
Anomaliile congenitale chirurgicale la nou-născut, sugar, adolescent. 
Chirurgia reconstructivă în afecțiunile malformative congenitale la 

copil 0-18 ani. cifrul 20.80009.8007.32 

Obiectivul principal 

Optimizarea tehnicilor de diagnostic și 

tratament  a pacienților cu malformații 

congenitale și dobândite și elaborarea 

strategiilor terapeutice orientate spre 

reducerea complicațiilor, ameliorarea 

rezultatelor tratamentului,  a calității vieții 

și  supraviețuirii la distanță fără careva 

sechele. 

 Rezultate principale  

Cercetările efectuate au demonstrat că evoluția 

nefavorabilă la peste 25% din cazuri în anomaliile 

congenitale majore a fost influențată  de prezența 

infecției, prematurităţii, anomaliilor asociate, 

diagnosticul tardiv. 

În baza rezultatelor obținute am constatat  că infecția 

virală și microbiană se determină la 10-12% nou-

născuţi cu anomalii congenitale și sporește riscul 

complicațiilor postoperatorii, inclusiv cel letal. 

 



APRECIEREA CONEXIUNILOR INTERNEURONALE ÎN EPILEPTOGENEZĂ 

Concluzii: 

• Abordarea combinată a conectivității și a analizei integrității 

microstructurale a rețelelor epileptogene focale a identificat specificitatea 

temporală și spațială a domeniului și spectrul de frecvență al sincronizării 

care duce la delanșarea crizelor. 

 

• Aceste rețele care implică zonele cortexului temporal și frontal și 

talamusul sunt semne distinctive ale generării activității 

patologice interictale care utilizează în cea mai mare parte 

conexiunea fiziologică, dar conduc la o răspândire în regiunile 

adiacente care formează rețeaua epileptogenă. 

20.80009.8007.40 Integrarea mecanismelor epileptogenezei cu scopul creării rețelei 
de diagnostic și tratament multimodal al epilepsiei 



”Impactul imunizării asupra morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin boli 
respiratorii în Republica Moldova” 

Cifrul proiectului     20.80009.8007.08 

Obiectivul principal:  

Evaluarea eficacității clinice a vaccinării la copii 

sub 5 ani cu maladii respiratorii prevenibile prin 

vaccinare. 

Rezultate principale: 

A fost obținut un Odds ratio de 0.1892 (95% CI 

= 0.0358 to 0.9993); z statistic 1.961). La 

intervale de încredere de 95% (IC) - Valoarea 

eficacității vaccinarii de 81% traduce de fapt o 

reducere de cca 81% a apariției infecțiilor 

respiratorii în grupul vaccinat. 



20.80009.8007.11   “Patologia chirurgicală și trauma la gravide și postpartum:  

optimizarea strategiei managementului în diagnostic și tratament”  

Laboratorul Chirurgie Hepato-Pancreato-Biliară, USMF “N.Testemiţanu”, Chişinău, Moldova 

Litiaza biliară la gravide (LBG): 

 

• VG – 26.1±2.2 s (95%CI: 20.77-31.52) 

• II tr. – 62.5% vs. III tr. – 37.5%   p=0.6193  

• primipare – 22.2% vs. multipare –  77.8%  p=0.0567  

• calculi biliari vs. sludge biliar – 88.9% vs. 11.1%  p=0.0034 

• colangiopancreatografie retrogradă endoscopică la gravide:  

   non-radiantă  

• A fost determinat algoritmul optimal diagnostico-curativ pentru LBG 

Activitatea editorială (2021) : total – 71, proect – 27, extra – 44 

Medalii obţinute la Expoziţii sau Saloane Internaţionale (2021): 

Medalie de aur 1 

Medalie de argint 2 

Medalie de bronz  2 

OPI:   Brevet de Invenție  1 

  Acte de Implementare  2 

  Certificat de Inovator  2 



Rata infecțiilor nosocomiale 
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20.80009.8007.05 „Explorarea infecțiilor nosocomiale în unitățile 

de terapie intensivă. Elaborarea preparatelor antibacteriene noi” 

Distribuția formelor nosologice 
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• ISPN în UTI prezintă o problemă majoră de sănătate, cu impact clinic și socio-
economic semnificativ, ce impune elaborarea și implimentarea strategiilor selective de 
supraveghere și control, în funcție de profilul UTI 

• Polirezistența înaltă a tulpinilor de microorganisme, agenți cauzali predominanți, 
impune obligativitatea tratamentului antibacterian personalizat în baza diagnosticului 
microbiologic, cât și obținerea remediilor antibacteriene noi, cu acțiune la 
microorganismele multidrogrezistente 



1.Controlul complex clinico-imunologic  și molecular-genetic al pacienților  cu suspecție la IDP a încadrat 61 de bolnavi, fiind 
complectat un chestionar complex de investigare, cu anonimizarea și cifrarea datelor  pentru prelucrarea matematică  ulterioară a 
demonstrat prezența: 

 

 

 

2. Echipa de cercetare participă activ și în studiile afecțiunilor asociate cu maladia COVID-19 la copii. În acest scop a fost elaborat un 
compendiu ”SARS-CoV-2: antigenitate, imunogenitate, mecanisme patogenetice și de previnție a infecției COVID-19” și controlați 
clinico-imunologic 46 de copii . 

3. Au fost reactualizate Protocoalele Clinice Naționale ”Imunodeficiențele primare” . 

4. Au fost elaborate  recomandările metodice ”Sindromul timusului mărit - abordare clinică,  diagnostic, corecție și management” . 

5. A fost oformat  Regulamentul de conduită a pacientului cu maladii imunodeficitare 

6. Rezultatele obținute în cadrul proiectului au fost raportate la 2 Congrese Internaționale, 4 conferințe internaționale, etc.    

 

 

Ataxie 
telangiectazie 
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Sindromul Di 
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cronică 

1 
Sindromul 
inflamator 
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20.80009.8007.13 ”Elaborarea metodelor inedite de diagnostic precoce al maladiilor 

imunodeficitare în baza studiului clinico-imunologic și molecular-genetic al pacienților cu 

suspecție la imunodeficiențe primare” 

 la Școala Internațională de vară asupra 

imunodeficiențelor primare la baza Centrului 

Național de Cercetare Medicală în Hematologie, 

Oncologie și Imunologie ”D. Rogaciov”, or. 

Moscova cu elucidarea unui caz clinic diagnosticat 

și  monitorizat în cadrul proiectului. 



Rezultatele principale ale proiectului derivă din: 

1. Cercetarea clinică proiectată pe evaluarea eficienței revascularizării amânate a pacienților cu NSTEMI, precum și a dereglării 

microcirculației coronariene în contiguitate cu evidențierea markerilor instrumentali și biochimici. 

2. Cercetarea fundamentală privind aprecierea rolului Ang 1-7 asupra reactivității coronariene în infarctul miocardic 

experimental.  

 

♦  Revascularizarea amânată (>72 ore-30 zile) a pacienților cu NSTEMI cu risc  cardiovascular mic sau intermediar s-a impus 

printr-o evoluție post-infarct mai bună față de revascularizarea <72 ore, potrivit dinamicii indicilor ecocardiografici de 

remodelare a cordului și ai anduranței fizice a pacienților la distanța de 6 luni după angioplastie. 

 

♦  În cadrul aplicării rezonanței magnetice nucleare s-au decelat markeri instrumentali veritabil al dereglării microcirculației 

coronariene, cum ar fi fibroza subendocardică, indicele de rezervă a perfuziei miocardului, precum și indicele raportului dintre 

rezerva coronariană și fluxul arterelor de penetrare a miocardului.  

 

♦  Indicele gleznă-braț apreciat, ca un indicator al microperfuziei periferice, are valoare predictivă asupra dereglării 

microcirculației coronariene.   

 

♦ Din setul markerilor biochimici estimați în cadrul utilizării panoului multi-marker pot fi evidențiați: NOX2-solubilă, 

nitrozotiolii, zonulina și lipopolizaharidele.  

 

♦ Ang 1-7 ameliorează reactivitatea coronariană dependentă de endoteliu în infarctul miocardic experimental, fapt ce s-a 

manifestat prin creșterea semnificativă a rezervei funcționale coronariene la acțiunea acetilcolinei, bradikininei și adenozinei. 

Totodată, Ang 1-7 prezervă fenomenul coronarian Vanhoutte mediat prin mecanismul de hiperpolarizare.   



 

 

 

Rezultate cuantificabile (date preventive) 
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