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A apărut cea de a doua ediţie a 
cărţii „PATOLOGIA CHIRURGICALĂ 
A GLANDELOR PARATIROIDE” 
complet revizuită sub redacţia Prof. Dr. 
M.R. Diaconescu, singura monografie 
dedicată acestui subiect de patologie 
chirurgicală din ţara noastră.  

Tema tratată este de o reală 
actualitate, de la an la an apărând aspecte 
inedite privind creşterea numărului 
cazurilor şi formelor anatomo-clinice de 
boală, cât şi descrierea unor aspecte 
patogenice, legate de varietăţile 
secundare şi terţiare de hiperfuncţie 
paratiroidiană, în strânsă interdependenţă 
cu creşterea numărului centrelor în care 
se practică transplantul renal. 

Aşa cum sublinia Prof. Juvara în 
prefaţa primei ediţii, monografia Dr. 
Diaconescu, distins specialist ieşean, 
cunoscut pentru mai vechi preocupări în 
domeniul chirurgiei endocrine, se înscrie 
ca o apariţie editorială optimistă pentru 
evoluţia medicinei din ţara noastră.  

Lucrarea este structurată în trei capitole mari: Generalităţi, Hiperparatiroidismul 
primar şi Hiperparatiroidismul renal, împărţite în mai multe subcapitole. 

Primul capitol, Generalităţi, începe cu un scurt capitol de istoric, urmat de 
elemente de embriologie, anatomie şi histologie a glandelor paratiroide, elemente de 
fiziologie şi metabolismul calciului şi se încheie cu generalităţi despre 
hiperparatiroidism, prezentându-se noua clasificare, în care regăsim şi 
hiperparatiroidismul cuaternar, caracterizat ca formă evolutivă a hiperparatiroidismului 
primar, asociind „autonomizarea” adenomatoasă a unei glande cu deficit major al 
vitaminei D. 

Cel mai important capitol este Hiperparatiroidismul primar, în care sunt tratate 
toate aspectele acestei patologii, pornind de la epidemiologie, etiopatogenie, anatomie 
patologică, simptomatologie clinică şi diagnostic paraclinic, precum şi aspectele actuale 
în tratamentul medical şi chirurgical.  

În ceea ce priveşte tratamentul chirurgical, sunt tratate problemele de pregătire 
preoperatorie, anestezie, tehnică operatorie, autotransplantul paratiroidian, particularităţi 
ale tratamentului cancerului paratiroidian, tratamentul hiperparatiroidismului persistent 
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sau recidivat, abordul leziunilor mediastinale, dar întâlnim şi actualităţi privind 
tratamentul minim invaziv şi videoasistat, complicaţiile paratiroidectomiei şi 
hiperparatiroidismul postchirurgical. 

În ultimul capitol este prezentat hiperparatiroidismul renal (HPR) secundar, 
terţiar, boala metabolică osoasă din Insuficienţa Renală Cronică şi se încheie cu bogata 
experienţă a autorilor, 42 de cazuri de HPR (1994-2009): 23 pacienţi cu HPS şi 19 
pacienţi cu HPT. Principalele intervenţii practicate au fost: paratiroidectomii totale (în 6 
cazuri cu autotransplant), subtotale (23 de cazuri), cu rezultate favorabile atât imediate 
cât şi la distanţă. 

Bazat pe experienţa chirurgicală proprie şi pe studiul întregii bibliografii recente 
volumul conceput în stil european este uşor de parcurs datorită manierei concise, 
ordonate şi clare, fiind sistematizat didactic.  

Condiţia grafică deosebită face lectura agreabilă. 
Monografia se adresează atât chirurgilor generalişti şi endocrinologi, dar şi 

rezidenţilor, medicilor specialişti din domeniile înrudite, precum şi tuturor acelora care 
vor să-şi completeze cunoştinţele în chirurgia endocrină.  

Apariţia acestei cărţi complete şi actualizate din literatura românească, 
reprezintă un eveniment editorial deosebit, prof. dr. M.R. Diaconescu fiind cunoscut 
pentru pentru pasiunea şi perseverenţa sa în dezvoltarea chirurgiei endocrine.  
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