14

RECENZII

ACTUALITÅºI ÎN PUERICULTURÅ
Dr. Carmen Niculescu, Dr. Ileana Puiu, Dr. Ileana Petrescu,
Dr. Roxana Mustafa, Dr. Cristina Singer
Sub redac¡ia Prof. Dr. Genghiz Mustafa
Editura Medicalå Universitarå, Craiova, 2006

Puericultura, latura profilacticå a pediatriei, este
una din disciplinele de învå¡åmânt medical pediatric
de o importan¡å deosebitå, ce se ocupå cu:
– ansamblul mijloacelor prin care se asigurå cre¿terea ¿i dezvoltarea normalå somaticå ¿i psihicå
a copilului;
– nutri¡ia ¿i alimenta¡ia copilului sånåtos, ambele
aspecte în scopul men¡inerii stårii de sånåtate a
copilului.
Autorii prezintå în lucrarea sus men¡ionatå, pe
lângå actualitå¡ile în procesul de cre¿tere a copilului
¿i actualitå¡ile în nutri¡ie la copil, capitolul de semiologie la copil; acesta din urmå ar avea loc întro lucrare separatå, neavând legåturå cu Puericultura
ci mai degrabå cu patologia infantilå, având un rol
important în diagnosticul afec¡iunilor copilului ¿i
diferitelor aspecte ale acestora.
Plecând de la titlul cår¡ii – Actualitå¡i în puericulturå, nu voi face referiri la capitolele I-VIII –
„Actualitå¡i în semiologie la copil“ (contextul anamnestic, examenul ¡esuturilor periferice, examenul
aparatului respirator, examenul aparatului cardiovascular, examenul aparatului digestiv, examenul
aparatului reno-urinar, examenul neuro-psihic,
examenul sistemului endocrin) ce cuprind, împreunå cu bibliografia selectivå de la finele celor VIII
capitole, 98 de pagini.
Voi face referiri la „Actualitå¡i în procesul de
cre¿tere la copil“ ¿i la „Actualitå¡i în nutri¡ie la copil“, ce se referå la titlul lucrårii men¡ionate.
Autorii, cadre didactice ce onoreazå învå¡åmântul
universitar de pediatrie, trec în revistå în sec¡iunea
„Actualitå¡i în procesul de cre¿tere la copil“ factorii
procesului de cre¿tere, perioadele copilåriei, perioada
pubertå¡ii, aspectele specifice cre¿terii ¿i dezvoltårii,
procesele de adaptare neonatalå, dezvoltarea psihomotorie a copilului normal, tulburårile cre¿terii staturo-ponderale neonatale ¿i imunomodularea.
În capitolul IX sunt aborda¡i factorii procesului
de cre¿tere:
– factorii endogeni: hormonul somatotrop-STH;
factorii tiroidieni (hormonul tireotrop-TSH, T3 210

tiroxina, T4 - triiodtirozina); hormonii androgeni
¿i estrogeni; insulina
– factorii exogeni:
a) factorii alimentari (proteinele, lipidele, glucidele, vitaminele liposolubile (A, D, E, K)
¿i hidrosolubile (C, complexul B), oligoelementele (fier, cupru, molibden, seleniu, zinc)
b) factorii patologici inhibitori ai cre¿terii (infec¡iile, patologia digestivå, bolile metabolice
cu afectare hepaticå, hepatitele cronice, sindromul nefrotic, pielonefritele, arsurile).
În capitolul X sunt prezentate perioadele copilåriei: etapa de nou-nåscut (0-30 zile), etapa de
sugar (1 lunå-12 luni), etapa de copil mic (1-3 ani),
perioada de pre¿colar (3-7 ani), copilul ¿colar (718 ani) care este clasificatå în trei etape: prepubertarå (7-12 ani), pubertarå (12-15 ani), postpubertarå (15-18 ani).
În capitolul XI se trec în revistå etapele de desfå¿urare a pubertå¡ii (pubertatea suprarenalianå, pubertatea gonadicå) cu reperele cronologice, factorii
care influen¡eazå vârsta de debut a pubertå¡ii, modificårile psiho-afective ce survin în contextul biohormonal specific, etapele biologice de dezvoltare
pubertare normale, variantele fiziologice ale pubertå¡ii
¿i aspectele patologice ale perioadei pubertare.
În capitolul XII se prezintå aspectele specifice
ale cre¿terii ¿i dezvoltårii. Se fac referiri la cre¿terea
ponderalå ¿i staturalå, asupra perimetrelor (cranian,
toracic), asupra raportului Quetelet (greutatea/înål¡ime) ¿i raportului Manouvrier (lungimea membrelor
inferioare/bust).
În acela¿i capitol XII se prezintå cre¿terea ¿i
dezvoltarea ¡esuturilor periferice (tegumente, fanere,
¡esutul subcutanat, musculatura, sistemul osos –
craniul, coloana vertebralå, oasele lungi, denti¡ia).
Capitolul XIII trateazå procesele de adaptare
neonatalå: adaptarea respiratorie, adaptarea cardiovascularå (în perioada prenatalå ¿i postnatalå;
parametrii hemodinamici ¿i clinici), adaptarea digestivå (particularitå¡ile morfologice ale sistemului
digestiv, particularitå¡ile func¡ionale ale sistemului
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digestiv, reflexul ¿i actul suptului), adaptarea hematologicå, particularitå¡ile sistemului fibrinolitic la
nou-nåscut, adaptarea renalå, hidrolabilitatea organismului nou-nåscutului, sugarului ¿i copilului mic,
particularitå¡ile status-ului acido-bazic în perioada
neonatalå [prenatalå, intranatalå, neonatalå ini¡ialå
de adaptare (0-2 ore), neonatalå intermediarå de
adaptare -2-24 de ore (adaptare metabolicå), perioada neonatalå finalå de adaptare (24 de ore – 4
zile)], particularitå¡ile perioadei neonatale la prematuri, adaptarea hormonalå ini¡ialå (criza genitalå
ini¡ialå), adaptarea hormonalå postnatalå, adaptarea
imunå, adaptarea termicå (termogeneza, termoliza),
scåderea fiziologicå în greutate, adaptarea neurologicå (la na¿tere, activitatea reflexå, scorul Apgar).
Capitolul XIV abordeazå dezvoltarea psihomotorie a copilului normal (metoda de examinare,
condi¡iile examinårii, puncte de referin¡å asupra
achizi¡iilor psiho-motorii – între 0-2 luni, între 3-4
luni, între 5-6 luni, între 7-8 luni, între 9-10 luni,
între 11-12 luni, în perioada 15-18 luni, între 2-3
ani, între 3-6 ani, între 7-12 ani, la pubertate ¿i
adolescen¡å). Evaluarea dezvoltårii psiho-motorii
este codificatå prin coeficientul de dezvoltare (QD)
care este reprezentat prin formula QD = vârsta
evaluatå a copilului/vâsta realå x 100.
Capitolul XV trece în revistå tulburårile de cre¿tere staturo-ponderalå neonatalå la prematur (defini¡ie, clasificare pe baza greutå¡ii la na¿tere cu prezentarea particularitå¡ilor somatice ¿i de adaptare –
cu caracterele clinice particulare pe aparate, sisteme
¿i organe, cu particularitå¡ile legate de termoreglare,
apårare antiinfec¡ioaså, metabolice, evolu¡ie ¿i prognostic, îngrijiri specifice, nutri¡ie, profilaxie), dismatur (defini¡ie, aspect clinic, aspecte patologice,
îngrijiri specifice).
În capitolul XVI se prezintå imunomodularea
specificå ¿i nespecificå determinatå prin vaccinåri.
Se prezintå tipurile de vaccinuri, precau¡iile de respectat, calendarul vaccinårilor, modalitå¡ile practice, preparatele antibacteriene [vaccinarea antidiftericå, vaccinarea antitetanicå, vaccinarea antipertussis (cu înlocuirea componentei celulare de
pertussis cu cea acelularå – pentru evitarea complica¡iilor neurologice), vaccinarea BCG, vaccinarea conjugatå HIB (haemophilus influenzae B cu
anatoxina tetanicå purificatå), vaccinarea pneumococicå polivalentå (vaccin Pneumo 23), vaccinarea
conjugatå Prevnar (vaccin antibacterian conjugat
alcåtuit din polizaharidul capsular de streptococcus
pneumoniae serotipurile 4,6B,9V, 14, 18C,19F23F
¿i proteina CRM197 din toxina Corynebacterium
diphteriae C7 (β 197)], preparatele antivirale (vaccinarea antipoliomieliticå, vaccinarea antirujeolicå,
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vaccinarea antihepatitå B, Vaxigrip – vaccin antigripal combinat.
În continuare este prezentatå imunomodularea
nespecificå cu exemplificarea unor preparate
(Lantigen B, Boncho-Vaxom, Ribomunyl, Luivac,
Uro-Vaxom).
Un spa¡iu aparte este rezervat vaccinurilor antivirale: vaccinul antirujeolic, vaccinul rubeolic
atenuat-Rudivax, Engerix TM-V, Hepavax Gene,
Euvax B, Imovax-Polio, vaccinul antipoliomielitic
oral (VPO), Trimovax, Vaxigrip.
În continuare sunt prezentate o serie de vaccinuri
antibacteriene noi ca vaccinul BCG liofilizat, vaccinul tetanic adsorbit (VTA), vaccinul tifoidic,
DTVax, DiTe pediatric, VCDT (vaccin combinat
diftero-tetanic adsorbit, DTP (vaccinul difterotetano-pertussis adsorbit), o serie de vaccinuri combinate: Tetracoq (vacin diftero-tetano-pertussis
adsorbit ¿i poliomielitic inactivat) ¿i Pentact-HIB
(combinarea liofilizatului dintr-un flacon de ActHIB cu suspensie dintr-o seringå Tetracoq).
La finele „Actualitå¡ilor în procesul de cre¿tere
¿i dezvoltare la copil“ este prezentatå o bibliografie
selectivå, aduså la zi.
Sec¡iunea „Actualitå¡i în nutri¡ie la copil“ este
desfå¿uratå în 7 capitole (XVII-XXIII): factorii
nutritivi ¿i de asimila¡ie, caracteristici ale formulelor
de lapte adaptate, caracteristici ale nutri¡iei de
diversificare, caracteristici ale nutri¡iei în diverse
tipuri de patologie, caracteristici ale nutri¡iei în
bolile de metabolism, caracteristici ale nutri¡iei
parenterale ¿i enterale.
Capitolul XVII abordeazå factorii nutritivi ¿i de
asimila¡ie. Autorii trec în revistå:
–
necesarul energetic: 100-120 kcal/Kg/zi la
sugar, 70-90 kcal/Kg/zi la copilul mic, 65-70 kcal/
Kg/zi la pre¿colar, 45-60 kcal/Kg/zi la ¿colar;
– necesarul hidric ¿i orarul meselor în perioadele
copilåriei;
– necesarul de proteine (pe Kg/zi), necesarul de
lipide ¿i carbohidrate (pe Kg/zi), necesarul de
minerale (sodiu, calciu, fosfor, magneziu, potasiu), necesarul de såruri minerale ¿i vitamine.
Se subliniazå cå trebuie asigurat, dupå vârsta de
6 luni, un aport de 75-85% din necesarul cotidian
de proteine cu coeficientul de utilizare ridicat ¿i
concentra¡ia crescutå de aminoacizi esen¡iali
necetogeni, de origine animalå; de asemenea,
se insistå asupra faptului cå 10-12% din aportul
energetic zilnic va fi realizat de proteine pentru
toate vârstele.
Douå tabele (adaptate dupå programul IOMC,
2000) prezintå caracteristicile comozi¡iei preparatelor dietetice utilizate în primele 4 luni de via¡å,
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precum ¿i dupå 4 luni de via¡å. Se subliniazå cå
optimizarea concentra¡iilor tuturor principiilor
nutritive ¿i a factorilor de asimila¡ie la nivelul unui
produs dietetic este necesar pentru a se adapta
caracteristicilor metabolice ale perioadei de ini¡iere
a nutri¡iei sau de continuare.
Se eviden¡iazå cå respectarea nevoilor nutri¡ionale ¿i a principiilor corecte în alimenta¡ia sugarului asigurå starea de sånåtate ¿i dezvoltarea armonioaså în perioada sa de maximå cre¿tere staturoponderalå ¿i de matura¡ie a SNC.
Se subliniazå cå laptele matern este alimentul
ideal pentru sugarul din primele 4-6 luni de via¡å,
fiind steril, avantajos economic, specific, unic prin
caracteritsticile sale nutri¡ionale ¿i bioactive, care
asigurå necesarul de apå ¿i vitamine în primele luni
de via¡å, o dezvoltare fizicå ¿i psihomotorie armonioaså a sugarului.
Se trec în revistå contraindica¡iile alimenta¡iei
naturale care ¡in de copil (foarte rare: intoleran¡a
congenitalå la lactozå, galactozemia congenitalå),
ce ¡in de mame [(de asemenea rare, unele temporare
(mastitå, infec¡ii acute materne), altele permanente
(Tbc, SIDA, neoplazii, tratament cu citostatice,
insuficien¡a cardiacå, diabetul zaharat decompensat, psihoze, epilepsie).
În capitolul XIX sunt prezentate caracteristicile
formulelor de lapte adaptate, adaosul de prebiotice
¿i se exemplificå prin tabele caracteristicile unor
preparate tip Milupa pentru dieta obi¿nuitå, protectivå (2006), preparate tip Humana (pentru dieta
protectivå, dieta obi¿nuitå) (2006), preparate tip
Nestlé (pentru dieta protectivå), preparate tip Novalac,
Kingslac, Topfer, 2006).
În capitolul XX se prezintå caracteristicile nutri¡iei de diversificare, cu regulile pentru diversificare, alimentele de diversificare (fructe, legume,
fåinoase, derivate de lapte, gråsimi vegetale/animale, carne, ouå, dulciuri).
Nutri¡ia de diversificare este structuratå în raport
cu etapele cre¿terii/dezvoltårii staturo-ponderale ¿i
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psiho-motorii a copilului. Regimul nutri¡ional ce
con¡ine probiotice, prebiotice realizeazå echilibrul
concentra¡iei/repartizårii florei microbiene pe segmentele ileo-jejuno-colonice.
În capitolul XXI se prezintå caracteristicile nutri¡iei în afec¡iunile respiratorii, cardiovasculare,
gastrointestinale [gastroenterita acutå – cu etapele
specifice: reechililbrare hidroelectroliticå (dupå
caz), dieta de tranzi¡ie, realimentare – gastroenterita
cronicå cu malabsorb¡ie], patologia hepato/biliarå,
patologia renalå (insuficien¡a renalå acutå ¿i cronicå, nefritele cronice, sindromul nefrotic), patologia neuropsihicå (dieta cetogenå în unele epilepsii),
patologia endocrinå.
În capitolul XXII sunt prezentate caracteristicile
nutri¡iei în bolile de metabolism: diabetul zaharat
(particularitå¡i în DZ tip I, principii generale, compozi¡ia dietei, planificare meselor, ajustarea dietei,
monitorizarea glicemiei); obezitate (reguli dietetice,
preparate antiobezitate, fibra¡i, statine, tipuri de
alimeta¡ie, terapia comportamentalå).
Capitolul XXIII prezintå alimenta¡ia/nutri¡ia
parenteralå ¿i alimenta¡ia enteralå (nutri¡ia gastrointestinalå) în enteritele cronice cu sindrom de
maldigestie/malabsorb¡ie, sindromul de malnutri¡ie
protein-energeticå, sindroamele de imunodeficien¡å
celularå/umoralå, sindromul hipovolemic persistent.
Capitolul „Actualitå¡i în nutri¡ie la copil“ se încheie
cu o bibliografie selectivå recentå (2001-2006).
Elaboratå modern, cartea are ca dominante valoarea ¿tiin¡ificå, prezentarea didacticå, importan¡a
praticå.
Stilul lucrårii este clar, ceea ce face ca receptarea
materialului ¿tiin¡ific prezentat så fie accesibil.
Participarea la redactarea lucrårii a unei echipe
în care experien¡a profesionalå, în special a coordonatorului cår¡ii – prof.univ.dr. Mustafa Genghiz –
alåturi de tineri pediatri – cadre didactice – asigurå
valoarea intrisecå a lucrårii ¿i în acela¿i timp perspectiva unui viitor deosebit al pediatriei din Centrul
Universitar din Craiova.
Prof. Dr. Valeriu Popescu

