Anexa 4
ACTIVITATEA EDITORIALĂ
Publicaţii ştiinţifice catedra Anatomia Omului nr. 1 în anul 2004

Nr
d/o

1

Denumirea lucrării

Autorul şi coautorii
(numele, prenumele)

2

3

Monografii,
elaborări
metodice,
articole,
teze

Volumul,
coli de
tipar

Date bibliografice
(unde-i publicată)

4
Teză

5

6

0,05

Тезисы VII Конгресса МАМ, Казань, 2004.
Морфология, 2004, 126, 4, с. 57

М.И. Штефанец
Н.М. Фрунташ
Т.А. Штефанец

Teză

0,05

Микроморфология нервно-сосудистого аппарата
гепатолигаментарного комплекса

И.М. Катеренюк

Teză

0,05

4.

Проекция органов малого таза с геометрической
точки зрения

А.П. Бабуч
З.А.Зорина
С.С. Цуркану

Teză

0,05

5.

Индивидуальные особенности виллизиева круга

А.П. Бабуч
З.А.Зорина
С.Д. Шевченко

Teză

0,05

Тез. докл. Всеукраинской научной
конференции «Актуальные вопросы
клинической анатомии и оперативной
хирургии». Клинична анатомия та
оперативна хирургия.
Чернiвцi (БДМА), 2004, 3, с. 64
Тез. докл. Всеукраинской научной
конференции «Актуальные вопросы
клинической анатомии и оперативной
хирургии». Клинична анатомия та
оперативна хирургия.
Чернiвцi (БДМА), 2004, 3, с. 47
Тез. докл. Всеукраинской научной
конференции «Актуальные вопросы
клинической анатомии и оперативной
хирургии». Клинична анатомия та
оперативна хирургия.
Чернiвцi (БДМА), 2004, 3, с. 38
Тез. докл. Всеукраинской научной
конференции «Актуальные вопросы
клинической анатомии и оперативной
хирургии». Клинична анатомия та
оперативна хирургия.
Чернiвцi (БДМА), 2004, 3, с. 46

Морфология вне- и внутриорганного нервнососудистого аппарата гепатолигаментарного
комплекса
Макромикроскопическая характеристика
лимфатических сосудов фуникулотестикулярного
комплекса человека

И.М. Катеренюк

3.

1.

2.

6.

Особенности черепно-мозговых травм у детей

В. Супчук

Teză

0,05

7.

Тез. докл. Всеукраинской научной
конференции «Актуальные вопросы
клинической анатомии и оперативной
хирургии». Клинична анатомия та
оперативна хирургия.
Чернiвцi (БДМА), 2004, 3, с. 60 – 61
Sixth international symposium of clinical
anatomy. Varna, 2004.
Scripta Scientifica Medica, vol. 36, 2004,
supplement 1, p. 97
Sixth international symposium of clinical
anatomy. Varna, 2004.
Scripta Scientifica Medica, vol. 36, 2004,
supplement 1, p. 53
Sixth international symposium of clinical
anatomy. Varna, 2004.
Scripta Scientifica Medica, vol. 36, 2004,
supplement 1, p. 47
Sixth international symposium of clinical
anatomy. Varna, 2004.
Scripta Scientifica Medica, vol. 36, 2004,
supplement 1, p. 98
Anale ştiinţifice. Probleme medico-biologice,
farmaceutice, de sănătate publică şi
management. Ed. V, v. I. USMF “N.
Testemiţanu”, Chişinău, 2004, p. 44 – 48

Morphology of the elements of immune system of the
funicle testicular complex

Ştefaneţ M., Ştefaneţ T., Supciuc
V., Zorin Z., Babuci A.

Teză

0,05

8.

Sources of the hepatoligamentar complex innervation

I. Catereniuc

Teză

0,05

9.

The cholinergic and adrenergic vegetative innervation
of capsulo-ligamentar structures of hip joint

Teză

0,05

10.

Some specific features of cranio-cerebral traumatisms
in children

Andrieş V., Batâr D., Poburnaia E.,
Covaliu V., Certan G., Caragia T.,
Zorin Z., Cheptănari S., Babuci A.,
Titova T., Globa L.
Supciuc V.

Teză

0,05

11.

Substratul morfofuncţional al sănătăţii sau anatomie
preventivă

M. Ştefaneţ, D. Batâr, T. Ştefaneţ,
T. Titov, I. Catereniuc, A. Babuci,
V. Supciuc, E. Beşliu, Z. Zorin,
S. Cheptănaru, O. Belic

Articol

0,25

12.

Morfologia interrelaţiilor neurovasculotisulare din
complexul hepatoligamentar în aspect microscopic

I. Catereniuc

Articol

0,25

Anale ştiinţifice. Probleme medico-biologice,
farmaceutice, de sănătate publică şi
management. Ed. V, v. I. USMF “N.
Testemiţanu”, Chişinău, 2004, p. 39 – 43

13.

Argumentarea funcţională a relaţiilor nervoase
interorganice

V. Andrieş, I. Catereniuc, L. Globa,
E. Poburnaia, G. Certan, T.
Caragia,
V. Covaliu, T. Titova, A. Babuci

Articol

0,5

Anale ştiinţifice. Probleme medico-biologice,
farmaceutice, de sănătate publică şi
management.
V. I. USMF “N. Testemiţanu”,
Chişinău, 2004, p. 24 – 33

14.

Modificări microscopice la nivelul creierului în
traumatismul craniocerebral

Viorica Supciuc

Articol

0,2

Anale ştiinţifice. Probleme medico-biologice,
farmaceutice, de sănătate publică şi
management.
V. I. USMF “N. Testemiţanu”,
Chişinău, 2004, p. 49 – 52

Viorica Supciuc

Articol

0,15

G. Certan, V. Andrieş, A. Babuci,
T. Botnari-Caragia, T. Levinţa

Articol

0,3

I. Catereniuc,
E. Onea

Inovaţie

Anale ştiinţifice. Probleme medico-biologice,
farmaceutice, de sănătate publică şi
management.
V. I. USMF “N. Testemiţanu”,
Chişinău, 2004, p. 53 – 55
Anale ştiinţifice. Probleme medico-biologice,
farmaceutice, de sănătate publică şi
management.
V. I. USMF “N. Testemiţanu”,
Chişinău, 2004, p. 33 – 38
Inovaţie, MSRM, certificat de inovator
Nr. 4142 din 09.06.2004

O. Belic

Articol

0,2

Curierul medical Nr. 5 (281), 2004, p. 22 - 25

manual pentru
cl. XI-a (profil
umanist)
manual pentru
cl. XI-a (profil
real)

7,2

Chişinău: Cartdidact, 2004

10,4

Chişinău: Cartdidact-Reclama, 2004

15.

Studiul imagistic al contuziei cerebrale

16.

Modificările morfologiei elementelor nervoase
intramurale ale venei cave superioare în stenoza mitrală
decompensată

17.

18.

Metodă de fotografiere a pieselor anatomice
macroscopice şi macromicroscopice în raze de lumină
naturală / artificială directe şi incidente
Prolapsul organelor genitale feminine interne

19.

Biologie. Procese şi sisteme vitale

V. Rudic, L. Dencicov,
D. Batâr, V. Sandu

20.

Biologie. Procese şi sisteme vitale

V. Rudic, L. Dencicov,
D. Batâr

Anexa 9
SUSŢINEREA TEZELOR
catedra Anatomia omului nr. 1 în anul 2004

Nr.
d/o
1.

Tema, specialitatea
şifrul
“Inervaţia şi vascularizaţia periostului
femurului în condiţii normale şi în endarterita
obliterantă”
14.00.02 – Anatomia omului

Autorul,
Doctor
Conducător Habilitat
ştiinţific
sau doctor
Autor
– Doctor
Tamara V.
Hacina.
Conducător
ştiinţific
Prof. Dr.
C.
Niculescu

Data aprobării a
Consiliul ştiinţific,
comisiei
data susţinerii,
superioare
de
Instituţia
atestare
Comisia de doctorat Documentele vor fi
de
pe
lângă prezentaţe
spre
Universitatea
de nostrificare la CSA
Medicină şi Farmacie a RM
“Carol
Davila”,
Bucureşti, România
11.VI.2004

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
“NICOLAE TESTEMIŢANU”
CATEDRA ANATOMIA OMULUI Nr. 1
CZU 616-018.2+612.75
“COORDONAT”
Prorector pentru activitatea
ştiinţifică, Dr. habilitat,
profesor universitar
V. Prisacari

“APROBAT”
Rector al USMF “Nicolae Testemiţanu”,
academician al AŞ din R. Moldova,
Dr. habilitat, profesor universitar
I. Ababii

____________________

____________________

“____” _________ 2004

“____” __________2004

DAREA DE SEAMĂ
PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICA ÎN ANUL
2004 PE TEMA:
INERVAŢIA ŢESUTULUI CONJUNCTIV ÎN NORMĂ ŞI
PATOLOGIE. MORFOLOGIA FORMAŢIUNILOR PARA- ŞI
PERIVISCERALE ŞI A CELOR PARA- ŞI PERIVASCULARE.
PARTICULARITĂŢILE MORFOFUNCŢIONALE ALE ORGANELOR
DIFERITOR SISTEME ÎN PERIOADELE CRITICE ALE DEZVOLTĂRII
POSTNATALE

Şef catedră Anatomia omului nr 1,
facultatea medicină generală,
dr. habilitat, profesor universitar

M. Ştefaneţ

Coordonator ştiinţific
dr., conferenţiar universitar

I. Catereniuc

Notă explicativă
1. Darea de seamă privind activitatea de cercetare ştiinţifică pe anul 2004 la
catedra Anatomia omului nr 1, facultatea medicină generală.
1. 1. Tema: Inervaţia ţesutului conjunctiv în normă şi patologie. Morfologia
formaţiunilor para- şi periviscerale şi a celor para- şi perivasculare.
Particularităţile morfofuncţionale ale organelor diferitor sisteme în perioadele
critice ale dezvoltării postnatale.
1. 2.
Conducător (consultant) ştiinţific DH, profesor universitar M.
Ştefaneţ.
Executori: I. Catereniuc, dr. conf. universitar (teza de doctor habilitat, în etapa
de finisare, începutul studiului 1998); O. Belic, lector superior, doctorand fără
frecvenţă (teza de doctorat în etapa de finisare, începutul studiului 1999); asistenţii
A. Babuci şi L. Globa (teza de doctorat, doctoranzi fără frecvenţă).
1. 3. Cercetările s-au efectuat pe piese anatomice integrale, utilizând disecţia
anatomică, metoda macromicroscopică de colorare electivă a preparatelor anatomice
totale cu reactivul Schiff, metode neurohistologice, neurohistochimice, histologice.
S-au stabilit sursele suplimentare (auxiliare) de inervaţie, zonele cu inervaţie dublă,
triplă etc., de suprapunere a nervilor, inervaţia încrucişată pentru organele pare şi cea
homo- şi contrlaterală a unor organe interne impare, au fost stabilite particularităţile
sistemului nervos al vaselor sangvine în periost, în capsula unor articulaţii, viscere şi
în anexele peritoneale ale organelor interne (ligamentele ficatului, uterului). S-au
studiat particularităţile morfologice ale ductului limfatic toracic, vaselor limfatice,
mezourilor şi organelor interne. O deosebită atenţie se acordă anatomiei variabilităţii
individuale atât în aspect macroscopic cât şi în cel macro-microscopic,
particularităţilor morfofuncţionale ale diverselor organe puse în studiu în perioadele
critice ale dezvoltării postnatale. Cercetările se efectuează de către competitori
contra plată.
1. 4. Rezultatele principale. S-au stabilit legităţile inervaţiei şi particularităţile
aparatului nervos extra- şi intraorganic al periostului, al articulaţiilor, al vaselor
sangvine şi ale unor viscere în aspect macroscopic, macromicroscopic şi
microscopic; s-a determinat topografia zonelor reflexogene, a zonelor de inervaţie
dublă, triplă etc., inervaţia încrucişată (pentru organele pare) şi cea homo- şi
contrlaterală (pentru organele impare). S-a specificat prezenţa a patru tipuri de vase
limfatice, morfologia cărora reflectă starea lor funcţională; s-a stabilit sistemul de
cisterne şi, în premiera, prin colorarea cu reactivul Schif, în structura sistemului
limfatic s-a determinat o formaţiune activă, dinamică, bogat vascularizată şi inervată
– numită macromicrosegment limfatic, care este argumentată morfologic,
topografic şi funcţional.
Rezultatele multiplelor investigaţii morfofuncţionale în special a celor ce ţin de
particularităţile modificărilor ce au loc în perioadele critice ale dezvoltării postnatale
sunt puse la baza elaborării unui sistem de utilizare a acestor cunoştinţe în prevenirea
maladiilor şi combaterea îmbătrânirii precoce, unei noi ramuri în ştiinţele
morfologice – anatomia preventivă (M. Ştefaneţ, 2000, 2004).
Şef de catedră

M. Ştefaneţ

Anexa 5
COLABORĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

catedra Anatomia omului nr. 1, anul 2004
Nr
d/o

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Instituţiile de colaborare
(denumirea desfăşurată)

2
Universitatea de medicină şi
farmacie, Bucureşti

Tematica colaborării,
termenul

3
Particularităţile morfofuncţionale ale
sistemului nervos, limfatic şi imun,
ale aparatului locomotor
Universitatea de medicină din
Particularităţile morfofuncţionale ale
Minsk
SNV, inervaţiei viscerelor şi vaselor
sangvine
Universităţile de medicină din
Particularităţile morfofuncţionale ale
Constanţa şi Cluj-Napoca
sistemului nervos, limfatic şi imun,
ale aparatului locomotor
Universitatea de medicină din
Particularităţile morfofuncţionale ale
Kiev
sistemului nervos, limfatic şi imun,
ale aparatului locomotor
Universitatea de medicină şi
Particularităţile morfofuncţionale ale
farmacie din Iaşi
sistemului nervos, limfatic şi imun,
ale aparatului locomotor
Laboratorul de neuromorfologie Studierea prin diverse metode
de pe lânga complexul cardiologic histochimice a particularităţilor
ştiinţifico-practic al MS din F.
aparatului neurovascular al
Rusă (cond. - acad. V.N. Şvaleov) complexului hepatoligamentar şi
ductului limfatic toracic

Forma de
colaborare
(contract
economic,
granturi,
proiecte)
4
Contract
colegial

Volumul de
finanţare,
produsul
furnizat în
urma
cercetărilor
5
-

Savanţii străini

Contract
colegial

-

Academicianul
P. Lobko
(R. Belarusi)

Contract
colegial

-

Contract
colegial

-

Contract
colegial

-

Contract
colegial

-

care au vizitat
subdiviziunea
(numele, ţara)
6

Prof. universitar
Gr. Mihalache
(România)

Anexa 7
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR ŞI REZIDENŢILOR

Catedra Anatomia omului nr. 1 în anul 2004
Numele

Numărul

responsabilului

studenţilor,

Nr.

de activitatea

rezidenţilor

d/o

cercului ştiinţific

antrenaţi în

al studenţilor şi

activitatea

rezidenţilor

ştiinţifică

1

2

3

4

5

1.

V. Supciuc

160 studenţi

Conferinţa ştiinţifică anuala a USMF

15 / 4

Studenţii participanţi la conferinţe
inclusiv peste hotare (de specificat
numele şi unde)

Denumirea
Comunicare,

publicaţiilor,

poster

invenţiilor
inovaţiilor

Opinii şi recomandari
în vedera ameliorării
cercetărilor ştiinţifice
studenţeşti şi a tinerilor
medici

6

7
1.

De

stabilit

“N. Testemiţanu”: 19 participanţi,

ştiinţifice

dintre care menţionaţi cu diplome:

altor

Mecineanu E., Zeohova X.
Zolottco I., Plămădeală N.

cu

relaţii

studenţii

universităţi

de

comunicare

medicină de peste hotare

comunicare

2.

De

realizat

o

preselecţie a rapoartelor
prezentate

la

fiecare

catedră din care ele ies.

Popa Carolina

comunicare

Anexa 6
PARTICIPĂRI LA FORURI ŞTIINŢIFICE (NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE)

catedra Anatomia omului nr. 1 în anul 2004
Numărul
participanţilor
(total / alte ţări

Denumirea raportului
Gradul distincţiei

Nr
d/o

Denumirea forumului
(naţional / internaţional)

Participanţii (numele,
prenumele)

Data locul şi
durata

1
1.

2
Conferinţa ştiinţifică anuală
a colaboratorilor şi
studenţilor USMF
“N. Testemiţanu”

3
M. Ştefaneţ

4
16.X.2004
USMF
“N. Testemiţanu”

2.

Conferinţa ştiinţifică anuală
a colaboratorilor şi
studenţilor USMF
“N. Testemiţanu”

I. Catereniuc

16.X.2004
USMF
“N. Testemiţanu”

Morfologia interrelaţiilor
neurovasculotisulare din
complexul hepatoligamentar în
aspect microscopic

3.

Conferinţa ştiinţifică anuală
a colaboratorilor şi
studenţilor USMF
“N. Testemiţanu”

V. Supciuc

16.X.2004
USMF
“N. Testemiţanu”

Modificări microscopice la
nivelul creierului în
traumatismul craniocerebral

5
16 lectori
catedrei
(secţia 1.1.)

6
ai
Substratul morfofuncţional al
sănătăţii sau anatomie preventivă

Anexa 8
ACTIVITATEA DOCTORANZILOR ANII 2000 – 2004
catedra Anatomia omului nr. 1

1

Conducătorul
ştiinţific
(numele,
prenumele)
2

1.

M. Ştefaneţ

Nr
d/o

3

Forma de
studii
(la zi sau fără
frecvenţă)
4

O. Belic

Fără frecvenţă

Doctorand
(numele,
prenumele)

Autohton/
străin (ţara)

Tema de cercetare

N-a susţinut
(de indicat
cauză)

5

6

7

Autohton

Morfologia sistemului de suspendare a uterului

Data susţinerii se
concretizează
actual la CSA

2.

M. Ştefaneţ

A. Babuci

Fără frecvenţă

Autohton

Particularităţile morfofuncţionale ale bolţilor

Tema nu este

piciorului în diferite perioade ale ontogenezei

întărită

postnatale

3.

M. Ştefaneţ

L. Globa

Fără frecvenţă

Autohton

Morfologia ductului limfatic toracic în perioadele

25.06.2003 –

critice ale dezvoltării postnatale

data întăririi
temei la etapa IVa

Anexa 16
ACTIVITATEA DE INOVAŢIE

catedra Anatomia omului nr. 1 în anul 2004

Numărul de înregistrare al
Nr.

inovaţiei (numai începând
cu nr. 4104)

1
1.

2
Certificat de inovator
nr. 4142 din 09.06.2004

Eliberate

Au participat

“certifica

Autorii

t de

inovaţiei

Doctoranzi

Rezidenţi

Studenţi

Colaboratori

3

4

5

6

7

8

1

I. Catereniuc

-

-

-

1

inovator”

Anexa 11
PLANUL ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE
pe anul 2005, catedra Anatomia omului nr. 1
nr
d/
o
1
1.

2.

3.

4.

Denumirea temei generale

Scopul

2
Morfologia formaţiunilor
para- şi perivasculare şi
a celor para- şi periviscerale.
Particularităţile
morfofuncţionale ale organelor
diferitor sisteme în perioadele
critice ale dezvoltării postnatale
Morfologia formaţiunilor
para- şi perivasculare şi
a celor para- şi periviscerale.
Particularităţile
morfofuncţionale ale organelor
diferitor sisteme în perioadele
critice ale dezvoltării postnatale

3
De
a
studia
structura
macromicrosegmentară a
sistemului limfatic

Morfologia formaţiunilor
para- şi perivasculare şi
a celor para- şi periviscerale.
Particularităţile
morfofuncţionale ale organelor
diferitor sisteme în perioadele
critice ale dezvoltării postnatale
Morfologia formaţiunilor
para- şi perivasculare şi
a celor para- şi periviscerale.
Particularităţile
morfofuncţionale ale organelor
diferitor sisteme în perioadele
critice ale dezvoltării postnatale

De
a
morfologia
sistemului
suspendare
uterului

De
a
studia
morfologia ductului
limfatic toracic în
perioadele critice
ale
dezvoltării
postnatale

studia
de
a

Studierea
morfologiei
esofagului şi a
formaţiunilor paraşi periesofagiene

Sarcinile esenţiale ale
Cercetării
Ştiinţifice
4
De a stabili prin metode
macromicroscopice particularităţile
morfofuncţionale
a
macromicrosegmentelor limfatice

Conducătorul
ştiinţific şi
executorii

Volumul de
finanţare
(în lei MD)

Termenul
Definiţivării

5
Rezultatele obţinute pot fi
folosite în oncologie, terapie,
chirurgie

6
M. Ştefaneţ

7
-

8
2007

Elucidarea particularităţilor de
structură, vascularizaţie şi inervaţie
a ductului limfatic toracic în
perioadele critice ale dezvoltării
postnatale în special prin metoda
macromicroscopică de colorare
electivă cu reactivul Schiff şi alte
metode
macro-,
macromicro-,
microscopice şi neurohistochimice
De a stabili particularităţile
macromicroscopice ale sistemului
de suspendare a uterului

Rezultatele pot fi folosite în
oncologie, chirurgie

M. Ştefaneţ
L. Globa

-

2007

Rezultatele obţinute vor
aplicate
în
obstetrică
ginecologie

M. Ştefaneţ
O. Belic

-

2005

De
a
concretiza
corelaţiile
esofagului
cu
elementele
paraesofagiene în porţiunea toracică

Rezultatele pot fi utilizate în
Chirurgie

M. Ştefaneţ
Z. Zorin

-

2007

Rezultatele
Preconizate

fi
şi

5.

Morfologia formaţiunilor
aparatului neurovascular extraşi intraorganic al complexului
hepatoligamentar

De
a
stabili
particularităţile
morfologice
ale
aparatului
neurovascular
extraşi
intraorganic
al
complexului
hepatoligamentar în
aspect
macro-,
macromicroşi
microscopic

Prin diverse metode de investigaţii
(macroscopice, macromicroscopice,
microscopice, histochimice etc.) de
concretizat sursele de inervaţie,
structura
şi
caracteristica
morfofuncţională a elementelor
neurovasculare
ale
anexelor
peritoneului hepatic şi ale ficatului
(conductori nervoşi, componentul
celular al ganglionilor vegetativi de
diversă specializare, componenţa
plexurilor etc.)

De stabilit:
1. Surse adăugătoare de inervaţie
ale ficatului la nivel macro- şi
macromicroscopic.
2. Caracteristica morfologică a
sistemului neurovegetativ la nivel
macromicroscopic şi microscopic
.3. Rezultatele pot fi folosite în
hepatologie,
chirurgie,
transplantologie şi alte disciplini
clinice.

6.

Morfologia formaţiunilor
para- şi perivasculare şi
a celor para- şi periviscerale.
Particularităţile
morfofuncţionale ale organelor
diferitor sisteme în perioadele
critice ale dezvoltării postnatale

De
studiat
particularităţile
morfofuncţionale
ale
bolţilor
piciorului în diferite
perioade
ale
ontogenezei
postnatale
Morfologia
sistemului
ligamentar
al
stomacului
şi
splinei

Stabilirea factorilor modificatori ai
piciorului şi unor norme igienice
care ar preîntâmpina apariţia
modificărilor nedorite, precum şi
determinarea
corelaţiei
dintre
factorii externi şi interni în
provocarea modificărilor bolţilor
piciorului
Prin metode macromicroscopice de
studiat particularităţile diferitor
ligamente ale stomacului şi splinei

Rezultatele sunt net importante
în ortopedie şi alte disciplini
clinice

7.

Morfologia formaţiunilor
para- şi perivasculare şi
a celor para- şi periviscerale.
Particularităţile
morfofuncţionale ale organelor
diferitor sisteme în perioadele
critice ale dezvoltării postnatale

Rezultatele vor fi folosite în
terapie,
chirurgie,
transplantologie
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