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REZUMAT 

 

Medicina complementară și medicina alternativă sunt termeni ce definesc practici și 

produse medicale diferite de medicina convențională, alopată. 

Exemple de medicină alternativă includ homeopatia, naturopatia, chiropractica și 

acupunctura. Medicina complementară este reprezentată de medicina alternativă utilizată 

împreună cu tratamentele medicale convenționale, respectiv ”complementând” tratamentul 

alopat (Ernst, 1995). 

Nu există o definiție completă, unanim acceptată pentru medicina alternativă (CAM 

Comitee, 2005). În ultimii 30 de ani cercetarea și practica în medicina complementară și 

alternativă au evoluat substanțial. Acceptarea de către practicienii alopați a acestor tehnici 

complementare și alternative, și recunoașterea beneficiilor acestor terapii și discipline au 

influențat cercetarea în domeniu (Gaboury et al., 2012).  

Aproximativ 50% din populația țărilor dezvoltate folosește un tip de medicină 

complementară sau alternativă (Ernst, 2003, Barnes et al, 2004, Astin, 1998, 2000).  

Medicina alternativă include o gamă largă de tratamente și practici, cele mai uzuale 

metode pot fi împărțite în cinci mari clase: abordări pe bază biologică, terapii energetice, 

sisteme medicale alternative, manipulare musculo-articulară, terapii minte-corp. 

Terapia energetică este menită să influențeze câmpurile energetice (biocâmpurile), 

care se presupune că învăluie întreg organismul. Centrul Național pentru Medicină 

Complementară și Alternativă din SUA a deosebit două tipuri de medicină energetică: cea 

”veritabilă”, care folosește câmpuri energetice detectabile și cea ”subtilă”, care învocă 

energii momentan nedetectabile/nemăsurabile (http://nccam.nih.gov/). 

În măsura în care proprietățile asociate energiei subtile nu sunt supraponibile peste 

cele ale energiei fizice, este greu de demonstrat științific existența unei astfel de energii. 

Terapiile care pretind că folosesc, manipulează sau modifică energii nemăsurabile sunt 

printre cele mai controversate dintre ramurile medicinei alternative. 



Daniela OROS                                                                                         Rezumat al Tezei de Doctorat 

III 

 

Studiile cuprinse în lucrarea de față au fost efectuate între anii 2009-2013, și au avut 

ca obiectiv principal evaluarea efectelor de stimulare a vindecării osoase a 

biofitomodulatorilor AD-DIEE în cadrul unor studii experimentale. 

Lucrarea de față este structurată în două părți, prima parte intitulată ”Studiu 

bibliografic” cuprinde 25 de pagini, iar partea a doua, intitulată ”Cercetări proprii” are 90 

de pagini. În acest studiu sunt cuprinse 119 figuri și 26 de tabele. 

 

Prima parte a tezei, Capitolul I Studiu bibliografic, redă stadiul actual al cunoașterii 

și se extinde pe 6 subcapitole. 

În primul subcapitol se face o scurtă descriere a țesutului de tip osos. 

În al doilea subcapitol sunt descrise modurile prin care se vindecă țesutul osos 

lezionat, în vederea refacerii integrității și recuperării funcționale. 

Al treilea subcapitol enumeră și descrie procedee experimentale utilizate până în 

prezent în vederea studierii proceselor de vindecare ale țesutului osos. 

Al patrulea subcapitol enumeră mijloace clinice și paraclinice de evaluare a 

proceselor de vindecare osoasă. 

Al cincilea subcapitol descrie pe scurt tehnicile medicale complementare și 

alternative, în special medicina energetică. 

Al șaselea subcapitol enumeră cercetările efectuate până în prezent referitoare la 

proprietățile terapeutice ale biofitomodulatorilor AD-DIEE. 

 

Partea a doua a tezei este destinată cercetărilor proprii și cuprinde patru capitole. În 

această parte sunt descrise obiectivele tezei, materialele și metodele utilizate în vederea 

obținerii unor rezultate ce vor confirma sau infirma proprietățile terapeutice ale 

biofitomodulatorilor AD-DIEE. Prezentarea părții experimentale este urmată de enunțarea 

unor concluzii generale, recomandări și literatura citată. În studiul de față au fost citate 102 

titluri bibliografice. 
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În Capitolul II, intitulat ”Investigații histologice asupra vindecării osoase la ovine 

sub influența biofitomodulatorilor AD DIEE” este prezentat un studiu histopatologic pe 

model experimental ovin, în care au fost comparate procesele de vindecare osoasă la ovine 

tratate cu dispozitivele AD-DIEE, în comparație cu un lot martor. 

Materiale și metode 

Cercetările au fost efectuate pe 12 ovine (Ovis aries) din rasa Țurcană. Animalelor 

luate în studiu li s-au produs defecte osoase de aceeaşi dimensiune pe creasta tibială. 

Intervenţiile chirurgicale s-au desfaşurat sub anestezie generală. Chirurgical, a fost 

pusă în evidență creasta tibială. Îndepărtarea fragmentelor osoase s-a realizat cu ajutorul unei 

freze adaptate la un micromotor stomatologic, sub răcire cu soluție salină. 

Animalele au fost împărțite în 2 loturi: martor (M) și tratate cu biofitomodulatorii 

AD-DIEE (BF). Animalelor din lotul BF li s-a aplicat cate un dispozitiv AD-DIEE pe fața 

medială a tibiei, lateral de incizie, cu suturi în puncte separate. 

Evaluarea rezultatelor s-a făcut prin recoltare de calus de la nivelul defectelor sub 

anestezie generală, cu efectuare de examen histologic la 7, 14 şi 21 de zile de la crearea 

acestora. Pentru fiecare recoltare de probe s-au luat în studiu două animale tratate și două 

animale din lotul martor. 

Piesele recoltate au fost prelucrate histopatologic, iar secțiunile histologice au fost 

colorate cu metoda tricromică Masson, modificată de Goldner și au fost examinate la un 

microscop Olimpus BX41 prevăzut cu aparat de fotografiat digital. 

Rezultate și discuții 

La 7 zile postoperator, la martor s-au observat procese reparatorii aflate în plin proces 

de derulare, în stadiu incipient, cu număr mare de fibroblaste active și fibre fine de colagen. 

La lotul BF au fost prezente procese reparatorii în stadiu ceva mai avansat decât la martor, 

cu număr net mai mare de vase de neoformaţie. 

La 14 zile postoperator, la lotul BF procesele reparatorii au fost în stadiu semnificativ 

mai avansat decât la martor, cu țesut conjunctiv şi trabecule osoase. 
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După 21 de zile, la martor, procesele reparatorii au fost reprezentate în exclusivitate 

de ţesut conjunctiv relativ bine vascularizat. La lotul BF a fost prezent un număr crescut de 

osteoblaste și trabecule osoase. 

Rezultatele histologice au arătat că procesele reparatorii s-au derulat mai repede în 

lotul BF, cu tendința clară de reparare tipic osoasă. La martor, procesele reparatorii s-au 

derulat mai lent, pe seama țesutului conjunctiv. Am analizat rezervvat aceste rezultate, 

datorită numărului mic de  probe care au conținut doar o porțiune a calusului nou format.  

Dezavantajul metodei constă în imposibilitatea de a evalua per ansamblu calusul osos 

și relația cu țesuturile adiacente. 

Concluzii parțiale 

Procesele reparatorii la lotul tratat cu biofitomodulatori AD tip DIEE s-au derulat cu 

o viteză mai mare în comparaţie cu lotul martor.  

Oaia s-a dovedit a nu fi modelul de studiu cel mai potrivit din punct de vedere al 

investigațiilor histopatologice.   

  

Capitolul III, intitulat ”Investigații biochimice asupra vindecării osoase la șobolan 

sub influența biofitomodulatorilor AD DIEE” descrie un model experimental de evaluare a 

proceselor de vindecare osoasă la șobolan, prin crearea unor defecte osoase la nivelul 

diafizei femurale și de asemenea prezintă un studiu biochimic al vindecării osoase la 

șobolani tratați cu dispozitivele AD-DIEE, în comparație cu un lot martor. 

Materiale și metode 

Materialul biologic folosit este format din 18 șobolani din linia Wistar. Pentru 

realizarea defectelor osoase s-a modificat tehnica folosită de Monofouet et al. (2010) la 

șoarece. Sub anestezie generală s-a pus în evidență chirurgical femurul. Defectele osoase au 

fost realizate cu ajutorul unei freze cu diametrul de 1,7 mm, sub răcire continuă cu soluție 

salină. Pielea a fost suturată în puncte separate. 

Animalele au fost împărțite în 2 loturi, martor (M) și tratat cu biofitomodulatorii AD-

DIEE (BF), și cazate în cuști modelul M3, din policarbonat. Pentru lotul BF, 3 dispozitive au 

fost aplicate pe cutiile animalelor, conform indicațiilor producătorului. 
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S-a urmărit evoluția valorilor mai multor parametri biochimici, și anume: fosfataza 

alcalină serică, proteinele serice, calciul ionic, calciul total și osteocalcin seric. S-au recoltat 

câte 2 ml de sânge de la fiecare animal, din sinusul orbitar, în 3 momente: cu două zile 

înainte de intervenția chirurgicală (T0), la 14 zile de la intervenția chirurgicală (T1) și la 21 

de zile postoperator (T2), iar rezultatele au fost interpretate statistic. 

Rezultate și discuții 

Rezultatele obținute la testele biochimice sunt redate în tabelul 1. 

Tabel 1 

Valorile biochimice obținute pe parcursul studiului 

Parametru 
T0 T1 T2 

M BF M BF M BF 

PAL (U/l) 292.88±98.19 243.66±55.27 305.66±84.49 324.88±48.76 297.22±78.88 283±55.98 

OC (ng/ml) 1.24±1.23 1.41±1.05 1.75±1.62 1.55±0.853 1.76±1.39 1.44±1.92 

Calciu total 

(mmoli/l) 
2.9±0.4 2.81±0.16 2.77±0.14 2.77±0.17 2.76±0.14 2.68±0.22 

Calciu ionic 

(mmoli/l) 
1.19±0.056 1.21±0.029 1.26±0.042 1.26±0.036 1.24±0.038 1.25±0.04 

Proteine 

totale 

(g/dl) 

9.21±0.647 9.12±0.638 8.32±0.417 8.33±0.652 8.44±0.532 8.15±0.719 

 

A existat o creștere semnificativă statistic a valorilor PAL, la lotul BF comparativ cu 

lotul M, de la T0 la T1, iar apoi o scădere semnificativă, între T1 și T2. 

Komenou et al. (2005) au arătat că inexistența unei variații semnificative a valorilor 

fosfatazei alcaline a fost corelată cu un eșec în vindecarea fracturii. O creștere a valorii 

fosfatazei alcaline în primele 10 zile postoperator a fost corelată cu formarea de calus osos, 

dar menținerea valorilor ridicate la PAL și la două luni postoperator a însemnat formarea 

unui calus hipertrofic. 

Sousa et al. (2011), de asemenea, au corelat valorile crescute ale PAL la câine cu o 

calusare adecvată a unor fracturi osoase. 
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Astfel, putem afirma că valorile crescute ale fosfatazei alcaline, înregistrate la grupul 

BF la 14 zile postoperator, sugerează o activitate osteoblastică mai intensă în comparație cu 

lotul martor. 

Osteocalcinul seric provine atât din activitatea osteoclastelor, cât și din sinteza 

osteoblastelor, astfel că acum este văzut ca un marker al turnover-ului osos, nu ca un marker 

specific al formării osoase (Clarke, 2008). Variația valorilor osteocalcinului obținute pe 

parcursul studiului nu este susținută statistic. 

În studiul nostru am constatat o evoluție a calcemiei totale invers proporțională cu 

creșterea valorilor fosfatazei alcaline. 

La două săptămâni de la realizarea defectelor osoase, s-a evidențiat o ușoară scădere a 

calcemiei, dar cu creșterea fracției biodisponibine de calciu ionic, necesar impregnării 

matrixului osos neoformat. 

Am constatat modificări semnificative statistic ale valorilor calciului ionic, la ambele 

loturi luate în studiu, de la T0 la T1. La T2, valorile calciului ionic la lotul BF au fost în 

continuare mai mari în comparație cu momentul T0, diferența fiind susținută statistic. 

Această diferență este în concordanță cu nevoia de calciu biodisponibil necesar mineralizării 

calusului nou-format. 

Scăderea valorilor proteinemiei totale la animalele din lotul BF, de la T0 la T1 și de 

la T1 la T2 a fost susținută statistic. Variația valorilor proteinemiei totale la animalele din 

lotul martor a fost susținută statistic între T0 și T1. 

La lotul tratat cu biofitomodulatori AD tip DIEE, scăderea valorii proteinemiei serice 

a continuat până la T2 (21 de zile), acest lucru putând fi asociat cu o cantitate mai mare de 

calus nou-format la acest lot (descris în capitolul de investigații histologice). 

Concluzii parțiale 

Variațiile proteinemiei, fosfatazei alcaline și ale calcemiei sugerează o acțiune 

osteoblastică ușor mai intensă la nivelul animalelor din lotul BF 
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Capitolul IV, intitulat ”Investigații imagistice asupra vindecării osoase la șobolan 

sub influența biofitomodulatorilor AD DIEE” prezintă rezultatele obținute cu ajutorul 

radiografiei digitale și a tomografiei computerizate. 

Materiale și metode 

S-au folosit 12 șobolani din linia Wistar. Pentru realizarea defectelor osoase s-a 

folosit același protocol de lucru descris în capitolul III. 

Animalele au fost împărțite în două loturi egale, lot martor (lot M) și lot tratat cu 

biofitomodulatorii AD tip DIEE (lot BF). 

Biofitomodulatorii AD-DIEE au fost aplicați pe cuștile animalelor din lotul BF, câte 

trei pe fiecare cușcă, conform indicațiilor producătorului. Animalelor din lotul M li s-a 

aplicat pe cuști doar ambalajul dispozitivelor AD-DIEE. 

Aparatura medicala folosita pt imvestigațiile imagistice (Tabel 2) a fost reprezentată 

de un aparat de radiografie digital Villa și computer tomograf NewTom 3G. 

Imaginile obținute au fost analizate cu programele NNTViewer (pt ct-uri) și ImageJ 

(pentru radiografii).  

Tabel 2 

Investigații imagistice realizate la loturile luate în studiu 

Investigația 
1 săptămână 

postoperator 

2 săptămâni 

postoperator 

3 săptămâni 

postoperator 

6 săptămâni 

postoperator 

CT + - + + 

RX - + + + 

 

Rezultate și discuții 

La CT 

La 3 săptămâni postoperator au apărut fenomene evidente de calusare, dimensiunea 

medie a defectului scăzând până la 1.22 mm la martori și 1.06 mm la animalele tratate.  

La 6 săptămâni postoperator, defectul osos abia este vizibil datorită faptului că s-a 

umplut aproape complet cu calus nou format, dimensiunile defectelor reducându-se 
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semnificativ la ambele loturi de animale, până la o medie de 0.82 mm la martori si 0.72 mm 

la animalele tratate cu biofitomodulatori AD tip DIEE. Discontinuitatea care s-a observat pe 

imagini a fost o diferență de densitate osoasă, după cum demonstrează și investigațiile 

histopatologice din capitolul următor. Defectul este umplut cu calus nou format, fiind în curs 

de calcificare și remodelare. 

La RX 

La compararea intensității culorii între aria defectului și o suprafață identică de os 

compact adiacentă, s-au obținut rezultate susținute statistic, aspect care demonstrează că 

selecțiile pentru analiză de la nivelul defectelor au fost făcute corect, atât pentru imaginile de 

la 3 săptămâni, cât și de la 6 săptămâni postoperator. Media intensității culorii a fost mai 

mare la imaginile defectelor din lotul BF, dar această diferență nu a fost susținută statistic. 

La 6 săptămâni postoperator, la calcularea diferențelor de intensitate a culorii între 

defect si osul compact adiacent, aceste diferențe au fost mai mici pentru lotul BF comparativ 

cu lotul martor. Acest aspect demonstrează că la lotul BF, intensitatea culorii de la nivelul 

defectului este mai apropiată de culoarea osului compact, lucru susținut și statistic 

(p=0.046). 

Concluzii parțiale 

Investigațiile imagistice ne-au oferit informații clare și în dinamică asupra proceselor 

reparatorii desfășurate la nivelul defectului osos. 

La 3 și 6 săptămâni postoperator, imaginile CT au demonstrat că defectele osoase s-

au redus în diametru. Media diametrelor defectelor a fost mai mică la lotul BF, dar diferența 

față de lotul martor nu a fost susținută statistic. 

Analiza imaginilor radiologice cu programul ImageJ a arătat o intensitate a culorii 

mai mare în defectele osoase de la lotul BF comparativ cu lotul M. 

 

Capitolul V, intitulat ”Investigații histologice asupra vindecării osoase la șobolan 

sub influența biofitomodulatorilor AD DIEE” este ultimul capitol de cercetări proprii și 

prezintă rezultatele studiului histopatologic la șobolan. 
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Materiale și metode 

Au fost luați în studiu 18 șobolani Wistar. Pentru realizarea defectelor osoase s-a 

folosit același protocol de lucru descris în capitolul III. 

Animalele au fost împărțite în două loturi egale, lot martor (lot M) și lot tratat cu 

biofitomodulatorii AD tip DIEE (lot BF). 

Animalelor din lotul M li s-a aplicat pe cuști doar ambalajul dispozitivelor AD-DIEE. 

Biofitomodulatorii AD-DIEE au fost aplicați pe cuștile animalelor din lotul BF, câte trei pe 

fiecare cușcă, conform indicațiilor producătorului. 

Pentru investigațiile histologice s-au recoltat femurul operat la 2, 4 și 6 săptămâni 

postoperator. S-a recurs la eutanasierea animalelor, conform cu normele naționale și 

europene în vigoare. Probele au fost prelucrate histopatologic și colorate prin tehnica 

Tricrom Masson sau Hematoxilină-Eozină. 

Rezultate și discuții 

Studiul histopatologic arată că la toate momentele de recoltare, procesele de 

vindecare osoasă sunt mai avansate la lotul BF în comparație cu lotul martor.  

La 6 săptămâni postoperator, în grupul BF, continuitatea peretelui osos a fost 

asigurată de un strat continuu de țesut osos, care întrerupe comunicarea dintre exterior și 

canalul medular. Pe partea internă a acestui țesut osos, a proliferat un țesut osos spongios, 

alcătuit din trabecule osoase mai fine, care consolidează peretele osos, aspect neîntâlnit la 

animalele din lotul martor. 

Concluzii parțiale 

Procesele reparatorii au fost mai avansate la lotul BF în toate stadiile studiului. 

Biofitomodulatorii AD-DIEE s-au dovedit a avea un efect benefic, stimulând într-o 

oarecare măsură proliferarea osoasă, fără ca diferenţele să fie foarte mari faţă de martor.   

 

Capitolul VI enumeră concluziile generale, care se desprind din concluziile parțiale 

ale fiecărui capitol de cercetări proprii. 
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