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Parteneri: 

 Instituția de cercetare: Spitalul Clinic de Recuperare Iași, Manager Ec. Carmen 

Cumpăt, conducătorul cercetării: Prof. Dr Luminița Rădulescu 

 Cercetător principal: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

"Ion Ionescu de la Brad" Iași- Prof. Dr. Mihai Mareș 

 Cercetător secundar: Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni Iași- 

Mariana Pinteală 

Valoarea totală a proiectului: 9889 EUR 

Proiect de cercetare finanțat de: Cochlear Research and Development Limited- 

United Kingdom. 

Implantarea cochleară este o metodă eficientă de a reda auzul pacienților cu surditate 

severă sau profundă, permite acestora să își recapete comunicarea cu mediul înconjurător și 

crește semnificativ calitatea vieții. Rata de implantare cochleară crește de la an la an în toată 

lumea, de aceea este importantă cunoașterea complicațiilor legate de procedură pentru a putea 

oferi un eventual tratament timpuriu și eficace. Infecția plăgii postoperatorii este o complicație 

cu gravitate greu de anticipat și poate duce în cele din urmă la îndepărtarea dispozitivului în 

ciuda eforturilor medicochirurgicale riguroase de eradicare a infecției.  

Având în vedere creșterea ratei de implantare cochleară în toată lumea este necesar 

studiul amănunțit al infecțiilor peridispozitiv pentru obținerea unor informații ce ar putea 

reduce pierderea implantului și consumul uriaș de resurse pentru tratamentul infecției. 
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Spitalul Clinic de Recuperare Iași este direct implicat în cercetarea unor noi posibilități 

de control al infecțiilor asociate dispozitivelor implantabile. În prezent, desfășoară alături de 

alți parteneri un proiect de cercetare bazat pe studiul formării biofilmului bacterian la nivelul 

implantului cochlear și are ca scop: 

 Descrierea unui model de colonizare cu biofilm din sursă sistemică a 

implantului cochlear (bacterii planctonice); 

 Descrierea unui model de colonizare cu biofilm din sursă locoregională a 

implantului cochlear (ureche medie); 

 Analiza posibilității utilizării dispozitivelor funcționalizate cu n-Acetilcisteină 

în vederea prevenirii formării de biofilm. 

Rezultatele obținute vor permite o mai bună cunoaștere asupra infecțiilor legate de 

biomateriale, lucru necesar pentru a reduce cât mai mult riscul de complicații infecțioase 

postoperatorii pe termen scurt și lung. Aceste informații sunt valoroase pentru practicieni, 

deoarece practica zilnică poate fi îmbunătățit în continuare prin buna urmărire postoperator și 

prin îmbunătățirea caracteristicilor dispozitivelor cu specificații antibacteriene care să 

reușească să impedice formarea de infecții asociate biomaterialelor.  
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