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La Editura POLIROM a apărut 
recent, sub redacţia acad. Eusebie 
Zbranca, reputat profesor al medicinei 
ieşene, o nouă monografie intitulată 
ENDOCRINOLOGIE: GHID DE 
DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ÎN 
BOLILE ENDOCRINE.  

Volumul beneficiază de aportul 
unei pleiade de medici endocrinologi 
valoroşi, care fac parte din colectivul 
Clinicii de Endocrinologie (Spitalul 
Universitar „Sf. Spiridon”, UMF „Gr. T. 
Popa” Iaşi) şi din echipa de cercetare a 
acestei clinici.  

Aşa cum precizează şi redactorul 
din primele rânduri, cartea este structurată 
ca un ghid de diagnostic şi tratament, 
conform noilor cerinţe din domeniul 
medical, ceea ce o face uşor abordabilă şi 
extrem de utilă practicianului care o 
lecturează. Ea este utilă deopotrivă 
specialiştilor endocrinologi, internişti, 
pediatri, ginecologi, medicilor de familie, 
oricărui clinician interesat de acest 
domeniu complex al endocrinologiei. 

În deschiderea volumului, prof.dr. 
E. Zbranca semnează un scurt istoric al dezvoltării acestei specialităţi medicale şi o 
trecere în revistă a evoluţiei endocrinologiei în ţara noastră.  

Un capitol care deschide calea prezentărilor ulterioare este cel în care sunt redate 
generalităţi privind hormonii, sinteze şi eliberarea acestora, principiile acţiunii lor, 
mecanismele de reglare ale sistemului endocrin, degradarea şi turnover-ul. 

Capitolul dedicat hipotalamusului, semnat de dna prof.dr. Voichiţa Mogoş, 
analizează hormonii releasing (structura, funcţiile, utilizarea în terapie) şi hormonii 
release-inhibiting.  

Nu sunt uitaţi nici hormonii antehipofizari (prof.dr. E. Zbranca), importanţi în 
reglarea funcţiei glandelor periferice şi care controlează funcţiile unor aparate, sisteme 
şi metabolisme. 
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În capitolul destinat glandei hipofize (prof. dr. Corina Găleşanu, prof. dr. E. 
Zbranca) sunt redate pe rând noţiuni de anatomie, explorarea endocrină a axului 
hipotalamo-hipofizar, sindromul de şa vidă, tumorile hipofizare, insuficienţa hipofizară, 
sindroamele hipotalamice.  

Glanda tiroidă este abordată din punct de vedere al datelor de embriologie, 
anatomie şi fiziologie, al evaluărilor funcţiei sale şi al afectării dale (afecţiuni legate de 
deficitul de iod, tireotoxicoze, hipotiroidie, tiroidite, guşi nodulare, cancer tiroidian).  

Şi glandele paratiroide (prof. dr. Corina Găleşanu), implicate în reglarea 
nivelului seric al calciului, sunt descrise anatomic şi se face o trecere în revistă a 
patologiei paratiroidiene (hiperparatiroidia, hipoparatiroidia, spasmofilia). 

Metabolismul osos şi osteoporoza sunt aduse în atenţie din cauza importanţei 
acestei maladii care se însoţeşte de o morbiditate şi o mortalitate îngrijorătoare. 

În capitolul acordat glandelor suprarenale (prof. dr. Carmen Vulpoi), după 
prezentarea datelor generale de anatomie şi fiziologie, sunt tratate insuficienţa 
corticosuprarenală cronică, sindroamele adrenogenitale, sindromul Cushing, 
hiperaldosteronismul primar, incidentaloamele suprarenale, feocromocitomul. 

Un capitol important se referă la gonade. Sunt abordate pe rând testiculul şi 
problematica sa (hipogonadisme, sindroame de insensibiliate la androgeni, testiculul 
necoborât congenital, ginecomastia), ovarele şi hipogonadismul feminin, hirsutismul, 
pubertatea, menopauza, infertilitatea masculină şi feminină, disfuncţiile sexuale 
masculine.  

Obezitatea şi tulburările de comportament alimentar (anorexia nervoasă, 
bulimia nervoasă) beneficiază de capitole separate, dată fiind gravitatea acestei 
probleme cu importante complicaţii, care afectează din ce în ce mai mult populaţia din 
ţările industrializate. 

Neoplaziile endocrine multiple (şef lucr. Dr. D. Brănişteanu) şi sindroamele 
endocrine paraneoplazice sunt, de asemenea, prezentate din punct de vedere al geneticii, 
manifestărilor clinice şi conduitei terapeutice. 

Un spaţiu larg este acordat diabetului zaharat despre care autorii expun 
etiopatogenia, fiziopatologia, diagnosticul pozitiv şi diferenţial, complicaţiile 
metabolice şi degenerative, monitorizarea pacientului cu diabet, tratamentul cu insulină 
şi antidiabetice orale. Sunt redate şi o serie de particularităţi de urmărire şi terapie în 
situaţii speciale. 

Interesante sunt capitolele care analizează durerea şi tulburările motricităţii în 
patologia endocrină hipotalamo-hipofizară, hipofizară, tiroidiană, paratiroidiană, 
suprarenaliană, gonadică şi în osteoporoza de cauză endocrină. 

Cartea este ilustrată cu numeroase figuri şi tabele care fac lectura mai uşoară şi 
inteligibilă pentru cititori. Bibliografia selectivă cuprinde lucrări de actualitate, precum 
şi multe citări ale autorilor români, inclusiv ale colectivului ieşean, din care reiese 
contribuţia pe care aceştia o aduc în domeniu. 

Apariţia acestei cărţi, una din cele mai complete şi actualizate din literatura 
românească, reprezintă un eveniment editorial deosebit, iar redactorul, cunoscut pentru 
înaltul său profesionalism, pentru pasiunea şi perseverenţa pe care le pune în tot ceea ce 
realizează, face parte din rara categorie a acelor oameni care constituie fermentul şi 
motorul mersului înainte. 

 
 

E. Târcoveanu 


