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Abstract 
 Bolile care pot afecta produsul de concepție în diversele sale stadii de evoluție, mai întâi 

în viața intrauterină - ca embrion și făt -, apoi postnatal, ca sugar și copil, sunt o realitate tot 

mai frecventă în condițiile vieții „moderne.” Profilactic însă, debutul celor mai multe boli poate 

fi prevenit. În practica clinică a Centrului Medical de Apiterapie, pe baza analizelor de 

laborator și a altor investigații medicale, apiterapia aplicată viitoarei mame devine apiprofilaxie 

a posibilelor afecțiuni ale fătului și copilului. Majoritatea bolilor -  în aceste stadii de viață - se 

datorează disfuncțiilor metabolismului matern, iar apiterapia și-a demonstrat potențialul de a-l 

reechilibra. Aceasta este cea mai firească și cea mai eficientă cale de a face apiprofilaxia 

copilului, fără efecte secundare nici pentru acesta, nici pentru mamă. Mai mult și foarte 

important: prin apiprofilaxie se previn și boli care nu sunt congenitale, ci au un debut târziu, în 

adolescență sau tinerețe, mulți copiii născându-se cu predispoziția congenitală de a le face, 

predispoziție dobândită încă din viața intrauterină. 

 

Bolile copiilor  

Cazuistica acumulată de-a lungul anilor în baza noastră de date
1
, privitoare la bolile 

copiilor, vine să confirme faptul că sănătatea fătului, sugarului, copilului și, nu în puține cazuri, a 

adolescentului și chiar adultului, sunt dependente de mai mulți factori. Nu vom face un inventar 

al acestora, dar reafirmăm: cel mai important factor al asigurării sănătății copiilor este însăși 

starea de sănătate a părinților.
 

Bolile copiilor, ca orice boli, sunt opusul stării de sănătate, cu afectări metabolice, fizice, 

mentale, psihice, traduse prin semne, simptome și manifestări. Nu intenționăm să facem un 

inventar al bolilor copiilor, nici o clasificare riguroasă a lor. Pentru a răspunde intențiilor 

studiului de față: 

- prezentăm una dintre cele mai simple clasificări
2
 a bolilor copiilor (pagina 

următoare); 

- afirmăm potențialul incomparabil al apiprofilaxiei de a preveni debutul celor mai 

multe boli ale copiilor; 

- evidențiem potențialul diagnostic pentru părinți și prognostic pentru copii al 

analizelor numite electroforeza proteinelor serice (EPS) și calciul ionic (Ca
2+

). 

                                                           
1
 Apitherapy Medical Research este baza de date a clinicii Apitherapy Medical Center. Cuprinde investigațiile 

medicale ante și post apiterapie, privind bolile tratate apiterapeutic.  Ca și cu alte ocazii, reafirmăm posibilitatea 

liberului acces al specialiștilor - medici, farmaciști, cercetători - la informațiile acumulate de-a lungul anilor. 
2
 Clasificarea bolilor copiilor întâmpină reale dificultăți. Spre exemplu, unele boli metabolice pot fi genetic 

ereditare, pot fi genetic dobândite prin mutații apărute în timpul vieții intrauterine, se pot datora unor deficiențe 

metabolice materne (absența unor enzime, aminoacizi etc.), unor deficiențe metabolice dobândite intrauterin sau 

post natal etc. 
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Clasificarea bolilor copiilor 
 

I. Boli care au cauze: 

1) exogene - cele provocate de cauze/agenți patogeni din afara organismului; 

2) endogene - cele provocate de cauze/disfuncții interne organismului; 

3) idiopatice - cele ale căror cauze nu sunt cunoscute (sunt criptogene); 

 

 II.Boli care sunt: 

 

I) congenitale (prezente la naștere) - ereditare sau dobândite în timpul vieții 

intrauterine: 

 

a) genetice: - cu transmitere ereditară parentală; 

 colaterale  

- existente la rude (colaterale, boli familiale), manifestate sau nu parental; uneori 

pot „sări”, ca transmitere, o generație sau unii membri ai generației ( epilepsia, 

polichistoza renală etc.);         

- dobândite - determinate de posibile mutații genetice apărute în stadiul vieții 

intrauterine, deci inexistente parental ori colateral; 

b) cromozomiale -  datorate unor aberații cromozomiale (sindromul Down, de exemplu); 

c) metabolice  

- foarte severe, cu cauze endocrine și genetice transmise sau dobândite materno-fetal 

(fenilcetonuria, hipotiroidismul, mucoviscidoza, galactozemia etc.); 

- materno-fetale, care nu au cauze genetice, datorându-se mai ales 

insuficienței/excesului unor substanțe necesare funcțiilor normale ale 

metabolismului matern (pot fi corectate dacă sunt identificate ante concepție ori în 

primele luni de sarcină); 

d) infecțioase  
- virale (virusurile hepatitelor B și C, herpetice- HSV I, HAV II -, Human 

Papilloma Virus – HPV, HIV etc.); 

- bacteriene - inclusiv cele din grupul bolilor cu transmitere sexuală (BTS); 

e) iatrogene (medicamentoase)  
- datorate medicamentelor luate de mame pentru epilepsie, diabet, alte afecțiuni 

sau, total neindicat, automedicației;  

f) malformații fetale  
- din cauze genetice, cromozomiale, metabolice - excesul sau deficitul în unele 

substanțe (vitamine, enzime etc), unele boli parentale, alimentația, unii factori de 

mediu, expunerea la radiații, contactul cu substanțe toxice, fumatul, alcoolul etc.; 

 g) idiopatice (criptogene) - boli ale căror cauze nu sunt cunoscute; 

 

II) dobândite post natal - de către sugar, copil, adolescent, tânăr: 

 

a) boli datorate predispoziției congenitale de a le face:  

- epilepsia, astmul, artrita juvenilă, boala Crohn, ileita, colita ulcero-hemoragică, 

alte boli autoimune, unele boli cardio-vasculare, androgenizarea hormonală 



(sindromul adrenogenital - cel neprovocat de contraceptivele estroprogestative sau 

de eforturile fizice intense și de durată - munci fizice grele, antrenamentele 

sportivilor - etc. 

 b) boli cu cauze exogene; 

 c) boli cu cauze endogene. 

 

Înainte de abordarea temei pe care ne-am propus-o, vom face câteva referiri cu privire la 

semnificațiile noțiunilor cuprinse în clasificarea pe care am prezentat-o. În clasa bolilor 

congenitale - boli cu care copilul se naște -  sunt incluse: 

- bolile care sunt transmise ereditar de către părinți; 

- boli dobândite în timpul vieții intrauterine
3
. 

Bolile ereditare sunt prezente ca predispoziții în zigot
4
 - oul din care se va forma copilul, 

fiind purtate, ca informație genetică, de către spermatozoid și de către ovulă. Prin urmare, acestea 

sunt potențial prezente din momentul nidației și trecerii la stadiul embrionar al vieții intrauterine. 

Acestea pot fi boli ereditare genotipice, dar și boli ereditare prin aberații cromozomiale5. Nu 

toate bolile genetice congenitale sunt ereditare: unele boli genetice pot să apară și datorită unor 

mutații genetice care afectează embrionul, deci fără ca acestea să fie transmise parental. 
 

Bolile metabolice
6
 pot fi ereditare, transmise și patern - purtător fiind spermatozoidul, dar 

cel mai adesea sunt transmise matern, datorită unor mutații ale ADN-ului mitocondrial
7
. Dacă în 

alte țări se pot face teste pentru câteva zeci de boli metabolice la nou-născut, în România, se fac 

                                                           
3
 Generic acestea se numesc, după caz, embriopatii sau fetopatii. 

4
 Zigotul este oul fecundat - o celulă rezultată din fecundarea ovulei de către spermatozoid. 

5
 Bolile ereditare genotipice - numite și boli ereditare adevărate - sunt cele a căror cauză este determinată de 

prezența unor mutații genetice patologice care, ereditar,  sunt transmisibile. Bolile ereditare prin aberații 

cromozomiale sunt provocate de diverse anomalii prezente la nivelul cromozomilor.  
6
 De fapt, noțiunea de boli metabolice include o paletă atât de largă de boli, încât în clasificarea făcută cu contribuție 

internațională, acestea sunt cuprinse într-un capitol aparte, intitulat „Boli endocrine, de nutriție și metabolism”. 

Acestea pot debuta prin absența sintezei unei enzime sau a altor proteine importante în metabolismul uman, ca 

manifestări ale unor anomalii hormonale (endocrine), dar pot fi determinate, pur și simplu, de dezechilibre ale 

aportului alimentar. Bolile metabolice se pot manifesta prin dezechilibre ale metabolismului glucidic (ca în diabet, 

galactozemii, glicogenoze etc.), prin anomalii ale metabolismului nucleotidelor (ca în gută), prin dezechilibre ale 

metabolismului lipidic (ca în obezitate și dislipidoză), sau ca într-un lung șir de alte dezechilibre - ca cel acidobazic, 

ionic, hidric, osmotic, mineral, fosfocalcic, vitaminic etc. Debutul unor boli metabolice poate fi prevenit, altele pot fi 

tratate - fiind compatibile cu viața -, după cum altele, cele severe, sunt incompatibile cu viața. 
7
 Pe lângă ADN-ul genomic (format din informația genetică transmisă de cromozomii materni și paterni - zestrea 

genetică comună), fiecare celulă a organismului uman conține și ADN-ul mitocondrial, care prezintă 37 de gene 

aparținînd numai mamei. Mitocondriile sunt organite celulare care se transmit numai pe linie maternă, purtătorul lor 

fiind ovocitul, deci transmit numai ereditatea maternă (extranucleară: în nucleul celulelor se află ADN-ul genomic). 

Aceste organite sunt laboratoarele energetice ale celulei. Prin enzimele pe care le conțin, determină respirația 

celulară, fosforilarea oxidativă și sinteza energiei necesară organismului. Genomul mitocondrial este sensibil 

deosebit de genomul celular (care conține zestrea ereditară de proveniență materno-paternă). Atunci când genele 

ADN-ului mitocondrial suferă anumite mutații, au loc scăderi ale producției de energie, fapt care conduce la 

afecțiuni numite mitocondropatii (patologii mitocondriale). Se cunosc circa 60 de boli mitocondriale, care afectează 

producerea de energie în mușchi și nervi. Mutațiile suferite de ADN-ul mitocondrial de-a lungul vieții, au un rol 

important în procesul de îmbătrânie. Ante concepție, se pot identifica unele afectări mitocondriale: se determină, 

spre exemplu, anticorpii anti-mitocondriali (AMA), pentru prognosticarea cirozei biliare primitive, cirozei 

criptogene, lupusului eritematos sistemic (LES), anemiei pernicioase, bolii Addison, tiroiditei etc. (sunt cazuri de 

astfel de boli în care anticorpii nu se pozitivează, dar și cazuri în care aceștia se pozitivează, dar fără ca boala să fie 

manifestă). 
 

 



curent teste numai pentru două dintre acestea: fenilcetonuria
8
 și hipotiroidismul congenital9. În 

fine, reținem: cele mai multe boli congenitale, fără a fi genetice, chiar și la nivelul malformațiilor 

fetale, își au cauzele în disfuncțiile metabolismului matern, a cărui reechilibrare ante natală ar 

putea duce la evitarea debutului lor. Iar analizele de laborator, din care nu trebuie să lipsească 

electroforeza proteinelor serice (EPS), anticorpii - imunoglobulinele IgA, IgG, IgM, IgD și IgE), 

calciul ionic (Ca
2+

) și vitamina D (mai ales în forma de colecalciferol: 25-OH-vitamina D), pot 

atrage atenția asupra majorității dezechilibrelor metabolismului matern care pot fi corectate prin 

aport alimentar adecvat și, după caz, prin apiterapie. 
 

Cele mai multe boli congenitale, reținem, nu sunt ereditare. Cel mai adesea cauza lor se 

află în disfuncții ale metabolismului matern care, în timpul sarcinii, devenind metabolism 

materno-fetal, afectează metabolismul nou-născutului. Multe boli autoimune, spre exemplu, 

corespund deficitului matern în albumină, calciu și glucoză în timpul sarcinii. Aceleași 

insuficiențe metabolice - perfect explicabile la nivelul medicinei celulare -, sunt decelabile prin 

analize de laborator la copiii afectați. Observația aceasta ne aparține și, în practica clinică a 

Apitherapy Medical Center, ne orientează în apiterapia recomandată mamelor, aceasta devenind 

apiprofilaxie a copiilor. 

 

Importanța sfatului genetic ante concepție  

Chiar dacă „coautorii” unei noi vieți sunt mama și tatăl, rolul mamei privind sănătatea 

copilului este de departe cu mult mai important.Este adevărat că ereditatea - zestrea genetică -, 

este cuprinsă în genele celor 46 de cromozomi care alcătuiesc genomul copilului, jumătate fiind 

materni, iar cealaltă jumătate paterni. Ereditar se pot transmite boli care, în funcție de severitate, 

pot fi compatibile sau incompatibile cu viața. Cuplul, pregătindu-se de concepție, ar trebui să 

facă o anchetă familială bilaterală, care ar trebui să include rudele de gradele I și II: părinți, 

frați/surori, verii de gradele I și II, bunici și frații/surorile bunicilor. O atenție aparte trebuie 

acordată frecvenței unor anumite boli în cadrul generațiilor aceleiași familii (așa-numitele boli 

familiale). Dacă sunt suspiciuni, se recurge la cariotiparea/genotiparea posibilelor mutații 

genetice pe care unul sau ambii parteneri de concepție le-ar putea transmite, apoi se apelează la 

ceea ce numim sfatul genetic. Medicul specialist în bolile genetice este singurul îndreptățit să se 

pronunțe. Acesta însă, trebuie știut, sfătuiește în funcție de riscul genetic, deci nu interzice 

procrearea. Asumarea sau neasumarea conștientizată a posibilelor riscuri, aparțin cuplului. 

Apelul la sfatul genetic este imperios necesar mai ales în acele familii, în care s-a născut anterior 

un copil cu afectare cromozomială/genetică. 

 

Metabolismul matern și sănătatea copilului 

 Intervenția directă a tatălui în sănătatea copilului, încetează din momentul fertilizării 

ovulei și formării oului (zigotului). Acesta se va transforma, numai în interacțiune cu organismul 

matern, mai întîi în embrion, după trei luni va deveni făt (fetus), pentru ca după nouă luni - dacă 

                                                           
8
 Fenilcetonuria (sinonim: oligofrenie fenilpiruvică), este o boală metabolică severă, cu transmitere genetică 

(autozomal recesivă), determinată de absența sintezei enzimei fenilalanin-hidroxilază care intervine în transformarea 

fenilalaninei în tirozină. Boala se manifestează prin encefalopatie severă, însoțită și de alte tulburări neurologice.
 

9
 Hipotiroidia congenitală se datorează unei disfuncții metabolice, prin aprovizionarea insuficientă a țesuturilor 

fătului cu hormoni tiroidieni. Este cea mai frecventă boală endocrină, determinată de un eventual defect anatomic al 

glandei tiroide, de un posibil deficit în iod, sau de vreo eroare înnăscută a metabolismului tiroidian. Tratată la timp - 

din prima lună de naștere - copilul poate avea o creștere normală. Netratată la timp, hipotiroidia poate determina 

retard mental și întîrzieri de creștere, de dezvoltare sexuală și de debut a pubertății. 

 



nașterea nu este prematură -, să „vină pe lume” sugarul. El va continua să fie dependent de 

metabolismul matern pe toată durata alăptării (1-2 ani), care nu trebuie să fie opțională: este o 

datorie maternă față de sănătatea copilului, de la care nici o mama nu trebuie să abdice dacă nu 

sunt situații care o fac imposibilă. Laptele matern este cel mai complet aliment, net superior 

oricărui înlocuitor, oferind sugarului și anticorpii protectori ai imunității sale. Cercetări relativ 

recente, au identificat în laptele matern o proteină  care are proprietatea de a distruge celulele 

canceroase: Human Alpha-lactalbumin. În fine, copilul trebuie să beneficieze, până la depășirea 

vârstei de sugar, de un organism matern sănătos, cu un metabolism în stare de homeostazie.  

Definită, sănătatea înseamnă prezența unei stări de bine, dată de buna funcționare a 

organismului la nivel fizic, mental și emoțional (Organizația Mondială a Sănătății include în 

definiție și bunăstarea !). Metabolismul este un ciclu complex de procese biochimice care au loc 

la nivelul celulelor, țesuturilor și organelor, pentru producerea substanțelor și energiei necesare 

funcțiilor organismului. Un metabolism este în stare de homeostazie atunci când dezechilibrele 

ivite nu se cronicizează devenind boli, ci sunt restabilite prin propria capacitate de autoreglare,  

fără intervenția medicamentelor sau altor metode terapeutice. Fără să greșim, putem pune semnul 

egalității între sănătate și metabolismul în stare de homeostazie.  

Absența autoreglării se manifestă prin boli - diagnosticate sau nu -, ori prin dezechilibre 

ale substanțelor necesare funcțiilor metabolice - aminoacizi, glucide, lipide, enzime, hormoni 

vitamine etc. -, care pot fi în exces, insuficiente sau chiar absente. Persistența în timp, deci 

cronicizarea unor dezechilibre la nivelul substanțelor necesare funcțiilor metabolice, pot deveni 

boli. Dar, chiar și fără a evolua până la stadiul de boli ale mamei, dezechilibrele unor substanțe în 

sarcină și alăptare, vor avea consecințe nedorite pentru sănătatea fătului și sugarului. Spre 

exemplu, simplul exces al nevinovatei vitamine A, poate cauza malformații ale fătului. Deficitul 

mamei în vitamin D și calciu, va deveni hipocalcemia fătului - însoțită ori nu de rahitism, iar 

excesul acestora prezintă riscurile și mai severe ale hipercalcemiei sau al unor malformații fetale.  

Oricare ar fi substanțele care i-ar favoriza dezvoltarea normală, fătul poate primi, prin 

cordonul ombilical, numai substanțele existente în organismul mamei și circulante în sângele 

acesteia. Normalizarea prezenței acestor substanțe, ca și remisia unor posibile boli ale viitoarei 

mame, are nevoie de un timp a cărui durată este particulară fiecărei situații în parte. Urmarea 

unor medicații poate impune amânarea obținerii unei sarcini, iar dacă viitoarea mamă trebuie să 

urmeze unele tratamente în timpul sarcinii, numai medicul specialist poate readapta dozele 

medicamentelor, astfel încât să afecteze cât mai puțin fătul. 

Principalul suport al homeostaziei trebuie să fie alimentația zilnică, diversificată astfel 

încât să restabilească continuu normalitatea cantitativă a substanțelor bioactive circulante 

sanguin:  proteine, lipide, glucide, hormoni, enzime, minerale, vitamine și antioxidanți. Toate 

acestea însă, trebuie constatate prin analize de laborator, pe baza cărora se recurge la consilierea 

nutriționistului calificat. Ori la alimentația bunicelor, mult mai sănătoasă, fără ca aceasta să 

însemne „o întoarcere în timp”, așa cum ne-a spus o pacientă. Trebuie evitată adoptarea unor 

diete „din auzite”, de pe net, din unele emisiuni televizate, ori de la așa-zișii nutriționiști, care 

spun ce știu, dar nu știu ce spun. Spre exemplu, mulți tineri înlocuiesc alimentația normală, 

devenind mâncători, al unor semințe de tot felul, fiindcă așa au aflat de pe net.  

Riscante sunt și stereotipurile alimentare: din multele alimente cunoscute, în unele familii 

se consumă, ani la rând, abia vreo 15 - dacă includem între acestea și pâinea, sarea, zahărul, 

uleiul, cafeaua și dulciurile rafinate. Oricine poate observa o astfel de situație, fie și numai 

listând alimentele consumate obișnuit.  



Una dintre cauzele alimentației dezechilibrate este și „moda” sucurilor, ca și cea a supelor 

cremă, blenderele de tot felul fiind tot mai frecvent asimilate ideii de hrănire corectă și bogată în 

substanțe. „Hai la mine să bem un măr”! Sau niște banane. Ori o legătură de morcovi. Efortul 

ancestralei masticații este evitat - dacă poți turna, poți umple rapid stomacul, devenit un simplu 

burduf de trasportat lichide, chiar dacă are altă localizare față de cel al cămilei. Dinții, care au 

apărut din nevoia reală de a mărunți, de a malaxa alimentele în timp ce acestea sunt însalivate, 

devin doar auxiliari ai zâmbetului (eventual botulinic). Saliva, partener indispensabil al digestiei 

normale, pentru cei ce beau fructele și legumele, a fost probabil „inventată” numai pentru feritul 

de deochi, ori pentru „stuchitul” adversarilor atunci când adrenalina atinge cote alarmante. Ce 

rost are să pierzi timp mâncând? Mai ales dacă așa se poate „pune” mai ușor și de o 

parodontoză? Un lucru este sigur: dacă nu sunt stări care să impună băutul, este complet 

nesănătos să se evite mâncatul! Un proverb japonez: „Bea mâncarea și mestecă apa!” Una este să 

sorbi o supă creamă de mazăre, spre exemplu - având în vedere însalivarea și alte avantaje ale 

mestecatului -, alta este să mănânci o porție de mazăre. Pentru digestia sănătoasă, pentru 

metabolismul în stare de homeostazie, masticația
10

 este de neînlocuit. Digestia începe în gură. 

 

Analize de laborator și alte investigații necesare ante concepție 

Apelul la medic, la investigațiile imagistice și de laborator, sunt de domeniul celei mai 

elementare prudențe ante concepție, știind că timp de circa doi ani - ca embrion, făt și sugar -, 

copilul este dependent de metabolismul matern. Mult prea adesea însă, primele investigații 

medicale se fac abia în primul trimestru de sarcină sau chiar și mai târziu.  

În practica noastră clinică, investigațiile medicale sunt suportul indispensabil apiterapiei 

infertilității primare sau secundare, a  eventualelor boli, ca și a echilibrării substanțelor necesare 

funcțiilor metabolismului.  
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 Masticația alimentelor are un rol foarte important nu numai în digestia normală, ci și în sănătea dentar-bucală. 

Desigur, are și un rol deloc de neglijat în susținerea efortului metabolismului de a se menține în stare de homeostazie 

prin autoreglare: contribuie inclusiv la absorbția intestinală mai completă a substanțelor din alimentele ingerate. 

Procesul digestiv începe în gură, unde alimentele sunt mărunțite prin mestecare (masticație), saliva fiind un 

component al  bolului alimentar. Secretată de glandele salivare, aceasta conție săruri minerale, aminoacizi, vitamine, 

hormoni, enzime etc.  Deficiențe ale salivei, care pot fi cantitative sau calitative, pot conduce la debutul unor boli 

orale: stomatita aftoasă, candidoza, xerostomia, glosodinia, sialoadenita etc. Lizozimul - o enzimă bactericidă din 

salivă - „dezifectează” alimentele, având potențialul de a distruge peretele celular al bacteriilor (enzima se mai află 

în albușul oului, în laptele matern, în alte lichide biologice). Împreună cu alte substanțe din salivă, protejează 

dantura de carii, distruge bacteriile din resturile alimentare interdentare, apără parodonțiul de debutul parodontozei. 

Amilaza - o altă  enzimă importantă din salivă -, catalizează hidroliza (dizolvarea) amidonului în molecule glucidice 

mai mici (maltoză și dextrine). Această enzimă precede acțiunile amilazei pancreatice în intestin, iar dacă sunt 

deficite funcționale ale pancreasului, amilaza salivară este și mai importantă, iar masticația este cu atât mai necesară. 

În salivă se află și anticorpi de tipul imunoglobulinei A (IgA), care protejează imunitatea tubului digestiv. Între 

multe alte substanțe, saliva conține și glicoproteina lactoferină, care are o mare afinitate pentru ionii de fier, fapt 

important pentru protecția împotriva anemiei feriprive: includerea sa în bolul alimentar prin masticație este necesară 

pentru pregătirea absorbției intestinale a fierului din alimente. Acțiunea lactoferinei este cu atât mai necesară, cu cât 

există posibilitatea insuficienței în organism a feritinei (o altă glicoproteină implicată în metabolismul fierului).  Nu 

este aici locul unei expuneri exhaustive privind rolul masticației și al salivei. N-am vrut, cu cele afirmate mai sus, 

decât să atrag atenția asupra faptului că băutul alimentelor nu este același lucru cu mâncatul lor. Eliminând saliva 

din procesul digestiei, chiar dacă fructele și/sau legumele mixate și băute sunt bogate în substanțe, acestea nu vor 

servi așa de eficient, cum se crede, echilibrului metabolismului. Singurul avantaj al băutului, în care este superior 

mâncatului, este cel al bunelor maniere mondene: nu poți vorbi cu lichide în gură! Dar: dacă bei și nu mesteci, crește 

timpul alocat vorbirii.  

 



Dintre investigații nu pot lipsi ecografia abdominal-pelvină completă, hemoleucograma și 

determinarea substanțelor circulante sanguin - proteine, lipide, glucide, hormoni, minerale, 

vitamine etc. În funcție de fiecare caz în parte, medicul poate recomanda și alte investigații, 

inclusiv la nivel genetic. 

 Și pentru sănătatea viitoarei mame, dar și profilactic, spre a preveni infectarea fătului cu 

posibilele boli cu transmitere sexuală (BTS), noi recomandăm și testul citodiagnostic Babeș-

Papanicolau. În cazul pozitivării infecției cu Human Papilloma Virus (HPV), pentru a ști care 

sunt tulpinile infectante și ce riscuri prezintă fiecare, cerem genotiparea lor. Un exemplu este 

cazul unui băiețel de 4 ani care urma, în Franța, un tratament agresiv pentru papiloame 

recidivante pe corzile vocale, cauzate de infectarea la naștere cu tulpina 6 a HPV. Apiterapeutic, 

în funcție de analizele dintre care n-a lipsit electroforeza  proteinelor serice, am negativat virusul 

atât în cazul copilului, cât și în cel al părinților
11

. Negativarea ante concepție, ar fi scutit copilul 

de urmarea unui tratament chinuitor, reluat la fiecare recidivare și lipsit de perspectiva 

negativării. În cadrul clinicii am pus la punct, în premieră medicală certă, singurul tratament care 

negativează oricare tulpină a HPV. 

În baza de date a clinicii noastre - pe care o punem cu plăcere la îndemâna virusologilor -, sunt și 

cazuri de persoane infectate cu tulpini ale HPV pentru care se vaccinaseră anterior infectării. Cel 

mai eficient vaccin pentru protecția împotriva infectării și cronicizării infecției cu HPV - ca și a 

altor boli virale ori bacteriene, este asigurarea imunității antivirale prin restabilirea echilibrului 

metabolic în funcție mai ales de valorile de laborator ale electroforezei proteinelor serice, a 

imunoglobulinelor, calciului ionic, vitaminei D și glicemiei. 

 

Apiterapia și echilibrul metabolismului matern 

În ultimele decenii apiterapia a înregistrat progrese notabile nu numai în România, ci și în 

alte țări. Ca o recunoaștere a valențelor sale terapeutice, a fost inclusă în rândul competențelor 

medicale. Știm că prevenția bolilor - altfel spus profilaxia lor -, este mai eficientă, mai ieftină și 

lipsită de riscurile efectelor iatrogene ale medicamentelor. Practic însă, profilaxia bolilor copiilor 

se reduce aproape numai la vaccinarea lor.  

Date fiind problemele de sănătate ale copiilor și pentru cunoașterea beneficiilor 

apiprofilaxiei lor, revenim asupra importanței pregătirii pentru sarcină. Pentru că - trebuie să 

facem precizarea -, apiterapia nu poate fi aplicată direct nici fătului, nici copilului până la vârsta 

de 6 luni, când se diversifică alimentația12. Prin urmare, va trebui să recurgem la apiprofilaxie. Iar 

la aceste vârste intermediarul apiprofilaxiei este mama: prin placentă și cordonul ombilical în 

stadiile de embrion și făt, apoi prin glandele mamare în stadiul de sugar. Nu considerăm 

apiterapie faptul că, înainte chiar și de diversificarea alimentației, ceaiurile sugarului, atunci când 

sunt necesare, pot fi îndulcite cu miere. Deși, dacă țineam seama de bogăția în substanțe a mierii 

comparativ cu zahărul, am putea spune că apiterapia sugarului începe cu îndulcirea ceaiurilor.
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 Baza de date a Apitherapy Medical Center, cod R 32/141-B 16. 
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 Explicația nu este deloc complicată. Când organogeneza ficatului fătului se încheie, acesta participă la 

„prelucrarea” substanțelor primite prin intermediul sângelui matern. Dacă acestea sunt insuficiente în timpul vieții 

intrauterine, metabolismul copilului în formare fiind,  nu își creează  „abilitățile” sintezei lor normale nici după 

trecerea la alimentația diversificată, chiar dacă aceasta le-ar conține. Prin urmare și simplu spus, metabolismul 

copilului este „educat” în timpul vieții sale intrauterine, acesta „moștenind” fie homeostazia prin autoreglare a 

metabolismului matern, fie posibilele dezechilibre ale acestuia. Spre exemplu, bolile autoimune ale copiilor - 

domeniu important în medicină, asupra căruia vom reveni -, debutează prin nivelul scăzut al albuminei, glucozei și 

calciului ionic, starea aceasta fiind o „moștenire” a deficienței lor în organismul matern.  

 



Albina - care a apărut înaintea omului și l-a însoțit de-a lungul întregii sale istorii -, oferă 

metabolismului uman nu numai alimente, ci și o gamă așa de largă de substanțe, încât pot depăși 

chiar și cea mai aprovizionată farmacie. Și, fapt pe care biologii și biochimiștii îl confirmă, multe 

dintre substanțele conținute în produsele apicole nu pot fi reproduse farmacochimic.  

Avantaj imens, apiterapeutic pentru mama și apiprofilactic pentru făt, pe lângă potențialul 

de a suplini „golurile” în substanțe ale alimentației curente, apiterapicele profesionist 

recomandate – și numai în funcție de analizele de laborator -,  oferă organismului matern: 

- toate substanțele care contribuie la homeostazia sa metabolică, garanție a formării, în 

timpul vieții intrauterine și în cea de sugar, a unui metabolism normal functional al 

copilului; 

- toate substanțele necesare construcției celulare normale a fătului, inclusiv pe cele din 

structura nucleului acestora: acidul dezoxiribonucleic (ADN) și acidul ribonucleic 

(ARN);  

- o bogăție enzimatică incomparabilă, necesară activării reacțiilor biochimice din 

organism, ca și o multitudine de coenzime (inclusive arhiștiuta coenzimă Q10); 

- toți antioxidanții cunoscuți în științele medicale, fără nici o excepție; 

- toate vitaminele cunoscute (C, grupul B și liposolubile – A, D, E, K), ca și o multitudine 

de factori vitamin-like (colina, carnitina, mioinozitolul, ubiquinonele, bioflavonoidele);  

- toate mineralele cărora, medical, li se atribuie funcții în metabolismul uman; 

- hormoni și prohormoni biocompatibili până la identitate structurală și funcțională cu cei 

umani, inclusiv hormonii care controlează creșterea fătului: somatotropina13(hGH, STH) 

și somatomedina (IGF-I); 

- toate substanțele necesare sintezei anticorpilor protectori imunitari (imunoglobulinele);  

- o multitudine de substanțe cu rol medical recunoscut și cu un înalt potențial 

farmacodinamic imunomodulator, antiangiogenic, antitumoral: steroizi, gamaglobulină, 

factori de creștere, factori antitumorali, antibiotici, antigerminativi, antivirali, 

antibacterieni,  factori insulin-like, aminoacizi, acizi organici, compuși aromatici, 

pigmenți etc. 

 

Rezumând, dacă s-ar face o combinație din câte un gram din toate produsele stupului, 

acest amestec ar conține mai multe substanțe decât poate produce întreaga industrie farmaceutică 

la nivel mondial. Mai mult, în această combinație se află substanțe imposibil de sintetizat 

farmacochimic, chiar de către cele mai sofisticate laboratoare.  Să le mai și combine pe toate, 

într-un volum așa de redus, orice biochimist știe că este imposibil. Cu alte cuvinte apiterapia 

mamei, prin care se face apiprofilaxia fătului și sugarului, oferă toate substanțele necesare 

construcției și fucțiilor celulare, ca și sintezei energiei necesare funcțiilor vitale ale organismului. 

 

Avantajele apiterapiei și apiprofilaxiei: 

- oferă substanțele din care organismul poate metaboliza pe cele necesare funcțiilor sale, 

după cum oferă și un număr impresionant de substanțe ca biomolecule identice cu cele    

                                                           
13

 Mult timp, în unele țări vestice, pentru prevenirea nanismului - deficitul de creștere staturală a copilului, care 

poate ori nu să fie însoțit și de alte afectări severe -, s-au importat hormoni din India, care erau extrași din glanda 

pituitară a persoanelor decedate. S-a observat faptul că acești copii fac unele boli, inclusiv autoimune. Datorită 

prezenței somathormonilor apicoli în protocolul apiterapeutic al mamei, copiii ale căror mame au urmat apiterapia, 

s-au născut cu o dezvoltare staturală și ponderală normală, fără vreo altă afecțiune. 



sintetizate în organismul uman14, direct utilizabile, fapt de o importanță remarcabilă mai 

ales în cazul unor disfuncții ale metabolismului15;   

- conțin agenți terapeutici cu acțiune convergentă16; 

- realizează sinergia de prezență și de acțiune în organism atât a substanțelor investite cu 

calitatea  de a fi agenți terapeutici, cât și a substanțelor care le susțin acțiunile17. 

 

Importanța metabolică a albuminei, calciului ionic și vitaminei D  
O importanță deosebită în cadrul funcțiilor metabolismului revine interacțiunilor dintre 

albumină, calciu și vitamina D. Produsele stupului, ca și apiterapicele care își au originea în 

acestea, competent recomandate și numai pe baza analizelor de laborator, oferă organismului 

matern prin apiterapie, iar fătului și sugarului prin apiprofilaxie: 

- atât substanțe care sunt prealbumine, cât și toți aminoacizii precursori ai albuminei, 

necesari sintezei hepatice a acestei proteine majore; 

- o cantitate de calciu și de magneziu supraunitară față de fosfor, așa cum este normal să 

fie în sânge;  

- vitamina D. 
 

Nivelurile calciului total circulant sanguin și a calciului ionic sunt dependente: 

- de prezența calciului în valori normale în alimentele ingerate (inclusiv în apă și fructe); 

- de nivelul vitaminei D, care condiționează absorbția intestinală a calciului (vitamina D2 

obținută din alimentele ingerate), sau/și vitamina D3
18

, obținută prin expunerea la soare; 

- de nivelul albuminei: aceasta transportă calciul ionic în celule, de unde nu mai poate 

reveni în circuitul sanguin decât prin canalele de calciu ionic ale membranei celulelor. 
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 În produsele apicole se află toată gama de glucide necesare funcțiilor metabolismului uman - glucoză, fructoză, 

galactoză, manoză etc. Cea mai mare parte a acestora sunt utilizate de către organism exact în starea în care sunt 

absorbite intestinal, fără a fi supuse nici digestiei, nici vreunui proces de sinteză metabolică. Glucoza, spre exemplu, 

este o sursă importantă de energie pentru întregul organism, iar pentru creier este singura sursă de energie. Glucoza 

din miere - cași manoza sau alte glucide -,  nu se digeră, așa cum se întâmplă cu alte glucide din alte surse, așa cum 

sunt sucraza și amidonul. Glucidele sunt necesare și pentru sinteza unor proteine - glicoproteinele (necesare 

construcției cartilajelor, producerii substanței fundamentale etc.), și a unor glicolipide importante metabolic. 
15

 Una dintre enzimele cele mai importante în lupta cu radicalii liberi este speroxid dismutaza (SOD), care are trei 

forme: cu zinc, cu cupru și cu mangan. Apiterapicele oferă organismului toate substanțele necesare sintezei 

metabolice a acestei enzime, inclusive mineralele din structura lor (Zn, Cu și Mn). Dar dacă metabolismul nu are 

potențialul de a sintetiza enzima, aceasta se află, în toate cele trei forme, în apiterapice. 
16

 Privind bolile inflamatorii, tot mai frecvente, apiterapeutic pentru mama și apiprofilactic pentru făt și sugar, 

apiterapicele oferă glucocorticoizi apicoli (mai eficienți și fără contraindicațiile corticosteroizilor de sinteză 

chimică), enzime - dintre care nu lipsesc superoxid dismutaza și catalaza, calciu ionizat, vitamin D și albumină.  
17

 Acțiunile vitaminei E, spre exemplu, sunt susținute de către calciu, vitamina C, unii ioni metalici etc.  
18

 Vitamina D are două forme: vitamina D3 (colecalciferol) și vitamin D2 (ergocalciferol). Vitamina D3 (25-OH-

vitaminaD, numită și vitamina soarelui): literatura medicală afirmă că o expunere de 15 minute la ultravioletele 

soarelui, este suficientă pentru sinteza acesteia de către organismul uman în cantitate suficientă; vitamin D2, care 

poate fi obținută din lactatele nedegresate, unt, gălbenușul de ou (unii autori apreciază că un gălbenuș oferă 10% din 

necesarul zilnic), polen, lăptișor de matcă, apilarnil, pește gras, ulei de pește, ficat de vită, cereale, nuci, alune, 

semințe de floarea soarelui etc. Existența în organism ante sarcină, în sarcină și în laptele matern, în valori normale, 

a albuminei, calciului și vitaminei D, este cea mai normală, mai sigură și mai eficientă profilaxie a hipocalcemiei 

fătului și sugarului. La nevoie și la recomandarea medicului, dar numai pe baza analizelor de laborator, nivelurile 

normale ale vitaminei D pot fi asigurate și prin administrarea vitaminei D farmaceutice. Noi nu suntem convinși că 

administrarea Vigantolului sau Vigantolettenului, de dată relativ recentă, poate înlocui eficient alte forme 

farmaceutice ale vitaminei D. 



 Sunt multe alte substanțe și mulți alți factori, inclusiv normalitatea funcțiilor digestiei și 

ficatului, care intervin în relația metabolică calciu -vitamina D - albumină. Nu este aici locul 

trecerii lor în revistă. Regula metabolică rar încălcată, este aceea că în metabolismul normal 

funcțional, ca și  în marea majoritate a bolilor, nivelurile albuminei și calciului ionic cresc sau 

scad împreună. Cercetând comparativ analizele de laborator, am identificat cea mai frecventă 

excepție de la regulă: în cancere nivelul albuminei scade pe măsura agravării bolii, în timp ce 

calciul ionic crește indiferent care este nivelul calciului total circulant sanguin
19

. Oricum, 

analizele de laborator ale unui număr însemnat de cazuri aflate în baza noastră de date, efectuate 

ante și post apiterapie, confirmă existența unei influențe certe a albuminei, probabil și a calciului, 

asupra telomerilor
20

: aceștia controlează longevitatea, dar susțin și proliferarea celulelor 

canceroase.  
 

 Albumina - noi am numit-o proteina de viață lungă - are un rol de excepție în 

homeostazia metabolismului uman. Alături de alte peste 300 de proteine - numite generic 

globuline -, reprezintă ceea ce numim proteinemie (PT - totalitatea proteinelor circulane 

sanguin). Proteinemia, cantitativ, are o mare importanță prognostică, diagnostică și terapeutică. 

Media cantitativă ideală a proteinelor totale, conform cercetărilor noastre, este de 7,30 g/dL de 

sânge
21

 (obișnuit, literatura medicală admite că 7,50 g/dL de sînge este media proteinelor totale 

circulante sanguin).    

Pe lângă evaluarea cantitativă a proteinemiei, o importanță diagnostică deosebită revine  

cunoașterii structurii proteinelor circulate sanguin. Aceasta se determină din sângele coagulat, 

numit ser, prin analiza numită electroforeza proteinelor serice (EPS), care evidențiază: valoarea 

procentuală a albuminei din totalul proteinelor serice, ca și valoarea  procentuală a tuturor 

celorlalte proteine din ser, numite generic globuline, din care fac parte și fibroproteinele, ca și 

anticorpii protectori ai imunității.   

Pentru că marea majoritate a femeilor care se pregătesc să devină mame, nu numai că nu 

știu cât de importantă este această analiză de laborator, nici nu au văzut-o vreodată și nici nu li se 
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 Sunt necesare cercetări in vitro și in vivo la un nivel de care Apitherapy Medical Center nu dispune, care ar putea 

identifica cauzele acestei evoluții a albuminei și calciului ionic. Între această evoluție - scăderea nivelului albuminei 

și creșterea nivelului calciului ionic -, debutul cancerelor și proliferarea celulară necontrolată trebuie să fie o 

legătură. Ar fi interesant de știut - cu posibile efecte remisive a tumorilor - ce s-ar întâmpla dacă albumina și-ar relua 

creșterea, iar calciul ionic ar reveni la valori care să corespundă celor ale albuminei. Ipoteze avem, dar acestea 

rămân, în absența rigorilor cercetării fundamentale și clinice, numai la nivel de teorii. 
20

 Telomerii sunt secvențe de ADN situate la extremitatea cromozomilor și sunt implicați în procesele de îmbătrînire 

celulară (și biologică, desigur). Cu fiecare replicare (diviziune) celulară, lungimea telomerilor se scurtează, 

instalându-se îmbătrânirea. Telomeraza - enzima care asigură protecția telomerilor -, este prezentă în celulele 

germinale (spermatozoizi și ovocite) și în celulele stem. Telomeraza nu se află în celelalte celule - cele somatice -, în 

schimb este bine reprezentată în celulele canceroase: acestea nu mai mor, ci se multiplică necontrolat.
 

21
 Valoarea cantitativă a proteinelor totale circulante sanguin - ideală putem spune -, este cuprinsă între 7,20 g/dL și 

7,40 g/dL, cu o medie de 7,30 g/dL, dar cu o toleranță acceptabilă cuprinsă între 7 g/dL și 7,50 g/dL. Afirmarea 

normalității acestor valori ne aparține. Din 1200 de proteinemii studiate în asociere cu bolile autoimune, cei mai 

puțini pacienți, numai 16 (1,33%) au prezentat proteinemii cuprinse între 7,20 și 7,40 g/dL. Studiile și tratatele de 

medicină, ca și laboratoarele de analize medicale, consideră ca fiind normală o proteinemie cuprinsă între 6 g/dL și 

8,9 g/dL, dar cu destule variabile în acest interval. Nu este aici locul unei dezbateri pe tema proteinemiei, dar: 

valorile de laborator considerate normale ar trebui să exclude boala. Cu certitudine - o demonstrează documentele 

medicale acumulate în baza noastră de date -, nici un metabolism cu o proteinemie de peste 7,50 g/dL nu are 

potențialul autoreglării, deci omul nu este sănătos, iar la o proteinemie de peste 8 g/dL, are probleme certe cu 

sănătatea. 



recomandă, redăm o electroforeză proteinelor serice22. Alăturăm și un tabel cu imunoglobulinele 

(anticorpii): sunt protectoare ale imunității atunci cînd au valori în preajma mediei valorilor de 

laborator; cresc înspre sau peste valorile normale în bolile autoimune; scad înspre sau sub 

valorile minime în imunosupresii.                                                                              
 

  

Electroforeza proteinelor serice Imunoglobulinele (anticorpii) 

Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 

ALB% 52-68 60 

α1% 2-5 3,5 

α 2 % 6,6-13,5 10,1 

β% 8,5-14,5 11,5 

γ% 11-21 16 

Globuline% 48-32 40 

Raport A/G 1,08-2,12 1,50 
 

 

Imunoglobuline Valori  

normale 

Media  

valorilor 

IgA – mg/dL 70-400 165 

IgD23– UI/mL < 100 50 

IgE – UI/mL < 100 50 

IgG – mg/dl 700-1600 1150 

IgM – mg/dL 40-230 135 

Electroforeza proteinelor serice și imunoglobulinele, ca și calciul ionic, sunt veritabili 

markeri ai evaluării funcțiilor metabolismului uman pentru toate vârstele. Așa cum am mai 

subliniat, între albumină și calciu este un raport de intercondiționare metabolică, cu importante 

implicații clinice, prognostic, diagnostic și terapeutic. 

 

Albumina, protector al imunității 

Albumina este produsă în ficat din aminoacizii precursori ai acestei proteine, aceștia 

provenind din proteinele (aminoacizii) aportului alimentar. Orice afectare a ficatului - steatoza, 

fibrozarea, virusarea etc.- duc la scăderea sintezei hepatice a albuminei. În metabolismul matern, 

scăderea sintezei albuminei, va afecta metabolismul proteic al fătului, cu urmări semnificative 

pentru sănătatea copilului.    

În valoare procentuală medie din totalul proteinelor serice de 60% (referințele fiind 52%-

68%), albumina este granița dintre sănătate și majoritatea bolilor24 (caz în care totalul 

globulinelor nu depășește media de 40%, referințele fiind 32%-48%), iar raportul 

albumină/globuline (A/G) nu scade sub 1,50
25

). 

Albumina este implicată în disproteinemii: în măsura în care nivelul său scade înspre sau 

sub 52%, globulinele cresc patogen și excesiv înspre și chiar peste 48%. 

Când albumina scade sub 1/3 din valoarea procentuală medie - datorită vârstei, unor 

afecțiuni, unor medicații cronic-agresive etc. - viața nu mai este posibilă. 
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 Imaginea electroforezei ne este oferită de mama natură, dacă facem o comparație cu principalele părți componente 

ale unui ou de găină „de țară” cu greutatea de 70 de grame. Coaja oului - calciul metabolizat de găină - va cântări 10 

grame, albușul (ovalbumina) va cântări 40 de grame (60% din oul fără coajă), iar gălbenușul va avea 20 de grame 

(40% din oul decojit). Oricine poate verifica. Dacă fierbe oul! 
23

 Imunoglobulina D nu se determină în laboratoarele de analize din România, acestea apelând, atunci când medicii 

o recomandă, la laboratoarele din Germania. 
24

 Când albumina scade înspre sau sub limita minimă (52%), scade corespunzător și nivelul calciului ionic, iar 

nivelul fibroproteinelor crește excesiv, conducând la apariția polipozei (inclusiv cea nazală a copiilor), 

diverticulozelor, fibroamelor uterine, fibroadenoamelor mamare, cataractei (congenitale sau și senile), fibrozării 

interstițiilor pulmonare în astmul bronșic, sinuzitelor, fibrozării inimii (cauză a fibrilațiilor) și a altor organe, a 

fibroelastozei endocardice a sugarului, a fibrozei chistice (mucoviscidozei), a hepatitei autoimune, a altor boli 

autoimune etc. 
25

 Acesta este și raportul A/G dintre componentele oului (albuș, gălbenuș), ca și din laptele matern.  



Hipoalbuminemia maternă este o cauză importantă a hipocalcemiei
 
mamelor, fapt care 

este o precondiție a hipocalcemiei fătului
26

, oricare ar fi nivelurile vitaminei D și orice 

suplimentări de calciu s-ar administra mamei sau fătului
27

.  

Litiaza renală, calcificările unor țesuturi și organe, apariția osteofitelor
27

,  ca și fibrozările 

ori bolile metabolice autoimune, pot fi numai o excepție dacă albumina procentuală nu scade sub 

60% din totalul proteinelor serice.
 

Un rol deosebit de important revine hipoalbuminemiei și în osteoporoză: nu este locul 

punerii în discuție a acestei afecțiuni, dar frecvența acesteia, ca și legătura sa cu electroforeza 

proteinelor serice ne determină să facem câteva precizări. Ținând cont de importanța albuminei 

în metabolismul calciului, alegerea mijloacelor terapeutice ar trebui să țină seama de informațiile 

oferite și de electroforeza proteinelor serice. Dozarea calciului farmaceutic administrat 

terapeutic, ar trebui să corespundă nivelului albuminei din sânge, altfel ar putea exista riscul ca 

acesta să contribuie la apariția sau amplificarea calcificărilor sau osteofitelor.   

Albumina este  transportorul substanțelor terapeutice din sânge. Nivelul albuminei poate 

fi și un indicator al dozării diferențiate a medicamentelor. Administrate ritmic, în doze egale la 

aceeași vârstă și pentru aceeași boală, pot determina intoxicația medicamentoasă a persoanelor a 

căror albumină are valori reduse: dozele următoare vor găsi în sânge cantități încă netransportate. 

Este una dintre cauzele pentru care unii bolnavi răspund medicației administrate, iar alții nu. 

Albumina este și transportorul toxinelor din sânge la ficat, pentru a fi apoi catabolizate și 

eliminate din organism. Se recomandă multe diete pentru dezintoxicarea organismului. Unele 

sunt destul de „trăsnite”. Dar chiar și efectele dietelor corecte sunt limitate - sau chiar inexistente 

-, atât timp cât albumina rămâne în valori scăzute. Important este faptul că nivelul toxinelor din 

sângele matern, logic, va fi același și în sângele fătului. Restabilind nivelul albuminei din sângele 

matern, facem și apiprofilaxia intoxicării fătului (așa cum am mai spus, apiterapicele conțin 

absolut toți antioxidanții cunoscuți în științele medicale). 

 

Vaccinare și metabolism   

 Profilaxia bolilor copiilor începe cu vaccinarea lor. De foarte multe ori la atât se și 

reduce. Acum și aici nu vom pune în discuție importanța vaccinărilor și nu ne așezăm nici de 

partea „împotrivitorilor”, nici de partea „propovăduitorilor” (cei mai „înfocați” dintre aceștia 

fiind producătorii și importatorii lor). Cei ce distrug Institutului Cantacuzino - un bastion al 
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 Albumina este transportorul calciului ionic din sânge în celule, din care această proteină, pentru a reintra în 

circuitul sanguin, poate ieși numai prin canalele de calciu ionic din membrana celulelor. O albumină maternă în 

valori reduse, va însoți hipocalcemia - și chiar rahitismul – fătului, exact în timpul celei mai rapide „construcții” 

celulare a acestuia, oricare ar fi nivelul calciului total circulant sanguin și cel al vitaminei D. Surprinzător, relativ 

recent, apar cazuri de litiază renală la copiii cu vârste mici. Profilactic, înainte de sarcină, în sarcină, sau cel mai 

târziu în alăptare, ar trebui să se normalizeze nivelurile celor mai implicate substanțe în metabolizarea calciului: 

vitamina D și albumina. Fără a se cunoaște valorile acestor analize, se recomandă să se administreze sugarilor 

Vigantol sau Vigantoletten,  substitute farmacochimice ale cunoscutei vitaminei D. Vigantolul pare a deturna 

metabolismul normal al calciului, destabilizând raporturile normale dintre vitamina D, calciu și albumină, cu efecte 

care nu au exitat atunci când se administra, controlat și numai în funcție de deficiență, vitamina D. Acești copii pot 

evolua înspre hipercalcemie, litiază renală, calcificări ale organelor și multe alte efecte secundare, între acestea chiar 

prospectul afirmând - oricine îl poate citi -, riscul efectelor letale: despre care nici nu putea fi vorba atunci când 

corectarea hipovitaminozei se făcea cu vechile forme ale vitaminei D farmaceutice. 
27

 Aceste afecțiuni apar dacă, chiar și în condițiile unui nivel normal al calciului total, albumina având valori reduse, 

transportă în celule o cantitate prea redusă a acestui mineral. Calciul rămas în sânge, spre a nu fi suplimentat cu cel 

din aportul alimentar al zilelor următoare, fie este excretat urinar sub forma oxalatului de calciu (care poate conduce 

la litiaza renală), ori este „depozitat” în organism sub forma calcificărilor unor organe și osteofitelor.  

 



siguranței naționale -, care timp de peste un secol a făcut cinste medicinei românești, nu sunt nici 

alții, nici de o altă factură decât cei ce ne drujbizează pădurile și ne otrăvesc pământul și apa cu 

cianuri și gaze de șist. Ar fi necesar un alt vaccin: împotriva acestor agenți patogeni agresivi 

pentru întreaga națiune. Ei ne alungă copiii din pământul moșilor și strămoșilor, cum nici cei mai 

sângeroși barbari nu au putut-o face. Copiii acestor copii se vor naște pe meleaguri străine: pe 

cine vor mai vaccina? 

 Sunt și vaccinuri necesare, dar apar mereu altele, apoi altele și iar altele. Unele dintre ele, 

tetra-, hexa- și nonavaccinuri! Mai este nevoie de funcțiile protectoare ale metabolismului în 

stare de homeostazie, așa cum este descris în științele medicale? Un astfel de metabolism cu 

potential de autoreglare, așa cum îl vedem noi, seamănă cu o oștire care, având tabăra în camp 

deschis, își ia toate măsurile de apărare față de orice primejdie. Vaccinurile pot fi asemănate 

zidurilor unei fortărețe, protectoare a unei oști incapabile să se apere în camp deschis. Oricum, 

multitudinea de vaccinuri pentru orice, pare a naște reacția contrară vaccinării, care ar putea 

include și refuzul celor care chiar sunt necesare, ceea ce nu ar fi de dorit.  

Este o certitudine demonstrată științific medical: bacteriile „au învățat” să se protejeze și nu mai 

răspund medicațiilor. Apar noi virusuri, ori noi tulpini ale celor deja existente. Orice vaccin are o 

țintă precisă, punctuală: un anumit virus. Pot să apară virusuri cu un înalt potential agresiv, 

pentru care nu există nici un vaccin. În viața de toate zilele, demonstrabil, cel mai eficient 

„vaccin”, cu cel mai complet spectru protector, este un metabolism în stare de homeostazie. 

Campaniile de vaccinare ar fi de dorit să fie însoțite - chiar precedate -, de explicarea căilor de 

asigurare a celui mai complet
28

 protector: imunitatea proprie, parte a metabolismului capabil de 

autoreglare. 

Noi avem convingerea, susținută de analizele medicale din baza noastră de date,  că cel 

mai eficient vaccin este un metabolism în stare de autoreglare, iar indicatorul său cel mai 

recomandat nu poate fi decât electroforeza proteinelor serice.  

Iată numai câteva exemple: 

- dacă albumina are valori de peste 62% și dacă virusurile hepatitelor B și C infectează 

organismul, prin intervenția propriilor anticorpi virusurile se negativează, chiar fără ca 

persoana să știe că a fost infectată; 

- dacă aceleași virusuri - B și C -  infectează o persoană care are albumina cuprinsă între 

60% și 62%, aceasta rămâne infectată ca „purtător sănătos”: sistemul imunitar nu mai are 

potențialul de a negativa virusurile, dar nici nu le permite să atace ficatul;  

- când albumina scade sub 60% debutează hepatitele și începe fibrozarea ficatului care, 

atunci când albumina scade sub 52%, cirozează (globulinele cresc peste 48%, iar calciul 

ionic scade sub limita minima a referințelor de laborator);  

- femeilor infectate cu oricare dintre tulpinile Human Papilloma Virus (HPV), dacă li se 

face electroforeza proteinelor serice, au albumina sub 60% din totalul proteinelor serice29
; 
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 Ar fi de amintit cumplitele epidemii de ciumă ale evului mediu european, care depopulau spații întinse. Totuși, un 

număr de oameni rămâneau sănătoși, adunau și îngropau morții. Evident, nimeni nu i-a vaccinat. Vaccinul lor a fost 

imunitatea: iar imunitatea nu înseamnă altceva decât un metabolism în stare de homeostazie, capabil de autoreglare, 

avînd potențialul de negativare - de distrugere - a agenților patogeni infecțioși. 
29

 Dacă Harald zur Hausen a pus la punct un vaccin pentru prevenirea infectării cu câteva dintre tulpinile Human 

Papilloma Virus, în cadrul clinicii Apitherapy Medical Center noi am definitivat, în premieră medicală absolută, 

singurul tratament apiterapeutic care are potențialul de a negativa oricare dintre tulpinile HPV, oricare ar fi nivelul 

lor de risc (inclusiv oncogen). Dacă vaccinul profilactic poate avea și efecte agresive - nu este aici locul discutării 

lor -, noi am negativat tulpinile acestui virus pornind de la evaluarea metabolismului, restabilindu-i potențialul 

imunoprotector. Studiul documentelor medicale ante și post apiterapie, existente în baza noastră de date,  mai 



- infecțiile bacteriene, inclusiv cele incluse în grupul bolilor cu transmitere sexuală (BTS), 

sunt o raritate în cazurile când albumina are valori de minim 60% din totalul proteinelor 

serice. 

Exemplele pot continua, ne aparțin și au susținere în documentele din baza noastră de 

date. Trebuie reținut faptul că agenții patogeni endogeni (interni), ca și cei exogeni (externi), nu 

pot afecta organismul atunci când acesta este în stare de imunitate, dar îl pot afecta: 

- fie în starea de autoimunitate, când albumina scade înspre sau sub limita minimă - 52% -, 

iar globulina gama (γ) crește lângă sau peste limita maximă - 21%, caz în care anticorpii 

devin autoanticorpi; 

- fie în starea de imunosupresie, cînd globulina gama scade înspre sau chiar sub limita 

minima a referințelor de laborator (11%).  

Noi credem că vaccinările nu trebuie să se facă „în alb”: fără anamneză și fără analize de 

laborator. Dintre acestea, în nici un caz nu trebuie să lipsească electroforeza proteinelor serice. 

Știut este faptul că intenția oricărei vaccinări este aceea de a „îmbogăți” sistemul imunitar cu 

anticorpi care trebuie să recunoască un anume antigen, pe care să-l recunoască imediat ce 

infectează organismul și să intervină pentru a-l negativa. Informațiile oferite de electroforeză ar 

putea orienta vaccinările, astfel încât să se evite, acolo unde este cazul, hiperstimularea 

sistemului imun, fapt care poate agrava o afecțiune autoimună sau o poate declanșa.  

Echilibrarea metabolismului matern ante concepție, în funcție de informațiile oferite de 

electroforeza proteinelor serice, ar spori șansele copiilor de a-și forma un sistem imun „vigilent”. 

Apoi, dacă copiilor li s-ar monitoriza sistemul imun tot prin efectuarea electroforezei, ca și prin 

determinarea nivelului anticorpilor - imunoglobulinele: IgA, IgD, IgE, IgG, IgM -, a vitaminei D, 

a calciului total și ionic, s-ar putea interveni eficient, profilactic, înainte de debutul multor boli 

post natale. Pentru aceasta însă, ca o primă măsură, ar fi necesar ca aceste analize să fie incluse 

în grupul celor efectuate „de rutină,” sau să fie anume recomandate de către medic. 

 

Predispoziția congenitală a bolilor  

Obișnuit, bolile copiilor sunt încadrate în două mari clase: boli congenitale (boli cu care 

copilul se naște) și boli dobândite (inexistente la naștere, dar făcute mai târziu din cauze 

endogene sau exogene). Am avut surpriza să observăm că unii copii, la câteva luni sau la câțiva 

ani de la naștere,chiar și mai târziu - în adolescență și tinerețe, fac multe boli care sunt 

caracteristice mai ales vârstelor înaintate - cum sunt, spre  exemplu, astmul bronșic, poliartrita 

reumatoidă, cataracta, fibrozări ale organelor, unele boli cardiocirculatorii etc.  

Am investigat cauzele acestor boli care, neașteptat, apar la „cele două capete” ale vieții. 

Comparând analizele mamelor acestor copii cu cele ale vârstnicilor, am constatat identitatea unor 

valori ale substanțelor circulante sanguin, mărturie a unui metabolism matern îmbătrânit 

prematur. În aceste cazuri electroforeza proteinelor serice, efectuată pentru mame, copiii lor și 

vârstnici, indică scăderi ale albuminei în zona limitei minime a analizelor de laborator - 52%, și 

chiar sub aceasta. Simultan scăderii valorii albuminei are loc creșterea procentuală a unor 

fibroproteine din grupul globulinelor alfa 1 (α1 ), alfa 2 (α2 ) și beta (β), însoțite de creșteri ale 

anticorpilor: globulina gama (γ) crește înspre limita maximă a referințelor de laborator -  21%, 

                                                                                                                                                                                           

evidențiază un fapt deosebit de important: sincron negativării tulpinilor HPV, sunt remise și alte afecțiuni - inclusiv 

leziunile de col sau alte posibile boli cu transmitere sexuală -, fiind restabilite și dezechilibre indicate de analizele de 

laborator (anemia, hipoacalcemia, fibrinogenemia etc.). Cel mai important rezultat însă, este reabilitarea funcțiilor 

sistemului imun, fapt evidențiat mai ales de valorile electroforezei proteinelor serice post apiterapie.   

 



sau și peste aceasta. Astfel se instalează autoimunitatea. Autoimunitatea „de vârstă” este un fapt 

obișnuit, fiziologic: se datorează scăderii normale - cu fiecare an de viață -, a potențialului 

ficatului de a sintetiza proteina albumină, odată cu care are loc și o scurtare tot mai accentuată a 

telomerilor. Dacă autoimunitatea vârstnicilor este normală,  autoimunitatea la nivelul mamelor și 

copiilor nu este deloc normală, ci se manifestă printr-un număr însemnat de boli sistemice sau de 

organ. Toate bolile autoimune însă, au o caracteristică comună: disproteinemia30 și dereglarea 

metabolismului calciului.  

Sunt și boli provocate de imunosupresie: globulina gama scade aproape de limita minimă 

a referințelor de laborator - 11% - și chiar sub aceasta. Metabolismele în stare de imunosupresie, 

datorită nivelurilor scăzute ale anticorpilor protectori, sunt afectate frecvent de infecții bacteriene 

sau virale (infecțiile oportuniste). În aceste cazuri nivelurile unor imunoglobuline, dacă sunt 

determinate, sunt reduse înspre valorile lor minime sau și sub acestea (este un deficit în 

anticorpi). 

Observațiile de mai sus ne-au condus la concluzia că alături de cele două clase de boli 

(cele congenitale și cele dobândite), ar trebui introdusă încă o clasă: boli cauzate de 

predispoziția congenitală de a le face. Iar această predispoziție este data de efectele 

metabolismului matern asupra celui al copiilor. Am ajuns la concluzia că debutul multora dintre 

aceste boli poate fi prevenit
31

 dacă nu sunt congenitale, ci debutează mai târziu, ca boli cu 

predispoziție congenitală.  

Prin apiterapia aplicată copiilor și adolescenților pe baza analizelor de laborator - dintre 

care nu pot lipsi electroforeza proteinelor serice, vitamin D, calciul total și ionic -, se restabilește 

metabolismul normal functional, corectându-i disfuncțiile. 

Bolile autoimune ale copiilor debutează mai ales în condiții de hipoalbuminemie, 

hipocalcemie ionică și hipoglicemie, cu creșterea înspre limita superioară sau și peste aceasta a 

anticorpilor (imunoglobulinelor). Laboratorul va confirma aceste afirmații, iar cauza trebuie 

căutată în metabolismul matern, copiii născându-se cu predispoziția congenitală de a le face. Prin 

urmare, sunt efectul relativ întîrziat al unor disfuncții ale metabolismului matern. Corectarea 

valorilor acestor analize în anii copilăriei ori în primii ani ai tinereții, este cea mai indicată 

profilaxie a bolilor celor născuți cu predispoziția congenitală de a le face. 

Prin urmare, disfuncțiile metabolismului matern în timpul sarcinii, pot influența 

sănătatea chiar și la mulți ani după naștere. Spre exemplu, anamneza indică faptul că, într-un 

procent de peste 80%, tinerii care fac boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică, spasmofilie, 

fibrozări ale unor organe, poliartrită reumatoidă etc. s-au născut din mame care au făcut fibrom 
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 Noțiune de disproteinemie semnifică, nereguli la nivelul proteinelor totale (PT). Acestea pot fi: a) cantitative ( au 

un nivel prea crescut - hiperproteinemie; au un nivel prea scăzut - hipoproteinemie); b) structurale, prin absența, 

insuficiența sau excesul unor proteine (exemple: dacă fibrinogenul prezintă creșteri peste valorile normale, vorbim 

de hiperfibrinogenemie; dacă albumina prezintă valori scăzute, vorbim de hipoalbuminemie; dacă globulinele beta 

au valori crescute, vorbim de hiperbetaglobulinemie etc.). Cunoașterea mai aprofundată a proteinemiilor normale 

sau a posibilelor dezordini privind nivelul și strucura lor, nu este posibilă fără determinatea proteinelor totale (PT) și 

fără efectuarea electroforezei proteinelor serice.  
31

 Cea mai eficientă prevenție a bolilor copiilor este, așa cum credem că am lămurit, restabilirea homeostaziei 

metabolismului matern ante concepție. Dacă acest lucru nu s-a făcut, ar trebui să se facă măcar în primele luni de 

sarcină. Dacă nici atunci nu s-a făcut, copilul se poate naște cu unele boli congenitale determinate de disfuncțiile 

metabolice materne. Debutul unora dintre acestea - cum este cataracta congenitală sau fibrozarea interstițiilor 

pulmonare care însoțește astmul debutat în primele luni de viață, ihtioza, boala Paget, boala oaselor de sticlă etc. - nu 

mai poate fi prevenit și nici nu se poate interveni apiterapeutic, cel puțin până la diversificarea alimentației.  



uterin
32

, fibroadenoame mamare, hipotiroidită autoimună, artrită psoriazică sau alte boli 

autoimune, sistemice sau de organ. Acesta este - ca să mai dăm numai încă un exemplu - și cazul 

fetelor afectate de androgenizare hormonală încă de la vârsta menarhei (de regulă, acestea sunt 

inversul hormonal al mamelor care fac fibrom uterin).
 

 

Electroforeza, bolile congenitale și bolile cu predispoziție congenitală 

Cele mai multe boli ale copiilor și ale tinerilor nu sunt nici cele genetice (monogenice sau  

cromozomiale, transmise parental sau dobândite în timpul vieții intrauterine), nici cele 

metabolice genetice - cum este fenilcetonuria -, sau endocrine metabolice  - cum este 

hipotiroidita congenitală. Dar nu numai astfel de boli - despre care am făcut vorbire mai sus - 

sunt metabolice. Disfuncțiile metabolismului matern pot fi multe, iar bolile pe care le pot avea 

urmașii - congenitale sau cu predispoziție congenitală de a le face - sunt și mai multe. Nu sunt 

deloc puține astfel de boli care se presupune că ar avea cauze genetice - dar fără a se fi 

demonstrat acest lucru -, după cum pentru  un alt număr important se afirmă că sunt idiopatice 

sau criptogene (cu cauze necunoscute). În realitate, cauzele lor pot fi cunoscute dacă sunt 

raportate la disfuncțiile metabolismlui matern. evaluat în funcție de analizele de laborator, din 

care nu poate lipsi electroforeza proteinelor serice, imunoglobulinele și calciul ionic. Sunt unele 

boli congenitale ale copiilor care au un înalt potential invalidant: boala oaselor de sticlă (maladia 

Lobstein), ihtioza și, prin opoziție cu acestea două, boala Paget.  

Cauza cauzelor primelor două boli - boala oaselor de sticlă și ihtioza - este incapacitatea 

metabolismului matern de a sintetiza normal fibroblaștii și fibroproteinele necesare osteogenezei 

(care asigură creșterea și elasticitatea țesutului osos),  sau formării normale a țesutului conjunctiv 

al pielii (care îi asigură elasticitatea și creșterea)
33

. Ca urmare, în absența unei vascularizări 

normale și a „armăturii” fibroblastice, oasele „de sticlă” se fracturează frecvent, iar pielea 

copiilor cu ihtioză se uscă, prezintă zone scuamoase, îngroșări și chiar crapă. 
 

Prin opoziție cu aceste două boli, boala Paget se caracterizează prin sinteza excesivă a 

fibroblaștilor și fibroproteinelor, hipoalbuminemie și hipocalcemie. Oasele „primesc” prea puțin 

calciu, prezentând zone mai îngroșate, mai subțiri sau chiar și fără calciu.  
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 Frecvent, fibromul uterin al mamei se formează mai târziu, la câțiva ani după ce a născut: este un proces relativ 

îndelungat și este întotdeauna secundar scăderii înspre limita minima a albuminei, fapt însoțit de creșterea înspre sau 

și peste limitele maxime ale unor fibroproteine (îndeosebi a colagenului). Albumina mamei, insuficientă ante 

concepție (sub 60%), scade și mai mult în sarcină, când o parte a acestei proteine este „împărțită” cu fătul aflat în 

creștere (nici acesta nu va beneficia, în viața fetală, de albumină în valori normale, nici de calciu, fapt care 

predispune la boli congenitale sau la predispoziția congenitală de a le face). Acumulării sanguine a fibroproteinelor, 

organismul femeii îi răspunde prin propriilor măsuri de protecție: sintetizând un plus de celule endoteliale (cele care 

intră în structura vaselor de sânge), „construiește” o rețea de microvase sanguine care, pornind din vasele de sânge 

preexistente în uter, se orientează înspre zona acestui organ, unde va fi „exportat” surplusul de fibroproteine. Nu este 

aici locul unei discuții mai largi pe această temă, dar facem o precizare: fibromul uterin este una dintre cele mai 

profilactice afecțiuni feminine! Dacă se face electroforeza proteinelor serice și dacă albumina este scăzută cu câteva 

procente sub 60%, iar globulinele fibroproteine cresc înspre ori peste limita maximă, există suspiciunea de a face 

fibrom uterin. Pentru confirmarea/infirmarea suspiciunii, se face o ecografie: fie că se identifică un fibrom deja 

apărut, fie se observă apariția unei/unor zone cu o densitate crescută a microvaselor de sânge rezultat al 

neoangiogenezei (neovascularizării). Aceasta înseamnă că pregătirile pentru apariția fibromului sunt în curs. 

Profilactic, restabilind echilibrul dintre albumină și globuline la nivelul minimei optime (A/G = 1,50), se previne 

apariția fibromului.   
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 Se estimează că 10% din circulația sanguină are loc în vasele de singe ale sistemului osos. Sângele - mai ales ca 

transportor al calciului și al proteinelor „elastice” care intră în structura oaselor, este un participant esential la 

remodelarea continua a oaselor. 

 



Cauzele reale ale acestor boli sunt „dezordinile” în sinteza proteinelor - disproteinemiile 

materne -, perfect identificabile în electroforeza proteinelor serice a femeilor care se pregătesc să 

devină mame. Profilaxia acestor boli este posibilă ante sarcină, sau chiar și în primele luni de 

sarcină. Odată bolile debutate, medicina clasică - care le consideră a fi boli genetice sau/și 

idiopatice -, poate să recurgă numai la paliative și afirmă clar incapacitatea instituirii unui 

tratament specific care să le remită. În cazul oaselor de sticlă terapia obișnuită, cu medicamente 

din categoria Difosfonaților, care fixează calciul dar nu favorizează nici vascularizarea
1
 

oaselor, nici formarea osteoblaștilor, este complet inadecvată. Fixarea calciului poate ajuta 

numai la „repararea” unor fracturi, după care vor urma altele, din cauza deficitului de fibroblaști 

(mai corect - osteoblaști) și fibroproteine. Apiprofilactic, tratând infertilitatea, noi avem mereu în 

atenție corectarea structurii proteinelor metabolizate de viitoarea mama. 

 

Un caz de ihtioză. 

 În funcție de valorile electroforezei, în premieră medicală am remis ihtioza congenitală 

în cazul unui copil în vârstă de patru ani. La o oră după naștere pielea băiețelului s-a uscat, s-a 

îngălbenit și a început să crape. Până la vârsta de patru ani a urmat tot felul de tratamente. Nimic 

n-a ajutat. La grădiniță n-a putut merge, trebuind să fie uns pe tot corpul, de câteva ori pe zi, cu 

tot felul de emoliente. Fiecare milimetru de creștere era însoțit de crăparea pielii, care „refuza” să 

crească odată cu el datorită lipsei vascularizării, a fibroblaștilor și fibroproteinelor (colagen, 

elastină, relaxină), a acidului hialuronic și, posibil, a hialuronidazei. Fără aceste substanțe – ai 

căror precursori se află în apiterapice -, nu se poate forma normal matricea extracelulară a 

celulelor din structura pielii.  În sfârșit, mama a apelat la apiterapie.  

Am cerut documentele medicale ale mamei - inclusiv din periaoada ante sarcină - ca și pe 

cele ale copilului, toate, începând cu biletul de externare de la naștere. Apoi am recomandat un 

set de analize din care nu a lipsit, pentru ambii, electroforeza proteinelor serice. Nu s-a făcut 

electroforeza mamei înainte sau în timpul sarcinii: interpretată corect, s-ar fi putut suspiciona 

debutul acestei boli și s-ar fi putut lua măsuri pentru restabilirea echilibrului proteinemiei sale. 

Chiar dacă a fost efectuată tîrziu, odată cu cea a copilului (când acesta are deja patru ani), cu 

toată trecerea timpului - patru ani de la naștere -, se observă asemănări mai ales privind valorile 

globulinelor beta (β) și un nivel scăzut al imunității ambilor: globulina gama (γ), care indică 

nivelul anticorpilor, are  pentru ambii valori scăzute înspre minima referințelor de laborator. În 

sarcină, mama a prezentat o glicemie la nivel minim (manoza intră în structura 

glicozaminoglicanilor care, la rândul lor și „cooperând” cu acidul hialuronic, asigură 

normalitatea matricei extracelulare a celulelor pielii. Fără sinergia de prezență a acestor 

substanțe34, remiterea ihtiozei congenitale nu este posibilă. Paliativele - unguente și altele -, fără 

restabilirea echilibrului metabolismului proteic, pot aduce numai o diminuare a suferinței. 
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 Genele condiționează sinteza fiecărei proteine, dar dacă nu o sintetizează, nu înseamnă neaparat că s-a produs o 

mutație genetică. Chiar atotputernice fiind, acestea nu pot face nimic din nimic. Genele pot sintetiza proteina numai 

dacă în organism există: 1) aminoacizii care intră în structura acelei proteine; 2) enzima care activează gena. Noi am 

remis boala apiterapeutic, prin creșterea nivelului fibroproteinelor din structura pielii,  beneficiind de faptul că 

apiterapicele conțin aminoacizii precursori ai acestora - mai ales prolina și glicina -, glucidul manoză - care 

contribuie la formarea glicozaminoglicanilor (precursorii fibroproteinelor), ca și enzimele care catalizează sinteza 

lor. 

 



Mama: electroforeza proteinelor serice la 4 ani de la naștere 

Electroforeza proteinelor serice Imunoglobulinele – neefectuată 

Proteina  

Serică % 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 
ALB% - 64,4 52-68 60 

α1%            - 2,8 2-5 3,5 

α 2 %       - 11,7 6,6-13,5 10,1 

β%        - 9,1 8,5-14,5 11,5 

γ%      - 12,0 11-21 16 

GL% - 35,6 48-32 40 

 A/G  - 1,78 1,08-2,12 1,50 
 

 

    Imunoglobuline Valori  

normale 

Media  

valorilor 

IgA – mg/dL 70-400 165 

IgD
3
 – UI/mL < 100 50 

IgE – UI/mL < 100 50 

IgG – mg/dl 700-1600 1150 

IgM – mg/dL 40-230 135 

Copilul: electroforeza proteinelor serice ante apiterapie (la 4 ani de la naștere) 

Electroforeza proteinelor serice  

Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 
ALB% - 64,2 50-65 57,5 

α1%           - 3,8 2-5 3,5 

α 2 %       -11,7  6-15 10,5 

β%      -  8,4 8,5-14,5 11,5 

γ%       -11,9 10-22 16 

GL%  - 35,8 48-32 40 

 A/G – 1,75 1,08-2,12 1,50 
 

 

Imunoglobuline Valori  

normale 

Media  

valorilor 
IgA   - 130 mg/dL 70-400 165 

IgD
3
 -  ?     UI/mL < 100 50 

IgE   -  24 UI/mL < 100 50 

IgG   - 470 mg/dL 300-1400 850 

IgM  -   80mg/dL 40-230 135 

Copilul: electroforeza proteinelor serice post apiterapie 

Electroforeza proteinelor serice Imunoglobulinele (anticorpii) 
Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 

ALB     -60,5 52-68 60 

α1%              -3,2 2-5 3,5 

α 2 %        - 10,2 6,6-13,5 10,1 

β%      - 11,9 8,5-14,5 11,5 

γ%      - 14,2 10-22 16 

GL%    -39,5 48-32 40 

 A/G     - 1,53 1,08-2,12 1,50 
 

 

Imunoglobuline Valori  

normale 

Media  

valorilor 
IgA   - 182 mg/dL 70-400 165 

IgD
3
 -   ?   UI/mL < 100 50 

IgE   -    67 UI/mL < 100 50 

IgG  - 890 mg/dl 300-1400 850 

IgM - 132 mg/dL 40-230 135 

 

A fost nevoie de apiterapie timp de un an, pentru a „educa” metabolismul copilului să 

sintetizeze fibroproteinele necesare formării normale a pielii. Dată fiind gravitatea bolii, dar și 

pentru a atrage atenția asupra instituirii profilaxiei acesteia, punem la îndemâna specialiștilor în 

proteomică - știința care studiază proteinele -, documentele medicale atât ante apiterapie, cât și 

post apiterapie. Am învins o boală genetică? Poate. Mai degrabă însă, am restabilit homeostazia 

metabolismului proteic al copilului prin apiterapie, dar și prin dieta alimentară recomandată, care 

i-au furnizat aminoacizii, glucidele și enzimele necesare. Așa cum am mai spus, în absența 

substanțelor necesare, genele, chiar și fără să fie afectate de vreo mutație, rămân inactive. 

 

Cataracta congenitală și senilă 

 Cataracta, afecțiune oculară, constă în diminuarea progresivă a acuității vederii, datorată 

opacifierii cristalinului sau a capsulei acestuia. Ca orice afecțiune, cataracta poate fi congenitală 

sau dobândită din cele mai diverse cauze: predispoziția congenitală, traumatismele, diabetul, 

iradierea excesivă, terapiile cu corticosteroizi, alte intoxicații medicamentoase, vârsta (cataracta 

senilă) etc.  



 În studiile noastre clinice privind această afecțiune care poate conduce chiar și la cecitate 

(orbire), un loc important l-a avut cunoașterea cauzelor. Scopul acestor cercetări a fost și este 

mai ales profilaxia debutului cataractei. Studiile medicale de profil apreciază că din 100 de nou 

născuți, patru sunt afectați de cataracta congenitală, deci nu este deloc de neglijat. Cea mai 

frecventă formă de cataractă este cea senilă, cauzele acesteia fiind considerate fie necunoscute, 

fie o consecință a fenomenului natural de îmbătrânire.  

Noi am ajuns la concluzia că atât cataracta congenitală, cât și cea senilă - aceeași 

afecțiune la „cele două capete ale vieții” -, au o cauză comună: disproteinemia metabolismului 

matern pentru cataracta congenitală, care are valori asemănătoare disproteinemiei vârstnicilor. 

Comun este faptul că se manifestă prin scăderea sintezei albuminei și creșterea sintezei 

fibroproteinelor, care sunt implicate în producerea cataractei. Profilactic, se pot lua măsuri de 

restabilire a echilibrului proteic al metabolismului matern ante concepție, ca și al metabolismului 

vârstnicilor atunci când procentul de albumină scade în preajma valorii de 54% din totalul 

proteinelor serice. Prin urmare, electroforeza proteinelor serice este analiza cu cel mai înalt 

potential prognostic. 

Iată un caz de cataractă congenitală comparativ cu un caz de cataractă senilă
35

.
 

            

Bărbat, 66 ani, cataractă senilă                      

Electroforeza proteinelor serice 
Copil, 9 luni, cataractă congenitală 

           Electroforeza proteinelor serice 

Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 

ALB%-53,2 54-66 60 

α1%            -  2 1,4-2,8 3,5 

α 2 %         -10,9 9,1-13,8 10,1 

β%      -14,6 8,7-14,4 11,5 

γ%      -19,3 10,6-19,2 16 

GL%   -46,8   46-34 40 

A/G    -  1,13 1,17-1,94 1,50 
 

Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 

ALB%-52,3 50-65 57,5 

α1%       -  2,7 2-5 3,5 

α 2 %    - 11 6-15 10,5 

β%     -15,1 8,5-14,5 11,5 

γ%      -18,9 10-22 16 

GL%   -47,7 50-35 42,5 

A/G     -1,09 1,06-2,48 1,50 
 

 

Diabetul de tip I și diabetul de tip II (DZ I și DZ II) 

Diabetul, de orice tip ar fi și la orice vârstă ar debuta, constă într-o tulburare a 

metabolismului glucidic, căruia i se pot asocia disfuncții ale metabolismului proteic și lipidic. 

Tulburarea metabolismului glucidic, oricare ar fi cauza sau cauzele, implică fie un deficit în 

insulină - prin hipofuncția celulelor beta pancreatice, fie rezistența la insulină - printr-un deficit 

în receptori celulari ai insulinei, fapt care conduce la acumularea excesivă a glucozei în țesuturi. 

Nu avem spațiul necesar punerii în discuție a cauzelor diabetului, idiopatice sau cunoscute, dar 

vom încerca să atragem atenția asupra unui factor comun al diabetului juvenil și al diabetului 

persoanelor aflate la vîrsta maturității: acesta este metabolismul matern și metabolismul 

vârstnicilor. 

Obișnuit, cauzele diabetului juvenil sunt considerate a fi autoimune: celulele beta 

pancreatice sunt distruse de anticorpi, deci boala este autoimună. Diabetul juvenil poate debuta la 

câțiva ani de viață sau în adolescență, deci la mult timp de la naștere. Interesant este faptul că la 

debutul diabetului juvenil, copilul sau adolescentul prezintă imunosupresie (nivel scăzut al 
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 Pentru ambele cazuri de cataractă - congenitală și senilă -,  se pot observa valorile procentuale scăzute ale 

albuminei, evoluția înspre autoimunitate (scăderea valorilor albuminei și creșterea globulinei gama), context în care 

cresc și globulinele beta, care sunt implicate în fibrozarea oculară. Deci metabolismul matern are funcții îmbătrânite. 

 



globulinei gama), deci absența anticorpilor. În acest caz, ai cui anticorpi au afectat celulele beta 

pancreatice ale copilului? Noi considerăm diabetul juvenil ca fiind o boală din categoria celor cu 

predispoziție congenitală de a o face. Iar această predispoziție nu poate fi imprimată decât de 

anumite caracteristici ale metabolismului matern. Oricum, logic - dacă diabetul copilului 

debutează - să presupunem -, la vârsta de 10 ani, înseamnă că până la această vârstă celulele beta 

ale pancreasului său au fost funcționale, furnizând o cantitate de insulină normală. 

 Și mai interesant este alt fapt: debutul diabetului persoanelor cu vârste de peste 40 de 

ani, care pe lângă hiperglicemie pot prezenta și hiperproteinemie și hiperlipidemie - deci afectări 

mai severe ale metabolismului. Totuși, la debutul bolii au, de fapt, imunosupresie - un nivel 

scăzut al globulinei gama, deci un deficit în anticorpi.  

Această caracteristică a diabetului la vîrste mici și la adulți - imunosupresia -, pare a 

sugera unele asemănări ale metabolismului mamelor ai căror copii fac diabet juvenil, cu 

metabolismul persoanelor de peste 40 de ani care fac diabet. Oricum, observația aceasta, care ne 

aparține, poate fi o temă pentru cercetarea medicală privind imunosupresia la debutul diabetului. 

Electroforeza proteinelor serice a copiilor cu diabet și a adulților care fac diabet este ilustrativă. 

        

Femeie, 64 ani, DZ II                      

Electroforeza proteinelor serice 
Copil, 3 ani, diabet juvenil 

           Electroforeza proteinelor serice 

Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 

ALB% -57,5 54-66 60 

α1%            -6,2 2,9-4,9 3,9 

α 2 %         -15,3 7,1-11,8 10,1 

β%      -11,7 7,9-13,7 11,5 

γ%      -  9,8 11,1-18,8 16 

GL%   -42,5   34-46 40 

A/G    -  1,33 1-1,5 1,50 
 

Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 
ALB%- 57,7 50-65 57,5 

α1%       -  2,2 2-5 3,5 

α 2 %    - 18,2 6-15 10,5 

β%     -14,1 8,5-15 11,75 

γ%      -7,8 10-22 16 

GL%   -42,3 35-50 42,5 

A/G     -1,36 1,06-2,48     -1,77 
 

        IgG = 503 g/dL (700-1600) = media 1150                IgG = 474 mg/dl (350-1000) - media = 799 

 

În ambele cazuri de diabet, la vîrste foarte diferite, pot fi observate creșteri ale globulinei 

alfa 2, dar și imunosupresia: globulin agama (anticorpi, imunoglobuline), ca și scăderi 

importante ale imunoglobulinei G (IgG). Credem că un studiu comparativ pe un număr mare de 

cazuri, ar putea indica terapia profilactică a diabetului. 

 

 

Un caz de imunosupresie materno-fetală 
Imunosupresia (deficitul imunității) mamelor poate fi „imprimată” și metabolismului 

copiilor, fapt care face cu atât mai necesară reechilibrarea metabolismului matern ante concepție. 

Din foarte multele cazuri de imunosupresie transmisă materno-fetal, facem o paralelă a valorilor 

electroforezei proteinelor serice pentru o mamă și fiica sa
36

.  
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 Interpretarea valorilor electroforezei însă, trebuie să se facă corect, ținând seama de faptul că structura proteinelor 

serice este redată în procente. Spre exemplu, dacă în cazul fetiței totalul procentual al globulinelor (GL) ar fi la 

nivelul mediei lor (42,5%), atunci albumina ar fi în procent de 57,5% și nu în procent de 62,7%. Dacă valoarea 

globulinei gama ar crește de la 9,8% la valoarea medie, admițînd că celelalte globuline nu și-ar schimba valorile, 

atunci albumina ar înregistra o reducere procentuală de la 62,7% la 56,3% (fiind, de fapt, sub media de 57,5%). 
 



Mama, 38 ani, imunosupresie                      

Electroforeza proteinelor serice 
Fiica, 5 ani, imunosupresie 

           Electroforeza proteinelor serice 
Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 

ALB%-59,4 52-68 60 

α1%            -2,9 2-5 3,5 

α 2 %         -12,1 6,6 -13,5 10,05 

β%      -14 8,5-14,5 11,5 

γ%      -11,6 11-21 16 

GL%   -40,6   48-32 40 

A/G    -  1,46 1,2-2,23 1,70 
 

Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 

ALB%-62,7 50-65 57,5 

α1%       -  3,4 2-5 3,5 

α 2 %    - 13,5 6-15 10,5 

β%     -10,8 8,5-15 11,5 

γ%      -9,6 10-22 16 

GL%   -47,7 50-35 42,5 

A/G     -1,68 1,06-2,48 1,50 
 

       IgG = 814 mg/dl (700-1600)- media=1150                           IgG = 654 mg/dL (500-1300) - media = 900 

 

 Interesant este faptul că mama prezintă hipotiroidită autoimună Hashimoto. Nu știm dacă 

hipotiroidita era debutată în timpul sarcinii cu fetița. Oricum, fetița prezintă intoleranță la 

lactoză, deci un deficit în enzima lactază. 

 

Boala Crohn – două cazuri „în oglindă” 

 Bolii Crohn, numită și ileită regională sau ileită terminală (pentru că afectează mai ales 

ileonul), ca și alte boli severe care afectează tractul digestiv - rectocolita ulcero-hemoragică, spre 

exemplu -, i se atribuie o etiologie necunoscută (idiopatică), putând debuta și sub influență 

plurifactorială: mediul, agenți infecțioși, toxici, bacterii, factori imunologici etc. 

           

Femeie, 23 ani, boala Crohn                      

Electroforeza proteinelor serice 
             Bărbat, 28 ani, boala Crohn 

           Electroforeza proteinelor serice 
Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 

ALB% -56,8 57-68 62,5 

α1%            -2,1 1,4-2,8 3,5 

α 2 %         -9 9,1-13,8 10,1 

β%      -11,2 8,7-14,4 11,5 

γ%      -20,9 10,6-19,2 16 

GL%   -43,2   32-43 40 

A/G    -  1,31 1-1,5 1,50 
 

Proteina  

serică 

Valori 

normale 

Media 

valorilor 

ALB%-49,8 52-68 60 

α1%       -  3,5 2-5 3,5 

α 2 %    - 12,3 6,6-13,5 10,5 

β%     -13,1 8,5-14,5 11,5 

γ%      -21,3 11-21 16 

GL%   -47,7 50-35 42,5 

A/G     -0,99 1,2-2,48 1,50 
 

   IgG = 911mg/dL (700-1600) – media = 1150 mg/dL             IgG = 1216 mg/dL (700-1600) – media= 1150 mg/dL 

 

Noi considerăm boala Crohn ca făcând parte din grupul celor determinate de 

predispoziția congenitală: peste 85% dintre pacienții cu boala Crohn au fost născuți de mame 

care au făcut fibrom uterin, hipotiroidită Hashimoto, poliartrită reumatoidă sau alte boli 

autoimune. Un astfel de procent este semnificativ pentru influența metabolismului matern asupra 

metabolismului copiilor.  

Electroforeza proteinelor serice ante concepție, ar putea indica intervenția pentru 

restabilirea homeostaziei metabolismului matern. Semnificativ este faptul că mama tinerei care a 

făcut boala Crohn este afectată de poliartrita reumatoidă, iar mama tânărului a făcut fibrom 

uterin. 

Dacă nu s-a făcut restabilirea echilibrului matern ante concepție prin apiterapie sau prin 

orice alte metode, ar fi fost suficient timp, folosind datele oferite de electroforeza proteinelor 

serice, să se facă profilaxia debutului bolii Crohn. Este, această constatare, încă un argument 



pentru introducerea acestei analize, alături de virtamina D și calciul ionic între analizele medicale 

de rutină. Potențialul lor prognostic și diagnostic are o valoare inestimabilă.   

  

Oul și mierea – alimente de aur pentru sănătate 

Oul este alimentul neprețuit în homeostazia metabolismului mamei și copilului. 

Ovalbumina - albușul oului - este cea mai concentrată și mai bogată sursă alimentară de 

albumină, veritabilă proteină „de viață lungă”. Gălbenușul, între altele, este bogat în lecitină, 

colină, sfingomielină și vitamin D: necesare funcțiilor sistemului nervos (inclusiv la nivelul 

inteligenței), construcției celulare (intră în structura membranelor bilipidice ale celulelor), bunei 

metabolizări a lipidelor, prevenind încărcarea grasă a ficatului (steatoza hepatica), prevenției 

demielinizării (scleroza multiplă), absorbției normale a calciului prin prezența vitaminei D etc. 

 În localitatea în care este clinica noastră de apiterapie, sunt patru bărbați cu vârste de 

peste 100 de ani. Cu excepția zilelor de miercuri și vineri, mănâncă zilnic trei-patru ouă. Sunt 

subțirei, iuți în mișcări, au ochii vii și logică în vorbire. Cei ce recomandă doar două ouă pe 

săptămână, inclusiv în hrana mamelor și copiilor, flutură spaima creșterii colesterolului. Dar: un 

ou de 70 de grame poate conține maxim 7-8 grame de grăsimi (mai puțin decât 10 grame de unt), 

majoritatea fiind lecitină, colină, sfingomielină și vitamine liposolubile, despre a căror 

importanță profilactică am făcut deja cîteva referiri. O întrebare: câte și ce fel de grăsimi conțin o 

ciocolată sau o pungă de dulciuri rafinate, consumate deodată și nerestricționat? În fine, oul este 

simbolul vieții și „dă” viață. Stând sub cloșcă, prin coajă nu primește decât căldură, iar după un 

număr de zile apare puiul: are osișoare, sânge, inimă, ochișori, pufuleț și mai și piură. Din ce s-au 

format toate acestea? Nimic n-a intrat prin coajă, în afara căldurii mamei cloște, nici o substanță 

n-a rămas în găoace după „venirea pe lume” a puiului. 

 Prin urmare oul conține, echilibrat, toate substanțele care pot da o viață. Acestea o pot și 

apăra, o pot și întreține. Însuși omul „vine” dintr-un ou - zigotul. Simbol biblic al învierii, dar și 

subiect al Elegiei oului a lui Nichita Stănescu - inspirată din satul vechi românesc -, oul 

semnifică originea vieții, renașterea și înnoirea, rodnicia și belșugul. De observat: cu cât un copil 

va avea un deficit mai mare în albumină și calciu, cu atât mai mult va vrea să mănânce ou. 

Comparativ cu multitudinea substanțelor conținute într-un ou, o cantitate egală de unt sau de 

carne sunt de o sărăcie sahariană.  

Sfatul de a mânca doar două ouă pe săptămână, seamănă foarte bine cu cel de a nu da 

miere copiilor cu vârste sub un an, pentru că ar face botulism. Întreaga literatură medicală reține 

numai două cazuri de botulism în care - destul de nesigur, a fost implicată mierea: cel al unui 

copil din Scoția, căruia i s-a uns biberonl cu miere, ca și al unui copil din China, care a mâncat 

miere pusă într-o cutie în care fusese carne conservată. Ceea ce știu sigur, este faptul că mierea 

este cel mai steril aliment posibil: în miere nu poate trăi nici o bacterie, deci nici Clostridium 

botulinum, bacteria cauzatoare a botulismului. N-am găsit nici o scriere care să consemneze 

botulismul la copiii geto-dacilor, marii apicultori ai Europei antice (am aflat că nici nu aveau 

obiceiul să cumpere zahăr!).  

Glucoza este singura hrană a creierului. Creierul copilului se formează în timpul vieții 

sale intrauterine, iar glucoza din miere ajunge la creierul copilului, dar numai dacă mama o 

mănâncă. Toate viitoarele mame au mâncat zilnic ouă și în timpul apiterapiei infertilității, ca și în 

sarcină și alăptare. Copiii lor, din momentul diversificării alimentației - la vârsta de șase luni -, 

încep prin a primi zilnic câte o optime de ou, iar după vârsta de un an au mâncat zilnic un ou. 

 Ceaiurile copiilor, chiar și în primele luni ale stadiului de sugar, au fost îndulcite numai 

cu miere, iar de la vârsta de șase luni au mâncat miere: niciunul nu a făcut botulism.   



Dincolo de scolastica rigidă, am descoperit câteva asocieri mai vechi decât roata și apa 

caldă: sănătatea „se clatină” mai ales atunci când albumina scade sub 60%; albușul (ovalbumina) 

oului bun de pus sub cloșcă este de 60% din conținutul său; lactalbumina (albumina din laptele 

matern) reprezintă 60% din totalul proteinelor laptelui; iar pentru frumusețea asocierilor, cu 

gândul la unitatea divină a diversității vieții, reținem faptul că 60% din hrana puietului - copiii 

albinelor -, este tot albumina. 

 

 

 

 

 


