afl în partea
superioar a endoscheletului mamiferelor. Craniul uman este compus din
opt oase care împreun formeaz o cavitate ovoid cu duritate variabil i cu
o capacitate de circa 1.450 ml (la aduli). Scheletul capului sau masivul
scheletic cranio-facial este un ansamblu de oase ale craniului (în latin ossa
3

Asocierea tiinific a celor dou personaliti se baza pe dorina înelegerii fiinei umane
în complexitatea sa bio-cultural. Legtura dintre aceste dou laturi umane gândite i
analizate de obicei separat, constituia preocuparea comun a anatomistului i antropologului Francisc Rainer i a creatorului de coal sociologic Dimitrie Gusti.
4
Comuna Nerejul Mare avea, în anul 1927, 1874 de locuitori. Alegerea Nerejului Mare a
fost datorit izolrii sale geografice în munii Vrancei, a conutinuitii locuirii zonei înc
din paleolitic. Au mai contat caracteristicile socio-economice ale populaiei din zon, format din rani liberi, cresctori de animale i de asemenea, endogamia ridicat a fost un
detaliu care a contat foarte mult în alegerea localitii. În acest sens, dar i în completarea
cercetrilor din anul 1927, menionm cercetrile de teren realizate peste 30 de ani în
munii Vrancei ƕi ale cror rezultate au fost publicate în remarcabilul studiu: Recherches
anthropologiques dans une région relativement isolée des Carpathes Orientales: Le pays
de Vrancea, de Olga Necrasov, Suzana Pop, Th. Enchescu ƕi C.RiƕcuƜia, Annuaire
Roumain D, Anthropologie, tome 1, 1964, Edtitions de L.Académie de la République
Populaire Roumaine, pp. 45-54).
5
Tehnic utilizat i astzi(Directivele OMS 1995.
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cranii) i ale feei (în latin ossa faciei), cunoscut i sub numele de east,
sau cap. Cel din urm termen este impropriu din punct de vedere anatomic,
deoarece craniul este de fapt o parte care constituie capul. Cu toate acestea,
în alte domenii, cum ar fi embriologia sau biologia, craniul este considerat
ca fiind sinonim al capului. Distincia dintre craniu i fa este foarte clar:
în esen craniul conine encefalul, în timp ce faa este zona în care se afl
muchii mimicii, muchii cu care se realizeaz mestecatul i o serie dintre
organele de sim. Partea interioar a craniului se numete endocraniu, iar
parte exterioar exocraniu. Pe de alt parte, craniul poate fi segmetat pe
vertical, i în acest caz se vorbete despre craniul superior sau bolta
cranian (în latin: calvaria) i craniul inferior sau baza craniului (lat: basis
cranii) (Francisc Rainer, not intrapaginal).
De aceea, pentru fiecare caracter cercetat am artat numrul cazurilor
(n), amplitudinea de variaie (V), media aritmetic (M), eroarea mijlocie a
mediei aritmetice (m), limitele între care trebuie s fie cuprins media
aritmetic definitiv (M±3m), deviaia standard ( ) i coeficientul de
variaie (v), adic valorile indispensabile pentru caracterizarea unei serii de
variante. Toate rezultatele obinute în acest chip sunt sintetizate în tablourile
I i II, care vor putea aduce servicii reale – ca termen de comparaie –
cercetrilor viitoare asemntoare cu cea de fa. Aceste tablouri îmi vor
permite de a nu insista aici decât asupra urmtoarelor puncte:
a. Indicele cefalic e de 81.5 la brbai, 81.4 la femei. Pittard, în ultima lui
lucrare6, d valoarea mediei de 82.52 pentru 2246 de brbai i de 82.75
pentru 370 de femei. Repartizarea cazurilor la cazurile mele e
urmtoarea:
Dolicocefalie (x – 75.9):  10.4%  9.24%
Mezocefalie (76.0 – 80.9):  33.6% 39.5%
Brahicefalie (81.0 – 85.4):  36.6% 32.8%
Hiperbrahicefalie (85.5 – 90.9): 17.9% 18.5%
Izocefalie (91.0 – x):  1.5%  0.0%
b. Indicele morfologic al feei. Nu gsesc o indicaie numeric la Pittard,
ci o descripie: „Ce sont des hommes dont le visage est relativement
court et large. Peut-être ce caractère de champrosopie est-il plus encore
l’apanage des Roumains de la montagne que Roumains de la plaine”.7
6

E.Pittard, Etude sur l’indice céphalique en Roumanie, Buletinul Societii de Geografie,
anul XLV, 1926
7
E.Pittard, Les races et l’histoire, 1924, p. 348 „(...) Sunt brbai a cror fa este relativ
scund i larg. Este posibil ca acest caracter al feei este mai mult o caracteristic a
românilor de la munte decât a celor de la câmpie”.
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Nerejenii prezint: brbaii, un indice de 87.0, femeile de 84.3, deci de
mezoproscopie. În amnunt, cazurile se grupeaz astfel:
Hipereuriprosopie (x – 78.9): 3.1% 8.7%
Euriprosopie (79.0 – 83.9): 28.1% 35.7%
Mezoprosopie (84.0 – 87.9): 32.3% 24.3%
Leptoprosopie (88.0 – 92.9): 31.5% 24.3%
Hiperbptoprosopie (93.0 – x): 10.0% 7%
Avem, deci, reprezentate toate formele, de la faa foarte lung pân la
faa foarte scund, dup cum am avut reprezentate toate formele capului, de
la cea foarte scurt pân la cea lung. E sigur, dar, c nu poate fi vorba de o
8
populaie etnicete omogen. Avem a face cu un amestec de cel puin dou
tipuri.
c. Spre aceiai concluzie ne îndreapt i studiul indicelui nazal. Media
aritmetic e de 65.0 pentru brbai, de 62.7 pentru femei. Pittard d
pentru 2239 de brbai un indice de 70.14, iar pentru 365 de femei, un
indice mediu de 68.8%.9 Împrite în grupe, cazurile se prezint astfel:
Hiperleptorin (x – 54.9): 6.1% 12.9%
Leptorin (55.0 – 69.9): 67.9% 68.1%
Mezorin (70.0 – 84.9): 25.1% 19.0%
Chamerin (85.0 – 99.9): 0.8%  Hiperdamerin (100.0 – x):  -  d. Indicele altitudo-longitudinal (pe care Pittard nu-l d) ne arat o
înlime auricular considerabil a craniului cerebral. Mediile sunt de
66.8 pentru brbai, de 68.3 pentru femei. În amnunime:
Chamecefalie (x – 57.9):  0.00%  0.0%
Ortocefalie (58.0 – 62.9): 11.2% 4.2%
Hipsicefalie (63.0 – x): 88.8% 95.8%
Deci nu este amestecat nici o ras10 cu craniul cerebral turtit.
Unul dintre cele mai importante caractere de ras e cantitatea pigmentului, din pr, din iris, din piele. Am notat intensitatea de colorani a irisului,
a prului, la 245 de ini aduli.
1. Irisul. a) de culoare deschis în 39.6%, între care albastr (în 9.0%
din cazuri) i de culoare albastr-verzuie, verzuie, griz, în 30.6%
8

În lucrarea Enquêtes Anthropologiques dans trois villages roumains des Carpathes, din
anul 1937, profesorul Rainer foloseƕte termenul „tipologic”.
9
E.Pittard, L’indice nasal des Roumains et c., Buletinul societii de geografie, anul XLVI,
1927
10
„ras” este termenul utilizat înainte de anul 1950 pentru „tip antropologic”.
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din cazuri; b) de culoare brun, închis ori deschis, în 29.4% din
cazuri; c) de o culoare nedecis, griz-brun, brun-verzuie, etc. în
31.0% din cazuri.
2. Prul. De culoare brun închis în 56.1% din cazuri; de culoare
blond în 5.3% din cazuri i de culoare intermediar în 38.6% din
cazuri.
Toate nuanele aparin seriei glbui-roiatice. Discongruen între
prigmentaia irisului i a prului (irisul fiind în genere de o coloraie mai
deschis) a existat: foarte pronunat (irisul albastru ori gris-albastru, prul
brun) în 7.8% din cazuri; pronunat în 26.9% din cazuri. E un semn de
încrucire.
Pe baza deviaiei standard am alctuit tabele care mi-au permis s stabilesc limitele tipicitii pentru fiecare caracter i s construiesc grafice pentru
fiecare individ care s ne arate la prima vedere pentru care din caracterele
lui el iese din „tip”11 (care e cuprins între M- i M+ ). Am concentrat pe
graficele sus amintite puncte de vedere în grupe: bunoar toate graficele
cazurilor „c” indicele cefalic hipotipic ori hipertipic ori tipic, spre a
învedera o eventual asemnare de constituie antropologic. Planele
expuse arat, îns, limpede c fiecare din aceste grupe e heterogen. Suntem
în drept s tragem concluzia c amestecul tipurilor antropologice e împins
departe în aceast populaie.
În anii din urm s-a dat o deosebit atenie unei însuiri a sângelui, din
care s-a tins s se fac un caracter fundamental de ras. E vorba de fenomenul de izo-aglutinare a elementelor roii din sânge. Dup modalitile fenomenului – datorite prezenei ori absenei unor anumite substane nedefinite
chimicete, dar evideniabile în mod indirect – substane denumite A, B, ,
ß, s-au împrit indivizii umani în patru grupe, dintre care una conine
substanele  i ß, al doilea A i ß, al treilea B i , iar al patrulea A i B.
Aceste grupe se regsesc în orice populaie de pe glob, dar în proporii
diferite. i acestea par definite pentru un popor dat. Pe deasupra, pare a
rezulta din cercetrile fcute pân acum c cel mai de seam numr de
cazuri cu substan A se gsete înspre nord-vestul Europei, iar cel mai mare
numr de cazuri cu substana B în extremul Orient. De aici tendina de a
admite dou rase fundamentale ale omenirii. E vorba de însuiri ereditare
dup legile lui Mendel 12.
11

Termenul „tip” este folosit aici de Francisc Rainer pentru plasarea individului în
variabilitatea statistic a seriei sale, ƕi nu în sens de tip antropologic.
12
Johann Gregor Mendel (n. 22 iulie 1822 - d. 6 ianuarie 1884) a fost clugr augustin i
cercettor tiinific, cunoscut ca fondator al geneticii. Gregor Mendel s-a nscut la
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Pretutindeni s-au fcut cercetri întinse, i se mai fac înc, în aceast
privin. La noi, Manuil13 i Popovici au meritul de a fi examinat peste
14.000 de cazuri. i în institutul de sub conducerea mea s-a cercetat aceast
reacie de ctre doctor Horia Dumitrescu la 1031 de eleve. Am controlat-o i
Heizendorf bei Odrau, Cehia, într-o familie vorbitoare de limb german. Mendel a fost
îndrumat de ambii si profesori de la universitate i de colegii de la mnstire s studieze
variaia plantelor, executându-i cercetrile în grdina mnstirii. Între 1856-1863 a cultivat
i a studiat plante de mazre, experienele sale ducând la generalizrile ce ulterior au
devenit cunoscute ca „Legile ereditii ale lui Mendel”:
* prima lege: legea uniformitii hibrizilor în prima generaie (F1);
* a doua lege: legea segregrii caracterelor în generaia a doua (F2) sau legea puritii
gameilor;
* a treia lege: legea asortrii independente a caracterelor în generaia a doua (F2).
Mendel i-a citit lucrarea „Versuche uber Pflanzen-Hybriden”(„Experiene asupra
hibridizrii plantelor”) la dou întruniri ale Societii de Istorie Natural din Moravia în
1865. Publicarea lucrrii sale în jurnalul societii în 1866 a avut un impact slab, fiind citat
doar de trei ori în urmtorii 35 ani.
Dup ce i-a completat lucrarea despre plantele de mazre a revenit la experienele cu
albine, în scopul dezvoltrii cercetrilor sale privind genetica animalelor. El a produs o ras
hibrid de albine, dar nu a reuit s redea un tablou clar despre transmiterea caracterelor
ereditare la albine, din cauza controlului complicat al comportrii reginei albinelor. De
asemenea, a descris noi specii de plante care au fost numite cu abrevierea „Mendel”.
În timpul vieii rezultatele sale au fost în general respinse, Mendel murind ignorat de
comunitatea tiinific la 61 de ani, la 6 ianuarie 1884 în Brünn (Brno), Cehia, de nefrit
cronic. Recunoaterea importanei descoperirilor sale a fost realizat doar la începutul
secolului al XX-lea când Hugo de Vries, Carl Erich Correns i Erich von Tschermak au
ajuns în mod independent la aceleai concluzii ca i Mendel, redescoperind astfel legile
ereditii.
13
Sabin Manuil (n. 19 februarie 1894, Sâmbteni, Arad - d. 20 noiembrie 1964, New
York) a fost medic, demograf i statistician român, membru corespondent (1938) al
Academiei Române. A fost membru corespondent al Academiei Române la doar 44 de ani,
absolvent al Facultii de Medicin din Budapesta, reprezentant al societii studeneti din
care fcea parte la Marea Adunare Naional de la 1 decembrie 1918, doctor în medicin al
Universitii din Cluj, bursier al fundaiei Rockefeller, întemeietor al Institutului Central de
Statistic, ef de secie al Institutului de Igien i Sntate Public, secretar general al
Ministerului Sntii i Ocrotirilor Sociale din România (1936), director al Institutului de
Demografie i Recensmânt, conductor al Seciei de Statistic din cadrul Institutului
Social Român, coordonator al recensmântului din 1941, colaborator al lui Dimitrie Gusti
în redactarea lucrrii de mare anvergur Recensmântul populaiei României (1930, în 9
volume). Sabin Manuil prsete România i se stabilete în S.U.A. în anul 1948. Aici îi
continu activitatea tiinific, având un rol deosebit în organizarea Centrului de Cercetare
prin statistic, este membru în Comisia de Populaie a Ligii Naiunilor Unite, membru al
Institutului Regal Olandez de Statistic de la Haga, consultant al Organizaiei Mondiale a
Sntii, vicepreedinte al Uniunii Internaionale pentru Studiul populaiei cu sediul la
Berlin. A încetat din via la New York, pe 20 noiembrie 1964.
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la 730 de Nerejeni. Rezultatele artate nu concord între dânsele, nici
rezultatele grupelor secundare în care am împrit grupul întreg.
Am confruntat rezultatele examenului acesta serologic cu înfiarea
antropologic a indivizilor examinai, aa cum rezult din msurtorile
fcute. E prima cerectare amnunit de acest fel. Se vede limpede c inii
aparinând aceluiai grup sanguin sunt cât se poate de heterogeni din punctul
de vedere somatic i c reacia serologic nu e un caracter de ras supraordonat celorlaltor caractere antropologice. Mai reiese înc din cercetrile
noastre necesitatea ca pe viitor cercetrile asupra grupelor sanguine s ie
seam cu mai mult grij de sex i de vârst, pentru ca rolul eventual al
acestora s poat fi precizat.
Prof. dr. Iosif Francis Rainer„
Acest material nu a fost destinat publicrii. Abia peste zece ani de la
redactarea lui, profesorul Francisc J.Rainer a publicat rezultatele cercetrilor
sale în volumul «Enquêtes Anthropologiques dans trois villages roumains
des Carpathes»14. Între materialul prezentat aici, datând din anul 1927 i
studiul publicat în anul 193715 sunt mici diferene de interpretare i
prezentare, rezultate în urma eventualelor reveniri i adugiri de specialitate,
mai ales dup finalizarea cercetrilor de la Fundul Moldovei (1928) i
Drgu (1932). Dar sunt i detalii care au fost dezvoltate ulterior, cu destul
curaj, într-un studiu separat, publicat tot în anul 1937. Este vorba de
opiniile profesorului Rainer referitoare la lipsa oricrei legturi dintre
„fenomenul de izoaglutinare a elementelor roii din sânge” i „caracterul
fundamental de ras”, prezentate prima oar cu prilejul conferinei din anul
1928 i detaliate în studiul intitulat: „Exist o corelaie între grupele
sanguine i celelelalte caractere antropologice?”.16
Revenind la primvara anului 1928, oferim mai jos un ecou asupra
conferinei profesorului Francisc J. Rainer, publicat de unul dintre
admiratorii si, publicistul M. Sevastos:

14

Enquêtes Anthropologiques dans trois villages roumains des Carpathes, avec 34
planches, dont 20 photographiques, Monitorul Oficial ƕi imprimeriile Statului, Imprimeria
Central, Bucureƕti, 1937, pp. 15-28
15
Volumul a fost publicat ca un „omagiu celui de-al XVII-lea Congres internaƜional de
Antropologie ƕi Arheologie Preistoric, gzduit de Universitatea Bucureƕti între 1 ƕi 8
septembrie 1937”.
16
Francisc J.Rainer, Exist o corelaƜie între grupele sanguine ƕi celelelalte caractere
antropologice?,extras din Revista Medical,1-15 iulie 1937, Institutul de Arte Grafice
«Eminescu» SA, Bucureƕti, 1937
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„Conferina d-lui prof. dr. I. Rainer la Academia Român
D.dr. I. Rainer, profesor la facultatea de medicin, a fcut o cumunicare
în edina public de ieri a Academiei. Este primul caz când cineva care nu-i
academician face o comunicare în faa acestei instituii. La sedin au luat
parte aproape toi membrii Academiei, chiar cei care îi frecventeaz destul
de rar edinele. D.dr.Rainer a spus în esen urmtoarele:
«România este una dintre rile cele mai puin cunoscute din punct de
vedere antropologic. Tot ce se tie despre antropologia României este datorit
savantului elveian Pittard din Geneva, care – pe baza cercetrilor fcute în
mai muli ani de-a rândul – a dat o orientare general asupra noastr, extrem
de meritorie, – i pentru care îi datorm toat recunotina.
Dar e nevoie acum de o cercetare intens a cât mai multor grupe din
populaia rural a rii noastre, ca s ne facem o idee despre alctuirea
somatologic a poporului românesc.
Un început s-a fcut cu cercetarea amnunit a populaiunii din Nerejul
Mare, situat în inutul Vrancei, pe malurile pârâului Zabala, la vreo 80 km
de Focani. Prilejul l-a dat ancheta sociologic întreprins de profesorul
Gusti în vara anului trecut, în acea localitate, – i care a produs un material
de date sociologice i etnografice a cror publicare e în pregtire.
Comunicarea fcut astzi la Academie e o anex la opera organizat de
profesorul Gusti.
E interesant ce repede s-a putut câtiga încrederea populaiei, aa încât
ea s-a pretat cu mult bunvoin la toate cercetrile. Tipul antropologic nu
este unitar. Alturi de un tip înalt, blond, dolicocefal, cu un aspect nordic
cum nu ar putea exista mai caracteristic nici în Scandinavia, exist un alt tip
brahicefal, de statur mai mic i brunet, – precum i tipul intermediar.
E interesant capacitatea cranian considerabil pe care o prezint
locuitorii. Brbaii au în medie 1350 cm3, amplitudinea de variaie fiind de
1200-1700 cm3. Se gsesc numeroase tipuri cu profilul antic al nasului.
Numai 29% din populaie are ochii de o culoare brun, franc. Încolo,
ceilali au ochii de-o culoare din ce în ce mai deschis. La 9 la sut chiar
albastr. În schimb, prul e mai deseori de o culoare deschis. Blonzi nu-s
decât în proporii de 5%.
Cât despre încercarea fcut în anii din urm, de a împri omenirea în
rase fundamentale dup o anumit însuire a sângelui, – se vede i din
aceast cercetare c nu este ceva plauzibil. Dac aceast ipotez ar fi
adevrat, toi oamenii care posed în comun aceiai însuire a sângelui,
formând astfel acelai grup, ar trebui s aib în comun i alte caractere
fizice. Dar cerectarea de fa a artat c, dimpotriv, ei se prezint cât se
poate de eterogen. De unde concluzia c reacia serologic nu poate fi un
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caracter decisiv pentru diagnosticul unei rase. E un caracter fr îndoial
interesant, care trebuie s-i aib locul alturi de celelalte caractere, care
i-au dovedit valoarea».
Aceast comunicare, bazat pe tablouri cu calcule i fel-de-fel de
scheme, a dovedit o munc uria. De-alungul acestor cifre, printre
zigzagurile i ondulaiile figurilor, se simea nu un spirit rece de
matematician sau de statistician automat – ci un nelinitit gând de a simi,
într-o formul, pulsând viaa vie a maselor, prelungit mult în ascendena
indivizilor i a popoarelor, pân la alctuirea îndeprtat a lumilor.
Acest fior care a strbtut comunicarea d-lui prof. dr. Rainer, a
impresionat pe academicieni i asistena, neobinuit de numeroas la sedina
de ieri a Academiei. M. Sevastos. (17 mai 1928)”.
Cum a fost pus în practic metoda de cercetare antropologic de ctre
profesorul Rainer? O descrie chiar el, foarte pe scurt, într-o scrisoare
adresat profesorului Dimitirie Gusti. Prezentm mai jos textul acestei
scurte scrisori nedatat, redactat îns dup publicarea volumului «Enquêtes
Anthropologiques dans trois villages roumains des Carpathes»:
„Scumpe i mult stimate domnule Coleg,
Iat informaiile pe care le doreai, dac am îneles bine inteniile
dumneavoastr:
Concepia general a cercetrii antropologice a coincidat în trsturile
sale eseniale, cu aceia realizat cam în acelai timp în Germania, sub
conducerea prof. Eugen Fischer, de la Berlin-Dahlem. Am mai adugat
cercetarea tipului sanguin. Iar în afara preocuprilor antropologice, am fcut
diagnoza serologic a sifilisului i am dat un mare numr de consulaii
medicale, care au fost foarte cutate îndat ce ranii au simit c ele nu se
fac de form.
Organizarea cercetrii a fost urmtoarea:
I. Probantul trecea întâi la asistentul însrcinat cu luarea sângelui i
executarea reaciilor pentru stabilirea grupului sanguin i a sero-diagnosticului sifilisului.
II. Pe urm veneau la mine, care fceam lucrarea propriu-zis
antropologic, culegerea datelor metrice i descriptive.
III. Un alt asistent, dup aceea, lua dactilogramele.
IV. Acum venea rândul asistentului care fotografia.
V. În sfârit, dac era cazul, venea consultaia dat de doi asisteni
clinicieni.
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Materialul tiinific adunat astfel se compune din peste o mie de fie
antropologice, din rezultatele a peste 2.500 de reacii serologice pentru
stabilirea grupelor sanguine, din vreo 500 de cliee fotografice purtând
fiecare trei vederi ale aceleiai persoane.
În ce privete chestiunea sifilisului, la Fundul Moldovei am fcut 746 de
reaciuni serologice pentru diagnosticarea lui (procedeul Meinicke), cu un
rezultat ce d mult de gândit. Din cele 746 de reaciuni 347 au fost pozitive,
i anume 227 (34% din numrul total de cazuri) franc pozitive, iar 120
(16%) slab pozitive. Deci în total 46,4% din toata populaia examinat s-a
dovedit sifilitic. Cam dou treimi din numrul sifiliticilor sunt femei, o
treime numai brbai. 146 de bolnavi de sifilis s-au lsat îngrijii.
La Drgu numrul reaciilor serolgice pentru diagnoza sifilisului a fost
de 106. Numai 9 (8.54%) au dat un rezultat pozitiv. Aici am stat un timp
prea scurt ca s fi putut iniia un tratament. Ca i la Fundul Moldovei, am
dat bolnavilor o fi tiprit ad hoc cu sfaturi pentru tratament.
Atât la Fundul Moldovei, cât i la Drgu, numrul consulaiilor date a
fost de peste 700, aproximativ egal pentru cele dou localiti, dei la
Fundul Moldovei am stat un timp de trei, de patru ori mai lung. Exact, am
fcut 705 consulaii la Fundul Moldovei, iar la Drgu 703. La Drgu am
beneficiat pentru propagand de experiena câtigat la Fundul Moldovei, i
poate mai ales de faptul c, prin bunvoina caselor de import pentru
medicamente, au putut distribui pacienilor specialiti variate i unele
scumpe.
Pe pagina urmtoare mi-am permis s adaug câteva extrase din recenziile asupra volumului care cuprinde rezultatele anchetelor antropologice,
care fr opera întreprins de D-voastr n-ar fi existat. Am ales anume
recenziile aprute în revistele antropologice de frunte din Frana, Germania,
Anglia.
Primii, v rog, scumpe i multe stimate Domnule Coleg, încredinarea
sentimentelor mele afectuoase i devotate. Fr.I. Rainer”.
Extrase din câteva recenzii asupra volumului anchetelor fcute la
Nereju, Fundul Moldovei i Drgu:
I. Prof. H.V. Vallois, în „L’Anthropologie”, T.48, p.607; îi încheie
astfel lunga sa dare de seam: ”Une très belle série de photographies illustre
cette intéresante monographie dont la présentation matérielle est impeccable
et, qu’on ne peut que souhaiter de voir suivie d’une série d’autre portant sur
les diverses régions du pay roumain”... (O foarte frumoas serie de
fotografii ilustreaz aceast interesant monografie, a a crei prezentare
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material este impecabil i nu pot decât s doresc ca ea s fie urmat de
alte lucrri prezentând diverse regiuni ale rii).
II. Acelai, în aceeai revist, T.49, p.170:
„J’ai donné, il y a peu de temps, le compte-rendu du beau travail de
Rainer”. (Am predat de curând, rezumatul frumoasei lucrri a lui Rainer).
III. J. Schwidetzky în Zeitscher.f. Rassenkunde, T.VIII îi începe astfel
recenzia: „eine ausserordentlich sorgfaltige und ungewohnlich reich
ausgestattete Untersuchung...”(o anchet extrem de atent i neobinuit de
înzestrat).
IV. G.M.Morant în „Man”, revist lunar, publicat de The Royal
Anthropological Institute, London, vol. 38, p. 114, îi încheie astfel
recenzia: „(...) investigation of a few English villages as comprehensive as
this one would be very welcome” (ar fi binevenit o anchet atât de
complet ca aceasta asupra unor sate englezeti).
Profesorul Dimitrie Gusti a fcut, la rândul su, în aula Academiei
Române, o „cald i ptrunztoare caracterizare a personalitii profesorului
Francisc J. Rainer: „Rareori au fost întrunite în mod atât de fericit, aa cum
le-am întâlnit la dânsul, strânse într-un singur mnunchi, însuiri ca
temeinicia tiinific, miestria organizatoare i nobleea sufleteasc.
Profesorul Rainer a fost un adevrat filosof care practic, fr a afia,
înelepciunea – spre deosebire de atâia care o afieaz fr s o practice.
Profesorul Rainer a fost un deschiztor de drumuri noi i în privina unei
antropologii a poporului român, creând fundamentul tiinific prin
cercetrile ce le-a fcut pentru întâia oar pe teren, în trei sate româneti,
care sunt dealtfel i primele monografii antropologice steti din tiina
mondial! Gândul de recunoatere al Academiei restituie celui care a creeat
anatomia fiinei vii locul care de drept îi revine printre cei dintâi savani ai
lumii”.
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DATE CEFALOMETRICE ÎN EVALUAREA
DIMORFISMULUI SEXUAL

Motoc A., Jianu A.M., Stana L.G., Şişu A.M., Şelaru M., Răducan S.
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara,
Disciplina de Anatomie şi Embriologie

Abstract
The data regarding the global and segmental growth and development of
the child are useful in pluri-disciplinary studies which view the human body
as an entity where the biological aspects (both the normal and the
pathological ones) interlace with the socio-cultural ones, thus offering the
possibility to any specialist in the field of humanities and morphological
studies to cover a wide range in contemporary anthropological research. The
development of the skull takes place in two active stages separated by a
stage of relative quiet during the age of seven and puberty when the skull
has a dolichocephalic aspect. During the second stage of active growth
(which starts with puberty) there is a transversal growth of the basis of the
cranium followed by an anteroposterior growth. The degree of genderrelated differences as far as the dimensions and proportions of the skull are
concerned vary greatly according to race, therefore we may say that general
ethnic differences are more pronounced than gender-related ones. Key
words: cephalometry, sexual dimorphism, anthropometric parameters

Introducere
Studiul creterii umane, cu peste 300 de ani de istorie ofer o oglind a
condiiei umane (Motoc M., 2001; Bogin B. 1995), iar condiiile materiale
i morale ale unei societi se reflect în modelele de cretere i dezvoltare
uman. (Tanner J. M., 1986, 1962; Tanner J. M. et al., 1976).
O sintez a datelor privind creterea i dezvoltarea, ca i monitorizarea
fenomenelor, este realizat în cadrul auxologiei, care evadeaz din domeniul
teoretic în cel al posibilitilor depistrii i tratrii unui eventual retard sau
exces de cretere aprut în cursul dezvoltrii. (Ionescu A.N., Mazilu V.,
1968; Tanner J.M., 1962)
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Prezentul studiu abordeaz aspecte cefalometrice ale creterii i
dezvoltrii în perioada pubertii i adolescenei prin prisma anatomiei
dezvoltrii.
Forma capului este dependent de factori genetici i rasiali, ea
definindu-se înc din primul an de via. Dei copilul prezint înc din jurul
vârstei de 7 ani caracteristicile i dimensiunile relative ale capului asemntoare cu cele ale adultului, în perioada pubertar pot s apar remodelri
evideniate prin variaii ale unor parametri cefalometrici. (Milcu t., 1969,
1967; Tanner J.M. et colab., 1973, 1983; OMS, 1995).

Material i metode
Am luat în studiu un lot de 144 de subieci (72 biei i 72 fete) cu
vârsta cuprins între 7 i 18 ani.
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Grafic 1. Repartiia lotului analizat pe grupe de vârst i sexe

Studiul dezvoltrii cefalometrice a fost realizat prin metode somatoscopice i somatometrice. Metoda somatoscopic a permis observarea dezvoltrii armonioase a capului i a corpului.[12]
Metoda somatometric a permis determinarea direct a urmtorilor
parametri:
¾ parametrul somatometric principal – talia (T)
¾ parametrii morfometrici ai capului i gâtului
o diametrul biparietal (Dbip)
o diametrul anteroposterior maxim (Dap)
o înlimea auricular a capului (Ha)
o înlimea total a capului (Ht)
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Prelucrarea datelor a constat în urmtoarele.
¾ Calculul parametrilor cefalometrici derivai (indicele cefalic
longitudinal - ICL, indicele cefalic vertical - ICV, indicele verticotransversal - IVT)
¾ Calculul valorilor medii (m), deviaiilor standard (s), erorilor
standard ale mediei (sm) pentru fiecare parametru (utilizând valorile
individuale)
¾ Investigarea diferenelor dintre cele dou sexe în cadrul aceleiai
grupe de vârst cu ajutorul testului Student-t unidirecional

Rezultate i discuii
Variaia principalului parametru somatometric – talia, cu vârsta i
sexul
Curbele de variaie valorilor medii au traiect ascendent la ambele sexe,
înregistrând un vârf al vitezei de cretere între 12 i 13 ani la biei i cu un
an mai devreme la fete.
Tabel I.
Valorile medii ale taliei cu vârsta i sexul
Vârsta
(ani)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

m
127,67
128,60
134,29
137,4
141
146
154
162
170
173,80
175
177

Talia biei
(cm)
S
6,25
7,13
6,42
7,99
7,38
5,70
3,81
1,58
6,44
6,98
6,24
6,22

sm
2,55
2,26
2,43
3,57
3,30
2,55
1,70
0,71
2,88
3,12
2,79
2,07

m
127,40
132,40
135,14
139
143
148,40
156
160,60
162,40
163,60
165,80
168

Talia fete
(cm)
s
0,89
6,67
3,93
3,94
9,06
7,76
2,55
6,42
4,16
8,62
4,15
2,24

sm
0,40
2,11
1,49
1,76
4,05
2,45
1,14
2,06
1,86
3,85
1,85
1

Variaiile parametrilor cefalometrici direci cu vârsta i sexul
1. Diametrul biparietal (Dbip)
Diametrul biparietal (responsabil de creterea în lime a capului i în
special a neurocraniului) prezint cel mai accentuat ritm de cretere în
perioada 7-10 ani la ambele sexe, dar la biei valoarea este superioar celei
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a fetelor (tot acum este atins i vârful vitezei de cretere pentru ambele
sexe). În perioada 11-14 ani, ritmul este încetinit, dar prezint valori egale la
ambele sexe, pentru ca între 15 i 18 ani creterea diametrului biparietal s
se accentueze la biei i s se reduc i mai mult la fete. Pe baza acestor
date, putem afirma c la fete creterea dimensiunii transversale a capului se
realizeaz pân la 14-15 ani într-un ritm care diminu cu vârsta, în timp ce
la biei creterea continu i dup 15 ani, în aceast ultim perioad fiind
chiar mai accentuat decât între 11 i 14 ani.
Dbip (cm)

15,40
15,20
15,00
14,80
14,60
14,40
14,20
14,00
13,80
13,60

biei
fete

Varsta

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Grafic 2. Variaia valorilor medii ale diametrului biparietal cu vârsta i sexul

2. Diametrul antero-posterior (Dap)
Diametrul anteroposterior, expresie a alungirii capului în plan sagital,
prezint o dinamic a ritmului de cretere diferit fa de cea a diametrului
biparietal. Ritmul maxim de cretere este atins la ambele sexe în perioada
11-14 ani, când fetele prezint o valoare a acestui ritm de 1,5 ori mai mare
decât la biei, cu toate c vârful vitezei de cretere apare în aceast perioad
doar la fete, la biei el urmând a fi înregistrat 5 ani mai târziu.
Dap (cm)

20.00
19.00

biei

18.00

fete

17.00

17

15

13

11

9

7

16.00
Varsta (ani)

Grafic 3. Variaia valorilor medii ale diametrului anteroposterior cu vârsta i sexul
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3. Înlimea auricular (Ha)
Înlimea auricular, expresie a dezvoltrii bolii craniene crete într-un
ritm total diferit la cele 2 sexe. La biei, cea mai accentuat cretere apare
între 7 i 10 ani, în timp ce valoarea minim a ritmului creterii este
înregistrat între 11 i 14 ani (corespunztor unei perioade de platou pe
graficul variaiei cu vârsta). O nou accentuare a ritmului creterii înlimii
auriculare apare între 15 i 18 ani, dar fr s ating valoarea din perioada 710 ani. La fete, ritmul maxim de cretere este atins în perioada 11-14 ani,
când se înregistreaz, de altfel, i vârful vitezei de cretere. Acest parametru
crete cu aproximativ acelai ritm între 7 i 10 ani (când atinge doar
jumtate din valoarea corespunztoare bieilor) i, respectiv, între 15 i 18
ani (aproximativ 4/5 din ritmul corespunztor bieilor).
Ha (cm)

13,60
13,40
13,20
13,00
12,80
12,60
12,40
12,20
12,00

biei
fete

Varsta (ani)

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Grafic 4. Variaia valorilor medii ale înlimii auriculare cu vârsta i sexul

4. Înlimea total a capului (Ht)
Înlimea total a capului, expresie a alungirii viscerocraniului, atinge
ritmul maxim de cretere la ambele sexe, în perioada 7-10 ani i ritmul
minim în perioada 11-14 ani. Între 15 i 18 ani se accentueaz ritmul de
cretere doar la biei, în timp ce la fete el rmâne constant. Modul de
cretere a înlimii totale a capului este diferit de ce al taliei: la biei este
asemntor cu cel pentru creterea limii i pentru accentuarea bolii, în
timp ce la fete se comport asemntor doar cu cel pentru creterea în
lime.
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Ht (cm )

25
23
21

baieti

19

fete

17
15
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Varsta (ani)

Grafic 5. Variaia valorilor medii ale înlimii totale a capului cu vârsta i sexul

Ritmul de cretere al diametrului biparietal i a înlimii auriculare a
capului evolueaz aproximativ paralel la biei i difer de cel pentru
diametrul anteroposterior. La fete, ritmul de cretere al înlimii auriculare
evolueaz asemntor cu cel pentru diametrul anteroposterior i diferit de
cel pentru diametrul biparietal. Rezult c alungirea capului în sens
anteroposterior i accentuarea bolii craniene ating maximul între 11 i 14
ani la fete, spre deosebire de creterea în lime a capului care a fost maxim
între 7 i 10 ani. La biei, creterea în lime a capului i accentuarea bolii
craniene sunt minime în perioada 11-14 ani, spre deosebire de alungirea în
plan sagital, care este maxim în acest interval.
1.4
1.2
1
0.8

Baieti

0.6

Fete

0.4
0.2
0
Dbip

Dap

Ha

Ht

Grafic 6. Comparaie între vârfurile de cretere ale parametrilor cefalometrici direci
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Corelând variaia taliei cu cea a parametrilor cefalometrici direci, se
observ c ritmul maxim de cretere a taliei se înregistreaz în aceeai
perioad cu cel pentru creterea diametrului anteroposterior i a înlimii
auriculare la fete, i este concomitent doar cu riscul maxim de cretere a
diametrului anteroposterior al capului la biei.
Variaiile parametrilor cefalometrici derivai cu vârsta i sexul
5. Indicele cefalic longitudinal (ICL)
Indicele cefalic longitudinal permite aprecierea formei capului din
norm superioar. Se calculeaz conform formulei: ICL = Dbip/Dap x 100,
unde Dbip reprezint diametrul biparietal sau transversal maxim (cm), Dap
– diametrul antero-posterior maxim (cm).
Bieii prezint valori ale ICL caracteristice mezocefaliei pe tot intervalul 718 ani. La 8, 9 i 10 ani am determinat valorile maxime ale ICl, care corespund
mezocefaliei, dar sunt apropiate de pragul pentru brahicefalie (80,43 – 80,70%).
La 11 ani, am înregistrat o scdere a valorilor ale ICL, dar fr a depi limitele
caracteristice pentru mezocefalie. Valorile minime ale ICL le-am determinat la
17 i 18 ani (78,35%). Fetele din lotul studiat se încadreaz în intervalul 7-18 ani
în limitele caracteristice pentru mezocefalie, dar între 8 i 11 ani am înregistrat
valorile ICL cele mai apropiate de pragul pentru brahicefalie (81,46 – 81%), iar
începând cu grupa de vârst de 12 ani, am înregistrat scderea ICL, atingând un
minim la 14 ani (79,67%), pentru ca apoi s urmeze o uoar cretere pân la 17
ani (79,89%), valoare care apare i la grupa de vârst de 18 ani. Cea mai
accentuat tendin spre brahicefalie se menine aproximativ în acelai interval de
vârst: 8-10 ani pentru biei i 8-11 ani pentru fete.

Figura 1. Încadrarea valorilor medii ale indicelui cefalic longitudinal la biei
(dup Milcu i Maximilian, 1967)
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Figura 2. Încadrarea valorilor medii ale indicelui cefalic longitudinal la fete
(dup Milcu i Maximilian, 1967)

6. Indicele cefalic vertical (ICV)
Indicele cefalic vertical permite aprecierea formei capului în plan
anteroposterior i se calculeaz conform formulei: ICV = Ha/Dap x 100,
unde Ha = înlimea auricular (cm) i Dap = diametrul antero-posterior
(cm). Valorile acestui indice difer în studiul pe craniul izolat fa de cele
obinute prin cefalometrie, pentru c înlimea auricular este înlocuit cu
distana basion – bregma.
Valorile medii ale ICV se încadreaz la ambele sexe în limitele
caracteristice hipsicefaliei: la biei ICV prezint un maxim la 10 ani
(71,50%) i un minim la 17 ani (69%). La fete ICV prezint un maxim între
8 i 9 ani (71%) i un minim la 15 ani (69,10%). Atât maximul cât i
minimul apar la fete cu un an mai devreme la fete decât la biei.
7. Indicele vertico-transversal (IVT)
Indicele vertico-transversal apreciaz forma capului din norm
occipital i se calculeaz conform formulei: IVT = Ha/Dbip x 100, unde Ha
= înlimea auricular (cm) i Dbip = diametrul biparietal (cm).
Valorile medii ale IVT se încadreaz la ambele sexe în categoria
acrocefaliei. Bieii prezint un maxim al acestui indice la 7 ani (89,60%) i
un minim la 17 ani (88%). Fetele prezint un maxim al IVT la 14 ani
(88,40%) i un minim la 15 ani (86,60%). Se observ c valorile IVT la fete
sunt mai mici decât la biei datorit valorilor inferioare ale ambelor
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diametre pe întreaga perioad studiat. Valorile minime ale celor trei indici
sunt înregistrate la aceeai vârst, cu 2 ani mai devreme la fete (la 15 ani)
fa de biei (la 17 ani).

Figura 3. Încadrarea valorilor medii ale indicelui cefalic vertical
(dup Milcu i Maximilian, 1967)

Figura 4. Încadrarea valorilor medii ale indicelui cefalic verticotransversal
(dup Milcu i Maximilian, 1967)
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Concluzii
1. Sintetizând datele privind evoluia parametrilor cefalometrici cu
vârsta la subiecii lotului analizat se poate afirma c:
x în perioada 7-10 ani
o creterea capului se realizeaz în special pe seama diametrului
biparietal la ambele sexe;
o ritmul minim de cretere apare la diametrul anteroposterior la
biei, iar la fete pentru înlimea auricular;
o ritmul maxim de cretere este înregistrat la înlimea total,
implicând i creterea facial la ambele sexe
o lungimea gâtului crete într-un ritm superior la fete fa de biei
x în perioada 11-14 ani
o capul crete în special pe seama diametrului anteroposterior la
biei i pe seama diametrului anteroposterior i a înlimii
auriculare la fete (la care se înregistreaz i valori superioare
pentru ritmul de cretere fa de biei)
o înlimea total a capului i lungimea gâtului îi reduc ritmul
de cretere fa de perioada precedent, reducere mai
accentuat la biei.
x în perioada 15-18 ani
o creterea capului continu într-un ritm inferior celui din
perioada precedent pentru diametrul anteroposterior i într-un
ritm mai accelerat pentru înlimea auricular la biei, iar la
fete ea se face mai ales pe seama înlimii auriculare
o înlimea total a capului i lungimea gâtului cresc la ambele
sexe, mai accentuat decât în perioada precedent
2. Din punct de vedere al parametrilor cefalometrici derivai, lotul
studiat este caracterizat de triada mezocefalie – hipsicefalie – acrocefalie, cu
meniunea c, la grupele de vârst de 10 i 11 ani, ambele sexe prezint o
tendin accentuat spre brahicefalie.
3. La grupele de vârst 10-18 ani, diferenele dintre cele 2 sexe sunt
semnificative statistic în procent de 100% pentru înlimea auricular, 89%
(din totalul grupelor de vârst) pentru diametrul anteroposterior i 78%
pentru diametrul biparietal.
4. Corelând variaia taliei cu cea a parametrilor cefalometrici direci, se
observ c ritmul maxim de cretere a taliei se înregistreaz în aceeai
perioad cu cel pentru creterea diametrului anteroposterior i a înlimii
auriculare la fete, i este concomitent doar cu ritmul maxim de cretere a
diametrului anteroposterior al capului la biei.
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5. Studiul parametrilor cefalometrici (dimensiuni liniare i volumetrice)
furnizeaz date necesare proiectrii de obiecte cu rol în protecie, în
optimizarea funciilor senzoriale sau în medierea interaciunii dintre
elemente ale mediului înconjurtor i regiunile topografice cefalice. inând
cont de vârst, exemple în acest sens pot constitui: cti de protecie pentru
mersul pe biciclet, skateboard, role (utilizate de toate grupele de vârst din
intervalul studiat), cti audio, proteze audio, ochelari .
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CORPUL UMAN
– DE LA MODEL LA REALITATE

Motoc A., Stana L.G., Şişu A.M., Jianu A.M., Folescu R., Hogea B.
Disciplina de Anatomie şi Embriologie
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara

Abstract
The human body building represented a complex research topic for the
scientist in the most diverse domains. Although their interests and reasons
were different, the goal was always the same: establishing a relation to
verify the ratio between the dimensions of the constituent segments.It
appears that the mistery was solved out in the XIX-th century by Adolf
Zeising, a German, who, using the statistic calculus, defined the division of
a segment by the gold section. This purely mathematic legity confirms the
human body’s integration in proportion to the finest segments, thus
providing the tehnical instrument of building a fully harmonious human
body.The present study aims to compare the ideal, the calculated perfection
to the reality, namely the theoretically obtained values to the average values
of a 18 year old male. It appears that the differences refers especially to the
limbs, both the superior ones and the inferior ones being longer comparing
to the ideal pattern while the bust is shorter and broader.KEY WORDS:
human body, anthropometry, proportions

Introducere
Trupul uman este o creaie artistic a naturii, realizat dup reguli
nescrise i netiute ce au dinuit i guvernat creterea i dezvoltarea
dintotdeauna. Preocuparea de a descoperi aceste reguli a condus la
conceperea unor modele numite canoane în care dimensiunile trupului au
fost exprimate în funcie de o anumit mrime numit modul (ex. înlimea
capului). În timp s-a dovedit c ele sunt departe de a prezenta construcia
real, astfel c nici unul dintre acestea nu a putut fi considerat un mod de
exprimare a legitii care guverneaz punerea în proporii a corpului uman.
(Bogin B., 1995; Radian H.R., 1981)
316

Se pare c cel care a reuit s descifreze misterul a fost Adolf Zeising (18101876), om de tiin german, cu preocupri multiple dar nelegate de studiul
anatomiei i morfologiei umane. Acesta definete seciunea de aur, o lege
universal, un canon anorganic, o formul matematic, care exprim regula în
construcia organismelor vii, cci aceast legitate se regsete în construcia
corpului uman dar i a plantelor i animalelor. (Radian H.R., 1981).
Seciunea de aur
Considerând un segment de dreapt definit prin dou puncte A i B:
A
C
B
x---------------------x-------------x
M
m
Pe aceast dreapt exist un singur punct C care împarte segmentul AB
în 2 pri inegale care satisfac relaia:
AB / AC = AC / CB de unde rezult c AC2 = AB x CB
Notând segmentele cu AC = M i CB = m obinem: (M + m) / M =
M / m adic M2 = m(M + m)
Efectuând aceast ecuaie de gradul II se oine valoarea raportului M/m
= 1,6179….
Considerând c segmental AB este înlimea corporal, s-a observat c
punctul „C” corespunde ombilicului care împarte prin urmare talia în dou
segmente, vertex-ombilic i ombilic-sol, care se afl în raportul seciunii de
aur. Mergând mai departe acestea se împart la rândul lor dup aceeai
regul, apoi segmentele mai mici rezultate pot fi împrite în mod similar,
obinându-se în acest mod, în prin calcul succesiv, valoarea celor mai mici
segmente de corp. (figura 1).

Figura 1. Proporiile corpului omenesc i „seciunea de aur”
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Material i metod
Pornind de la aceste premise, în studiul pe care în prezentm am urmrit
s punem în eviden dac rapoartele ce se stabilesc între dimensiunile
medii ale unui individ adult de sex masculin, determinate prin msurare,
pentru populaia din România, (Motoc M., 2001; Tanner J.M., 1986, 1962)
respect aceast legitate, a formei corporale ideale i dac nu, care sunt
segmentele ce se abat de la ea.

Rezultate i discuii
În tabelul nr. I sunt prezentate valorile dimensiunilor msurate odat cu
prezentarea denumirii lor în funcie de punctele antropometrice de definire,
pentru a descrie astfel, în mod sintetic, tehnica prin care s-au realizat aceste
msurtori. Valorile ideale pentru talia luat ca referin au fost determinate
prin calcul conform raportului seciunii de aur.
Tabel I.
Dimensiuni medii ale subiectului adult, sex masculin
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Abreviere

Codificare

-DS

VM

+DS

T
LMSdr
LBdr
LABdr
LMdr
LMIdr
LCSdr
LGB dr
IP dr
IC
LG
IB
DBiAcr
DBitr
Anv

Dist [v – pte]
Dist [a – da] dr
Dist [a – ra] dr
Dist [ra – sty] dr
Dist [sty – da] dr
Dist [troh – pte] dr
Dist [troh – tib] dr
Dist [tib – sphy] dr
Dist [sphy – pte] dr
Dist [v – gn]
Dist [gn – cerv]
Dist [v – tub]
Dist [a – a]
Dist [troh – troh]
Dist [a – a]

164,55
66,53
24,44
22,87
15,68
99,85
48,53
39,40
5,97
20,76
6,58
84,30
33,07
24,03
170,29

177
77,44
31,89
26,11
19,44
107
52
46,56
8,44
23
8
89
40
30,44
194,44

198,45
88,36
39,33
29,34
23,20
114,14
55,46
53,70
10,92
25,24
9,41
63,69
46,93
36,86
218,59

Pentru a calcula dimensiunile ideale conform seciunii de aur, pentru
lungimile i limile subiectului cu talia de 177 cm, am recurs la folosirea
unor notaii care s numeasc anumite puncte utilitate în calcul, puncte care
nu se întâlnesc în tehnica actual de efectuare a msurtorilor, unele având
chiar o poziie greu de precizat doar dup modelul desenat. Tanner J.M. et
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al., 1976, 1983; Tanner J.M., 1973; Ionescu A.N. et al., 1968). Pentru a
evita aceste dificulti de exprimare, am introdus urmtoarele notaii:
x Pct. Bg – situat la intersecia dintre linia median a feei anterioare a
toracelui i linia interacromional
x Pct. Cs – situat la nivelul corpului sternal, împarte distana dintre
baza gâtului i ombilic în dou segmente aflate în raportul seciunii
de aur
x Pct. Xif. – situat, conform desenului la nivelul apendicelui xifoid,
împarte distana Cs – Omb. În raportul seciunii de aur
x Pct. Omb. – este punct antropometric, corespunde ombilicului i
împarte înlimea corpului dup raportul seciunii de aur
x Pct. Tuber. – corespunde interseciei dintre linia median i
orizontala ce trece prin cele dou tuberoziti ischiadice, luate ca
puncte de reper în tehnica de msurare a lungimii bustului. Pentru o
mai mare corectitudine a tehnicii de msurare orizontala se traseaz
la nivelul celor dou anuri subfesiere care ar corespunde
orizontalei ce trece prin pct. Tuber.
x Pct. Mc – este situat la nivelul coapsei, la intersecia dintre linia
median a trupului i orizontala ce marcheaz mijlocul distanei
dintre pct. Tuber. i pct. Gen.
x Pct. Gen. - situat pe linia median la intersecia cu orizontala ce
trece prin limita superioar a genunchilor
x Pct. Tib. – corespunde pct. Tibiale, situat la intersecia liniei
mediane cu dreapta ce unete cele dou pct. Tibiale, situate la nivelul
extremitile mediale ale celor dou platouri tibiale
x Pct. Sp. – corespunde interseciei liniei mediane cu orizontala ce
unete punctele Sphy, situate la nivelul maleolelor tibiale
1. Acromion (acrom) – reprezint proiecia tegumentar a celui mai
lateral punct al acromionului omoplatului.
2. Radiale (ra) – este punctul cel mai înalt al marginii superioare a
capului radiusului.
3. Dactylion (da) – punctul situat în extremitatea distal a degetului
mediu.
4. Stylion (sty) – este reprezentat de punctul cel mai de jos al
procesului stiloid al radiusului.
5. Trochanterion (troh) – reprezint punctul ce corespunde
trohanterului mare al humerusului, situat pe faa lateral a coapsei.
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Cota preluat pentru calcule este talia, T= 177 cm. Conform desenului
am determinat lungimea urmtoarelor segmente:
T (dist. Vertex - sol) = 177 cm, se împarte, dup seciunea de aur, în
dou pri:
¾ Dist. Vertex – Ombilic = m = 67,61 cm
¾ Dist. Ombilic – Sol
= M = 109,39 cm
Dist. Vertex – Ombilic = 67,61 cm, se împarte în:
¾ Dist. Vertex – Bg = m = 25, 82 cm
¾ Dist. Bg – Omb. = M = 41,788 cm
Legat de punctul situat pe linia median la baza gâtului conform desenului acesta este situat pe dreapta care unete cele dou puncte acromiale.
În tehnica folosit în prezent, msurarea lungimii gâtului se face pân la
nivelul punctului Suprasternale, situat pe linia median a toracelui anterior,
la nivelul incizurii jugale a sternului. Aceast neconcordan în definirea
lungimii gâtului se va oglindi mai departe în diferenele dintre dimensiunile
msurate i cele calculate pentru lungimea acestuia.
Urmrind cercurile circumscrise având centrul în ombilic (Omb) se
observ c:
¾ Dist. (Bg – Omb.) = Dist. (Omb- Mc) = dist. (Sst – Ra ) = 41,788
¾ Dist.(Vertex – Omb.) = Dist. (Sst- Sty ) = 67,61 cm
¾ Dist. (art. Cot - art. Gât mâinii) = L Antebr. = dist. (Ra - Sty)= 67,6141,788 = 25,821
¾ Dist. (Baza gâtului – Omb) = 41,788 cm, se împarte în:
o Dist. (Bg – Cs) = m = 15, 95 cm
o Dist. (Cs – Omb) = M = 25,828 cm
¾ Dist. (Corp sternal – Omb) = 25,828 cm, se împarte în:
o Dist. (Cs - xif) = m = 9,86 cm
o Dist. (Xif – Omb) = M = 15,96 cm
¾ Dist. (Xif – Omb) = Dist. (Sst.-Acrom.) = ½ diam. Biacr.
¾ Diam. Biacr. = 2 x 15,96 = 32 cm
¾ Dist. (Sst – Ra) – dist. (Sst – Acrom) = Lung. Bra = 41,788-15,96 =
25,828 cm
¾ Dist. (Ombilic – Sol) = 109,39 cm, se împarte în:
o Dist. (Omb – tib) = M = 67,61 cm
o Dist. (Tib – Sol) = m = 41,788 cm
¾ Dist. (Ombilic – Tibiale) = 76,61 cm, se împarte în:
o Dist. (Omb – Mc) = M = 41,788 cm
o Dist. (Mc – Tib) = m = 25,828 cm
¾ Dist. (Mc – Tib) = 25,828 cm, se împarte în:
o Dist. (Mc – Gen) = M = 15,95 cm
o Dist. (Gen – Tib) = m = 9,86 cm
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¾ Dist. (Ombilic – Mijl. Coapsei) = 41,788, se împarte în:
o Dist. (Omb – Tuber) = M = 25,828 cm
o Dist. (Tuber – Mc) = m = 15,95 cm
¾ Dist. (Tibiale – Sol) = 41,788 cm, se împarte în:
o Dist. (Tib – Tg) = M = 25,828 cm
o Dist. (Tg – Sol) = m = 15,95 cm
¾ Dist. (1/3 gamb – Sol) = 15,95 cm, se împarte în:
o Dist. 1/3 gamba – sphy = M = 9,86 cm
o Dist. Sphy – Sol = m = 6,09 cm
¾ Înlimea gambei = Dist. (Tib – Sol) - Dist. (Sph – Sol) = 41,788 – 6,09
= 35,69
¾ Bustul = Dist.(vertex – Omb) + Dist.(Omb – Tuber) = 25,828 + 67,61=
93,43 cm
¾ Dist.(Tuber – sol ) = T – Bustul = 177 - 93,43 = 83,57
¾ Dist. (Tuber -Tib) = Dist.(Tuber – sol ) – Dist. (Tib - Sol) = 83,57- 41,788
=41,788 cm
¾ Dist.(Troh – Tib) = Dist.(Omb – Cs) - Dist.(Omb – Xif) = 25,828 – 15,96
= 9,86 cm
¾ Lung. Coapsei = Dist. (Tuber - Tib) + Dist.(Troh. – Tuber) = 41,788 +
15,95 = 57,73 cm
Din figura 1 se observ c:
¾ Dist. (sst. – da ) = dist. (sst – ra) x T / dist. (Tuber - sol) = 88,50 cm
¾ Anvergura = 2 x dist. (sst - da) = 177 cm
¾ LMS = (anvergura – Diam. Biacr.) / 2 = 177 – 32 = 72,5 cm
¾ LM = LMS – (LB + LAB) = 72,5 – (25,82+ 25,82) = 20,86 cm
¾ Inl. (cap + gât) = 25,82

Referitor la aceast valoare am precizat c nu poate fi comparat cu
valorile msurate datorit diferenei dintre punctele de referin în
determinarea lungimii gâtului. Dimensiunile obinute aplicând regula
seciunii de aur, sunt prezentate sintetic în tabelul nr. II alturi de cele
obinute prin msurtoare.
Tabel II.
Valori msurate i calculate ale subiectului de sex masculin, T= 177cm.
Nr.
crt.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea
determinrii
2
T
LMSdr.
LBdr.
LABdr.
LMdr.

-DS
3
164,55
66,53
24,44
22,87
15,68

Valori msurate
VM
+DS
4
5
177
198,45
77,44
88,36
31,89
39,33
26,11
29,34
19,44
23,20

321

Valori
calculate
6
177
72,5
25,82
25,82
20,86

1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
16.
17.

2
LMIdr.
LCSdr.
LGBdr.
IPdr.
IC
LG
IB
DBiAcr.
DBitr.
Anv.

3
99,85
48,53
39,40
5,97
20,76
6,58
84,30
33.07
24,03
170,29

4
107
52
46,56
8,44
23
8
89
40
30,44
194,44

5
114,14
55,46
53,70
10,92
25,24
9,41
93,69
46,93
36,86
218,59

6
99,51
57,73
35,69
6,09
IC+LG=
25,82
93,43
32
32
177

Modelului realizat prin aplicarea seciunii de aur, calculul efectiv al segmentelor prezentate în desen relev existena egalitii dintre segmente astfel:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Dist. (Bg – Cs) = 15, 95 cm
Dist. (Xifion – Omb.) = 15,96 cm
Dist.( Tuber – Mc) = 15,95 cm
Dist. (Tg – Sol) = 15,95 cm
Dist. (Mc – Gen) = M = 15,95 cm
Lung. Antebr. = Lung. Bra = Inl. (cap + gât) 25,828 cm
Dist. (Cs – Omb.) = M = 25,828 cm
Dist. (Mc – Tib) = m = 25,828 cm
Dist. (Omb – Tuber) = M = 25,828 cm
Dist. (Tib – Tg) = M = 25,828 cm
Dist. (Bg – Omb.) = Dist. (Omb – Mc) = dist. (Sst – ra ) = 41,788
Dist. (Tib – Sol) = m = 41,788 cm
Dist. (Omb – Mc) = M = 41,788 cm
Dist. (Tuber - Tib) = Dist. (Tuber – sol ) – Dist. (Tib - Sol) = 83,57- 41,788
=41,788 cm
Dist. (Cs - xif) = m = 9,86 cm
Dist. (Gen – Tib) = m = 9,86 cm
Dist. (Tg – sphy) = M = 9,86 cm
Dist.(Troh – Tib) = 9,86 cm
Dist. (Gen – Tib) = m = 9,86 cm
Dist. (Vertex – Omb) = m = 67,61 cm
Dist. (Omb – tib) = M = 67,61 cm

Concluzii
Modelul astfel creat se apropie de cel al lui de Leonardo da Vinci.
Acesta a realizat pentru prima dat înscrierea trupului uman în cerc i ptrat.
Figura ptratului prezint ptratul care înscrie trupul individului aezat
culcat, pe spate, având braele abduse (îndeprtate de corp) astfel încât s
322

fie situate unul în prelungirea celuilalt. Acest ptrat are latura egal cu
înlimea corpului respectiv cu deschiderea maxim a braelor (anvergura),
considerându-se prin urmare c cele dou msurtori au valorile egale.
Figura cercului reprezint înscrierea trupului în cerc. Pentru aceasta
individul adopt poziia culcat pe spate cu membrele superioare i inferioare
extinse i aezate la 450 de linia median a corpului. Centrul cercului se afl
la nivelul ombilicului iar raza este egal cu distana ombilic-vârful degetelor
(de la mâini sau de la picioare) cu condiia ca membrele i degetele s fie
meninute în poziie cu articulaiile extinse.
Spre deosebire de acest model, cel creat prin aplicarea seciunii de aur
situeaz centrul cercului la nivelul simfizei pubiene i ca urmare acel punct
simfizar împarte înlimea corpului în dou pri egale. Ombilicul are un rol
cu totul deosebit, el realizând împrirea înlimii în dou segmente aflate în
raportul seciunii de aur. Se pstreaz îns regula înscrierii în ptrat cu alte
cuvinte lungimea corpului este egal cu anvergura.
Comparând valorile determinate prin calcul ale lungimilor de segmente
cu cele obinute prin msurtori observm o serie de diferene importante
care, probabil, constituie o adaptare a individului la stilului de via al
omului modern.
Se observ c lungimea membrelor superioare este în realitate mai mare
decât în cazul modelului, braul este mai lung decât antebraul i amândou
depesc valorile calculate conform seciunii de aur. Diametrul biacromial
este, de asemenea, mai mare, astfel încât adunând aceste dimensiuni se
obine o anvergur care este în mod semnificativ crescut în cazul valorilor
msurate fa de cele obinute teoretic. Probabil aceast adaptare are
legtur cu folosirea membrelor superioare în activitatea zilnic
caracteristic omului modern.
Bustul are o lungime mai mic decât valorile calculate.
Membrele inferioare au o construcie cu totul diferit în realitate fa de
ideal. La individul msurat, fa de modelul su, înlimea piciorului este
mai mare, gamba este mai înalt astfel încât genunchiul este situat la o
înlime mai mare fa de sol. De la acest nivel rapoartele se inverseaz
astfel încât coapsa msurat este mai mic decât valoarea ei calculat.
Considerat în întregime, membrul inferior este mai lung decât valoarea
calculat, manifestând aceeai tendin ca i membrul superior.
Cu alte cuvinte ne îndeprtm de armonie i perfeciune. Individul real
are membrele inferioare mai lungi, mai ales pe seama lungimii gambelor, în
detrimentul coapselor, pstreaz mrimea optim pentru diametrul
bitrohanterian, bustul este mai scund i mai lat iar membrele superioare sunt
mai lungi atât pe seama braului cât i a antebraului.
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Rezumat
Lucrarea prezint baza de date antropometrice 3D pentru populaia
adult (vârsta 20-65 ani) constituit în urma anchetei antropometrice desfurate în diferite zone geografice din România.
Managementul bazei de date furnizeaz informaii importante referitoare la dimensiunile populaiei, evoluia acestora în timp i starea de
sntate a populaiei.
În lucrare sunt presentate rezultatele prelucrrii statistice a datelor primare
i analiza acestora din punctul de vedere al parametrilor necesari industriei confeciilor de îmbrcminte, dar i al Indicelui de Mas Corporal.
Proiectul va contribui la aplicarea rezultatelor cercetrii în aplicaii
practice i la îmbuntirea calitii vieii populaiei prin proiectarea i oferirea de produse cât mai confortabile, ergonomice i potrivite cu dimensiunile
consumatorilor.
Cuvinte cheie: date antropometrice 3D; mrimi de confecii; indice de
mas corporal
1. Introducere
Lucrarea prezint rezultatele celei mai noi tehnologii de msurare a
corpului uman, prin scanare 3D, în scopul obinerii parametrilor antropo325

metrici, precum i posibilitile de exploatare a acestora prin colaborare
inter i multidisciplinar.
Sistemul de scanare 3D utilizat în România pentru obinerea datelor antropometrice este un sistem mobil, eficient pentru msurtori de serie, ce
const într-un scaner de corp, VITUS Smart XXL, foarte precis, i un
software modular ScanWorx-Anthroscan. Software-ul permite extragerea de
pe corpul virtual, într-un minut, a 150 dimensiuni, precum: înlimi, lungimi, adâncimi, limi, perimetre, diametre, unghiuri de înclinare i distane
pân la un plan imaginar vertical, figura1.

Figura 1. Exemplu de parametrii antropometrici preluai automat prin scanare 3D

Programul semiautomat permite crearea de planuri, realizarea de seciuni, msurarea distanelor în seciuni i msurarea liniilor curbe deschise.
Precizia de msurare este de 1 mm pentru circumferine i limi, 2mm
pentru înlime i 100 g pentru greutate.
2. Experimentri
Ancheta antropometric pentru populaia adult cu vârsta cuprins între
20-64 ani din România, s-a efectuat în conformitate cu datele celui mai
recent recensmânt, pe baza cruia se cunoate totalul populaiei adulte (de
sex feminin i masculin). În selecie, fiecare grup de vârst se regsete în
acelai procent ca i în colectivitatea general. În selecie au fost inclui
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subieci aparinând diferitelor grupe socio-profesionale. În compunerea
seleciei s-a inut cont i de particularitile i variabilitatea morfologic a
populaiei pe zone geografice, ancheta desfurându-se în regiuni reprezentative ale rii: Moldova, Transilvania, Dobrogea, Muntenia-Oltenia.
Ancheta antropometric a avut ca scop constituirea bazei de date
antropometrice naionale, necesare în stabilirea dimensional a standardelor
de îmbrcminte i adaptrii obiectelor ambientale la locul de munc sau în
viaa privat. Standardele antropometrice naionale descriu structura antropologic, la un moment dat, în funcie de vârst, sex, origine geografic,
mediu urban/rural, status socio-economic i nivel instrucional. Bncile de
date antropometrice naionale constituite pân în anii 1999 s-au bazat pe
msurtori fcute prin contact cu subiectul i utilizarea de instrumente de
msurat specifice antropometriei. Tehnologiile avansate i integrate, ca
msurarea optic, semnalul electronic i prelucrarea digital a datelor,
computerul software i hardware, au împins msurarea tradiional a datelor
antropometrice spre o nou tendin, utilizarea tehnicii de scanare 3D a
corpului pentru obinerea datelor antropometrice.
Necesitatea elaborarii standardelor antropometrice actualizate ale populaiei a constituit o prioritate atât naional, pentru industria confeciilor, cât
i european, pentru compatibilitatea datelor antropometrice i unificarea
sistemului de desemnare a mrimilor îmbrcmintei. De asemenea, tendina
de cretere a cererii consumatorilor pentru îmbrcminte personalizat i
individualizat poate fi satisfcut prin utilizarea tehnologiei de scanare 3D.

Rezultate i discuii
Analiza statistic a datelor antropometrice primare a fost condus în
scopul:
– Elaborrii standardelor antropometrice i a sistemelor de mrimi
pentru confecii;
– Evalurii distribuiei procentuale a mrimilor standard, a taliilor i
conformaiilor corespunztoare populaiei adulte din România;
– Evalurii strii de sntate a populaiei adulte în funcie de Indicele
de Mas Corporal.
Au fost elaborate urmtoarele standarde antropometrice:
– SR 13544: Îmbrcminte. Dimensiunile corpurilor i mrimi de
confecii pentru brbai. Acesta conine 89 de caracteristici dimensionale,
360 de variante tipodimensionale, valori standardizate ale înlimii corpului,
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perimetrului pieptului i taliei, corpurile tip, tabel 1 i mrimile pentru
îmbrcminte.
Tabelul 1
Variante standardizate pentru Pb, respectiv Pt, pe corpuri tip
Mrime confecii
Corp
tip

42

44

46

48

50

52

Pt- Pb

A
B
C
D
E

– 20
– 16
- 12
–8
–4
Interval
interdimensional

54

56

58

60

64

66

Pb
84

88

92

96 100 104

108

112

116

120

126

132

64
68
72
76
80

68
72
76
80
84

72
76
80
84
88

76
80
84
88
92

Pt
88
92
96
100
104

92
96
100
104
108

96
100
104
108
112

100
104
108
112
116

106
110
114
118
122

112
116
120
124
128

80 84
84 88
88 92
92 96
96 100
4 cm

6 cm

– SR 13545: Îmbrcminte. Dimensiunile corpurilor i mrimi de
confecii pentru femei. Standardul contine 89 de caracteristici dimensionale,
220 de variante tipo dimensionale, valori standardizate pentru înlimea
corpului, perimetrul bustului i oldurilor, corpurile tip, tabel 2, i mrimile
pentru confecii.
Tabelul 2
Variante standardizate pentru Perimetrul bustului Pb, respectiv Perimetrul
soldurilor, P, pe corpuri tip
Mrime confecii
Corp
tip

A
B
C
D
E
F

40

42

44

46

48

P-Pb

–4
0
4
8
12
16
Interval
interdimensional

50

52

54

56

58

60

116 122 128

Pb
80

84

88

92

100

104

110

80
84
88
92
96

84
88
92
96
100

P
88 92
96
100
92 96 100 104
96 100 104 108
100 104 108 112
104 108 112 116

100
104
108
112
116
-

106
110
114
118
122
-

4 cm
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96

112
116
120
124
128
-

118
122
126
130
134
-

6 cm

124
128
132
136
140
-

Distribuia procentual a taliilor pentru populaia adult cu vârsta
cuprinsa între 20-64 ani este prezentat în fig.2 a i b.
Distributia pe inaltim e la barbati

33,2%
Ic: 185-191
22,8%

Ic: 179-185
Ic: 173-179
Ic: 167-173
Ic: 161-167

26,9%

6,5%
0,4%

Ic: 155-161

10,2%

a)

Distributia pe inaltime la femei

9,2%

15,5%

Ic: 172-180
32,0%

Ic: 164-172
Ic: 156-164
Ic: 148-156

43,3%

b)

b)

Figura 2 – Distribuia procentual a valorilor standardizate pentru înlimea corpului:
a) brbai;
b) femei.

Analiza graficelor ne arat c reprezentivitatea cea mai mare (43,3 %) în
selecia studiat o au femeile din intervalul de înlime 148-156 cm, urmat
de intervalul de înlime 156-164, cu un procent de 32,0%, iar la brbai
reprezentivitatea cea mai mare (33,2 %) o au brbaii din intervalul de
înlime 173-179 cm, urmat de intervalul de înlime 179-185 cm, cu un
procent de 26,9% i de cel de înlime 167-173 cm, cu un procent de 22,8%.
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Distribuia procentual a conformaiilor standardizate pentru populaia
adult cu vârsta cuprins între 20-64 ani, este presentat în figura 3.
Barbati 20-65 ani

14,0%

15,3%
Tip A: Pt-Pb = -20

7,5%

Tip B: Pt-Pb = -16
Tip C: Pt-Pb = -12
22,4%

16,9%

Tip D: Pt-Pb = -8
Tip E: Pt-Pb = -4
Nestandardizat

23,9%

a)

Femei 20-65 ani

5,3% 5,5%
8,7%

13,3%

Tip A: P-Pb = -4
Tip B: P-Pb = 0
Tip C: P-Pb = 4

18,5%

Tip D: P-Pb = 8
24,5%

Tip E: P-Pb = 12
Tip F: P-Pb = 16
Nestandardizat

24,2%

b)
Figura 3 – Distribuia conformaiilor standardizate.
a) brbai; b) femei.

Analiza graficelor ne indic un corp tip reprezentativ la brbai i anume
tipul C, la care diferena între perimetrul oldurilor i perimetrul bustului
este de -12 cm i corpurile tip reprezentative la femei, tipul C i D, ce prezint o diferen între perimetrul oldurilor i perimetrul bustului de 4 cm,
respectiv 8 cm.
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Evaluarea strii de sntate a populaiei în funcie de Indicele de Mas Corporal (IMC) pe sexe i grupe de vârst este prezentat în figura 4 i figura 5.
Barbati 20-29 ani
1%

0%
3%

13%

Subponderal
Greutate normala
Supraponderal
48%

Obezitate (gradul I)
Obezitate (gradul II)

35%

Obezitate morbida

a)
Barbati 20-65 ani
1%
3%

1%

18%
32%

Subponderal
Greutate normala
Supraponderal
Obezitate (gradul I)
Obezitate (gradul II)
Obezitate morbida

45%

b)
Barbati 50-65 ani
0%
0%
5%

15%
Subponderal

26%

Greutate normala
Supraponderal
Obezitate (gradul I)
Obezitate (gradul II)
Obezitate morbida
54%

c)
Figura 4 – Evoluia IMC la brbai:
a) Tineri; b) Maturi;
c) Selecia total.
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Din punctul de vedere al evoluiei IMC, se observ c, odat cu
înaintarea în vârst, scade procentul brbailor cu greutate normal i crete
procentul celor supraponderali i obezi.
Femei 20-29 ani
1%
0%

0%

6%

15%
Subponderal
Greutate normala
Supraponderal
Obezitate (gradul I)
Obezitate (gradul II)
Obezitate morbida

78%

a)
Femei 50-65 ani
2%
0%

10%

23%
Subponderal
Greutate normala
Supraponderal

26%

Obezitate (gradul I)
Obezitate (gradul II)
Obezitate morbida
39%

b)
Femei 20-65 ani
1%
4%

7%

12%
Subponderal
Greutate normala
Supraponderal
Obezitate (gradul I)
24%

Obezitate (gradul II)
52%

Obezitate morbida

c)
a) Tinere;

Figura 5-Evoluia IMC la femei:
b) Mature;
c) Selecia total.
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La femei situaia se prezint asemntor, cu deosebirea c la vârsta
tânr procentul celor subponderale este mult mai mare decât la brbai.
Analiza protocolului de msurare al unui subiect poate da indicaii
asupra rsucirii trunchiului în jurul unei axe verticale cu un anumit unghi
exprimat în grade, figura 6 i asupra unghiului de înclinare al liniei umrului
(stânga/dreapta), figura 7.

Figura 6- Unghiul torsiunii trunchiului

Figura 7- Unghiul de înclinare al liniei umrului
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Concluzii
Cunoaterea unor statistici referitoare la populaia României sub aspect
antropologic, poate avea o importan aparte în cadrul cercetrii academice,
aplicate i fundamentale. O parte din datele msurate pot contribui concomitent i la întocmirea atlaselor antropologice, evideniind caracteristici fundamentale ale populaiei actuale din România i permiând astfel formularea
unor concluzii de valoare tiinific asupra eventualelor modificri antropologice în timp.
In plan tiinĠific i tehnic cunoaterea real a dimensiunilor specifice
populaiei din România permite o comparare corect a acestora cu dimensiunile altor populaii, contribuind totodat la cunoaterea global a diversitii
dimensiunilor corporale umane. Aceast abordare constituie o legtur real
între cercetarea antropologic fundamental, cea aplicat i industriile care
asigur produsele de larg consum.
Datele antropometrice obinute din anchetele antropometrice pot fi utilizate la dezvoltarea de noi proiecte i aplicaii în:
 Sistemul de management al sntii. Msurtorile antropometrice
permit stabilirea strii de sntate a populaiei i tendinele i evoluiile
variabilelor rezultate din aceste msurtori. Se pot calcula: Indicele de
sntate, Indexul de mas corporal i raportul talie-old, indici importani
în prevederea dezechilibrului metabolic;
 Optimizarea unor domenii de activitate în care dimensiunile corpului
uman sunt de baz pentru dezvoltarea produselor sau planificarea spaiului
de locuit sau munc;
 Ergonomie, pentru a extrage informaii referitoare la poziia spaial
a încheieturilor, acestea fiind relevante pentru secvene de micri specifice;
 E- comer;
 Industria de automobile, pentru proiectarea interiorului;
 Industria de mobil, pentru proiectarea ergonomic a scaunelor,
paturilor, uilor i mobilierului pentru birou;
 Proiectarea ergonomic a echipamentelor pentru sport;
 Proiectarea de dispozitive ajuttoare pentru persoane cu dizabiliti;
 Proiectarea jucriilor i mobilierului pentru copii.
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RELAIA OM–ANIMALE DIN ANCESTRAL ÎN
CIVILIZAIE.
ASPECTE DE ANTROPOLOGIE
ETOBIOLOGIC I SOCIOCULTURAL
Dr. Alexandru PAUL, etolog
medic veterinar; doctorand anul VI la Institutul de Cercetări Antropologice de pe
lângă Academia Română

Introducere
Relaia dintre om – ca specie din clasa Mamallia - cu celelalte specii de
animale are câteva caractere distincte:
– cunoate o evoluie a ei specific, pe parcursul etapelor antropologice
– de slbticie, primitivism i civilizaie;
– nu sunt doar de natur strict biologic – precum în lumea natural, ci
i de natur nonbiologic;
– cunoate valene multiple în manifestarea ei (alte scopuri decât cele
biologice);
– confer o nou form de instituire a ei: domesticirea animalelor.
Cuvinte-cheie: relaiile biologice interspecifice; etapele de slbticie –
primitivism – civilizaie; migrarea; domesticirea animalelor; relaiile nonbiologice om – animal; noosfera; tehnosfera.
1. Relaiile biologice interspecifice
În tiinele biologice i ecologice […] sunt enumerate i descrise
urmtoarele relaii biologice interspecifice:
a) Neutralismul;
b) Cooperarea (cu cele dou forme ale sale:
– protocooperarea;
– simbioza (mutualismul).
c) Comensalismul;
d) Concurena;
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e) Amensalismul (antibioza… – la vieti microscopice, procariote i
eucariote);
f) Prdtorismul;
g) Parazitismul (considerat un prdtorism desfurat mult mai lent i
mai puin intens);
h) Mirmecofilia – (cu cele trei forme ale sale: sinechtria, sinoicia i
simfilia);
i) Sclavia (la insecte).
În slbticie – omul manifesta relaii strict biologico-interspecifice cu
animalele, conforme cu ceea ce literatura de specialitate denumete relaĠii
biologice interspecifice enumerate mai sus. Astfel, în slbticie relaiile om
– animale erau reprezentate i manifestate în numr mult mai mic, precum:
neutralismul (exemplu: om – pinguin); protocooperarea ( exemplu: om –
vultur); concurena (ex.: om – acal); prdtorismul (ex.: om – mamut);
parazitismul (om – pduchi; om – tenie etc.)…, pentru ca pe parcursul întregului proces de antropogenez, din perspectiva biologic, ecologic i antropologic, între om i animale s se instituie, manifeste i consume toate
tipurile de relaii biologice interspecifice cunoscute. Astfel, în primitivism –
respectiv perioada paleoliticului superior (acum cca 10.000 ani) i neolitic
(acum cca 5 – 6.000 ani, când se formeaz societile agricole i etapa ctre
civilizaie). Specificul relaiei omului cu animalele în aceast etap a procesului de antropogenez, de departe îl reprezint domesticirea animalelor.
2. Domesticirea animalelor – reprezint aciunea întreprins de om în
relaiile sale cu alte specii de animale, i care aciune asupra acestora avea
scopul de a-i eficientiza una din fundamentalele trebuine: hrana (lapte,
ou, carne, grsime, sânge, miere, icre etc.); nu trebuie ignorat nici nevoia
de îmbrcminte (pieile, lân etc.) i cele de adpost (filde, piei).
Dup criteriul volitiv al omului – domesticirea animalelor poate fi
categorisit în:
1. domesticirea animalelor fr voina omului – în mod natural;
2. domesticirea animalelor prin voina i intervenia omului – în mod subiectiv.
2.1 Domesticirea animalelor în mod natural – fr voina omului, se refer
i cunoate o singur specie: câinele. Argumentele care vin în sprijinul
acestei susineri sunt:
– transformarea pe cale natural a unei relaii biologice interspecifice
anume (concurena) – în alte dou relaii biologice interspecifice: protocooperarea i comensalismul (vezi pct. 1 – câinele reprezint semnal i
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participant la vântoarea omului, omul las în urma sa oase i alte resturi
alimentare care satisfac nevoile de hran ale câinelui;
– în procesul de domesticire, în relaia biologic interspecific de concuren i dintr-o perspectiv a logicii (deducere etc., elemente/pârghii cu
care se opereaz în cibernetic), omul nu ar avea vreun motiv al su spre
a-i domestici propriul concurent, ci dimpotriv, s-l îndeprteze pe concurent din arealul biogeografic ori s-i anihileze prezena în areal, mecanisme
prin excelen întâlnite i consumate în relaia de concuren, atât la om
(exemplu: locul întâi… la concurs i examene etc.), cât i la multe alte
specii de animale.
De notat i subliniat: este vorba de omul slbatic spre primitiv, om care
nu avea trsturi comportamentale emergente unui cadru socio-cultural, se
comporta cât mai animalic posibil pentru conservare i perpetuare. Deci era
foarte pragmatic (precum orice animal!) i se încadra aadar numai în limitele relaiilor biologice interspecifice.
Specificurile relaiei biologice de concuren constau în :
– ambele specii aflate într-o astfel de relaie sunt prdtoare (urs-lup,
leu-hien, hien-ghepard, leu-panter etc.);
– obiectul în i pentru concuren este acelai i îl reprezint vânatul
(spre deosebire de erbivore, care nu se afl în concuren tocmai pe fondul
belugului vegetal);
– specia concurent este înzestrat cu structuri biologice specifice în a
ucide prada (coli, gheare, venin etc.).
2.2 Domesticirea animalelor prin voinĠa omului – cu implicarea volitiv
(voit, urmrit, premeditat) i direct a omului în relaie cu animalul.
Dup experiena omului în relaia sa biologic i natural (obiectiv)
avut cu specia canin, omul constat c animalele pot fi aduse în mediul antropic i îmblânzite, pstrate pe lâng cas tocmai spre a nu se mai deplasa
spre vânat, moment care totodat coincide cu instituirea i manifestarea societii agricole. Omul se transform astfel din vântor i culegtor în cresctor
de animale i agricultor, aprând astfel cetile i în final civilizaiile.
Un fenomen important în procesul de domesticire a animalelor îl reprezint migraia omului în varii spaii geografice tocmai pe fondul cutrii i urmririi vânatului, migrare care – atenie! – a încetat odat cu abilitatea i capacitatea omului de a domesticii i crete animale i de a stpâni teritoriul.
Astfel devin domesticite animale de pe întreaga suprafa geografic a planetei, ca de exemplu: calul, iakul, elefantul etc., în Asia, pisica în Africa (Egipt),
bovina, porcina, lepurina în Europa, renul în Laponia, albina în Europa, capra,
oaia – în Nordul Africii i Estul Oriental, gina, bibilica – în Africa etc.
338

De observat i notat c speciile de animale domesticite de om sunt toate
i prin excelen erbivore, respectiv gramivore i/sau omnivore – deci animale care nu erau i nu sunt dotate cu structuri anatomice specializate în a
ucide, aspect important în a argumenta odat în plus cele artate la pct 2.1
din prezentul referat.
Fenomenul biologic care se distinge ca urmare a efectelor domesticirii
animale îl reprezint prin excelen infuzia cu specii de animale noi pe spaii
geografice strine i virgine la vremea respectiv. De exemplu: calul – pe
continentul american; bovina pe continentul sud-american; iepurele, calul,
porcul i vaca pe continentul australian, i mai recent struul pe continentul
european, i cel mai recent obolanul (folosit în deminarea terenurilor
minate în perioade belicoase de dup Al doilea rzboi mondial etc.
Infuzia de noi teritorii geografice cu animale nespecifice teritoriilor respective va face ca pe astfel de spaii biogeografice s se instituie noi relaii
biologice interspecifice (între speciile de animale autohtone i noile specii
de animale introduse), a cror efect biologic va fi ori unul nefast pentru mediul faunistic respectiv, ori unul benefic. Omul constat pe parcursul evoluiei sale în noul mediu aceste efecte, i tot lui îi va reveni sarcina s intervin
i s atenueze cât mai eficient cu putin asemenea situaii neprevzute.
Un alt aspect important al acestei etape îl reprezint orientarea omului
de a domestici animale nu numai pentru scopuri strict biologico-naturale
(hran, îmbrcminte, adpost etc.), ci i pentru scopuri nonbiologice, deschizându-se astfel registrul relaiilor om-animal nonbiologice.
Se intr astfel într-o nou etap a procesului de antropogenez, i anume
cea a civilizaiei.
2. În civilizaie
Civilizaia reprezint o formul a unui cadrul socio-cultural în care omul
îi poate eficientiza importantele sale trebuine din piramida trebuinelor
dup Ab. Maslow: cele primare (hran, perpetuare), de securitate, de afiliere
(sociale), de afirmare i statut, ca mai apoi i spre final cele de autodepire,
cu toate fazele sale emergente (culturale, etice, spiritual-intelectuale etc.).
Aspecte distincte într-un astfel de mediu sunt reprezentate de:
– muncile de tip nou (în afara celor de alergare dup vânat i vânare
i/sau de cules) precum: cruia, clria i aratul, pscutul etc.;
– zoolatria (totemul);
– militria armat;
– divertismentul.
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Pe baza aspectelor distincte artate mai sus i prin apariia noilor tipuri
de relaii rezult urmtoarea enumerare a acestora la ora actual (mileniul III
– anul 2010).
Rlaiile om – animale fiind multiple, variate i cu diferite grade de
complexitate, spre înelegerea i descrierea lor se impune oportunitatea de a
le clasifica, respectiv de a le categorisi pe tipuri de relaie dup criterii
anume selectate. Înainte de a le clasifica se justific o enumerare a lor într-o
ordine aproximativ apariiei lor în evoluia societii omeneti.
3. Totalitatea relaiilor om – animal. Enumerare i categorisire
x relaii biologice interspecifice (relaii ancestrale biologice)
x relaii nonbiologice (relaii religioase i de cult etc.);
x relaii zooeconomice – odat cu domesticirea animalelor (cu trei
etape ale sale: gospodreasc/preindustrial, semiindustrial i
industrial);
x relaia de paz i aprare;
x relaia de companie, agrement i divertisment;
x relaii de anihilare a unor populaii de animale;
x relaia de studiu i cercetare pe animale;
x relaia de vântoare i pescuit sportiv;
x relaia de proteguire i salvgardare a speciilor de animale.
Enumerarea de mai sus – a autorului (!) poate fi oricând completat
i/sau îmbuntit, iar scopul ei este de a aborda într-o manier sistematizat categorisirea i mai ales descrierea lor.
Factorul fundamental în instituirea, gestionarea i cultivarea relaiilor
dintre om i animale îl reprezint cadrul sociocultural, astfel c pe msura
evoluie acestui cadru socio-cultural evolueaz în consecin nu numai relaiile om – animal, ci totodat crete numrul unor astfel de relaii i – aspect
foarte important – în sânul unor astfel de relaii sunt manifestate cu intensitate variabil opionarea i consumarea acestor relaii.
Astfel, dup criteriul variabilelor relaiilor om – animal rezult:
– cadrul biologic – în care înc sunt pstrate relaii dintre om i animale
de la vremea devenirii lui Homo sapiens ca specie pân în prezent (relaiile
biologice interspecifice, în care snut urmrite doar scopuri biologice: hran,
cldur etc.);
– cadrul zooeconomic – care difer de la o perioad la alta i de la o
comunitate la alta, pe episteme economice determinate etnic (industrial);
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– cadrul zooantropic – în care din relaia om-animal nu rezult safisfaceri biologice precum hran, îmbrcminte etc.;
– cadrul religios – în care relaia om-animal se instituie i manifest în
scopuri strict nonbiologice (etapele devenirii omului: omul religios, omul
filosof, omul scientist);
– cadrul i etapele evolutive ale socioumanului (slbticia, primitivismul, civilizaia).
Mai art în acest scurt paragraf c, pe fondul multitudinilor i variatelor
forme i/sau tipuri de relaii dintre om i animale, dup criteriul bioetic
rezult o categorisire a acestora în: relaii normale i relaii anormale (a se
înelege umane i inumane), iar dup alte criterii pot fi decelate o gam
întreag de tipuri de relaii om-animale, respectiv o gam variat de forme
ale acestor relaii, ceea ce justific o clasificare a lor înainte de a purcede la
descrierea acestora.
Clasificare pe categorii de relaii om-animale
Înainte de clasificarea tipurilor de relaii om-animale se impune o enumerare a criteriilor de clasificare în scopul de a demonstra oportunitatea
unui astfel de demers.
Criteriile de clasificarea a relaĠiilor om – nimale
1. criteriul biologic;
2. criteriul bioetic;
3. criteriul complexitii;
4. criteriul teleonomic;
Evident c pot fi decelate i alte criterii care s confere i alt fel de tipuri
de categorisiri, care s vizeze întreptrunderi precum biobazele pentru cercetare tiinific etc. Astfel, consider un oportun criteriu de categorisire a relaiei
om-animal, dup planul în care se consum astfel de relaii, rezultând:
– relaia om-animal în plan biologic;
– relaia om-animal în plan nonbiologic – amândou justificând tema
prezentului referat.
1. Categorisirea relaĠiilor om – animale dup criteriul biologic
Criteriul biologic confer posibilitatea decelrii acelor tipuri de relaii
om-animale care au ca numitor comun deziderate i/sau scopuri care vizeaz
– sau nu – interese (obiective, scopuri ale omului) de natur biologic,
rezultând astfel:
a) relaii om-animal cu obiective biologice:
– relaii zooeconomice astfel:
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x

creterea i exploatarea animalelor de ferm – pentru producia
de hran (albina, gasteropode, petele, pasrea, rodentide,
lepuride, ovine, caprine, bovine, porcine, cervide etc.);
x creterea i exploatarea animalelor - pentru i/sau alte produse
sau subproduse pentru adpost, îmbrcminte i înclminte
(viermele de mtase, specii de psri i mamifere etc.);
x creterea i exploatarea animalelor - pentru diferite munci i
transport (cabali-ne, bovine, cervide, elefani…);
x creterea i exploatarea animalelor pentru obinerea de foloase
materiale – circ, cotidina stradal (mielul de mângâiat, papagalul
de extras bileele, menajeria de ani-male pentru curioi) etc.
x creterea i exploatarea animalelor pentru paz i aprare
(câinele, delfinul, foca, hoit de anmiale folosit ca sperietoare a
unei culture agricole i/sau un habitat antropic)
- relaii de prdtorism – omul fiind prdtorul (captivare, vânroare,
pescuit)
x pentru hran – celenterate, scoici, crustacee, specii de inscete i
arahnide, peti cartilaginoi i/sau osoi, psri i mamifere;
x pentru salvarea diferitelor specii de la extincie i repunerea lor
în teriotriu na-tural pentru refacerea echilibrului ecologic –
specii de insecte, de amfibieni, reptile, psri i mamifere (se pot
da exemple);
x pentru satisfacerea unei mode…;
b) relaii om – animale cu obiective nonbiologice.
x cretere i exploatare pentru imagine i bun-dispoziie – scoici
pentru perle;
x sacrificarea animalelor ca jertf în diferite culturi i ritualuri
religioase – voodoo la populaiile afrocaraibiene, mielul la
comunitile israelite etc.;
x lupta cu un animal de prad ca trecere i iniiere – la populaiile
primitive din Amazon, Kalahari etc.;
x sacrificarea animalelor în scopul de a prevede soarta proprietarului sau a unei familii (trib) prin citirea în viscere i intestine;
2. categorisirea relaĠiilor om – animal dup criteriul bioetic
a) relaii pentru studiu i cercetare
x creterea i exploatarea animalelor ca biobaz în centre i staiuni de cercetare – în medicin, biologie, industria farmaceutic
i/sau cosmetic;
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x

creterea i exploatarea animalelor pentru scopuri umanitare –
ex.: deminarea cu obolani a terenurilor minate,;
b) relaii normale i/sau relaii anormale:
x relaii normale :
– coabitarea cu un animal de companie într-un acelai spaiu;
– vorbirea cu animalele;
– manifestarea empatiei fa de starea emoional a unui animal;
– lupta pentru drepturile animalelor, la bune tratamente i împotriva chinuirii lor;
– sacrificarea animalelor pentru hran, îmbrcminte, studiu i
cercetare pentru sntatea omului i totodat a animalului;
– ceremoniile de protecie i considerare fa de animale (India,
aborigenii, eschimoii, popoarele preamerindiene, boimanii etc.);
x relaii anormale:
– deinerea unui numr excedentar de animale de companie/agrement pe unitate de suprafa neadecvat etobiologic
speciei (zeci de pisici într-un apartament de cca 60 m.p.; zeci
de câini într-o ograd mic; porumbei în balcon);
– admiterea prezenei i stabulaiei animalelor de companie pe
mobilier de buc-trie, pe piese de îmbrcminte intim etc.;
– întreinerea unei comunicri cu animalul prin care omul se las
lins pe bot, pe mâini, în a lsa animalul s mnânce din vase
ale oamului etc.;
– chinuirea i schingiuirea animalelor;
– uciderea animalelor fr motive;
– exploatarea peste limitele fiziologice;
– întreinerea animalelor în adposturi neadecvate zooigienitc i
etobiologic;
– experimenele pe animale pentru motive belicoase;
– experienele frankesteinoide pe a animale;
– zoofilia (întreinerea de raporturi sexuale cu animalele etc.
Importana acestor tipuri de relaii om-animal (normale i/sau anormale)
rezid în decelarea afeciunilor i/sau bolilor psihice ale omului aflat în promiscuitate cu animalul i care le acuz (proprietar de animale, îngrijitor
etc.), aspecte despre care va urma s amintesc într-un paragraf aparte (despre afeciunile de personalitate la om în relaie cu animelele).
3. categorisirea relaĠiilor om – animal dup criteriul complexitĠii
Are în vedere faptul cu una i aceeai relaie om-animal se regsete ori
se poate manifesta ca atare – de una singur (!), sau în dou ori mai multe
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obiective de urmrit de ctre om, obiective care pot fi unilaterale sau
bilaterale ale relaiei.
Dup acest criteriu, relaiile om-animal pot fi de dou tipuri:
a) relaia simpl – în care relaia cu un animal se instituie pentru un
obiectiv clar i se înscrie într-un singur tip anume de relaie; de exemplu –
creterea unui porc care asigur hrana i atât, este o relaie om-animal de tip
biologic i normal;
b) relaia complex – în care relaia cu un animal se instituie pentru mai
multe obiective distincte i se înscrie în dou dau mai multe tipuri anume de
relaie; exemple: creterea i exploatarea unei vaci presupune o relaie
complex pentru c se asigur i hran, poate fi pus i la munc (la jug i la
a transporta) i chiar folosit i exploatat pentru cult religios (India etc.).
Totodat, o relaie anume poate cunoate doar una sau mai multe tipuri
din cele enumerate mai sus
4. categorisirea relaĠiilor om-animal dup criteriul teleonomic de
asemenea, mai poate fi considerat oportun în a clasifica relaiile om-animal,
în sensul c dac orice individ dintr-o specie anume devine peste voia lui
element într-o relaie biologic, în cazul speciei umane, omul poate aborda,
cultiva i promova o relaie anume cu vreo specie de animal, în funcie de
scopul final urmrit (de la gr. telos = scop, finalitate, sens), rezultând:
a) relaii biologice dorite (animale pentru hran, munc, transport,
divertisment etc.);
b) relaii biologice nedorite (ex.: diferite specii de roztoare, alte
mamifere, insecte, pr-dtoare etc.).
Actualmente (astzi! – 2010)
Relaiile omului cu tot ceea ce înseamn vietate pe pmânt îi impune
speciei umane statutul de gestionar a ceea ce el poate cuprinde: planeta cu
întreg mediul su.
Astfel a aprut un nou concept, respectiv noi concepte precum noosfera,
antropogeea, i mai nou tehnosfera, dup cum urmeaz:.
– Noosfera – (de la grecescul noos – cugetare);
– Antropogeea – aciunea contient a omului asupra mediului ca
într-un tot unitar;
– Tehnosfera – mediul planetar datorat aplicrii tehnologiilor agricole,
industriale care acioneaz din plin asupra ecosistemelor de pe Terra –
modificându-le în sens pozitiv sau negativ.
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ASPECTE ALE NONADERENEI
LA TRATAMENT

Popa Cristina, medic primar pneumolog, Institut Pneumoftiziologie „Marius
Nasta” Bucureşti
Dumitrescu Andreea, psiholog, Institutul Pneumoftiziologie „Marius Nasta”
Bucureşti
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Şcoala Naţională de Politici Sociale şi Administraţie, Bucureşti
Adrian Răzvan Mocanu, medic primar chirurgie Institutul Pneumoftiziologie
„Marius Nasta” Bucureşti

Tuberculoza (TB) este una dintre cele mai vechi boli ale umanitii,
chiar i arheologii au descoperit cazuri de tuberculoz cu peste 9000 ani în
urm. Totui, primul medicament antituberculos, streptomicina, a fost
descoperit abia în 1943(1). Ulterior au fost descoperite i alte medicamente
pân în 1971, când a venit rifampicina.
În anii 90 Organizaia Mondial a Sntii (OMS) a recomandat
tratamentul sub direct observare (Directly Observed Treatment Shortcourse, DOTS) care a standardizat la nivel mondial tratamentul
antituberculos prin asocierea unor serii de medicamente administrate pe
parcursul a 6 luni, atunci când este vorba de tuberculoza obinuit. În cazul
tuberculozei multidrogrezistente (TB MDR), a crei definiie este rezistena
asociat la cel puin izoniazid i rifampicin, tratamentul dureaz pân la 2
ani, cu asociere de medicamente mai puin eficace, mai toxice i
semnificativ mai scumpe (2).
TB este o boal unic. Deoarece ansa unui om de a contacta boala, ca
i capacitatea de a se vindeca, depind atât de mult de condiii ca sntatea
general, srcie, stress psihic i calitatea condiiilor de trai, a fost numit
„boal social” care „prezint probleme care transcend abordarea medical
convenional (3:xxxvii). Dintre toate cazurile de tuberculoz, cazurile
cronice i multidrogrezistena reprezint o confruntare i frustreaz doctorii
i cei care dezvolt politicile de sntate public. Zumla si Gandy au scris
„Istoria tuberculozei este povestea eecului medical” (4:237). Este dificil s
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tim c înc nu avem un vaccin eficient, iar tratamentele disponibile sunt
dificile, lungi i nu în totalitate eficiente. Întrebarea este dac strategiile
actuale au euat datorit implementrii lor incorecte sau deoarece sunt
viciate intrinsec. Focarele de tuberculoz multidrogrezistent din New York
în anii 1980 i apoi în 1990 – atât din Londra cât i în alte locuri din lume,
arat c tuberculoza nu mai este deloc o „boal tropical”; ea se gsete în
suburbiile Americii de Nord, campusurile de refugiai africani i închisorile
ruse i cu îndrtnicie stabilit în România, unde cea mai rea epidemie
european continu s devasteze (5).
În mod natural, doar o proporie foarte mic de tulpini slbatice de
Micobacterium tuberculosis, agentul bacteriologic etiologic al tuberculozei,
prezint rezisten la medicamentele antituberculoase, i atunci vorbim
despre rezisten iniial. În situaiile în care rezistena la aceste
medicamente apare ca urmare a unui tratament antituberculos, acest tip de
rezisten se numete dobindit. Ulterior, de la aceti pacieni care
selecteaz tulpini rezistente, se transmit mai departe aceleai tulpini
rezistente cu care se vor îmbolnvi contacii intradomiciliari, de aceast dat
forma de tuberculoz fiind de la debut cu rezisten (iar aceti pacienîi vor fi
tot cu rezisten iniial). În cadrul Programului Naional de Control al
Tuberculozei din România, investigaia bacteriologic etiologic, respectiv
evidenierea Micobacterium Tuberculosis prin examinarea microscopic
precum i cultivarea acestuia pe medii speciale, este obligatorie înainte de a
începe tratamentul antituberculos. Prin testarea sensibilitii bacilului, adic
antibiograma, la cele dou medicamente, izoniazida i rifampicina, se
stabilete diagnosticul de multidrogrezisten. Antibiograma se face îns
numai în anumite situaii: eecuri ale unui tratament la pacienii nou
diagnosticai, la pacienii care în trecut au mai fcut un tratament
antituberculos se recomand, la începerea tratamentului precum i eecuri pe
parcursul acestui tratament, pacienii noi contaci cu cazuri cunoscute cu
tuberculoz multidrogrezistent. În mod obinuit, aceste investigaii dureaz
aproximativ trei luni, perioad în care pacientul primete tratament cu
medicamente la care nu se cunoate spectrul de rezisten. Ultimele metode
care se folosesc pe scar larg internaional sunt fie metode de cultivare pe
medii lichide, cu obinerea rezultatului la antibiogram în doar 2-3
sptmâni, fie metode de identificare genetic a mutaiilor din ADNul
micobacterian, în doar câteva zeci de ore. Ca orice metod nou, amândou
metodele menionate prezint iniial costuri mult mai mari decât metoda
clasic de cultivare a bacilului Koch pe mediile solide Lowenstein-Jensen.
Dar mai mult decât costurile directe, ar trebui s fie luate în consideraie
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costurile indirecte pe care, în majoritatea dintre situaii, pacienii le imput
acestei întârzieri în stabilirea unui diagnostic corect.
Antropologia aduce cercettorilor medicali o lentil prin care s
îneleag epidemia de tuberculoz, dar i mijloace prin care s examineze i
s îmbunteasc tratamentul. Pentru înelegerea epidemiei de tuberculoz
fiecare trebuie s îneleag acele condiii româneti de srcie descrise ca
„explozive” de ctre Naiunile Unite. Dei rata srciei a sczut constant de
la un vârf de 42% în 2001, România este înc cea mai srac ar din Europa
(6:19, 7). Aceast srcie interacioneaz cu tuberculoza în multiple feluri.
Cele mai importante elemente prin care se poate evita infecia tuberculoas
i pentru vindecarea tuberculozei sunt o alimentaie sntoas, scderea
stresului, odihn, evitarea contactului cu alte persoane infecioase, iar pe
timpul tratamentului abstinena de alcool. Modul de via dezorganizat a
persoanelor srace i alimentaia inadecvat sunt factori de risc pentru
tuberculoz. Stresul „epidemic” care însoete tranziia economic din
România, joac un rol important în slbirea sistemului imunitar, cu
precdere la persoanele srace (8). Modul în care alimentaia corect ajut
organismul s evite tuberculoza este acelai cu care ajut pe parcursul
tratamentului antituberculos, care înseamn luni de asociere de antibiotice
multiple, odihn i diet corect. Srcia complic efectul tratamentului în
felul urmtor: în primul rând, pacientul necesit o alimentaie bogat caloric
i sntoas; în al doilea rând, pacientul trebuie s se odihneasc i s nu
fac efort fizic. i nu în ultimul rând, trebuie s nu consume alcool.
Obinerea de suplimente alimentare poate fi imposibil datorit costurilor
mari pe care le presupun acestea. Este cu atât mai greu când pacientul cu
tuberculoz este singurul care susine familia financiar. În România
majoritatea pacienilor cu TB sunt brbai de vârst medie (30 – 50 ani)
care, din punct de vedere economic, sunt cei mai activi membri ai societii,
în termeni de câtig al salariului. i foarte frecvent acetia lucreaz în
domenii ce presupun munc fizic susinut. Oricum, atunci când se
îmbolnvesc de tuberculoz, nu îi mai pstreaz aceast munc. Dar i
pentru pacientele cu tuberculoz este greu s aib grij în continuare de
copii i de ceilali membri ai familiei.
Acestea sunt motive pentru care pacientul „eueaz” sau sunt
„noncompliani” la tratament. Condiiile familiale prezentate mai sus sunt
probleme serioase pentru muli pacieni, aa cum se adaug din punct de
vedere social sunt lipsa unei locuine (homeless) i alcoolismul. Orice
persoan se poate infecta cu microbul tuberculozei, dar pacienii sraci sunt
i mai greu de vindecat. Pacienii care sunt incapabili s îi termine
tratamentul sunt blamai direct, dar trebuie subliniat c, rareori se întâmpl
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ca un doctor s întâlneasc un pacient care nu vrea s fie vindecat. Este un
lucru teribil s mori de tuberculoz; este o moarte lent, dureroas i
produce o suferin incomensurabil familiei pacientului. Când un pacient
eueaz tratamentul antituberculos ar trebui s ne întrebm „cum am ratat
noi, echipa medical, tratamentul acestui pacient?”. Într-o încercare de a
gsi o interaciune între tuberculoz i tiinele sociale, Lienhardt
argumenteaz c întrebarea cea mai important pe care o putem pune este
„Ce este cel mai bine pentru pacient ca s se obin vindecarea?” (9:206).
Dac aceast abordare pare simplist, putem merge mai departe în gsirea
de motive de a arunca vina pe pacient pentru c nu îi face tratamentul, fr
s ne întrebm care sunt factorii sociali care intervin i ar putea preveni
întreruperea tratamentului pentru tuberculoz? În România medicii continu
s evalueze pacieni ca „pierdui” în faza de continuare a tratamentului
antituberculos, care se opresc i nu mai iau medicamentele, dar oare e bine
s trimitem aceti pacieni în ambulator s îi continue tratamentul (faza 2)
tiind c sunt lipsii de orice suport material i social necesar pentru reuit?
Paul Farmer, antropolog i unul dintre medicii de vârf care se ocup de
tuberculoz, scrie „în multe locuri unde tuberculoza este prevalent,
procentul de complian la tratament este semnificativ limitat de fore
dincolo de controlul pacientului” (10). Aceast remarc este adevrat
oriunde în lume, în Haiti i în Bolivia (11) sau în România (12).
Prin examinarea din punct de vedere antropologic a tuberculozei i a
selectrii de rezistene, putem îmbunti evaluarea final a tratamentului
atât la nivel individual cât i la nivel naional. Trebuie stabilit ca scop
vindecarea oricrui caz nou de tuberculoz înainte de 5 eecul tratamentului,
altfel dobândirea de rezistene i prognosticul devin mult mai proaste. În
lumina celor discutate, rata actual de vindecarea a cazurilor noi de 82%
este inacceptabil. Aceasta înseamn c 18% din cazurile noi vor deveni
cronice i/sau rezistente la medicamente. Medicamentele necesare
tratamentului pentru tuberculoza multidrogrezistent sunt de 50 i 200 de ori
mai scumpe decât cele pentru tuberculoza sensibil, obinuit (2:2). Mai
mult, tratând pacienii de mai multe ori cost mai mult decât dac ai trata o
singur dat i corect. Infecia tuberculoas la alte persoane, transmis de la
pacieni cu TB nevindecat, este o povar i mai mare, care se poate msura
în bani, dar mai ales în viei omeneti. Totui, motivul cel mai important
pentru care ne frmânt aceast problem este c tuberculoza produce
suferin inutil în România. Ceea ce trebuie fcut este s ajutm aceti
pacieni. În plus, atunci când un pacient îi rateaz tratamentul devenind
rezistent la medicamente i se întoarce acas fiind contagios cu germeni
rezisteni TB MDR, ei sunt un pericol pentru toi cei cu care vin în contact i
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pot transmite acestora tulpini rezistente de MDR/XDR, forme care unele pot
fi netratabile.

Suport
Astzi în România, pacienii TB au mult mai mult suport decât ali
pacieni Dac sunt angajai ei primesc salariul 100% pe perioada primului
an de boal, dup care sunt pensionai medical. Totui, se tie foarte bine c
cei mai muli lucreaz „la negru” sau zilieri, angajai temporari, pe perioade
scurte, „cu ziua” i nu beneficiaz de aceste reglementri. Pensionarea
medical este echivalentul a aproximativ 100 euro lunar, practic insuficient
pentru traiul zilnic al unei persoane, dar s mai susin o familie cu mai
muli membri. Muli pacieni sunt obligai s se întoarc la lucru pentru a-i
întreine familiile, chiar dac tiu c acest lucru le pune sntatea în pericol.
Beneficii ca decontarea transportului sau tichete de mas, în ciuda
rezultatelor de succes în programelor pilot conduse de Doctors of the World
i Crucea Roie în Bucureti, Ilfov, Piatra Neam i Constana (13), nu
exist i sunt considerate msuri prea scumpe, mai ales în perioada de criz
financiar, când a aprut i lipsa de medicamente antituberculoase (14).
Pacienii internai în Institutul Pneumoftiziologie „Marius Nasta” secia TB
MDR sunt norocoi pentru c au acces la un psiholog angajat care le ofer
ajutor atunci când se confrunt cu dificulti în respectarea tratamentului,
când au reacii secundare i care s-i pstreze starea de sntate dup ce
prsesc spitalul; marea majoritate a pacienilor cu TB din România nu au
asemenea suport. Asistenii sociali, psihologii i asistenii de ocrotire care în
alte ri controleaz aspecte vitale ale TB, în România sunt total abseni. În
special pentru pacienii sraci care au probleme multiple, implicarea unui
asistent social sau a unui asistent de ocrotire este vital pentru a ajuta
pacientul s aib o aderen crescut la tratament.

Studii de caz: Mariana and Alina
Pentru o înelegere mai bun a tuturor acestor aspecte vom descrie dou
cazuri de TB-MDR, diametral opuse.
În primul caz este vorba de o pacient de 27 ani cu multiple probleme
sociale, economice i familiale. Aceasta a contactat boala de la tatl su,
care a decedat din cauza tuberculozei într-un sanatoriu din România, ea fiind
singura persoan din familie care s-a interesat de acesta, oferindu-i suport
emoional i material. Pacienta, de la vârsta de 12 ani a preluat majoritatea
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îndatoririlor casnice, mama având probleme medicale severe (nu are TB),
fiind nevoit s mearg la coal (pe care nu a abandonat-o), s o îngrijeasc
pe mama sa cu o boal cronic i progresiv i s preia toate obligaiile
casnice ale mamei pentru cei patru frai i tat. Situaia material a familiei
era precar datorit numrului membrilor (ase) i faptului c singurul care
întreinea familia era tatl, bolnav de tuberculoz, de la un moment dat. La
vârsta de 19 ani s-a cstorit, plecând de acas, probabil în cutarea unor
condiii mai bune. În 2006 a fost depistat cu TB-MDR, la aproximativ doi
ani de la naterea unui copil i înrutirea condiiilor sociale. Locuia
împreun cu familia soului într-o cas fr ap curent i canalizare, fiind
nevoit s munceasc foarte mult pentru a-i îngriji copilul. A încheiat 14
luni de tratament, dup care l-a abandonat din cauza efectelor adverse severe
(grea, depresie) i lipsa suportului familiei. „singura persoan care m
mai ajut este sora mea, dar nici ea nu m poate ajuta mereu. Are familia
ei.” „soĠul i familia lui nu tiu cât de grav e situaĠia mea. Ei cred c o s
m fac bine i m voi duce acas. Nu au cu ce s m ajute. Au fost zile în
care nu m puteam da jos din pat s-mi iau un pahar cu ap, dar nu era
nimeni lâng mine, toĠi erau la munc”. „Copilul meu înĠelegea c mami e
bolnav i nu se poate juca cu el. M lsa s îmi revin dup tratament.
(copilul avea 4 ani).
Pe perioada spitalizrii nimeni nu a vizitat-o, în afar de sora sa, foarte
rar, nimeni nu a luat legtura cu medicul pentru a se interesa de ea. Familia
practic a abandonat-o, iar ansele ei medicale sunt minime. Probabil, dac
familia ar fi reprezentat un adevrat suport pentru ea, dac ar fi ajutat-o când
avea mai mare nevoie (dup 14 luni de tratament) i nu ar fi lsat-o s
abandoneze medicaia, iar dac asistenta social ar fi avut în vedere cazul,
oferindu-i sprijin real, material, soluii concrete la problemele sale, cu
siguran ca aceast persoan ar fi în cu totul alt situaie astzi.
Cel de al doilea caz prezentat se afl la polul opus. Este vorba de o
pacient în vârst de 27 de ani, cu o condiie social foarte bun, care nu
cunoate sursa îmbolnvirii sale. Beneficiaz de ajutorul familiei, care de
altfel i-a schimbat reedina pe perioada spitalizrii ei pentru a fi mai
aproape. Familia o viziteaz zilnic, aducându-i masa de prânz (dei
internarea include hrana), solicit permanent informaii cadrelor medicale
despre situaia fiicei.
Problemele acestei paciente nu sunt de ordin material sau familial, ci de
cu totul alt natur. Pentru ea spitalizarea reprezint o surs de plictiseal,
nu are efecte adverse severe asociate tratamentului, comunic permanent
telefonic i pe e-mail cu prietenii, cu logodnicul. Problemele sale sunt mai
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mult de natur fobic, teama de a nu contacta o alt boal din spital, cum
este mai adecvat administrarea tratamentului (înainte sau dup mas), ce
tip de alimentaie este mai indicat, dac are acordul medicului s fac sport
sau dac se poate duce în vacan la mare. „prinĠii mei nu m mai las s
tai nici o felie de pâine, de team s nu pĠesc ceva.”„pe perioada
concediului medical probabil îmi voi redecora buctria pentru c oricum
nu pot face altceva”; „a vrea totui s m reîntorc la locul meu de munc
cât mai repede pentru c nu este greu, nu muncesc fizic i efii mei sunt
foarte înĠelegtori”.
Cu siguran, acest tip de pacient va încheia tratamentul i datorit
condiiilor sociale bune, riscul de recidiv este foarte mic. Diferena dintre
cele dou cazuri este evident, dei sunt dou persoane de aceeai vârst, cu
acelai nivel de înelegere, care beneficiaz de acelai tratament medical,
condiii de spitalizare, asisten medical i psihologic. Îns toate aceste
lucruri exist doar pe perioada spitalizrii, pentru c în faza de continuare a
tratamentului situaia celor dou este cu totul diferit. Din punct de vedere
material, emoional, familial aceste dou cazuri nu au nimic în comun.
Ceea ce îns ar trebui s înelegem este urmtorul aspect: ce anume am
putea face pentru un pacient lipsit de toate aceste resurse pentru a-l putea
ajuta s încheie tratamentul? Probabil o investiie minim de ajutor social,
psihologic i medical ar fi rspunsul. Nu trebuie s uitm c oamenii vor s
triasc mai bine, vor s se vindece de acest boal i c toi au resurse
interioare de a face fa bolii i a depi momentele dificile, trebuie doar
ajutai s scoat la lumin aceste resurse.

Soluii
Revenind la întrebarea de mai sus, „cum putem ajuta pacientul s se
însntoeasc?”, (9:216, propunem urmtoarele ci de suport pentru
vindecarea tuberculozei. În primul rând, toate cazurile noi cu tuberculoz ar
trebui s primeasc educaie susinut despre pericolul de a deveni rezisteni
la medicamentele administrate. Prea puini pacieni români îneleg faptul c
dac tratamentul pentru tuberculoza obinuit este greu, cel pentru TB MDR
este mult, mult mai greu. În al doilea rând, toi pacienii noi ar trebui
evaluai din punct de vedere al nevoilor de ctre un asistent social sau
asistent de ocrotire, aceast evaluare fcându-se continuu. Acest lucru
presupune angajare de personal suplimentar i asigurarea c asistena de
ocrotire îi îndeplinete sarcinile pentru care a fost angajat decât s fie
direcionate din spital asistente medicale care lucreaz temporar. Dac
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pacientul necesit suport sub forma biletelor de transport, tichetelor de
mas, consiliere psihologic sau alte forme de asisten financiar, ar trebui
s existe sistemul prin care s se asigure aceste solicitri. Exist o ampl
eviden c este extrem de benefic adugarea de stimulente la programul de
tratament antituberculos, în special pentru pacienii sraci(15). Costurile
adugrii acestor stimulente ar fi mici în comparaie cu ceea ce s-ar salva
prin creterea aderenei la tratament i oprirea instalrii de rezistene, a TB
MDR.
Unii pacieni, datorit unor factori agravani cum sunt srcia, afeciuni
psihice sau dependena de alcool i/sau droguri, vor fi incapabili s încheie
tratamentul fr un ajutor semnificativ. În acest caz, ar fi necesar
tratamentul antituberculos mobil în care cadrul medical viziteaz pacientul
acas pentru supravegherea tratamentului i a aderenei la tratament. Chiar
i cu aceste ajutoare, unii pacieni vor fi incapabili s încheie tratamentul.
Pentru acetia, opiunea cea mai bun de a se evita cronicizarea sau
dobândirea de rezistene ar fi spitalizarea de lung durat în spital sau întrun sanatoriu pe toat durata tratamentului, asigurându-le astfel condiii
pentru odihn, de a-i recpta puterea i de a se vindeca.

Concluzii
Prevenirea creterii numrului de rezistene dobândite la medicamente
trebuie s fie o prioritate pentru controlul tuberculozei în România.
Incidena actual de 100/100.000 de locuitori este înc de cinci ori mai mare
decât media din Uniunea European (5). Investiiile suplimentare pentru
îmbuntirea managementului cazului, suportul psihologic i avansul
tehnologic, aa cum este identificarea rapid a rezistenelor, vor face
tratamentul mai potrivit i mai eficient, reducând în perspectiv costurile.
Tuberculoza în România, îndeosebi TB MDR, este problema tuturor i a
fiecruia. Ea devine un risc pentru sntatea public i trebuie controlat.
Factorii socio-economici care contribuie la infecia TB nu pot fi remediai
într-un interval scurt. Totui, atunci când o persoan bogat sau srac se
îmbolnvete cu TB, este crucial s se stabileasc rapid necesitile ei
sociale i medicale, s se stabileasc abordarea terapeutic optim, folosind
metode de diagnostic rapid a rezistenelor, dac sunt suspectai de TB MDR,
s se asigure tot suportul necesar încheierii tratamentului în mod corect de
prima dat.
Cazurile Marianei i Alinei ne dezvluie cu o claritate dezarmant cum
lipsa suportului social i economic pot face diferena între un pacient care se
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recupereaz complet i unul care decedeaz cu o boal tratabil. Cazul
Marianei: ea înc se lupt cu aceasta boal, dar într-un final rezistenele
dobândite ar putea covâri suportul social redus de care beneficiaz.
Tuberculoza distruge atât plmânii Marianei cât i familia acesteia.
Rezistenele nu le-a dobândit din întâmplare sau ca urmare a unui accident
natural, ci din cauza srciei i a inabilitii Marianei de a fi aderent la
tratament.
Nu mai putem considera tratamentul TB doar o intervenie biologic.
Antropologia i alte tiine sociale ne pot ajuta în a înelege aceast boal cu
profunde rdcini sociale. Numai printr-o abordare de tip holistic în suportul
acordat pacienilor printr-o evaluare a nevoilor i un real program de ajutor,
vom putea s stopm apariia a noi rezistene care, în cel mai fericit caz,
presupun administrarea de medicamente scumpe sau complexe, iar în cele
mai nefericite situaii duc la costuri exprimate în viei omeneti.
Mulumiri ctre: Cercetarea descris în aceast lucrare a fost sprijinit
în mod generos cu fonduri de ctre U.S. Fulbright-Hays Foundation, The
U.S. National Science Foundation (NSF) i de ctre Social Science
Research Council. Autorii sunt singurii responsabili de coninutul care poate
s nu reprezinte punctele de vedere ale organizaiilor finanatoare. Orice
comentarii asupra acestei cercettor pot fi adresate direct ctre Jonathan
Stillo - jstillo@gmail.com.
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BIODIVERSITATEA, O TEM ETERN

Dr. Adrian Popescu
expert UCEE Bruxelles

„Cultura – în opinia lui Lucian Blaga – exist oriunde, unde exist
omul: este lumea creat de el, o prelungire a naturii i o dimensiune nou a
universului”1, un cadru unde: „fiina uman nu se raporteaz la realitatea
fizic în mod direct, aa cum o face orice alt fiin din regnul animal, ci în
mod indirect, prin intermediul realitii culturale, al lumii simbolurilor”2.
Variaia vieii ecosistemelor a fost o preocupare curent a civilizailor
umane, manifestat mai discret sau mai pronunat în funcie de contextul
social economic i implicit de evoluia societilor. Biodiversitatea este
conform tezei blagiene – un simbol al realitii culturale, mai precis al
realitii culturii i cultului pentru natur. Biodiversitatea este un termen,
care este utilizat în cadrul discursurilor libere sau al dezbaterilor pobilice ca
o msur a strii de sntate a sistemelor biologice.
Etnologul i arheologul german Leo Frobenius3 consider c ordinea
naturii i regulile stabilite de comuniti sunt în fond modaliti de percepie
uman a unor fenomene complexe din jur, i reflect modul în care a avut
loc procesul de asimilare a acelui fenomen în contiina uman.
Acest punct de vedere este îmbriat i de ali cercettori care vin cu
urmtorul argument: „Comunitatea arhaic se joac, aa cum se joac i
copiii, aa cum se joac i animalele. Aceast joac este din capul locului
plin de elementele specifice manifestrii, pe care le numim: ordine,
încordare, micare, solemnitate, încântare. Abia într-o faz mai târzie a
societii, acest joc ajunge s fie legat de ideea c în el este exprimat prin
ceva: o reprezentare a vieii”4
1

Blaga, Lucian: Trilogia culturii,vol. 9, Ed. Minerva, Bucureti, 1985, p. 477.
Idem.
3
Frobenius identific mai multe „zone culturale” (Kulturkreise), referindu-se în special la
culturile care prezint trsturi similare i care au fost rspândite prin fenomenul migrrii.
4
Johan, Huizinga: Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii,
(note de lectur), Ed. Humanitas, Bucureti; 2007, Traducere din olandez de H. R. Radian.
Prefa i not biobibliografic de Gabriel Liiceanu, p. 62.
2
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Biodiversitatea este cu certitudine un punct de referin pentru reprezentarea vieii i pe Terra const din multe milioane de specii biologice, specii
distincte pentru protejarea crora se impunea un astfel de model de atenionare
cum este aceast aniversare a Anului Internaional al Biodiversitii.
Biodiversitatea chiar dac nu este distribuit uniform pe Pmânt este
constant bogat. Din nefericaire schimbrile rapide de mediu au provocat i
provoca în continuare mari fenomene de extincii. Dintre speciile care au
existat pe Pmânt, 99.9 % acum au disprut. Astzi, practicile umane au
sporit fenomenul distrugerii habitatelor de plante i animale. În plus, practicile umane au provocat contient sau incontient o pierdere a biodiversitii
genetice iar efectele se vd chiar în starea de sntate uman, care a deveni
o problem internaional major.
Primele reacii prin care se critica agresiunea uman asupra biodiversitii apar în secolul al XIX-lea. Oameni de tiin din acest secol s-au
confruntat cu urbanizarea, industrializarea galopant, încercând s stopeze
aciunile destructive i s educe oamenii în domeniul tiinelor naturale i a
proteciei mediului.
Din punct de vedere istoric conceptul de protectie a naturii a aprut
prima oar la mijlocul secolului al XIX-lea la biologi precum: Humbold,
Darwin, Wallace i la romanticii Wordsworth, Emerson, Thoreau. Prima
societate de protecie a naturii a fost probabil fundat în Anglia (Commons,
Open Spaces and Footpath Preservation Society) în 1865, iar prima lege
antipoluare – Alkali Law a fost dat de parlamentul britanic în 1863. În anul
1864 membrii Congresului Statelor Unite au hotrât ca Valea Yosemite5 s
devin o zona recreaional6, iar în anul 1872 se stabilete primul parc
naional Yellowstone7.
Este demn de amintit c dup 1800 peisajul citadin era modificat de progresul industrial. Explozia demografic în marile orae a condus la construirea
de locaii cu destinaie religioas i nu numai. Era, totodat, începutul epocii
aburului – aventura cltoriilor pe calea ferat i fabricile industriale alimentate
cu abur – care a furnizat alte motivaii pentru schimbare i entuziasmul pentru
nou. Societatea modern era în expansiune, iar personalitile vizionare care
anticipaser transformrile sociale participau activ la experimentarea lor.
În paralel cu dezvoltarea economic, viaa intelectual se afla în plin
5

Yosemite National Park, este un parc naional aflat în centrul Californiei, Statele Unite ale
Americii, la aproximativ 300 km est de San Francisco. El are suprafaa de peste 3081 km2
i se întinde de-a lungul versantului vestic al munilor Sierra Nevada (SUA). Anual, parcul
naional este vizitat de peste trei milioane de turiti
6
http://www.nps.gov/yose/home.htm
7
http://www.yellowstone.net/
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manifestare energic. Efectele culturale i sociologice, ca i oportunitile
de dezvoltare a standardelor de via au fost ilustrate în publicaiile vremii.
Fria prerafaelit care activa în cercurile social politice promova teme
legate de frumusee, natur, adevr, imaginaie regsite în literatura
momentului.
Fria prerafaelit, în 1848, avea un program menit s revoliioneze cele
apte arte. Intenia friei prerafaelite era aceea de a revitaliza o lume aflat
în amorire Acest lucru s-a întâmplat prin cultivarea unei afiniti cu arta
cretin pur de dinaintea Reformrii, având ca ideal atingerea naturii divin.
Cu probleme asemntoare se confrunta i habitatul uman din zona
carpato-danubian. Comerul cu lemn a început pe aceste meleaguri era o
precoupare autohton. Documente de arhiv confirm c în porturile existente la Marea Neagr, pe rmul Dobrogei, se încrcau corbii cu lemn
pentru Gecia, Asia Mic i Egipt. Din secolul al XV-lea dateaz izvoare
scrise, remarcate de istoricul C.C. Giurescu, care fac referire la exportul de
lemn din rile române ctre turci. Nu este vorba de cantiti modice avem în
vedere faptul c în vocabularul nostru curent au fost preluate i asimilate
numeroasele cuvinte de origine turc referitoare la lemn i la exploatarea lui.
Istoric vorbind rile române au fost o surs important de lemn pentru
imperiul otoman, care avea nevoie de mult material de construcie pentru
flot, pentru arsenalul armatei, dar i pentru construciile militare i în
msur egal pentru cele civile.
Am putea spune c tietorii de lemne, plutaii, cruii, negustorii, dar
i autoritile i-au asigurat existena pe seama exploatri masive a
pdurilor. Nu mai punem la socoteal diveri boieri i boiernai care au
fcut averi din vânzarea pdurilor. În plus nu arareori s-a întâmplat ca
dregtorii s fac abuzuri în comerul cu lemn. Ca dovad st printre altele
i scrisoarea comandantului Brilei, din anul 1826, trimis domnului
Moldovei, în care se arat c pdurile rii au fost jefuite prin comercializarea nepermis a trei mii de harabale de lemn de foc.
Pentru c am frut referiri la luminai occidentali s spunem c în 1900,
în România, inginerul silvic V. Golescu a cerut crearea unor parcuri naionale
dup modelul celor din S.U.A, cu ocazia celei de-a 26-a Adunri Generale a
Societii „Progresul Silvic” iar Mihai Haret8 propune mprejmuirea unor
8

Mihai Gold Haret (1884-1940) naturalist i geograf. Între 1911-1914 a fost membru S.KV., iar
între 1913-1916 membru S.T.R. Înfiineaz în anul 1920 Societatea Hanul Drumeilor, al crei
preedinte a fost.Acesta în anul 1925 a fuzionat cu Turing Clubul Roman fiind preedintele
acestuia între 1926-1937. A scris numeroase cri despre Bucegi.În 1910 publica primul ghid
montan, acesta avend titlul În MunĠii Sinaei, Rucrului i Branului.A fost membru F.S.T.R. si
O.N.T. Între 1926-1938 cabana Omu i-a purtat într-un timp numele.
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rezervaii pentru a mpiedic degradarea lor. Este anul când se înfiineaz
Institutul de Speologie, „Hanul drumeilor”, primul grup cu caracter de
asociaie care militeaz pentru conservarea naturii. Ulterior denumirea se
schimb n „Societatea de turism i pentru protecia naturii”. Acum apare i
Asociaia „Fria muntean”, care dezvolt o secie a „frumuseilor naturii a
parcurilor i rezervaiilor naturale”. Tot în 1900 a avut loc la Cluj primul
congres al naturalitilor din România, unde la propunerea biologilor Emil
Racovi i Alexandru Borza a fost adoptat o hotrâre privind elaborarea
legii referitoare protecia naturii în România.
În anul 1919, Sfatul Naional de la Sibiu introduce n art. 2 din Legea
agrar aliniatul: „Toate locurile care prezint un deosebit interes pentru
tiin s fie expropriate n ntregime pentru tiin”. Tot în acelai an Mihai
Haret a propus înfiinarea unui parc naional în Munii Bucegi.
Agresiunea asupra biodiversitii nu au putut fi stopate nici în urma
acestor generoase demeresuri.Chiar i datoriile rii dup al doilea rzboi
mondial au fost pltite cu lemn. Fr ca s existe o statistic exact a
suprafeelor defriate, pe baza unor consemnri, mrturii i documente se
estimeaz c numai în perioada dintre anii 1781 i 1918 au fost defriate
circa 2.500.000 hectare, iar între anii 1920 i 1935 s-au mai tiat definitiv
înc 1.280.000 hectare de pdure.
Modul de a face afaceri cu lemnul românesc a atras numeroi strini
care au fcut profituti uriae. Spre pild, societatea Goetz, care la finele
secolului XX a construit o fabric de cherestea la Nehoiu, a cumprat
pdurile din zon pltind pentru fiecare arbore tiat din codrii multiseculari
ai Buzului suma de un leu! Dintr-un asemenea arbore se obineau uor doitrei metri cubi de cherestea. Astfel nu este de mirare cum de s-a ajuns de la
un grad de împdurire de peste 70% în epoca roman la abia 24% în zilele
noastre.Parale cu defirarea ecosistemul natural a fost i el distrus.
Din acest mic periplu de date reinem c prima reaie mai responsabil
fa de biodiversitatea natural i fa impactului acesteia asupra fiinei
umane pe teritoriile româneti a fost asumat concomitent cu infelxiunile
iluministe aprute în societatea româneasc.
Diseminatorii au fost componenii generaiei luminailor români din
secolul al XIX-lea, mai toi formai la coli apusene. Majoritatea au plecat
în Frana pentru a-i desvârsi studiile, dar puini, precum Mihail
Koglniceanu, i-au luat titlurile de la universiti germane9. În orice caz, cel
de-al doilea cmin spiritual al lor a fost Parisul.i aici m refer în special la,
paoptiti cei ce au i fost printre altele i promotorii problemelor
9

D. Berindei:Cultura naĠiona[ român modern,Bucureti,1986, pp. 432-443
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biodiversitii, constituind în fapt fora de diseminare a acestui curent occidental, folosind fora limbii literare sau demersul diplomatic i politic. În fapt
emanciparea i democratizarea societii se face prin cultura francmasonic.
Elitele organizaiilor francmasonice care au activat pe teritoriul românesc
au oferit modele societii, prin oameni morali, drepi i tolerani, personaliti capabile s îngemâneze actul cultural cu cel diplomatic în folosul
naiei pe care o reprezentau, dar i în sprijinul arhitecturii universale10 i al
Marelui Arhitect al Universului.
Componenii acestor structuri erau personaliti care au înfptuit atât o
oper masonic cât i o oper intelectual, pentru a prezenta nobile i ilustre
fapte din biografia lor i implict din biografia habitatului social, economic i
politic de care aparineau, a cror filosofie asupra vietii umane este „de a
permite individului dezvoltarea tuturor posibilitatilor sale pentru a-i realiza
pe deplin personalitatea”11.
Despre realizrile lor putem spune c au trudit la un motto universal: Fiat
Lux!, care, într-o traducere forat literar ar avea înelesul: S se fac lumin!
În acest context inludem de exemplu exerciiile literaturii paoptiste
caracterizate prin simbioza calsicismului i romantismului.
Printre figurile de marc am aminti pe: Grigore Alexandrescu, C.
Negruzzi, B.-P. Hasdeu, D. Bolintineanu, M. Kogalniceanu, V. Alecsandri. De
exemplu în creaia lui Grigore Alexandrescu precum: „Umbra lui Mircea. La
Cozia”, „Rsritul lunei. La Tismana”, „Mormintele. La Drgaani.”, regsim
aceast preocupare spre natur i biodiversitate, poate nu în msura pe care
ne-o ofer Alecsandri în Pastelurile – publicate în revista Convorbiri literare,
în cea mai mare parte între 1868 i 1869 – unde evoc natura aa zis domestic, adic tot ce constituie cadrul obinuit al unei viei patriarhale, idilice.
Din aceast enumerare nu puteam s îl uitm pe Nicolae Blcescu, pe
care Nicolae Iorga îl socotete a fi „unul din cele mai frumoase suflete i
mai ales una din cele mai mari inteligene ale unei nobile generaii de
visãtori"12. Pentru preocuparea sa asupra biodiversitii am exemplifica
descriere literar - în proz a fragmentul „Ardealul“, care face parte din
lucrarea istoric „Români subt Mihai voievod Vitezul“13.
10

Modele cultural-diplomatice, promovate de misionari inspirate din Sfânta Evanghelie
dup Ioan: Porunca nou ni s-a dat celor de azi, s ne iubim, aa cum El Marele Creator
ne-a iubit i i-a dat Fiul Su pentru noi - (Ioan XV-12).
11
Radu,Comanescu;Emilian, M. Dobrescu: Franc-Masoneria, o noua viziune asupra
istoriei lumii civilizate, vol. 2 (1961-1968), Editura Europa Unita, Bucuresti, 2004, p. 274.
12
Nicolae Iorga, Istoria românilor, vol. IX, Bucureti, 1938, p. 236.
13
Nicolae Blcescu în Romanii supt Mihai-Voevod Viteazu, Bucuret, Editura Militar, 1980
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În ton cu preocuprile vremii, autorul prezint trsturile caracteristice
Transilvaniei, într-o enumerare gradat i descendent a vareietii peisajului, cu formele de relief, vegetaia i bogaiile minerale. Sub condeiul lui
regsim usrmtorul pasaj: „În pântecele acestor muni zac comorile minerale
cele mai bogate i mai felurite din Europa: sarea, fierul, argintul, arama,
plumbul, mercurul, zincul, antimoniul, arsenicul, cobaltul, tuteaua, teluriul
i, în sfârit, metalul cel mai îmbelugat decât toate, aurul, pe care îl vezi
strlucind pân i prin noroiul drumurilor. Astfel este ara Ardealului”, care
întrete i cadrul filosofiei sale sociale, pe care o catalogm a fi o micarea
neîntrerupt a omenirii dup „legile fixe” ale progresului. Legea de baz,
dup Blcescu, este legea dreptii i a friei, „aceste dou temelii a ordinii
absolute, perfecte, a ordinii dumnezeieti”14. Atât dreptatea, care „e cel
dintâi grad al desvâririi” cât i fria se înfptuiesc prin lupta continu a
omului „pentru triumful binelui asupra rului, al spiritului asupra materiei,
al dreptului asupra silei”, un triumf în care natura este prioritar, ea fiind o
component a ordinii dumnezeieti.
Tot ca un cadru de interes pentru biodiversitate în acei am invoca legile
privind vntoarea i dreptul de vntoare din Transivania pân la 184815.
Din aceeai perioad reinem programul revoluiei paoptiste din
Transilvania (3/15 mai 1848, Câmpia Libertatii de la Blaj), elaborat de
Gheorghe, Simion Brnuiu, Andrei aguna i August Treboniu Laurian, în
care erau fcute precizri, printe numeroasele puncte, nu numai la cadrul
educaional - universitar ci i vizând monumentele naturii "16.
Exemplele personalitilor marcante care au avut precupri i în sfera
biodiversitii nu-l puteau ocoli pe membrul de onoare al Academie
Române, Ion Ionescu de la Brad, întemeietorul tiinei agricole moderne în
România, vicepresedintele Comisiei Proprietii din ara Româneasc în
timpul Revoluiei de la 1848, cel ce a avut un rol important în realizarea
reformei agrare din 1864. Mai mult, în calitate de inspector general al
agriculturii, a contribuit la înfiinarea primelor ferme experimentale i la
introducerea ma.inilor agricole.
Ca o preocupare asupra problemei biodiversitii din timpul paoptitilor am inlclude i „Legea secularizrii averilor mânstireti”, care a fost
votat la 17/29 decembrie 1863. „Alturi de reforma agrar, este considerat
ca fiind una dintre reformele fundamentale adoptate de Alexandru Ioan
14

Timpul, Iai, 24 Noiembrie 1877
Vlad Cornel, Ene Costel: LegislaĠie Cinegetic, Bucureti, Editura C.H. Beck, 2007.
16
Iustinian Petrescu & Calin Fabian: DisticĠii academice, Vol VII, Cluj Napoca, ED.
NOEMA, 2008.
15
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Cuza pentru modernizarea României”17, prin care proprietile bisericilor i
mnstirilor închinate din ar au fost trecute în proprietatea statului. Msura
adoptat era fundamental pentru formarea noului stat român, întrucât 1/4
din suprafaa arabil a rii aparinea mnstirilor româneti care se aflasu
sub influen preponderent greac. Aceste proprieti generau anual venituri
de circa 7 milioane de franci, bani care luau calea strinilor i pe care
clugrii greci instalai în mnstiri îi cheltuiau fr s aduc un folos real
românilor. În plus, defirile imenselor suprafee de terenuri aducea pagube
i fondului cinegetic special.
Msura adoptat de ctre guvernul Mihail Koglniceanu rspundea unor
cerine mult mai vechi ale revoluiei de la 1848 i a Adunrilor ad-hoc.
Problema mnstirilor înstrinate avea la noi o istorie mult mai lung. Se
obinuia ca domnii i boierii mai înstrii, s fac donaii mnstirilor, în
bunuri sau în moii. Cu timpul, veniturile mnstirilor s-au transformat din
resurse necesare desfurri activitii de cult în simple surse de venit pentru
patriarhiile i mnstirile crora erau închinate. Obligaiile ctre administraia rilor Române erau ignorate. Clugrii strini beneficiau de un
statut care-i scotea de sub incidena legilor româneti..
Un rol important în aceast reform l-a jucat i Dimitrie Bolintineanu,
iar pe plan extern de recunoaterea msurii s-a ocupat în bun parte
Costache Negri.
Revenint la perioada contemporan aceast preocupare pentru biodiversitate a fost amplificat deoarece biodiversitatea a devenit o reea complex
de susinere a vieii, o modalitate de a face fa celor mai grave efecte ale
schimbrilor climatice.
În fond pe biodiversitate se bazeaz întreaga noastr rezerv de hran.
Recifele de corali i iarba de mare sunt mediul prielnic pentru petii pe care
noi îi mâncm. Psrile i insectele polenizeaz recoltele etc.
Echilibrul ecologic este în pericol. Presiunea asupra resurselor nu
depinde neaprat de dimensiunea numerica a populaiei umane. Presiunea
antropic asupra biodiversitii este determinat de factori cum sunt:
evaluarea eronat a mediului i a resurselor sale - ceea ce conduce la
transformarea unor ecosisteme naturale în terenuri agricole, distrugerea unor
ecosisteme prin amenajri hidroenergetice i turistice supradimensionate;
reducerea continu a produselor comercializate în domeniul alimentar creterea continu a cererii pentru produse agroalimentare a atras atenia
spre elaborarea de soiuri cu productivitate foarte mare; creterea populaĠiei
17

Dumitru Ivnescu, Alexandru Ioan Cuza în contiinĠa posteritĠii, Iai, Editura Junimea,
2001.
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i consumarea resurselor în viitor va determina o diminuare a biodiversitii
prin restrângerea spaiilor de existen a ecosistemelor naturale datorit
extinderii terenurilor cultivate, reducerea disponibilitii resurselor de ap
dulce; deficiente în cunoaterea tiintific i economic au ca rezultat
fenomene grave. Astfel capra neagr, floarea de colt, pstravul, râsul, zimbrul
se afl pe cale de dispariie în România i sunt numai câteva din speciile
prin care se poate exemplifica lipsa de informaie a celui care beneficiaz,
dar i a celui care ofer aceste specii. Presiunea antropic asupra biodiversitii se regsete i în subsistemul economic. Relaiile comerciale naionale
i internaionale determin direct sau indirect, manifestarea principalelor
cauze de degradare: poluarea i depozitarea deeurilor, epuizarea resurselor,
distrugerea i transformarea habitatului.
„Chiar i România s-a obinuit de prea mult timp s trateze natura ca pe
o colonie intern, luându-i-se tot ce i se poate lua i restituindu-i-se prea
puin fa de nevoile populaiei i mediului”18.
„Am început a înelege cele ce se petrec în lume,c intrase un secol nou,
secolul al XIX-lea, secol mare i luminos între toate, menit a schimba faa
lucrurilor pe pmânt, de la apus la rsrit - unde - civilizaiunea ieit din
descoperirile tiinifice este datorat geniului omnesc - iar ca o consecin au însutit i înmiit produciunea, au ridicat pe om din robie i din apsare la
egalitate i libertate”19, se confesa Ghica într-o scrisoare adresat confratelui
Alecsandri.
Nota de confesiune a textului redactat de scriitorului – diplomat ne
impresioneaz totui printr-un parcurs scriitoricesc încorsetat în elemente
argumentative ce in de spritul natural i care se preteaz cu acest cadru de
responsabilitate fa de ce numim biodiversitatea din România.
Aproape c merit s prelum mcar titlul mobilizator din declaraiunea
intitulat PrinĠipiile noastre pentru reformarea patriei20, text semnat de
Vasile Alecsandri i fratele su Iancu, alturi de componenii grupului de
revoluionari compus din Costache Negri, Alecu Russo, George Sion, etc, ca
un model de redactare a unei petiii privind PrinĠipiile noastre pentru
reformarea biodiversitĠii de pe teritoriul patriei, pe care s o înaintm
celor care pot i vor s conduc România spre prosperitate dar cu chibzuiĠ
i responsablitate faĠ de ce numim biodiversitate.
18

Ion, Longin, Popescu: Prof. dr. Radu Rey – Pre;edintele "Forumului Montan" din
Romania, Formula AS, Nr. 911, Bucureti, 27.03.2010 – 02.04.2010.
19
Ion, Ghica: Scrisori ctre V. Alecsandri, Editura Librriei Leon Alcalay, Bucureti,
1905, p. 96.
20
A fost publicat în Tribuna Român din 10 mai 1859, declaraie aflat în original la
Biblioteca Universitar din Cluj.
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HABITATELE MILENIULUI III
HOMO FABER PRINTRE NOI

Tudor Rădulescu - arhitect
Lucian Dedita – artist plastic
Hanna Karina Kozma – asistent SC Bee Architects SRL
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Creem spaii, modelm structuri, natem forme… E oare o misiune
simpl, un banal joc cu formele? Sau mai mult?
Arhitectura e o muzic împietrit (Goethe)... dar muzica ei e vie,
vibreaz, cuvânt...
…. i la-nceput a fost Cuvântul i Cuvântul era la Dumnezeu i
Dumnezeu era Cuvântul… i asta înseamn demult i mereu, adic
dintotdeauna…
Zilnic suntem modelai de vibraiile mediului ambiant, de spaiile în
care ptrundem, asistm involuntar la un dans continuu al materiei, al
nostru…
S rmânem indiferenti i s neglijm? S restudiem „aluatul”
materialelor din care construim? S revizuim geometria spaiilor pe care le
natem? S ignorm în continuare diferenele dintre viu i neviu? S le
integrm?
Încet încet ne întoarcem la tiina primului om,
proaspt czut din Rai i acum o privim cu ali ochi, ca
într-un cerc care se închide i moare spre a renate. Ne
întrebm acum dac nu cumva omul, din acel moment,
parcurgând drumul lung ce l-a adus pân în zilele noastre,
atât de dornic de cunoatere, atât de patruns de misterele
naturii, ale universului, nu a uitat s-i deschid sufletul
ctre ceea ce-l înconjoar, ctre planeta-mam – Gaia; dac ultimele lui
creaii, ultimele lui invenii, nu cumva se desprind, se rup poate pentru
totdeauna de locul de unde au plecat, pierzându-i sensul i armonia divin.
Homo faber, încrcat cu toat tiina propriilor descoperiri, a ajuns deja la
momentul marii lui transformri, la acel pas uria, homo universalis cum
atât de minunat îl numete Anton Dumitriu.
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Ne imaginm omul cu câteva mii de ani în urm... Homo sapiens,
înconjurat de natur, atât de capabil, dar atât de proaspt... însetat de
cunoatere, ambiios i creativ. Omul, descoperindu-i mâinile, de data asta
ca pe o extensie a minii lui i nu doar ca pe dou membre care, cu ceva
timp în urm, le folosea i ca mijloc de locomoie. Reuea s priveasc
mediul înconjurtor cu ali ochi, s transforme lemnul, piatra, plantele, în
obiecte pe care le-a întrebuinat ca unelte, arme, accesorii care i-au
îmbuntit viata i l-au ajutat s evolueze.
Conceptul de homo faber a fost utilizat de ctre Hannah Arendt i Max
Scheler i se refer la acel om care controla mediul înconjurtor cu ajutorul
uneltelor. De asemenea, îl folosete i Henri-Louis Bergson în lucrarea sa
EvoluĠia creatoare (1907), care îi d un sens propriu de inteligen
creatoare, capabil s creeze unelte cu alte unelte, accelerându-i astfel
evoluia.
Astfel, omul ajunge încetul cu încetul s
controleze mediul cu ajutorul uneltelor. Se creaz o
dependen, o nevoie crescând de a crea accesorii
care s îl ajute în amplul proces evolutiv ce avea s
vin. Dar omul nu se va raporta numai la
necesitile vitale, ci îi va crea o lume aparte –
creaia i cultura, pentru c el are un destin creator.
Putem vorbi de un tandem, de o convieuire din
acest moment a lui homo faber cu homo ludens.
Vorbim astfel de o triad care se afla în esena omului evoluat, cele trei
entiti care convieuiesc împreun: homo sapiens, homo faber i homo
ludens, formula magic a omului modern – înelepciune, for i frumusee.
Omul reuete, în cel de-al treilea milieniu de dup Hristos, s gseasc
puterea i fantezia de a se reîntoarce pe i prin bazele nou create de
cuceririle tiinelor moderne la habitatul ecologic antropormofizat,
reinventând astfel i adaptând modelele ancestrale de adapostire i
desfurare a vieii de zi cu zi la noile valene de confort oferite de primele
decenii ale prezentului secol.
Condiia uman este de neconceput fr
un anumit grad de amenajare a spaiului de
locuit. Se poate presupune c în
protopaleolitic crengile i ramurile erau
utilizate la amenajarea celor mai simple
locuine, colibele uoare i paravanele de
vânt. Înc de la cel mai vechi nivel de
locuire apare limpede dependena omului de
370

un anumit tip de mediu. Aezrile omeneti iau în calcul sursa de ap,
tipologia solului, hrana, materia prim etc. Saltul la civilizaia urban
reprezint o mare revoluie în istoria umanitii. Oraele se ordoneaz în
conformitate cu un plan în funcie de originea lor, adic fie sunt rezultatul
unei dezvoltri treptate a unei aezri de caracter rural, fie se formeaz în
jurul unui nucleu reprezentat de templu, reedina unui ef sau sunt
întemeieri noi, care reprezint un plan dinainte conceput i care reflect o
gândire politic sau respect o tradiie materializat într-un ritual de fundaie
précis. (Dorel MICLE – Cercetarea habitatului uman. Note de curs).
Habitatul mileniului 3 – „arhitectura
organic”, pledând materiale simple în
starea lor natural: lut, sticl, piatr, beton
i lemn, ce permit mediului înconjurtor
natural s fie integrat i experimentat în
cadrul cldirilor. Cu perei ce separ
oamenii de natur, casele integreaz
„omul” cu natura i par s creasc înafara
terenului pe care sunt construite.
Capacitatea omului modern de a monitoriza continuu întregul Pmânt,
cu senzori extrem de sofisticaĠi plasaĠi în ap, pe sol, în aer i în spaĠiu,
dublat de rafinarea matematicii i informaticii la un nivel care s permit
extragerea de cunotiinĠe din imensele baze de date astfel formate (data
minig) au permis formarea treptat a unei viziuni noi asupra planetei
Pmânt. Aceasta nu mai este vzut doar ca un simplu „bolovan” ce
cltorete „orb” prin spaĠiu, ci o structur Vie, o structur pe care ViaĠa se
manifest plenar i confer planetei însi un alt statut – cel de fiinĠ vie
numit GAIA. […] Am mai putea afirma c ecologia nu poate fi definit în
afara acestui context conceptual transdisciplinar cci, într-o prim etap este
esenĠial înĠelegerea lumii prezente, din perspectiva unitĠii cunoaterii i
doar apoi se pot elabora msuri menite s asigure geostazia la nivelul GAIA
în vederea unei dezvoltri sustenabile. Negarea acestui punct de vedere duce
la luarea de msuri derivate din cunotiinĠe incomplete sau eronate,
contribuind astfel la creterea dezechilibrelor de toate felurile. În plus, devine
evident c atât procesele sociale, cât i cele economice, vzute ca parte
component i strict dependent de evoluĠia social, nu pot fi înĠelese pe
deplin dac sunt izolate de „substratul” în care se desfoar. Ori tocmai
aceast incapacitate de studiu reducĠionist al RealitĠii reclam o schimbare
de viziune asupra lumii. (Florin Munteanu – Gaia tiina întregului Pmânt)
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Condiiile de via într-o lume unde
durabilitatea mediului este o preocupare
vital pentru viitorul omenirii, este
important s se ia în considerare
consecinele materialelor de construcii
necorespunztoare, ce duc la degradarea
mediului.
Sistemele constructive de tip vechi reapar pe planetele arhitecilor.
Valoarea acestora capat un alt tip de semnificaie; întoarcerea la natur,
integrarea habitatului în mediul ambiant devine o necesitate.
Nu trebuie s copiem ceea ce au realizat înaintaii notri, nu trebuie lucrat în
maniera copy/paste, aceasta ar fi o greeal pentru care nu vom putea fi iertai
niciodat! Ceea ce vom construi va trebui s fie nou întrutotul, novativ dar
încrcat de semnificaie, de tiina celor câteva mii de ani pe care i-am lsat în
urma, dar pe care îi privim acum cu ali ochi, cu înelepciune i smerenie.
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STUDIU PRIVIND REGIMUL
ALIMENTAR LA ADOLESCENII
DE 12-13 ANI DIN MUNICIPIUL IAI

Angela Simalcsik, Robert-Daniel Simalcsik, Vasilica-Monica Groza
Secţia de Cercetări Antropologice, Academia Română – Filiala Iaşi

Introducere
Perioada adolescenei a fost mult timp ignorat de studiile auxologice
sau, mai precis, nu îndeanjuns de fidel studiat, fiind considerat o perioad
cu stare relativ bun de sntate i cu prevalen sczut a bolilor cronice.
Dup decenii de observaii, cercettorii au ajuns la urmtoarea concluzie:
„...adolescenĠii prezint o vulnerabilitate crescut la schimbrile socioeconomice majore, iar rezultatul acĠiunii cumulative a acestor factori este,
în primul rând, deteriorarea strii generale de sntate, cu repercusiuni
asupra urmtoarelor etape de dezvoltare...”. Adolescenii sunt un grup
vulnerabil din punct de vedere al alimentaiei; obiceiurile alimentare i stilul
de via dobândite în aceast etap rmân profund „înrdcinate”, iar susceptibilitatea adolescenilor la influenele mediului înconjurtor este foarte
accentuat. O nutriie inadecvat în adolescen poate duce la un retard în
procesele de cretere i maturizare sexual, chiar dac se credea c acestea
sunt mai degrab consecine ale malnutriiei cronice din copilrie [3,6].
Una dintre caracteristicile adolescentului este c acesta dorete s
devin un membru de sine stttor al societii, iar în acest sens adopt un
model de alimentaie nu numai pentru el însui, ci i cu influen asupra
colegilor, familiei i a altor membri ai comunitii. Este esenial s intervin
în acest sens modelul alimentar parental, în sensul asumrii sarcinii de a
garanta copiilor un viitor lipsit de maladii legate de alimentaie [2].
Obezitatea instalat la vârsta copilriei i/sau adolescenei reprezint
astzi una din plgile societii moderne i a devenit o „pandemie”
mondial, considerat în prezent principala problem a sntii publice.
Prevalena obezitii este în cretere în majoritatea rilor dezvoltate socioeconomic, dar s-a înregistrat aceeai tendin i în rile în curs de
dezvoltare, care sufer în prezent o tranziie nutriional i chiar în rile
srace subdezvoltate.
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În Europa, incidena obezitii la aduli a crescut cu cca 40% între 1986
i 2006; în Marea Britanie a fost observat o cretere dramatic, de cca 50%,
în intervalul 1980-2000. Conform rapoartelor OMS din 2006, numrul
copiilor supraponderali crete anual cu 400 000, cifr care se adaug celor
14 milioane de persoane supraponderale deja existente în Europa. În cazul
populaiei europene adulte, rata obezitii variaz între 10% i 27% la
brbai i ajunge pân la 38% în cazul femeilor [7,8].
Greutatea ideal reprezint masa corporal pe care un individ o poate
dobândi printr-un regim alimentar sntos, activitate fizic regulat,
echilibru între consumul alimentelor i arderile energetice ale acestora. Un
adolescent cu greutate apropiat de cea teoretic ideal îi poate reduce
riscul apariiei bolilor asociate cu malnutriia sau obezitatea doar respectând
un regim alimentar echilibrat i practicând regulat efort fizic moderat. Acest
adolescent este mai sntos decât cel cu mas corporal deficitar sau
excesiv [1].
O diet echilibrat i sntoas trebuie s ofere cantitile necesare de
trofine: lipide, glucide i proteine. Specialitii nutriioniti, avizai de
Ministerul Sntii Publice, recomand pentru segmentul de vârst 11-14
ani urmtoarele ponderi optime din valoare caloric zilnic: 25-30% din
totalul zilnic de calorii s provin din grsimi; 14-16% – din proteine i 5560% – din carbohidrai (glucide), cei din urm reprezentând o surs foarte
important de energie pentru organismul adolescentului, aflat în plin proces
de cretere i dezvoltare [4].
Starea nutriional a organismului în etapa adolescenei poate fi evaluat
cel mai fidel cu ajutorul antropometriei. Antropometria este o metod
universal, non-invaziv i accesibil pentru evaluarea compoziiei,
dimensiunilor i proporiilor organismului uman. Cu toate acestea, din cauza
transformrilor majore ale compoziiei organismului uman din timpul
adolescenei i în special în timpul pubertii (variaiile maturizrii sexuale),
evaluarea obezitii sau a subnutriiei este mai greoaie la adolesceni decât la
aduli sau copii mai mici [5].

Material i metod de lucru
Studiul antropometric întreprins la populaia de adolesceni din judeul
Iai a inclus i aspectul regimului alimentar, având în vedere rolul acestuia
în explicarea tabloului clinic al populaiei. Cercetarea s-a desfurat în
instituiile de învmânt din municipiul Iai: Colegiul Naional, Colegiul
Naional „Mihai Eminescu” i Liceul Teoretic „Garabet Ibrileanu”.
Materialul de studiu a fost recoltat în anul 2009, iar lotul de subieci
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însumeaz 210 adolesceni (84 biei i 126 fete), cu vârstele cuprinse între
12 ani i 1 lun i 13 ani i 11 luni.
Evaluarea antropometric s-a fcut pe baza msurtorilor efectuate la
fiecare subiect în parte, ajutându-ne de instrumentar antropometric de
specialitate: cântar cu arc (pentru greutate) i antropometru (pentru statur).
Pe baza datelor biometrice s-a calculat raportul staturo-ponderal, exprimat
prin indicele Quetelet (Body Mass Index). OMS recomand utilizarea
metodei percentililor în analiza BMI, metod la care am recurs i noi în
studiul de fa [OMS, 1995].
Pentru evaluarea regimului caloric i al trofinelor s-a întocmit o fi
alimentar de tip chestionar, pe baza rspunsului verbal privind cantitatea,
calitatea i diversitatea alimentelor consumate în fiecare zi. Anchetele
alimentare au fost aplicate fiecrui adolescent în parte. Ulterior s-au calculat
valorile medii individuale zilnice reale privind consumul principalelor
trofine i calorii, date care au fost comparate cu necesarul zilnic optim
recomandat, în funcie de vârst i sex. La nivelul fiecrui sex i grup de
vârst (12 i 13 ani) a fost calculat diferena între raia observat i cea
optim recomandat de Ministerul Sntii Publice (Ordinul nr.
1563/2008). Pentru un adolescent de sex masculin, cu vârsta cuprins în
intervalul 11-14 ani, necesarul mediu zilnic este de 3100 calorii, variaiile
permise în funcie de tipul de activitate fizic fiind între 2200 i 3700
calorii. Pentru o adolescent cu vârsta cuprins în acelai interval, necesarul
caloric mediu zilnic este de 2600 calorii, variaiile permise fiind între 1800
i 3000 calorii. Evident, este vorba de nite recomandri generale, valabile
pentru adolesceni care depun efort fizic mediu [4].
Pentru a calcula greutatea ideal teoretic (GIT) am utilizat formula lui
Lorentz, ce are variabil statura (H), exprimat în centimetri:
GITLorentz pentru

= (H-100) – [ (H-150) / 4] GITLorentz pentru

= (H-100) – [ (H-150) / 2]

Menionm c aceste formule sunt aplicabile doar pentru segmentul de
vârst de peste 18 de ani (vârst la care se presupune c sunt definitivate
procesele de cretere i dezvoltare la om). Formula Lorentz are avantajul de
a indica o greutate relativ acceptabil pentru marea majoritate a populaiei
cu vârsta de peste 18 ani i cu o înlime de peste 140 cm i ia în calcul
înlimea i sexul, introducând un factor de corecie proporional cu
înlimea i variind în funcie de sex. Principalul defect al acestor formule
este faptul c nu iau în calcul vârsta individului i diferenele de constituie.
Pentru a corecta acest defect, dar i pentru a include în calcul mai multe
variabile, specialitii recomand utilizarea formulelor Lorentz modificate,
astfel încât calculul greutii ideale teoretice la aduli i maturi s se poat
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face în funcie de înlime (cm), sex i vârst (ani). Pentru a putea fi utilizat
pe scar mai larg i, în mod special, la vârstele de pân în 18 ani, s-a recurs
la o nou modificare a formulei iniiale Lorentz, astfel încât în calculul
GIT pentru segmentul 2-18 ani s se poat ine cont atât de înlimea
copilului/adolescentului, cât i de vârsta acestuia.
Cu toate c formulele propuse de specialiti pentru calculul greutii
ideale teoretice sunt foarte numeroase, totui noiunile privind greutatea
ideal trebuie nuanate i detaliate prin prisma criteriilor i variabilelor
individuale, a obiceiurilor familiale, socio-economice, etnice, dar i în
funcie de starea fiziologic a subiectului.

Rezultate i discuii
În raport cu valoarea optim recomandat, valorile medii calorice reale
obinute de noi pentru adolescenii de sex masculin prezint un deficit de
1063.7 calorii pentru subiecii de 12 ani i 1025.48 calorii pentru cei de 13
ani, cifre care, în valoare relativ, reprezint un deficit de 34.31% i
respectiv 33.08%. În ceea ce privete fetele, valorile reale prezint de
asemenea un deficit fa de cele recomandate: la adolescentele de 12 ani
deficitul fa de necesarul zilnic recomandat este de 662.8 calorii, iar la cele
de 13 ani – de 745.43 calorii, cifre care, în valoare relativ, reprezint
25.49%, respectiv 28.67%. Subliniem c în cazul fetelor consumul caloric
zilnic, la ambele grupe de vârst, se înscrie în limitele variaiilor posibile,
îns în cazul bieilor acestea sunt sub pragul minim recomandat.
Dintre cele trei principale categorii de trofine, pe ansamblul vârstelor i
la ambele sexe, lipidele totale înscriu abateri în exces, cea mai mic abatere
fiind înregistrat la bieii de 12 ani (+1.31%), iar cea mai mare – la fetele
de 12 ani (+19.08%). Glucidele se abat negativ fa de normele zilnice recomandate; cel mai mic deficit îl prezint fetele de 12 ani (–44.31%), iar cel
mai accentuat deficit – bieii de 13 ani (–55.65%). Proteinele totale se abat
în minus, îns valorile relative în acest caz sunt mai sczute fa de cele ale
glucidelor (între minima de –15.14%, la fetele de 12 ani, i maxima de
–30.70%, la bieii de 12 ani).
Analizând separat proteinele animale i cele vegetale, se constat c
abaterea celor de origine animal este în plus fa de norma optim
recomandat (între +7.17% i +32.33%), în timp ce abaterea proteinelor de
origine vegetal este în sensul deficitului (între –53.55% i –64.48%),
situaie valabil atât pentru biei, cât i pentru fete, la ambele grupe de
vârst. Astfel, consumul de proteine animale este mult mai crescut faĠ de
consumul de proteine vegetale. Ponderea ridicat a proteinelor animale în
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raport cu cele vegetale indic o alimentaie satisfctoare pentru etapa
adolescenei, având în vedere valoarea biologic mai mare a acestora i rolul
plastic deosebit pe care îl au acestea în organismul adolescentului (care se
afl în plin transformare biologic).
Din analiza consumului zilnic de lipide totale se constat urmtoarele:
cel mai ridicat consum se înregistreaz la adolescentele de 12 ani (91.69 g),
iar cel mai redus, la bieii de 12 ani (93.90 g). Subliniem faptul c cele
dou componente ale lipidelor nu se abat în acelai sens. Abaterea este
foarte ridicat pentru lipidele nesaturate (între +50.03% i +105.38%), iar
consumul de lipide saturate este deficitar, comparativ cu cerinele optime
zilnice la întreg lotul studiat, abaterile fiind între –7.16% (la bieii de 13
ani) i –25.67% (la fetele de 13 ani). Deci, abaterile fa de consumul optim
sunt mult mai crescute pentru lipidele nesaturate fa de cele saturate:
lipidele nesaturate sunt consumate în exces, iar cele saturate sunt deficitare.
Cea mai îngrijortoare situaie este observat la fete: adolescentele de 13 ani
consum lipide nesaturate cu aproape 100% mai mult decât optimul necesar,
iar la cele de 12 ani aceast valoare depete 100%. Consumul prea mare
de lipide nesaturate este explicabil, având în vedere meniurile foarte bogate
în uleiuri vegetale. Dezechilibrul atât de important între consumul lipidelor
nesaturate i a celor saturate, ca i consumul mare de lipide în general, au un
rol defavorabil în starea de sntate a populaiei. Un consum mai redus îns
de lipide saturate poate fi benefic, având în vedere c abaterea în exces
reprezint unul din factorii rspunztori ai maladiilor cardio-vasculare.
Calculând aportul de proteine totale din raia caloric zilnic, se
constat c acesta se înscrie uor sub limitele recomandate de literatura de
specialitate pentru adolescenii de 12-13 ani (14-16%). În ceea ce privete
ponderea lipidelor totale, comparativ cu datele furnizate de literatura de
specialitate, care recomand ca limite de variaie pentru consumul normal
valorile de 25-30% din raia caloric zilnic, seriile studiate de noi se
prezint cu valori net superioare. Consumul de glucide, spre deosebire de
celelalte grupuri de trofine, este mai ponderat. Astfel, consumul real este de
221.03 g i 192.90 g la adolescenii de sex masculin de 12 i respectiv 13
ani, iar la fete acest consum înregistreaz valori de 202.98 g la vârsta de 12
ani i 197.90 g la adolescentele de 13 ani. Dac ne raportm la consumul
zilnic optim recomandat, subliniem c la toate cele patru grupuri de subieci
consumul real de glucide este deficitar, iar abaterile sunt foarte accentuate.
În ceea ce privete aportul caloric ideal de glucide, acesta ar trebui s
reprezinte între 55 i 60% din totalul optim zilnic necesar unui adolescent de
12-13 ani, situaie ce nu se regsete la subiecii studiai de noi. Adolescenii
ieeni înregistreaz un consum al zaharurilor mult inferior celor
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recomandate. De fapt, raia caloric redus a glucidelor se datoreaz atât
consumului dificitar de glucide, cât i unui consum dezechilibrat al celor trei
categorii principale de trofine, exprimat printr-o pondere foarte ridicat a
lipidelor i în special al celor nesaturate, comparativ cu cel al proteinelor i
glucidelor. De asemenea, subliniem c din totalul adolescenilor investigai,
cei cu un consum mediu caloric deficitar sunt în proporie de cca 70%, în
timp ce subiecii cu un consum mediu excedentar fa de cel recomandat
sunt în proporie de cca 10%.
Unele dezechilibre calculate de noi în consumul alimentar real, în raport
cu consumul optim, se reflect i în raportul staturo-ponderal. Analiza comparativ a variabilitii percentilelor indicelui Quetelet ne arat urmtoarele:
toate cele patru categorii ale raportului staturo-ponderal (insuficienĠa ponderal, normalitatea, excesul ponderal i obezitatea) prezint o distribuie
asemntoare. Astfel, pentru adolescenii de sex masculin de 12 ani prevalena excesului ponderal (percentilele 85-95) i a obezitii (>percentila 95)
este de 15.91%, iar pentru cei de 13 ani – de 15.00%. În ceea ce privete
fetele, prevalena excesului ponderal i a obezitii înregistreaz valori de
15.28% la cele de 12 ani i de 14.82% la adolescentele de 13 ani. Insuficiena
ponderal (<percentila 5) este semnalat la fetele din cele dou clase de vârst
în 5.56% din cazuri. La biei îns constatm o diferen de 1.82% între cele
dou clase de vârst, bieii de 12 ani prezentând o prevalen a insuficienei
ponderale uor mai ridicat (6.82%) comparativ cu cei de 13 ani (5.00%).
Frecvena cea mai ridicat o înregistreaz subiecii normoponderali
(percentilele 5-85), care înscriu un procent de aproape 70% la lotul de adolesceni considerat de noi. Din repartiia valorilor individuale pe scara percentilelor pe ansamblu, observm c frecvena normoponderalilor, precum i
a subiecilor cu deficit sau cu exces de greutate, variaz în limite foarte
restrânse.
În ceea ce privete calculul greutii ideale teoretice, dup formula
Lorentz modificat, rezultatele sunt conforme cu ateptrile, în sensul c atât
bieii, cât mai ales fetele, profund preocupate de aspectul lor fizic la aceast
vârst, prezint o greutate teoretic ideal în proporie destul de mare.
Pentru adolescenii de sex masculin ponderea este de cca 59% la 12 ani i de
65% la vârsta de 13 ani, în timp ce la sexul feminin greutatea ideal este
înregistrat la 75% la grupul de 12 ani i la cca 82% la cele de 13 ani. Dac
ne referim la deficitul de greutate, calculul Lorentz ne demonstreaz înc o
dat sensibilitatea sexului masculin la condiiile de mediu, în cazul de fa la
factorul alimentar: cca 18-20% dintre bieii lotului studiat prezint deficit
de greutate (subponderalitate), fenomen explicabil, dat fiind momentul
ontogenetic în care se afl adolescentul-biat (debutul pubertii). La
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adolescentele de 12 i 13 ani, vârste la care pubertatea este în plin
desfurare la sexul feminin, deficitul de greutate a fost calculat ca fiind de
cca 3-4%, semnificativ mai mic decât la biei. Referitor la abaterea în exces
(supraponderalitate i obezitate) a masei corporale fa de greutatea teoretic
ideal (GTI), diferenele sexuale sunt vizibile: cca 10-11 % dintre biei
prezint o greutate excesiv moderat, valori care la fete sunt de 11% la 12
ani i de 16% la 13 ani. Subiecii cu obezitate de gradul I înregistreaz
ponderile cele mai mici, în sensul c 5% dintre bieii de 13 ani prezint o
greutate excesiv accentuat, la fete aceste valori situându-se în intervalul
3-4% la cele dou vârste considerate de noi.
Menionm c exist o singur excepie, pentru care nu am gsit o explicaie a fenomenului: bieii de 12 ani prezint cea mai ridicat valoare
pentru categoria „obezitate gradul I” i anume, de cca 11%, valoare identic
cu cea a categoriei supraponderalitii. Aceast situaie nu poate fi pus
decât pe seama structurii lotului de studiu, în sensul c subgrupele bieilor
de 12 i 13 ani sunt formate dintr-un numr prea mic de subieci (44 i
respectiv 40).

Concluzii
Privit în ansamblu, lotul de adolesceni studiat de noi prezint un deficit
caloric important fa de necesarul recomandat de specialiti, fenomen mai
accentuat la sexul masculin. Dintre cele trei categorii de trofine, doar
lipidele totale înscriu abateri în exces, celelalte dou categorii de trofine –
proteinele totale i glucidele – se abat negativ de la normele zilnice optime
recomandate de Ministerul Sntii Publice. Adolescenii ieeni consum
mult mai puine glucide fa de normele optime, ceea ce duce la deficitul
caloric obinut.
O alt constatare important este urmtoarea: adolescenii consum mai
multe proteine de origine animal decât vegetal, fapt benefic pentru etapa
adolescenei, pentru c organismul adolescentului, aflat în plin puseu de
cretere i dezvoltare, are nevoi crescute de resurse energetice. Dac ne
referim la grsimi, cele nesaturate sunt preferate în detrimentul lipidelor
saturate. Menionm c excesul de lipide nesaturate este mai accentuat la
sexul feminin, iar acest dezechilibru poate fi nefavorabil i poate influena
negativ starea de sntate. Putem îns privi pozitiv deficitul de lipide
saturate, pentru c un consum crescut de lipide de origine animal poate
favoriza apariia bolilor cardio-vasculare.
Deci, populaia de adolesceni, chiar dac apare normoponderal în
proporie de cca 70%, prezint atât deficit caloric, cât i dezechilibre trofice.
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Procentul de supraponderali este de cca 9-10%, iar ponderea adolescenilor
obezi este de cca 5-6%. Nicidecum nu putem afirma c lotul este dezechilibrat
din punct de vedere staturo-ponderal, dimpotriv, 68-70% dintre adolesceni
prezint un echilibru între statur i greutate. Totui, trebuie semnalate
dezechilibrele în nutriia de zi cu zi a adolescenilor: prea puine proteine
vegetale i prea puine glucide, îns prea multe lipide nesaturate.
Problemele nutriionale ale adolescenior, indiferent dac acestea sunt
de subnutriie sau de excedent trofic, sunt, în principal, rezultatul dezechilibrului dietetic, care poate fi legat de o serie de factori: fiziologici, socioeconomici ori psihosociali. Supravegherea raportului staturo-ponderal la
adolesceni este un mijloc extrem de relevant în prevenirea obezitii i a
tulburrilor de alimentaie. Evaluarea antropometric permite detectarea
adolescenilor expui la subnutriie i a celor predispui la obezitate.
Adoptarea unui mod de via sntos înseamn un consum alimentar
echilibrat, în cantiti moderate i proporii adecvate meninerii îndelungate
a unei stri bune de sntate. Un meniu zilnic care influeneaz benefic
creterea i dezvoltarea trebuie s conin în proporii echilibrate produse
animale i vegetale.
Greutatea fiecrui adolescent este în mare msur condiionat de
caracteristicile genetice ale acestuia. Modificrile care survin în timpul
proceselor de cretere i dezvoltare rezult din influena mediului socioeconomic. Tocmai din acest motiv, unul dintre argumentele majore ale concentrrii ateniei asupra segmentului adolescenilor este faptul c aceast
perioad din viaa unui copil este o ocazie unic de „a sparge” o serie de
deprinderi vicioase care sunt „motenite i transmise” de la o generaie la
alta. Este posibil ca fetele adolescente, care în perioada adolescenei îi
contientizeaz aspectul fizic i sunt preocupate de siluet, s prezinte un
risc nutriional mai mare decât bieii. Sunt dovezi care arat c în etapa
adolescenei timpurii riscul expunerii la factorul alimentar nociv este mai
mare decât în etapa adolescenei tardive. De asemenea, nu trebuie neglijat
importana obiceiurilor alimentare din familie, care reprezint factorul
hotrâtor în instalarea dezechilibrelor de nutriie. Cantitatea de alimente
consumat nu este singurul factor determinant al greutii corporale. Vârsta,
metabolismul, factorii genetici, exerciiul fizic sunt ali factori importani ce
influeneaz masa corporal, starea de sntate i riscul de a dezvolta boli
legate direct sau indirect de nutriie.
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ÎNCERCARE DE SITUARE CULTUROLOGIC
A CREAIEI BRÂNCUIENE

Dr. Matei Stîrcea-Crăciun
Institutul de Antropologie Fr. I. Rainer

1

Într-o monografie consacrat sculpturii brâncuiene, recent publicat ,
am raportat fiecare motiv sculptural din cuprinsul operei la istoria culturii.
Dar întregul operei se cere a fi judecat la rândul lui din aceeai perspectiv.
Contribuiilor artistului li se cere evaluat ponderea consistenei compoziionale i de mesaj nu doar prin abordri discrete, rezervate fiecrei lucrri
sau motiv, considerat în mod separat. Ci, deopotriv, operei ca un tot i se
cuvine definit impactul asupra devenirii contiinei moderne i, deopotriv,
post-moderne.
Inspirat de simbolistica cretin, de lirica eminescian, având permanent
drept fond de referin i de emulare opera lui Rodin, Brâncui revoluionarizeaz limbajul simbolic în sculptur.
Prin tematic, simbolismul brâncuian este de o parte generic (se cristalizeaz pornind, ca nucleu tematic, de la legenda cuplului primar), de alt
parte hylesic (recomand pedagogia materiilor).
Prin gramatic, se vrea, de o parte, tradiĠionalist cât privesc valenele
simbolice ale corpului uman, de alt parte novator în pledoaria pentru
limbaje hylesice i pentru obiectualizarea artei.
În fine, prin viziunea estetic subiacent, el recupereaz categoria
sublimului.
În absena unui alt concept apt s cuprind nucleul viziunii estetice
brâncuiene, ne-am luat libertatea de a-l denumi prin sintagma, simbolism
2
hylesic .
1

Matei Stîrcea-Crciun, Brâncui – Limbajele materiei, Studiu de hermeneutic a
sculpturii abstracte, Editura Anima, 2010, 488p., 90 il.
2
Matierismul, un concept paralel folosit în spaiul francez, subliniaz insuficient miza
axiologic a acestui demers estetic i oculteaz inoportun racordarea lui la curentul
simbolist.
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3

Convergent explorrilor bachelardiene asupra imaginaiei materiale, pe
care le anticipeaz, reflecia asociabil simbolizrii hylesice, aa cum o
recomand Brâncui, militeaz ca omenirea s îi asume unitar i congruent,
ca o singur familie, întregul patrimoniu al devenirii materiale biologice i
spirituale.
Se cuvine subliniat aceast idee. Discursul sapienial subiacent operei
brâncuiene urmrete s reconstituie filogenia spiritului uman coborând în
istorie dincolo de mituri, pân la reazemul unificator al materiilor, numitor
comun al tuturor culturilor Terrei – cât privete emergena nu doar a
cunoaterii cât i a aspiraiilor umane. Dintre toate îndrznelile brâncuiene,
cea mai mare, raportat la timpul nostru, rmâne aceea de a fi gândit arta
modern ca instituie responsabil s gestioneze visele – viitorul civilizaiei
contemporane la nivelul speciei.
*
Urcm în trepte, în paginile ce urmeaz, prin patru excursuri în spaii
epistemice din ce în ce mai vaste, spre o contemplare culturologic a
rostului creaiei brâncuiene.

Polariti în brâncuiologie
4

Cercetarea brâncuiologic, nota criticul Simon Morley, comport, în
linii mari, dou direcii. Articole aprute în presa american, cu începere din
al doilea deceniu al veacului 20, au consolidat lent un anume profil de
receptare a operei ce îi atinge deplina maturitate odat cu voga minimalismului, pe la jumtatea anilor '60. Donald Judd, bunoar, saluta în
Brâncui pe creatorul „obiectului specific”. Compoziia brâncuian, Judd o
percepe ca întreg conceptual nedifereniat, o entitate epurat de ultimele
vestigii de clasicitate i de simbolism, intind spre atingerea „unei dimensiuni amplificate de for, claritate i intensitate expresiv”. Minimalismul
valuteaz la Brâncui invenia formal, îl omagiaz drept mare inventator de
form plastic.
Direcia materialist american, cum o numete Morley, propune obiectului de art ansa unei reale autonomii conceptuale, aceea a materialitii
sale. Portretul lui Brâncui, aa cum apare creionat de critica materialist, e
3

Fa de Bachelard, cantonat în explorarea structurilor imaginarului la nivelul idiolectelor
poetice proprii limbii franceze i engleze, reflecia brâncuian profit din start de
privilegiul operrii asupra limbajului sculpturii, de cuprindere universal.
4
Simon Morley, On the Myth and the Man: Brancusi, Art monthly, London July, 1995, p. 17.
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al unui artist izolat de evenimente i frmântri curente, angajat în proiectul
abstract i grandios de cutare a puritii absolute, creator al unei opere
eminamente deschis spre un viitor al percepiei estetice.
Dimensiunea prospectiv a esteticii brâncuiene o atest, ireductibil,
capacitatea sa de a fertiliza arta unui întreg veac. Brâncui nu poate fi
proiectat precumpnitor spre trecut fr a-l scdea din rangul pe care l-a
cucerit în arta lumii. Nu întâmpltor, din optica favorizat de critica american, filoanelor exotice, deopotriv africane sau asiate, li se atribuie pondere
substanial în opera artistului. Se afirm, în acest sens, c arta african i
asiat ar fi alimentat abundent creaia brâncuian cu sugestii formale,
epurate de încrctura lor cultural i istoric specific.
Elementul subîneles al acestui comparativism transcultural privete
preluarea epidermic a unor forme, motive, teme, autonomizate de tradiii i
5
mentaliti istorico-geografice. Mai trebuie amintit c lectura în cheie
exotic s-a constituit înc de la primele reacii ale presei, confruntat cu
sculptura brâncuian, de pild la expoziia de la Armory Show, din 1913.
Henry McBride, jurnalist la ziarul New York Sun, compara urechea
6
Domnioarei Pogany cu fineea unui jad chinezesc. Sculptura brâncuian,
amintete Ann Temkin, aprea exegeilor drept incarnare modern, în spirit
7
occidental, a ... vechii arte chinezeti.
Dimpotriv, exegeza european valorific preferenial încrctura simbolic a sculpturii brâncuiene. Giulio Carlo Argan îl considera pe Brâncui a
8
fi ultimul dintre simboliti. O bun parte din efortul exegetic datorat
criticilor români, incluzând aici, în primul rând, interpretrile prin prism
etnocentric a corelaiilor operei cu civilizaia rneasc, ar putea fi integrat
acestei secunde direcii. În care se mai cuprind, diverse tentative de lectur
în cheie ezoteric.
Expoziiile retrospective de la Paris i de la Philadelphia închinate lui
Brâncui, în anul 1995, coroborau indirect argumentele lui Molrey. Dei
organizat de Margit Rowell, un muzeograf american, retrospectiva de la
Paris, prin gruparea compoziiilor în ansambluri de pân la o duzin de
piese, expuse pe podiumuri de ciment îngropate în podea i iluminate prin
5

Cf. Margit Rowell, Brancusi, Ttimelessness in a Modern Mode, in Friedrich Teja Bach,
Margit Rowell, Ann Temkin, Ibid., pp. 44-45.
6
Ann Temkin, Brancusi and his American Collectors, in Friedrich Teja Bach, Margit
Rowell and Ann Temkin, Constantin Brancusi, 1876-1957, Ibid., p. 54 esq.
7
Ibid.
8
Ibid.
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efecte scenice, prea s amplifice dimensiunea poetico-simbolic – relevant
percepiei europene – a pieselor, chemate s interacioneze una cu alta.
Pe cât vreme, la retrospectiva de la Philadelphia, dispunerea cronologic a lucrrilor explica etapele succesive de constituire a operei,
subliniind individualitatea – mai precis obiectualitatea – fiecrei compoziii.
Contingena în timp a celor dou evenimente le evidenia, la modul
implicit, avantajele i limitele, atât în ce privete actul expoziional concret
cât i conceptul subiacent fiecreia.
De o parte, aadar, lectura american, punând accentul pe realitatea
intrinsec a obiectului sculptural, exalt bucuria formei nude, pe care, din
dorina unei receptri integrale, epurat de ecoul unor tradiii alogene, o
srcete, în ultim instan, de coninuturile sale culturale. Arta greac s-ar
putea preta, în egal msur, unei exegeze interesate s o prezinte la nivelul
intrinsec de bucurie a formei. Dar sporul de înelegere pe care l-ar media o
astfel de inovaie nu va deveni, probabil, semnificativ decât atunci când
civilizaia imaginii, pe cale de a se nate în acest început de veac, va fi ajuns
la o mai deplin maturare.
De alt parte, lectura european, accentuând situarea în spaiu a operei,
aderena la un anume context cultural, evalueaz uneori reductiv acest
dependen drept garanie a calitii operei. Dar, opera de art nu este
început cât desvârire; nu de unde pleac ideaia unui artist decide asupra
valorii contribuiilor sale, ci unde ajunge în prelucrarea temei alese. Simplul
fapt c o lucrare precum CuminĠenia Pmântului este inspirat din iconografia rneasc, sau din mitologii primitive, sau chiar din creaii contemporane, nu o valideaz estetic.
Rabaterea concertat asupra versantului luminos, lesne cartografiabil, al
încifrrilor simbolice se cere explicat, poate, printr-o insuficient instrumentare a criticii de art pentru explorri intensive ale formei plastice i
circumscrieri metodice de coninuturi de imaginar – un domeniu în care
cooperarea, bunoar, cu antropologia simbolic se recomand, credem,
drept oportun.
Dar integrând liniei europene de cercetare brâncuiologic contribuiile
înscrise în prezentul studiu, e semnificativ de constatat cum strdanii
însumate pe durata aproape a unui secol, construiesc artistului dou profiluri
polar opuse, i prin aceasta benefic complementare: de o parte, asimilarea
operei unui efort de condensare a compoziiei spre ipostaze minimale, de
obiect sublim în nuditatea sa compact ; de alt parte, scenariul unui univers
de personaje cu aur arhetipal, apte s reverbereze grandoarea temelor artei
din epocile trofice.
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Polariti în discursul artei
„Personajele închipuite (de artiti), noteaz Aristotel în Poetica, sunt ori
mai bune ca noi, ori mai rele, ori la fel cu noi”. Reflectând asupra acestei
fraze, Northrop Frye descoper c, la o privire panoramic asupra istoriei,
eroul creaiei literare se las descris prin cinci ipostaze distincte: fpturi
divine, fiine umane dotate cu puteri supranaturale, indivizi superiori prin
statut, indivizi obinuii, indivizi inferiori ca statut.
Dar, criticul observ c lista celor cinci categorii de eroi i atributele ce
îi definesc, examinate atent, evideniaz un fapt uimitor: „privind acest
tablou, realizezi c, pe parcursul ultimelor cinsprezece secole, creaia
literar european s-a deplasat constant spre captul inferior al listei”.9
Demiurgilor i eroilor divini li se substituie treptat, în art, non-eroi (nu
întâmpltor un roman precum Bâlciul deertciunilor, de Thackeray se
subintituleaz, Un roman lipsit de eroi), iar, în cele din urm, anti-eroi
precum propune, bunoar, Camus în romanul Strinul.
Textul lui Freye semnaleaz caracterul istoric, amploarea universal a
procesului prin care cunoaterea prin arte progreseaz metodic, de cel puin
cinsprezece secole, într-o direcie anume. Ori, fenomenul surprins de Freye
nu las loc îndoielii. Când eroilor mitici arta ajunge progresiv, la captul,
cum spuneam, a cinsprezece secole de evoluie cultural, s le substituie
personaje identice (caracteriologic) individului obinuit, sau chiar relativ
inferioare acestuia, traiectoria astfel descris reproduce, în fapt, la scara
individului, un lan negentropic (s.n.) orientat, dup toate aparenele, nu de
la simplu la complex, cum este lanul filogenetic definit de Darwin, ci
invers, de la absolut la aparentul precar.
Într-adevr, literatura avea s evolueze rapid, pe parcursul secolului al
XIX-lea, bunoar prin romanele lui Emil Zola, ctre identificarea eroului
subuman, adus de constrângerile eficienei capitaliste cu un pas mai aproape
de animalitate.
În secolul al XX-lea, implozia eroului se continu pregnant în artele
plastice, prin aspecte interesante pentru discuia de fa. Începând din a doua
jumtate a veacului, artele plastice par a evolua, remarca un critic francez,
sub aciunea regulii „toujours moins”. Când pictorii arunc penelul i încep
s picteze cu mâinile, cu corpul, sau când suprim tabloul, în accepia
consacrat, reducându-l la simple pete de culoare, ei dau glas, poate, unei
9

Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Four Essays, Princeton, NJ, (1957) 1973, p. 33 esq.
Reproducem aici un scurt pasaj din volumul nostru, Paul Neagu – Nou staĠiuni catalitice,
ibid., p. 153-154.
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dorine subcontiente de a se uni cu pasta sau culoarea, de a regsi,
dincolo de conturul formelor, reazemul materiei unificatoare.
Despre criza din arte s-a scris enorm, dar fiindc ciclul în care ne
integrm îi are debutul cu cinsprezece secole în urm, se poate afirma –
adoptând optica culturologiei – c nu este vorba de o criz, ci de un tip de
evoluie ce trebuie îneleas în esena sa informaional, ca integrat explo10
ziei, pe Terra, a ceea ce Richard Dawkins numea „bomba replicaiei”.
Prin specificul ei, aceast evoluie apare simetric opus, ca orientare,
evoluiei darwiniene – de la amoeb la om, de la simplu la complex –, cci
se propag constant de la complex la simplu.
Frye insist oportun c evoluia spiritului privete un proces infinit,
fiindc i se poate demonstra natura ciclic.
Într-adevr, când contracĠia eroului atinge punctul de implozie complet,
când „eroul” se confund cu materia, mecanisme înc puin înelese intr în
aciune i reamorseaz ciclul de la capt. Istoria culturii evideniaz astfel de
cicluri înseriate de evoluie a imaginarului. Iar semnificaia momentului de
ricorso – reinem c acesta se afl situat pe o spiral a cunoaterii – rezid în
aceea c entitatea-reper desemnat continuu ca pol negativ, printr-o neateptat schimbare de semn, este revalorizat drept pol pozitiv.
Bunoar, când materia, altdat antipod al spiritului, este echivalat de
Brâncui spiritului – este recomandat, în ipostaze sublimate, drept substitut
al spiritului –, enunul acesta comport ca un indiciu culturologic c evoluia
artei a închis un ciclu i amorseaz unul nou.
10

Cele mai multe stele, noteaz biologul filosof – i soarele nostru este un exemplu tipic –
ard constant mii de milioane de ani. Foarte rar, undeva în galaxie, o stea se aprinde brusc,
fr vreun avertisment detectabil, devenind o supernov. În câteva sptmâni luminozitatea
ei sporete de miliarde de ori i apoi se stinge, lsând în urm praf i pulberi. (...) Exist un
alt tip de explozie pe care o poate suferi o stea. În loc s „se transforme în supernov”, „se
transform în informaie”. Explozia începe mai lent decât în cazul supernovei i necesit
incomparabil mai mult timp pân se declaneaz. O putem numi bomb a informaiei sau,
din motive care vor deveni evidente, bomb a replicaiei. (...) tim atât de puin despre
bombele replicaiei din univers pentru c am vzut doar un exemplu, iar un singur exemplu
din orice fenomen nu este suficient pentru a pune bazele unei generalizri. Povestea
unicului nostru caz este în curs de desfurare. A durat între trei i patru miliarde de ani i
tocmai a atins pragul rspândirii în afara imediatei vecinti a stelei. Steaua care ne intereseaz este Sol, o mic stea galben aflat aproape de limita galaxiei noastre, într-unul din
braele în form de spiral. O numim Soare. Explozia a început de fapt pe unul dintre
sateliii care descrie o orbit apropiat în jurul soarelui, dar energia care a declanat
explozia provine toat de la soare.” Richard Dawkins, Un râu pornit din Eden, Codul
genetic, calculatorul i evoluĠia speciilor, Humanitas, (1995) 2007., p. 161 esq.
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Polariti în evoluia limbajului
„Potrivit lui (Giambattista) Vico, observ cu alt prilej Northrop Frye,
sunt trei vârste într-un ciclu al istoriei: o vârst divin sau a credinei, o
vârst eroic sau vârsta aristocraiei i o vârst a poporului, dup care
urmeaz un ricorso sau întoarcere care pune din nou în micare întregul
proces. Fiecare vârst îi creaz propriul su tip de limbaj (language), trei
moduri de expresie verbal pe care Vico le numete divin, eroic sau nobil i
popular, pe care eu le voi numi hieroglific, hieratic i demotic. Aceti
termeni se refer în principal la trei moduri de scriere, deoarece Vico presupune c oamenii comunicau prin semn înainte de a fi putut vorbi. Faza hieroglific însemna pentru Vico o folosire ‚poetic’ a limbajului; faza
hieratic este esenial alegoric; iar faza demotic este descriptiv. „În
perioada hieratic, continu Frye, se pune un accent relativ redus pe
distincia clar între subiect i obiect accentul cade mai curând pe sentimentul c subiectul i obiectul sunt legate de o energie comun. (...) Toate
cuvintele în aceast faz a limbajului sunt concrete: nu exist abstracii
verbale reale. (...) Ele sunt solid ancorate în imagini fizice legate de procese
11
corporale sau obiecte concrete.”
În msura în care modernismul îi revendic în arte menirea de a amorsa
un nou început – un ricorso – pot fi utile câteva succinte referiri la problema
genezei contiinei umane.
Mircea Eliade arta c, în culturile megalitice, strmoii erau identificai
cu piatra. Simbolismul litic în domeniul religios, cum demonstra antropologul român, valuteaz caliti de durat infinit, de permanen, de incoruptibilitate a pietrei. „Duritatea, asprimea, permanena materiei reprezint
pentru contiina religioas a primitivului o hierofanie. Înainte de toate,
piatra este (s.a.). Stânca îi revel ceva ce transcende precaritatea fiinei
umane (...) Persistena, ineria, proporiile i contururile sale nu sunt umane:
ele fac dovada unei prezene care uimete, înspimânt, atrage i amenin”.
i Eliade continu: „Nu putem spune dac oamenii au adorat vreodat piatra
ca piatr (...) Oamenii nu au adorat pietrele decât în msura în care reprezen12
tau altceva decât ele însele.”
Idolii cei mai vechi, dup cum relateaz Pausanias, numindu-i xoana,
erau simple buci de trunchi de lemn, mai mult sau mai puin prelucrate, la
care materialul de provenien (un anume arbore sau o anume esen de
11
12

Northrop Frye, Marele cod, Biblia i literatura, Atlas, 1999, pp. 33-35.
Mircea Eliade, Traitéd’histoire des re ligions, Payot, 1968, p. 188 i p. 25.
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lemn) conta mai mult chiar decât forma propriu-zis. Bunoar, idolul lui
13
Dionisos era cioplit din lemn de pin, cel la Ephesiei din lemn de cedru.
Despre cele mai vechi dintre xoana se afirma c aveau origine divin: czuser din cer sau fuseser aduse de mare. Erau împodobite cu accesorii reale
– arme, podoabe, veminte, peruc – i pstrate de preoi în sipeturi
14
15
închise. Cci xoana, în epocile timpurii, nu erau destinate privirilor.
Omul care le vedea putea înnebuni.
Adevratele sculpturi apar mai târziu, cci „divinitatea începe s primeasc form precis când înceteaz s mai slluiasc într-o piatr, arbore
16
sau animal.”

Polariti în evoluia civilizaiei
„O scurt istorie a viitorului”, studiul publicat la Editura Fayard în
17
anul 2006 de Jacques Attali, construiete un tablou elocvent al forelor i
al mizelor devenirii civilizaiei contemporane. Desigur, prin complexitatea
aspectelor evocate, astfel de tentative risc inevitabil s suscite dezbateri
infinite.
Totui, invitaia de a reflecta la caracteristicile viitorului proxim survine,
oricum, oportun în contextul evoluiilor planetare curente, iar modalitatea
problematizrii, în studiul amintit, îi sporete notabil interesul. Attali pornete de la tezele antropologice ale lui Georges Dumezil privind structura
puterii politice, ce ar presupune, în fapt, dintotdeauna, un triumvirat între, de
o parte, „puterea religioas, ce definete timpul de rugciune, ritmul vieii
agricole, condiiile accederii la viaa etern, de alt parte, puterea militar,
ce organizeaz vântoarea, activitile defensive i activitile ofensive i, în
fine, puterea comercial, ce produce, finaneaz i comercializeaz roadele
18
muncii.”
Cum fiecare dintre cele trei puteri dominante (puterea religioas, puterea
militar, puterea comercial) îi adjudec la un moment dat supremaia,
13

Jean Pierre Vernant, De la présentification de l’invisible à l’imitation de l’apparence,
Revue d’esthétique, 1984, nr. 7, p. 41 esq.
14
Waldemar Deonna, Dédale ou la statue de la grèce antique, Paris, 1930, vol I, p. 150.
15
Jean Pierre Vernant, Ibid., p. 44.
16
Deonna, Ibid., p. 50.
17
Jacques Attali, Une brève histoire de l’avenir, Fayard, 2006. Termenul orecum echivoc
de istorie „scurt” nu se dorete a introduce conotaii sumbre, ci are doar în vedere o limitare
a prognozelor la un interval de timp care s ofere o baz fiabil extrapolrilor.
18
Jacques Attali, Ibid., p. 25 esq.
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devine posibil, conchide filozoful, ca istoria umanitii s fie discutat în
termenii succesiunii celor trei mari ordine politice: ordinea ritualic, unde
autoritatea o deine esenialmente religia, ordinea imperial, unde puterea
aparine armatei, ordinea comerical, unde grupul dominant este cel care
controleaz economia.
Conform argumentelor atent expuse de autor, lumea prezent triete în
plin perioad de dominare a ordinii comerciale. Ori, dac lucrurile stau
astfel, cade în sarcina futurologilor, ca îndatorire inconturnabil, s încerce
s anticipeze, înc de pe acum, câteva dintre coordonatelele mutaiilor
prognozabile într-un viitor mai mult sau mai puin apropiat.
Nu poate fi vorba de a aborda, în câteva rânduri, chestiunile complicate
subiacente teoriei celor trei ordine. Filosoful evit s se pronune asupra
viitorului altfel decât prin recurs la extrapolri în linie dreapt a tendinelor
curente – secundare prin pondere într-un model întemeiat pe logica
circularitii.
i iat, de îndat ce discuia se axeaz pe dinamica celor trei ordine,
reiese cu eviden necesitatea angajrii unui efort de cercetare pentru a
discerne legile i normele ce guverneaz funcionarea pe termen lung a
sistemelor de valori culturale i care declaneaz periodic reînnoirea lor.
O ipotez de luat în considerare, în legtur cu scenariile ce acompaniaz în istorie tranziia de la o ordine la alta, const în a explica violena
unora dintre aceste transferuri prin incapacitatea societilor umane de a
interpreta corect i în timp util semnificaia manifestrilor ce le anun i
care le justific în contiina public.

Concluzii succinte
Revenind la tema prezentului studiu, i raportând-o, printr-o maxim
condensare, la cadrul artei moderne în veacul XX, s-ar putea conchide c
între modernismul de dreapta, privilegiind întoarcerea la mitologii, ca argument pentru enclavizri etnice impregante de orgolii precare, i modernis19
mul de stânga, fascinat de promisiunile unui viitor rezecat de rdcini ,
propunerea brâncuian de accedere dedesubtul miturilor, spre leagnul
unificator de asipraii pe care îl consituie materiile, se distinge prin elegana
peren a cii de mijloc – aurea mediocritas.
Aadar, dinamica societilor umane, cum arat Attali, presupune
restructurri lente catalizate succesiv i ciclic de puterea religioas, puterea
militar i puterea comercial. Semnificativ, acelai tip de evoluie a fost
19

Yves Michaud, La crise de l’art contemporain, PUF, 1997, cap. 3, pp. 73-130.
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observat de culturologi în devenirea limbajului, ca instrument fundamental
al cunoaterii, i în devenirea artelor, respectiv al imaginarului, creuzetul
gigant unde fermenteaz aspiraiile umanitii.
Ori, privit dintr-o atare perpsectiv, creaia brâncuian, mai ales cele
dou ipostaze polare identificate de cercetarea brâncuiologic american,
respectiv european – o art a obiectualitii denudate de povara conotaiilor
tradiionale vs. o art maxim impregnat de aceste conotaii, argumentând
imperativul gestionrii lor – reafirm limpede adevrul banal, dar vital
pentru generaiile prezente, c arta modern s-a vrut un început de drum, un
mediator între trecut i viitor.
Revoluiei în cunoatere datorate lui Einstein, când definete materia ca
funcie i ipostaz a energiei, i se poate gsi un oportun corespondent în
eforturile lui Brâncui – i, pe un plan paralel, ale filosofului Gaston
Bachelard – de a evidenia materiile drept catalizatori ai spiritului.
În mod similar, revoluiei în cunoatere datorate lui Darwin, ce reculeaz istoria speciei umane pe perioade apreciate la circa dou miloane de
ani, i se poate identifica un compelent necesar în pledoaria brâncuian de a
impune planetar o art a sublimului racordat unor teme generice, a cror
genez se cere scrutat în noaptea timpului.
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CERCETAREA PARENTALITII
LA SEGMENTUL PRINILOR CARE
AU COPII PRECOLARI

Ecaterina Stativa, Adina Ovedenie,
Carmen Anghescu, Anca Vitcu
Institutul pentru ocrotirea mamei şi copilului „Alfred Rusescu” Bucureşti

Prezenta comunicare are la baz datele culese pentru proiectul de
cercetare Evaluarea educaiei parentale în Romania (2009), coord. Ecaterina
Stativa
Obiectivul acestui proiect a vizat evaluarea impactului asupra prinilor
a Programului naional de educaie parental „Educai aa”, prin compararea
coninutului cunotinelor, atitudinilor i practicilor parentale la dou
grupuri de prini: prini care au beneficiat de programul de educaie
parental („Educai Aa”) i prini care nu au beneficiat de acest program.
In aceast comunicare sunt prezentate rezultatele studiului care se refer
doar la prinii care nu au beneficiat de niciun program de educaie parental. Referina pentru analiza datelor, definiii sau clasificri o constituie
Programul naional de educaie parental „Educai Aa”.
Psihologia i pedagogia actual consider c elementul cel mai
important al educaiei este dat de relaia prini – copii. Ea reprezint baza
primordial a dezvoltrii personalitii copilului. Baza relaiei dintre prini
i copii o reprezint dragostea. Ea este reprezentat în principal de
susinerea dezvoltrii fizice i emoionale a copilului i în general de
dezvoltarea potenialului acestuia.
În zilele noastre, un printe bun este acela care este profund legat de
copil din momentul naterii sale i chiar înainte de acest moment. Aceasta,
spre deosebire de alte vremuri în care relaia dintre prini i copii începea
s se se consolideze de-abia dup primii 2-3 ani de via ai copilului.
Modelul acesta de relaie a caracterizat Evul mediu, cultura rural i
actualmente ri slab dezvoltate economic.
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Aadar, conceptul de printe bun are conotaii culturale. În actuala
cultur, perioada petrecut de copil în familie s-a extins, ceea ce crete
importana relaiilor familiale. Începând cu familia, prin relaia prini-copii
se pun bazele bunei dezvoltri a copilului.
Este din ce în ce mai acceptatat teoria conform creia modelul precoce
de relaie a copilului cu prinii devine model pentru relaiile ulterioare ale
copilului (inclusiv ca viitor adult).
Acel copil care va avea precoce, cu mama sa relaii perturbate, nu va
putea dezvolta, nu va putea avea alt model de stabilire a relaiilor cu alii.
Evidenele au artat suficient de mult c relaiile precoce dintre mam i
copil sunt predictive pentru întreaga perioad de adult. Teoriile dezvoltrii
au demonstrat c existena unor carenele afective i lipsa susinerii
emoionale în copilria timpurie conduc la grave probleme mentale i
emotionale în viaa de adult.
Stilurile parentale reprezint ansamblul metodelor educaionale (de care
prinii nu sunt întotdeauna contieni). Stilul educaional are dou
componente: unul de control i cellalt de deschiderea relaiilor (democratizarea). Controlul semnific supraveghere asupra copilului (recompens,
pedepse, permiterea de comportamente, interdicii), pe când democratizarea
implic atragerea copilului în decizie.
Conceptul de stiluri parentale a fost introdus de Baldwin care a descris
urmtoarele categorii:
• Control puternic – relaii democratice
• Control puternic – relaii autoritariate
• Control slab – relaii autoritariste
• Control slab – relaii democratice
Dup Baldwin combinaia optim este control puternic cu relaii
democratice.
Pornind de la cunotinele, atitudinile. practicile parentale, s-a încercat
construcia unor stiluri parentale, pe baza variabilor cercetate, la un grup
de 95 de prini alei dup criteriul maximei variaĠii. Datele au fost culese
prin ancheta pe baza de chestionar. Prinii selectai aveau copii de vârst
precolar. Întrebrile din chestionar au vizat urmtoarele dimensiuni:
calitatea i consistena relaiilor dintre prini i copii, stabilirea regulilor i
încurajarea respectrii lor, utilizarea diferitelor tipuri de pedepse i frecvena
utilizrii lor, gestionarea unor situaii provocatoare ale copilului, atitudini
fa de pedepsele fizice umilitoare i cu impact emoional deosebit (ameninare, separare, prsire, condiionarea afeciunii etc.). Evaluarea atitudi393

nilor prinilor fa de diferite tipuri de pedepse s-a realizat prin intermediul
Scalei de atitudini ROHNER, special construit pentru astfel de evaluri.
Fiecare din aceste dimensiuni a fost evaluat pe trei niveluri de
valorizare: adecvat, mai puĠin adecvat i deloc adecvat, în funcie de
rspunsurile prinilor la întrebri (Tabel 1).
De 145 de ani, de când clugrul i profesorul Gregor Mendel a
prezentat concluziile experimentelor sale de încruciare a plantelor i pân
în prezent, tiina uman a parcurs un drum extraordinar în jocul de-a permit
sau nu cultivarea OMG pe teritoriul propriei ri.
Tabel 1
Dimensiuni
1. Calitatea i consistena
relaiilor dintre prini i copii

2. Preocupri parentale pentru
obinerea unor informaii privind
educarea/îngrijirea copilului
3. Cititul /spusul de poveti

4. Incurajarea copilului pentru
respectarea unor reguli

5. Utilizarea tipurilor de pedepse
i frecvena utilizrii lor

Scorurile acordate
1 = adecvat (desfasoar împreun cu copilul, zilnic
sau mai des, 12 activiti de rutin, jocuri, i
socializare menionate în chestionar)
2 = mai puin adecvat(desfasoar împreun cu
copilul, zilnic sau des, cel mult 9 dintre activitile
de rutin, jocuri, socializare menionate în
chestionar)
3 = neadecvat (desfaoar împreun cu copilul,
zilnic sau des, cel mult 5 dintre activitile de rutin,
jocuri, socializare menionate in chestionar)
1 = adecvat (caut frecvent sau foarte des informaii)
2 = mai puin adecvat (caut rar informaii)
3 = neadecvat (nu caut niciodat informaii)
1 = adecvat (citete, spune poveti copilului zilnic
sau cel puin de 2-3 ori pe sptmân)
2 = mai puin adecvat (citete, spune poveti
copilului, cel mult 1 dat pe sptmân).
3 = neadecvat (citete, spune poveti copilului mai rar
de o dat pe sptmân sau niciodat).
1 = adecvat (recompense verbale i/sau manifestarea
afeciunii prin sruturi, mângâieri etc.)
2 = mai puin adecvat (recompense verbale
manifestarea afeciunii, dar i recompense materiale
i promisiuni materiale)
3 = neadecvate (numai recompense i promisiuni
materiale)
1 = adecvat (utilizeaz doar ignorarea, interdictia si
izolarea)
2 = mai puin adecvat (utilizeaz ignorarea
interdicia izolarea, condiionarea, sarcasmul,
ameninarea)
3 = neadecvat utilizeaza (ignorarea, interdicia,
izolarea, condiionarea, sarcasmul, ameninarea,
batjocura i btaia)
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6. Gestionarea unor situaii
provocatoare

7. Acordarea ateniei copilului

8. Atitudini ale prinilor fa de
utilizarea unor pedepse care
presupun lovire, ameninare,
separare, prsire, condiionarea
afeciunii

1 = adecvat (utilizeaz explicaia, ignorarea i
izolarea)
2 = mai puin adecvat (utilizeaz ridicatul vocii,
antajul, pcleala/minciuna, btaia cedeaz voinei
copilului)
3 = neadecvat (utilizeaz numai ameninarea,
batjocura, btaia)
1 = adecvat (foarte important)
2 = mai puin adecvat (destul de important)
3 = neadecvat (deloc important)
1 = adecvat (total nefavorabil tuturor acestor pedepse)
2 = mai puin adecvat (indecii sau neutri pentru
aceste pedepse)
3 = neadecvat (favorabili pentru utilizarea acestor
pedepse)

Dup atribuirea celor 8 scoruri prinilor, corespunzatoare celor 8
dimensiuni s-au definit urmatoarele 4 stiluri parentale:
1. Stilul parental adecvat conine prini la cele 8 dimensiuni nu au
avut decât scorul 1 i 2 dar preponderent scorul 1
2. Stilul parental aproape adecvat a cuprins prini care au avut
numai acorul 1 i 2 dar preponderent 2
3. Stilul parental mai puin adecvat conine prini care au scoruri 1,
2 i 3 dar preponderent 1
4. Stilul parental ne-adecvat conine prini care au preponderent
scorul 3
Menionm ca nu a existat nici un printe care s fi avut numai scorurile
1 sau 3 la toate cele 8 dimensiuni evaluate deci nu s-a conturat un stil
parental total adecvat sau total neadecvat.
Tabel 2
Distribuia stilurilor parentale
%
14
43
21
22
100

Stilul parental adecvat
Stilul parental aproape adecvat
Stitul parental mai puin adecvat
Stilul parental ne-adecvat
Total

Mediul de resedinta urban rural este un indicator care influeneaz
constituirea stilurilor parentale.
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Asocierea stilurilor cu mediul de resedin urban i rural relev faptul c
stilurile parentale mai puin adecvate sau neadecvate se întâlnesc cu
precdere în mediul rural.Indicatorul urban rural s-a dovedit a fi un puternic
factor de difereniere a stilurilor parentale (Tabel 3)
Tabel 3
Distributia procentual a stilurilor parentale pe medii
Stilul parental adecvat
Stilul parental aproape adecvat
Stitul parental mai puin adecvat
Stilul parental ne-adecvat

Urban
15.20%
53.60%
17.60%
13.60%
100.00%

Rural
8.45%
43.66%
28.17%
19.72%
100.00%

„Greelile” educaionale ale prinilor
Literatura mentioneaz c, pân nu demult, în urm cu câteva decenii,
severitatea excesiv i rigiditatea constituiau derapajele parentale cele mai
frecvente. In prezent, lipsa controlului i a limitelor constituie problema cea
mai importana a familiilor. Cele mai frecvente greeli educationale în lumea
actual sunt: supraprotecia, inconsecvena i presiunea pentru performane.
Studiul nostru a urmrit identifica unor „greeli” educaionale la
prinii. Termenul de „greeal” este folosit în acest context pentru atitudini
asumate i comportamete care constituie punctele slabe ale prinilor în
educaia copiilor luând ca referin pedagogia i psihologia actual.
Greelile au putut fi identificate prin intermediul scorurilor obinute de
prini la dimensiunile ce au definit stilurile parentale.
Fiecare dimensiune a fost definit prin note de la 1 la 3, cea optim fiind
1. Scorul optim la fiecare dimensiune a fost de 95 de puncte. Depsirea
sumei de 95 arat prezena prinilor care obin scoruri peste 1, adic
satisfac neadecvat (pe diferite trepte) dimensiunile parentale care vor defini
stilul lor parental.
Tabel 4
Dimensiuni
1. Calitatea i consistena relaiilor dintre prini i copii
2. Preocupri parentale pentru obinerea unor informaii
privind educarea /îngrijirea copilului
3. Cititul/spusul de poveti
4. Incurajarea copilului pentru respectarea unor reguli
5. Utilizarea tipurilor de pedepse i frecvena utilizrii lor
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Scor optim
95
95

Scor real
158
161

95
95
95

132
172
272

6. Gestionarea unor situaii provocatoare
7. Acordarea ateniei copilului
8. Atitudini ale prinilor fa de utilizarea unor pedepse
care presupun lovire, ameninare, separare, prsire,
condiionarea afeciunii

95
95
95

153
120
226

Tabelul 4 evideniaz faptul c greelile sau comportamentele cele mai
neadecvate ale prinilor privesc dimensiunile (5 i 8) care se refer la
utilizarea pedepselor i atitudinile fa de pedepse. Din datele cu care s-a
construit aceast dimensiune a rezultat faptul c, în general prinii,
utilizeaz btaia foarte rar. Sunt îns frecvent utilizate practici umilitoare i
periculoase (zgalâirea, zguduirea, trasul de pr sau de urechi, palma la
fund) i care nu reprezint ceva important sau grav în percepiile prinilor.
Muli prini au învat s folosesc recompensa i pedeapsa. In ultimii ani,
îns cercettorii atrag atenia ca acest mod de educaie (provenit din
behaviorism) este o variant a stilului autoritar în care dialogul cu copilul
este înlocuit cu recompensa.
In privina atitudinilor, s-a constatat c, sunt acceptate de prini ca fiind
metode bune de disciplinare, amenintrile inclusiv cele cu separarea,
abandonul emoional (n-o s te mai iubesc dac...) sau umilirea în public a
copilului pentru un eec la performanele asteptate (m-ai facut de râs, m-ai
dezamgit etc.). In general, pedepsele cu impact emoional puternic nu sunt
percepute ca atare de foarte muli prini.
Metodele utilizate pentru încurajarea respectrii regulilor sunt neadecvate (dimensiunea 4). Acest aspect poate sugera acea inconsecven amintit mai sus – ca fiind una din greelile prinilor din lumea contemporan.
In sprijinul acestei idei au fost i informaiile pe care le-au furnizat prinii
anchetai legate de stabilirea regulilor. Cei mai muli dintre prini au
afirmat c stabilesc reguli pentru copii dar pe care ei însii le încalc sau le
ignor primii. Pe de alt parte, din interviurile cu prinii a rezultat i faptul
c la stabilirea regulilor nu particip aproape niciodat copiii. Eliminarea
copiilor din actul de decizie definete un stil parental ce aparine tot stilului
autoritar unde prinii cer multe copiilor fr s le dea înapoi ceva.
Calitatea i consistena relaiilor dintre prini i copii de mare
importan pentru dezvoltarea copiilor.Ponderea prinilor cu relaii este mai
puin adecvate sau neadecvate este mai mare la printii studiai.Acest lucru
însemn c prinii petrec timp insuficient/particip insuficient la viaa
copiilor, fiind frecvent abseni din viaa lor .
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Puini prini tiu s gestioneze situaiile provocatoare ale copiilor. Este
de remarcat si faptul c prinii nu citesc frecvent poveti copiilor .
In sfârit scorurile obinute la dimensiunea 2 semnific faptul c
ponderea prinilor care caut s se informeze despre educarea i îngrijirea
copiilor este mic.

Concluzii
¾ Interesul prinilor, care au intrat în studiul nostru, pentru propria
formare ca prini, este sczut.
¾ In privina interaciunilor cu copiii (activiti de rutin, jocuri în aer
liber sau cu jucrii i jocuri de mas, citit/spus povesti, socializare în afar
casei etc.), prini au relaii mai degrab inconsistente, relevate prin faptul
c realizeaz împreun, frecvent, doar activiti de rutin i rar spre des
celelalte tipuri de activitti, de mai mare consisten cu copiii. Acest lucru
înseamn c prinii sunt destul de des abseni din viaa copiilor lor.
¾ Referitor la disciplinarea copilului, au fost analizate practicile legate
de disciplinare si atitudinile fa de aceste practici. S-a evideniat faptul c
dintre toate dimensiunile analizate cele mai neadecvate au fost atitudinile i
practicile prinilor fa de pedepse. Btaia este rar utilizat la copiii precolari. Sunt îns frecvent utilizate practici umilitoare i periculoase (zgâlâirea,
zguduirea, trasul de pr sau de urechi, palm la fund) i care nu reprezint
ceva important sau grav in perceptiile prinilor. Sunt, de asemenea, acceptate de prini metodele de disciplinare cum ar fi ameninrile inclusiv cele
cu separarea, abandonul emoional (n-o sa te mai iubesc dac...) sau
umilirea în public a copilului pentru un eec la performanele ateptate (m-ai
facut de râs, m-ai dezamgit etc). În general, pedepsele cu impact emoional
puternic nu sunt percepute ca atare de foarte muli prini.
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Rezumat
Dintre cele opt pcate ale omenirii, identificate de ctre Konrad Lorenz,
unul poate fi propus cercetrii sistemice, de structur antropologic i
teologic-social deopotriv: incapacitatea omului modern/ori post-modern,
de autoreflecie asupra propriilor sale gânduri i acte. Pornind de la realitatea planului social al judeului Sibiu, cuprins într-un posibil model de
matematic social, autorii propun identificarea acelor resorturi care pot
aduce soluii noi în cea mai afectat fiin a bio-sistemului actual: omul.
Trecerea de la homo sovieticus la homo europaeus, via omului de barac
(Gabriel Marcel), s-a realizat în România printr-o larg risipire de energie
uman i deprofesionalizare a structurii umane cuprins în complexa alctuire
a forei de munc. Descurajat ori fals încurajat de false profesionalizri,
agonizând salarial, discreditat de false tehnologii – importate pe bani grei din
groapa de deeuri tehnologice a lumii industrializate, europene ori de aiurea,
atunci când nu a migrat social, ctre orizonturile lucrative ale altor economii,
omul-for de munc din România a fost „instituionalizat”, un uria burete
media tergând din memoria sa afectiv valori fundamentale care-l ineau în
via. Cuvinte cheie ca munc, demnitate lucrativ ori disciplina muncii,
tovrie lucrativ – uzate la maximum de corifeii tehnocrai ai comunismului,
au disprut odat cu valorile reale pe care le defineau. S-a nscut o economie
a cârpelii tehnologice, a eludrii valorii finale a produsului (inclusiv prin
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supra-evaluare de marketing), construindu-se, în 20 de ani, o cultur a izolrii
muncii la periferia socialului, nscându-se o clas social amorf, variabil i
imposibil de analizat structural, datorit marjelor de glisare: categoria
oamenilor care supravieuiesc numai prin i pentru ajutor social.
Fenomen larg în UE, mai ales prin existena aa ziselor democraii de
securizare a sracilor, este identificat i prin diagnoza aplicat unui jude. Ceea
ce propun autorii este deschiderea unor membrane de comunicare a unor noi
valori, spirituale, care s mute recuperarea persoanei aflat în dificultate de pe o
soluie fenomenologic pe una ontologic. Redescoperirea acelor valori care
fac din oameni persoane responsabile i responsoriale (în sensul comuniunii de
iubire), valori care odat dobândite echilibreaz balana segmentelor active din
economia muncii româneti. Utopie? Realitate? Provocare.
Dintre cele opt pcate ale omenirii, identificate de ctre Konrad Lorenz1,
unul poate fi propus unei cercetri sistemice, de structur antropologic i
teologic-social deopotriv: incapacitatea omului modern/ ori post-modern,
de autoreflecie asupra propriilor sale gânduri i acte. Cutând s-i
sintetizeze gândirea el concluziona c procesul refleciei sale a identificat
opt procese de interdependen cauzal, care amenin s duc la dispariia
nu numai a culturii noastre contemporane ci a omenirii ca specie chiar.
Suprapopularea Pmântului cu finalitatea ei agresiv, pustiirea spaiului
vital cu finalitate inclusiv în distrugerea sentimentului pios al omului
modern, întrecerea omenirii cu sine însi, dispariia tuturor sentimentelor i
afectelor puternice în urma procesului de moleire, decderea genetic sunt
surprinse în sintetizarea pe care o numete „sfrâmarea tradiiei”: „Astfel –
scrie el – se ajunge la un punct critic, în care generaia tânr nu mai e
capabil s se îneleag din punct de vedere cultural cu generaia în vârst,
s nu mai vorbim de imposibilitatea oricrei identificri. Generaia tânr o
va trata pe cea în vârst ca pe un grup etnic strin, nutrind fa de el
sentimente de ur naional.”2. Insistm asupra acestei imagini pentru c ea
definete profunzimea schizofreniei momentului, adâncime transferat i în
plan social, acolo unde nevoile vârstnicilor nu mai au ecou în politicile celor
tineri, aa cum idealurile de via ale tinerilor nu s-au regsit nici o clip în
modul în care maturii epocii zise „Post-decembriste” au fcut crile”
politicului. Ultimele dou pcate, identificate de Lorenz, in de creterea
receptivitii omenirii la fenomenul de îndoctrinare i cursa înarmrii
nucleare, mult mai lesne de evitat decât celelalte, anterioare.
1
2

Konrad Lorenz, „Cele opt pcate capitale ale omenirii civilizate”, Ed. Humanitas, 2001, 135 pg.
Idem, pg. 131
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Introducere în context
Pornind de la realitatea planului social al judeului Sibiu, cuprins întrun posibil model de matematic social, propunem identificarea acelor
resorturi care pot aduce soluii noi în cea mai afectat fiin a bio-sistemului
actual: omul. Acelai Lorenz, luat drept posibil lentil în analiza lumii de
astzi, concluziona lucrarea sa cu aceast observaie, la care subscriem:
„Dezumanizarea descris (…) e înlesnit de doctrina pseudodemocratic, ce
afirm c nu organizarea sistemului nervos i a organelor de sim ale omului
determin, prin evoluia lor filogenetic, modul su de comportare social i
moral, ci doar „condiionarea” creia omului îi este supus, în decursul
ontogenezei sale prin influena exercitat de ctre mediul cultural ambiant.3”
De aici i una din premisele cercetrii noastre. Identificarea în cultura
„ajutorului social” a liniilor de energie uman necesare a fi redimensionate
pentru restaurarea demnitii umane, dincolo de aspectele financiar-economice, refereniale pentru gândirea fenomenului astzi.
Trecerea de la homo sovieticus la homo
europaeus, via omului de barac (Gabriel
Marcel)4, încercând s anuleze din memoria
european colectiv musulmanul-martorul
de Auschwitz5, s-a realizat în România
printr-o larg risipire de energie uman
i deprofesionalizare a structurii umane
cuprins în complexa alctuire a forei de
munc. Descurajat ori fals încurajat de false
profesionalizri, agonizând salarial, discreditat de false tehnologii- importate pe bani
grei din groapa de deeuri tehnologice a
lumii industrializate, europene ori de aiurea,
atunci când nu a migrat social, ctre
orizonturile lucrative ale altor economii,
omul-forĠ de munc din România a fost
„instituionalizat”, un uria burete media
Figura 1 – În vâltoarea
tergând din memoria sa afectiv valori
timpului (tefan Orth)
3

Idem, pg. 132
Imagine folosit de GM pentru a exprima starea coruptibil a omului modern, înregimentatul, lipsitul de igien urban i intelectual minimal, sufocatul de construciile i
contradiciile propriei viei.
5
Prezentat extrem de lucid de ctre Giorgio Agamben în lucrarea „Ce rmâne din Auschwitz.
Arhiva i martorul”, Ed. Idea Design & Print, Cluj, 2006, 118 pg. El propune o filozofare
pe tema „omului care supravieuiete omului”, deloc onorant pentru umanitate ca atare.
4
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fundamentale care-l ineau în via. Cuvinte cheie ca munc, demnitate
lucrativ ori disciplina muncii, tovrie lucrativ- uzate la maximum de
corifeii tehnocrai ai comunismului, au disprut odat cu valorile reale pe
care le defineau. De altfel Raportul Administraiei Prezideniale al comisiei
Prezideniale pentru Analiza Riscurilor Sociale i Demografice, intitulat
„Riscuri i inechiti sociale în România” deschide paginile sale cu aceast
observaie: „Dei au trecut 19 ani de la evenimentele din 1989, politicile sociale
din România sunt înc incoerente, ineficiente, sunt reactive i ofer soluii
ad-hoc la crize specifice, au obiective contradictorii, sunt lipsite de viziune, de
abordare strategic, nu se bazeaz pe evidene, pe indicatori sociali, nu recurg la
monitorizare i evaluare a programelor curente i anterioare. Resursele umane
din sfera politicilor sociale au fost adesea de slab calitate i, oricum, la baz, în
structurile administraiei locale i în special în mediul rural au fost necalificate,
imobile, prost pltite, numite i controlate politic, iar la vârf, la nivelul ministerelor, ageniilor, direciilor, decidenii care se presupunea c imprim o anumit
viziune strategic s-au schimbat continuu, pe criterii politice i nu pe
competen, sporind efectul de provizorat, de schimbare continu generatoare
de incoeren i inconsecven. (…) În structura sistemului de protecie social
au intrat sistematic oportuniti incompeteni care, în plus, au început de fiecare
dat de la „zero” ignorând proiectele anterioare ca fiind proiecte ale opoziiei,
ale „celorlali”. Singura direcie în care s-a acionat similar a fost aceea a generozitii fa de votani, în special fa de marile categorii precum pensionarii i
sindicalitii, angajai din sectorul public. Încercrile continue de a compensa
ineficiena prin generozitate i „pomeni” electorale sau prin cedri la presiunile
strzii au condus la creterea dependenei de stat a multor segmente sociale, la o
rat de ocupare foarte mic, la proasta focalizare a beneficiilor i ignorarea unor
grupuri sociale în situaii de risc dar fr potenial contestatar i impact electoral
major”6. Din toat aceast diagnoz concluzia este dureroas, prin realism i
realitatea pe care o acoper. S-a ajuns astfel la o „patologie” a sistemului de
distribuire i redistribuire a bunstrii7, cu repercusiuni identificabile inclusiv în
arealul geopolitic al unui jude emblematic, cum este judeul Sibiu.
S-a nscut astfel o economie a cârpelii tehnologice, a eludrii valorii
finale a produsului (inclusiv prin supra-evaluare de marketing), construindu-se,
în 20 de ani, o cultur a izolrii muncii la periferia socialului, nscându-se o
clas social amorf, variabil i imposibil de analizat structural, datorit
marjelor de glisare: categoria oamenilor care supravieuiesc numai prin i
pentru ajutor social. Dac modernitatea încânta cu o viziune pozitiv asupra
civilizaiei tehnologice i societatea „post-industrial”, artând c acestea
6

Cf. Introducere la Raportul Comisiei Prezideniale pentru Analizarea Riscurilor Sociale i
Demografice, „Riscuri i inechitĠi sociale în România”, Septembrie 2009, pg. 5.
7
Idem, pg.6.
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sunt bazate pe epistemiologia i raionalitatea tiinific, materialist i
naturist, care preconizeaz dezvoltarea economic continu, progresul
infinit, optimismul vid, refuzul tiinific al transcendenei, adic tiinele
umane i naturale se opun unei concepii religioase despre creaie i istorie,
postmodernitatea se descoper mult mai sceptic. Din punctul su de vedere
mitul revoluiei tehnologice, care a marcat mai multe generaii în Europa
(anii ’68) i Statele Unite (anii ’80), s-a estompat. Hegemonia unor sisteme
economice i financiare (neo-liberalismul) au dus la excludere i marginalizare. Globalizarea economic se îndreapt spre haos social mondial, spre o
criz definitiv. În lipsa comunitilor organice (familia, biserica), societatea
a devenit un mediu sordid, în care domin mizeria, omajul, dizgraia
colectiv8. Este interesant, din punct de vedere al analizei antropologice,
modul în care sociologii fenomenului denun omajul, impus ca parametru
natural al societii economice contemporane9.
Întreg demersul analizei noastre, cu real substrat de teologie social10 i
antropologie economic, caut astfel s rspund uneia dintre întrebrilesoluie pe care teologul român, Printele Ion Bria, le impunea gândirii
8

Pr. Prof. Dr. Ion Bria, „Hermeneutica Teologic. Dinamica ei în structurarea TradiĠiei”,
Ed. Andreiana, Sibiu, 2009, pp.18-19.
9
Referine sistematice în Viviane Forrester, „L’Horrer economique”, Fazard, Paris, 1996,
înc în vigoare din punct de vedere al analizei prezentate.
10
În sensul definit de Pr. Constantin Necula în „DicĠionar de AsistenĠ Social”, Ed.
Universitii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009, pp. 238-239 unde consemna: „Nu trebuie s credem
c gândirea social a Bisericii i doctrina care o exprim a aprut numai în urma revoluiei
industriale sau a apariiei post-modernismului. Acum asistm mai degrab la o aducere la zi a
unor elemente de gândire a socialului prin grila eclesialului întâlnite în gândirea patristic a
primelor veacuri de cretinism, reactualizate i stimulate de noile condiii ale existenei.
Importante elemente de ale doctrinei sociale sunt deja coninute la Prinii Bisericii, aprofundarea principalelor teme sociale, fie în domeniul sexual, fie economic i politic, continuându-se
de-a lungul întregului Ev Mediu. Cci contextul din care izvorte doctrina social a Bisericii
este taina lui Hristos trit deplin de Biseric în interiorul umanitii. O umanitate care cu
experienele i problemele sale este cea care ajunge s vorbeasc în Biseric, care primete
Biserica drept cuvântul ei propriu, drept contiina sa cea mai adânc. Temele centrale ale
gândirii sociale a Bisericii în modernitate sunt legate de contextul mondial actual, încercând s
rspund provocrilor legate de structurile pcatului (nscute din pcat i generând pcatul), de
solidaritatea i obligaia moral a solidaritii, de aspectele legate de dimensiunea uman a
dezvoltrii. Astfel Biserica a dezvoltat o gândire a interdependenei care dincolo de dimensiunile
sale economico-financiare i culturale are i o dimensiune moral, de care nici un sistem de
intervenei social nu poate face abstracie. Omul de astzi d o fa lui Hristos, un nume
chipului lui Dumnezeu: este cel fr cas, fr loc de munc, exploatatul, neînelesul, abandonatul, dezorientatul, rnitul, ucisul...toate feele omului pe care le arat violarea drepturilor
sale. Dumnezeu i omul se cheam pe nume, omul înva de la Dumnezeu i Dumnezeu se las
învat de om, din acest raport interpersonal- numit de teologi „circularitate hermeneutic” –
care-l are la baz pe Hristos, izvorte gândirea social cretin, cu tot dramatismul i
dinamismul su”.
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ecumenice actuale. El scria: „În ce msur teologia trebuie sau poate s
rspund la criticile modernitii: pluralismul confesional, religios i cultural,
mobilitatea instituional, caracterul neterminat, continuu, al tradiiei, ritmul
revoluiei tehnologice, relativizarea coninutului doctrinar? Depinde de modul
în care post-modernitatea este impus civilizaiei ortodoxe (sub pretextul
integrrii euroatlantice a rilor din regiunile euro-asiatice). Adevrata miz
const într-o dubl operaie:a formula rspunsul într-un limbaj analitic,
sintetic, care deocamdat st sub umbra celui doxologic, anume pentru a evita
alunecarea spre dochetism; a circula acest rspuns, în dialogul european i
ecumenic, în vederea receptrii de ctre „comunitatea conciliar”, anume
pentru a evita gnosticismul, confiscarea lui de ctre o elit”11.
Din acest punct de vedere devine i mai important analiza propus pe
baza datelor din teren, date fr îndoial ale economicului i ale socialului
dar contorizate la o vreme definit prin transcendena uman, a înelepciunii
fr Dumnezeu care, dup Luc Ferry12, contest religia care a devenit prea
individualist, ca i morala care apare ca ceva negativ, propunând o etic
sapienial, bazat pe autotranscendena uman, atât de eludat de folosirea
superficial i plin de falsitate.
Fenomen larg în UE, mai ales prin existena aa ziselor democraii de
securizare a sracilor, este identificat i prin diagnoza aplicat judeului Sibiu.
Ceea ce propunem este deschiderea unor membrane de comunicare a unor noi
valori, spirituale, care s mute recuperarea persoanei aflat în dificultate de
pe o soluie fenomenologic pe una ontologic. Redescoperirea acelor valori
care fac din oameni persoane responsabile i responsoriale (în sensul comuniunii de iubire), valori care odat dobândite echilibreaz balana segmentelor
active din economia muncii româneti. Utopie? Realitate? Provocare.

Descrierea contextului în reprezentarea
modelului matematic.
Scurt prezentare a sistemului de asisten social
a) Definiri teoretice
În România sistemul naional de asisten social reprezint ansamblul
de instituii i msuri prin care statul, prin autoritile publice ale
administraiei centrale i locale, colectivitatea local i societatea civil
intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlturarea efectelor temporare ori
11
12

Bria, op. cit. pg.21.
Luc Ferry, „Vers une sagesse sans Dieu”, Ed. Laffont, Paris, 1998.
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permanente ale unor situaii care pot genera marginalizarea sau excluziunea
social a persoanei, familiei, grupurilor sau comunitilor13. Sistemul naional
de asisten social este parte integrant a sistemului naional de securitate i
protecie social. Noi prezentm, în analiza datelor jud. Sibiu, un simplu
segment al sistemului de securitate naional, a crei imagine iconologic o
propunem în finalul prezentului capitol (vezi figura 2).
Schimbrile majore din ultimii ani, survenite în aciunile de combatere a
srciei i excluziunii sociale, au influenat evoluia sistemului de protecie
social din România i, în mod special, au contribuit la reorganizarea
sistemului de asisten social.
În acest domeniu reforma se afl într-un accelerat proces de implementare, mai ales în ceea ce privete modernizarea administraiei, dezvoltarea
unei reele naionale de servicii sociale, realizarea unui sistem unic de
prestaii sociale precum i articularea unui management integrat în ceea ce
privete actul de asisten social. Reformele structurale în care sistemul
este angajat, sunt axate pe creterea calitativ a msurilor de asisten
social, în conformitate cu standardele europene în domeniu.
Principalii actori ai sistemului de asisten social sunt: Ministerul
Muncii, Familie i Proteciei Sociale, Agenia Judeean de Prestaii Sociale,
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului, Direcia/
Serviciul Public de Asisten Social, organizaii nonguvernamentale i
cultele religioase.
Principalele msuri de asisten social sunt prestaiile i serviciile sociale.
Prestaiile sociale reprezint beneficii financiare cu caracter non-contributoriu, acordate persoanelor i familiilor în raport cu un anumit eveniment
sau cu o situaie determinat, precum cstoria, naterea unui copil, creterea
i îngrijirea copilului; asigurarea veniturilor suficiente pentru acoperirea
nevoilor minime de via; favorizarea incluziunii sociale i asigurarea
unei viei autonome; sau în raport cu daunele suferite în urma unor
evenimete socio-politice sau legate de catastrofe sau calamiti naturale.
Serviciile sociale reprezint ansamblul complex de msuri i aciuni
realizate pentru a rspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor,
grupurilor sau comunitilor, în vederea prevenirii i depirii unor situaii
de dificultate, vulnerabilitate ori dependen, pentru creterea calitii vieii
i promovarea coeziunii sociale14. Principale categorii de persoane crora se
adreseaz serviciile sociale sunt familiile srace; persoanele lipsite de
locuin i aflate în incapacitatea de a o obine; copii care triesc într-un
13

Legea 47 din 8 martie 2006 privind sistemul naĠional de asistenĠ social, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 239 /16 III 2006, p. 6
14
Idem p.13
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mediu familial/social viciat, abandonai i instuionalizai; minorii delicveni; tinerii neintegrai social; persoanele dependente de alcool i alte tipuri
de drog; persoanele abuzate fizic, psihic sau sexual; persoanele cu handicap;
persoanele cu boli cronice fr susintori legali; persoanele vârstnice aflate
în dificultate; persoanele care au suferit în urma calamitilor naturale,
sociale, persecuiilor i discriminrilor de orice fel.

b) Dimensiuni practice
În contextul dinamicii societii româneti actuale, aceste msuri au
crescut ca importan, s-au diversificat i tind s ocupe un rol central în viaa
comunitilor.
Astfel, la nivelul judeului Sibiu, întâlnim urmtoarele tipuri de prestaii
sociale.
¾ 16 tipuri de alocaĠii familiale (alocaii de stat pentru copii, alocaii
de plasament, indemnizaii pentru creterea copilului, stimulent pentru
creterea copilului, sprijinul financiar la constituirea familiei, alocaia pentru
nou-nscui, trusoul pentru copiii nou-nscui);
¾ 16 tipuri de ajutoare sociale (venitul minim garantat, alocaii
complementare i alocaii de susinere, ajutoare de înclzire, ajutoare de
urgen, ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru refugiai);
¾ 10 tipuri de indemnizaĠii speciale pentru persoanele cu handicap
(alocaia de hran, indemnizaii pentru persoanele cu handicap, bugetul
complementar);
¾ 31 tipuri de indemnizaĠii cu caracter reparatoriu (indemnizaii pentru
persoanele care au avut de suferit de pe urma unor evenimente socio-politice).
¾ FacilitĠi (faciliti fiscale, sntate, educaie, locuin, transport,
cultur, sport, turism, asisten juridic) acordate copiilor, vârstnicilor,
persoanelor cu handicap, persoanelor care au avut de suferit de pe urma
unor evenimente socio-politice sau persoanelor marginalizate social.
În ceea ce privete serviciile sociale, la nivel local întâlnim 2 mari categorii:
¾ Serviciile sociale primare (acele msuri i aciuni de proximitate i
perevenie acordate în comunitate, în scopul identificrii i limitrii
situailor de risc în care se poate afla la un moment dat persoana, familia sau
grupul), pentru care legislaia actual stabilete 7 tipuri de astfel de servicii.
¾ Servicii sociale specializate (acele msuri de suport i asisten care
au ca scop meninerea, refacerea sau dezvoltarea capacitilor persoanei ori
familiei, aflat în situaii specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere
social). Aceste servicii sunt asigurate prin uniti de asisten social,
administrate de diferii furnizori publici i privai, acreditai în domeniu.
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Nomenclatorul instituiilor de asisten social cuprinde 51 tipuri de uniti
de asisten social în care sunt furnizate diferite tipuri de servicii sociale
specializate. La nivel naional sunt stabilite 44 astfel de servicii sociale.
În prezent autoritile administraiei publice locale au responsabiliti
accentuate în asigurarea msurilor de asisten social. În acelai timp este
consolidat rolul Consiliului Judeean în dezvoltarea serviciilor sociale i în
organizarea i susinerea activitilor de asisten social la nivel local.
Beneficiari de alocaii
familiale
12%

4%

Beneficiari de ajutoare sociale
47%

4%

Beneficiari de indemnizaii
speciale
Beneficiari de indemnizaii cu
caracter reparatoriu

17%

Beneficiari de servicii sociale
primare

16%

Beneficiari de servicii sociale
i li t
Figura 2 – Numrul beneficiarilor de prestaii sociale în funcie de msurile
de asisten social asigurate în judeul Sibiu

Accesul la prestaii i servicii sociale reprezint un mijloc pentru a
întri coeziunea social i a reduce excluziunea social, iar dezvoltarea i
organizarea acestora se face pe urmtoarele principii: universalitatea, respectarea demnitii umane, solidaritatea social parteneriatul, subsidiaritatea,
participarea beneficiarilor, transparena i nediscriminarea.
Prestaiile sociale alturi de serviciile sociale precum i de alte sisteme
de securitate social, intervin i susin efortul soluionrii unor probleme
potenial generatoare de excluziune social.
Nota bene: reforma sistemului este departe de a fi implementat. Cadrele gândirii
teoretice, scrise pe hârtie, exist. VoinĠa politic, conjugarea eforturilor în plan
practic, în schimb, sunt defectuoase. Nici mcar capacitatea autoritĠilor locale nu
este adus la un nivel de la care s înceap un trand ascendent al reformei.
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Politici în domeniul asistenei sociale
Sistemul de asisten social cu programe i msuri de
incluziune social

Beneficii
Politici în
domeniul
educaional

Contribuii
Beneficii

Politici în domeniul
asigurrilor de pensii
Contribuii

OMUL

Sisteme ale
asigurrilor de pensii

Beneficii
Programe i msuri de
incluziune social

Politici în domeniul
ocuprii forei de munc

Politici în domeniul
sntii
Sisteme ale
asigurrilor de
sntate
Sistemul de sntate

Contribuii

Contribuii

Beneficii
Beneficii

Programe i msuri
de incluziune social

Sistemul asigurrilor de
omaj

Programe i msuri de
ocupare a forei de
munc i incluziune
social

Beneficii
Politici în domeniul
locuirii

Beneficii
Politici în domeniul
culturii
Beneficii
Politici în domeniul
ordinii publice i
siguranei
ceteanului

Politici în domeniul
justiiei

Beneficii

Figura 3 – Prezentarea teoretic a sistemului de securitate i protecie
social în funcie de politicile sociale pentru incluziune social
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Concluzii i unele soluii, dincolo de utopiile teoretizrii
Unul dintre corifeii protestantismului modern, martir al Germaniei care
a refuzat nazismul, Dietrich Bonhoeffer15 scria: „Harul ieftin este dumanul
de moarte al bisericii noastre. Astzi lupta noastr se d pentru harul care
cost scump. Harul ieftin înseamn har ca marf de duzin: iertare ieftin,
mângâiere ieftin, sacramente ieftine; harul a devenit tezaurul nesecat al
Bisericii, din care se distribuie cu mân larg, fr ovieli i fr limite; har
fr pre, har fr costuri. Esena harului, nu-i aa, tocmai aceasta este:
datoria a fost pltit în avans, o dat pentru totdeauna. i dac datoria a fost
achitat, atunci totul se poate obine pe nimic. Costurile au fost infinite,
cum infinite sunt, în consecin, i posibilitile de folosire i de irosire.
Ce-ar însemna harul, dac n-ar fi ieftin? Harul ieftin înseamn har ca
învtur, ca principiu, ca sistem: înseamn iertarea pcatelor ca adevr
general valabil, înseamn dragostea lui Dumnezeu, în chip de concepie
cretin despre Dumnezeu. Este suficient s o accepi, ca s capei numaidecât iertarea de pcate. Biserica adept a acestei învturi despre har are în
mod nemijlocit parte de el. Într-o astfel de biseric, lumea gsete o
acoperire ieftin a pcatelor sale, pe care nu le regret i de care, tocmai de
aceea, nu-i dorete s se elibereze. Harul ieftin înseamn deci tgduirea
Cuvântului viu al lui Dumnezeu, tgduirea întruprii Cuvântului lui Dumnezeu.
Harul ieftin înseamn justificarea pcatului, nu a pctosului. (…) Harul ieftin
înseamn predicarea iertrii fr pocin, înseamn botez fr disciplin
bisericeasc, euharistie, fr mrturisirea pcatelor, absolvirea de pcat, fr
spovedanie. Harul ieftin este un har fr ucenicie, un har fr cruce, un har
fr Iisus Hristos cel întrupat i viu.16” Citarea larg a unei astfel de analize,
curajoase nu doar pentru anul 1937 când apare Nachfolge, în noiembrie, ci i
pentru vremurile de acum, în care ieftinirea gesturilor sociale, de fraternitate
i comuniune, prin superficializarea lor mediatic i educativ, este
important în contextul în care toat intelighentia româneasc de dup 1989
a admis ca valabile tezele lui Max Weber care definete capitalismul ca
produs al eticii protestante17. Poate c astfel înelegem mai contient
devierea de sens pe care inclusiv sistemul de protecie social româneasc a
15

Acuzat de participare la tentativa de atentat asupra lui Hitler, moare spânzurat în 9 aprilie
1945, cu o lun înainte de capitularea Germaniei naziste.
16
Dietrich Bonhoeffer, „Costul Uceniciei”, trad. Ligia Talo, Ed. Peregrinul, Cluj Napoca,
2010, pp. 41-42.
17
O prezentare a lui M.Weber i a operei sale, a conceptelor sale fundamentale (neutralitate
axiologic, dezvrjirea lumii, raionalizare i tip ideal), inclusiv în contextul lucrrii sale
„Etica protestant i spiritul capitalismului”, sunt prezentate în Enciclopedia de Filozofie i
tiinĠe Umane, Ed. DeAgostini, ALL, Bucureti, 2004, pp. 1175-1176.
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înregistrat-o, în contextul ieftinirilor de circumstanĠ pe care societatea
româneasc le-a resimit. Aceasta se poate urmri inclusiv din construirea
bugetului în sistem.

Figura 4 – Formarea bugetului general consolidat i beneficiarii acestuia

Fr a fi caustici trebuie s recunoatem, i s subliniem, c modul în
care Bonhoeffer identifica slbiciunile unei doctrine întregi, spirituale, s-a
disipat i în mentalitatea omului modern, ancorat prin harpoanele intereselor
personale în sistemul social actual. Ieftinirea reaciei spiritului uman prin
inocularea de tot soiul de vaccinuri ideologice, paralizante de contiin, ne
aduce dinaintea noastr analiza lui Alistar McGrath propus în lucrarea
„Îndoial i credinĠ”18. Pornind de la accepiunea lui Ernest Becker, cum
18

Editura Aqua Forte, Cluj Napoca, 2009, 139 pg.
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c activitatea omului se întemeiaz extrem de mult pe amgire continu19,
Grath consemna: „Spre deosebire de animale, oamenii tiu c vor muri i nu
pot înfrunta gândul acesta. Cheltuiesc o grmad din timpul pe care îl au la
dispoziie încercând s nege inevitabilitatea morii, amgindu-se cu gândul
c moartea este ceva ce li se întâmpl mereu altora. Este o chestiune despre
care prefer s nu vorbeasc, din pricina nelinitii pe care le-o stârnete. i
astfel viaa ajunge s fie o negare continu a faptului c suntem muritori.
Aa cum remarca cineva sinistru: moartea este statistica ultim20. Cum este
cu putin s întemeiem viaa pe o amgire? Fuga de realitate nu schimb
situaia. E foarte de îneles c oamenii se tem de moarte. Dar tocmai acesta
este motivul pentru care Evanghelia este atât de important i de relevant.
Prin moarte i Învierea Sa, Iisus Hristos a venit s „izbveasc pe toi aceia
care prin frica morii erau supui robiei toat viaa lor (Evrei 2.15). Aceast
putere de a elibera oamenii de frica morii nu e o idee mrgina, ci una
central a mesajului Evangheliei21”. Deci dac vrem s pozitivm sistemul
de echilibrare în social, trebuie s o facem pornind de la punctele de fisur
ale ontologicului firii umane contemporane nou. Orice soluie pur material
prelungete agoniile de sens i dezumanizeaz tocmai intervenia cea mai
uman cu putin, construit pe caritate, unul din Numele lui Dumnezeu.
În fond soluia pe care doar o intuim prin schiarea noastr este trecerea
din cultura interveniei sociale globaliste în cultura Duhului, aa cum o
propunea Printele Rafail Noica, fiul isihastului de la Pltini. Cultura
aceasta din urm opune informaiei comuniunea comunicrii, terorismului
media limbajul unui discernmânt pozitiv, în care a ti despre cellalt
înseamn a tri drama lui, nelsând-o s se transforme în tragedie. Sistemul
de intervenie social poate fi transformat în parte a culturii Duhului atunci
când acceptm, ca societate, invitaia lui Dumnezeu de a-L face cultura
noastr22. Aici este primul efort comunitar care trebuie fcut: ieirea cazului
social din dimensiunea de persoan îndosariat, ieirea dinspre numr de
înregistrare spre omul-problem, pur i simplu. Premisele exist. Dac
privim la iconologia plasei de siguran, cel puin aa cum este ea
prezentat în model logic23.
19

În vol. The Denial of Death, [Negarea morii], 1971
Ce interesant ar trebui sî arate o statistic naional a morilor în funcie de motivele
acestora. În proporii îngrijortoare am remarca, intuim noi, cum marea majoritate a
motivelor au la baz elemente fisurate tocmai ale proteciei sociale.
21
Alistar McGrath, op. cit., pg.56
22
Despre concept i coninut, a se vedea lucrarea Ieromonahului Rafail Noica, „Cultura
Duhului”; Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, pp.11-15, ca i întreaga lucrare (170 pg.)
23
Reprezentarea cuprinde date reale din judeul Sibiu
20
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Figura 5 – Protecia social în judeul Sibiu

Educaional, Facultile noastre de specialitate demult nu mai cresc
oameni pentru oameni cât mini-roboi de accesare proiecte i bani
europeni, ca i cum în bani ar fi toat soluia. Aplicarea oricrui proiect în
viaa unei comuniti sau a unui om este o chestiune de educare a voinei, a
mentalitii colective. Nici un dosar de angajare al unui funcionar public
nu ne vorbete despre eforturile prin care a interacionat cu mentalitatea
colectiv, despre modul în care s-a depit reuind s depeasc jena de
aproapele aflat în nevoi, scârba de neputina lui. O prim soluie, i cea
mai grabnic de aplicat este declasificarea fielor de post dinspre marionete
ale inspectrii unei stri de fapt înspre descoperitorii de soluii imediate,
în acord cu persoanele i situaiile lor particulare.
413

Asigurarea social nu mai trebuie privit ca o ecuaie de intimidare a
asiguratului. Informarea transparent pe care pretindem c o practicm
aduce oarecum cu transparena bncilor24 care prin maldrul de informaii
promovate pe hârtii lucioase ne iau ochii dar nu ne linitesc sufletul. Pensiile
nu sunt singurul mijloc prin care un om poate s-i corecteze izolarea.
Integrarea pensionarilor în efortul general de educaie civic, comunitar,
reaezarea lor în activism intelectual nu este o soluie inventat de noi. O
vedem aplicat în marile state puternic economice, în care grija de om nu se
reduce la coul zilnic. Aici se cere Bisericii, Universitii i societii civile
s reinvesteasc soluii. În spaiul interstiiar al comunicrii directe de
planuri în care energia uman s fie pozitivat de co-participare.
În planul educaiei colare trim vremuri halucinante. Orgoliile rnite
ale societii civile strig împotriva unei educaii religioase, creia democraii deloc perdante – Germania, Marea Britanie, Suedia etc. – îi recunosc
fie i numai coninutul de educaie civic, un cetean religios fiind mult mai
apropiat de valorile statului de drept decât unul hazardat în ideologii
mediocre. Constituirea sistemului de cretere instituionalizat a copiilor
(cree, grdinie, coli) ca simple parcri educaĠionale pentru prinii care
trebuie s produc bani i produse vandabile reduce capacitatea copiilor de a
se lsa educai. Ei nu accept ruperea familiei de responsabilitatea educrii
lor iar, când o fac, poart în reacia lor violen i demotivare25. Cum înepenirea în lamentri nu constituie niciodat ieirea din criza educaional26,
criz pornit din sistematizarea greit a prioritilor educaionale. Construcia
unui sistem educaional bazat pe nevoia de norme pentru a acoperirea
numrului de angajai, fr nici o relevan în realismul formativ al elevului,
eludând astfel centralitatea copilului i a nevoilor sale formativ-informative
a creat incongruenele actualei coli. Lipsa de metod în limpezirea unor
trepte de progres sufletesc, pe lâng cel intelectual, a dus la lipsa de
orientare real în vocaie, implicarea cât mai multor tineri în sistemul
educaional reducând doar pe perioade scurte de timp bugetul de intervenie
social, virusând în schimb, pentru lung perioad de timp, cu mediocritate
24

A cror sum de date prezentate unui nespecializat în doamniul bancar mai mult intrig
decât linitesc. Pruta lor limpezime e dat de grija bncii de a nu pierde ritmul propriei
contabilizri, nu de dorina de informare a ceteanului. Se remarc aceasta în modul în
care, de ex., clientul bncii este anunat automat prin SMS despre ritmul în care trebuie s
plteasc rata bancar, dar nu i se mulumete când contul s-a acoperit prin pli.
25
O analiz a fenomenului propune Sandro Ferroli în lucrarea „Educare si puo. Famiglia e
scuola insieme”, Ed. ElleDiCi, Torino-Leumann, 2010, pp.7-52
26
Cf. Giuseppe Belotti i Salvatore Palazzo, „Genitori, la sfida educativa”, Ed. ElleDiCi,
Torino-Leumann, 2010, 235 pg.
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i deprofesionalizare aria forei de munc de pe piaa româneasc de valori
productive. Imaginea absolvenilor de faculti lucrtori la pompe de
benzin sau taximetriti nu mai ocheaz de mult.

Figura 5 – România recent în „era banului”

Meninerea moralei cretine, ancorarea tinerilor în valorilor anti-agonice
în ce privete viaa de familie ori personal, cuplarea factorului ecclesial cu
cel social nu pot fi decât în folosul tinerilor. Ceea ce ne înspimânt nu mai
este numrul de omeri ci dezndejdea lor, hituirea din privirea lor,
anularea lor ca persoane umane. Ori la acest nivel de percepere de sine, nu
decretele ori HG-urile pot aduce limpezime. Meninerea omajului sub
tutela umilinei sociale este fireasc într-o societate în care banul dicteaz.
Dar într-una în care omajul poate fi o gur de oxigen pentru preocuparea de
sine, pentru dezvoltarea personal (exemplul cel mai interesant vine din
Frana27), pentru cunoaterea de sine i a societii din care faci parte nu te
mai aeaz la limita inferioar a demnitii umane.
În domeniul asigurrilor de sntate efortul s-a axat pe asigurarea
fondurilor prin constricii de diferite tipuri. Uneori pierzându-se din vedere
realitatea sntii/lipsei de sntate a beneficiarului. Preul exagerat al
actului medical este în acord cu interesul marilor concerne medicale,
vinovate i de campaniile de vaccinare absurde i lipsite de moral. Numrul
mare de bolnavi constatai din experiena cotidian vine i pe fondul
modificrilor de clim, de via în general, pe fondul unor lipsuri acumulate
în timp (în primul rând de ordin nutriional), unei degenerri genetice, unei
obturri de gen, care nu mai in doar de resursele concentrate în fenomen.
Lipsa tot mai grav a specialitilor, tehnologizarea tardiv a spitalelor,
jenanta stare a construciilor spitaliceti, completa indecizie din domeniul
farmaceutic dovedesc rni mai adânci decât lipsa finanelor. O societate
obosit de asaltul acionarilor care vor tot mai mult, tot mai vandabil, tot
mai rapid rezultate, cu oameni stresai, cu oameni care mor cu frunile pe
tastatura computerelor arat c nu avem dezvoltat sistemul de igien al
27

Renumitele cursuri PRH, Personalite et Relation Humaine, care sunt propuse de
angajator angajailor, uneori aflai în omaj, pentru ca acetia s dezvolte o cunoatere de
sine care s-i ajute în depirea momentelor dificile din via.
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muncii, c s-a reintrat într-o dictatur-agresiv, a muncii în dauna celui care
se angajeaz în munc. Soluia principal este reevaluarea limitelor fiinei
umane ca persoan responsabil de comunicarea sa cu ceilali. Crora are
dreptul, în funcie de libertatea asumat, de a spune NU! Câi dintre aceia
care sunt astzi beneficiari ai ajutorului pentru sntate s-ar mai afla în acest
areal dac am fi construit corect ziua de munc, dac am fi oferit la vreme
liniile de for ale unei culturi a odihnei active, bazat pe fiorul cretin al
Sabathului, de care i Dumnezeu S-a îngrijit pentru Sine.
De aceea credem c, în planul antropologiei legate de intervenia social
în „era banului”, elementele constitutive trebuie s in cont de structurile
propuse de cretinism. Este vorba de un demers formativ care trebuie s
respecte toate elementele unei pedagogii plin de generozitate lucrativ,
euharistice28. Lumea în care trim nu este o comunitate ideal dar poate
crete. România nu are ansele unei creteri economice plenare dar numai
noi suntem de vin c nu o îndreptm spre o cretere spiritual pozitiv,
necesar trecerii peste pragurile de angoas în care se zbate acum.
Cele descrise de noi au fost diagnosticate, printr-o neagr i orgolioas
profeie, de unul dintre laureaii premiului Nobel, Bernard Russell: „Dieta,
injeciile i interdiciile se vor combina, de la vârst foarte timpurie, s
produc acel tip de caracter i tip de credine pe care autoritile îl consider
dezirabil i orice critic serioas a puterii va deveni i,posibil psihologic.
(…) Populaia nu va cunoate felul în care i se inoculeaz convingerile.
Când tehnica se va fi perfectat [i, vai, acolo suntem, n.aut.], fiecare guvern
care a educat generaii de oameni în acest fel va putea s controleze întreaga
populaie în mod eficient i sigur fr a mai fi nevoie de armate ori de
poliie… Propaganda educaional, cu ajutorul guvernului, va putea s
obin rezultate într-o singur generaie. Exist îns dou puternice fore
care se opun unei astfel de politici: una este religia, iar cealalt este
patriotismul… O societate tiinific nu poate fi stabil decât sub conducerea unui guvern mondial29”.
De aceea Scholiile acestea se vor mai mult decât un text de norm
didactic o mrturie. De care avem nevoie pentru recuperarea demnitii
umane a semenului i a bucuriei apartenenei la Evanghelia lui Hristos.

28

Unele metode de lucru sunt prezentate sistematic de ctre Guy Lespinay în lucrarea „Etre
Formateur aujourd’hui. La formation a la vie religieuse: l’appel, le discernemant,
l’adaptation”, Ed. Mediaspaul, Quebqc, 2004, 221 pg.
29
Bertrand Russell, laureat al Premiului Nobel, în „Impactul tiinĠei în societate”, 1953,
apud. Savatie Batovoi, „Diavolul este politic corect”, Ed. Cathisma, 2010, pg.6.
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Prof. Dr. Grigore Ungureanu
Fundaţia Română pentru Tineret
Institutul Internaţional pentru Studierea Universurilor Subtile

1. OMUL COGNITIV ÎN UNIVERSUL
ANTROPOLOGIEI COGNITIVE
Viaa uman este o aventur spiritual care se poate împlini prin
cunoaterea creatoare a tainelor existeniale, inclusiv a aspectelor lor sacralizate, natura noastr fiind susceptibil s se dezvluie i ca o sacralitate
cosmic1. Aceast extindere în plan uman a modelului cosmologic pentru
evidenierea demnitii umane constituind „trecerea din cosmos în istorie”2,
s-a impus în pofida separaiei carteziene între res cogitans i res extensa,
separaie caracteristic modului în care omul modern i-a imaginat relaia cu
realitatea înconjurtoare.
Disciplin holistic, antropologia studiaz tiinific oamenii (genul Homo
Hominis) din toate epocile, tratând toate dimensiunile umanitii. Ea se
focalizeaz pe cultur, considerând c aspectele socio-culturale caracterizeaz specia noastr uman, care i-a dezvoltat o capacitate universal de
a concepe lumea simbolic, de a înva i a preda simbolurile asimilate în
mod social i de a transforma lumea (i pe noi înine) pe baza acestor
simboluri.
Dar cum se delimiteaz natura i unde începe cultura?
În opinia lui Claude Lévi-Strauss, cultura începe cu regula. „Pretutindeni
unde aceasta se insinueaz, putem afirma c suntem în domeniul culturii
cci regula îi este specific, instituind ordinea...”, iar „natura i cultura sunt

1

v. i Mircea Eliade, Sacrul i profanul, trad. din lb. fr. de Rodica Chira, Ed. Humanitas,
Buc., 1992, pag. 13-14
2
Mircea Eliade, op. cit., pag. 9
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concepute ca dou sisteme diferenĠiate între care exist o analogie formal
determinat intrinsec de caracterul lor sistemic”.3
Pentru Lévi-Strauss, primordial este structura, adic ansamblul relaiilor i principiilor care regleaz sistemele simbolice sunt date fundamentale i imediate ale realitii sociale, care aparin incontientului structural.
Deci, logic, aceste date sunt anterioare obiectului, adic forma precede coninutul: „activitatea incontient a spiritului const în a impune forme unor
conĠinuturi, i dac formele respective sunt generic fundamentale pentru
toate spiritele, vechi i moderne, primitive i civilizate, trebuie i este
suficient s abordeze structura incontient, subiacent fiecrei instituĠii
sau fiecrei cutume, pentru a obĠine un principiu de interpretare valid
pentru alte instituĠii i alte cutume”. Demersul structural este construit
plecându-se de la un anumit numr de date, de modele ipotetico-deductive
capabile s cuprind i s justifice toate faptele observabile în diferite
sisteme concrete.
Modelul structural al lui Lévi-Strauss, gliseaz astfel progresiv interpretarea antropologic de la ordinea realitii sociale la ordinea gândirii simbolice, de la ordinea concretului la ordinea abstractului. Constrângerile vieii
sociale sunt înlocuite cu cele ale structurii spiritului omenesc. Într-un fel,
Lévi-Strauss a redus viaa social la condiiile gândirii simbolice, al cror
fundament este constituit de „structura incontient a spiritului omenesc”.
Denumirea de antropologie cognitiv s-a conturat în jurul anului 1950
de antropologi stimulai de posibilitatea aplicrii rezultatelor cercetrilor
lingvistice în domeniul etnografic. Prin 1990, o nou generaie de
„antropologi cognitivi” au preferat s se inspire din domeniile emergente ale
tiinei cognitive i psihologiei evoluionare, dar obiectivul lor a rmas
identic cu cel al predecesorilor lor: combinarea diversitii etnografice cu
descoperirile i metodele tiinelor. Antropologia cognitiv este o disciplin
autonom, integrabil în „tiinĠa cognitiv”, împreun cu lingvistica, psihologia, filosofia, neurotiinele, informatica .a., beneficiind de rezultatele
cercetrilor specifice integrate. În acest context, abordarea promovat de
Noam Chomsky în lingvistic se întâlnete cu cea din fizica modern, în
care aspectele lumii vizibile încep s fie explicate prin procesele invizibile,
de nivel subatomic, iar noua fizic a introdus i proprietatea de „ne-localizare” cuantic, semnificând faptul c particule aflate la distane macroscopice
unele de altele pot s interacioneze unele cu altele ca i cum ar fi interconectate, îns legtura dintre ele este necunoscut. Parc ar exista un
3

Lévi-Strauss Claude, Introduction à l'anthropologie structurale, p. 72
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„întreg” care coordoneaz prin metode necunoscute fiecare particic din
univers. Bohr i Heisenberg au dezvoltat aceast idee, demonstrând c nu se
pot face observaii obiective, întrucât observatorul, chiar prin aciunea sa de
observare, modific starea cuantic a sistemului observat. Pe aceast baz se
4
iese de sub incidena noiunii de sistem i se intr în sfera noiunii de holon .
Omul fiind o fiin biologic pentru care aspectele sociale au o mare
importan, cunoaterea uman este grevat de o dubl determinare: prima
focalizeaz constrângerile de ordin biologic i funcional iar secunda focalizeaz constrângerile relaionale i sociale care reglementeaz i condiioneaz activitile oamenilor. Aceste aspecte trebuie avute în vedere i de
antropologia cognitiv.
În paradigma clasic, sfera cunoaterii cuprinde un proces de asimilare,
manipulare i comunicare de simboluri, pe baza unor reguli. Neoconexionismul consider c, de fapt, cunoaterea implic modelarea procesrii
informaiilor (la nivel reprezentaional-algoritmic) prin reele neuromimetice5 sau neuronale, informaiile fiind percepute i propagate de sistemul
cognitiv uman prin valori i patternuri de activare ale unor unitĠi simple
(neuromimi) nu prin mesaje simbolice. „Procedurile (algoritmii) de transformare a inputului în output nu mai sunt de natur formal-logic, nu mai
vizeaz ordonarea unor expresii simbolice ci constau în ajustarea reciproc
a patternurilor de activare dintre unitĠile reĠelei…O reĠea neuromimetic
numit i model conexionist este format din: (1) o mulĠime de unitĠi; (2) o
stare de activare; (3) o regul de activare; (4) o funcĠie output; (5) un
pattern de conexiuni între aceste unitĠi; (6) reguli de învĠare; (7) un
mediu (sau ambianĠ) în care opereaz reĠeaua respectiv”6.
Sistemul cognitiv uman dispune de trei sisteme mnezice: memoriile
senzoriale, memoria nondeclarativ (implicit) i memoria declarativ
(explicit). Memoriile senzoriale sunt specifice fiecrei antene senzoriale, au
proiecii neuroanatomice relativ bine-determinate i o capacitate practic
nelimitat, înregistrând stimulii i prelungindu-le persistena i dup înce4

Bloc de sisteme, autonom i co-operativ, incluzând uzual o component de procesare a
informaiei i o component de procesare fizic. [http://www.dex.info-site.ro/definitieholon/definitie-holon.aspx]
5
În literatura de specialitate se utilizeaz adesea sintagma « reĠea neuronal» (neural
network) în loc de reea neuromimetic, dar aceste reele nu pretind s modeleze funcionarea neuronal ci funcionarea cognitiv, chiar dac se inspir din procesele neurobiologice, iar unitile lor preiau doar câteva dintre proprietile neuronului real, deci ele sunt
neuromimetice.
6
v. i Opre Adrian – Conf.univ.dr., Psihologie cognitiv, Universitatea „Babe-Bolyai”
Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei, Secia Psihologie, Învmânt
la Distan, p. 13
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tarea aciunilor lor asupra receptorilor, permiând astfel activarea detectorilor de trsturi caracteristice i arhivarea specific. Memoria implicit,
neverbalizabil (sau greu verbalizabil), conine cunotine procedurale i
cunotine despre asocierea repetat a unor stimuli, rmâne neafectat de
amnezie are locaii cerebrale diferite de cele ale memoriei explicite, o
flexibilitate redus, o fiabilitate mai mare i este filogenetic (probabil i
ontogenetic) mai timpurie. Memoria explicit conine cunotine declarative,
care pot fi reactualizate intenionat prin teste de recunoatere i reproducere,
se deterioreaz în cazul amneziei, are o locaie cerebral relativ unitar
(structurile limbic-diencefalice în special hipocampusul), este flexibil, are o
fiabilitate redus i este filogenetic (probabil i ontogenetic) mai recent. În
funcie de nivelul de activare a coninuturilor mnezice, atât memoria
implicit cât i cea explicit au o stare activat (memorie de lucru) i una
7
subactivat (memorie de lung durat).
Funciile cognitive corespund domeniilor celor mai sofisticate ale
creierului omenesc: procesele psihice (percepia, analiza vizual spaial,
memoria, limbajul, gândirea, atenia, raiunea etc.), precum i toate funciile
care permit dobândirea de cunotine, adic mijloacele i mecanismele de
asimilare a informaiilor.
Tulburrile cognitive altereaz eficacitatea funciilor cognitive.

2. TERAPIILE COGNITIVE
Atitudinile noastre sunt rezultatul simbiozei tendinelor înnscute, influenelor mediului înconjurtor i experienelor trite, contiente i incontiente, reuite sau nu. Terapiile comportamentale i cognitive (TCC) se
bazeaz pe contientizarea acestor aspecte i, mai ales, pe însuirea
voluntar a unor deprinderi noi, menite s stimuleze creterea capacitilor
noastre de confortabilitate i liber arbitru fa de condiia noastr biologic,
sub povara trecutului nostru i a presiunilor înconjurtoare.
În secolul al II-lea e.n., împratul roman Marc-Aureliu, rzboinic i
filozof, scria: „Dac vreun obiect exterior te supr, nu el ci judecata ta cu
privire la el te tulbur. Depinde numai de tine s tergi acea judecat din
sufletul tu”8.
Terapiile cognitive se fundamenteaz pe o idee foarte simpl i foarte
veche: îngrijorrile i multe din nerealizrile i suferinele noastre provin
7
8

Opre Adrian – Conf.univ.dr., op cit., p. 46
v. André Christophe, Les thérapies cognitives, Éditions Bernet-Danilo, Meschers 2005, p. 5.
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mai mult din felul în care noi privim evenimentele decât din respectivele
evenimente, atitudinile noastre fiind rezultatul amalgamrii tendinelor
înnscute cu influenele mediului înconjurtor i cu experienele de via.
Pornind de la acest postulat, diverse terapii sunt menite s contientizeze
anumite realiti i posibilitile participrii fiecruia dintre noi la bunstarea
personal, întrucât dificultile noastre psihologice se datoreaz capacitii
noastre de a percepe i stilului nostru de a gândi privind evenimentele cu
care ne confruntm, noi putem înva i ne putem corecta, iar modificrile
pozitive sunt benefice pentru viitorul nostru.
Toate terapiile sunt cognitive. Aici au fost selectate câteva, mai deosebite prin descoperirile extraordinare ale cercettorilor susintori.

2.1. Influenarea ADN-ului prin pronunarea
cuvintelor adecvate
Se cunoate c, la scar mic, ADN-ul are forma unei spirale. Dar
genomul din fiecare celul are aproximativ doi metri. Cum este acesta
împachetat astfel încât s se menin accesul la diferitele segmente ADN
fr probleme?
Cercettori de la Harvard University, the Broad Institute of Harvard
and MIT, University of Massachusetts Medical School i the Massachusetts
Institute of Technology, studiind aceast problem, au publicat recent în
revista Science rezultatele studiilor lor, prin care au artat c genomul uman
are structura tridimensional i proprieti „fractale”. Cercettorii au numit
structura organizrii genomului „globul fractal”, artând c aceast form
de organizare permite împachetarea ADN-ului cu o densitate extraordinar,
fr noduri ori gâtuiri, favorizând astfel accesul celulei la propriul ADN.9
Experimente din mediul academic au demonstrat c lumea fizic i
lumea mental sunt conectate i interdependente.
ADN-ul uman este un internet biologic demiurgic superior celui
artificial. Cele mai recente cercetri ruseti explic, direct sau indirect,
fenomene extraordinare: clarviziune, intuiie, vindecri spontane, vindecri
la distan, autovindecare, tehnici afirmative, aure neobinuit de clare în
jurul corpurilor unor oameni („maetri spirituali”), influenarea mental a
aspectelor meteorologice etc.

9

v. Lieberman-Aiden et al. Comprehensive mapping of long-range interactions reveals
folding principles of the human genome. Science DOI:10.1126/science.1181369
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Cercettorii Grazyna Fosar i Franz Bludorf au descoperit c ADN-ul
poate fi influenat i reprogramat prin cuvinte i anumite frecvene10,
conturând un nou tip de medicin...
Numai 10% din ADN-ul uman este folosit pentru a fabrica proteine.
Doar aceast mic parte face obiectul cercetrilor occidentale deja cunoscute i popularizate. Restul de 90 % este considerat „balast”, adic fr
importan. Cu toate acestea, cercettorii rui, convini c natura nu este
deloc risipitoare, s-au alturat unor lingviti i geneticieni hotrâi s descopere adevratul rol al celei mai mari pri din ADN-ul uman. Rezultatele i
concluziile acestor cercetri sunt revoluionare ! Conform acestora, ADN-ul
uman nu este doar responsabil pentru construirea corpului nostru, dar
servete i ca depozit de informaii i cale de comunicare. Adic e un fel de
Internet. Lingvitii rui au descoperit c întregul cod genetic, îndeosebi
partea de 90 % declarat inutil de occidentali, respect aceleai reguli
folosite în toate limbile.
Astfel, ei au comparat regulile sintactice (modul în care cuvintele formeaz
fraze i propoziii), semantice (studiul înelesurilor într-un anumit limbaj)
i cele gramaticale de baz. Astfel, au descoperit c moleculele alcaline din
ADN respect regulile gramaticale obinuite folosite in toate limbile vorbite.
Cu alte cuvinte, limbajele umane nu au aparut „la întâmplare”, ci sunt rezultatul
ADN-ului, influenat, la rândul lui, de cuvintele existente.
Biofizicianul i biologul rus Piotr Gariaev i colegii si au explorat i comportamentul vibraional al ADN-ului, adic efectul anumitor frecvene asupra
acestuia. Concluzia este extraordinar: cromozomii vii funcioneaz exact ca
nite computere holografice/solitonice, folosind radiaie laser generat endogen,
chiar în interiorul ADN-ului! Cu alte cuvinte, ei au reuit s moduleze anumite
modele vibratorii pe o raz laser cu care au influenat ADN-ul i informaia
genetic. i, din moment ce structura ADN-ului este aceeai cu cea a limbajului
uman, se pot folosi cuvinte i propoziii în mod direct pentru a influena ADN-ul,
nefiind nevoie de nici o decodificare. ADN-ul viu (din esuturi, nu „in vitro”)
reacioneaz prompt la raze laser modulate prin cuvinte i propoziii, chiar i la
unde radio, dac se folosesc frecvenele corespunzatoare. În acest fel se explic
tiinific de ce afirmaiile, antrenamentul autogen, hipnoza i gândirea pozitiv
pot avea efecte atât de puternice asupra omului.
Pe când cercetatorii occidentali extrgeau „chirurgical” anumite gene
din lanul ADN i le introduceau în alt parte pentru experimentri, ruii au
lucrat la dispozitive care le permit s influeneze metabolismul celular prin
10

v. DNA can be influenced and reprogrammed - Vernetzte Intelligenz" von Grazyna Fosar
and Franz Bludorf [http://www.book-of-thoth.com/sections-viewarticle-67.html]
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frecvene radio i luminoase corespunztoare i astfel s repare anumite
defecte genetice.
Grupul de cercettori al lui Gariaev a reuit s demonstreze c, folosind
aceast metod, pot fi reparai cromozomii afectai de razele X. Mai mult, ei
au „capturat” modele informaionale dintr-un ADN i le-au transmis altuia,
în acest fel re-programând celulele pentru un alt genom. Ei au transformat
embrioni de broasc în embrioni de salamandr, doar prin transmiterea
modelului informaional corespunztor. Astfel, întreaga informaie a fost
transmis fr nici un efect secundar de tipul celor întâlnite în practicile
occidentale. Aceasta reprezint una dintre cele mai mari revoluii în tiina
medical, cu rezultate uluitoare.
Efectele spectaculoase au fost obinute doar prin folosirea vibraiilor i a
limbajului, în locul tehnicilor oarecum „barbare” de chirurgie molecular.
Aceste experimente arat imensul potenial al geneticii vibraionale care
are o mai mare influen în formarea organismelor fa de procesele biochimice ale secvenelor alcaline din ADN (partea de doar 10% din total).11

2.2. Puterea terapeutic a gândurilor
Gândurile parcurg rapid orice distane.
Fiecare om îi poate folosi gândurile sale în scopuri benefice.
Oriunde s-ar afla, iniiaii se pot concentra i pot impune orientarea sau
reorientarea gândurilor oamenilor, cu sau fr tirea acestora, infuenându-i,
de regul pozitiv, inclusiv pentru ameliorarea strii de sntate.
Mintea i corpul se stimuleaz reciproc, interacioneaz i coopereaz permanent. Un simptom de durere în corp afecteaz gândirea, iar sentimentul
mental de deprimare antreneaz o funcionare necorespunztoare a corpului.
Vibraiile gândurilor se propag în corp, impunând activarea nervoas
anatomic, mai ales prin schimbri chimice i impulsuri electrice i determinând atitudinea comportamental corespunztoare.
Omul este i rezultatul a ceea ce gândete. Strile neconfortabile altereaz
activitatea cerebral, antrenând înrutirea situaiei.
Într-un minut, prin mintea unui om trec circa o sut de gânduri. Nici un
sfert din gândurile noastre nu ne aparin, ci provin din memoria colectiv
înconjurtoare cu care interacionm, influenându-ne reciproc.
În comportamentul nostru trebuie s avem grij deoarece gândurile
noastre sunt ca bumerangurile: se întorc la noi cu încrctura spiritual cu
care le-am transmis.12
11

Sursa: Active Information Media – Daniela Dumitru
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2.3. Terapia cuantic vibratorie
Din antichitate, toate culturile tradiionale au utilizat efectele terapeutice
ale sunetelor pentru a armoniza corpul cu spiritul, în mod agreabil i profund.
Astzi, cercetrile tiinifice de vârf, mai ales cele din domeniul cuanticii,
redescoper efectele psihosomatice, fiziologice i chiar celulare ale
sunetelor. Veritabile unde vibratorii, sunetele ating toate nivelurile fiinei.
Ele resincronizeaz cele dou emisfere cerebrale i deschid accesul la
„strile modificate de contiinĠ”.
Prin cercetri în domeniul fizicii cuantice i în cel al biologiei moleculare s-a realizat transformarea ecuaiilor biochimice ale celulelor în
secvene de sunete.
Sunetele i culorile constituie instrumente magnifice care permit rearmonizarea frecvenelor disonante. Exist chei de coresponden între sunete
i culori iar sunetul magnific al vaselor de cristal reconecteaz cu armonia
universal.
Terapia culorilor, inclusiv cu imagini care cumuleaz efectele frecvenelor culorilor cu cele ale undelor formelor, icoane, figuri geometrice
colorate (mandale, yantre .a.) impulsioneaz energiile latente, contribuind
la reechilibrarea i armonizarea organismului, atenuarea suferinelor psihice
i activarea bucuriei de a tri.
De fiecare dat când „eul uman” este afectat fizic, energetic, emoional
sau mental, impactul celular este imediat: procesele sale biochimice i
comportamentul su se altereaz maladiv. Când programul celular este
alterat, „eul uman” nu poate restabili armonia pe msura dorinei de
vindecare. „Eul celular” condiioneaz deci „eul uman” i viceversa. Soluia
o constituie trimiterea frecvenelor benefice prin cuvinte, sunete, culori,
forme geometrice sau alte posibiliti, care acioneaz pe diferite planuri i
restaureaz starea de sntate, întrucât corpul a pstrat-o în memorie i
reacioneaz natural favorabil. Astfel, ascultând muzica adecvat celulei –
sau vzându-i secvena colorat – echivaleaz cu reprogramarea direct a
bunei sale funcionri iniiale.
Terapia cuantic vibratorie determin rezonana vindectoare a
organismului, armonizând corpul i emoiile. Rezultatele sunt concrete i
profunde, cu efecte rapide i durabile.

12

v. i Popescu Romulus, Puterea gândului [http://sanatate.jurnalul.ro/stire-paranormal/
puterea-gandului-314520.html]
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2.4. Apa - miracolul vieii
2.4.1. Memoria apei
Sintagma „memoria apei” este denumirea dat în 1988, unei ipoteze a
cercettorului Jacques Benveniste, conform creia, apa care a fost în contact
cu o substan conserv proprietile acelei substane atunci când, practic,
substana respectiv nu mai exist. Rezultatul unei serii de experiene
realizate pentru a valida aceast ipotez a fost atunci prezentat de ctre
susintorii homeopatiei (care practic diluii ale principiilor active) ca o
validare tiinific a acesteia.
Bazându-se pe originea electromagnetic a memoriei apei, Benveniste a
experimentat transmiterea unor proprieti biologice apei prin circuit
electronice, transmiterea unor propieti bilologice apei pornind de la
înregistrri informatice i prima legtur transatlantic: în 1996, Benveniste
i echipa sa au susinut c au numerizat semnalul molecular al unei
substane active la Clamart (Frana) i apoi l-au transmis la Chicago (USA)
iar semnalul impregnat în ap la Chicago a determinat reacia unui sistem
biologic, aa cum ar fi fcut-o substana activ situat la Clamart.
La 27 octombrie 2007, la Conferina din Lugano „Nano-elements from
pathogenic microorganisms”, Luc Montagnier a emis ipoteza existenei în
ap a unor nano-structuri relativ stabile, capabile s memoreze o informaie
genetic. Aceast ipotez s-a bazat pe rezultatul experienei efectuate
împreun cu echipa sa: plasma sanguin este capabil s emit, prin
rezonan, semnale magnetice caracteristice, evideniind c plasma respectiv a fost pus în contact cu anumii virui sau anumite bacterii i atunci
când viruii i bacteriile nu mai existau, dup filtrarea lor total.
În ianuarie 2009, Luc Montagnier .a. au publicat un articol intitulat
„Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures” în
care au artat c unele bacterii emit, în soluii apoase, un semnal electromagnetic specific, comparabil celor studiate de Benveniste în 1996.
Semnalele rmân prezente în aceste soluii de înalt diluie (10-13) i atunci
când in apa din soluiile respectiv nu mai exist nici cea mai mic molecul
a vreunei substane.
2.4.2. Mesajul apei: Fiinele nu sunt bolnave ci doar însetate!
Cercettorul japonez Masaru Emoto a susinut o conferin în România,
ilustrând-o cu rezultatele experimentelor sale. El a spus: „Apa are puterea
magic de a da natere tuturor lucrurilor i de a pstra informaĠia. In
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stadiul de faĠ, suntem aproape în totalitate ap: dup natere suntem peste
80 la sut ap, apoi suntem 70 la suta ap, pentru ca, dup vârsta de 60 de
ani, s devenim ap din ce în ce mai puĠin. Ce se întâmpl când suntem
doar 50 la sut ap? Ne ridicm la ceruri (murim)! De ce nu putem tri
fr ap? Pentru c ea proceseaz energia i informaĠia.”
Experimentele lui Emoto au demonstrat faptul c apa ascult rugciunile noastre, modificându-i structura. Ea este impresionat de muzic
(„Când apa din corpul nostru ascult o muzic frumoas, se schimb tot
corpul nostru. Muzica este o form de vindecare...”), reproduce structura
emoional a cuvintelor, precum i forma i structura emoional a
imaginilor.
Aadar, trebuie s bem mai mult ap, s vedem imagini cât mai plcute
în jurul nostru, s ascultm muzic vindectoare i s auzim – atât de la
propria noastr contiin, cât i de la cei din jur – cât mai multe cuvinte de
alinare.
Cercetrile dr. Masaru Emoto l-au condus la definirea conceptului de
„hado”, un cuvânt care este din ce în ce mai des folosit de japonezi, chiar i
în conversaiile uzuale. Cuvântul „hado” este alctuit din dou ideograme
kanji, ha i do, care înseamn und i micare. Prin urmare, hado este
modelul vibraional intrinsec existent la nivelul atomic al materiei, fiind
considerat drept cea mai mic unitate de energie. Hado este energia asociat
contiinei umane. Cercetând aceast energie, Emoto a ajuns la concluzia c
gândurile i sentimentele modeleaz realitatea fizic. Inspirat fiind de
rezultatele unui om de tiin american care a reuit, cu ajutorul unui
dispozitiv ce utiliza rezonana magnetic, s impregneze apa cu anumite
informaii benefice, curative, dr. Masaru Emoto a continuat cercetrile în
domeniul rezonanei magnetice.
Din 1994, a început s studieze i s fotografieze cristale de ap
îngheat. Aceste fotografii erau realizate cu ajutorul unui microscop plasat
într-o camer la minus 50°C. Rezultatele uluitoare au fost prezentate în
cartea sa “Messages from Water” (Mesajele apei), unde pune în eviden
efectul contiinei umane (al diferitelor tipuri de energie hado) asupra apei.
Fotografiile din aceast carte arat clar cum structura cristalin a apei
îngheate reflect calitatea ei, precum i modificrile acesteia datorit
expunerii la diveri factori externi: poluare, cuvinte, muzic, fotografii i
chiar rugciuni.
Generând diferite energii hado prin cuvinte rostite sau scrise, sau prin
muzic la care a fost expus o aceeai prob de ap distilat, aceasta i-a
modificat structura în funcie de energia primit. Formele de hado pozitiv,
de exemplu fora sublim creatoare a artei i a muzicii, au generat cristale
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geometrice, hexagonale, armonioase i încânttoa-re. Interesant este c nu
toate eantioanele de ap au cristalizat. Cele expuse unui hado negativ
[cuvinte urâte, fotografii ale unor oameni malefici recunoscui (ex.: Hitler),
poluare, muzic heavy-metal) au îngheat în forme amorfe, ciudate i
dizarmonioase.
Emoto a recomandat contientizarea i manifestarea unei atitudini pline
de respect fa de ap: “Water, We Love You. Water, We Thank You. Water,
We Respect You.”
Cercettorul Ralph Vornehm a prezentat componenta de ap a fiecrui
organ din corpul omenesc, începând cu celulele, sângele, neurotransmitorii
i terminând cu organele mai mari. Creierul are în componena sa
90 la sut ap, ceea ce explic într-un fel capacitatea acestuia de a transmite
mesajele ctre toate organele cu viteze uluitoare.
Celulele comunic printr-un sistem de tip bio-laser. Exist un tip de ap
în interiorul celulei i alt tip de ap în afara ei. Schimbul între acestea
purific celula i o ajut s funcioneze corect. Dac nu bem ap regulat,
celulele se intoxic i pot muri.

3. CONSIDERAII
Inteligena vieii este un terapeut fantastic.
Comunicm cu lumea prin forme energetice care opereaz în afara
granielor spaio-temporale msurabile.
Teoria mecanicii cuantice evideniaz o reea de energie care-i leag pe
toi oamenii unii de alii i de tot ce exist în univers. Atunci când are loc o
schimbare într-o parte a sistemului, totul se schimb în cadrul sistemului
pentru a asigura un echilibru armonic sincronizat.
Ecomedicina consider omul ca fiind o unitate corp-spirit integrat în
mediul su înconjurtor, care trebuie avut în vedere la tratarea pacienilor,
vizându-se restabilirea echilibrului, în primul rând prin tratamente naturale.13
Armonizându-ne cu Universul, ne împlinim. Rearmonizarea eului
nostru spiritual, uman, celular i atomic se înscrie în magia vieii.
Se cuvine, deci, s ne trim viaa în lumin, iubire i binefaceri.

13

v. http://www.ecomedecine.com/
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TRANSCENDEN PRIN TELEGONIE?

Prof. Dr. Grigore Ungureanu
Fundaţia Română pentru Tineret
Institutul Internaţional pentru Studierea Universurilor Subtile

I. Prolegomene
Genetic, toate formele pot fi considerate fractali1 holistici2. Ele sunt
teleportabile, adic relocalizabile cuantic, prin esena lor imanent,
transmis pe cale material i/sau pe cale ondulatorie, prin undele emise de
particulele componente.
Construirea identitilor, individuale sau colective, nu se poate face fr
a fi luate în consideraie motenirile ereditare, pentru a le asuma i perpetua
ori pentru a le deturna sau a le combate.
Telegonia [gr.: tele („departe“, „la distan“, „de departe“) + gonos
(„natere”, „generaie“, „origine“)], denumit i „impregnarea tatlui”, este
o ipotez pre-mendelian3 a tiinelor ereditii, care presupune existena
unei influene durabile a caracteristicilor primului mascul cu care o femel
întreine relaii sexuale asupra tuturor descendenilor ulteriori ai femelei
respective, inclusiv asupra celor concepui cu ali masculi.
Teoria ereditii nu a elucidat multe aspecte. Ereditatea nu poate fi
redus la genetica formal. Însi aseriunile vizând relocarea sufletelor i
privind influena mediului natural înconjurtor i asupra sufletului, în
descendenii a doi indivizi, au un „grunte de adevr”. Astfel este posibil
impregnarea/întiprirea telegonic a amprentelor genetice.
1

FRACTÁL, -, fractáli = (Se spune despre o) Figur din plan sau spaiu, compus dintr-un
numr infinit de elemente, cu proprietatea c forma i distribuia sa statistic nu se modific
indiferent de scara de observaie. (din fr. fractal, termen inventat de ctre matematicianul
francez B. Mandelbrot în 1975, din lat. fractus = spart). [DEX]
2
HOLÍSM = (Filoz.) Concepie care interpreteaz teza ireductibilitii întregului la suma
prilor sale, socotind drept „factor integrator“ al lumii un principiu imaterial...[DEX]
3
Johann Gregor Mendel (1822-1884), clugr i botanist austriac, recunoscut ca fondator al
geneticii, este autorul „legilor lui Mendel” care definesc maniera în care se transmit genele
din generaie în generaie.
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The Sexual Encyclopedia a reĠinut c „întiprirea („imprinting”),
formarea (educarea) unor amprente mentale dup trirea fiecrei experienĠe în viaĠ se evidenĠiaz ulterior prin reacĠiile contiente ale persoanei
în situaĠii cu elemente similare din experienĠele trite, datorit conexiunilor
personale neuro-emoĠionale stimulate senzorial. ”
Din punct de vedere spiritual, telegonia evideniaz c sufletul influeneaz corpul. „Genele” sunt emoii impregnate în sufletul mamei, pe care ea
le transfer copilului. Impresiile tririi primului act sexual („gift of first
marriage”) se transmit astfel mai departe...
Referitor la prezena i lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în creaie,
Dumitru Stniloae susinea c: „Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu a fost
în lume de la începutul ei, pe de o parte prin raĠiunile lucrurilor, care sunt
chipuri create i susĠinute de raĠiunile Lui eterne, iar pe de alta, prin
persoanele umane care în raĠionalitatea lor vie sunt chipurile ipostasului
Lui Însui, create cu scopul ca s gândeasc raĠiunile lucrurilor împreun
cu RaĠiunea divin personal, într-un dialog cu Ea”.4
În spiritul lucrrilor acestui renumit profesor teolog, prin întrupare se
transmit caractere divine care fundamenteaz dialogul divin în timpul vieii.5

II. Evoluie istoric
Din cele mai vechi timpuri a existat preocuparea studierii asemnrilor
i deosebirilor dintre prini i copii.
Înc din antichitate exista credina în „impresionrile materne”.
O legend biblic amintete c Iacob a insistat s ia în cstorie
frumoasa mezin a lui Laban, dei sora mai mare a acesteia era necstorit
i, conform tradiiei, ea trebuia s se mrite prima. Laban a fost de acord
dar, ca s-i pedepseasc pe cei doi tineri pentru nerespectarea tradiiei, a
„promis” ca dot a fetei toi mieii care urmau s se nasc vrgai, tiind c,
pân atunci, nici un miel nu se nscuse vrgat. Iacob, care pzea oile lui
Laban, a adunat nuiele pe care le-a aezat pe fundul râului cu ap limpede
unde adpa mioarele gestante. Imaginile nuielelor s-au „impregnat” vizual i
toi mieii au ieit vrgai, îmbogind tinerii cstorii...
O alt relatare considerat de naturaliti ca doveditoare pentru ceea ce ei
au denumit „doctrina infecĠiei” („infectarea germenului”) evideniaz
4

http://www.resurse-ortodoxe.ro/carti-ortodoxe/teologia-dogmatica-ortodoxa-pr-dumitrustaniloae/prezenta-si-lucrarea-cuvantului-lui-dumnezeu-in-creatie
5
http://www.resurse-ortodoxe.ro/carti-ortodoxe/teologia-dogmatica-ortodoxa-pr-dumitrustaniloae/implicatiile-unirii-ipostatice-comunicarea-insusirilor
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practica existent printre izraelii de „a obliga vduva fr copii s se
mrite cu fratele soĠului decedat, pentru a rodi smânĠa acestuia” („a o
înlĠa la cel plecat”).
Dup Aristotel, unii nu vedeau în femel decât un suport „hrnitor”,
furnizând „materia” iar masculul procreând singur „forma” care determin
caracterele descendenilor: „Principiul generator poate include masculul i
femela, masculul posedând principiul motor iar femela principiul material”6.
Alii, considerau, dimpotriv, c sperma nu era decât un „fluid vital”, stimulator al dezvoltrii ovulului în care era „preformat” un embrion. În fine,
surprinztoare a fost considerat posibilitatea unei influene durabile a
primului mascul asupra caracteristicilor descendenilor unei femele, concepui
ulterior cu ali masculi, denumit „telegonie” sau „ereditate prin impregnare”.
Teoria, expus ca istorie natural de Aristotel, a fost acceptat în întreaga
antichitate i revigorat în evul mediu, odat cu redescoperirea acestuia.
Arthur Schopenhauer i Herbert Spencer au considerat-o credibil.
Conceptul impregnrii telegonice se regsete i în mitologia greac
privind eroii greci. Dubla paternitate – un tat nemuritor i unul muritor –
era familiar eroilor greci ca Theseus, care a avut un tat divin i unul
omenesc, fiind conceput de amândoi în aceeai noapte. Aa s-a explicat
natura sa supraomeneasc, graie combinrii caracteristicilor divine cu cele
omeneti.
Dioscoride menioneaz un mit privind frai gemeni: unul divin provenind dintr-un tat divin i unul obinuit, având tat un om.7
În 1361, teoria telegoniei a constituit motiv pentru refuzarea cstoriei
lui Edward the Black Prince, motenitorul tronului lui Edward III of
England, cu Joan, the „Fair Maid of Kent”, care anterior fusese mritat: s-a
considerat c progenitura lor nu ar fi dobândit integral „sânge de Plantagenet”.
Prin secolul al XIX-lea, cel mai popularizat exemplu a fost cel
comunicat de chirurgul Sir Everard Home, citat de Charles Darwin: lordul
Morton i-a împerecheat o iap pursânge cu un mascul de zebr slbatic
quagga i aceasta a avut mânz corcit. Ulterior, când aceeai iap a fost
împerecheat cu un pursânge arab, mânzul a ieit cu picioarele vrgate ca
zebra. Lordul Morton a considerat aceasta o dovad a telegoniei.
Din perspectiva geneticii cuantice telegonia este posibil. Cromozomii
au capacitatea de a memora informaia nu doar pe cale material, ci i pe
cale ondulatorie, prin undele emise de molecule i atomi. În iap au ajuns
6

Aristote, De la generation des animaux, cité dans André Pichot, Histoire de la notion de
vie, Ed. Gallimard, 1993, pp. 106-116
7
http://en.wikipedia.org/wiki/Telegony_%28pregnancy%29
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spermatozoizii unei zebre mascul, au rmas o vreme acolo, apoi, aparent, au
disprut i, din punctul de vedere al geneticii clasice, n-ar mai fi trebuit s se
întâmple nimic, dar nu e aa. Ei pot rmâne în memorie sub form de unde,
text, informaie. Spermatozoizii au proprietatea de a radia fotoni, unde radio
i holograme care se impregneaz subliminal.
La începutul secolului al XX-lea, în 1903, psihologul vienez Otto
Weininger a publicat Geschlecht und Charakter (Sex i caracter), considerând c toate celulele sunt sexuate iar bisexualitatea este omniprezent în
toate organismele vii. El transpune vechea teorie a telegoniei, cercetat de
Darwin înaintea apariiei geneticii, din domeniul animal în cel uman,
exemplificând: „Femeile albe care au avut un copil cu un brbat negru,
ulterior pot procrea cu brbaĠi albi progenituri cu caracteristici apropiate
rasei negre”8.
Valentina Matveeva, autoarea filmului „Cine leagn copilul?”, din
ciclul „coala prinĠilor“, turnat în Rusia în anul 2001, a tras un semnal de
alarm privind gravitatea unor fapte cotidiene. Iat câteva secvene:
„Contactele sexuale dezordonate care au loc azi atât de des în lumea
întreag, i mai ales la noi, genereaz metii. Dac o fat are contacte
sexuale cu diveri parteneri i vrea s se distreze pân la vreo 30 de ani,
aceasta va nate copii corciĠi.
În America, Ġara care a rspândit SIDA în întreaga lume, înc din 1997
Congresul a hotrât încetarea educaĠiei sexuale în coli i iniĠierea de lecĠii
de castitate. Preedintele George W. Bush a propus interzicerea oricrui fel
de avort, indiferent de luna în care se afl ftul.
Astzi nu avem copii sntoi. Texte genetice dezordonate (impresii din
acte sexuale haotice, gânduri murdare) introduse în viitoarea mam odat
cu sperma strin, mai devreme sau mai târziu, sunt citite la nivel cuantic i
determin zestrea genetic a ftului, care se nate cu o mulĠime de vicii.
CâĠiva savanĠi geneticieni i fizicieni dintr-un institut al Academiei de
tiinĠe din Rusia au descoperit efectul telegoniei. Iat ce au spus ei:
«Avorturile sunt, în sine, pcate foarte grave. Avem dovezi tiinĠifice
experimentale clare care arat c dup ce este eliminat purttorul de ADN
(ftul), pe locul respectiv emisia de fotoni continu, chiar dac ADN-ul
material nu mai exist. În plan subtil a rmas o urm. Fotonii continu s
emit, iar graficul de pe hologram arat ca i cum acolo s-ar afla
molecula de ADN (ftul). Urma cuantic este un tip de memorie, nimic
8

WEININGER Otto, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, WienLeipzig, W. Braumüller, 1921 (1903), p. 300; CONTE Edouard, «Épouser un héros mort.
"Pureté de sang" et mariages posthumes dans le Reich nazi », Terrain, n° 31/1998, pp. 13-28.
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raĠional nu se pierde i nu poate fi distrus, ci rmâne pentru totdeauna.
Memoria genetic este venic (se înregistreaz pe suflet). De aceea, când
este ucis copilul în pântece, urmele ADN-ului su rmân..».”
La 10 iulie 2002, Robert Frenz susinea c telegonia e numit de
cresctorii de animale „aruncare înapoi” („throwing back”), iar de fiziologi
„infecĠia germenului”(„infection of the germ”). Ideea este c întregul aparat
procreator femel este afectat de substanele injectate de mascul prin actul
sexual, unele dintre acestea impregnând durabil membranele feminine.
Frenz afirma c un coleg alb s-a cstorit cu o femeie alb i au avut copii
mulatri, într-o situaie similar fiind i o alt familie cunoscut de el.9
Cercettorul rus, Valeri Bochkarev, a reluat teoria telegoniei, afirmând
c o femeie care are contacte sexuale cu mai muli brbati înainte de a nate
un copil îi „polueaz linia cromozomial” i e puin probabil ca noul
nscut s aibe caracterele genetice ale brbatului cu care a fost conceput.
Doar „virgina este pur din punct de vedere genetic”.10
Biologul i filosoful francez Felix Le Dantec a reamintit experiena lui
Morton i a prezentat cazul unei femei albe care a nscut un copil de
culoare, dei soul ei era tot alb. Femeia a recunoscut c „de mult” se culcase
cu un negru.
În anul 2004, Biserica Ortodox din Rusia, încercând s stopeze
desfrâul, a publicat cartea „Virginitatea i telegonia. Biserica Ortodox i
tiinĠa modern a inversiunii genetice”. Studiul reia toate dovezile
prezentate de Le Dantec i concluzioneaz, mai drastic decât Bochkarev:
„un brbat care defloreaz o fat devine tatl genetic al copiilor acesteia cu
alt brbat”.
Astfel, fenomenul de telegonie a devenit popular pentru susinerea
virginitii, moralitii i fidelitii femeilor.

III. Reverberaii
Logosul, tiina i legile universului se concentreaz în informaia
genetic transcendent care poate amprenta existena noastr, inclusiv prin
telegonie.
Profesorul teolog ortodox Dumitru Stniloae a comentat „hristologia
transcedental” privind prezena logosului divin în lume, expus de
teologul catolic Karl Rahner, printre elementele eseniale ale acesteia fiind
considerate „nevoia omului de iubirea absolut” i „speranĠa în viitor”
9

http://reactor-core.org/telegony.html
http://english.pravda.ru/science/health/27.06.2007/94136-telegony...
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[Omul sper, plnuiete, dar în acelai timp este expus neprevzutului
viitor. „Înaintarea sa în viitor este o strduinĠ continu de a micora
înstrinrile sale interioare i distanĠa între ceea ce este i ceea ce vrea i
11
trebuie s fie...”].
i în mitologia poporului român s-au pstrat mituri cosmogonice i
antropogonice sub form de legende. O adaptare local a nervurii mitice
biblice prezint dorina lui Adam i a Evei, mori la vârsta de 700 de ani, de
a fi îngropai în muntele Alelei.
În folclorul bucovinean s-au pstrat variante cosmogonice stranii, cu
rdcini foarte vechi: la început nu era nimic pe lume, decât un munte mare
purtat de vânturi. Din vârful su ieea foc, iar din foc s-a nscut o femeie
neînsufleit al crei trup a fost purtat mult vreme de vânturi pân a ajuns la
Vântul-cel-mai-de-sus, care i-a dat via. De acolo femeia a coboarât pe
munte, unde, gsind dou buci de fier le-a înghiit, a rmas însrcinat i a
nscut doi copii...
Biologii moderni gsesc o posibil explicaie a fenomenului telegoniei
prin „allele”, secvene genetice ale genotipului individual. În acest context,
primul brbat din viaa unei femei poate avea nite secvene dominante care
s se „lipeasc” de secvene din cromozomii femeii, simbioza producând
efecte mai târziu. „Al lele”, pronunat aa, conform dictionarului Encarta,
probabil de origine protolatin, cam seaman cu expresia româneasc
strveche „al lelei”, referitoare la un copil cu tat incert. Experimentele
contemporane tind s clatine i „certitudinea” contribuiilor unor mame la
zestrea genetic a odraslelor...
În contextul celor expuse, reiterm cuvintele biblice vizionare: „Suntem
cu toii frai i avem un singur mijlocitor... care ne conduce la Tatl nostru
ceresc”12. Totodat, inserm demersul acesta în simfonia vieii, citând
versuri memorabile din Oda bucuriei13: „Slav Ġie, stea curat... Sol din Rai
cu soare sfânt. Toi pe lume frai noi suntem... Voie bun pe pmânt”!

11

http://www.resurse-ortodoxe.ro/carti-ortodoxe/teologia-dogmatica-ortodoxa-pr-dumitrustaniloae/hristologia-transcendentala
12
Matei 20, 24-28
13
Poezie scris de Friederich SCHILLER i integrat muzical în Simfonia a IX-a de
Ludwig van Beethoven.
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TEHNOLOGIA INFORMAIONAL –
INTERFAA ÎNTRE OM I MEDIU.
ANTROPO-IT

Lector univ. dr. psih. Cristian Vasile
Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti

Rezumat
Modificrile din perioada actual, efectuate de fiina uman asupra
mediului, nu se reduc numai la aciuni directe asupra naturii ci, în mod
specific i la aciuni indirecte asupra mediului, prin intermediul tehnologiei
informaionale. Acest fapt schimb din ce în ce mai mult datele problemei i
oblig antropologia s ia în considerare mediul virtual ca interfa între om
i mediul natural, în procesul modificrii acestuia din urm. Astfel este
diminuat elementul emoional pân la dispariie (omul acioneaz iniial
asupra unui mediu virtual, unde orice schimbri sunt reversibile, fiind astfel
eliminat emoia legat de contiina ireversibilitii) i sunt amplificate,
într-un sens specific, funciile cognitive (omul raioneaz într-un mod neutru
asupra modificrilor efectuate asupra mediului).
Lucrarea urmrete modul în care tehnologia informaional este
implicat în modificrile efectuate de ctre om asupra mediului natural i
încearc s analizeze succint câteva aspecte din interaciunea om – mediu
virtual – mediu natural.

Introducere
Pentru Erich Fromm (1900-1980) „[omul este] o anomalie, ... ciudenia
universului” (1955/1976, p. 30). Obiectivul fundamental al fiinei umane
este reprezentat de auto-conservare. Îndeplinim acest obiectiv cu ajutorul
tendinelor noastre instinctuale (înnscute): foamea, setea, nevoile sexuale i
aprarea prin mecanismul „lupt sau fugi”. Cu toate acestea, inteligena
noastr superioar ne-a separat de lumea animalelor, de natur, înstrinându-ne de aceasta din urm. În concepia lui Fromm, contiina de sine i
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contiina existenei mediului înconjurtor au determinat fiina uman s se
delimiteze de mediul natural i s se simt din ce în ce mai izolat.
Unicitatea noastr, ca specie, are un efect paradoxal: sentimentul de însingurare însoit de o anxietate bazal.
Spre deosebire de alte organisme, multe dintre nevoile fundamentale ale
omului au la baz tendine-impulsuri nonfiziologice învate. Comportamentul uman nu urmeaz un curs natural, instinctual, deoarece posedm o
caracteristic unic: existena contiinei de sine, întreesut cu imaginaia.
Luptm (cu noi înine, dar i între noi) pentru a ne stabili motivele existenei
i a ne crea un loc în aceast lume.
Urmând firul abordrii lui Fromm, putem observa c odat cu apariia
anxietii, datorat delimitrii omului de mediul natural i, implicit, a
înstrinrii, fiina uman i-a construit un mediu cruia s-i aparin, iar acest
mediu a fost iniiat odat cu apariia societilor primitive, de tip tribal. În acea
perioad oamenii i-au construit credine, arhetipuri, mituri i ritualuri pentru
a-i dezvolta sentimentul de apartenen, pentru identificarea cu ceilali semeni
din tribul respectiv, construindu-se astfel noul mediu: societatea, sau mediul
social. În acest mod, sentimentul de alienare aprut prin delimitarea de mediul
natural a fost estompat. Mai târziu, odat cu trecerea timpului, societile
primitive evolueaz, trecând rând pe rând prin societatea agrar, apoi prin cea
urban, pân ajung la forma postmodern din prezent. În toat aceast perioad
omul acioneaz asupra mediului natural, factorul antropic fiind mai mult
distructiv decât constructiv în relaia cu acesta.
Dac fiina uman s-a înstrinat de mediul natural, rmânând cu un
sentiment de anxietate, pentru a se adapta i a-i îndeprta senzaia de insecuritate (de fapt, discutm despre o diminuare a acestei senzaii i nu de o
îndeprtare), omul îi construiete un mediu propriu: mediul antropic.
Acesta, aa cum am artat mai sus, se modific în mod continuu, pentru ca
astzi s ne aflm la intrarea în ceea ce am denumit mediul antropo-IT, ce
are ca i caracteristic de baz introducerea câmpului virtual ca interfa
între om i tot ceea ce îl înconjoar, implicit între om i om...

Mediu i relativitate. Mediu i transformare
În prezent, se pare c suntem în stadiul în care definirea mediului se
poate realiza cel mai bine ca în dialogul imaginar urmtor:
Î. Ce este mediul?
R. Depinde…
Î. Depinde de ce?
R. Depinde de rspunsul la întrebarea „Mediul cui?”
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Pentru filozofii greci clasici, structura lumii era simpl, prin urmare acetia
nu luau în considerare complexitatea sistemelor ecologice. Ei au fost, de fapt,
precursori ai reducionismului care este înc i astzi prevalent în multe
domenii tiinifice. Se spune chiar c pornind de la ideea lui Platon (care arta
c lumea natural este o iluzie) s-a nscut atitudinea medieval care arta c
dragostea pentru natur (mediu) sustrage de la dragostea pentru Dumnezeu.
Excepie de la aceast abordare au fcut Aristotel i Teofrast, primul
artând c orice lucru din natur are un scop (teleologia), cel de-al doilea
luând în considerare interaciunea dintre organismele vii i habitatul lor,
fiind astfel considerat ca primul ecologist.
Mai târziu, sub influena cretinismului, Descartes consider animalele ca
fiine fr sentimente, mecanice, proclamând cu claritate dualitatea dintre corp
i suflet, Leibnitz respinge aceast idée, focalizându-se pe prile vii i non-vii
ale lumii, iar Spinoza are o viziune panteistic în care fiecare fiin sau obiect
este o manifestare temporar a substanei iniiale creat de Dumnezeu.
De la Descartes, Leibnitz i Spinoza filozofii i, mai apoi, antropologii
au adoptat diferite poziii etice cu privire la mediul natural, care variaz
între antropocentrism absolut, biocentrism i, cea mai radical, ecocentrism.
Din punctul de vedere al tiinelor moderne abordarea conceptului de
mediu se poate realiza:
– prin diferenierea structurii – exist, de ex., mediu acvatic, mediu
uscat etc.;
– prin implicarea factorului temporal – ex.: mediul social s-a modificat
în timp.
Variaiile mediului determin reacia uman pentru meninerea homeostazei (discutm aici i depre homeostaza psihologic) acest aspect fiind
denumit generic adaptare.
Abordrile moderne ale dezvoltrii fac referire de cele mai multe ori la
dou tipuri fundamentale de schimbri: de transformare (transformative) i
de variaie (variaionale).
Schimbrile transformative sunt reprezentate de schimbarea formei,
organizrii sau/i structurii unui sistem (de exemplu, o smân se transform
în plant, apa se poate transforma în ghea sau vapori etc.). În general, toate
sistemele nonlineare, incluzând aici i sistemul psihic, trec prin schimbri
transformative. Schimbarea de transformare are ca rezultat apariia noutii
i creterea complexitii sistemului.
Schimbrile variaionale arat gradul cu care o schimbare variaz fa
de un standard, norm sau medie. Îmbuntirea mersului la copil, dezvoltarea
vocabularului sau obinerea de note din ce în ce mai bune la coal, sunt
exemple de schimbri variaionale.
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Din punct de vedere adaptativ, schimbrile variaionale se refer la
dezvoltarea unei abiliti în direcia eficienei din ce în ce mai crescute.
Dac încercm o analiz a acestor dou tipuri de schimbri la nivelul
societii umane (la nivel individual, aceast analiz este realizat în cadrul
biologiei i psihologiei), putem observa c umanitatea a trecut prin diferite
etape, schimbându-i forma (ne referim aici în special la zona cultural),
organizarea (aria social cu rdcini înc dinainte de zoon politikon din
„Politica” lui Aristotel) i structura. Societatea de astzi este un sistem de o
complexitate crescut, cu multe grade de noutate aprute numai în ultimii
20-30 de ani. Pe acest fundament apar schimbrile variaionale moderne,
care duc ctre creterea eficienei mediului antropic în relaie cu ansamblul
de factori înconjurtori, un loc extrem de important ocupând aici informatizarea societii.
În acest context, propunem o scurt oprire asupra unui aspect interesant:
dac informatizarea sau IT (Information Technology) a fost creat, sau cel
puin este folosit ca interfa pentru eficientizarea relaiei om-mediu ambiant, apare un paradox în ceea ce privete utilizarea IT în relaia om-om
(vezi comunicarea modern). Poate fi considerat aceasta ca eficientizare a
relaiei între oameni? Exist ceva mai direct decât comunicarea direct, fa
în fa, între dou persoane? Vizm în aceast privin comunicarea masiv
prin internet, prin intermediul reelelor de socializare etc. Asistm în prezent
la dou mari direcii de abordare a comunicrii prin internet:
– una care trage un semnal de alarm (în special pentru copii i adolesceni) încercând s demonstreze c acest tip de comunicare este artificial, nu
duce la dezvoltare personal, ba chiar inhib dezvoltarea individual armonioas i, implicit i pe cea social;
– a doua care încearc s demonstreze (cu mari sori de izbând) c, sub
influena noilor tehnologii informaionale, generaiile tinere s-au adaptat la
acest mediu nou având o structur cognitiv din ce în ce mai diferit fa de
generaiile mai vârstnice (atenie distributiv, evaluare mult mai rapid a
diverselor situaii de via, inteligen tehnic ridicat, imaginaie bogat etc.).
Nu ramâne decât ca timpul s hotrasc ce abordare va catiga teren i,
în funcie de aceasta, în ce direcie se va îndrepta mediul antropic.

Personalitate uman i influen exterioar
Trsturile de personalitate, ca i abilitile cognitive, au la baz
dispoziii ereditare care influeneaz modul în care individul rspunde
stimulilor lumii sociale. Pornind de aici se poate discuta despre relaia dintre
caracteristicile fenotipice i genotipice ale personalitii i funciilor
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cognitive umane. Caroll (1993) ia în discuie 400 de factori analitici ai abilitilor cognitive, studiul su conducând ctre o taxonomie a abilitilor intelectuale. Mult vreme s-a considerat c inteligena uman poate fi definit
ca o abilitate general (inter-legere – legare între, adic a descoperi legturile dintre lucruri, evenimente, stimuli etc.), fr a se lua în considerare elemente specifice fiecrei zone a activitii umane. În ultimele decenii îns a
fost abordat i aspectul specificitii inteligenei, prin teoria inteligenelor
multiple (sau specifice). Exist, de exemplu, inteligena muzical, inteligena lingvistic, inteligena emoional etc. Aceast recunoatere teoreticoexperimental a specificitii inteligenei umane în funcie de activitate a dus
la o specializare accentuat a activitilor umane, determinat i de creterea
complexitii vieii. Personalitatea uman a fost implicit influenat de acest
salt, suportând modificri în zona caracterial, printr-un alt tip de raportare
la mediu (noi tipuri atitudinale), precum i în aria aptitudinal. Creterea
complexitii vieii a dus la necesitatea accelerrii în luarea unor decizii,
implicând analize rapide asupra diverselor situaii. Aceasta a dus la utilizarea computerului pe scar din ce în ce mai larg, în diverse activiti, pentru
optimizarea i eficientizarea activitii umane în lumea complexitii. Cu alte
cuvinte, omul i-a extins posibilitile de analiz i luare a deciziilor în zona
virtualului, dar i a capacitilor intelectuale cu randament ridicat prin intermediul calculatorului. În acest fel, pas cu pas, fiina uman a început s se
raporteze din ce în ce mai mult la mediu prin interfaa virtual. Aceast
raportare s-a realizat pe dou mari direcii:
– direcia comunicaional – folosirea pe scar larg a mediului virtual
i a tehnologiei IT în comunicarea interuman;
– direcia proiectiv – folosirea IT ca interfa între om i mediu prin
proiectarea unor concepii i imbogirea lor în mediul virtual. În acest din
urm caz omul poate realiza i aplicaii virtuale asupra mediului, având
posibilitatea de a anula comenzile date, dac acestea nu corespund ideilor
sale iniiale.
Conexiunea om-calculator este astfel din ce în ce mai des întâlnit în
aproape toate domeniile de activitate uman, modificând abordarea clasic a
antropologiei i obligându-ne s observm i s studiem din ce în ce mai
mult acest aspect. În acest context am introdus termenul de antropo-IT, ca
desemnând conexiunea simbiotic deja om-calculator i interveniile acestei
noi entiti asupra mediului.
În sprijinul celor afirmate, în lucrarea sa din 2003, Natural-born cyborgs:
Minds, technologies, and the future of human intelligence, Andy Clark arat:
„Corpul meu este curat din punct de vedere electronic. Nu am încorporate chip-uri de silicon, nu am implanturi retinale sau cohleare, nu am
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pacemaker. Nu port nici mcar ochelari, dar devin încetul cu încetul un
cyborg. La fel i tu. Destul de curând i fr a fi nevoie de cabluri, operaii
sau alterri ale corpului, vom fi cu toii rude cu Terminator, Eve8, Cable sau
orice alt cyborg doreti. Poate c deja suntem în acel stadiu. Pentru c noi
vom fi cyborgi nu în sensul superficial al combinaiei dintre carne i cabluri,
ci într-un sens mult mai profund al fiinei simbiotice om-tehnologie: sisteme
gânditoare i raionale ale cror mini i identiti (sine) sunt împrtiate
între creierul biologic i circuitele nonbiologice”.

Concluzie
În lumea modern factorul antropic acioneaz asupra mediului din ce în
ce mai mult prin intermediul interfeei virtuale. Astfel, abordarea studiului
omului ar trebui completat cu studii fundamentale ale relaiei om-tehnologie informaional. Totodat sugerm un studiu amplu al modificrii câmpului afectiv al omului sub influena realitii virtuale. Se tie c în jocurile
pe calculator, în realitatea virtual, copiii i adolescenii pot produce orice
fel de daune mediului virtual, tiind c acest lucru nu se întâmpl în realitate. Datorit întririi acestui model comportamental, este plauzibil ca afectivitatea s nu mai rspund ca înainte atunci când în realitate este distrus
un element din mediul natural.
inând cont de cele artate, propunem înfiinarea unui laborator de
cercetare a relaiei om – IT i a influenei acestui tandem asupra mediului, în
cadrul Institutului de Antropologie „Fr. I. Rainer” al Academiei Române.
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VALENE ESTETICE ÎN MEDICINA DENTAR
INTERPRETATE HISTOMORFOLOGIC
Dr. Liliana Eleonora Vasile, şef lucrări Histologie-Citologie, Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara
Dr. Gabriela Luca, şef lucrări Limbi Moderne şi Limba Română, Universitatea
de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara

Studiul de fa este o pledoarie pentru încadrarea morfofuncional a
organului dentar în biologia întregului organism. Însumeaz totodat descrierea valenelor sale medical-simbolistice pe care omenirea le-a exersat în
plan ideatic i practic. Orice om, trind în lumea valorilor, supranumit „al
treilea regn”, valorizeaz creând, valorizeaz ceea ce este cuprins în sfera
aprecierilor sale.1 Dinii au fost privii din zorii civilizaiei ca organe neasemuit de valoroase pentru funcia i aspectul lor în procurarea hranei, fiind
aezai alturi de ochii ce pecepeau lumina i contactul cu realitatea, la
valoare fiinial, desemnându-ne pe noi, oamenii, ca entiti distincte în
raport cu semenii notri.
Expresiile unei culturi sunt simboluri, iar dintele este un simbol al forei
i dominaiei în majoritatea culturilor arhaice. Valorizarea esteric a lumii
include i dintele deoarece, raportat la individ, acesta îl poate defini ca mod
de existen, ca stil de via, ca element de legtur i expresie comun cu
genitorii si.
Sentimentul valorilor este semnul prezenei lor în contiin, cum prezena
estetic semnaleaz valoarea estetic¹. Medicina adresat dintelui a cunoscut
cele mai largi conexiuni cu tiinele fundamentale precum fizica, biologia i
chimia, perfecionându-se pe baza achiziiilor din aceste domenii care permiteau pe de o parte, explicarea formrii i distrugerii esuturilor dure dentare, pe
de alt parte, ofereau posibilitile reconstruciei anatomice a acestora.
Ca definiie conceptual, medicina dentar este o medicin conservativ, inovativ i profund estetic. Ea se adreseaz unui organ mic, în comparaie cu alte organe, care este rezultatul unor profunde transformri
ontogenetice ca urmare a filogeniei i adaptrilor socio-psiho-somatice ale
fiinei umane.
1

Gheorghe Ceauu, Valoare i valorizare, Sinapsa, nr. 1, Ed. Platytera, 2009, p.74.
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Dintele a fost considerat totdeauna un segment specific pentru organism
prin poziie anatomic, vârst de apariie, cretere sau stri fiziopatologice.
Amprenta ciclului su vital este în direct legtur cu evoluia bio-psihosocial. Cea mai frecvent boal la om rmâne caria dentar (92-98% din
populaie), depind frecvena cancerului sau maladiilor degenerative. În
SUA se extrag anual 20 milioane dini, mai ales în legtur cu unele probleme ortodontice.
Afeciunile specifice ale dintelui sau organului dentar sunt: inflamaiile,
modificri ale aspectului, ale culorii, vârsta de erupie i absena dintelui în
alveol. Medicina dentar a devenit, astfel, o art a vindecrii deoarece se
adreseaz:
• celui mai dur esut din organism – smalul;
• celui mai poros i în acelai timp umed esut calcificat – dentina;
• celui de-al doilea teritoriu tisular, dup rinichi, în ce privete viteza i
presiunea sângelui/mmp de esut;
• celui mai dinamic esut conjunctiv fibros – ligamentul periodontal;
primele fibre „de stress”, cele oxitalanice, care reprezint fibre elastice
rezistente la oxidare cu acizi, au fost gsite în ligamentul periodontal;
• celei mai „tranziionale” structuri conjunctive mineralizate – cementul;
• celui mai „tranziional” tip de os – creasta alveolar, os condroid cu
aspecte histologice intermediare între cartilaj i os;
• celui mai dinamic i adaptat os compact i spongios supus forelor
ortodontice – procesul osos alveolar;
• celui mai ridicat nivel de sensibilitate/mmp de os compact i spongios
supus forelor ortodontice – procesul osos alveolar;
• celui mai ridicat nivel de sensibilitate/mmp de esut: buzele, limba,
pulpa dentar;
• celui mai complex mediu eubiotic – micromediul oral.
De-a lungul vremii, pstrarea integritii dintelui a fost în centrul
atitudinii terapeutice cu direcie bivalent: pe de o parte interesul major de
cupare al durerii dentare i pe de alt parte strdaniile de conservare a
organului dentar lezat.
Odat cu evoluia tehnicilor terapeutice se deschide perspectiva conservrii i ajustrii maxime a valenelor estetice ale organelor dentare. Ca
rezultat al perfectrii unor tratamente dentare moderne (implante, utilizarea laserului i fotopolimerizarea materialelor de adiie, substituia
osoas asistat i inginerie tisular ghidat), au crescut i preurile
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tratamentelor, având ca rezultat avantajarea unor categorii de pacieni i
frustrarea altora.
Odontogeneza sau dezvoltarea organului dentar cuprinde dinamic
întregul proces morfogenetic al fiinelor vii. Se descriu stadiile de mugure,
capion, clopot, apoziie, erupie, dup aspectul sugestiv al morfologiei
organului dentar (figura 1 a, b; figura 2 a, b). Dintele devine astfel, un reper
axiologic important în explicarea morfogenezei fiinei umane, iar achiziiile
tiinifice care permit înelegerea aprofundat a structurrii dintelui ne vor
apropia foarte mult de întreptrunderea dinamic timp – spaiu – materie
vie. În morfogeneza organului dentar au loc interaciuni i tranziii epiteliomezenchimale, incluzând o orchestraie compex de factori de cretere
inductivi, molecule semnal i molecule matriceale. Astfel, este posibil
structurarea oganului epitelial al smalului care iniiaz adiacent o condensare a ectomezenchimului sub forma papilei dentare, viitoarea pulp dentar. Întreaga organizare a mugurilor dentari este sub controlul inductiv al
moleculelor-semnal iniiate din epiteliile suprapuse ale organului smalului.
Se difereniaz la vârful viitoarei coroane odontoblastele care sintetizeaz
predentina ce se va mineraliza ca dentin, peste care ameloblastele difereniate din organul smalului sintetizeaz enameline, amelogenine i ameloblastina. Matricea organic se mineralizeaz instantaneu în form de prisme,
alctuind smalul (figura 3 a, b).

Figura 1 a, b. Stadiul de mugure dentar se întâlnete în sptmânile 5-7 de via
intrauterin, la embrion, în viitoarele arcade dentare. Este un stadiu proliferativ, în care se
desfoar proliferarea iniial a celulelor epiteliului oral i a celulelor mezenchimale
adiacente; seciune histologic colorat HE (stânga) prin mandibula de embrion la 4-6
sptmâni (dreapta) (colecie Dr. Vasile).

442

Figura 2 a, b. Stadiul de capion se întâlnete în sptmânile 8-12 de via intrauterin, la
ft; seciune histologic colorat HE (stânga) prin mandibula de ft la 10-11 sptmâni
(dreapta) (colecie Dr. Vasile).

Figura 3 a, b. Edificarea predentinei i dentinei (sus) de ctre odontoblaste i a smalului (jos)
de ctre ameloblaste, seciune histologic colorat HE, x400 (colecie Dr. Vasile).

Dintele este o surs de celule stem. În Norvegia s-a deschis în ultimii
ani, prima „Banc de dini” care conserv dini de la copii, sugari de 9 luni
pân la copii de 6 ani, în vederea transplantrii lor la vârsta adult sau ca
surs de celule stem.
Singurul care nu se poate reface cu ajutorul celulelor stem este smalul
dinilor. Dup ce au sintetizat smal, ameloblastele devin inactive, organul
smalului colapseaz, iar epiteliile suprapuse formeaz un epiteliu redus al
smalului, care se unete cu epiteliul oral în timpul erupiei dintelui, formând
gingia. La om, se descriu doar dou dentiii, deoarece este limitat populaia
celulelor stem.
Dinii sunt mostre de ADN, de asemenea o „cutie neagr” a ceea ce
reprezint influena unor substane la care s-au expus mama i ftul prenatal.
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Forma i dimensiunea dinilor frontali este aproape tot aa de caracteristic
ca i amprentele digitale.
Exist trei feluri de dini:
1) dinii de apucat, care servesc la inerea przii, sunt fr anuri,
ascuii i îndeprtai;
2) dinii scobii, mai mari i prevzui în partea anterioar cu un an;
aceti dini pot fi veninoi;
3) dinii cu canal, care au la rdcin un orificiu de aductiune, iar sub
vârf o deschiztur îngust. Acesti dini sunt deosebit de mari la vipere.
Modificrile de form, adausul de materiale, extracia i înlocuirea
dintelui au fost exploatate de oameni, conferindu-i acestuia multiple
valene calitativ-simbolice.
În interpretarea viselor, dinii au fost asociai cu: agresivitatea, puterea,
vitalitatea, încrederea în sine. „Daca visai c ai înghiit un dinte, în curând
va trebui s v «înghiii cuvintele»”. Este mult mai uor s interpretezi
aceste vise dac o s considerai dinii nite cuvinte”.2
În teoria sa, Freud insist mult pe visul cu dinii scoi. Oricine se intereseaz de interpretarea viselor nu poate ignora aceast teorie. Freud afirm c
sensul acestui vis, pe care l-a analizat adeseori la pacienii si, l-a scutit de a
pierde mult timp, deoarece, spre marea lui surpriz, opunea interpretrii o
prea mare rezisten: „În fine, explicaia mi-a aprut ca evident: fora
pulsional a acestor vise era, la brbai, onanismul la pubertate”.
Printele psihanalizei d dou exemple i le pune în legtur cu tendinele
homosexuale inhibate i cu o practic compensatorie a masturbrii.
Toate exerciiile de relaxare încep cu destinderea maxilarelor, cu renunarea la orice agresivitate. Uneori dinii sunt comparai cu perlele, în special
ai copiilor. Dac dinii din fa sunt cei care cad, în mod sigur este o problem de „faad”, de felul în care suntem vzui de ceilali. Jumtate din dinte
este frica de a pierde „faa”. „Am pierdut un dinte din fa i încerc s-l pun
la loc în faa oglinzii”. Tradiia popular afirm c vizualizarea pierderii dinilor prevestete o moarte. Ea vine de departe, din antichitatea greac.
Artemidor a stabilit o comparaie simpl: gura este ca o cas ai crei
locuitori sunt dinii. Pierderea unuia ar corespunde dispariiei unuia dintre
membrii familiei sau ai celor ce locuiesc în cas.
2

P. Firu, Dinii, martori ai sntii i evoluiei omului, Ed. Enciclopedic român,
Bucureti, 1969, p. 61-68.
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Artemidor descrie multiple valene interpretative ale dinilor în lucrarea
sa, „Cheia viselor” (sec. al II-lea d.H.), care a circulat în tot bazinul
mediteranean.
Pierderea dinilor în vis nu este în mod sistematic o premoniie a morii. Simbolul este întotdeauna mult mai larg. În general, a visa cderea dinilor este semnul pierderii vitalitii sau al lipsei de dinamism. În acest caz
persoana traverseaz o perioad de mare oboseal sau, mai grav, una
depresiv.
Starea dinilor este, se tie, în relaie direct cu starea de sntate. În târgurile de cai, ca i în cele de sclavi, de odinioar, se examina dentiia ca o
asigurare a bunei condiii fizice. Pierderea dinilor îl îndeamn pe cel în
cauz s-i supravegheze sntatea i moralul. Deseori, rdcinile dintelui
sugereaz familia.
Dintele este i un mijloc de aprare. Cu dinii se poate de asemenea
muca, fie pentru a ataca, fie pentru a se apra. Este evident la animalele
slbatice, dar în egal msur i la oameni. O persoan care nu are energie
pentru a se bate sau a se apra, care se simte neputincioas în faa unei
situaii, poate folosi dinii în aprare. Uneori este bine „s-i ari colii” sau
s te avâni „mucând cpstrul”.
Dintele i rolul su în asimilare. Rolul dinilor se manifest în primul
stadiu de asimilare a alimentelor. Or, exist în via multe elemente pe care
trebuie s le asimilm, în special în plan psihologic. Pe de alt parte, dac ne
gândim la copii, se observ c dinii sunt legai de evoluie, de procesul de
dezvoltare.
Populaiile btinae din Australia, Africa sau amerindienii lefuiau
dinii sub form conic, la bieii ajuni la pubertate, pentru a le conferi
brbie sau for, iar la fete pentru a scuipa cât mai departe.3
Vechii egipteni aveau convingerea c soarele întrete dinii, pierderea
dinilor fiind pus pe seama influenei solare (explicabil dac extrapolm
semnificaia vitaminei D în dezvoltarea scheletului i a dinilor).
Vikingii celebrau o „srbtoare a dintelui” la copii, la vârsta schimbrii
dentiiei temporare, pentru a aduce în viitor noroc i putere în rzboi.
Consevarea dinilor în praf, sub pat, la pern, ca bijuterie sau dimpotriv, arderea lor, a fost asociat la populaiile tuturor continentelor cu
invocarea protectiv a bunelor zeiti ale norocului. Funia era simbolul
înlrii, iar dintele de lup era simbolul aprrii la daci.
3

C. Levi-Strauss, Tropice triste, Ed. tiinific, Bucureti, 1968, p. 177-202; 316-328.
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La români, în basme, „dinii de lân” aparin btrânelor vrjitoare, uitate
de vreme, cci vremea nu este totuna cu timpul. Scderea longevitii organismului, a rezistenei, a fost pus pe seama pierderii incisivilor superiori
centrali la majoritatea popoarelor din Balcani.
Dintele i caria dentar. Au existat mai multe teorii în legtur cu
apariia cariilor dentare. Sirienii credeau c exist un „vierme al cariei” care
rodea dintele. În Evul Mediu, cei care sufereau de dureri dentare se tratau
prin fumigaii care ucideau acest „vierme”.
În secolul al XVIII-lea, oamenii considerau caria ca fiind un ru care
pleac din interiorul dintelui. Abia în secolul al XX-lea s-a demonstrat c
exist o legtur cert între bacteriile din gur i bolile dinilor sau gingiei.
Mijloacele de igienizare ale dintelui i cavitii orale. Periua de dini
îi are originea în beigaele pe care le mestecau babilonienii cu 3500 de ani
î.H. Grecii antici i romanii încercau s îi curee cavitatea bucal mestecând un fel de scobitori².
Cu timpul, „scobitorile” s-au transformat în beigae de mestecat.
Acestea erau confecionate din lemnul unor arbori cu esene aromatice,
recunoscui pentru calitatea lor de a cura i împrospta cavitatea bucal, i
aveau dimensiunile unui creion din zilele noastre. Unul dintre capetele unui
astfel de beiga era mestecat, în timp ce cellalt îndeplinea funciile unei
scobitori moderne. Utilizarea acestor beigae este confirmat de manuscrise
datând din secolul XVII î.H².
Periua de dini a fost inventat de chinezi în secolul al XV-lea d.H. Era
confecionat din pr de mistre siberian, fixat pe un mâner din os sau din
bambus.
Europenii îi curau dinii dup mese cu o pan de gâsc sau cu o scobitoare din argint sau aram. În Europa secolelor al XVII-lea i al XVIII-lea,
dentitii francezi erau cei care promovau utilizarea periuelor de dini.
În 1937, în laboratoarele Du Pont din Nemours, SUA, Wallace H.
Carothers a inventat nylon-ul. În 1938, noul material a devenit simbolul
modernitii i al prosperitii, odat cu comercializarea ciorapilor de dam
din nylon i cu invenia miraculoas a doctorului West: periua de dini cu
peri din nylon.
Astzi, în magazine exist nenumrate mrci i tipuri de periue de dini.
Cu toate acestea, unele populaii din Africa i America de Sud continu s-i
curee dinii cu crengi.
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Primele paste de dini au aprut în India i China între anii 300-500 î.H.
Conform istoriei chineze un învat Huang-Ti, trata durerile dentare prin
înfigerea unor ace din aur sau argint în diferite puncte ale mandibulei i gingiei.
În primele încercri de a cura dinii s-au folosit oase sau coaj de ou
pisat, care ajutau la îndeprtarea resturilor alimentare. Alte paste primitive
erau fcute din pulbere de crbune cu diferite arome. Acestea erau aplicate
pe dini folosind un simplu b.
Pulberea dentar a aprut în Marea Britanie în sec. al XVIII-lea. Era livrat
într-un vas ceramic sub form de pulbere sau past. Bogaii o aplicau cu periue
i sracii cu degetele. Pastele de dini moderne au aprut în sec. al XIX-lea.
Dac inem cont de aceste reguli, nu vor întârzia s apar cele 7 semne
ale unei danturi sntoase: 1. fr carii; 2. fr carii ale rdcinilor expuse;
3. fr tartru; 4. fr pete pe dini; 5. lipsa plcii bacteriene; 6. lipsa afeciunilor gingivale; 7. respiraie proaspt.
Suprafaa ocluzal a dinilor. Semnele M i W ca simboluri sacre.
Aceste semne au aprut la civilizaii neolitice (Vinca, Turdas, Szakalhat .a.),
pe obiectele de cult, în sanctuare, ca tatuaje sau semne sacre (figura 4).

Figura 4. Neolitic timpuriu, motive M i W pe ceramica pictat.

Semnul W apare în scrierea Suni ca profil de msea. În semita veche
este W, iar în ebraic W sau sin = dinte au acelai sunet. W, seara la orele
21-22 (simbolurile nopii sunt simbolurile feminine sau simbolurile lunare),
iar M, dimineaa la orele 6-9 (simbol solar brbtesc).
Dup alte interpretri astrale, primele 6 luni ale anului se înscriu ca M,
simbol brbtesc (poate mai târziu M = man); urmtoarele 6 luni semnific
femininul (cldura, coacerea i pârguirea roadelor pmântului), W (poate
woumen). Semne astrale sunt mai numeroase, unele se leag de cultul lunii
i al soarelui (cult al fecunditii i fertilitii).
Legturile astrale ale semnelor sus menionate privesc marile treceri din
via: naterea, cstoria, moartea. Sunt legate de soarta sufletului, de originea
lui, de zborul sufletului dup moarte, de semnificaia primelor mituri i
legende ale umanitii din care nu a lipsit dintele, alturi de organele vitale
i unele organe de sim.
„Sacrificarea” dintelui, consecin a tradiiilor etno-culturale sau atitudinii medicale, include: extracia, lefuirea, abraziunea, albirea sau înnegrirea
acestuia. Organul dentar rmâne totui cel mai încrcat de simboluri cu
adnotaii atât de profunde i totodat atât de vizibile în msurarea trecerii
timpului i vieii fiecruia dintre noi (figurile 5-10).
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Imagini colecie Dr. Vasile L. E. – Dinte lift, microscopie optic

Figura 5. Dinte lift – fisuri i lamele ale
smalului.

Figura 6. Dinte lift – recesie pulpar prin
depuneri de dentin teriar i sclerotic

Figura 7. Dinte lift – seciune transversal.

Figura 8. Dinte lift – aspectul coroanei.

Figura 10. Dinte lift la nivelul apexului;
structura cementului.

Figura 9. Dinte lift – canal radicular.
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EVOLUIA PARAMETRILOR
ANTROPOLOGICI LA PACIENII
CU TALASEMIE MAJOR AFLAI
ÎN EVIDENA INSTITUTULUI NAIONAL
DE HEMATOLOGIE TRANSFUZIONAL

Florentina Vlădăreanu
Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională

Beta-talasemia în România
Abstract. Studiul se refer la pacienii cu beta talasemie major aflai în
evidena INHT, politransfuzai i în terapie chelatoare de fier. Primele msurtori ale parametrilor antropologici s-au efectuat în anul 1998, urmrindu-se evoluia acestora în 10 ani, pân în 2008. Au fost evaluai urmtorii
parametri: înlime, înlime în poziie ezând, greutate, indicele biacromal
(umeri), distane între creste iliace, circumferina cranian. Monitorizarea
tratamentului chelator de fier s-a fcut prin dozarea regulat a nivelului de
feritin seric. Principalele cauze implicate în modificarea parametrilor
antropologici sunt: hipoxia tisular datorat anemiei cronice, toxicitatea
fierului, hipersplenismul, toxicitatea chelatorului la doze mari, bolile
hepatice cronice, deficitul de zinc i complicaiile endocrine associate. Prin
realizarea unui regim transfuzional regulat, terapie chelatoare în doze
corespunztoare i a unei bune compliante la tratamentul chelator de fier,
autorii au obinut o îmbuntire semnificativ a parametrilor antropologici,
a speranei de via i a calitii vieii pacienilor cu talasemie major.
Key-word: Talasemie major, hemosideroz secundar, cretere i
dezvoltare, tratament chelator de fier, evoluĠie.

Introducere
Beta-talasemia reprezint cea mai frecvent form de hemoglobinopatie
din România. În perioada 1973-1998 au fost diagnosticate 400 cazuri de betatalasemie sever i 8527 cazuri de beta-talasemie minor i alte hemoglobino449

patii în Institutul Naional de Hematologie Transfuzional. Registrul naional al
bolnavilor cu talasemie avea înregistrate la 31decembrie 1999 un numr de
2897 cazuri cu talasemie minor i 304 cazuri cu talasemie major. Începând cu
anul 2000 el a fost completat doar de INHT.
Material i metode. Eantionul ales s reprezinte întreaga populaie de
bolnavi politransfuzai cu talasemie (major i intermedia) se afl în evidena
Institutului Naional de Hematologie Transfuzional, coordonatorul programului
de sntate „Prevenire, control i tratament al talasemiei i hemofiliei”. Statistica
Institutului Naional de Hematologie Transfuzional arat c, la data de
01.06.1996, un numr de 220 persoane cu talasemie primeau transfuzii sanguine.
Marea variabilitate a genelor talasemice sugereaz un larg spaiu de condiii clinice, majoritatea dintre acestea necesitând transfuzii de sânge pentru
supravieuire. Transfuziile frecvente i chelarea intensiv au influenat considerabil prognosticul i sperana de via a bolnavilor talasemici.
Astfel, ca o consecin a tratamentului modern au fost observate câteva
schimbri în aspectele medicale ale bolii. Eantionul total luat în studiu
cuprinde 125 bolnavi, aflai în evidena i tratamentul Institutului Naional
de Hematologie Transfuzional la 01.01.1997, cu -talasemie major,
intermedia i dubl heterozigoie (asociere de -talasemie cu alt
hemoglobinopatie – S sau Lepore) dependeni de transfuzii sanguine, la
interval cuprins între 2-3 sptmâni i 5-6 sptmâni. Aceti bolnavi provin
din Bucureti i 10 judee – majoritatea situate în sudul rii (fig 1).
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Fig. 1. Repartizare national a cazurilor de talasemie sever

Studiul -Talasemiei majore în România, prezentat în tez, cuprinde
perioada 1997-2008. Pentru diferite aspecte ale acestuia Institutul Naional
de Hematologie Transfuzional a colaborat cu Centrul de Cercetri
Antropologice al Academiei Romane, INED Paris i Universitatea Quebec,
Canada, Spitalul Elias – Clinica de Endocrinologie, Institutul de Fiziologie
Normal i Patologic I.C. Danielopolu, Clinica de Pediatrie Fundeni,
Spitalul M.Curie, Spitalul Victor Gomoiu, IOMC, precum i Clinicile de
Hematologie Fundeni i Colea.[1,2].
Distribuia geografic a cazurilor. Lotul este constituit din 125
pacieni, cu vârste între 1-44 ani. Repartiia în funcie de originea geografic
arat c toi subiecii, cu dou excepii, provin din sudul rii, dar ponderea
cea mai mare o reprezint cei nscui în Bucureti i judeele Teleorman,
Olt, Giurgiu i Arge (fig 2).

Fig. 2. Proveniena pacienilor cu talasemie

Distribuia pe sexe i grupe de vârst. Din totalul pacienilor urmrii,
56 sunt fete (44,8%) i 69 sunt biei (55,2%), constatându-se preponderena
clar a sexului masculin (fig. 3).
Din totalul eantionului la 01.07.1997, în procent de 19,2%, s-au
încadrat în grupa de vârst 0-5 ani, 18,4% în grupa 6-10 ani, procentaje
aproximativ egale, dar reprezentand ani de natere înainte i respectiv dup
1989 (fig.4).
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Fig. 3. Repartiia pe sexe a pacienilor cu talasemie major
i intermedia aflati în studiu

Fig. 4. Reprezentarea pe grupe de vârst a pacienilor cu talasemie major
i intermediar aflai în studiu

Tulburri de cretere i dezvoltare
În anul 1998 Institutul Naional de Hematologie Transfuzional, în
colaborare cu Centrul de Cercetri Antropologice al Academiei Române,
IMED Paris i Universitatea Quebec – Canada au efectuat o analiz morfofizionomic inând cont c boala, prin afectarea metabolismului i homeostaiei
generale, produce modificri caracteristice, aceleai pentru toi pacienii.
Au fost msurai antropometric, prin msurtori cefalice i corporale, 45
de bolnavi cu talasemie major din lotul total de 125, care au acceptat s
participe la aceast anchet. Pentru fiecare bolnav s-a completat o fi
coninând datele demografice, antropologice i familiale, constituit în
colaborare cu Centrul de Antropologie al Academiei Române.[3].
Pentru a putea sintetiza aspectele de cretere i dezvoltare pentru un
interval de vârste atât de larg, s-a recurs la utilizarea unor valori normate
pentru fiecare interval de vârst i sex, care s permit compararea evoluiei
fiecrui pacient cu populaia standard. Aceste valori normate au fost
calculate prin standardizare, respectiv prin transformarea unei variabile
normale standard (x) într-o variabil normat standard (z). Variabila z
reprezint distana dintre variabilele normale standard i media populaiei
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statistice, exprimat în uniti de abatere standard. Pentru aprecierea
nivelului de dezvoltare fizic s-au comparat datele individuale cu cele
prevzute în tabele. Greutatea i talia, elemente majore de exprimare a
dezvoltrii, sunt situate semnificativ sub media populaiei martor. S-a
analizat în acest sens indicele ponderal Rochrer, calculat dup formula
greutate (kg)/talie3 (în m). Pentru a defini supra sau subponderabilitatea s-a
calculat indicele Queteler, împrind greutatea în kilograme la ptratul taliei
în metri. La adult, acest indicator este folosit fr a se ine cont de pragurile
de vârst.
De mare importan în analiza nivelului de cretere i dezvoltare
somatic al bolnavilor cu -talasemie major este, pe lâng greutate i talie,
dimensiunea taliei ezând. Pentru aceasta s-a calculat indicele Cormic
(raportul dintre valorile înlimii în ortostatism, în metri i ai înlimii
ezând, tot în metri) la toi subiecii, inând cont c exist o mare
variabilitate a acestui indice la populaiile adulte europene de tip
mediteranean. Indicele Cormic pentru populaia european de tip
mediteranean este cuprins între 52,00%-53,00%. La populaia adult din
Muntenia, acest indice este pentru brbai de 53,16%, iar pentru femei de
53,95% [3,4,5].
Valorile absolute ale caracterelor corporale ale subiecilor au fost
raportate la o populaie etalon, în funcie de vârst i sex, populaie preluat
din literatura de specialitate. S-a folosit ca lot martor un grup de 2309 (1010
biei i 1299 de fete) copii din Bucureti, msurai în perioada 1993-1998
de colectivul Centrului de Cercetri Antropologice Bucureti i datele
publicate pentru aduli în Atlasul Munteniei.
Pentru a putea sintetiza aspectele de cretere i dezvoltare pentru o plaj
de vârst atât de larg s-a recurs la utilizarea unor valori normale pentru
fiecare dimensiune, în funcie de vârst i sex, care s permit compararea
fiecrui subiect cu populaia standard, precum i a subiecilor între ei. În
urma msurtorilor efectuate s-a evideniat faptul c 67% dintre subieci
sunt subponderali (majoritatea chiar la limita extrem – 52,7%).
S-a constatat c numai 20% dintre pacienii investigai (14 pacieni) au
avut valori normale ale greutii (eutrofici), raportul biei-fete fiind de 8/6.
Un numr de 19 dintre pacienii investigai s-au situat la nivele severe de
hipotrofie, cei mai afectai fiind subiecii de sex masculin (13 pacieni,
reprezentând 68,4 %). Mai puin de jumtate din din cazurile studiate s-au
situat în zona de hopotrofie lejer i moderat. i în acest caz cei mai muli
au fost biei.
453

Analizând repartiia modificrilor de greutate raportate la indicele
Quetelet pe grupe de vârst i sex se constat încadrarea majoritii
pacienilor cu hipotrofie sever la grupa 11-15 ani i a cazurilor de eutrofie
în grupa peste 20 ani. Concluzionm c aceste tulburri survin în a doua
decad de via, odat cu alte modificri endocrine.
Concluziile acestui studiu evideniaz faptul c subiecii cercetai se
situeaz sub media populaiei standard, practic pentru toate dimensiunile.
S-a notat de asemenea o diferen destul de important între dezvoltarea
limii umerilor i diametrele toracice, mai ales cel anteroposterior ce
marcheaz insuficien cardiac instalat precoce.
Dup vârsta de 15 ani s-a observat un profil practic identic al tuturor
subiecilor, ceea ce arat c modificrile morfologice ale scheletului au loc
înainte de aceast vârst. Aceste caracteristici prezint variabilitate minim
legat de vârst sau sex, modificrile de cretere fiind mai pregnante, cum
este i normal, la grupele mai mari de vârst, cu o suferin mai îndelungat.
Dup 15 ani, profilul biometric de dezvoltare corporal este practic
identic la toi pacienii, ceea ce arat c transformrile morfologice ale scheletului se opresc la aceast vârst.
Pentru a demonstra evoluia favorabil sub acest aspect a pacienilor
supui tratamentului chelator de fier, autorii au monitorizat creterea i dezvoltarea pacienilor din lotul luat în studiu. Au evaluat, mai ales, aceti parametri ai creterii i dezvoltrii la sfâritul perioadei de studiu. Menionm c
msurtorile s-au limitat la cei trei indici prezentai anterior, care s-au
corelat cu nivelul feritinei serice la 31 decembrie 2008.
A rezultat c, spre deosebire de 1998, numai 26,5% (27 pacieni) sunt
hipotrofici. Dintre acetia, din totalul lotului supravieuitor, 6 au hipotrofie sever (5,9%), 7 pacieni (6,9%) au hipotrofie moderat i ceilali 14 pacieni
(13,7%) au hipotrofie lejer. Doi pacieni (1,9%) sunt hipertrofici (fig. 5).

Fig. 5. Tulburri de dezvoltare a pacienilor cu talasemie sever la 31.12.2008
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Fig. 6. Repartiia pe sexe a hipotrofiei

Pe sexe, se constat c cei mai muli hipotrofici sunt biei (70,4%).
Pe categorii de hipotrofie, hipotrofia sever este de dou ori mai
frecvent la biei decât la fete, aceeai preponderen se întâlnete la
hipotrofia moderat i lejer (fig. 6)
Nu s-au aprofundat msurtorile pentru alte aspecte antopometrice, ci
s-a încercat s se demonstreze c pe una din componentele anchetate în
1998 exist o modificare substanial sub tratamentul aplicat. Rmâne de
demonstrat care din cele dou componente, regimul transfuzional i
tratamentul chelator de fier, a avut cea mai mare influen.

Concluzii
1. Necesarul de transfuzii este concordant cu dezvoltarea pacienilor,
fiind mai mare la pacienii aparinând grupelor de vârst 10-15 ani i 16-20
de ani, perioade ce coincid cu pubertatea i adolescena.
2. Încrcarea cu fier a organismului depinde de volumul de sânge
administrat, dar i de nivelul hemoglobinei pre i post-transfuzional. „Low”
transfuzia determin o mai mic încrcare cu fier decât „high” transfuzia,
dar are dezavantajul lipsei cronice de oxigen, cu consecine la fel de
dezastroase ca i încrcarea cu fier. Considerm c managementul acestei
boli trebuie s asigure, prin tratamentul transfuzional, creterea i
dezvoltarea acestor pacieni, iar prin tratamentul chelator de fier s contracareze efectele toxice ale acestei încrcri. Acest echilibru înseamn
supravieuire de bun calitate.
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3. Toate msurtorile antropometrice corporale i toi indicatorii arat
c populaia studiat are caracteristici de tip mediteranean.
4. Întârzierile constante ale creterii, predominant staturale, dar i a
celei ponderale, în absena tratamentului chelator, arat o suferin cronic.
La acestea se adaug o întârziere constant i marcat în apariia dezvoltrii
sexuale, absena caracteristicilor sexuale secundare în absena tratamentului
hormonal de substituie (pilozitate, glande mamare, menarh, schimbarea
vocii, adipozitate de tip caracteristic).
5. Un tratament transfuzional corect de la început asigur creterea i
dezvoltarea pacienilor pân la vârsta pubertii, când încep s se manifeste
consecinele încrcrii cu fier.
6. Din studiul acestor cazuri rezult c talasemia sever este o boal
invalidant, cu tulburri grave asupra creterii i dezvoltrii somatice, cu
pronostic deosebit de grav pentru supravieuirea i calitatea vieii acestor
bolnavi. Un tratament corect, transfuzional i chelator de fier, poate oferi o
supravieuire i o calitate a vieii comparabile cu a indivizilor neafectai de
aceast boal. Ca i în alte boli genetice, este necesar educaia populaiei
generale, dar mai ales a celei cu risc, un sfat genetic competent aplicat
tuturor familiilor afectate, dar i un program de sntate concret, de
prevenire a apariiei acestor forme de boal sever, grav i costisitoare.
7. Compliana la tratamentul chelator de fier (Deferoxamina) poate
proteja pacientul de complicaiile induse de supraîncrcarea cu fier.
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CONTINUAREA CERCETRILOR
ÎNCEPUTE DE FR. I. RAINER CU PRIVIRE
LA STRUCTURA ANTROPOLOGIC
A POPULAIILOR VECHI

Dr. Corneliu Vulpe, DR. Nicolae Miriţoiu,
Dr. Eleonora Luca, Monica Petrescu
Institutul de Antropologie Francisc I.Rainer, Bucureşti, Academia Română

Profesorul Francisc Rainer a fost preocupat, pe lâng cercetrile de
antropologie a populaiilor contemporane, i de prezena pe teritoriul rii
noastre a unor populaii vechi. Astfel, este cunoscut studiul, pe care îl
efectueaz împreun cu I. Simionescu (1942), privind craniul de la
Cioclovina, pe care acetia îl atribuie lui Homo sapiens fossilis. La acea dat
astfel de studii erau disparate i cu totul întâmpltoare. Abia dup 1950, sub
egida Colectivului de antropologie al Academiei, cercetrile de antropologie
istoric încep s aib un caracter organizat. Pentru procurarea materialului
osteologic s-au stabilit o serie de colaborri cu diveri arheologi, iar în urma
spturilor efectuate de acetia au fost scoase la lumin o serie de schelete
umane fie izolate, fie din diverse necropole. Aa încât, în momentul de fa,
dispunem de un bogat material osteologic, ce s-a acumulat de-a lungul
timpului i pe baza cruia au fost finalizate numeroase studii de paloantropologie. Cunoatem astzi destul de bine care este structura antropologic a
populaiilor existente pe teritoriul rii noastre înc din epoca Neolitic.
Evoluia acestor populaii, începând din Neolitic i pân în zilele noastre, a
fost expus sub o form sintetic în Atlasele antropologice ale Munteniei i
Transilvaniei.
În prezenta lucrare ne ocupm îns de structura antropologic a populaiilor vechi din cuprinsul Moldovei. Pe lâng unele particulariti de
structur ale populaiilor din aceast parte a rii, se vor face comparaii i
cu locuitorii altor provincii istorice.
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Referindu-ne acum la craniul de la Cioclovina, studiat de Fr.I.Rainer i
I. Simionescu, se poate spune c aceast descoperire constituie prima
mrturie a existenei omului paleolitic pe teritoriul rii noastre.
Datarea neurocraniului a fost fcut de ctre cei doi cercettori pe baza
stratului în care a fost gsit, prin gradul ei de fosilizare, prin aspectul
uneltelor i a oaselor de animale ce o însoeau, precum i prin caracterele
morfologice i antropometrice.
Aceast „calvaria” aparine foarte probabil unei femei în vârst de 30-40
de ani, fiind descoperit în 1937 de personalul Societii Nitrogen într-un
strat de argile fosfatice. În compania acestei calote craniene au fost gsite
unele oseminte de Ursus spelaeus i trei instrumente de tip aurignacian. Cei
doi autori ai studiului subliniaz afinitile tipologice cu omul paleoliticului
superior descoperit la Pedmost în Moravia, aceast pies osoas aparinând
lui Homo sapiens fossilis.
În urma unor cercetri mai recente (Olaru i colab., 2005, Soficaru i
colab., 2007) a rezultat, pe baza metodei C14, o vechime a craniului de la
Cioclovina de 33.000 ani calendaristici (29.000 C14 BP), datare ce corespunde
cu încadrarea în paleoliticul superior fcut de Fr. I. Rainer i I. Simionescu.

Fig. 1. Reprezentarea schematic a craniului de la Cioclovina
comparativ cu craniul de la Pedmost

Vom trece acum în revist, în mod succint, principalele caracteristici
antropologice ale populaiilor vechi din Moldova, începând din Neolitic i
pân în epoca contemporan (tabelele 1, 2).
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Neolitic
Cele mai vechi schelete umane descoperite în Moldova (la Trestiana –
Bârlad i Pogorti – Botoani) aparin perioadei de început a epocii
Neolitice (5500-4200 î.H.) cunoscut i sub numele de cultura Cri. Tot în
aceast provincie istoric au fost descoperite înc 5 schelete (3 la Traian i 2
la Girov – jud. Neam), acestea fcând parte dintr-o etap mai avansat a
Neoliticului, aceea a culturii Cucuteni-Ariud-Tripolie (2700-2000 î.H.).
Comparând scheletele din cele dou culturi, sub aspect dimensional, se
poate constata existena unui neurocraniu mai lung, mai îngust i mai puin
înalt la indivizii din Neoliticul vechi, fa de reprezentanii culturii
Cucuteni-Ariud-Tripolie.
Cultura
Cult. Cri
- Trestiana
- Pogorti
Cult.CucuteniAriud
- Traian I,II,IV
- Girov I, II

g-op eu-eu ft-ft po-b
181,0 127,0

91

113

168,2 134,0 94,4 110,2

I.
I.frontoI.po-b-lg. I.po-b-tr.
cranian parietal
70,22

71,09

60,42

88,28

81,01

70,44

65,57

82,97

Potrivit parametrilor dimensionali i conformativi reprezentanii Culturii
Cri prezint caractere ale tipului mediteranoid gracil, iar cei ai Culturii
Cucuteni-Ariud dein trsturi predominant mediteranoide i slabe
influene dinaroide sau armenoide. Au fost puse în eviden de asemeni i
unele elemente protoeuropoide sau protonordice (O. Necrasov, 1985, 1988).

Eneolitic
În perioada de tranziie de la Neolitic la Bronz (Eneolitic), au aprut pe
teritoriul rii noastre triburi ale unor populaii venite, fie dinspre Europa
central sau nord-estic (purttori ai culturii Amforelor sferice), fie dinspre
rsrit, din stepele nord-pontice (reprezentani ai complexului mormintelor
tumulare cu ocru). Aceti nou-venii vor contribui într-o oarecare msur la
sinteza populaiei autohtone din Epoca Bronzului, prin urmare la structura
antropologic a populaiei trace.
S-au descoperit, pân acum, schelete aparinând culturii Amforelor
sferice la: Dolhetii Mari, Preoeti – Basarabi (jud.Suceava), Piatra Neam,
erbeti, Bârguani (jud.Neam), cheia (jud.Iai) i Bceti (jud.Vaslui).
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Scheletele descoperite în zona occidental a Moldovei (cele de la
Dolhetii Mari i Preoeti) prezint un neurocraniu incipient brahicefal sau
pe cale de brahicefalizare, precum i o structur oarecum gracil a oaselor,
caracteristici ce indic prezena unor trsturi protoeuropoide.
La cele dou schelete provenind din zona oriental a Moldovei (cheia
i Bceti) se întâlnesc neurocranii accentuat dolicocrane (individul de la
Bceti este un reprezentant al tipului protoeuropoid slab gracilizat, iar cel
de la cheia aparine tipului mediteranoid, la care se poate asocia i un
anumit amestec nordoid (O. Necrasov, G. Miu, 1984).
Reprezentanii complexului mormintelor cu ocru au aprut în zona
estic a rii noastre la sfâritul Neoliticului i în Eneolitic, continuând s
soseasc în valuri succesive în timpul epocii Bronzului.
Schelete ale „ocromanilor” au fost întâlnite în tumulii de la: Holboca,
Valea Lupului, Glvnetii Vechi (jud.Iai), Stoicani-Cetuia, Câmpia
Covurluiului (jud.Galai), Corlteni, Cotârgaci (jud.Botoani).
Structura acestor schelete se deosebete de a celor din Neolitic, prin
macrodimensionare, printr-o robusticitate crescut a oaselor, o talie înalt i
un neurocraniu alungit cu o conformaie dolicocran. Indivizii acestei
populaii aparin celor dou tipuri principale: protoeuropoid sau cromagnoid i protonordic.
Comparând cele dou tipuri de populaii se pare c purttorii culturii
Amforelor sferice au avut o uoar influen asupra brahicefalizrii unor
populaii locale, în timp ce reprezentanii complexului mormintelor
tumulare cu ocru i-au adus contribuia la componenta nordoid, dar fr a
modifica fondul mediteranoid al populaiei autohtone. Cercetrile antropologice privind epoca Bronzului arat c în unele regiuni ale rii populaia
acestei perioade poart înc amprenta acestui amestec. În alte regiuni, destul
de întinse, structura antropologic a populaiei locale rmâne neschimbat,
continuând-o pe cea din epoca Neolitic.

Epoca Bronzului
Epoca Bronzului este cunoscut în Moldova prin culturile: Monteoru,
reprezentând bronzul mijlociu i Noua, aparinând bronzului final.
Cultura Monteoru este atestat în Moldova prin descoperirea
necropolelor de la Cioinagi-Blinteti, Poiana (jud.Galai) i de la Cândeti
(jud.Vrancea).
Structura antropologic a populaiei din bronzul de la Poiana se
caracterizeaz printr-o dominare a dolicocraniei, un masiv facial de
dimensiuni mijlocii, nasul înalt i îngust, orbitele înalte i o gracilitate
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medie. Aceste aspecte pledeaz pentru o predominan a elementelor
mediteraneene, întâlnindu-se totodat i anumite influene dinaroide date de
unele calote brahicrane i cu occipital plat. Moderata masivitate a neurocraniului i uoara înclinare a frunii poate sugera existena unor slabe reminiscene protoeuropoide.
La Cândeti întâlnim, de asemenea, o preponderen a dolicocraniei,
însoit de ortocranie, la care se adaug un indice facial superior de
categorie mezen, unul nazal de tip mezorin i o talie de dimensiuni
mijlocii. Tabloul tipologic este alctuit din elemente adesea mediteranoide,
dar destul de frecvent i protoeuropoide, mai mult sau mai puin atenuate, la
care se asociaz unele trsturi nordoide, precum i brahicrani de tip alpin.
Seria de la Cioinagi-Blinteti se caracterizeaz printr-o talie predominant supramijlocie, un neurocraniu adeseori dolicocran i hiperdolicocran,
cu un indice fronto-parietal eurimetop, iar occipitalul bombat i foarte
bombat. Indicele facial superior apare mazen i lepten, iar nasul leptorin.
Tipologic, seria de la Cioinagi este predominant mediteranoid, iar unele
schelete prezint i uoare influene nordice.
Studiul antropologic al populaiei din cultura Noua a fost fcut fie pe
schelete din necropole de dimensiuni mai mici sau mai mari: Doina (jud.
Neam), Probota (jud.Iai), Trueti, Breti (jud.Botoani), fie pe schelete
izolate descoperite întâmpltor: Ciritei, Lecani (jud.Iai), Alba Iulia.
Seriile de la Doina, Ciritei i Lecani prezint un neurocraniu mai
frecvent dolicocran dar i mezocran, faa fiind adesea lepten sau hiperlepten, iar nasul având o conformaie de cele mai multe ori leptorin. Osatura
este în general gracil, iar talia apare cu precdere submijlocie i supramijlocie. Toate aceste trsturi aparin tipului mediteranoid la care se
asociaz i slabe elemente nordice.
La reprezentanii Culturii Noua de la Trueti i Breti neurocraniul are
o conformaie accentuat dolicocran, faa este de tip mezen, iar nasul de tip
mezorin. Orbitele sunt joase. Talia este predominant înalt, iar osatura în
general robust. Tipologic, elementele protoeuropide sunt dominante, dar i
cele protonordice (la Trueti), întâlnindu-se totodat i slabe influene
mediteranoide.
Potrivit opiniei prof. Olga Necrasov (1968), structura antropologic a
triburilor aparinând culturii Noua din Moldova este posibil s fi fost
influenat de amestecul populaiilor neolitice locale (predominant mediteranoide) cu cele de provenien nord-pontic, cum ar fi de exemplu triburile
aparinând complexului mormintelor cu ocru la care, pe lâng componenta
principal protoeuropoid, se asociaz i unele elemente nordoide.
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Componentele de origine „ocroman” par s fi jucat un rol mai
important în formarea populaiilor de la Trueti i Breti, în timp ce
elementele de provenien neolitic au avut un rol mai puternic în structurarea populaiilor de la Doina, Probota, Ciritei i Lecani.
La bronzul din Moldova trebuie s mai adugm c populaiile culturii
Noua sunt aproape exclusiv dolicocrane (excepie doar dou calote moderat
brahicrane – I.=80), pe când locuitorii aceleiai culturi din Transilvania sunt
cu precdere brahicrani.

Epoca Fierului
Rspândirea ritului de incinerare în aceast epoc duce la descoperirea unui
material osteologic din ce în ce mai srac. Totui, pentru studiul antropologic al
populaiei moldovene din Epoca Fierului dispunem de unica serie de la Stoicani
(jud.Galai) i de scheletul de la Pietri-Bârlad (jud. Vaslui).
Cimitirul hallstattian de la Stoicani, plasat nu departe de aezarea
eneolitic de la Stoicani-Cetuia (jud.Galai), se situeaz în timp între
secolele VII i V î.H. (C.Maximilian, 1960).
Dintre cele cinci schelete luate în studiu, la patru dintre ele neurocraniul
este dolico-mezocran, iar la unul este brahicran. Occipitalul apare în general
rotunjit, faa mezoprosop în trei cazuri, dar i lepto- i euriprosop în dou
situaii, nasul mezorin, iar mandibula scund i mijlocie. Toate craniile au ca
not comun trsturile de intens gracilitate. La dou dintre ele sunt evidente elementele mediteraneene, iar la celelalte apar exprimate i trsturile
vechi protoeuropoide.
Scheletul descoperit la Pietri-Bârlad aparine unui brbat adult de circa
30 ani i a crui vechime dateaz din perioada La Tène III. Neurocraniul
este mezocran, hipsicran i metriocran, fruntea eurimetop, iar occipitalul
foarte bombat. Faa este mezen i leptoprosop, nasul camerin, iar orbitele
mezoconci. Tabloul tipologic este alctuit dintr-un amestec de trsturi
nordice i mediteranoide, precum i din slabe influene negroide (M.
Cristescu, 1960).
Pentru caracterizarea populaiei de la începutul mileniului I d.H.
dispunem de materialul osteologic provenind din necropolele birituale (de
sec.II-III d.H.) de la Gabra – Moldoveni i Sboani (jud. Neam).
Potrivit documentelor arheologice, scheletele de la Gabra - Moldoveni
i Sboani sunt ale carpo-dacilor din secolele II–III d.H. Majoritatea
scheletelor fiind de copii, s-au fcut aprecieri doar pe baza conformaiei
craniului. Indicele cefalic al acestora pune în eviden o variabilitate foarte
apropiat de a populaiei româneti actuale din Moldova, unde formele
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brahicrane i ultrabrahicrane alctuiesc o majoritate covâritoare (O.
Necrasov i colab., 1969).
Aceast situaie, întâlnit în partea de est a rii la începutul primului
mileniu al erei noastre, duce la concluzia unei brahicefalizri a populaiei
dacice, în comparaie cu ceea ce se cunoate despre locuitorii epocii
precedente din Moldova (Bronz – Cultura Noua).

Complexul cultural Sântana de Mure
Neurocraniul acestor populaii este predominant mezocran, dar uneori i
brahicran, hipsi-ortocran i metriocran, cu o frunte eurimetop i un occipital
în general bombat. Indicele facial superior este în general mezen, iar cel nazal
mezorin; statura de categorie supramijlocie. Sub aspect tipologic, fondul
principal este alctuit din mediteranoizi i protoeuropoizi atenuai, la care se
asociaz i unele elemente nordoide, dinaroide i alpinoide.

Epoca feudal
Populaiile feudale se caracterizeaz printr-un neurocraniu brahi-hipsitapeinocran, fruntea eurimetop i metriometop, occipitalul mai mult sau
mai puin bombat. Indicele facial este de tip mezen i eurien, iar cel nazal în
general mezorin, statura de categorie mijlocie.
La populaia medieval se întâlnete un complex tipologic mult mai
amestecat. Pe lâng componenta mediteranoid întâlnit frecvent pân la
aceast epoc, vom constata acum prezena din ce în ce mai numeroas a
trsturilor dinarice, nordice i alpine. Elementele protoeuropoide atenuate
apar din ce în ce mai rar.
Reprezentând grafic evoluia principalilor parametrii conformativi, se
constat o cretere progresiv a indicelui cefalic de la o epoc la alta i
totodat o variabilitate crescut a indicilor fronto- i jugo-parietal, în timp ce
indicii faciali se înscriu în limite de variabilitate mai restrânse (Fig.2).
Urmrind traseul curbelor ce reprezint Eneoliticul i Bronzul se constat o
macrodimensionare în special a calotei craniene la populaiile reprezentând
cele dou epoci.
Interesant este transformarea indicelui cefalic care, de la conformaia
iniial dolicocran, ajunge treptat la conformaia actual brahicran. Se observ
o întrerupere a procesului de brahicefalizare în epoca Bronzului, probabil
datorit sosirii pe teritoriul nostru în Eneolitic a populaiilor din stepele nordpontice. A doua întrerupere a acestui proces are loc în primul mileniu d.H.,
pare-se datorit influenei populaiilor migratoare (Fig.3).
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Concluzii
Dac în Neolitic trstura caracteristic a populaiilor era dolicocefalia,
i aspectul gracil al scheletelor, pe msura evoluiei în timp încep s apar
din ce în ce mai muli brahicefali la care se pot asocia i unele modificri ale
taliei. Dolicocefalii din Neolitic apar mai scunzi i sunt încadrai sub aspect
tipologic în categoria mediteranoizilor.
Începând din epoca Bronzului (cultura Noua), fenomenul de brahicefalizare se accentueaz din ce în ce mai mult i cu precdere în Transilvania.
Acest fenomen este temperat în Moldova, probabil de influena populaiilor
eneolitice aparinând complexului mormintelor cu ocru (triburi venite
dinspre rsrit, din regiunile nord-pontice).
Odat cu apariia ritului de incineraie în Epoca Fierului, vom constata
c numrul dovezilor osteologice va fi din ce în ce mai restrâns. Ritul incineraiei este continuat i în timpul culturii Sântana de Mure (sec.IV-V
d.H.), îns acum întâlnim i necropole de tip biritual în care apar i
înmormântri prin înhumaie. Acest fapt a permis cercettorilor
paleoantropologi s-i formeze o imagine despre structura antropologic a
populaiilor de la începutul mileniului întâi al erei noastre.
În ansamblu, studiul seriilor expuse în prezenta comunicare indic
evoluia structurii antropologice a populaiilor vechi ce au locuit pe teritoriul
nostru începând din timpurile cele mai deprtate.
Principalele modificri care s-au produs în structura antropologic a
populaiilor de-a lungul timpului sunt în primul rând produse în aspectul
calotei craniene. Unul din principalele fenomene care marcheaz aceast
evoluie const într-o schimbare a formei craniului care, de la forma alungit
avut în trecut, devine din ce în ce mai rotund ctre epoca actual.
Conformativ are loc o brahicefalizare. Procesul de brahicefalizare pare a fi
acompaniat de o anumit aplatizare a occipitalului, de o cretere a înlimii
calotei, precum i de o alungire a masivului facial i a nasului, particulariti
ce pot fi calificate „ca dinarizare”. Acest proces duce la schimbri în structura tipologic a populaiei a crui fond predominant mediteranoid în trecut
se transform treptat într-unul predominant dinaroid i alpinoid.
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LUCRRI ÎN CURS DE ELABORARE
RELAIA DINTRE STILUL DE VIA I OBEZITATE
LA COPII I ADOLESCENI

Cristiana Glavce*, Emilia Iancu**,
Cristina Stan**, Andrei Kozma***
* Institutul de Antropologie
„Francisc I. Rainer” al Academiei Române, Bucureşti
** Muzeul Judeţean de Ştiintele Naturii, Prahova
*** Societatea Academică de Antropologie

Supraponderalitatea i obezitatea, ce se constituie actual într-o
pandemie, în majoritatea cazurilor constituie rezultatele nechibzuinei i
risipei ce-l caracterizeaz pe omul contemporan i care se rsfrâng asupra
lui în timp foarte scurt, ubrezindu-i sntatea. Surplusului de aport caloric i
se adaug i stilul de via care reduce drastic consumul de energie printr-o
via excesiv de sedentar i protejat contra mediului ambient. La aceti
factori se adaug explozia produs în domeniul IT, care reduce aproape pân
la anulare orice activitate fizic sportiv sau jocuri în aer liber.
În acelai timp, privitul programelor tv. i accesarea programelor pe
calculator incit la consumarea unor cantiti necontrolate de alimente i
buturi cu un coninut mare de grsimi i zaharuri.
Din anchetele noastre realizate în coli rezult c mai mult de 70%
dintre copii i adolescenii din mediul urban (Bucureti) stau în faa
televizorului sau calculatorului mai mult de 5 ore/zi, activitile lor fizice
fiind reduse la 1 or, maximum 2 ore, iar supraponderalitate i obezitatea în
rândul acestora ajungând pân la 20-30%.
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COMENTARIILE LUI DENIS SZABO DESPRE SURSA
ANTROPOLOGIC A INTERDICIILOR: IMPLICAII ÎN
RELAIA MEDIC-PACIENT
Dr. Sorin Păun
Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
Doctor în Medicină, Doctorand în Drept

Într-un studiu prezentat în 21 noiembrie 1990 la College de France,
criminologul canadian Denis Szabo examineaz impactul asupra criminologiei a teoriilor antropologice despre interdicii.
Extrapolarea conceptelor i teoriilor etologice i socio-biologice privind
„instinctele agresive” a fost unul dintre punctele cele mai controversate ale
dezbaterilor asupra originii „naturale” sau „culturale” a trecerii la fapte în
criminologie.
În acest context, identificarea aspectelor criminologice ale relaiei
medic-pacient (cu particularitile deosebite ale acestui veritabil contract
sinalagmatic) pare util din perspectiva explicaiei comparative ale criminologiei clinice.
Analiza reaciei penale dar i a controlului social în domeniul „criminalitii halatelor albe” este atât interesant cât i necesar unei societi
moderne ca cea a zilelor noastre.
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PREZENA ENDEMIC A HTLV-I ÎN ROMÂNIA –
IMPLICAII ANTROPOLOGICE
Pecec M.*, Necula A.*, Kozma A.**
* Inst. Naţional Transfuzie Sanguină Bucureşti
** Societatea Academică de Antropologie

În perioada 1999 – 2009, prin trierea donatorilor de sânge care doneaz
pentru prima oar, s-a gsit o prevalen a infeciilor cu HTLV-I de 49,84
/100.000. Analiza unui numr limitat de cazuri prin GAT, în cooperare cu
Robert Koch Institut (RKI, Berlin) a pus în eviden existena unei tulpini
locale („clade”) încadrabile în subgrupul A (transcontinental) al HTLV-I.
Pân în prezent nu au fost identificate infecii cu HTLV-II.
Conform cunotinelor actuale, HTLV-I i II sunt mult mai vechi decât
HIV-1 i au evoluat desemeni mult mai lent datorit tendinei ridicate de a
se integra în genomul gazdei i în consecin a potenialului de transmitere
vertical. Complicaii agresive ale infeciei cu HTLV-I (leucemie/limfom
sau paraparez spastic) apar la mai puin de 5% din cazuri; evoluii aparent
condiionate de MHC.
Se consider c HTLV-I a aprut (s-a difereniat de prototipul PTLV-I)
în urm cu 50-100 mii ani în Asia, migrând apoi în Africa unde s-a rspândit
exploziv printre antropoide incluzând hominizii; ulterior varianta
„cosmopolit” s-a rspândit în restul lumii; se consider c variantele
geografice ale subgrupului transcontinental reflect migraii relativ recente
ale omului modern. HTLV-II a rmas cantonat în populaii amerindiene
fiind adus în Europa dup 1950, mai ales prin intermediul IVDU
(intravenous drug users).
De notat c în România prevalena este în general cu un ordin de
mrime mai ridicat la Sud, Est i Vest de Carpai decât în centrul podiului
Ardealului, zonele cu cea mai mic densitate a cazurilor fiind cele populate
de minoritile german i maghiar. S-au identificat cazuri de „export” din
România în Israel.
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