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U21: MEDICINĂ 

Gerovitalul: „elixirul” tinereţii fără bătrâneţe 
 

 
 

Lexic 
 

Prefixe 
•a îmbătrâni (esc) 
a îmbunătăţi (esc) 
a înfiinţa 
a întineri (esc) 
•gerontologie       
gerovital 
 

Sufixe 

injectabil 
mărunţică 

 

Sinonime 

•afecţiune = boală = 
maladie 
•faimă = renume = 
celebritate 
•a se ivi (esc)  
= a apărea 
•a îmbunătăţi (esc) 
= a ameliora (ez) 
•a se încheia  
= a se termina 
•tegument = piele 
 

Antonime 
•a îmbătrâni 
≠ a întineri 
•a încheia ≠ a începe 
•modernizat  
≠ nemodernizat 
•periferic ≠ central 
•tinereţe ≠ bătrâneţe 
•vârstnic ≠ tânăr 
 

Paronime 
artrită; arterită 
 

Cuvinte 
polisemantice 

afecţiune = 1. boală; 
              2. dragoste 
Expresii  
•a avea încredere în  
•a pune pe seama (+G) 

1. Steluţa Petcu are 86 de ani şi multe planuri de viitor. E o doamnă mărun-

ţică, lucidă, optimistă. Mâinile nu-i tremură, e mândră că nu foloseşte basto-

nul. Sursa stării ei generale foarte bune o pune pe seama Gerovitalului: se 

împlinesc 30 de ani de când urmează fără întrerupere tratamentul injectabil. 

2. Povestea Gerovitalului începe pe la jumătatea secolului al XX-lea. Ana 

Aslan, pe atunci în vârstă de 52 de ani, era profesoară la Facultatea de 

Medicină din Timişoara. Era procupată de studierea procainei, un cunoscut 

anestezic local. Mai mulţi medici scoseseră în evidenţă câteva efecte 

surprinzătoare ale anestezicului: uneori, durerile articulare dispăreau, părul 

alb se recolora, iar calitatea tegumentului se îmbunătăţea. Ana Aslan a fost 

prima care a luat în calcul potenţialul procainei de a fi utilizată în lupta 

împotriva îmbătrânirii. O folosise deja în tratarea arteritelor, în afecţiunile 

circulaţiei periferice, dar dorea să o folosească şi în tratamentul reumatis-

mului. În primăvara anului 1949 s-a ivit ocazia: un tânăr student la medicină 

suferea de artroză acută. Era în stare de criză de trei săptămâni, iar medicaţia 

care îi fusese administrată nu-i uşurase suferinţa. Ana Aslan a decis să-i 

administreze o soluţie de procaină de 1% în artera femurală, deşi exista riscul 

să nu o nimerească, artera unei persoane tinere fiind foarte subţire. A reuşit, 

iar după câteva minute tânărul a ridicat piciorul şi l-a îndoit de mai multe ori. 

A părăsit spitalul după puţin timp. „Şocul şi interesul erau atât de mari, 

declara Ana Aslan, încât am renunţat la cariera universitară pentru a mă 

consacra studiului acestei substanţe”. 

3. După doi ani, Ana Aslan a început un experiment de lungă durată pe 

animale şi un studiu clinic pe 25 de pacienţi vârstnici, bazat pe procaină 

injectabilă. Printre pacienţi se afla şi un bărbat în vârstă de 110 ani, la care s-a 

constatat o îmbunătăţire evidentă a stării generale. Cercetările au urmărit mai 

ales prelungirea efectelor procainei care, în mod obişnuit, era eliminată din 

organism după o oră. Compusul obţinut a fost denumit Gerovital. După 

evaluarea clinică pe 7600 de pacienţi, produsul a fost omologat în 1957. S-a 

trecut la producţia în serie sub formă de fiole, iar, mai târziu, şi sub formă de 

drajeuri, cremă terapeutică şi loţiune pentru păr. 

4. Faima produsului s-a răspândit în toată lumea. Se spera că fusese găsit 

„elixirul” tinereţii fără bătrâneţe. În lumea medicală, părerile erau împărţite: 

ironic, unii l-au numit „zerovital”, alţii l-au considerat una dintre cele mai 

importante descoperiri din medicină. Cei care au creat faima şi legenda 

Gerovitalului au fost însă pacienţii, care au avut încredere în acest produs. 

După înfiinţarea Institutului de Geriatrie şi Gerontologie din Bucureşti, în 

1972, au venit aici să urmeze tratamente pacienţi din 123 de ţări, dintre care 

celebrii Charlie Chaplin, Salvador Dali, Claudia Cardinale, Pablo Neruda. 

Ana Aslan era atât de cunoscută,  încât scrisorile ajungeau la ea chiar dacă pe 

plic era scris numai „Ana Aslan. România”.  

5. Izolarea României din anii ’80 a făcut imposibilă omologarea produsului 

peste hotare, dar Gerovitalul era produsul românesc cel mai căutat şi mai 

vândut pe „piaţa neagră” europeană. Astăzi, se spune despre Gerovital că este 

un produs „îmbătrânit”, nemodernizat la timp pentru a deveni competitiv în 

bătălia produselor „miraculoase”. Şi totuşi, produsele cosmetice (crema de 

faţă, loţiunea pentru îngrijirea părului) par să aibă o tinereţe prelungită; o 

dovedeşte întrebarea frecvent puse de străinii ajunşi în România: „De unde se 

poate cumpăra cremă Gerovital”?                                    (După National Geographic) 
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I. Activităţi lexicale 
 

1. a. Folosiţi prefixele îm-/în- pentru a forma verbe, luând ca punct de plecare cuvintele de sub B şi B’: 
 

B                                                                B’                        
bătrân   >  a îmbătrâni (esc)                   tânăr  > a întineri     (esc)            

bunătate   > a îmbunătăţi (esc)  doi  > a în ......................... (esc)           

bolnav   > a îm .....................(esc) răutate  > a  în .........................(esc)          

prieten   > a împrieteni (esc)        roşu > a în ......................... (esc)          

pachet   > a îm.....................(ez)              sănătos  > a în ..........................(esc)          
 

b. Căutaţi perechi antonime între verbele formate.  
  

A. Termeni medicali formaţi cu elemente de compunere savante (<lat., gr.) 
 

arterită: arterio- (lat. arteria = arteră): referitor la artere 

              - ită :    sufix care indică un proces inflamator 

artrită:   artri-/artro- (gr. arthron = articulaţie): referitor la articulaţie 

atroză -oză: sufix care indică un proces degenerativ        

geriatrie, gerontologie 
gero-  (gr. geron, gerontos = bătrân): referitor la bătrâneţe. 

             -iatrie  (gr. iatrike = medicină) : sufix care trimite la ramuri ale medicinii    
       

•Folosise deja procaina în tratarea arteritelor.  

•În 15 aprilie a cunoscut un tânăr student la medicină care suferea de artroză acută. 

•După înfiinţarea Institutului de Geriatrie şi Gerontologie, au venit aici să urmeze tratamente pacienţi 

din 123 de ţări.  
 

2. Să explicăm cu ajutorul dicţionarului sau al... medicului:  
 

Arterita se referă la o afecţiune inflamatorie a arterelor. (arteră) 

Apendicita ....................................................................... (apendice) 

Otita ............................................................................... (ureche) 

Gastrita .......................................................................... (mucoasa stomacului) 

Amigdalită ....................................................................... (amigdale) 

 
 

3. Să definim câteva ramuri ale medicinei:   
Geriatria este o ramură a medicinei care se ocupă de îngrijirea şi tratarea persoanelor vârstnice. 

Pediatria ………………………………………………………………………………................ 

Psihiatria ………………………………………………………………………………............... 
 

4. Explicaţi de ce produsul creat de Ana Aslan a fost denumit „Gerovital”.   
 

5. a. Denumiţi etapele vieţii:  Ex. copil – copilărie  
 

adolescent – ....................................... ; tânăr –  ....................................... 

adult/ matur –  .......................................; bătrân – ....................................... 
 

b. alegeţi trei noţiuni care vi se par cele mai importante pentru fiecare dintre etapele vieţii:  
 

dragoste; educaţie; bani; aspectul exterior; muncă; joc; familie; călătorii; sănătate; avere; prieteni; 

viaţă socială... 
 

B. Sinonime stilistice 
prunc = copil (în cântecele tradiţionale de Crăciun, Cristos e numit „Pruncul sfânt”.) 

moş/moşneag = bătrân (m) (Multe poveşti încep cu „A fost odată un moş şi o babă…”) 

babă = bătrână (f) (Multe personaje de poveste sau legendă se numesc aşa: Baba Cloanţa, Baba Dochia) 
 

6. Daţi simptomele bătrâneţii. Urmăriţi: capul şi memoria, mobilitatea, pielea, părul, vederea, auzul... 
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7. Ce vârstă credeţi că au persoanele din imagini? Alegeţi numele generic pentru vârsta  
fiecăruia:  copil, adolescent, tânăr, adult (matur, persoană matură), bătrân (vârstnic) ... 
 

           
           1  2      3             4                          5            6  
  

 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

C. Exprimarea concesiei  G 1.8. 
a. prin conjuncţie/ locuţiune conjuncţională + verb la mod personal 
•A decis să-i administreze o soluţie de procaină de 1% în artera femurală, deşi exista riscul să nu o 

nimerească. 

•Scrisorile ajungeau, chiar dacă pe plic era scris numai „Ana Aslan. România”. 

•Astăzi, se spune despre Gerovital că e un produs „îmbătrânit”… Şi totuşi, produsele cosmetice par să 

aibă o tinereţe prelungită.  

•Deşi/Cu toate că/Chiar dacă/Şi dacă nu a fost omologat oficial în străinătate, Gerovitalul era 

produsul românesc cel mai căutat şi mai vândut pe „piaţa neagră” europeană. 

b. eliptic (cu un participiu verbal) 
•Chiar neomologat oficial în străinătate, Gerovitalul era produsul românesc cel mai căutat şi mai 

vândut pe „piaţa neagră” europeană. 

•Chiar rănit/ Deşi rănit, a ajuns singur la spital.   

c. prin elemente de întărire corelative: totuşi; cu toate acestea... 
• (Deşi) Astăzi, se spune despre Gerovital că este un produs „îmbătrânit”… totuşi produsele cosmetice 

par să aibă o tinereţe prelungită. 
 

8. Completeţi cu posibile „piedici” (a. b. c.) care ar fi putut împiedică realizarea acţiunilor (1), (2), (3): 
 

a. A. A fost accidentat   B. ………………………………….  C. ………………………………………, 

totuşi a câştigat o medalie. (1) 
 

b. A.…………………………… B. ………………………… C. ……………………………………, 

(şi) totuşi a ajuns la vârsta de 100 de ani. (2) 
 

c. A. Gerovitalul e considerat depăşit B. ……………………  C. ……………………………………, 

cu toate acestea multe persoane au încredere în el. (3) 
 

9. În textul „Gerovitalul...”, reconstituiţi episodul primei folosiri a procainei într-un caz de reuma-
tism (§ 2) din perspectiva pacientului (vorbire directă).  
 

Într-un interviu din 1976, primul pacient tratat cu procaină îşi amintea : „În 1949, eram student … ”  
 

10. Găsiţi trei informaţii în text (§ 4) care demonstrează că Gerovitalul ajunsese renumit în anii 
’60 -’70 ai secolului XX.   
 

11. Ce reprezintă anii 1949, 1957 şi cifrele 110 şi 7600 din paragrafele 2 şi 3?  
 

12. Citiţi opiniile scriitorului Mircea Eliade despre tinereţe:  
 

1. Meditez adesea la foarte vechea şi foarte complicata problemă a tinereţii. Tinereţea, în 
sine, rămâne pentru mine o enigmă; căci ea are întotdeauna dreptate, şi totuşi este 
întotdeauna mediocră, plată (...) Cât eşti tânăr, eşti ursit parcă unei inconsistenţe funciare. 
(...) Inutil te zbaţi, inutil gândeşti; nu înţelegi mai niciodată nimic, nu iei contact cu realităţile, 
nu respiri viaţa. Greşit se spune că tinereţea este mai aproape de viaţă, căci între ea şi viaţă 
nu intervin decepţiile, experienţele, construcţiile mentale care caracterizează maturitatea. 
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Dimpotrivă, tinereţea aduce cu sine un milion de superstiţii, de idei bine mistuite, de sugestii 
şi iluzii – pe care le interpune întotdeauna între ea şi viaţă. Un contact direct cu viaţa nu-l 
poate da decât maturitatea, şi perfect numai bătrâneţea. Nu începi să trăieşti real decât în 
jurul vârstei de patruzeci de ani.  Ceea ce este deprimant în spectacolul tinereţii manifestate 
este totala ei lipsă de originalitate. […]  Tinerii sunt un soi de lăutari, care trag cu urechea şi 
apoi reproduc „adevărurile” după ureche, dând impresia de originalitate. 
 

2. Şi, cu toate acestea, tinereţea are întotdeauna dreptate. [...] Să te împotriveşti unei 
mediocrităţi tinereşti pentru a susţine o perfecţiune bătrânească e cea mai mare crimă a 
spiritului. [...] Tinerii trebuie să ne intereseze întotdeauna pentru că nu-i cunoaştem, încă, pe 
când pe maturi şi bătrâni îi cunoaştem. Nu mă interesează perfecţiunea oprită pe loc, mă 
interesează însă întotdeauna o serie de eşuări, bâjbâieli, de căderi. Dintr-o perfecţiune, o 
certitudine, ceva nou nu se mai poate naşte. Şi prefer să asist şi să ajut la naşterea umilă şi 
mediocră a unei forme pasagere, imperfecte, decât să contemplu o formă magnifică, dar 
moartă, desăvârşită.                                                                                      (Mircea Eliade, Oceanografie)   
 

a.  Fraza subliniată în § 1. conţine „enigma” la care autorul caută un răspuns. Prezentaţi opinia 
autorului în două posibile formulări:    

• În opinia autorului, tinereţea e mediocră şi plată, şi cu toate acestea ............................................... 
•• Autorul observă că, ......................................................, tinereţea are întotdeauna dreptate. 

 

b. La ce altă carenţă atribuită tinereţii se referă expresiile: idei bine mistuite; lăutari care trag cu 
urechea; „adevăruri” după ureche.  
 

c. La ce vârstă crede autorul că „începi să trăieşti real”? Care e opinia voastră?   
 

d. Ce frază din § 2 credeţi că sintetizeză opinia autorului?  
 

e. Contrastul dintre cele două vârste e sesizabil şi la nivel lexical. Repartizaţi cuvintele în dreptul 
vârstei potrivite: naştere, perfecţiune, bâjbâieli, certitudine, desăvârşit, eşuări, imperfect, cunoscut, 
necunoscut, moarte  
Tinereţe .................................................................................................................................................... 
Bătrâneţe .................................................................................................................................................. 
  

f. Ce vârstă credeţi că avea autorul când a scris aceste rânduri?  
Obs.: Răspunsul îl puteţi afla printr-un calcul simplu: Scriitorul s-a nascut în 1907, iar textul a fost 
publicat în 1932 (1934 în volum). 
 

13. Citiţi, apoi explicaţi titlul.    
Omega3, elixirul fericirii 

Secretul tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte rămâne deocamdată nedezlegat. Însă oamenii de ştiinţă 
au făcut paşi importanţi pe calea desluşirii unui alt remediu minunat: elixirul fericirii. Se pare că acizii graşi 
polinesaturaţi de tip omega-3 ar avea un rol esenţial în păstrarea bunei dispoziţii şi a sănătăţii. 
    Din structura membranei tuturor celulelor din corpul tău fac parte mici molecule de acizi graşi nesaturaţi, de tip 
omega-3 şi omega-6, numiţi „esenţiali”, pe care organismul tău nu le poate sintetiza. Prin urmare, buna funcţio-
nare a celulelor depinde de alimentele pe care le consumi. Importanţa lor este cunoscută de relativ puţină vreme, 
de când cercetători din întreaga lume au constatat că populaţiile care consumă mult peşte (din Japonia, din 
regiunea mediteraneană, eschimoşii) se îmbolnăvesc mai rar de inimă şi sunt mai puţin melancolice decât cele 
occidentale. Studiate intens, moleculele de acizi graşi esenţiali nesaturaţi nu au întârziat să-şi arate influenţa pe 
care o au asupra diferitelor organe şi mai ales asupra creierului – peste 60% din substanţele solide (diferite de 
apă) din compoziţia ţesutului nervos sunt lipide (grăsimi). Dintre acizii graşi esenţiali nesaturaţi, cei de tip omega-
3 se dovedesc a fi „vedetele” noilor tipuri de tratamente pentru prevenirea şi chiar vindecarea afecţiunilor cardio-
vasculare, a durerii, inflamaţiilor din artritele reumatice, în hipercolesterolemie, hipertensiune arterială, reacţii 
imunitare exacerbate (de tip alergic sau autoimun), boala Crohn, îmbătrânirea celulară (inclusiv malignizare), dar 
şi în numeroase modificări de dispoziţie sau chiar afecţiuni psihice (depresii, neurastenie, violenţă, tulburarea 
bipolară sau sindromul maniaco-depresiv, chiar schizofrenie, autism etc.).                                     

(După http://www.healthy.ro/articol/Dieta-alimentatie/4353/Omega3-elixirul-fericirii.html) 


