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în această lună
EDITORIAL

Depresia�la�adulţii�vârstnici
Este o boal[ cronic[ neglijat[, de;i la fel de important[ ca demen’a

Observ\m c\ speran]a de via]\ are în continuare, în în-
treaga lume, o tendin]\ ascendent\, în condi]iile în care 
propor]ia persoanelor cu vârsta peste 80 de ani înregis-
treaz\ cel mai rapid ritm de cre[tere. Tulbur\rile depre-
sive sunt frecvente de-a lungul vie]ii, simptomele fiind 
prezente la circa o treime dintre adul]ii vârstnici. La a-
ceast\ grup\ de vârst\, depresia este asociat\ cu tulbu    r\ri 
func]ionale [i cognitive mai numeroase decât la persoa-
nele mai tinere,1 implicând costuri semnificative pentru 
individ, familie [i NHS (sistemul public de s\n\tate bri-
tanic). Comorbidit\]ile fizice, asisten]a social\ nesatisf\ -
 c\toare [i pierderea unor persoane dragi sunt factori de 
risc cunoscu]i pentru apari]ia depresiei.2, 3

Prognostic mai prost
Depresia se agraveaz\ odat\ cu înaintarea în vârst\: re-
cent, într-un amplu studiu de cohort\ al adul]ilor în-
tre 18 [i 88 de ani, cei în etate ≥ 70 de ani aveau simpto-
me mai severe decât adul]ii mai tineri [i o probabilitate 
mai mare ca afec]iunea s\ persiste [i dup\ doi ani de la 
dia gnosticare, chiar dup\ ajustarea pentru boala fizic\ [i 
pentru folosirea antidepresivelor.4 Se [tie c\ depresia se-
ver\ persistent\ este asociat\ [i cu instalarea demen]ei.5
 În 2004, The BMJ6 a solicitat investi]ii în metode noi de 
management [i cercetare pentru îmbun\t\]irea evolu]iei 
depresiei la vârstnici. Pân\ în prezent nu avem, îns\, de-
cât câteva studii controlate, randomizate, ale interven]ii-
lor farmacologice [i psihologice în tratamentul acut al 
depresiei. Studiile arat\ o eficien]\ similar\ celei raporta-
te la adul]ii mai tineri, dar participan]ii sunt în majoritate 
"vârstnicii mai tineri".7
 Exist\ foarte pu]ine dovezi privitoare la eficien]a trata-
mentului depresiei la persoanele cu vârste mai mari de 
75 de ani, la adul]ii mai vârstnici cu depresie cronic\ sau 
în cazurile cu tratament de lung\ durat\ pentru preveni-
rea rec\derii.8 Cu toate acestea, antidepresivele sunt pre-
scrise persoanelor în vârst\ pentru perioade mai lungi 
decât celor mai tinere,9 de[i datele observa]ionale su-
gereaz\ c\ toate clasele de antidepresive sunt asocia-
te cu un risc crescut de evenimente adverse la vârstnici 

– de exemplu, c\deri [i crize de epilepsie.10 În ciuda îm-
bun\t\]irii accesului la programele de tratament psiho-
logic ce ofer\ terapii nefarmacologice adaptate nevoilor 
persoanelor vârstnice, utilizarea acestora a fost redus\.11

 Interven]iile din cadrul programului Collaborative 
Care (îngrijiri bazate pe colaborare) implic\ un plan 
de management structurat, monitorizare a simptome-
lor, interven]ii psihologice simple [i o comunicare mai 
bun\ între asisten]a primar\ [i cea secundar\. În 2004, 
The BMJ6 a propus acest program pentru ajutarea vârstni-
cilor cu depresie, în special a celor cu boli fizice cronice 
[i probleme sociale, iar rezultatele recente ale unui stu-
diu clinic britanic de mari dimensiuni au fost pozitive.12

 De[i se în]elege c\ singur\tatea poate avea un rol în 
depresia vârstnicilor, sunt necesare mai multe studii pen-
tru a perfec]iona [i a evalua interven]iile psihologice 
pentru combaterea izol\rii. Acestea includ atât cultiva-
rea prieteniilor13 cât [i programele de întrajutorare con-
duse de persoane care au avut depresie. O mai bun\ în]e-
legere a rolului bolii cerebrovasculare [i a mecanismelor 
inflamatorii în depresia vârstnicilor poate preg\ti [i tere-
nul pentru noile tratamente biologice.14 Persoanele care 
îngrijesc membri ai familiei cu depresie suport\ aceea[i 
povar\ ca [i cele care au grij\ de pacien]i cu demen]\.15 
Spre deosebire de studiile interven]iilor în demen]\, 
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studiile despre depresie evalueaz\ doar rareori starea de 
s\n\tate a persoanelor care îi îngrijesc pe bolnavi [i care 
au un aport important, numai ele fiind în masur\ s\ ob-
serve [i s\ recunoasc\ simptomele mai recente, precum 
[i primele semne ale recidivei. Cei care au grij\ de bol-
navi sunt [i alia]i permanen]i ai personalului medical 
atunci când adul]ii vârstnici se mut\ de acas\ la spital 
sau la c\min, unde este posibil ca depresia s\ nu fie recu-
noscut\.16, 17

 În 2006, Scott a cerut "o schimbare a paradigmei, în 
sensul de a recunoa[te c\ depresia este o boal\ cronic\".18 
În cazul persoanelor vârstnice, aceasta ar însemna trece-
rea de la managementul axat pe simptome al episoade-
lor depresive acute la o abordare adaptat\ unei boli cro-
nice, oferind sprijin constant, axat\ pe func]ionarea fizic\ 
[i psihologic\ [i cu o implicare mai mare a publicului.

Prea pu’in[ aten’ie
În ultimii ani, politica public\ a contribuit la atragerea 
aten]iei asupra demen]ei [i la promovarea cercet\rii [i 
educa]iei în acest domeniu, dar f\r\ a se acorda ace-
ea[i importan]\ depresiei vârstnicilor. Au existat câ-
teva ini]iative recente în privin]a inform\rii pacien]i -
lor [i a persoanelor care îi îngrijesc, incluzând un vi-
deo realizat de Royal College of Psychiatrists (Colegiul 
Regal al Psihiatrilor) [i programul sponsorizat de Health 
Education England (Educa]ia Sanitar\ din Anglia).

 Baza de dovezi pentru managementul depresiei nu 
acoper\ nevoile unei popula]ii în curs de îmb\trânire, 
din care o parte se va confrunta cu depresie cronic\ ori 
recurent\. Cercetarea este necesar\ pentru a orienta fo-
losirea interven]iilor pe termen lung individualizate, atât 
pe baz\ de antidepresive cât [i de genul terapiilor psiho-
logice sau psihosociale. Aceast\ cercetare trebuie s\ eva-
lueze efectele adverse în aceea[i m\sur\ cu beneficii-
le. În plus, depresia vârstnicilor are nevoie de mai mult\ 
aten]ie public\, comparabil\ cu cea acordat\ demen]ei, 
iar managementul trebuie s\ fie condus de pacien]i, de 
persoanele care îi îngrijesc [i de clinicieni, conform prin-
cipiilor stabilite pentru bolile cronice.

Philip Wilkinson, medic specialist psihiatru  
Oxford Health NHS Foundation Trust 
philip.wilkinson@psych.ox.ac.uk

Catherine Ruane, fost[ îngrijitoare, Leeds Katie Tempest, membru 
al grupului de utilizatori ai cercet[rii, Research Institute,  
Primary Care and Health Sciences, Keele University

EDITORIAL
Depression in older adults
A se cita: BMJ 2018;363:k4922
Gāsiţi articolul complet, cu bibliografie, la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4922

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Întrebarea studiului  Ce 
comparabilitate exist[ între eficien’a 
;i siguran’a terapiei triple – con’inând 
un antagonist de receptor muscarinic 
cu eliberare prelungit[ (LAMA), un 
agonist de receptor beta-2-adrenergic 
cu eliberare prelungit[ (LABA) ;i 
un corticosteroid inhalator (ICS) – 
;i cele ale terapiei duble sau ale 
monoterapiei la pacien’ii cu boal[ 
pulmonar[ obstructiv[ cronic[ (BPOC)?

Metode  Studiile controlate, 
randomizate, care compar[ terapia 
tripl[ cu cea dubl[ ori cu monoterapia, 
la subiec’ii cu BPOC, au fost 
identificate prin explorarea bazelor de 
date PubMed, Embase, Cochrane ;i a 
registrelor clinice, de la data apari’iei 
lor ;i pân[ în aprilie 2018. Rezultatul 
primar a fost riscul exacerb[rilor 
moderate sau severe. Studiile 
relevante au fost supuse analizei 
sistematice, iar rezultatele de interes 
au fost evaluate prin meta-analiz[.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  În 
compara’ie cu terapia dubl[ ori cu 
monoterapia, folosirea tratamentului 
cu trei agen’i inhalatori s-a soldat cu 
o rat[ mai mic[ a exacerb[rilor BPOC 
moderate sau severe, precum ;i cu 
îmbun[t[’irea func’iei pulmonare ;i 
a calit[’ii vie’ii legate de s[n[tate, 
dar s-a dovedit c[ a accentuat 
semnificativ riscul de apari’ie a 
pneumoniei (risc relativ 1,53, interval 
de încredere 95% 1,25-1,87). Toate 

studiile incluse au fost mai degrab[ 
studii de eficacitate decât de 
eficien’[, astfel c[, pentru a clarifica 
eficien’a ori cost-eficien’a terapiei 
triple în cazurile de BPOC, sunt 
necesare noi studii.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Rezultatele noastre sugereaz[ c[ 
folosirea terapiei triple a redus 
semnificativ riscul de exacerb[ri 
moderate sau severe ale BPOC fa’[ 
de terapia dubl[ (cu ICS ;i LABA ori 
cu LAMA ;i LABA) sau de monoterapia 
cu LAMA. În plus, o schem[ de terapie 
tripl[ administrat[ într-un singur 
inhalator nu a fost inferioar[ terapiei 
triple cu mai mul’i inhalatori. 

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor: Nu a fost acordat[ nicio 
finan’are pentru studiul de fa’[ ;i nu sunt 

disponibile date suplimentare. Autorii declar[ 
c[ nu au conflicte de interese.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review 
and meta-analysis
Triple therapy in the management of 
chronic obstructive pulmonary disease
A se cita: BMJ 2017;363:k4388 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4388

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză

Terapia triplă în 
managementul  
bolii pulmonare 
obstructive cronice 
Zheng Y, Zhu J, Liu Y şi colab.

cercetare

Asocierea terapiei triple cu riscul de exacerb[ri moderate sau severe. Fixe=tratamentele administrate 
într-un singur inhalator; separate=tratamentele administrate în inhalatori diferi’i

În favoarea 
controlului

Dimensiunea 
efectului  
(CI 95%)

În favoarea 
terapiei triple

Dimensiunea 
efectului  
(CI 95%)

Terapia tripl[ vs LAMA

Rata exacerb[rilor

Nr. de pacien’i cu o exacerbare

Timpul scurs pân[ la prima exacerbare

Terapia tripl[ vs LAMA + LABA

Rata exacerb[rilor

Nr. de pacien’i cu o exacerbare

Timpul scurs pân[ la prima exacerbare

Terapia tripl[ vs ICS + LABA

Rata exacerb[rilor

Nr. de pacien’i cu o exacerbare

Timpul scurs pân[ la prima exacerbare

Terapia tripl[ fix[ vs terapia tripl[ separat[

Rata exacerb[rilor

Nr. de pacien’i cu o exacerbare

Timpul scurs pân[ la prima exacerbare
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Întrebarea studiului  Care 
este prevalen’a descoperirilor 
întâmpl[toare, posibil serioase, 
la adul’ii aparent asimptomatici, 
investiga’i prin imagistic[ pe baz[ 
de rezonan’[ magnetic[ (IRM) a 
creierului, toracelui, abdomenului sau 
a creierului ;i corpului (creier, torace 
;i abdomen combinate)?

Metode  Autorii au explorat Medline 
;i Embase (de la data apari’iei 
lor ;i pân[ în 25 aprilie 2017), 
cit[rile din articolele relevante ;i 
fi;ele alc[tuite de autori pentru 
studiile publicate cu privire la 
prevalen’a ;i tipurile descoperirilor 
întâmpl[toare la adul’ii aparent 
asimptomatici care efectueaz[ IRM 
cerebral[, toracic[, abdominal[ 
ori a creierului ;i corpului (creier, 
torace ;i abdomen combinate). 
Au fost extrase datele referitoare 
la popula’ia fiec[rui studiu ;i la 
metodele folosite, la prevalen’a ;i 
tipurile descoperirilor întâmpl[toare, 
precum ;i la diagnosticele finale. 
Prevalen’a cumulat[ a fost estimat[ 
prin meta-analiza efectelor aleatoare, 
iar heterogenitatea a fost determinat[ 
prin statisticile t2.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  
Valorile prevalen’ei cumulate ale 
descoperirilor întâmpl[toare posibil 

serioase din 32 de studii cu  
27 643 de participan’i au fost: 
1,4% (interval de încredere 95% de 
1,0-2,1%) la IRM cerebral[, 1,3% 
(0,2-8,1%) la IRM toracic[, 1,9% 
(0,3-12,0%) la cea abdominal[ 
;i 3,9% (0,4-27,1%) la IRM a 
creierului ;i corpului. Prevalen’a 
cumulat[ a crescut atunci când 
au fost incluse descoperirile 
întâmpl[toare cu poten’ial incert: 
1,7% (1,1-2,6%), 3,0% (0,8-11,3%), 
4,5% (1,5-12,9%) ;i, respectiv, 12,8% 
(3,9-34,3%). Circa jum[tate din 
totalul descoperirilor întâmpl[toare 
posibil serioase au fost suspecte 
de malignitate: la nivelul creierului 
0,6% (interval de încredere 95% 
0,4-0,9%), al toracelui 0,6% (0,1-3,1%), 
al abdomenului 1,3% (0,2-9,3%), 
al creierului ;i corpului 2,3% 
(0,3-15,4%). Heterogenitatea în rândul 
studiilor incluse a fost semnificativ[, 
dar exist[ pu’ine date informative 
cu privire la posibilele surse ale 
varia’iilor între studii. Num[rul 
mic de referitoare la monitorizare 
sugereaz[ c[ relativ pu’ine persoane 
(48/234, 20,5%) au avut diagnostice 
finale serioase. 

Ce aduce nou prezentul studiu  
Descoperirile întâmpl[toare posibil 
serioase vor ap[rea la o propor’ie 
substan’ial[ de adul’i aparent 

asimptomatici supu;i unui examen 
IRM, dar se ;tie pu’in despre 
diagnosticele lor finale sau despre 
consecin’ele asupra s[n[t[’ii.  
Pentru a ob’ine date în acest sens  
;i a stabili implica’iile pentru  
politicile de feed-back al 
descoperirilor întâmpl[toare posibil 
serioase sunt necesare studii 
sistematice de monitorizare pe 
termen lung.

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor: LMG este finan’at de 
Wellcome Trust Clinical Research Training 
Fellowship (107190/Z/15/Z) ;i prime;te 
onorarii personale de la UK Biobank, în afara 
lucr[rii de fa’[. CLMS conduce sec’ia de 
cercetare din cadrul UK Biobank. Niciunul 
dintre ceilal’i autori nu a raportat conflicte de 
interese. Setul complet de date se g[se;te la 
http://dx.doi.org/10.7488/ds/2100, iar  
accesul este liber.

Num[rul de înregistrare al studiului Prospero 
CRD42016029472.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review 
and meta-analysis
Potentially serious incidental findings 
on brain and body magnetic resonance 
imaging of apparently asymptomatic 
adults
A se cita: BMJ 2017;363:k4577
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j4577

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză

Descoperiri întâmplătoare potenţial serioase la imagistica prin  
rezonanţă magnetică a creierului şi corpului la adulţi aparent  
asimptomatici
Gibson LM, Paul L, Chappell FM ;i colab.

Valorile estimate ale prevalen’ei cumulate a 
descoperirilor întâmpl[toare posibil serioase 
la imagistica prin rezonan’[ magnetic[ (IRM) 
în func’ie de regiunea scanat[. *Rezultatele 
prevalen’ei cumulate a meta-analizelor efectelor 
aleatoare, care au modelat varia’ia în interiorul 
studiului ca binominal[. †t2= 0,8 la creier, 5,1 la 
torace, 4,2 la abdomen ;i 5,7 la creier ;i corp.  
t2 este un parametru al varia’iei între studii pe scala 
logit (zero înseamn[ lipsa varia’iei).

  Descoperiri întâmpl[toare 
  posibil serioase la IRM în 
  cazul unor adul’i aparent 
  asimptomatici*
Regiunea  M[rimea Nr.          Prevalen’a (%)
vizualizat[ e;antionului                        (Cl 95%) Prevalen’a (%) (Cl 95%)

Creier

Torace

Abdomen

Creier ;i corp
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Întrebarea studiului  Afecteaz[ dietele cu raport diferit 
între glucide ;i gr[simi consumul de energie total pe 
durata men’inerii sc[derii ponderale, dup[ cum prevedea 
modelul obezit[’ii de tip carbohidra’i-insulin[?

Metode  Studiul randomizat Framingham State Food a fost 
realizat, între august 2014 ;i mai 2017, în dou[ locuri din 
SUA. E;antionul investigat a fost alc[tuit din 164 de adul’i 
cu un indice de mas[ corporal[ ≥ 25. Dup[ o sc[dere 
ponderal[ de 12% (± 2%), participan’ilor le-au fost atribuite 
aleator, pentru o perioad[ de 20 de s[pt[mâni, diete cu 
un con’inut de zaharuri crescut (n=54), mediu (n=53) sau 
sc[zut (n=57), furnizând 60%, 40% ;i, respectiv, 20% din 
energia total[. Pentru a men’ine sc[derea în greutate într-un 
interval de dou[ kilograme a fost controlat con’inutul de 
proteine al dietelor ;i a fost ajustat[ energia furnizat[. 
Rezultatul primar a fost consumul total de energie, m[surat 
cu ap[ "dublu marcat[", prin analiza de tip "inten’ie de 
tratament". O analiz[ pe protocol a inclus participan’ii care 
au men’inut obiectivul de sc[dere ponderal[ stabilit, fiind 
posibil[ furnizarea unei estim[ri mai exacte a efectului.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  În analiza de tip "inten’ie 
de tratament", consumul total de energie a fost diferit 
în func’ie de regimul alimentar urmat (n=162, P=0,002), 

existând o tendin’[ liniar[ de 52 kcal/zi (interval de 
încredere 95% 23-82) pentru fiecare sc[dere cu 10% a 
contribu’iei carbohidra’ilor la aportul total de energie 
(1 kcal=4,18 kJ=0,00418 MJ). Comparativ cu participan’ii 
care au avut o diet[ hiperglucidic[, consumul total de 
energie a fost cu 91 kcal/zi mai mare (de la –29 la 210) 
în rândul celor c[rora li s-au dat alimente cu un con’inut 
mediu de carbohidra’i ;i cu 209 kcal/zi mai mare (91-326) 
la cei cu diet[ hipoglucidic[. În analiza pe protocol 
(n=120, P<0,001), diferen’ele respective au fost de 
131 kcal/zi (de la −6 la 267) ;i de 278 kcal/zi (de la 144 la 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu clinic randomizat

Efectele unei alimentaţii hipoglucidice 
asupra consumului de energie în perioada 
de menţinere a scăderii ponderale 
Ebbeling CB, Feldman HA, Klein GL şi colab.

Faza de continuare Faza de testare

Sc[derea ponderal[ Men’inerea sc[derii ponderale

Dieta de continuare

Înainte de 
de sc[derea 
ponderal[

Începutul 
studiului clinic, 

înainte de 
randomizare

Punctul de 
mijloc al fazei 

de testare

Sfâr;itul 
fazei de 
testare

Randomizare

Perioada de 
evaluare 

Stabilizarea 
greut[’ii

S[pt[mâni

Dieta hiperglucidic[

Dieta cu con’inut mediu de carbohidra’i

Dieta hipoglucidic[

Grelina, un 
hormon despre 
care se crede 
c[ reduce 
consumul de 
energie, a 
avut un nivel 
semnificativ 
mai mic la 
participan’ii 
cu diet[ 
hipoglucidic[ 
fa’[ de cei 
care au primit 
alimente cu 
un con’inut 
crescut de 
carbohidra’i

Protocolul de lucru al studiului
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Întrebarea studiului  Dovezile care 
sus’in reducerea glucidelor libere din 
b[uturile îndulcite cu zah[r, în special 
al celor cu fructoz[, pentru controlul 
glicemiei, sunt valabile pentru 
toate sursele alimentare ale acestor 
glucide?

Metode  Au fost explorate bazele de 
date Medline, Embase ;i biblioteca 
Cochrane pân[ în data de 25 aprilie 
2018. Am inclus studii de interven’ie 
controlate, cu durata de minimum 
;apte zile, ;i subiec’i cu ;i f[r[ diabet, 
care au evaluat efectul diferitelor 
surse alimentare ale glucidelor 
cu con’inut de fructoz[ asupra 
controlului glicemiei. A fost evaluat 
unul din cele patru niveluri de control 
al energiei: substitu’ia (compara’ii ale 
glucidelor compatibile din punct de 
vedere energetic), ad[ugarea (energia 
provenit[ de la zaharurile ad[ugate 
în diet[), sc[derea (energia glucidelor 
eliminate din diet[) sau ad libitum 
(energia zaharurilor înlocuite liber). 
Rezultatele au fost hemoglobina 
glicozilat[ (HbA1c), glicemia à jeun 
;i insulina à jeun. Patru evaluatori 
independen’i au extras datele ;i au 

analizat riscul de eroare. Datele au 
fost grupate cu ajutorul modelelor 
efectelor aleatoare. Pentru a 
analiza certitudinea dovezilor a fost 
folosit[ metoda GRADE (aprecierea, 
crearea ;i evaluarea categoriilor de 
recomand[ri).

R[spunsul ;i limit[rile studiului  
Au fost incluse 155 de studii de 
interven’ie controlate (n=5 086). De;i 
glucidele con’inând fructoz[ total[ 
nu au avut efecte d[un[toare asupra 
niciunui rezultat m[surat în studiile 
de substitu’ie sau de sc[dere cu o 
reducere a HbA1c (diferen’[ medie 
-0,22, interval de încredere 95% de la 
-0,35% la -0,08%), a fost constatat  
un efect negativ asupra insulinei  
à jeun în studiile de ad[ugare  
(4,68 pmol/l, 1,40-7,96) ;i în cele  
ad libitum (7,24 pmol/l, 0,47-14,00). 
Au fost observate interac’iuni cu 
surse alimentare specifice, ar[tând fie 
efecte benefice (fructele sau sucul de 
fructe) ori d[un[toare (laptele îndulcit 
;i sursele combinate), în studiile de 
substitu’ie, fie efecte negative asupra 
a cel pu’in unui rezultat, în studiile de 
ad[ugare (b[uturi îndulcite cu zah[r 

;i suc de fructe). Majoritatea dovezilor 
au fost de calitate slab[.

Ce aduce nou prezentul studiu  
Majoritatea surselor alimentare ale 
glucidelor cu con’inut de fructoz[ 
nu au avut un impact negativ 
asupra controlului glicemiei în cazul 
substituirii altor macronutrien’i 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză a studiilor de intervenţie controlate

Sursele alimentare ale glucidelor cu conţinut de 
fructoză şi controlul glicemiei
Choo VL, Viguiliouk E, Blanco Mejia S ;i colab.

411). În rândul participan’ilor afla’i în treimea superioar[ a 
nivelului secre’iei de insulin[ înaintea sc[derii ponderale, 
diferen’ele dintre dieta hipoglucidic[ ;i cea hiperglucidic[ 
a fost de 308 kcal/zi în analiza cu inten’ie de tratament ;i 
de 478 kcal/zi în analiza pe protocol (P<0,004). Grelina, un 
hormon ce se presupune c[ reduce consumul de energie, 
a avut un nivel semnificativ mai mic la participan’ii c[rora 
le-au fost date alimente s[race în zaharuri fa’[ de cei 
care au primit dieta cu con’inut crescut de carbohidra’i 
(P=0,004). Studiul are limit[ri ca urmare a posibilelor erori 
de m[surare, a lipsei complean’ei ;i a capacit[’ii reduse 
de generalizare.

Ce aduce nou prezentul studiu  O diet[ hipoglucidic[ 
ar putea m[ri consumul total de energie în perioada 

de men’inere a sc[derii ponderale, efect ce ar putea 
îmbun[t[’i eficien’a tratamentului obezit[’ii.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: G[si’i date 
privitoare la finan’are în articolul integral de pe bmj.com. DSL a fost 
sponsorizat printr-un premiu pentru carier[ de la National Institute of 
Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (Institutul Na’ional de 
Diabet ;i Boli Digestive ;i Renale) (K24DK082730) ;i a primit drepturi 
de autor pentru c[r’i despre obezitate ;i nutri’ie în care a recomandat 
o diet[ cu înc[rc[tur[ glicemic[ mic[. Setul complet de date este 
disponibil la Open Science Framework (https://osf.io/rvbuy/).

Înregistrarea studiului ClinicalTrials.gov NCT02068885.

ORIGINAL RESEARCH Randomised trial
Effects of a low carbohydrate diet on energy expenditure during 
weight loss maintenance
A se cita: BMJ 2017;363:k4583
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4583
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compatibili din punct de vedere 
energetic, dar b[uturile îndulcite ;i 
alte alimente ce adaug[ la diet[ un 
exces de energie "s[rac[ în substan’e 
nutritive" pot avea consecin’e 
d[un[toare.

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor: G[si’i toate detaliile  

cu privire la conflictele de interese ;i la  
finan’are pe bmj.com. Nu exist[ date 
suplimentare.

Înregistrarea studiului ClinicalTrials.gov 
NCT02716870.

ORIGINAL RESEARCH Systematic 
review and meta-analysis of controlled 
intervention studies

Food sources of fructose-containing 
sugars and glycaemic control 
A se cita: BMJ 2017;363:k4644
Gāsiţi articolul la:   

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.j4644

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Graficul de sintez[ a efectelor surselor alimentare ale glucidelor cu con’inut de fructoz[ asupra glicemiei à jeun. Datele sunt diferen’ele medii 
ajustate (intervale de încredere 95%) ale efectele sintetizate ale surselor alimentare individuale ;i ale surselor totale asupra glicemiei à jeun. 
Analizele au fost efectuate cu ajutorul modelelor generice ale efectelor aleatoare cu varia’ie invers[ (minimum cinci studii disponibile) sau al 
modelelor efectelor fixe (mai pu’in de cinci studii disponibile). Heterogenitatea inter-studii a fost testat[ prin statistica Cochrane Q (I2) la un nivel  
al semnifica’iei de P<0,10.

Efect 
d[un[tor

Efect  
benefic

Studiile de substitu’ie
Fructe

Fructe uscate
Suc de fructe

B[uturi îndulcite cu zah[r

Lapte îndulcit cu con’inut redus de gr[simi
Produse de patiserie, dulciuri deserturi

Îndulcitori ad[uga’i

Surse combinate

Total

Studiile de ad[ugare

Fructe

Suc de fructe 

B[uturi din fructe

B[uturi îndulcite cu zah[r

Ciocolat[ îndulcit[

Îndulcitori ad[uga’i

Surse combinate

Total

Studiile de sc[dere

B[uturi îndulcite cu zah[r

Total

Studiile ad libitum

Surse combinate

Total

                     Nr. de participan’i    Heterogenitatea
    Diferen’a medie Ajustarea   Diferen’a medie I2 Valoarea Valoarea   
Compara’ie Studii Interven’ie Control (Cl 95%)       (%)     (Cl 95%)                 (%)        P      P
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comentarii
VINDECĂTORUL RĂNIT  Clare Gerada

Disecarea�rezistenţei�medicilor!
Structurile tradi]ionale care i-au ajutat pe medici s\ se 
preg\teasc\ psihologic pentru o carier\ în medicin\ se 
schimb\ rapid sau dispar complet.
 Am început facultatea de medicin\ cu peste 40 de ani 
în urm\. În prima mea s\pt\mân\ m-am al\turat pri-
mului grup medical – pentru disec]ii. Grupurile erau 
stabilite alfabetic, iar al meu era format din studen]i al 
c\ror nume începea cu E-K. În urm\torii doi ani ne-am 
întâlnit lâng\ cadavre timp de trei ore pe zi, patru zile 
pe s\pt\mân\.
 Au trecut de atunci câteva decenii [i înc\ ne întâlnim, 
de[i de obicei f\r\ un cadavru al\turi. Am devenit pri-
eteni pentru totdeauna [i am fost martorii evenimente-
lor din via]a personal\ [i profesional\ a fiec\ruia dintre 
noi. Am înv\]at anatomie împreun\, dar grupul nostru 
de lucru ne-a oferit mai mult decât înv\]\tur\. Discu]i-
ile din jurul mesei de disec]ie ne-au ajutat s\ facem pri-
mii pa[i importan]i în profesia de medic, preg\tindu-ne 
pentru acea tranzi]ie vital\ de la o persoan\ din afara 
domeniului la un cadru medical.
 Odat\ califica]i, am avut o sumedenie de noi posibi-
lit\]i de a stabili leg\turi puternice cu alte cadre medi-
cale, incluzând aici grupurile noastre de instruire, fir-
mele noastre medicale unite, cantinele doctorilor [i 
parteneriatele de medicin\ general\.
 Aceste grupuri au avut menirea lor: pe lâng\ faptul 
c\ am deprins aptitudinile necesare meseriei, ne-au ofe-
rit sprijin în momentele dificile, ne-au ajutat s\ ne f\   u-
rim mecanisme de adaptare pentru a face fa]\ unei vie]i 
petrecute atât de aproape de suferin]\.
 Cu alte cuvinte, în aceste spa]ii neoficiale ne-am cre-
at rezisten]a psihologic\ necesar\ unei cariere în medi-
cin\, în special mecanismele de ap\rare subcon[tiente 
de care avem nevoie pentru a ne distan]a de pacien]ii 
pe care îi îngrijim.
 Numero[i factori contribuie la apari]ia bolilor psihi-
ce la medici. Mul]i dintre ei sunt externi – de exemplu, 
lipsa resurselor pentru a ne face meseria la nivelul a[-
tept\rilor, industrializarea profesiei [i continua reorga-
nizare.
 În ceea ce prive[te via]a de zi cu zi, structurile actuale 
din domeniul medical în care doctorii s-ar putea întâl-
ni pentru a se preg\ti, a munci, a se distra sau a reflecta 

împreun\ sunt tot mai pu]ine ori au disp\rut complet, 
unele mutându-se în lumea virtual\.
 Lipsa acelor spa]ii neformale este o amenin]are pen-
tru capacitatea noastr\ de a rezista. Nu sugerez c\ tre-
buie s\ introducem din nou disec]ia pentru a umple go-
lul. Dac\ ne a[tept\m îns\ ca doctorii s\ supravie- 
]u iasc\ pân\ la sfâr[itul carierei lor medicale, este impe-
rios necesar s\ le punem din nou la îndemân\ posibi-
lit\]ile ce le permit s\ fie împreun\ f\r\ amenin]area  
inspec]iilor, a reglement\rilor sau a supravegherii.

Clare Gerada este medic generalist care lucreaz[ în parteneriat în 
cadrul Hurley Group, London  
clare.gerada@nhs.net

WOUNDED HEALER  
Dissecting doctors’ resilience
A se cita: BMJ 2017;363:k4974

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Discu’iile  
cu colegii 
ne-au ajutat 
s[ facem 
primii pa;i 
importan’i  
în profesia 
de medic
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lor din sfera îngrijirii [i din cea 
organiza ]ional\?
 O mai mare specificitate a 
no]iunilor de cultur\ [i de per-
forman]\ ne face s\ în]elegem 
mai exact posibilele rela]ii din-
tre ele: activitatea de îmbun\  t\    -
  ]ire a calit\]ii este defavorizat\ 
de abord\rile prea generale ale 
culturii [i calit\]ii serviciilor. C\   -
ut\m s\ dep\[im faza de folosire 
a culturii ca simplu instrument 

Dac\ ar fi s\ ne încredem în ti-
tlurile [tirilor, serviciile de s\  -
n\  tate sufer\ de o epidemie de 
neajunsuri în ceea ce prive[te 
cultura organiza]ional\. Minu]i -
oasele anchete, desf\[urate de-a 
lungul mai multor decenii, care 
au investigat nereu[itele [i scan-
dalurile din cadrul NHS (siste-
mul na]ional de s\n\tate brita-
nic), au indicat faptul c\ acele 
e[ecuri au fost consecin]a unor 
aspecte legate de cultura spita-
liceasc\ (caseta 1).1, 2 În recen-
tul raport cu privire la cele pes-
te 450 de decese înregistrate în 
spitalul Gosport War Memorial, 
cultura este men]ionat\ de 
21 de ori.3 De regul\, dup\ ast-
fel de rapoarte se prescrie ca re-
mediu o schimbare radical\ [i 
pe scar\ larg\ (caseta 1).4, 5 
 Conceptele ce ]in de cultur\ 
sunt [i o component\ esen]ial\ 
a metodelor de îmbun\t\]ire a 
calit\]ii. C\ este a[a o atest\ ne-
voia unei reorient\ri a culturii, 
de la auditul clinic de baz\ pân\ 
la demersurile de îmbun\t\]ire 
sus]inute ale echipelor, regân-
direa procesului de business [i 
Lean Six Sigma.6
 Chiar dac\ limbajul cultu-
rii organiza]ionale – uneori bla-
mabil, alteori curativ [i întot-
deauna element al substratului 
c\tre care este orientat\ schim-
barea – atrage într-o oarecare 
m\sur\, ar trebui s\ punem în-
treb\ri mai profunde. Ce repre-
zint\, de fapt, cultura în servici-
ile de s\n\  tate? Cum este legat\ 
cultura de calitate, de siguran]\ 
[i de randament? {i oare poa-
te schimbarea culturii s\ con-
duc\ la îmbun\t\]irea rezultate-

retoric utilizat de politicieni 
în procesul de luare a decizii-
lor politice. Atragem aten]ia, în 
schimb, asupra prezent\rii mai 
nuan]ate a dinamicii sociale a 
serviciilor de s\n\tate.

Ce este cultura în acest context?
Cultura organiza]ional\ în do-
meniul s\n\t\]ii (de aici înain-
te, doar cultura) este o metafor\ 
pentru descrierea unora dintre 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII

Regândirea�relaţiei�dintre�cultura�
organizaţională�şi�îngrijirea�de�calitate
Russell Mannion ;i Huw Davies, despre modul în care se raporteaz[ codurile institu’ionale  
la performan’[, la calitate ;i la siguran’[ 

MESAJE ESENŢIALE

• Cultura organiza’ional[ reprezint[ c[ile comune de gândire, de percep’ie 
;i de comportament în sfera îngrijirii s[n[t[’ii

• Se estimeaz[ c[ organiza’iile de resort cuprind mai multe subculturi, ce 
pot fie s[ constituie puternici factori declan;atori ai schimb[rii, fie s[ 
submineze ini’iativele de îmbun[t[’ire valoroase

• Un num[r tot mai mare de dovezi coreleaz[ culturile cu no’iunea de 
calitate, dar este necesar[ o în’elegere mai nuan’at[ ;i mai sofisticat[ a 
for’elor motrice culturale

• De;i cultura este deseori identificat[ drept principalul vinovat în 
scandaluri, invocându-se necesitatea unei reforme culturale pentru 
a remedia e;ecurile, astfel de diagnostice simpliste sunt lipsite de 
profunzime ;i de specificitate

Atât cei care 
studiaz[ 
practicile  
organizatio-
nale cât ;i  
antropologii 
sociali caut[ 
s[ în’eleag[ 
dinamica  
"triburilor"

Caseta 1 | Cultura în scandalurile din sfera s[n[t[’ii: de la Kennedy la Francis

Cultura a fost implicat[ de la sinteza lui Ian Kennedy cu privire la e;ecurile din 
clinicile de chirurgie pediatric[ din Bristol, din anii 1980-1990,2 ;i pân[ la ancheta 
lui Robert Francis asupra e;ecurilor sistemice de la spitalul Mid Staffordshire, dup[ 
mai mult de un deceniu.1

Cultura incriminabil[
"În Bristol a existat un o cultur[ de tip «club» insular, în care era dificil pentru  
oricine s[ ias[ în fa’[, s[ insiste pentru schimbare sau s[ ridice probleme ;i s[ 
pun[ întreb[ri"2

"În cadrul NHS au ap[rut, la toate nivelurile, aspecte ale unei culturi negative, 
precum: ignorarea riscurilor la care sunt expu;i pacien’ii, atitudinea defensiv[, 
privirea c[tre interior ;i nu c[tre exterior, lipsa transparen’ei, presupunerile gre;ite 
cu privire la încredere, acceptarea standardelor sc[zute ;i, în special, e;ecul situ[rii 
pacientului pe primul loc în toate demersurile"1

Cultura curativ[
"Este necesar s[ se dezvolte ;i s[ se schimbe cultura sistemului de îngrijire a 
s[n[t[’ii, ce afecteaz[ atât de profund toate celelalte aspecte ale serviciilor  
destinate pacien’ilor"2

"Magnitudinea e;ecului sistemului, eviden’iat[ în raportul acestei anchete, 
sugereaz[ c[ se impune o schimbare cultural[ fundamental["1
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cele mai discrete [i pu]in vizi-
bile aspecte ale serviciilor [i a 
modalit\]ii prin care pot fi ele 
concretizate în cadrul modele-
lor de îngrijire.
 Studiul practicilor organiza  -
  ]ionale se bazeaz\ pe demersu-
rile [tiin]ifice ale antropologi-
lor sociali cu privire la popoa-
rele indigene: ambele tipuri de 
studii î[i doresc s\ în]eleag\ di-
namica "triburilor". Printr-o ast-
fel de re-aplicare, în cadrul or-
ganiza]iilor, a conceptelor din 
sfera culturii este deseori strecu-
rat\ opinia conform c\reia cul-
tura poate fi folosit\ ca s\ re-
medieze probleme ale trecu-
tului [i s\ genereze rezultatele 
dorite. Este un punct de vedere 
care ar trebui s\ fie analizat cu 
mai mult discern\mânt,5 explo-
rând o prezentare mai nuan]at\ 
a culturii organiza]ionale în sfe-
ra asisten]ei medicale.
 Într-un cadru obi[nuit,7 aspec-
tele comune ale vie]ii organiza -
  ]ionale – cultura – sunt împ\r]ite 
în trei categorii (din ce în ce mai 
obscure) (caseta 2). Prima, [i cea 
mai vizibil\, este reprezentat\ de 
artefactele fizice, ca [i de com-
portamentele asociate care de-
termin\ efectuarea activit\]ilor 
de zi cu zi. Aceste manifest\ri vi-
zibile sunt v\dite de modul în 
care sunt configurate [i exploa-
tate cl\direa unde se lucreaz\, 
echipamentul utilizat [i persona-
lul, precum [i de o serie de com-
portamente apreciate drept ac-
ceptabile, înglobate uneori în 
formula "a[a se face la noi".
 Al doilea nivel este reprezen-
tat de modalit\]ile comune de 
gândire ce sunt utilizate pen-
tru a justifica manifest\rile vi-
zibile (caseta 2): convingerile, 
valorile [i argumentele folosi-
te pentru a sus]ine modele de 
practic\ clinic\. Astfel, cultura 
clinic\ local\ nu este exprimat\ 
doar prin ceea ce se realizeaz\, 
ci [i prin felul în care se vorbe[-
te despre acest lucru [i prin jus-
tific\rile formulate.
 Mai profunde [i, de aceea, 
mult mai pu]in declarate [i ac-

cesibile, sunt ideile preconcepu-
te, în mare m\sur\ neexprimate 
[i adesea incon[tiente, pe care 
se bazeaz\ dialogul [i practica 
clinic\ (concep]iile împ\rt\[ite; 
caseta 2). E posibil ca astfel de 
atitudini s\ se afirme de timpu-
riu, s\ se manifeste la cele mai 
profunde niveluri [i s\ fie mai 
pu]in pretabile la schimbare.
 Aceste trei straturi sunt co-
nectate, desigur, îns\ nu într-o 
manier\ simpl\. Unele dintre 
valorile [i concep]iile mai pro-
funde sunt însu[ite în cadrul 
educa]iei profesionale timpurii 
(a[a-numita curricul\ ascuns\), 
apoi fixate prin interac    ]iuni 
profesionale [i manifestate sub 
forma practicilor acceptate. Alte 
manifest\ri culturale sunt cre-
ate sau conturate sub influen -
  ]a unor factori externi, proba-
bil de c\tre mediul macropoliti-
cii (spre exemplu, configur\rile 
serviciilor sau sistemele de re-
compensare), dar în timp ele î[i 
pot pune amprenta asupra mo-
dului de gândire [i chiar asu-
pra concep]iilor mai profunde. 
Dat\ fiind tendin]a tot mai ac-
centuat\ de globalizare a asis-
ten]ei medicale, ca urmare a 
mobilit\]ii personalului care se 
deplaseaz\ frecvent de la o ]ar\ 
la alta, principalele elemente ce 
pot modela aspectele cultura-
le sunt cultura na]ional\, cea et-
nic\ [i cea religioas\.
 A[adar, cultura organiza]io-
nal\ vizeaz\ atât modul în care 
sunt planificate [i realizate lu-
crurile cât [i felul în care se vor-
be[te despre ele [i în care sunt 
justificate. Toate acestea pot re-
flecta o perspectiv\ în]eleas\ [i 
împ\rt\[it\ pe scar\ larg\ asu-
pra vie]ii din spital manifestat\ 
prin modelele de îngrijire, de si-
guran]\ [i de risc. De[i ne ax\m 
aici pe mediul spitalicesc, aceste 
aspecte structurale se g\sesc (în 
forme diferite) în cadrul tuturor 
organiza]iilor din s\n\tate, de 
la cabinetele de medicin\ gene-
ral\ pân\ la agen]iile de admi-
nistrare a fondurilor pentru sec-
torul de s\n\tate public\. Cei 

Caseta 2 | Cele trei niveluri de cultur[ organiza’ional[ 
în s[n[tate
Manifest[rile vizibile Distribuirea serviciilor ;i a rolurilor (de 
pild[, demult stabilitele linii de demarca’ie între îngrijirea 
primar[ ;i cea secundar[ sau între asisten’a medical[ ;i cea 
social[), organizarea spa’iului de lucru (angaja’ii de la recep’ie 
;i medicii din cabinetele de consulta’ii), c[ile bine stabilite 
în cadrul sistemului de îngrijire (incluzând foarte frecventele 
trimiteri externe), demarca’ia dintre grupurile de personal 
(;i confrunt[rile care le dezbin[ sau le înt[resc), practicile 
de repartizare a func’iilor ;i planurile de raportare, codurile 
vestimentare (spre exemplu, îmbr[c[minte specific[ de culori 
diferite pentru diversele grupuri de personal), sistemele de 
recompens[ (salarii ;i pensii, dar ;i recompensele mai pu’in 
tangibile de autonomie ;i respect), ritualurile ;i ceremoniile 
ce sus’in practicile aprobate. Manifest[rile vizibile ale culturii 
(uneori numite artefacte) includ ;i c[ile bine stabilite (atât 
formale cât ;i informale) de gestionare a îmbun[t[’irii calit[’ii 
;i a siguran’ei pacien’ilor, managementul riscului ;i modali-
t[’ile acceptate de a r[spunde preocup[rilor personalului ;i 
feedback-ului sau plângerilor pacien’ilor.

C[ile de gândire comune Reprezint[ valorile ;i convingerile 
folosite pentru a justifica ;i a sus’ine manifest[rile vizibile ;i 
comportamentele lor asociate, ca ;i motivele ce determin[ 
modurile diferite de a face lucrurile. Ar putea fi incluse aici 
opiniile cele mai frecvent exprimate cu privire la cerin’ele, 
autonomia ;i demnitatea pacien’ilor; concep’iile legate de 
dovezile ce sus’in ac’iunile; a;tept[rile cu privire la siguran’[, 
calitate, activitate clinic[ ;i îmbun[t[’ire a serviciilor. 

Concep’iile împ[rt[;ite pe scar[ larg[ Aspectele (de obicei 
incon;tiente ;i neexaminate) definitorii ale practicii de zi cu 
zi. Acestea ar putea include concep’iile legate de rolurile ;i 
limit[rile profesionale; a;tept[rile cu privire la nivelul cuno;-
tin’elor pacien’ilor ;i îngrijitorilor; ;i opiniile referitoare la for’a 
relativ[ a furnizorilor de asisten’[ medical[ – la nivel colectiv 
;i individual – exercitat[ asupra sistemului de s[n[tate. 

Caseta 3 | Instrumente pentru evaluarea culturii 
siguran’ei pacientului
Safety Attitude Questionnaire (SAQ – Chestionarul atitudinii 
cu privire la siguran’[) Un important instrument de evalua-
re (cantitativ[) conceput în SUA ;i utilizat pe scar[ larg[ în 
cadrul NHS pentru a ajuta organiza’iile s[-;i evalueze cultura 
siguran’ei ;i s[ urm[reasc[ modific[rile. SAQ este o variant[ 
ref[cut[ a unui instrument similar, folosit pe scar[ larg[ în 
industria avia’iei. Exist[ numeroase versiuni, dar de obicei, 
toate con’in circa 60 de întreb[ri, sub forma unor scale Likert 
cu cinci puncte, în ;ase domenii legate de siguran’[: climatul 
siguran’ei; lucrul în echip[; recunoa;terea stresului; percep-
’iile managementului; condi’iile de lucru; satisfac’ia servi-
ciului. Completate individual, scorurile sunt comasate pentru a 
indica punctele tari ale culturii siguran’ei organiza’iei.

Manchester Patient Safety Framework (Cadrul Manchester al 
Siguran’ei Pacientului) Un instrument educa’ional (calita-
tiv). Exploreaz[ nou[ dimensiuni ale siguran’ei pacientului 
;i descrie cum ar ar[ta o organiza’ie la diferite niveluri ale 
siguran’ei pacientului. Evaluarea este realizat[ în cadrul unor 
ateliere de lucru conduse de un facilitator, iar evalu[rile pot fi 
folosite pentru a stimula reflec’ii ori discu’ii ;i pentru a în’ele-
ge punctele tari ;i punctele slabe. 
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dornici [i hot\râ]i s\ îmbun\t\ -  
]easc\ serviciile trebuie s\ aib\ 
o în]elegere foarte fin\ a dina-
micii sociale [i a schemei men-
tale comune ce sus]ine [i con-
solideaz\ practicile, ar\tând, pe 
baza informa]iilor adunate, cât 
de pretabile sunt la schimbare.
 Un important palier de com-
plexitate îl constituie [i faptul c\ 
schemele mentale comune pot 
fi limitate la subgrupele din ca-
drul serviciilor de îngrijire, cu 
implica]ii serioase pentru expe-
rien]a pacien]ilor [i furnizarea 
serviciilor. 

O cultur[ sau mai multe 
subculturi?
Sunt binecunoscute varia]iile de 
la nivelul organiza]iilor din sfe-
ra asisten]ei medicale, generate 
de diferen]ele dintre specialit\]i, 
activit\]i [i ierarhii profesionale, 
de liniile de servicii. Unele atri-
bute culturale ar putea fi r\spân-
dite pe scar\ larg\ [i stabile, 
în timp ce altele pot s\ fie pro-
prii numai unor subgrupuri sau 
s\ aib\ doar un caracter provi-
zoriu. Cel mai evident sunt de-
limitate subculturile cu o pon-
dere semnificativ\, cum sunt, 
de pild\, grupurile profesiona-
le, iar diferen]ele se v\d cel mai 
clar atunci când aceste grupuri 
concureaz\ pentru statut [i re-
surse.9 Pot ap\rea [i alte subcul-
turi. Unele grup\ri pot excela 
în articularea [i aplicarea prac-
ticilor [i valorilor dezirabile, ce 
pot fi utile scopurilor organiza -
  ]ionale – de exemplu, echipele 
specializate ori centrele de ex-
celen]\. Poate cu o contribu]ie 
mai pu]in notabil\, alte subgru-
puri pot fi implicate în submi-
narea schimb\rilor generate de 
surse externe (deseori concepu-
te drept contraculturi). Dac\ a-
ceste contraculturi reflect\ rezis-
ten]\ la schimbare sau o ap\rare 
mai adecvat\ a valorilor durabi-
le poate fi greu de stabilit [i de-
pinde de perspectiv\ [i context.
 Dou\ dintre principalele 
grup\ri profesionale preocupate 
de îmbun\t\]irea calit\]ii – doc-

torii [i managerii – pot s\ dife-
re din mai multe puncte de ve-
dere importante. Doctorii pot s\ 
se preocupe de persoana fiec\ -
rui pacient în parte, nu de ma-
rea mas\ a pacien]ilor, [i s\ pri-
veasc\ dovezile prin prisma 
pozitiv\ a [tiin]elor naturale. 
Managerii pot s\ fie mai intere-
sa]i de pacien]i ca grupuri [i s\ 
valorifice mai mult latura expe-
rien]ei bazate pe [tiin]a social\.10 
Aceste divergen]e culturale au 
implica]ii semnificative pentru 
munca în colaborare, în special 
pentru persoanele care, având 
func]ii cu responsabilit\]i dispa-
rate, pot fie s\ r\mân\ al\turi de 
grupul lor de baz\, fie s\ caute 
adoptarea orient\rilor cultura-
le ale noului lor rol. De aseme-
nea, divergen]ele pot constitui 
o ]int\ important\ pentru o re-
form\ cultural\ decisiv\, care ar 
putea urm\ri uneori consolida-
rea tendin]elor, iar alteori inhi-
barea lor. 
 În concluzie, subculturile spe-
cifice pot fi catalizatori puternici 
pentru inovare [i îmbun\t\]ire 
sau ap\r\tori ai status quo-ului 
(în direc]ia bun\ sau în cea rea); 
ele pot oferi protec]ie împotri-
va riscului sau a contraculturilor 
camuflate ce submineaz\ refor-
mele necesare. În demersurile 
ce vizeaz\ îmbun\t\]irea calit\    -
  ]ii, în]elegerea acestei diversit\]i 
ar trebui s\ fie o component\ 
esen]ial\ a oric\rui "diagnostic" 
cultural.

Poate fi cultura evaluat[ ;i 
gestionat[?
Exist\ dou\ percep]ii diferite a-
supra culturii. Prima este optimis t\ 
în ceea ce prive[te poten]ialul 
pentru un management cultu-
ral corespunz\tor, privind cul-
tura ca pe un dat al organiza]iei 
– un atribut ce poate fi evaluat 
[i manipulat în vederea amelio-
 r\rii s\n\t\]ii. A doua percep -
  ]ie este preocupat\ mai mult de 
asigurarea unei în]elegeri juste a 
dinamicii organiza]ionale, f\r\ a 
avea în vedere posibilitatea ma-
nipul\rii acestui demers com-

prehensiv [i privind cultura or-
ganiza]ional\ ca pe ceva ce este, 
pur [i simplu, acea organiza]ie – 
o evaluare a for]elor motrice lo-
cale greu de separat de concep-
tul "aici [i acum" al orgniza]iei.
 Cele dou\ perspective ne con-
duc pe c\i diferite de evaluare 
[i gestionare a culturilor din sfe-
ra asisten]ei medicale. Cea din-
tâi pune accentul pe utilizarea 
sistemelor standard de m\sura-
re pentru a evalua cultura pre-
valent\ în jurul unui domeniu 
de interes cum este cel al sigu-
ran]ei pacientului. Aceast\ abor-
dare presupune c\ o "cultur\ a 
siguran]ei" puternic\ este asoci-
at\ cu rezultate mai bune pen-
tru pacien]i. Asemenea m\suri 
pot identifica ]inte pentru iden-
tificarea, analiza [i evaluarea re-
zisten]ei la schimbare, iar pen  -
tru a cuantifica pa[ii înain te 
în direc]ia atingerii obiective-
lor culturale pot fi folosite m\  -
sur\tori repetate, cu speran]a 
c\ se vor vedea [i îmbun\t\]iri-
le din sectorul îngrijirii s\n\t\]ii 
(spre exemplu, Chestionarul 
Atitudinii cu privire la Siguran]\, 
caseta 3). Exist\ multe asemenea 
instrumente pentru evaluarea di-
feritelor aspecte ale culturii, de[i 
sunt adesea bazate pe no]iuni [ti-
in]ifice [ubrede,11 iar fiabilitatea [i 
validitatea lor este îndoielnic\.12

 Cea de-a doua perspectiv\ 
caut\ s\ exploreze for]ele mo-
trice ale culturii, deseori ac]io-
nând prin dialog [i poate ape-
lând mai degrab\ la imagini [i 
relat\ri în locul instrumentelor 
de m\sur\. Ea percepe identifi-
carea, analiza [i evaluarea rezis-
ten]ei la schimbare într-o mani-
er\ mai pu]in elaborat\, dar tot 
poate vedea evaluarea cultural\ 
ca parte a unei strategii de influ-
en]are mai ampl\ (spre exem-
plu, Cadrul Manchester pentru 
Siguran]a Pacientului, caseta 3). 
 Ambele perspective valori-
fic\ instrumentele de evaluare, 
dar din motive diferite: prima 
acord\ aten]ie mai mare m\sur\ -
 torilor cantitative, ca s\ identifi-
ce ]intele schimb\rii [i s\ urm\ -
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reasc\ evolu]ia situa]iei (o abor-
dare cumulativ\), iar a doua 
folose[te, într-o manier\ mai 
pu]in metodic\, instrumente ca-
litative pentru stimularea gândi-
rii, a înv\]\rii [i a colabor\rii (o 
strategie mai formativ\).
 În practic\, mul]i cercet\tori, 
lideri organiza]ionali [i speci-
ali[ti în îmbun\t\]irea calit\]ii, 
de[i au concep]ii divergente, ce 
necesit\ reconcilieri (uneori in-
confortabile), vor c\uta s\ în]e -
leag\ lucrurile dintr-o perspec-
tiv\ [i mai larg\.

Conteaz[ cultura?
Pare evident faptul c\ aspecte-
le culturale comune vie]ii unei 
organiza]ii trebuie s\ se reg\  -
seasc\, într-o oarecare m\sur\, 
în rezultatele ob]inute. {i totu[i, 
din cauza complexit\]ii culturi-
lor din sfera asisten]ei medicale 
[i a ambiguit\]ii ce planeaz\ a-
supra conceptului de "succes" al 
serviciilor, nu este deloc u[oar\ 
stabilirea unor asemenea leg\ -
turi prin cercetare. Cea mai re-
cent\ sintez\ sistematic\ a acti-
vit\]ii din acest domeniu a ob-
servat, îns\, c\ "în multe studii, 
medii de activitate [i ]\ri exist\ 
o constant\ rela]ie de direct\ 
propor]ionalitate… între cul-
tur\ [i rezultate."14 Astfel, cultu-
ra chiar pare s\ conteze. Fiecare 
studiu în parte poate oferi infor-
ma]ii importante, de exemplu, 
asupra rolului jucat de leader-
ship, asupra nevoii de echilibra-
re a culturilor [i asupra naturii 
instabile a rela]iei dintre cultur\ 
[i randament.
 În mod clar, este pu]in proba-
bil ca asocierile dintre cultur\ [i 
calitate, siguran]\ ori eficien]\ 
s\ fie directe, imediate. Cultura, 
de[i important\, nu ofer\ un 
"panaceu universal" – problema 
se pune astfel: s\ se în]eleag\ 
care sunt componentele cultu-
rale ce ar putea influen]a randa-
mentul [i care sunt aspectele in-
fluen]ate.
 Mai mult, toate rela]iile în-
tre cultur\ [i rezultatele servici-
ilor de s\n\tate pot fi reciproce 

[i recursive; adic\, exist\ proba-
bilitatea ca randamentul perce-
put s\ modeleze culturile loca-
le din sfera îngrijirii s\n\t\]ii [i 
e la fel de probabil ca [i cultura 
s\ modeleze randamentul. Pot fi 
observate exemplare cicluri de 
înalt\ performan]\ ce determin\ 
consolidarea unor culturi ambi  -
 ]ioase, dar [i serpentinele des-
cendente ale contextelor în care 
e[ecurile percepute ale activit\- 
]ii provoac\ demoralizare [i re-
semnare fa]\ de acele standarde 
sc\zute.20 
 În aceste argumente putem 
vedea cum comunicarea aspec-
telor legate de randament poate 
avea un impact considerabil a-
supra culturii, ceea ce afecteaz\ 
felul în care liderii clinicieni, 
managerii [i ini]iatorii de po-
litici abordeaz\ [i gestioneaz\ 
problemele de randament [i de 
îmbun\t\]ire.

Concluzii
În]elegerea culturii ca pe o struc-
tur\ complex\ poate permite o 
aplicare mai judicioas\ a con-
ceptului. Prin acordarea unui 
plus de aten]ie multiplelor fa]ete 
[i niveluri ale complexit\]ii ter-
menului – [i recunoa[terea fap-
tului c\ sistemul de îngrijire a s\ -
n\t\]ii este cl\dit pe baza mai 
multor subgrupuri culturale – se 
deschid noi c\i de în]elegere a 
naturii profund sociale [i discur-
sive a organiza]iilor complexe.
 Modul în care aceste informa]ii 
sunt utilizate pentru îmbun\t\]i-
rea calit\]ii depinde de celelalte 
dou\ încadr\ri conceptuale ale 
mediului în care se acord\ asis-
ten]a medical\, de aspectul le-
gat de calitatea sau randamentul 
serviciului ce trebuie îmbun\t\- 
]it [i de natura precis\ a metode-
lor de îmbun\t\]ire a calit\]ii ce 
urmeaz\ a fi aplicate.6 Pentru u-
nele încadr\ri [i metode de îm-
bun\t\]ire, cultura este esen]ial\; 
pentru altele, aspectele cultura-
le au doar un rol contextual. Din 
punctul nostru de vedere, di-
mensiunile culturale ale organi-
za]iilor constituie un substrat im-

portant, asupra c\ruia se caut\ 
s\ se ac]ioneze prin procese de 
schimbare axate pe îmbun\t\]i     - 
re [i, chiar dac\ nu sunt nicio-
dat\ pe deplin gestionabile, cul-
turile pot fi în]elese mai bine [i 
trebuie neap\rat s\ fie modelate 
în scopurile propuse.
 În sfâr[it, încadrarea cultu-
ral\ a îngrijirii s\n\t\]ii atrage 
aten]ia asupra aspectelor spe-
cifice ale vie]ii organiza]ionale: 
modelele comune de percep]ie, 
gândire, comunicare [i îndepli-
nire pe care se bazeaz\ practi-
ca local\. Procedând a[a, pot fi 
marginalizate sau neglijate alte 
aspecte importante ale vie]ii or-
ganiza]ionale, precum: capacit\ -
  ]ile personale, atitudinea [i res-
ponsabilitatea fiec\rui angajat; 
planurile de organizare [i ges-
tionare a activit\]ii; planurile 
macrostructurale în care sunt în-
corporate liniile de servicii; sti-
mulentele distribuite la nivelul 
întregului sistem, disponibilita-
tea resurselor materiale, a capi-
talului uman [i a cuno[tin]elor.
 Fiecare dintre aceste aspecte 
interac]ioneaz\ cu caracteristici-
le culturale [i, uneori, pot s\ se 
suprapun\ peste ele, ceea ce in-
fluen]eaz\ capacitatea de a con-
figura [i de a îmbun\t\]i cultura 
[i serviciile. Alegerea de a con-
centra eforturile de îmbun\t\]i- 
re asupra culturii prin exclude-
rea, de exemplu, a cadrelor po-
litice sau a constrângerilor cu 
privire la resurse, are, inevita-
bil, ramifica]ii politice, de care 
trebuie s\ se ]in\ cont, nu s\ fie 
ignorate. Reforma cultural\ în 
s\n\tate nu este un substituent 
al aloc\rii adecvate a resurselor. 
A[adar, perspectiva cultural\ 
prezentat\ aici ofer\ o modalita-
te eficient\ de gândire [i un set 
practic de instrumente pentru a 
sprijini extinderea eforturilor de 
îmbun\t\]ire a calit\]ii.
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lele medicului care a efectuat 
opera]ia.7 În chirurgia modern\ 
sunt înc\ observate forme mai 
blânde de comportament mo-
tivat de ego. Un studiu al "ob-
serva]iilor nesolicitate ale paci-
en]ilor" cu privire la chirurgi8 a 
semnalat exemple de plângeri 
legate de atitudini arogante, in-
timidante sau nepoliticoase – 
de exemplu: "L-am întrebat pe 
dr. Y cât crede c\ va dura ope-
ra]ia [i mi-a r\spuns: ‘Ascult\, 
so]ia ta va muri dac\ nu se ope-
reaz\. Dac\ ai de gând s\ pui 
întreb\ri în loc s\ m\ la[i s\-mi 
fac treaba, mai bine m\ duc 
acas\ [i nu mai fac nimic’."8

 De[i cazurile grave atrag 
aten]ia general\, pentru orga-
niza]iile din asisten]a medical\ 
[i membrii lor este important\ 
[i recunoa[terea formelor mai 
u[oare de comportament ina-
decvat [i a consecin]elor aces-
tora. Având la baz\ cercetarea 
literaturii medicale [i oragniza -
  ]ionale vom sublinia efectele d\ -

În ultimii ani s-a observat o 
schimbare palpabil\ în comu-
nitatea chirugilor, în care se de-
pun mari eforturi de a se avan-
sa c\tre o cultur\ superioar\, 
umanist\.1-3 Aceasta reflect\ o 
recunoa[tere pe scar\ larg\ a 
faptului c\ un comportament 
motivat de ego [i atitudinile 
agresive prezint\ un risc pen-
tru cultura chirurgical\ [i pen-
tru pacien]i.2-5 Dovezile obiec-
tive [i subiective care au gene-
rat o atare ini]iativ\ nu au fost 
îns\ explorate [i în]elese în to-
talitatea lor de c\tre comunita-
tea chirurgilor.
 Periodic, exemple dramati-
ce ale comportamentului moti-
vat de ego atrag aten]ia publi-
cului [i stârnesc dezbaterea lor, 
dar adesea numai pentru scurt 
timp, f\r\ a provoca schimb\ri 
semnificative. De exemplu, 
în decembrie 2017, chirurgul 
specialist în transplant Simon 
Bramhall a fost condamnat 
pentru ultraj în Birmingham, 
pentru c\ [i-a tatuat ini]ialele 
pe ficatul pacien]ilor în timpul 
opera]iilor.6 Judec\torul care a 
prezidat cazul s\u a descris a-
ceast\ fapt\ ca "fiind generat\ 
de o arogan]\ profesional\ de o 
asemenea magnitudine încât a 
devenit un comportament cri-
minal."6

 Din fericire, asemenea ca-
zuri de arogan]\ extrem\ sunt 
rare în rândul chirurgilor – de[i 
nu a fost prima dat\ când paci-
en]ii au fost însemna]i cu ini]ia-

un\toare pe care "ego-ul chi-
rurgului" le are în cadrul orga-
niza]iilor din asisten]a medical\ 
[i vom analiza progresul reali-
zat în mi[carea culturii chirur-
gicale într-o direc]ie mai bun\, 
ca [i posibilele solu]ii de acce-
lerare a schimb\rii.

Care este problema?
Excesul de încredere în sine a 
fost men]ionat de mult timp ca 
o problem\ poten]ial\ în rân-
dul medicilor,9 dar chirurgii au 
în mod special o reputa]ie de 
comportament arogant, mo-
tivat de ego. Într-un studiu al 
tr\s\turilor de personalitate în 
rândul cadrelor medicale din 
Marea Britanie s-a constatat c\ 
nivelul narcisismului (o carac-
teristic\ a personalit\]ii ce se 
manifest\ prin atitudini egoiste, 
arogante sau dominatoare) este 
substan]ial mai mare la chirurgi 
decât la colegii lor din alte spe-
cialit\]i.11 Alte cercet\ri au g\ -
sit o frecven]\ mai mare a com-

ANALIZĂ

”Ego-ul�chirurgului”�trebuie�să�fie�
extirpat�pentru�a�grăbi�progresul�
în�cultura�chirurgicală
O încredere în sine s[n[toas[ joac[ un rol important în blocul operator, dar trebuie neap[rat s[ avem 
grij[ s[ nu devin[ agresiv[, afirm[ Christopher G Myers ;i colegii

MESAJE ESENŢIALE

• Cultura chirurgical[ este în schimbare, devenind mai pozitiv[ ;i mai 
umanist[, în parte ca r[spuns la comportamentele inadecvate motivate 
de ego, atât extreme cât ;i subtile 

• Dovezile în curs de acumulare atât din ;tiin’ele medicale cât ;i 
din cele organiza’ionale arat[ importante consecin’e negative ale 
comportamentului motivat de ego în mediile de lucru complexe, cum este 
;i chirurgia

• Avem nevoie de noi cercet[ri ;i de o explorare sistematic[ a modalit[’ilor 
de a restrânge ;i mai mult comportamentul motivat de ego în practica 
chirurgical[
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portamentelor inadecvate [i a 
plângerilor pacien]ilor în cazul 
chirurgilor în compara]ie cu 
colegii lor, posibil ca urmare 
a atitudinilor mai arogante (în 
contextul mizelor mari [i al ni-
velului ridicat de stres din me-
diul chirurgical).12-16 
 Desigur, comportamentul 
arogant al chirurgilor nu este 
universal valabil [i, foarte pro-
babil, exist\ diferen]e între 
specialit\]i sau departamente, 
de[i datele actuale nu sunt su-
ficiente pentru a trage conclu-
zii mai substan]iale.11 Sunt sufi-
ciente îns\ câteva "mere putre-
de" pentru a perturba îngrijirea 
pacientului [i a perpetua re-
puta]ia de egomanie a culturii 
chirugicale.3 Adesea, studen]ii 
la medicin\ îi percep pe chi-
rurgi ca având un exces de în-
credere în sine, pân\ la aro-
gan]\, [i consider\ c\ trebuie 
s\ se conformeze acestui stere-
otip pentru a avea o carier\ de 
succes.12-17 O atare percep]ie 
este împ\rt\[it\ [i de alte cadre 
medicale. Într-un studiu elve -
 ]ian, evalu\rile date de asisten-
te au ar\tat aceea[i percep]ie a 
chirurgilor ca fiind mai pu]in 
orienta]i social [i mai agresivi 
decât interni[tii.18 Este de men    ]io  -
nat c\ asemenea opinii au fost 
sus]inute de autoevalu\rile me-
dicilor participan]i la studiu, 
chirurgii autoconsiderându-se 
mai agresivi decât interni[tii.18

 Aceast\ percep]ie ridic\ sem-
ne de întrebare cu privire la 
autoselec]ie, conform c\reia 
persoanele nederanjate de o 
atare atitudine au [anse mai 
mari s\ p\trund\ în specialita-
te, în timp ce profesia pierde 
candida]i promi]\tori care nu 
sunt de acord cu un asemenea 
tip de comportament. Un stu-
diu cu studen]i la medicin\ din 
SUA a semnalat c\ aceia care 
aleg specialit\]i orientate spre 
tehnic\ (inclusiv chirurgia) tind 
s\ fie mai dominatori [i mai 
pu]in afectuo[i decât cei care 
intr\ în specialit\]i ce vizeaz\ 
îngrijirea pacien]ilor.19

 Accentuând efectul de se-
lec]ie, preg\tirea de speciali-
tate din chirurgie poate per-
petua neinten]ionat compor-
tamentul egocentric, având în 
vedere faptul c\ reziden]ii ur-
meaz\ modelul chirurgilor mai 
în vârst\ [i sunt încuraja]i s\ 
perpetueze atitudinile d\un\ -
toare în practica lor viitoare.3, 12 
Dubla presiune a selec]iei [i a 
socializ\rii este îngrijor\toare, 
fiind posibil ca doctori bine in-
ten]iona]i, cu un nivel rezona-
bil al încrederii în sine la în-
ceputul reziden]iatului, s\ de-
vin\, la încheierea lui, de o 
arogan]\ deranjant\. 

Conceptul de "ego al chirurgului" 
Un obstacol în combaterea 
efectelor ego-ului chirurgu-
lui este fragmentarea cercet\ -
rii în domeniu, studiile axân-
du-se pe diferite manifest\ri, 
precum narcisismul, arogan]a, 
dominan]a [i comportamentul 
ina decvat. Figura de la pag. 16 
arat\ cum aceste rezultate di-
ferite sunt legate între ele, ofe-
rind o în]elegere integrat\ a 
ceea ce înseamn\ ego-ul chi-
rurgului.
 Multe dintre atitudinile [i 
comportamentele chirurgilor 
descrise în cercet\ri sunt ma-

nifest\ri ale unui narcisism de 
fond, considerat a fi o carac-
teristic\ subclinic\ a persona-
lit\]ii, posedat\ de majoritatea 
oamenilor în diverse grade.10 
Narcisismul, manifestat la al]ii 
prin atitudini "arogante, ego-
centrice, agresive",10 genereaz\ 
un comportament inadecvat. 
Al]i factori declan[atori pot de-
riva [i din situa]iile stresan-
te ori din alte condi]ii ce ]in de 
cultur\.12 La rândul lor, astfel 
de atitudini [i comportamente 
necorespunz\toare pot avea un 
impact negativ asupra rezulta-
telor relevante pentru pacien]i 
[i pentru furnizorii de servicii.

Care sunt consecin’ele?
O încredere în sine s\n\toas\ 
are un rol important în medi-
cin\, în special în chirurgie.21 
Abilitatea de a lua decizii în fa- 
]a unor proceduri complexe, 
cu miz\ mare [i sub presiunea 
timpului, necesit\ siguran]\ de 
sine [i încredere în capacita-
tea proprie de-a ac]iona [i de a 
conduce. În era modern\ a în-
grijirilor multidisciplinare, în 
care este mai pu]in clar cine 
este c\pitanul vasului,22 încre-
derea în sine nu trebuie s\ lase 
îns\ cale liber\ unui ego mai 
agresiv.

O încredere 
în sine 
s[n[toas[ 
are un rol 
important 
în medicin[, 
în special în 
chirurgie
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 În ciuda exemplelor prece-
dente, am g\sit relativ pu]ine 
lucr\ri de cercetare ce exami-
neaz\ direct efectele ego-ului 
chirugului asupra performan-
  ]ei. Totu[i, pe baza literatu-
rii din [tiin]ele organiza]iona-
le, putem deduce consecin]e- 
le comportamentului motivat 
de ego în rândul chirurgilor. 
Nivelul mai mare al arogan -
  ]ei la locul de munc\, de exem-
plu, este asociat cu o perfor-
man]\ mai slab\,23 iar dovezile 
meta-analizelor arat\ o asocie-
re puternic\ între narcisism [i 
comportamentele contrapro-
ductive în organiza]ii [i o per-
forman]\ mai slab\ a persoane-
lor cu func]ii de conducere.10, 24

 Unele cercet\ri din chirurgie 
au examinat indirect rezultatele 
ego-ului chirurgilor. Cooper [i 
al]ii au constatat c\ plângerile 
pacien]ilor în leg\tur\ cu com-
portamentele intimidante sau 
nepoliticoase au precedat com-
plica]iile postoperatorii [i ratele 
reintern\rii la medicii respec-
tivi.8 În acela[i timp, cercet\
ri substan]iale au ar\tat cum 
comportamentele inadecvate 
pot distrage aten]ia de la îngri-
jirea pacien]ilor, conducând [i 
la cre[terea num\rului de erori 
medicale, afectând starea de 

bine a personalului, lucrul în 
ture [i colaborarea cu ceilal]i în 
mediul perioperator.5-25

 În schimb, eficien]a interper-
sonal\ [i abilit\]ile de alt\ na-
tur\ decât tehnic\ ale chirurgi-
lor (cum ar fi munca în echip\, 
comunicarea [i cooperarea) 
sunt din ce mai mult identifi-
cate ca factori determinan]i ai 
performan]ei tehnice26 [i ai ca-
pacit\]ii unit\]ilor chirurgica-
le de a salva pacien]ii în cazul 
principalelor complica]ii post-
operatorii.27-29

 O consecin]\ particular\ a 
ego-ului chirurgului este ace-
ea c\ poate descuraja femeile 
s\ urmeze o carier\ într-o ast-
fel de specialitate.30 Studen]ii la 
medicin\ afirm\ c\ percep chi-
rurgia ca pe o specialitate nu 
numai marcat\ de arogan]\ [i 
intimidare, dar [i specific mas-
culin\ [i c\ simt presiunea de 
a se conforma acestei norme 
pentru a reu[i (sau c\ trebuie s\ 
fie cu totul excep]ionali pentru 
a-[i permite s\ nu se conformeze).17

S-a acordat mult\ aten]ie dove-
zilor recente ce sus]in ob]inerea 
unor rezultate mai bune la pa-
cien]ii chirurgilor femei decât 
la cei ai speciali[tilor b\r- 
ba]i.30-32 De[i nu putem afirma 
cu certitudine c\ ego-ul chirur-
gului este legat de sex, peste 
jum\tate din totalul medicilor 
[i asistentelor care au r\spuns 
la un chestionar referitor la 
comportamentul inadecvat au 
indicat c\ doctorii b\rba]i au 
mai frecvent astfel de atitudini, 
în timp ce doar 2% au afirmat 
c\ o atare atitudine este mani-
festat\ cu prec\dere de femei-
le medici, iar 41% au r\spuns 
c\ nu exist\ diferen]e între 
sexe.25 Rezultatele meta-anali-
zelor la nivelul popula]iei gene-
rale arat\, îns\, c\ b\rba]ii au 
în mod constant un scor mai 
mare decât femeile la m\sura-
rea narcisismului.33

Care sunt c[ile de urmat?
Luând în considerare conse-
cin]ele negative pentru mun-

ca în echip\, pentru bun\sta-
rea [i îngrijirea pacien]ilor, co-
munitatea chirurgilor trebuie s\ 
recunoasc\ [i s\ combat\ prac-
ticile [i normele ce ar putea s\ 
încurajeze ori s\ tolereze nein-
ten]ionat comportamentul ego-
centric.
 Schimbarea efectiv\ necesit\ 
eforturi multidisciplinare din 
partea chirurgilor, anestezi[tilor, 
asistentelor [i multor alte cadre 
medicale cu impact vital în în-
grijirile perioperatorii. Bramhall 
nu a fost singur în sala de ope-
ra]ie când [i-a tatuat ini]iale-
le pe ficatul pacien]ilor, [i to-
tu[i, nimeni nu l-a oprit. Abia 
dup\ mul]i ani a fost tras la r\s- 
pundere. Un prim pas esen]ial 
este simpla admitere a faptu-
lui c\ un atare comportament – 
atât în formele lui extreme cât 
[i în cele mai pu ]in grave – per-
turb\ munca în echip\ inter-
disciplinar\, reduce gradul de 
con[tientizare a situa]iilor clini-
ce [i inhib\ comunicarea într-un 
mod care, în ultim\ instan]\, 
afecteaz\ pacien]ii. 
 Pentru realizarea unor 
schimb\ri durabile sunt îns\ 
necesare eforturi sistematice de 
a în]elege [i a gestiona compor-
tamentele inadecvate (cu inter-
ven]ii bine fondate [i evaluarea 
corect\ a rezultatelor cheie), 
precum [i schimbarea norme-
lor [i practicilor fundamenta-
le ce pot încuraja neinten]ionat 
astfel de atitudini. Avem ne-
voie de noi cercet\ri menite s\ 
evalueze direct diferitele efecte 
ale comportamentelor interper-
sonale ale chirurgilor asupra 
rezultatelor îngrijirilor [i per-
cep]iei pacien]ilor.
 Responsabilitatea pentru dez-
voltarea unei atari abord\ri in-
terprofesionale, bazate pe do-
vezi, implic\ toate nivelurile 
practicii chirurgicale, incluzând 
nu numai asocia]iile profesio-
nale [i organiza]iile de regle-
mentare, ci [i conducerea spita-
lelor [i a departamentelor, pre-
cum [i comunitatea general\ a 
chirurgilor.

O 
consecin’[ 
particular[ 
a ego-ului 
chirurgului 
este aceea 
c[ poate 
descuraja 
femeile 
s[ urmeze 
o carier[ 
chirurgical[
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Preg[tirea schimb[rii
Asocia]iile profesionale pot 
preg\ti abordarea probleme-
lor legate de ego prin stabili-
rea recomand\rilor [i realiza-
rea materialelor educa]iona-
le cu privire la atitudinile [i 
comportamentele inadecvate – 
asem\n\toare cu modulele de 
instruire în alte competen]e de-
cât cele tehnice, concepute de 
Royal College of Surgeons of 
Edinburgh (Colegiul Regal al 
Chirurgilor din Edinburgh).34 
Chirurgii acceseaz\ aceste aso-
cia]ii [i institu]ii de reglemen-
tare nu numai pentru a se in-
forma cu privire la probleme-
le importante din domeniu, ci 
[i pentru a ob]ine recomand\ri 
concrete pentru practic\.
 Unele organiza]ii care guver-
neaz\ domeniul chirurgiei au 
depus eforturi considerabile 
pentru combaterea tr\s\turilor 
negative din cultura chirurgi-
cal\, printre acestea num\rân-
du-se [i campania "S\ oper\m 
cu respect" a Colegiului Regal 
al Chirurgilor din Australasia, 
din 2016, care a vizat cu prec\ -
dere combaterea agresiu-
nii, a discrimin\rii [i a h\r]ui-
rii sexuale.35 Astfel de ini]iati-
ve din domeniul chirurgiei vin 
în sprijinul eforturilor pe scar\ 
mai larg\ – de exemplu, intro-
ducerea, de c\tre American 
Medical Association (Asocia]ia 
Medical\ American\), a [tiin -
 ]ei sistemelor de s\n\tate ca al 
treilea pilon al educa]iei medi-
cale (reunind [tiin]ele de baz\ 
[i cele medicale).36 Acest curri-
culum ofer\ cadrul pentru în]e- 
     legerea acelor aspecte ale în-
grijirilor medicale care nu sunt 
predate în mod tradi]ional în 
facult\]ile de medicin\, precum 
munca în echip\ [i activitatea 
de management.
 În acela[i timp, conducerea 
departamentelor chirurgica-
le, a spitalelor [i a facult\]ilor 
de medicin\ ar trebui s\ acorde 
aten]ie atitudinii [i comporta-
mentului în momentul recrut\ -
rii [i promov\rii personalului. 

Multe sisteme de s\n\tate [i ca-
drele lor de conducere au f\cut 
eforturi, în ultimii ani, pen-
tru a crea infrastructura nece-
sar\ stop\rii comportamentul 
motivat de ego la nivelul între-
gii profesii (nu numai în chirur-
gie).
 The Center for 
Professionalism and Peer 
Support (Centrul pentru pro-
fesionalism [i suport între co-
legi) din Brigham [i Women’s 
Hospital din Boston au ini]i     - 
at interven]ii pentru limita-
rea comportamentelor nedo-
rite [i îmbun\t\]irea calit\]ii 
interac]iunii medicilor cu co-
legii lor.37 De asemenea, pro-
iectul "Michigan Promise" al 
Departamentului de Chirurgie 
al Universit\]ii Michigan este o 
investi]ie longitudinal\ menit\ 
s\ creeze un mediu primitor [i 
tolerant pentru chirurgii actuali 
[i cei viitori.38

 Totu[i aceste eforturi nu sunt 
întotdeauna complet integra-
te în sistemele folosite la preg\
tirea, selec]ia sau promova-
rea chirurgilor, ce ar putea re-
prezenta o posibilitate esen]i -
al\ pentru punerea inten]iei în 
practic\. Departamentele ar 
putea crea simul\ri interperso-
nale aprofundate, pentru eva-
luarea [i instruirea chirurgilor 
pe m\sura implic\rii lor în di-
namica interprofesional\ com-
plex\ a unei s\li de opera]ii. 

Metodele de simulare sunt deja 
folosite la angajarea [efilor de 
departamente, pentru evalu-
area acestor tipuri de aptitu-
dini interpersonale [i ale com-
peten]elor [i atitudinilor legate 
de conducere.39 Simul\rile in-
terpersonale pot fi benefice [i 
dac\ sunt incluse în instruirea 
reziden]ilor în chirurgie,40 pen-
tru a ajuta la întreruperea ci-
clului selec]iei [i socializ\rii de-
scris anterior.
 Astfel de eforturi organiza]io- 
nale vor conduce, f\r\ îndo-
ial\, la progresul în în]elegerea 
[i capacitatea de a combate ca-
uzele [i consecin]ele ego-ului 
chirurgului, dar sunt uneori li-
mitate la institu]ii sau regiuni 
specifice, ceea ce subliniaz\ ne-
voia ca întreaga comunitate 
chirurgical\ s\ recunoasc\ re-
spectivele comportamente în 
rândul colegilor [i s\ le com-
bat\. Campaniile din re]ele-
le de socializare, de exemplu 
#ILookLikeASurgeon,31 au evi-
den]iat erorile persistente [i ati-
tudinile problematice din me-
diul chirurgical, stimulând nu-
meroase discu]ii [i schimb\ri.
 În]elegerea dovezilor în curs 
de acumulare în literatura me-
dical\ [i a celor existente în nu-
m\r mai mare în cadrul [tiin]e -
lor organiza]ionale – dovezi ce 
atest\ efectele nocive ale com-
portamentului motivat de ego – 
stimuleaz\ aceast\ mi[care, ge-
nerând o schimbare mai sub-
stan]ial\. Pân\ la urm\, cea mai 
mare parte a educa]iei de spe-
cialitate se realizeaz\ prin sfa-
turile primite neoficial [i prin 
ucenicie, chirurgii c\utând mo-
dele de comportament eficient 
în comunitatea colegilor [i a 
mentorilor.
 Chirurgul tipic din prezent 
posed\, f\r\ îndoial\, un grad 
adecvat de siguran]\ de sine, ca 
[i un nivel s\n\tos de modes-
tie. Cât\ vreme continu\m îns\ 
s\ fim martorii unor cazuri de 
comportament care se dep\r-
teaz\ de limitele normale ale 
încrederii în sine, profesia tre-
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buie s\ î[i reînnoiasc\ angaja-
mentul – atât verbal, cât [i prin 
fapte – de a selec]iona, a instrui 
[i a men]ine o popula]ie de chi-
rurgi preg\ti]i s\ ac]ioneze [i s\ 
interac]ioneze astfel încât s\ a-
sigure cele mai bune rezulta-
te pentru pacien]i în mediul 
modern al asisten]ei medica-
le. Dac\ lu\m în considerare 

schimb\rile [i progresele im-
portante f\cute doar în ultimii 
câ]iva ani, viitorul pare a fi lu-
minos.

Christopher G Myers,  
conferen’iar universitar,  
Johns Hopkins University, Baltimore, 
Maryland 
cmyers@jhu.edu

Yemeng Lu-Myers, chirurg rezident, 
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The "surgeon ego" must be excised to 
accelerate progress in surgical culture
A se cita: BMJ 2018;363:k537
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Aerul�toxic:�factorul�de�risc�despre�care�
uităm�să�îi�întrebăm�pe�pacienţi
Oare medicii care citesc acest articol când or fi chestio-
nat ultima oar\ un pacient dac\ fumeaz\ sau câte unit\]i 
de alcool consum\? Presupun f\r\ ezitare c\ una din 
cele dou\ întreb\ri de rutin\ ori chiar ambele sunt omise 
mereu [i de mai multe ori pe zi.

Când a]i întrebat ultima dat\ dac\ un copil cu o 
infec]ie respiratorie locuie[te pe o strad\ aglomerat\? 
B\nuiesc c\ i-a]i vorbit femeii r\mase de curând 
gravid\ despre beneficiile acidului folic, dar oare i-a]i 
recomandat [i s\ încerce s\ mearg\ pe str\zi mai lini[tite 
sau cu mai mult\ verdea]\ în orele de vârf? I-a]i spus 
c\ aerul poluat pe care îl respir\ poate s\ determine 
o greutate mic\ la na[tere, s\ submineze dezvoltarea 
neurologic\ a f\tului [i s\ m\reasc\ riscul de apari]ie a 
astmului la copil?

Sper c\ m\ în[el, dar mi-e team\ c\ prea mul]i medici 
omit acest factor de risc. Asta trebuie s\ se schimbe, [i 
înc\ repede! Circa 93% din copiii lumii respir\ chiar 
acum aer toxic (iar procentul lor ajunge la 98% dac\ 
tr\i]i într-o ]ar\ cu venituri mici sau medii). Este o 
problem\ serioas\, care se tot agraveaz\. Pe m\sur\ 
ce lumea se urbanizeaz\, mi-e greu s\ g\sesc o alt\ 
problem\ mai presant\ pentru noi to]i – în special 
pentru noi, medicii.

Vestea bun\ este c\ [tim ce s\ facem în leg\tur\ cu 
poluarea aerului [i c\, aplicând m\surile necesare, vom 
avea [i alte beneficii. Combaterea polu\rii aerului poate 
ajuta la împiedicarea schimb\rii climei [i, totodat\, la 
salvarea a milioane de vie]i. Fiecare dintre noi are un rol 
de jucat. Iat\ aici trei idei cu privire la ceea ce pute]i face 
în calitate de cadru medical [i de om obi[nuit:

1) Pune]i întreb\ri referitoare la aerul toxic ca 
factor de risc: include]i-le în consulta]iile [i în 
formularele dumneavoastr\. A[tepta]i-v\ la un 
num\r mare de r\spunsuri de genul "nu [tiu", dar 
folosi]i-le pentru a m\ri gradul de con[tientizare în 
privin]a acestei probleme, adesea invizibil\. Sf\tui]i-i 

pe pacien]i (în special pe cei mai vulnerabili) cum pot 
reduce expunerea.

2) Face]i propagand\ în calitate de medici: medicii 
r\mân profesia în care oamenii au cea mai mare 
încredere. Implica]i-v\! Include]i aceast\ chestiune în 
agenda întâlnirilor locale, na]ionale [i globale la care ve]i 
participa.

3) Implica]i-v\ în calitate de cet\]eni: 
face]i campanie pentru schimbare la 
nivel local prin intermediul comunit\- 
]ii [i al grupurilor de p\rin]i, scrie]i- 
le memorii reprezentan]ilor locali. 
Participa]i la solu]ia propus\ [i alege]i 
forme de deplasare mai active.

Îndatoririle unui medic se extind mult 
în afara mediului clinic sau a blocului 
operator. Promovarea [i protec]ia 
s\n\t\]ii publicului nu sunt op]ionale, ci se afl\ în centrul 
datoriei noastre de medici. Combaterea aerului toxic ce 
omoar\ milioane de oameni este o ilustrare perfect\ a 
motivului pentru care trebuie s\ o punem în practic\.

Samir Dawlatly este medic de familie asociat la  
Jiggins Lane Medical Centre, Birmingham

BMJ OPINION
We need better ways to measure GP workload
A se cita: BMJ 2018;361:k1409

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Rob Hughes este membru senior al Children's Investment Fund 
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TERAPEUTICĂ

Tratamentele modificatoare ale bolii în  
scleroza multiplă
Floriana De Angelis,1 Nevin A John,1 Wallace J Brownlee1, 2 

Scleroza multipl\ este un proces de demielini-
zare cronic\ a sistemului nervos central, me-
diat\ imun.1 Este o cauz\ major\ de dizabili-
tate fizic\ la adul]ii tineri [i poate avea impli-
ca]ii profunde pentru func]ia cognitiv\, starea 
emo]ional\ [i capacitatea de munc\. Pacien]ii 
se prezint\, de obicei, cu sc\dere unilateral\ 
a vederii (din cauza nevritei optice), diplopie, 
simptome senzoriale, sl\biciune a membrelor 
sau pierdere a echilibrului.2 Diagnosticul se 
bazeaz\ pe tr\s\turile clinice [i pe rezultatele 
imagisticii prin rezonan]\ magnetic\ (MRI).2, 3

 Aproape 80-85% dintre persoanele cu 
scleroz\ multipl\ prezint\ o evolu]ie cu rec\ -
deri: episoade (puseuri) de simptome neu-
rologice noi sau agravate cu durata de cel 
pu]in 24 de ore, urmate de recuperare com-
plet\ ori par]ial\, în absen]a febrei sau a infec -
  ]iei (fig. 10).3 În lipsa tratamentului, majorita-
tea pacien]ilor cu scleroz\ multipl\ recidivant\ 
ajung, în timp, la dizabilitate. Aceasta poate fi 
generat\ fie de recuperarea incomplet\ dup\ 
rec\deri, fie de dezvoltarea sclerozei multiple 
progresive cu o accentuare constant\ a diza-
bilit\]ii. La 10-15% dintre persoanele afecta-
te, boala este progresiv\ de la debut (scleroz\ 
multipl\ primar\ progresiv\).

Ce tratamente pentru scleroza multiplă  
sunt disponibile? 

În ultimul deceniu au devenit disponibile mai 
multe tratamente orale [i cu anticorpi mono-
clonali pentru scleroz\ multipl\ (fig. 2). 
 Scleroza multipl\ recidivant\ – În prezent sunt 
autorizate 15 terapii modificatoare ale bolii 
(DMT) pentru scleroza multipl\ recidivant\, 
incluzând cinci preparate de interferon beta [i 
trei de acetat de glatiramer.2, 4

O femeie în vârst[ de 32 de ani cu scleroz[ multipl[ 
s-a prezentat la medicul ei generalist cu un istoric de 
cinci zile de amor’eal[ ;i sl[biciune la piciorul drept. Se 
sim’ea bine în general ;i nu descria simptome care s[ 
sugereze vreo infec’ie intercurent[. În ultimele 18 luni 
primise s[pt[mânal injec’ii intramusculare cu interferon 
beta-1a ;i semnalase simptome gripale ce puteau dura 
pân[ la 24 de ore dup[ fiecare doz[. Pacienta a întrebat 
dac[ era nevoie s[ i se schimbe tratamentul ;i ce 
alternative existau.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Tratamentele modificatoare ale bolii (DMT) folosite precoce în 
scleroza multipl[ activ[ recidivant[ pot preveni rec[derile, leziunile 
noi la nivelul creierului ;i m[duvei spin[rii ;i agravarea dizabilit[’ii 
neurologice

• Unele DMT sunt asociate cu reac’ii adverse ce pot fi serioase ;i, de 
obicei, este necesar[ o monitorizare atent[ în cadrul unei clinici 
specializate

• DMT mai noi au rezultate mai bune pe termen scurt decât cele mai 
vechi, dar datele privitoare la eficien’a lor pe termen lung ;i efectele 
adverse sunt insuficient

1Queen Square MS Centre, Department of 
Neuroinflammation,  
UCL Queen Square Institute of Neurology, London 
2National Hospital for Neurology and Neurosurgery,  
Queen Square, London 
Coresponden’a la: F De Angelis  
f.deangelis@ucl.ac.uk
Acesta este un articol dintr-o serie ocazional[ de lucr[ri 
referitoare la terapiile unor boli obi;nuite ori severe, care 
abordeaz[ medicamentele vechi ;i noi cu indica’ii noi sau 
probleme importante. Consultan’ii seriei sunt Robin Ferner, 
profesor onorific de farmacologie clinic[ la University 
of Birmingham ;i Birmingham City Hospital, ;i Patricia 
McGettigan, lector clinician senior în farmacologie clinic[ la 
Queen Mary's University, Londra. Dac[ dori’i s[ sugera’i o 
tem[, v[ rug[m s[ trimite’i un e-mail la practice@bmj.com.
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Scleroza multipl\ progresiv\ – A fost autori-
zat recent ocrelizumabul,6 primul medicament 
pentru scleroza multipl\ progresiv\.
 Scleroza multipl\ inactiv\ – Pentru aceast\ 
form\ de scleroz\ multipl\ nu este recomandat 
niciun tratament.7
 Sindromul clinic izolat – Pentru pacien]ii cu 
un sindrom clinic izolat, ghidurile recomand\ 
interferon beta sau acetat de glatiramer. 
Acesta este primul episod de simptome neu-
rologice sugestive de scleroz\ multipl\ cu ano-
malii cerebrale la MRI (indicând un risc cres-
cut de scleroz\ multipl\). Obiectivul terapeutic 
este de a întârzia un al doilea puseu.8, 9

 Indica]iile difer\ în func]ie de autorizarea de 
c\tre agen]iile de reglementare (anexa de pe 
bmj.com).
 Mecanismele de ac]iune ale DMT nu sunt pe 
deplin în]elese. Ac]ionând, îns\, la nivelul sis-
temului imun, care este dereglat în scleroza 
multipl\, DMT limiteaz\ inflama]ia sistemului 
nervos central, prevenind apari]ia rec\derilor 
[i a leziunilor inflamatorii noi.

PREZENTARE PUSEU

MS RECIDIVANTÃCNS MS PROGRESIVÃ
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Cele mai tipice ;i mai frecvente simptome2

– Nevrita optic[ unilatreal[ acut[
– Diplopia
– Pierderea sensibilit[’ii 
faciale/nevralgia de trigemen
– Ataxia cerebeloas[ ;i  
nistagmus
– Mielopatie par’ial[

– Simptome senzoriale de tip 
nervos central
– Sl[biciune asimetric[ a membrelor
– Incontinen’[ de urgen’[ sau 
disfunc’ie erectil[
– Simptome neurologice lent 
progresive (mai ales motorii)

Puseu (sau rec[dere)3

Un episod clinic monofazic cu simptome relatate de pacient ;i 
semne obiective tipice pentru scleroza multipl[, reflectând un 
proces inflamator focal sau multifocal la nivelul CNS, acut ori 
subacut, cu o durat[ de cel pu’in 24 de ore, cu sau f[r[ recuperare 
;i în absen’a febrei ori a infec’iei.

Prescrie’i corticosteroizi în doze mari pentru tratamentul rec[derilor acute debilitante dup[ excluderea infec’iilor 
(pseudo-rec[deri5). Trata’i simptomele persistente, de exemplu tulbur[rile vezicii urinare, constipa’ia, spasticitatea ;i durerea. 
Stimula’i s[n[tatea creierului recomandând oprirea fumatului, exerci’ii regulate, o diet[ s[n[toas[ ;i sc[derea greut[’ii, dac[ 
este cazul. Trata’i comorbidit[’ile, inclusiv depresia, hipertensiunea, diabetul ;i osteoporoza.

Primul puseu 
sugestiv de MS

– Acetat de 
glatiramer 

– Interferon beta

F[r[ 
puseuri 
clinice ;i 
cu MRI 
stabil[

Inactiv[ Activ[ SPMS (MS secundar[ 
progresiv[)Cu activitate înalt[ PPMS (MS primar[ 

progresiv[)

Monitori-
zarea 

activ[ cu 
evaluare 
clinic[ ;i 

MRI

O rec[dere în anul 
anterior ;i/sau le-
ziuni noi în T2 ori 
care capteaz[ ga-

doliniul la MRI

O cre;tere constant[ 
a dizabilit[’ii 
neurologice 

independent de 
rec[deri (agravarea 

bolii) dup[ o evolu’ie 
ini’ial recidivant[

O rec[dere ;i leziuni noi 
care capteaz[ gadoliniul ;i/

sau o cre;tere semnifica-
tiv[ a leziunilor T2 în timpul 

tratamentului cu DMT
Dou[ sau mai multe rec[-
deri în ultimul an ;i activi-

tate MRI la pacien’i care nu 
sunt trata’i cu DMT

– Cladribin[ 
– Fingolimod 

– Natalizumab 
– Ocrelizumab 
– Mitoxantron

F[r[ tratamente 
autorizate Ocrelizumab

O cre;tere constant[ 
a dizabilit[’ii 
neurologice 

independent de 
rec[deri (agravarea 
bolii) de la debutul 

bolii

– Alemtuzumab 
– Fumarat de dimetil

– Fingolimod 
– Acetat de 
glatiramer 

– Interferon beta 
– Ocrelizumab 
– Terifiunomid 

CNS=sistemul nervos central; CIS=sindromul clinic izolat; MS=scleroza multipl[; SPMS=scleroza multipl[ secundar[ progresiv[; PPMS=scleroza multipl[ primar[ 
progresiv[; DMT=terapia modificatoare a bolii; MRI=imagistic[ prin rezonan’[ magnetic[; Std=standard

Fig. 1 | O sintez[ a sclerozei multiple cu o abordare a tratamentului în conformitate cu Agen’ia European[ a Medicamentelor (consulta’i ;i anexa  
de pe bmj.com)

Imagistica prin rezonan’[ magnetic[ a creierului (vedere lateral[) ce arat[ leziuni 
hiperintense caracteristice (zonele mai albe) ale sclerozei multiple
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Cât de bine funcţionează DMT?

Cu excep]ia medicamentului ocrelizumab, 
singurul aprobat pentru scleroza multipl\ 
primar\ progresiv\, DMT s-au dovedit a 
fi eficiente numai în formele recidivante 
ale bolii. Exist\ dovezi de calitate medie 
[i superioar\ furnizate de studiile clinice 
controlate, randomizate, de faz\ III [i 
de analizele sistematice ale DMT,10, 11 ce 
arat\ c\, fa]\ de placebo sau de un agent 
activ (interferon beta), DMT reduc timp 
de doi–trei ani, în scleroza multipl\ activ\ 
recidivant\, rec\derile, acumularea de leziuni 
cerebrale noi [i avansarea dizabilit\]ii.4 
Pe baza impactului lor se pot clasifica în 
medicamente cu eficien]\ medie (interferon 
beta, acetat de glatiramer, teriflunomid, 
fumarat de dimetil, fingolimod) sau ridicat\ 
(natalizumab, ocrelizumab, alemtuzumab, 
cladribin sau mitoxantron).7 DMT cu eficien]\ 
mare sunt asociate cu probleme mai serioase 
de siguran]\ a pacientului [i necesit\ o 
monitorizare mai atent\ din acest punct de 
vedere.
 În general, DMT nu au efect asupra 
simptomelor stabilizate ale sclerozei multiple, 
de[i dovezile preliminare sugereaz\ o 
ameliorare a dizabilit\]ii cu alemtuzumab [i 
natalizumab.29, 30

Fig. 2 | Cronologia aprob[rii tratamentelor modificatoare ale bolii (DMT) pentru scleroza multipl[ recidivant[ de c[tre Administra’ia Alimentelor 
;i Medicamentelor (FDA) ;i Agen’ia European[ a Medicamentelor (EMA). Daclizumab a fost retras în martie 2018 din cauza apari’iei unor cazuri de 
encefalit[ ;i meningoencefalit[. În UE, acetatul de glatiramer ;i mitoxantronul nu au fost aprobate ini’ial de EMA, ci prin proceduri na’ionale.

SUGESTII PENTRU MAI MULTÃ SIGURAN”Ã ÎN 
PRESCRIERE

• DMT sunt contraindicate la pacien’ii cu infec’ii active sau 
malignit[’i ;i la pacien’ii care iau alte imunosupresoare37

• Fingolimod interac’ioneaz[ cu inhibitorii enzimei 
CYP3A4 (antifungice pe baz[ de azol, antibiotice 
macrolide, inhibitorii proteazei) ;i cu activatorii 
acesteia (rifampicina, carbamazepina, sun[toarea) ;i 
are interac’iuni farmacodinamice cu beta-blocan’ii ;i 
blocan’ii canalelor de calciu. Administrarea concomitent[ 
a fingolimodului cu aceste medicamente trebuie f[cut[ cu 
pruden’[, iar cu sun[toarea nu este recomandat[.

• Respecta’i recomand[rile autorit[’ii de reglementare în 
privin’a cerin’elor de monitorizare a sângelui, urinii ;i MRI.

Sarcina ;i al[ptarea
• Femeilor care primesc DMT trebuie s[ li se recomande 

folosirea contraceptivelor eficiente

• DMT se opresc de obicei înaintea concep’iei, de;i 
utilizarea interferonului beta ;i acetatului de glatiramer ar 
putea fi sigur[ în timpul concep’iei ;i sarcinii.48  
EMA a actualizat recent eticheta acetatului de glatiramer 
patentat, eliminând contraindica’ia pentru sarcin[.

• Teriflunomidul este teratogen, iar înaintea concep’iei este 
necesar[ o procedur[ de eliminare accelerat[ din cauza 
timpului mare de înjum[t[’ire

• Trebuie avut[ în vedere planificarea deciziilor cu privire 
la DMT ;i la îngrijirile obstetrice înainte de concep’ie în 
cazul femeilor cu scleroz[ multipl[49

Vaccin[ri
• Vaccinurile vii sau atenuate trebuie evitate la pacien’ii 

trata’i cu majoritatea DMT. Pacien’ii care au IgG negativ 
la virusul varicelei Zoster trebuie imuniza’i, în special 
înaintea tratamentului cu fingolimod sau cladribin[37
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Care sunt efectele adverse?

Simptome gripale (la interferon beta, fingoli-
mod), tulbur\ri gastrointestinale (la fumarat 
de dimetil, teriflunomid) [i reac]ii la locul in-
jec]iei (la interferon beta, acetat de glatiramer) 
se întâlnesc adesea (de la ≥1% pân\ la <10% 
dintre pacien]ii care iau medicamentul) sau 
foarte des (≥10% din pacien]i), dup\ cum arat\ 

sintezele relevante ale caracteristicilor produ-
selor). Aceste reac]ii sunt în general u[oare, 
dar pot fi suficient de intense pentru ca paci-
entul s\ întrerup\ tratamentul [i s\ cear\ une-
ori schimbarea lui. Reac]iile asociate perfuziei 
sunt frecvente la ocrelizumab [i alemtuzumab.
 Studiile observa]ionale au ar\tat c\ inter-
feronul beta [i acetatul de glatiramer nu sunt 
asociate cu efecte nocive pe termen lung. 
Pacien]ii pot fi asigura]i c\ este pu]in probabil 
s\ prezinte efecte secundare serioase.34-36

 Tratamentele orale [i cele cu anticorpi mo-
noclonali pot da reac]ii adverse serioase (ca-
seta 1). Nu li se cunoa[te pofilul de siguran]\ 
pe termen lung. Daclizumab, un anticorp mo-
noclonal anti-CD25 a fost recent retras de pe 
pia]\ dup\ cazuri de lezare hepatic\ sever\ [i 
encefalit\ mediat\ imun, care nu au fost obser-
vate în studiile clinice de faz\ III.

Cum sunt administrate şi monitorizate?

DMT sunt prescrise, administrate [i monito-
rizate în asisten]a secundar\, adesea în clinici 
speciale pentru scleroza multipl\, în care ac-
tiveaz\ neurologi, asistente specialiste [i far-
maci[ti. Calea (oral\, intravenoas\, injec]ie 
subcutanat\ sau intramuscular\) [i frecven]a 
administr\rii difer\ în func]ie de medicament. 
O discu]ie despre riscurile [i beneficiile trata-
mentului este oportun\. Caseta 2 enumer\ as-
pecte importante de luat în considerare la ale-
gerea DMT. Monitorizarea sângelui este nece-
sar\ la toate DMT (cu excep]ia acetatului de 
glatiramer), în special hemoleucograma com-
plet\ (pentru depistarea leucopeniei) [i testele 
func]iei hepatice. Frecven]a [i tipul testului de 
sânge sau al altor investiga]ii, cum ar fi MRI 
cerebral\ sau analiza urinei sunt stabilite de 
autorit\]ile de reglementare.
 Majoritatea DMT necesit\ administrare con-
tinu\, întreruperea medicamentului condu-

Caseta 2 | Factori ce influen’eaz[ alegerea DMT în scleroza multipl[

Factori care ’in de boal[
• Evolu’ia bolii
• Rata rec[derilor
• Severitatea rec[derilor
• Rezultatele MRI

Factori lega’i de pacient
• Preferin’ele pacientului
• Dorin’a de a avea copii
• Comorbidit[’i
• Disconfortul monitoriz[rii
• Toleran’a la medicament

Factori lega’i de sistemul de asisten’[ medical[
• Disponibilitatea medicamentului
• Autorizarea medicamentului
• Costurile tratamentului
• Resurse (de exemplu, centrele pentru perfuzie)

Caseta 1 | Efecte adverse serioase ;i precau’ii legate 
de tratamentele modificatoare ale bolii în scleroza 
multipl[4, 37

Leucoencefalopatia multifocal[ progresiv[ (PML) 
• Aceasta este o infec’ie oportunist[ a creierului, în urma 

reactiv[rii virusului John Cunningham (JCV), care poate 
complica tratamentul cu natalizumab ;i este asociat[ cu 
rate înalte ale mortalit[’ii sau dizabilit[’ii

• Statusul seric al JVC ;i indexul anticorpilor trebuie 
verificate înaintea ini’ierii tratamentului cu natalizumab 
(;i periodic în timpul lui) pentru a stratifica riscul PML

• PML a fost raportat[ rareori la pacien’ii trata’i cu 
fingolimod (risc estimat <1:10 000) ;i cu fumarat de 
dimetil care nu au fost trata’i cu natalizumab

• Monitorizarea MRI este obligatorie cel pu’in anual la 
pacien’ii trata’i cu natalizumab, fingolimod ;i fumarat 
de dimetil ;i la un interval de 3-6 luni la cei trata’i cu 
natalizumab cu risc crescut de PML38

Aritmiile cardiace
• Fingolimodul poate provoca bradicardia de prima doz[ 

(C1-2%) ;i, rareori, bloc cardiac tranzitor (<0,5%)
• Înaintea începerii tratamentului trebuie efectuat[ 

o electrocardiogram[, iar frecven’a cardiac[ s[ fie 
monitorizat[ timp de ;ase ore dup[ prima doz[ 
administrat[ 

• Au fost de asemenea raportate cazuri de tahicardie 
ventricular[ ;i moarte subit[ cardiac[ 

• Fingolimodul trebuie evitat la pacien’ii cu istoric de boal[ 
cardiac[ ischemic[ ;i aritmii

Hepatotoxicitatea
• Modificarea testelor func’iei hepatice apare frecvent la 

câteva dintre DMT (în special interferon beta, fumarat de 
dimetil ;i fingolimod)

• Cazuri individuale de leziune hepatic[ fatal[ au fost 
raportate la leflunomid (precursorul medicamentului 
teriflunomid). Teriflunomidul trebuie evitat la pacien’ii cu 
istoric de boal[ hepatic[.

Autoimunitate secundar[
• Tiroidita autoimun[, purpura trombocitopenic[ imun[ 

;i glomerulonefrita pot ap[rea la pacien’ii trata’i cu 
alemtuzumab, mai frecvent în al doilea ;i al treilea an 
de la începerea tratamentului (risc de autoimunitate 
secundar[ aproximativ 50% la cinci ani)

Malignitatea
• DMT nu trebuie prescrise la pacien’ii cu o tumor[ malign[ 

activ[, iar siguran’a pentru pacien’ii cu istoric de cancer 
este incert[

• Fingolimod este asociat cu un risc crescut de cancer de 
piele, în special carcinom bazocelular 

• Mitoxantromul este asociat cu un risc crescut de 
leucemie mieloid[ acut[ (0,5-1%) ;i posibil de cancere 
ale organelor parenchimatoase

• Riscul de cancer pe termen lung  al celorlalte DMT este 
necunoscut
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când la reactivarea bolii. Unele DMT  
(alemtuzumab, cladribin\) au propriet\]i de 
reconstituire imun\ cu efecte sus]inute f\r\ 
continuarea medica]iei. Aderen]a la tratament 
este important\, iar DMT pot fi schimbate la 
pacien]ii cu efecte secundare. Nu exist\ reco-
mand\ri privind oprirea terapiei. Aceasta este, 
de obicei, decizia neurologului curant, discu-
tat\ cu pacientul, pe baza r\spunsului clinic [i 
a efectelor adverse.

 În monitorizarea r\spunsului la tratament 
sunt utile evalu\rile clinice periodice pentru 
depistarea rec\derilor sau a agrav\rii dizabi-
lit\]ii [i pentru MRI. Dovezile de activitate a 
bolii la MRI sunt asociate cu un risc crescut 
de agravare a dizabilit\]ii, chiar [i la pacien]i 
care sunt stabili clinic.39, 40

Care este cost-eficienţa DMT?

DMT sunt resposabile pentru mai mult de 
jum\tate din costurile medicale ale pacien]ilor 
cu scleroz\ multipl\.44 Câteva studii au ar\tat 
c\ DMT nu sunt cost-eficiente la nivelurile  
economice acceptate.44 Dintre cele disponibi-
le în prezent, alemtuzumab poate avea cel mai 
bun raport cost/eficien]\ datorit\ eficacit\]ii 
mai mari [i a strategiei unice de dozare (dou\ 
cicluri de tratament în decurs de doi ani, cu 
continuarea tratamentului numai dac\ este ne-
voie).11

Conflicte de interese: Am citit ;i am în’eles politica BMJ 
de declarare a intereselor ;i men’ion[m urm[toarele: 
WJB a primit onorarii ca vorbitor în activit[’i educa’io-
nale de la Merck Serono, care produce interferon 
beta-1a folosit în tratamentul sclerozei multiple.

THERAPEUTICS 
Disease modifying therapies for multiple sclerosis
A se cita: BMJ 2017;363:k4674 
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4674 

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL
Am rugat doi pacien’i care frecventeaz[ clinica noastr[ specializat[ în 
scleroz[ multipl[ s[ comenteze ciorna manuscrisului. Ei au subliniat 
importan’a trimiterii din timp la echipa de speciali;ti în scleroz[ multipl[, a 
factorilor lega’i de modul de via’[ ;i a disconfortului monitoriz[rii atunci când 
se aleg DMT, precum ;i a consilierii femeilor cu scleroz[ multipl[ în privin’a 
contracep’iei ;i preconcep’iei.

APLICAREA RECOMANDÃRILOR ÎN PRACTICÃ 

• Cum pot fi implica’i cei care nu sunt speciali;ti în discu’iile despre 
tratamentele pentru scleroza multipl[?

• A’i discutat (dvs. sau un alt medic) op’iunile contraceptive cu femeile în 
tratament cu DMT c[ror le acorda’i asisten’[ medical[? 

• Ar ajuta plasarea unui avertisment în fi;a electronic[ la recunoa;terea 
complica’iilor tratamentului cu DMT la pacien’ii care se prezint[ în asisten’a 
primar[ ori în cea secundar[ pentru simptome acute? 

CONSULTAŢIA DE 10 MINUTE

Profilaxia post-expunere 
la HIV (PEP)
Mark J Siedner,1, 2, 3 Ethan Tumarkin,4  
Isaac I Bogoch4, 5 

1Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 
2Massachusetts General Hospital, Boston 
3Mbarara University of Science and Technology,  
Mbarara, Uganda 
4Department of Medicine, University of Toronto,  
Ontario 
5Divisions of General Internal Medicine and Infectious 
Diseases, Toronto General Hospital,  
University Health Network  
Coresponden’a la: I Bogoch  
isaac.bogoch@uhn.ca

Un b[rbat în vârst[ de 22 de ani s-a prezentat la 
departamentul de urgen’[ pentru profilaxie post-
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PEP este o modalitate sigur\ [i eficient\ de 
profilaxie la persoanele cu expunere recent\ 
(în ultimele 72 de ore) la HIV. Cei care au fost 
expu[i la HIV se prezint\ adesea la clinicile 
de asisten]\ primar\ [i la sec]iile de urgen]e, 
a[a c\ este util pentru nespeciali[ti s\ prescrie 
cu toat\ încrederea PEP. Clinicienii care ofer\ 
asisten]\ persoanelor cu expunere recent\ la 
HIV trebuie s\ cunoasc\ testele de diagnostic 
recomandate dup\ expunerea sexual\ sau prin 
contact cu sângele, regimurile de PEP, sche-
ma de urm\rire pe termen scurt [i lung, pre-
cum [i posibilele traume fizice [i psihologice 
(în caz de agresiune sexual\). Actualul articol 
ofer\ recomand\ri practice [i resurse pentru 
clini cienii care acord\ îngrijiri persoanelor 
dup\ expunere neocupa]ional\, cert\ sau po-
ten]ial\, la HIV.

Ce trebuie să aveţi în vedere

Riscul expunerii
Solicita]i pacientului detalii cu privire la expu-
nere (localizarea exact\în tim [i natura aceste-
ia). Tabelul arat\ estim\rile riscului de infec ]ie 
cu HIV dup\ tipul expunerii. Întreba]i paci-
entul dac\ are istoric de infec]ii cu transmite-
re sexual\ sau hepatit\ viral\, pentru a evalua 
riscul ini]ial. Dac\ expunerea la HIV a fost de 
natur\ sexual\, întreba]i persoana dac\ [tie c\ 
partenerul sexual ("pacientul surs\") are vreo 
infec]ie cu transmitere sexual\. Lua]i istori-
cul altor expuneri poten]iale recente [i al unei 
PEP anterioare.

Riscurile de infec’ie cu HIV ;i  
alte boli contagioase ale pacientului  
surs[
În cazul în care nu se cunoa[te istoricul medi-
cal al sursei, încerca]i s\ afla]i dac\ exist\ po-
sibilitatea de contacta sursa pentru testarea di-
agnostic\ (de exemplu, HIV; hepatita B [i C). 
Exist\ adesea dificult\]i semnificative de con-
firmare a st\rii serologice a pacientului surs\. 
Stabilirea istoricului poate facilita, îns\, deci-
ziile referitoare la necesitatea (sau nu) de insti-
tuire a PEP.
 Sursele cunoscute ca fiind HIV pozitive, dar 
care au o înc\rc\tur\ viral\ nedectabil\ recent 
documentat\ (<200 de copii/ml timp de peste 
[ase luni) au un risc de transmitere sexual\ a 
HIV între zero [i neglijabil,3 fiind improbabil 
ca PEP s\ aduc\ vreun beneficiu. PEP poate 
fi luat\ în calcul în urm\toarele situa]ii: dac\ 
sursa are o aderen]\ discutabil\ la medica]ia 
antiretroviral\, prezint\ o înc\rc\tur\ viral\ 
detectabil\ cunoscut\ sau dac\ nu se [tie când 
a fost ultima înc\rc\tur\ nedetectabil\.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Profilaxia post-expunere la HIV (PEP) este o 
strategie sigur[ ;i eficient[ ce vizeaz[ prevenirea 
infec’iei la cei expu;i recent la HIV

• PEP este tipic prescris[ ca o combina’ie de trei 
medicamente antiretrovirale ini’iat[ în primele  
72 de ore dup[ expunere ;i continuat[ timp de  
28 de zile

• PEP este cel mai util[ la persoanele cu o singur[ 
expunere sau cu expuneri rare, cu risc de HIV 
de la moderat la crescut. Profilaxia preexpunere 
poate fi mai potrivit[ pentru cei la care riscul se 
men’ine

expunere la HIV (PEP). Cu 26 de ore înainte avusese 
contact sexual anal f[r[ prezervativ cu un b[rbat  
a c[rui stare serologic[ HIV nu era cunoscut[.  
Imediat a fost testat pentru serologia HIV  
(folosindu-se un test anticorp-antigen de a patra 
genera’ie, conform recomand[rilor1, 2),  
hepatit[ B ;i C ;i sifilis, precum ;i pentru 
gonoree ;i Chlamydia prin testele de amplificare 
a acizilor nucleici în urin[. În sec’ia de urgen’e 
i-a fost administrat[ o cur[ de trei zile cu 
emtricitabin[/tenofovir/fumarat de disproxil  
(TDF/FTC) combinate (o tablet[ zilnic), plus  
raltegravir (400 mg de dou[ ori pe zi). A fost trimis 
pentru examinare urgent[ în urm[toarele trei zile 
;i pentru mangement în continuare la o clinic[ 
ambulatorie.
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vir (50 mg zilnic) era inclus în mod obi[nu-
it în PEP împreun\ cu TDF/FTC. Datele re-
cente ce asociaz\ folosirea sa cu defectele tu-
bului neural7 au determinat îns\ Organiza]ia 
Mondial\ a S\n\t\]ii, Agen]ia European\ a 
Medicamentelor [i Administra]ia Alimentelor 
[i Medicamentelor din SUA s\-i contraindice 
prescrierea la femeile de vârst\ reproductiv\ 
care nu urmeaz\ tratament contraceptiv efec-
tiv. În consecin]\, în majoritatea cazurilor, nu 
se recomand\ raltegravir pentru persoanele de 
sex feminin. Centrele medicale unde se pre-
zint\ pacien]ii pentru PEP [i care nu acord\ 
asisten]\ primar\ ori cronic\ pentru HIV (de 
exemplu, sec]iile de urgen]e, serviciile walk-
in [i cele de urgen]\) pot preg\ti "pachete de 
ini]iere" cu provizii pentru trei zile din medi-
camentele recomandate, pentru a r\spunde 
nevoilor pacien]ilor pân\ când ajung la furni-
zorii de îngrijiri pe termen lung. În situa]iile 
în care inhibitorii de integraz\ nu sunt dispo-
nibili imediat se recomand\ un regim bazat 
pe un inhibitor de proteaz\ stimulat, pe lâng\ 
combina]ia TDF/FTC, cu luarea în considera-
re atent\ a eventualelor interac]iuni medica-
mentoase între orice medicamente pe care le 
ia pacientul [i acest inhibitor de proteaz\ sti-
mulat. În fine, la bolnavii cu insuficien]\ re-
nal\ substan]ial\ (clearance la creatinin\ 
<60 ml/min) este recomandat\, de regul\, în 
locul TDF/FTC, o combina]ie de zidovudin\ 
[i lamivudin\. Dac\ se [tie c\ sursa fie are re-
zisten]\ la HIV, fie urmeaz\ tratament conco-
mitent pentru tuberculoz\, este recomandat 
consultul unui infec]ionist.
 Nu exist\ date din studii clinice [i observa -
  ]ionale riguroase cu subiec]i umani. Experien  -
  ]a observa]ional\ cu PEP de-a lungul mai mul-
tor decenii8, 9 a ar\tat, îns\, asocierea ei cu o 
reducere semnificativ\ a riscului de dobândi-
re a HIV dup\ expunerea la injec]ia percuta-
nat\ sau la sex neprotejat. Într-adev\r, majo-
ritatea "e[ecurilor" PEP raportate în literatu-
re de specialitate sunt determinate de confuzia 
prin riscul continuu ori aderen]a suboptimal\ 
la PEP.10, 11 Studiile animale sus]in efectul pro-
tector, în special atunci când PEP este ini]iat\ 
în primele 72 de ore de la momentul expune-
rii.12, 13

 Majoritatea pacien]ilor tolereaz\ PEP f\r\ 
nicio problem\, de[i pot fi raportate grea]a, 
diareea [i cefaleea. Acestea se rezolv\, de obi-
cei, în primele 48 de ore de la ini]ierea PEP. 
Raltegravir este asociat cu un risc sc\zut de 
rabdomioliz\14 – informa]i pacien]ii în acest 
sens [i sf\tui]i-i s\ le spun\ medicilor dac\ a-
pare mialgia [i s\ evite statinele în timp ce iau 
raltegravir. Recomanda]i-le s\ ia medicamen-

Punând în balan’[ riscurile ;i beneficiile PEP
De regul\, PEP este ini]iat\ atunci când ris-
cul de expunere variaz\ de la moderat la cres-
cut4 (tabelul) [i când riscul de infec]ie cu HIV 
al sursei nu este neglijabil,1-6 ca în cazul con-
tactului sexual anal neprotejat sau al folosirii 
în comun a articolelor pentru injectarea dro-
gurilor.3-6 Dac\ nu se cunoa[te nici aderen]a la 
tratament, nici înc\rc\tura viral\ recent\, PEP 
este frecvent prescris\ [i ulterior întrerupt\ în 
situa]ia în care informa]iile suplimentare arat\ 
c\ sursa nu este infec]ioas\. Discuta]i cu paci-
entul despre incertitudinile legate de riscul de 
dobândire atât de la surs\ cât [i prin tipul de 
expunere, fiind astfel mai u[or de luat o deci-
zie bazat\ pe preferin]ele pacientului [i pe per-
cep]ia riscului.

Probleme psihologice, sociale [i de protec]ie
Prezentarea unui pacient pentru PEP dup\ o 
expunere la HIV confirmat\ sau poten]ial\ 
este considerat\ o posibilitate important\ de 
promovare a s\n\t\]ii [i de depistare a abuzu-
rilor. Lua]i istoricul cu aten]ie pentru a explo-
ra posibilitatea agresiunilor sexuale, a riscului 
de expunere în continuare [i/sau a abuzului 
de alcool ori de droguri. Asigura]i-v\ c\ paci-
entul are acces la serviciile de asisten]\ medi-
cal\ primar\ [i de asisten]\ social\, dac\ este 
nevoie.

Ce trebuie să faceţi

Prescrierea PEP
Regimurile de PEP con]in, de regul\, trei me-
dicamente antiretrovirale care se încep în in-
terval de 72 de ore dup\ o expunere la HIV 
poten]ial\ sau confirmat\ [i se continu\ timp 
de 28 de zile.1-6 Regimurile obi[nuite PEP in-
clud o tablet\ cu o combina]ie de tenofo-
vir, fumarat de disoproxil [i emtrictabin\ 
(TDF/FTC 300/200 mg o dat\ pe zi) [i un 
inhibitor de integraz\ ca raltegravir (400 mg 
de dou\ ori pe zi). Pân\ de curând, dolutegra-

Riscul estimat de dobândire a HIV de la o surs[ infectat[ dup[ tipul de 
expunere*

Tipul de expunere Rata de dobândire  
 a HIV la 10 000  
 de expuneri
Folosirea în comun a acelor la injectarea drogurilor 63
Percutanat (prin ace) 23
Contact sexual anal receptiv 138
Contact sexual vaginal receptiv 8
Contact sexual anal insertiv 11
Contact sexual vaginal insertiv 4
Contact sexual oral receptiv Sc[zut
Contact sexual oral insertiv Sc[zut
*From the US guidelines for antiretroviral post-exposure prophylaxis after sexual
and injection drug use exposure to HIV2
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în urin\, cultur\ rectal\ [i faringian\ sau tes-
te de amplificare a acizilor nucleici, dup\ cum 
indic\ expunerea), serologia sifilisului [i a he-
patitei C, imunitatea la hepatita A (IgG), imu-
nitatea ori infec]ia cu virusul hepatitei B (an-
ticorpi de suprafa]\, antigen de suprafa]\, an-
ticorpi totali-core). Efectua]i un screening 
pentru sarcin\ dac\ este cazul.
 Tratamentul empiric pentru infec]iile 
cu transmitere sexual\ (STI) este prescris, 
de obicei, pacien]ilor care au suferit agre-
siuni sexuale [i, uneori, celorlal]i cu risc 
mare.1-5 Tratamentul STI trebuie s\ adere la 
recomand\rile locale. Sf\tui]i pacien]ii s\ fo-
loseasc\ protec]ia în timpul contactului sexu-
al, cel pu]in pân\ când testul HIV de control 
dup\ patru luni este confirmat ca negativ, [i 
s\ evite folosirea în comun a articolelor pentru 
injectarea drogurilor. Strategiile de promovare 
a s\n\t\]ii în continuare în clinic\ includ con-
silierea privind sexul în siguran]\, practici mai 
sigure de injectare, vaccinarea pentru virusu-
rile hepatitei A [i/sau B dac\ rezultatele sero-
logiei indic\ necesitatea [i trimiterea celor cu 
istoric de abuz sexual, comorbidit\]i mentale 
[i abuz de droguri sau alcool la resursele adec-
vate. 

Tratamentul în continuare
Dup\ trecerea de la un pachet de ini]iere a 
PEP la tratamentul complet de 28 de zile,  
pacien]ii sunt chema]i la control, de regul\,  
dup\ dou\ s\pt\mâni în asisten]a primar\ sau 
în clinica HIV, fiind evaluat\ toxicitatea me-
dicamentelor [i aderen]a. Ei ar trebui exa-
mina]i din nou la 4-6 s\pt\mâni de la ini]ie-
rea PEP pentru a repeta screeningul pentru 
HIV [i STI [i pentru testul de sarcin\, dac\ 

tele în acela[i moment al zilei [i explica]i-le c\ 
aderen]a la tratament este important\ pentru 
a-i asigura o eficien]\ maxim\.

Testarea ini’ial[, screeningul infec’iilor cu 
transmitere sexual[ ;i preven’ia transmiterii în 
continuare
Majoritatea ghidurilor clinice na]ionale [i in-
terna]ionale cu privire la preven]ia HIV di-
fer\ în privin]a investiga]iilor recomandate [i 
a planului de control. În general, investiga]iile 
ini]iale includ o hemoleucogram\ complet\, 
creatinin\, aspartat-aminotransferaza, ala-
nil-aminotransferaza, alkalin-fosfataza [i bili-
rubina, pentru a stabili valorile ini]iale [i a fa-
cilita alegerea unui regim PEP, având în vede-
re faptul c\ anumite componente (de exemplu, 
TDF) sunt metabolizate renal.
 Verificarea ini]ial\ a prezen]ei altor boli in-
fec]ioase presupune screeningul serologic pen-
tru HIV, fiind preferabil\ efectuarea lui la locul 
acord\rii asisten]ei, dac\ testul este disponi-
bil. Este necesar\ [i testarea pentru Chlamydia, 
gonoree (test de amplificare a acizilor nucleici 

APLICAREA RECOMANDÃRILOR ÎN PRACTICÃ 

• Ave’i pachete pentru ini’ierea PEP la serviciu? Dac[ nu, 
care este modalitatea de acces local rapid la PEP?

• Cum pute’i aborda rata mare de renun’are între ini’ierea 
PEP ;i prezen’a la control?

• Pute’i identifica sursele datelor locale ale prevalen’ei 
HIV în popula’ia dumneavoastr[ care ar putea fi de ajutor 
pentru evaluarea riscului la un pacient surs[?

RESURSE RECOMANDATE

• Ghidul canadian pentru profilaxia pre-expunere la HIV ;i 
post-expunere neocupa’ional[

• Ghidurile SUA pentru profilaxia post-expunere 
antiretroviral[

• Ghidurile Asocia’iei Britanice a HIV pentru folosirea 
profilaxiei post-expunere dup[ contact sexual5

• Recomand[rile OMS pentru profilaxia post-expunere la 
HIV6

CUM A FOST REALIZAT PREZENTUL ARTICOL

Prezentul articol a fost realizat în urma analizei ghidurilor 
clinice importante na’ionale ;i interna’ionale pentru 
preven’ia HIV, inclusiv al UK, SUA, Canadei ;i Organiza’iei 
Mondiale a S[n[t[’ii.1-5 În plus, au fost incluse studii 
santinel[ de preven’ie a HIV care se refer[ la riscul de 
transmitere a HIV,3, 4, aderen’[ ;i problemele legate de 
monitorizare.15

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL

Doi pacien’i au fost consulta’i ;i au contribuit la realizarea actualului articol. 
Amândoi au început PEP dup[ o expunere sexual[, iar unul dintre ei a trecut 
în final la profilaxia pre-expunere. Ambii au avut sugestii pentru screeningul 
abuzului (de droguri, alcool, sexual) ;i au subliniat importan’a conect[rii 
pacien’ilor cu sursele de suport psihosocial la nevoie.
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TESTAREA RAŢIONALĂ

Monitorizarea controlului glicemiei la  
pacienţii cu diabet zaharat
Ravinder Sodi,1, 2 Kim McKay,3 Srilatha Dampetla,4 Joseph M Pappachan4 

1Department of Blood Sciences, Royal Lancaster Infirmary 
& Furness General Hospital, University Hospitals of 
Morecambe Bay NHS Foundation Trust
2Lancaster Medical School, University of Lancaster
3McKay and Partners, Wishaw
4Department of Medicine, Royal Lancaster Infirmary,  
University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation 
Trust, Barrow-in-Furness
Coresponden’a la: R Sodi  
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Un b[rbat în etate de 73 de ani cu obezitate ;i diabet de tip 2 a fost trimis 
la clinica de diabet pentru evaluare. Avea boal[ cronic[ renal[ stadiul 3 ;i 
anemie cronic[ în urma angiodisplaziei intestinului sub’ire. Era tratat cu 
insulin[ glargin 35 de unit[’i în fiecare sear[ ;i insulin[ uman[ solubil[ 
30 de unit[’i de trei ori pe zi înainte de mesele principale. A fost trimis la 
specialist din cauza discrepan’ei dintre concentra’iile mari ale glucozei 
plasmatice à jeun (16-21 mmol/l) ;i cele mai mici decât era de a;teptat ale 
hemoglobinei glicozilate (HbA1c) (49 mmol/mol) – la aceast[ concentra’ie a 
glucozei à jeun valoarea ar fi trebuit s[ fie de 108-140 mmol/mol sau 12-15%. 
Tabelul 1 arat[ intervalele de referin’[ ale glicemiei ;i ale HbA1c. Alte teste de 
sânge selectate au fost: hemoglobina 106 g/l (interval de referin’[ 125-180), 
feritina 315 µg/l (interval de referin’[: 24-250), creatinina 107 µmol/l (interval 
de referin’[: 59-104) ;i albumina 32 g/l (interval de referin’[: 35-50).

 PEP poate fi întrerupt\ devreme dac\ testul 
HIV este negativ sau se confirm\ o înc\rc\  -
tur\ viral\ nedetectabil\ HIV-1 ARN recent\ 
la pacientul surs\ ([i nu exist\ suspiciunea c\ 
sursa are infec]ie acut\ cu HIV). Pacien]ii la 
care persist\ factorii de risc pentru dobândirea 
HIV trebuie avu]i în vedere pentru profilaxia 
preexpunere la HIV. Dac\ se produce sero-
conversia, trimite]i pacien]ii la un furnizor de 
tratament anti-HIV pentru ini]ierea imediat\ 
a terapiei antivirale.16, 17

Conflicte de interese: To’i autorii au completat 
formularul ICMJ  atwwww.icmje.org/coi_disclosure.
pdf ;i declar[ c[ nu au primit niciun sprijin de la vreo 
organiza’ie pentru activitatea depus[, nu au avut rela’ii 
financiare în ultimii trei ani cu nicio organiza’ie ce ar 
putea avea un interes legat de aceast[ lucrare ;i nu au 
avut alte rela’ii sau activit[’i care ar fi putut influen’a 
lucrarea de fa’[.

10-MINUTE CONSULTATION 
Disease modifying therapies for multiple sclerosis
A se cita: BMJ 2017;363:k4674 

G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4674  

este cazul. Ratele de renun]are între prezenta-
rea la sec]ia de urgen]\ [i cele ulterioare la cli-
nici sunt mari,15 iar suportul psihosocial [i lo-
gistic trebuie avut în vedere la fiecare punct de 
contact cu pacientul pentru a favoriza contro-
lul. Ni se pare util pentru pacien]i s\ identifice 
[i s\ desemneze un prieten sau o rud\ la pri-
mul punct de contact, care s\ se asigure c\ pa-
cientul vine la control în clinic\ [i s\ îl ajute în 
privin]a aderen]ei la tratament. De asemenea, 
consider\m c\ este util s\ confirm\m informa -
  ]iile de contactare a pacien]ilor [i vom încerca 
în mod repetat s\ contact\m pacien]ii care lip-
sesc de la o programare, pentru a asigura mo-
nitorizarea la timp, finalizarea curei de trata-
ment recomandate [i respectarea programului 
testelor de control.
 Testarea HIV se repet\ la patru luni dup\ 
expunere pentru a confirma c\ transmite-
rea nu s-a produs în acel moment. Efectua]i 
un screening HIV suplimentar dup\ [ase luni 
dac\ la expunerea ini]ial\ s-a dobândit hepati-
ta C, întrucât infec]ia acut\ cu virusul C poate 
întârzia seroconversia HIV.1-5

  ]ia de HbA1c este folosit\ ca marker biologic 
pentru controlul pe termen lung al glicemiei, 
corelându-se bine cu nivelurile medii ale gli-
cemiei dintr-o perioad\ de 90-120 de zile an-
terioare m\sur\rii.3, 4 Se recomand\ ca to]i 

Care este investigaţia următoare?

Monitorizarea diabetului zaharat
Diagnosticul diabetului zaharat este bine de-
scris;1-4 în schimb, monitorizarea cu HbA1c 
(care este practica obi[nuit\) a atras un grad 
de incertitudine în managementul bolii. 
Controlul glicemiei este fundamental în tra-
tamentul eficient al diabetului.1, 2 Concentra  -
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rea activ\ a pacien]ilor.5 Ghidurile American 
Diabetes Association (Asocia]ia American\ 
a Diabetului) [i ale European Association for 
Study of Diabetes (Asocia]ia European\ pen-
tru Studiul Diabetului)5 recomand\ combina-
rea acesteia cu testarea periodic\ a HbA1c (de 
dou\ ori pe an la cei care au îndeplinit obiec-
tivul tratamentului, de patru ori la cei cu me-
dica]ie schimbat\ sau care nu au îndeplinit 
obiectivul), pentru managementul eficient [i 
stratificarea riscului la bolnavii cu complica]ii 
ale diabetului. Cu toate acestea, exist\ circum-
stan]e în care testarea HbA1c al\turi de glice-
mie nu mai prezint\ încredere pentru urm\ri-
rea pacien]ilor cu diabet. Nu este clar\ pre-

pacien]ii cu diabet trata]i cu insulin\ [i anu-
mi]i bolnavi cu tratamente neinsulinice s\ fie 
monitoriza]i prin concentra]ia glucozei (fi-
gura) pentru planificarea strategiilor terape-
utice individualizate adecvate, cu implica-

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Fi’i aten’i la factorii ce determin[ valori ale HbA1c mai mici sau 
mari decât cele a;teptate

• Rezultatele discordante ale HbA1c ;i ale glucozei pot s[ 
eviden’ieze patologie de fond (de exemplu, o hemoglobinopatie) 
sau s[ fie consecin’a anemiei ori a bolii renale cronice. Discuta’i 
despre investiga’iile adecvate cu un biochimist clinic sau cu un 
diabetolog

• Alternativele la HbA1c pentru monitorizarea tratamentului în 
diabet includ profilul glucozei prin folosirea unor glucometre 
de calitate verificat[, fructozamina, albumina glicozilat[ ori 
hemoglobina glicozilat[ total[

• Discuta’i cu pacien’ii despre modalit[’ile de a monitoriza 
tratamentul diabetului, astfel încât ace;tia s[ fie pe deplin în 
m[sur[ de a-;i gestiona situa’ia

Tabelul 1 | Intervalul de referin’[ pentru glucoza à jeun ;i HbA1c

 Intervalul de Pragul de 
 referin’[ diagnostic 
 (la normal) pentru diabet ”inta*
Concentra’ia glucozei  
plasmatice à jeun (mmol/l)* 4.1-5.6	 ≥7.0	 4.0-7.0
HbA1c mmol/mol  42 48 <53
HbA1c% <6.0 6.5 <7.0
*”inta terapeutic[ pentru adul’ii trata’i cu un medicament asociat cu hipoglicemia  
(ghidul NICE NG28)

Diabet zaharat diagnosticat

Monitorizarea controlului glicemiei

Rezultate discordante sau nea;teptate ale HbA1c ;i glicemie

Fructozamina sau albumina glicozilat[
Hemoglobina glicozilat[ total[

Rezultat nesigur al HbA1c 
Lua’i în considerare:

Repeta’i testarea HbA1c pentru a exclude eroarea aleatoare

Proflul glucozei plasmatice cu control de calitate

Dac[ exist[ semne de anemie microcitar[ sau dovezi clinice 
sau istoric familial de hemoglobinopatie, lua’i în considerare 
electroforeza hemoglobinei ;i/sau studii genetice.

Nu exist[ recomand[ri specifice în privin’a fructozaminei, 
albuminei glicozilate sau hemoglobinei glicozilate totale, dar 
se anticipeaz[ c[ vor varia între trei ;i ;ase luni, în func’ie de 
circumstan’ele individuale.

M[sura’i HbA1c
La 3-6 luni, în func’ie de nevoile individuale (de exemplu, mai 
frecvent în timpul bolilor acute) pân[ când HbA1c ajunge în 
intervalul acceptabil
În tipul 1 de DZ poate fi necesar[ monitorizarea mai frecvent[ a 
HbA1c dac[ nivelurile glicemiei au fluctua’ii marcate.
Apoi, la 6-12 luni odat[ ce HbA1c ;i tratamentul s-au stabilizat.

Profilul glucozei plasmatice cu control de calitate
Alte teste
Automonitorizarea glicemiei de cel pu’in patru ori pe zi (chiar 
de 7-10 ori în anumite cazuri – de exemplu, în terapia cu infuzie 
subcutanat[ continu[ de insulin[ sau în bolile acute).
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valen]a acestor situa]ii, dar este 
probabil s\ se întâneasc\ în regiuni 
geografice ca Asia de Sud-Est [i  
unele p\r]i ale Africii, unde hemo-
globinopatiile sunt frecvente.

Ce anume afecteaz[ precizia 
m[sur[rii HbA1c ;i a glicemiei?
Prin expunerea la glucoz\, prote-
inele plasmatice, inclusiv hemo-
globina, sunt glicozilate.6 Gradul 
de glicozilare depinde, de obicei, 
de concentra]ia glucozei plasmati-
ce. Eritrocitele au o durat\ de via]\ 
medie de 120 de zile – de aceea, 
m\surarea HbA1c ofer\ o estimare 
a nivelului glucozei plasmatice în 
acea perioad\. 
 Glucoza este m\surat\ prin meto-
de enzimatice, în reac]ii implicând 
fie generarea unui curent elec-
tric, fie formarea unui produs colo-
rat într-o cantitate propor]ional\.7 
Avantajele [i dezavantajele monito-
riz\rii glicemiei sunt enumerate în 
tabelul 2. În schimb, pentru deter-
minarea HbA1c laboratoarele cli-
nice folosesc metode precum cro-
matografia de schimb ionic, elec-
troforeza capilar\, testele imune 
ori cele enzimatice [i spectroscopia 
de mas\.8 Exist\ avantaje în utili-
zarea HbA1c (tabelul 2), îns\ rezul-
tatele pot fi influen]ate dac\ paci-

entul are o hemoglobinopatie, va-
riante de hemoglobin\ sau factori 
care cresc ori scad concentra]ia de 
HbA1c (caseta). Ghidul NG28 al 
National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE – Institutul 
Na]ional pentru Excelen]\ în S\n\ -
tate [i Îngrijiri) din Marea Britanie 
recomand\ ca medicii s\ comunice 
cu biochimi[tii clinici sau cu specia-
li[tii în diabet dac\ se observ\ dis-
crepan]e ori discrepan]e între valo-
rile HbA1c [i cele ale glicemiei.

Care este investigaţia următoare 
atunci când se observă rezultate 
discordante ale HbA1c şi ale 
glicemiei?

Exist\ o oarecare rela]ie liniar\ în-
tre HbA1c [i glicemia medie esti-
mat\ pe durata de via]\ a eritro-

citelor (120 de zile), dar niveluri-
le glucozei plasmatice recente (de 
exemplu, din ultimele 3-4 s\p- 
t\mâni) au o contribu]ie relativ 
mai mare la concentra]ia final\ a 
HbA1c.10 De aceea, în situa]ii în 
care fie apar modific\ri abrupte ale 
glicemiei, fie are loc o înlocuire ra-
pid\ a eritrocitelor, ca în boala re-
nal\ cronic\ sau în anemie, folosi-
rea HbA1c pentru monitorizarea 
pacien]ilor poate da rezultate nea[-
teptate. Atunci când exist\ o dis-
cordan]\ aparent\ între glucoz\ [i 
HbA1c, retestarea poate exclude o 
eroare aleatorie a testului.11 Uneori, 
rezultatele discordante pot eviden -
  ]ia prezen]a unei interferen]e ana-
litice, a unei variante de hemoglo-
bin\ sau a unei hemoglobinopa-
tii.12 Dac\ exist\ dovezi clinice de 
anemie microcitar\ sau de hemo-
globinopatie ori istoric familial în 
acest sens, se recomand\ electro-
foreza hemoglobinei [i/sau studii-
le genetice (figura).13 Laboratoarele 
clinice care m\soar\ HbA1c trebu-
ie s\ aib\ proceduri stabilite pen-
tru situa]iile în care în timpul ana-
lizelor se detecteaz\ variante de 
hemoglobin\ ori hemoglobinopa-
tii. Întrucât metodele [i analizoare-
le diferite sunt influen]ate în mod 
diferit de variantele hemoglobi-
nei, atunci când se suspecteaz\ o 
variant\ poate fi necesar\ utiliza-
rea unei alte metode care s\ nu fie 
afectat\ de interferen]e. S-a sugerat 
ca în zonele geografice unde exist\ 
o prevalen]\ mare a unor varian-
te specifice s\ fie folosite metodele 
mai pu]in influen]ate de aceste va-
riante, dar astfel de decizii au im-
plica]ii economice.14

Cum pot fi monitoriza’i pacien’ii cu 
diabet dac[ HbA1c este inadecvat[?
Atunci când HbA1c nu este potri-
vit\ pentru monitorizarea pacien]i -
lor cu diabet, ca în cazul prezentat 
sau în situa]iile enumerate în ca-
set\, pot fi luate în calcul mai mul-
te alternative: profilul glucozei prin 
utilizarea dispozitivelor de calita-
te verificat\, hemoglobina glico-
zilat\ total\, fructozamina ori al-
bumina glicozilat\ (tabelul 3).15 
Ghidul NICE NG28 recomand\ 

Tabelul 2 | Teste esen’iale: folosirea concentra’iei glucozei în sânge sau a HbA1c 
pentru monitorizarea diabetului zaharat3-6

Variabila  Avantaje Dezavantaje
Glicemia Cost redus Poate fi necesar postul alimentar
 Disponibil[ pe scar[ larg[ Instabilitate în recipientele de
 Poate fi testat[ la locul de colectare a sângelui
 îngrijire a pacientului Reflect[ numai hiperglicemia în momentul recolt[rii  
  probei
  Variabilitate biologic[ mare
  Cre;te în bolile acute
  Lipsa standardiz[rii globale a glucozei plasmatice
  Hiperglicemia apare târziu în diabetul de tip 2, fiind  
  posibil[ întârzierea diagnosticului ;i a tratamentului
HbA1c Nu este necesar postul Vezi caseta
 Variabilitate biologic[ redus[
 Marker pe termen lung al glicemiei, 
 pentru durata de via’a medie a 
 eritrocitelor (CI 120 de zile)
 Stabil[ în timpul bolilor acute
 Stabilitatea bun[ a probei în 
 recipientele de colectare a sângelui 
 reduce îngrijorarea privind 
 întârzierea analizei
 Testele sunt în prezent standardizate, 
 permi’ând compara’ii între 
 laboratoare
 Nivelurile sanguine se coreleaz[ cu 
 complica’iile diabetului, cum ar fi 
 boala cardiovascular[

Dezavantajele HbA1c în monitorizarea 
diabetului4-8

Factori care scad HbA1c

• Vârsta medie sc[zut[ a eritrocitelor: anemia 
hemolitic[ (din boli congenitale, imunologice, 
legat[ de medicamente, din boala hepatic[, 
splenomegalie); reticulocitoza (din anemia 
hemolitic[, terapia cu eritropoietin[ sau 
hemoragie)

• Boala renal[ cronic[ cu scurtarea duratei 
de via’[ a eritrocitelor (în parte, din cauza 
anemiei renale ;i/sau a deficitului de 
eritropoietin[)

• Infec’ia cu HIV ca efect direct al folosirii 
inhibitorilor transcriptazei reverse a 
nucleozidelor, posibil ca urmare a distrugerii 
eritrocitelor

• Glicozilare sc[zut[: doze mari de vitamina C 
;i E, alcool, unele medicamente antivirale  
(de exemplu, ribavirin) sau antibiotice  
(de pild[,  trimetoprim/cotrimoxazol)

Factori care cresc HbA1c

• Vârsta medie mai mare a eritrocitelor, ca 
urmare a splenectomiei; procent sc[zut de 
reticulocite, de ex. în anemia aplastic[
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pentru monitorizare hemoglobina glicozilat\ 
total\, fructozamina [i profilul glucozei atunci 
când rezultatele HbA1c nu prezint\ certitudi-
ne (figura).9 În prezent, costurile, standardiza-
rea inadecvat\ a testului [i lipsa consensului în 
privin]a obiectivelor specifice ale tratamentu-
lui împiedic\ folosirea pe scar\ larg\ a acestor 
teste alternative.

Rezultat

Pacientul a fost reanalizat prin efectuarea unui 
test de fructozamin\, care a dat o concentra]ie 
de 564 µmol/l (interval de referin]\ 215-310). 
Concentra]ia HbA1c a fost de 54 mmol/mol, 
iar cea a hemoglobinei 105 g/l. HbA1c de 
48 mmol/mol sau 6,5% este aproximativ echi-
valent\ cu o fructozamin\ de 270,2 µmol/l.15 
HbA1c relativ sc\zut\ a fost legat\ de valoarea 
mic\ a hemoglobinei [i de o înlocuire rapid\ 
a eritrocitelor ca urmare a pierderii de sânge 
gastrointestinale [i a eritropoiezei accelerate 
consecutive.

 Pacientul a fost de acord cu automonitoriza-
rea glucozei [i cu m\surarea fructozaminei la 
un interval de patru luni. A fost sf\tuit s\ m\ -
reasc\ treptat doza de insulin\, în încercarea 
de a men]ine concentra]iile preprandiale ale 
glucozei la o ]int\ terapeutic\ individualizat\ 
de 7-9 mmol/l.9 La evaluarea dup\ patru luni 
în clinica de diabet, glicemia sa era în interva-
lul 8-12 mmol/l, iar fructozamina 384 µmol/l 
(interval de referin]\ 215-310), f\r\ s\ fi avut 
episoade hipoglicemice în timpul tratamentu-
lui cu insulin\ glargin 50 de unit\]i pe noapte 
[i insulin\ uman\ solubil\ 40 de unit\]i înain-
tea meselor principale – un control al diabetu-
lui acceptabil pentru vârsta [i comorbidit\]ile 
sale.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.
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Monitoring glycaemic control in patients with diabetes 
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A se cita: BMJ 2018;363:k4723
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4723

Tabelul 3 | Teste alternative pentru monitorizarea controlului glicemiei la pacien’ii cu diabet12-15

Test Descriere Avantaje Dezavantaje Interval de referin’[ (RI)
Profilul glucozei  M[surarea glucozei din sânge Pacientul este în m[sur[ s[ î;i Glucometrele au nevoie de mentenan’[ 4,1-5,6 mmol/l
sanguine cu  folosind glucometre de calitate gestioneze boala. Rezultatele ;i control de calitate. Pot da rezultate
glucometru de  verificat[. Poate fi efectuat[ de  sunt disponibile în timp scurt. eronate dac[ nu sunt respectate
calitate verificat[ pacient acas[ Permite ac’iuni corective  instruc’iunile de folosire
  imediate 
Fructozamina M[soar[ toate proteinele  Util[ în situa’ii în care Întrucât albumina are un timp de înjum[t[’ire Depinde de test, vârst[, 
 glicozilate, inclusiv albumina  m[surarea HbA1c nu este mai scurt, de 20 de zile, ultimul profil al sex ;i ras[. RI global:
 din plasma adecvat[. În prezent sunt  glicemiei acoper[ o perioad[ mai scurt[ decât 194,8-258,0 µmol/l15

  disponibile intervale de  cel dat de HbA1c. Testele nu sunt standardizate,
  referin’[ în func’ie de  astfel încât rezultatele nu pot fi comparate direct.
   vârst[, sex ;i ras[ În cazul proteinelor serice totale ;i/sau albuminei 
   sc[zute se observ[ rezultate sc[zute în mod fals. 
   Anemia feripriv[ va da rezultate fals mai mari ca 
   urmare a glicozil[rii accentuate 
Albumina  M[soar[ specific albumina  La fel ca în cazul fructozaminei La fel ca în cazul  fructozaminei Depinde de vârst[, sex
glicozilat[ glicozilat[ exprimat[ ca procent   Testele nu sunt înc[ disponibile pe scar[ larg[ ;i ras[
 din albumina seric[ total[   RI global: 10,7-15,1%15

Hemoglobina  M[soar[ HbA1c pe baza  Prezint[ cea mai mic[ Poate fi afectat[ de glicozilarea anormal[ a 20-42 mmom/mol
total[ glicozilat[ separ[rii proteinelor ca urmare  interferen’[ cu variantele proteinelor. M[soar[ toate hemoglobinele (Federa’ia Interna’io -
 a diferen’elor structurale.  hemoglobinei. Testul are o glicozilate, incluzând HbA1c. De aceea,  nal[ a Chimiei Clinice,
 Metoda folose;te boronat, ce  precizie bun[. Disponibil în utilizatorul nu poate discerne variantele de IFCC) sau 4-6% (Pro-
 reac’ioneaz[ specific cu  dispozitivele portabile pentru hemoglobin[ eventual prezente gramul Na’ional de
 hemoglobina (cromatografia  îngrijirea pacientului  Standardizare a Glico-
 cu afinitate pentru boronat)   hemoglobinei, NGSP)

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL
Ideea acestei lucr[ri a ap[rut în urma discu’iilor cu medicii generali;ti ;i 
pacien’ii lor cu privire la rezultatele fie discordante, fie nea;teptate ale HbA1c 
;i glicemiei. Am luat ca exemplu cazul analizat aici. Am discutat cu pacientul 
planul monitoriz[rii ;i managementului viitor ;i i-am explicat situa’ia lui 
particular[, ;i anume, ritmul accelerat de înlocuire a eritrocitelor ce determin[ 
concentra’ii nesigure ale HbA1c. Am discutat importan’a monitoriz[rii glucozei 
;i a test[rii fructozaminei pentru a-;i putea gestiona singur diabetul. Pacientul 
s-a bucurat c[ am folosit cazul s[u ca scenariu pentru a educa al’i pacien’i ;i 
cadre medicale. De;i con’inutul acestui articol a fost discutat cu el, nu a dorit 
modificarea articolului.

APLICAREA RECOMANDÃRILOR ÎN PRACTICÃ 

• Cum v-a’i putea schimba metoda de monitorizare a 
pacien’ilor cu diabet ;i hemoglobinopatii, anemie sau 
boal[ cronic[ renal[ în urma citirii acestui articol?

• Cât de des au pacien’ii dumneavoastr[ cu diabet rezultate 
nea;teptate ale HbA1c ori care par în discordan’[ cu 
concentra’ia m[surat[ a glucozei?

• Când ;i cum a’i putea contacta biochimi;ti clinici sau 
speciali;ti în diabet pentru a v[ ajuta s[ interpreta’i 
rezultatele HbA1c ori s[ decide’i în privin’a investiga’iilor 
viitoare?
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Ce teste trebuie efectuate?

Lua]i anamneza (caseta 2) [i examina]i pacien-
tul pentru a restrânge cauzele pierderii auzului 
[i a evalua gradul de urgen]\ al investiga]iilor 
[i tratamentului.
 Medicii generali[ti pot efectua otoscopia, 
testul diapazonului [i audiometria în câmp 
liber3-6 pentru a confirma c\ hipoacuzia este 
conductiv\ sau neurosenzorial\.
 Rezultatele ob]inute vor fi utile pentru trimi-
terea la speciali[tii ORL, care pot recomanda 
investiga]iile viitoare [i tratamentul.
• Otoscopia – examinarea membranei tim-
panice [i a canalului auditiv extern pentru 
a exclude anumite cazuri ale hipoacuziei 
conductive (case ta 1). Un specialist ORL va 
îndep\rta orice fragment de cear\ prezent în 
ureche pentru a putea vizualiza întreaga mem-
bran\ timpanic\ [i pentru c\ aceasta ar putea 
contribui la hipoacuzie.1
• Testele diapazonului (testele Rinne [i Weber) 
pot ajuta la stabilirea unui diagnostic preliminar 
de pierdere a auzului conductiv ori neurosenzo-
rial acolo unde audiometria nu este disponibil\.3 
Ideal este s\ folosi]i un diapazon de 512 Hz. 
Sunetul emis prin vibra]ia diapazoanelor cu o 
frecven]\ mai înalt\ (de exemplu, de 1024 Hz) 
dispare prea repede pentru testarea de rutin\. 
Frecven]ele mai joase (de pild\, 256 Hz) deter-

O femeie în vârst[ de 55 de ani s-a prezentat cu 
dificult[’i de auz la urechea stâng[. A observat mai 
întâi c[ îi era greu s[-l aud[ pe so’ul ei când luau masa 
împreun[. Descria de asemenea o ame’eal[, cu senza’ia 
c[ se învârte camera cu ea, ;i un ’iuit în urechea stâng[. 
În rest se sim’ea bine. Examinarea clinic[ a eviden’iat o 
membran[ timpanic[ normal[.

Pierderea auzului afecteaz\ un adult din [ase 
[i are un impact semnificativ pe plan personal, 
social [i economic.1 Pacien]ii pot fi speria]i 
de pierderea brusc\ a auzului, iar tinitusul le 
poate provoca anxietate. Diagnosticul [i tra-
tamentul prompt pot îmbun\t\]i recuperarea 
auzului.2 
 În articolul de fa]\ analiz\m evaluarea 
pierderii subite a auzului la adul]i [i oferim o 
sintez\ a investiga]iilor diagnostice ini]iale. 
Lipsa testelor de diagnostic de specialitate la 
nivelul asisten]ei primare face ca afec]iunea 
s\ fie greu de diagnosticat, iar medicii care nu 
sunt speciali[ti trebuie s\ fie bine informa]i 
[i s\ aib\ intui]ia necesar\ pentru a suspecta 
pierderea acut\ a auzului la un pacient.
 În caseta 1 sunt enumerate cele mai frecven-
te cauze ale pierderii conductive sau neurosen-
zoriale a auzului.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Audiometria cu ton pur este standardul de aur 
al investiga’iilor pentru diagnosticul tipului ;i 
severit[’ii deficitului auditiv

• Trimite’i la specialist persoanele cu hipoacuzie 
neurosenzorial[ subit[, care este o urgen’[ 
otologic[ acut[

• Imagistica prin rezonan’[ magnetic[ este 
recomandat[ pentru excluderea neurinomului 
acustic ca o cauz[ a hipoacuziei neurosenzoriale 
subite
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min\ un r\spuns vibrotactil (adic\ tonul este 
atât auzit cât [i "sim]it"), conducând la rezultate 
eronate ale testului: pacientul poate sim]i zgo-
motul în interiorul urechii, dându-i medicului 
falsa impresie c\ auzul e normal.3
• Testele auzului în câmp liber (testul vocii 
[optite) indic\ severitatea hipoacuziei. Ele nu 
dau rezultate la fel de sigure ca audiometria 
tonal\,3, 4 dar sunt disponibile imediat pentru 
medicii generali[ti. La o audiogram\ cu ton 
pur, pacien]ii cu o sc\dere a auzului >30 dB HL 
sunt în mod tipic incapabili s\ aud\ o voce 
[optit\ de la 60 cm de urechea testat\ (sensibi-
litate 95%, rat\ fals pozitiv\ 10%).5 
• Evaluarea neurologic\ [i a echilibrului la 
pacien]ii cu vertij coexistent poate ajuta la 
identificarea unei patologii vestibulare, ca 
boala Ménière, neurinomul acustic, fistula pe-
rilimfatic\ [i ischemia acut\ a labirintului sau 
trunchiului cerebral.6 Aceasta include testul 
Romberg, evaluarea cerebelului, examinarea 
complet\ a nervilor cranieni pentru detectarea 
deficitelor acestora (inclusiv a nistagmusului) 
[i testul Unterberger. În acesta din urm\, 
pacientul este rugat s\ mearg\ pe loc cu ochii 
închi[i [i bra]ele întinse. Rota]ia (>45°) spre 
o parte poate indica o leziune vestibular\ 
ipsilateral\. Detalii suplimentare sunt descrise 
într-un alt articol.6

Care este invesigaţia următoare?

Persoanele cu hipoacuzie au nevoie adeseori 
de trimitere la ORL sau la audiologie pentru 

Caseta 1 | Cauzele frecvente ale hipoacuziei subite 

Pierderea auzului conductiv
Orice patologie a urechii externe, membranei timpanice, spa’iului aerian din 
urechea medie sau a oscioarelor, adic[ a structurilor care conduc undele 
sunetului la cohlee:
• Depunerile de cear[ în ureche ;i corpurile str[ine
• Otita extern[
• Otita medie (acut[ sau cronic[, seroas[ ori supurat[)‡
• Perforarea membranei timpanice
• Colesteatomul
• Traumatismul osului temporal (având ca rezultat hemotimpanul sau 

dereglarea oscioarelor)*
• Otoscleroza (rigiditatea sc[ri’ei)

Pierderea auzului neurosenzorial
Anomalii ale cohleei, nervului auditiv sau altor structuri ce transfer[ impulsurile 
nervoase la creier:
• Presbiacuzia (pierderea auzului legat[ de vârst[)
• Boala Ménière
• Neurinomul acustic (schwanomul vestibular) ;i alte leziuni ale unghiului 

cerebelopontin
• Traumatismul osului temporal (având ca rezultat dereglarea capsulei otice)*
• Deficit auditiv ereditar cu debut tardiv
• Hipoacuzie indus[ de zgomot
• Infec’ii – de exemplu, în urma meningitei, HIV, sifilis
• Cauze vasculare (apoplexia)
• Boala autoimun[ a urechii interne (sindromul Cogan)
• Hipoacuzia neurosenzorial[ idiopatic[*
‡Trimite’i la specialistul ORL adul’ii de etnie chinez[ sau din sud-estul Asiei cu hipoacuzie 
;i secre’ie a urechii medii (în special unilateral[) care nu este asociat[ cu o infec’ie a 
tractului respirator superior în cele dou[ s[pt[mâni anterioare, întrucât aceste simptome 
pot fi determinate de un carcinom nazofaringian.1

*Este indicat[ trimiterea urgent[ la ORL/departamentul de urgen’[ 

Caseta 2 | Istoric
Întreba’i despre
• Tipul de hipoacuzie 

Când a început ;i cât a durat?
– Pare s[ fi fost declan;at de ceva anume, cum ar fi  

expunerea la zgomote puternice?
– Afecteaz[ ambele urechi sau numai una?
– Cum era auzul înainte, inclusiv la urechea cealalt[?
– Hipoacuzia dispare ;i revine? Boala Ménière se prezint[ 

tipic cu deficit auditiv fluctuant, unilateral, conducând 
la pierderea permanent[ a auzului neurosenzorial  
pentru frecven’ele joase

• Simptome asociate:
– otoree (secre’ie otic[)
– otalgie (durere otic[)
– vertij
– tinitus
– plenitudine auricular[ (senza’ie de presiune în interio-

rul urechii)
– sl[biciune facial[ ;i/sau alte simptome neurologice 

sugestive pentru implicarea sistemului nervos central
•  Tratamentul primit pân[ în prezent (de exemplu, steroizi)

– Istoricul medicamentelor: folosirea recent[ a  
medicamentelor ototoxice, cum ar fi aminoglicozidele, 
furosemid, cisplatin ;i chinin[

• Istoricul medical – de exemplu, pierderi subite ale 
auzului neurosenzorial, traumatisme craniene, accidente 
cerebrovasculare, barotraume,  
boala Ménière, interven’ii chirurgicale anterioare la 
nivelul urechii

• Istoricul familial de hipoacuzie la o vârst[ tân[r[ la rudele 
de gradul I, care poate indica o cauz[ genetic[  
(de exemplu, otoscleroza)

Caseta 3 | Semnalele de alarm[ pentru trimitere  
la specialist

Deficitul auditiv
• Ap[rut brusc sau rapid progresiv +/- vertij (într-un 

interval de 72 de ore). Aceasta este o urgen’[ otologic[ 
acut[

• Progresiv, cu agravare în timp
• Unilateral/asimetric (cu sau f[r[ tinitus)**
• Bilateral ;i profund (>95 dB HL, caseta 4)
• Asociat cu alte simptome, cum ar fi otoreea (care poate 

indica boala cronic[ a urechii) sau paralizia nervului 
facial

• Asociat cu traumatism cranian
• Ap[rut la un pacient cu imunitatea compromis[, cu 

otalgie înso’it[ de otoree*
*Este indicat[ trimiterea urgent[ la ORL/departamentul de urgen’[ 
**Trebuie exclus neurinomul acustic

Caseta 4 | Gradul/severitatea deficitului auditiv pe 
baza audiogramei cu ton pur

Normal <20 dB HL
U;or: 20-40 dB HL
Moderat: 41-70 dB HL
Sever: 71-95 dB HL
Profund >95 dB HL
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 Tomografia computerizat\ poate fi util\ 
dac\ pacientul are un istoric de traumatism, 
pentru detectarea unei fracturi de os temporal 
sau în prezen]a unei boli cronice a urechii (de 
exemplu, colesteatomul). Altfel, în evaluarea 
hipoacuziei nu se recomand\ de rutin\ tomo-
grafia computerizat\ a capului/creierului.
 Poate fi indicat\ efectuarea altor teste 
specializate de audiologie în asisten]a secun-
dar\ – de pild\, emisiile otoacustice, testarea 
r\spunsului auditiv al trunchiului cerebral, au-
diometria vorbirii, reflexele acustice [i testele 
func]iei vestibulare.

Cum sunt trataţi aceşti pacienţi?

În func]ie de cauza hipoacuziei, manage-
mentul îi revine în continuare, de obicei, spe-
cialistului. Pacien]ilor cu hipoacuzie neurosen-
sorial\ idiopatic\ subit\ le poate fi prescris\ o 
cur\ scurt\ de corticosteroizi orali – ideal ar 
fi în primele 14 zile de la debut.2-8 Nu exist\ 
dovezi ferme în sprijinul eficien]ei steroizilor. 
S-a observat un anumit grad de îmbun\t\]ire 
spontan\ a auzului la 32-65% dintre pacien]i,2 
cel mai probabil în primele dou\ s\pt\mâni. A 
fost raportat\ recuperarea târzie, îns\ numai 
în cazuri rare.2 Discutarea limitelor trata-
mentului cu pacien]ii este important\ pentru 
a stabili a[tept\ri de recuperare rezonabile. 
Poate fi luat\ în considerare administra-
rea intratimpanic\ a steroizilor în asisten]a 
secundar\, eventual în combina]ie cu steroizi 
orali.9, 10 Pentru a monitoriza pragurile auzului 
sunt folosite audiogramele în serie.
 Pentru hipoacuzia neurosensorial\ idiopa-
tic\ subit\ nu se recomand\ alte tratamente, 
ca antiviralele, tromboliticele, vasodilatatoare-
le, substan]ele vasoactive/reologice [i antioxi-
dantele.2

 Pacien]ii cu recuperare incomplet\ a auzului 
vor avea nevoie de reabilitare cu dispozitive 
ajut\toare pentru amplificarea [i asistarea 
auzului. Cea mai simpl\ op]iune este un 
aparat auditiv cu canal de aer plasat în spate-
le urechii. În func]ie de tipul de hipoacuzie, 
de severitatea acesteia [i de etiologia de baz\ 
exist\ [i alte op]iuni: direc]ionarea contrala-
teral\ a semnalului (CROS), CROS bilateral, 
aparate auditive fixate de os [i implanturi ale 
urechii mijlocii [i cohleare. Pacien]ii pot dori 
s\ contacteze organiza]iile care ofer\ suport 
social persoanelor cu deficit auditiv.

Rezultat

Testul diapazonului [i audiometria cu ton pur 
au eviden]iat o pierdere sever\/profund\ a au-
zului neurosenzorial la urechea stâng\ (fig. 1). 

investiga]ii suplimentare [i management. 
Caseta 3 prezint\ semnalele de alarm\ pentru 
trimitere. Trimiterea urgent\ este necesar\ 
dac\ hipoacuzia a ap\rut brusc (în decurs de 
trei zile sau mai pu]in) sau este de etiologie 
traumatic\, la pacien]ii cu imunitatea compro-
mis\ [i la cei care prezint\ otalgie [i otoree.1
 Nu se recomand\ analiza de rutin\ a sângelui.2 
 Audiometria cu ton pur este investiga]ia de 
prima linie pentru a diagnostica tipul hi-
poacuziei (de transmisie, neurosenzorial\ sau 
mixt\) [i severitatea ei (figura [i caseta 2).1 O 
sc\dere a auzului peste 30 dB la trei frecven]e 
consecutive, instalat\ într-un interval de trei 
zile, sugereaz\ o hipoacuzie neurosenzorial\ 
idiopatic\, în cazul în care nu se identific\ o 
alt\ afec]iune de baz\.
 Scanarea prin rezonan]\ magnetic\ (RMN) 
poate ajuta la diferen]ierea hipoacuziei neu-
rosenzoriale cauzat\ de o tumor\ de fond de 
varianta idiopatic\ mai frecvent\. Simpto-
mele unilaterale (hipoacuzia neurosenzorial\ 
unilateral\ [i/sau tinitusul unilateral) ar trebui 
s\ avertizeze medicul c\ se impune continua-
rea investig\rii.1 La 2-10% dintre pacien]ii cu 
hipoacuzie neurosenzorial\ subit\ se g\sesc la 
RMN leziuni/neoplasme ce ocup\ spa]iul un-
ghiului cerebelopontin, cum sunt, de exemplu, 
neurinomul acustic (cunoscut [i ca schwano-
mul vestibular) ori meningiomul.2

 Timpanometria evalueaz\ mobilitatea mem-
branei timpanice [i func]ia urechii mijlocii. 
Este efectuat\ de rutin\ la to]i pacien]ii cu 
hipoacuzie, întrucât poate ajuta la elucidarea 
cauzei.

Fig. 1 | Audiogram[ cu ton pur tipic[ pentru pierderea auzului neurosenzorial la 
urechea stâng[. Pragurile transmiterii mascate prin os la urechea stâng[  
(simbolul J) coincid cu pragurile transmiterii mascate prin aer (simbolurile X), 
indicând un deficit neurosenzorial. Pragurile auzului la urechea stâng[ sunt în 
medie 90-5 dB HL, plasându-l pe pacient în categoria "sever["
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Scanarea RMN a meatului auditiv intern a 
fost normal\. Debutul acut sugereaz\ o hi-
poacuzie neurosenzorial\ idiopatic\ subit\. A 
fost prescris un tratament cu steroizi orali timp 
de o s\pt\mân\, iar pacienta a fost trimis\ la 
clinica de urgen]\ ORL pentru management 
în continuare. I s-a administrat mai târziu o 
injec]ie intratimpanic\ cu steroizi. Auzul ei s-a 
recuperat par]ial [i i s-a recomandat plasarea 
unui aparat auditiv cu canal de aer în spatele 

urechii. I s-a spus c\ are un risc u[or crescut 
de a repeta episodul de pierdere subit\ a auzu-
lui neurosenzorial [i a fost sf\tuit\ s\ se prezin-
te cât mai repede la medic în cazul deterior\   rii 
auzului.11

Conflicte de interese: Am citit ;i am în’eles politica BMJ 
privind declararea intereselor ;i nu avem niciun conflict de 
interese financiar relevant. JMF este redactor senior la  
Journal of Laryngology and Otology  
(Cambridge University Press). 

RATIONAL TESTING    

Investigating sudden hearing loss in adults
A se cita: BMJ 2018;363:k4347

G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4347

APLICAREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Cum a’i evalua un pacient cu hipoacuzie neurosenzorial[ 
subit[?

• Ce semne ar determina trimiterea la ORL pentru testare 
suplimentar[?

• Cum îi ve’i explica pacientului c[ necesit[ investiga’ii de 
specialitate?

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA 
PREZENTULUI ARTICOL
Doi pacien’i evaluatori, incluzând unul cu deficit auditiv 
la debut, au furnizat feedback pentru acest articol. 
Ei au eviden’iat impactul psihologic al deficitului 
auditiv ;i importan’a îngrijirilor de calitate superioar[ 
pentru eficientizarea procesului în vederea trimiterii 
;i investiga’iilor rapide. Am subliniat mai clar etapele 
evalu[rii în asisten’a primar[ ;i trimiterea la specialist 
pentru teste ;i management ulterior. Men’ion[m de 
asemenea impactul pierderii auzului asupra calit[’ii vie’ii 
;i nevoia de a discuta cu pacien’ii op’iunile de reabilitare a 
auzului ;i suport social.

ESENŢIALE

Managementul drenurilor toracice în secţiile 
medicale
F R Millar,1, 2 T Hillman3

1University of Edinburgh, CRUK Edinburgh Centre
2North East Thames deanery, London
3Department of Thoracic Medicine,  
University College London Hospital 
Coresponden’a la: Toby Hillman  
toby.hillman@nhs.uk

Scopul prezentului articol este de a le oferi medicilor nespeciali;ti din 
sec’iile acute o sintez[ consistent[ a managementului drenajului toracic 
dup[ inser’ie.

Managementul drenajului toracic este o problem[ clinic[ des întâlnit[ 
în sec’iile medicale. În Marea Britanie, boala pleural[ afecteaz[ anual 
pân[ la 3 000 de persoane dintr-un milion de oameni,1 iar un num[r 
substan’ial necesit[ interven’ie pleural[ într-un spital de afec’iuni acute. 
Un audit na’ional efectuat în 2010 la 58 de spitale de boli acute britanice 
a eviden’iat o medie de pu’in peste ;apte inser’ii de dren toracic pe spital 
pe lun[. Aceste proceduri sunt tot mai des efectuate de speciali;ti în boli 
respiratorii ;i de radiologi, care nu  mai sunt responsabili în continuare de 
managementul zilnic al pacientului.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Solicita’i o radiografie toracic[ imediat dup[ 
inser’ia drenului toracic, pentru a verifica pozi’ia 
;i apari’ia complica’iilor imediate

• Dac[ în timpul dren[rii unui pneumotorax nu se 
mai formeaz[ bule sau drenul nu se balanseaz[ 
înseamn[ c[ este blocat ori deplasat; în cazul 
dren[rii unui rev[rsat pleural, monitoriza’i 
debitul ;i nu drena’i mai mult de 1,5 litri odat[

• Pacien’ii cu dren toracic au nevoie de 
monitorizare zilnic[ – de multe ori, ei sunt cei 
mai în m[sur[ s[ v[ spun[ dac[ drenul mai 
func’ioneaz[

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA 
PREZENTULUI ARTICOL

În realizarea articolului de fa’[ nu a fost implicat niciun 
pacient.
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Combaterea durerii – Administra]i analgezi-
ce înainte de inser]ia drenului. Asigura]i-v\ 
c\ to]i pacien]ii primesc analgezice adecva-
te dup\ inser]ia drenului, pentru c\ durerea 
începe s\ creasc\ pe m\sur\ ce se atenueaz\ 
anestezia local\. Avertiza]i-v\ bolnavii cu pri-
vire la aceasta [i încuraja]i analgezia în avans. 
Prescrie]i analgezice opiacee pentru a fi luate 

Când se folosesc tuburile de dren 
intercostale?

Cele mai frecvente indica]ii întânite într-un 
spital de boli acute sunt pneumotoraxul [i 
pleurezia (caseta 1). În afara programului nor-
mal de lucru, inser]ia tubului de dren este 
efectuat\ numai în situa]ii de urgen]\ (pre-
cum pneumotoraxul de tensiune, pneumoto-
raxul ori pleurezia cu compromiterea func]iei 
respiratorii sau empiemul). În cazul pleurezii-
lor cu cantitate mare de lichid [i compromite-
re a func]iei respiratorii este preferabil\ aspi-
ra]ia terapeutic\ (scoaterea a pân\ la 1,5 l de 
lichid) dac\ nu sunte]i suficient de experimen-
ta]i în inser]ia drenurilor, rata complica]iilor 
fiind redus\.2

 Dovezile tot mai numeroase arat\ c\ folosi-
rea ecografiei toracice în timp real pentru ghi-
darea aspira]iei pleurale ori a inser]iei drenu-
lui este asociat\ cu o frecven]\ mai sc\zut\ a 
complica]iilor.2 Ca r\spuns, ghidul clinic al 
British Thoracic Society (BTS – Societatea 
Toracic\ Britanic\) consemneaz\ necesitatea 
utiliz\rii ecografiei toracice în timp real la in-
ser]ia unui tub de dren toracic.2

Folosirea pe termen lung a tuburilor de dren
Uneori, pacien]ii au nevoie de drenuri toracice 
pentru perioade mai lungi – de exemplu, pen-
tru pleurezii maligne – [i în cazuri rare pot fi 
externa]i cu un tub de dren toracic in situ.

Ce urmează după ce drenul este inserat?

Radiografie toracic\ – Imediat dup\ inser]ia 
drenului solicita]i radiografie toracic\ la to]i 
pacien]ii, pentru a v\ asigura c\ pozi]ia drenu-
lui este adecvat\ [i ca s\ depista]i eventualele 
complica]ii (caseta 2).
 Pozi]ia – Ata[a]i recipientul de drenaj la un 
dispozitiv de sifonare [i instrui]i bolnavul s\ se 
asigure c\ recipientul r\mâne tot timpul la ni-
velul taliei, pentru a evita refluxul con]inutu-
lui drenului în spa]iul pleural.

Fig. 1 | O metod[ de pansare a unui dren toracic. Un tampon 
cu tifon împ[turit absoabe orice scurgere de lichid, împiedic[ 
înnodarea drenului ;i protejeaz[ pielea de presiune. Cele 
dou[ pansamente dublu oclusive (unul deasupra, cel[lalt 
sub dren) permit vizibilitatea r[nii, iar dac[ drenul este tras 
accidental asigur[ o suprafa’[ mare de rezisten’[, evitând 
suprasolicitarea suturii pentru a ’ine drenul pe loc.

Caseta 1 | Indica’ii obi;nuite pentru inser’ia drenului 
toracic intercostal
• Pneumotorax

– Pneumotoraxul de tensiune (dup[ decompresia acului)
– Persistent sau recurent dup[ aspira’ie pleural[ 
– Pneumotorax mare secundar la pacien’i >50 de ani

• Rev[rsat pleural
– Rev[rsat malign cu sau f[r[ pleurodezie
– Rev[rsat mare parapneumonic
– Empiem

• Hemopneumotorax traumatic
• Postchirurgical

– Toracotomie, esofagectomie, chirurgie cardiac[

Caseta 2 | Rezultatele radiografiei toracice dup[ 
inser’ia drenului toracic

Plasarea ideal[
Pneumotorax – apical[
Rev[rsat pleural – bazal[

Complica’ii
Pneumotorax – Nu este necesar[ nicio ac’iune cât[ vreme 
drenul este permeabil
Dren înnodat sau introdus prea adânc – Scoate’i drenul 
pân[ la lungimea dorit[, sutura’i din nou ;i repeta’i 
radiografia toracic[
Dren subcutanat sau care nu a fost introdus pân[ la o 
adâncime suficient[ – Scoate’i drenul ;i arunca’i-l!  
Repeta’i inser’ia cu un kit nou de dren thoracic! Nu 
introduce’i mai adânc drenul existent, pentru c[ exist[ 
riscul de contaminare a spa’iului pleural.
Emfizem cutanat – De obicei, autolimitat; consulta’i 
indica’iile de management specific de mai jos
Hemotorax – Consulta’i indica’iile de management specific 
de mai jos
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la nevoie (codein-fosfat + sulfat lichid de mor-
fin\, dozate în func]ie de necesit\]ile pacientu-
lui) [i administra]i opiacee obi[nuite dac\ du-
rerea persist\.
 Pansamentele – De obicei, pansamentele stan-
dard (ca Tegaderm) sunt suficiente dac\ se 
c\ptu[e[te locul de sub dren cu tifon adecvat. 
Aplica]i un pansament transparent, astfel încât 
inser]ia s\ fie vizibil\ f\r\ a fi nevoie s\ se ri-
dice pansamentul (fig. 1). Verifica]i zilnic dac\ 
s-a murd\rit pansamentul [i dac\ sunt sem-
ne de infec]ie la locul de inser]ie a drenului. 
Alergiile pielii la pansament nu sunt neobi[-
nuite.
 Planul drenajului – Unul dintre cele mai im-
portante aspecte ale managementului drenaju-
lui este existen]a unui plan documentat [i co-
municat verbal, care s\ furnizeze instruc]iuni 
specifice privitoare la:
•  momentul în care se impune pensarea tubu-

lui de dren (pentru a evita edemul pulmonar 
de reexpansiune din pleurezie);

•  necesitatea sp\l\rii drenului – examina]i pa-
cien]ii care au un tub de dren toracic in situ 
cel pu]in o dat\ pe zi (inclusiv în weekend), 
pentru a v\ asigura c\ tubul de dren e la lo-
cul lui [i este func]ional [i c\ este respectat 
planul drenajului.

Ce trebuie urmărit la un dren toracic?

"Balansul" ;i formarea bulelor
Un tub de dren plasat în spa]iul pleural ac]io-
neaz\ ca o fereastr\ în mecanica respira]iei. În 
condi]ii normale, coloana de ap\ din recipien-
tul colector sau din tub se va mi[ca în timpul 
ciclului respirator – a[a-numitul balans (fig. 2). 
În timpul inspira]iei, presiunea intratoracic\ 

negativ\ normal\ generat\ este de aproxima-
tiv –8 cm de ap\.8 Prin urmare, con]inutul 
drenului va fi tras înapoi spre corpul pacientu-
lui, în timp ce pe durata expira]iei se întâmpl\ 
invers, rezultând aspectul caracteristic de "ba-
lans". Este a[teptat\ o anume secven]\ a com-
portamentului drenului în func]ie de motivul 
plas\rii acestuia, [i anume, pentru evacuarea 
aerului sau a lichidului:
 Aer – La început se vor forma bule sponta-
ne pe dren, pentru c\ presiunea intratoracic\ 
crescut\ în urma pneumotoraxului for]eaz\ 
aerul afar\ din spa]iul pleural (fig. 3). Pe m\ -
sur\ ce aceast\ presiune scade, bulele se vor 
mai forma numai în timpul tusei. Odat\ cu 
vindecarea, pneumotoraxului formarea bule-
lor se va opri, r\mânând doar mi[carea de ba-
lans a drenului.
 Lichid – La început, lichidul pleural va fi dre-
nat rapid, datorit\ presiunii intratoracicie cres-
cute ca urmare a pleureziei. De obicei, lichi-
dul e vizibil în tub [i începe s\ umple rapid 
recipientul colector. Pe m\sura sc\derii presiu-
nii, fluxul se va reduce [i balansul drenului va 
deveni vizibil. Aceasta nu înseamn\ c\ a fost 
drenat tot rev\rsatul, ci numai c\ presiunea 
ini]ial\ a sc\zut.

Debitul drenului
Nota]i debitul drenului [i prezen]a bulelor 
– de obicei, asistentele le înregistreaz\ la un 
interval ce variaz\ între o or\ [i patru ore. 
Pacien]ii sunt deseori cei mai în m\sur\ s\ 
v\ spun\ cât de mult lichid s-a drenat ori cât  
timp s-au format bule. Urm\ri]i îndeaproa-
pe bolnavii pentru a observa simptome de 
dispnee, tuse [i durere toracic\ sau dac\ este 
necesar\ pensarea drenului înainte de-a ajun-
ge la 1,5 l de lichid evacuat. Nu trebuie s\ se 
dreneze mai mult de 1,5 l odat\.

Fig. 2 | Balansarea coloanei de ap[ din tubul de dren toracic în timpul ciclului 
respirator reflect[ expira’ia (stânga) ;i inspira’ia (dreapta)

Fig. 3 | Un dren 
toracic pentru 
pneumotorax va 
forma bule spontan 
la început, pentru 
c[ presiunea 
intratoracic[ 
for’eaz[ aerul s[ 
ias[
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Ce probleme pot apărea?

Urgen]ele de dup\ inser]ia drenului nu sunt 
frecvente, dar pot fi grave. Dac\ ave]i dubii, 
solicita]i întotdeauna ajutorul medicului for-
mator sau al specialistului.

Pacientul tu;e;te ;i prezint[ brusc dispnee 
(edem pulmonar de reexpansiune)
Atunci când se dreneaz\ rev\rsate pleurale 
mari lua]i în considerare posibilitatea existen -
  ]ei edemului pulmonar de reexpansiune, 
provocat de reexpansiunea rapid\ a 
parenchimului pulmonar [i de reinstalarea 
consecutiv\ a fluxului sanguin intrapulmonar 
normal în vasele anterior comprimate. 
Aceasta tinde s\ apar\ imediat dup\ inser]ia 
drenului toracic, din cauza drenajului prea 
rapid al rev\rsatului pleural. Clinic se 
manifest\ prin dispnee [i tuse sever\, înso  -
 ]ite de reducerea satura]iei oxigenului. O 
radiografie toracic\ poate ar\ta semne de 
umbre alveolare – într-o astfel de situa]ie se 
impune pensarea imediat\ a drenului, dup\ 
care simptomele vor disp\rea. Dac\ situa-
  ]ia nu se amelioreaz\, se instituie m\surile de 
suport respirator, incluzând suplimentarea 
oxigenului [i, în cazuri extreme, ventila]ia 
asistat\.

Drenul nu mai formeaz[ bule ;i nu se mai 
balanseaz[, iar pacientul are dispnee  
(blocajul drenului)
Dac\ drenul nu mai formeaz\ bule [i nu se 
mai balanseaz\, fie s-a blocat ([i nu mai reac  -
 ]ioneaz\ la presiunile transpleurale), fie s-a de-
plasat. Blocajul drenului apare, de obicei, în 
primele zile de dup\ inser]ie [i este determinat 
de cheagurile de fibrin\, de sânge sau, pur [i 
simplu, de obturarea g\urilor de drenaj de c\ -
tre peretele toracic.
 Inspecta]i tubul de dren pentru a v\ asigu-
ra c\ nu este înnodat sau deplasat [i efectua]i 
sp\l\ri simple cu 10 ml de solu]ie salin\ 0,9% 
atât în interiorul toracelui cât [i în sistemul de 
drenare. Dac\ acestea se fac cu u[urin]\, dar 
blocajul nu se rezolv\, pute]i solicita o investi-
ga]ie imagistic\ pentru a verifica pozi]ia dre-
nului [i necesitatea reinser]iei. 
 În cazurile de pneumotorax, blocajul se ma-
nifest\ prin înr\ut\]irea clinic\ sau prin pneu-
motoraxul de tensiune.

Drenul aspir[ sânge (hemotorax)
Hemotoraxul este o complica]ie pu]in frec-
vent\ a inser]iei drenului toracic, iar hemo-
pneumotoraxul spontan se întâlne[te [i mai 
rar. Dac\ se dreneaz\ sânge din torace este 

important s\ se cear\ rapid ajutorul specia-
listului. Lua]i m\surile ini]iale pentru a v\ 
asigura c\ pacientul este stabil hemodinamic. 
Rezolva]i orice coagulopatie identificat\ [i ad-
ministra]i produse de sânge la nevoie. Dup\ a-
ceea, efectua]i de urgen]\ o scanare în sec]iuni 
transversale [i discuta]i cu radiologii interven - 
]ioni[ti [i cu chirurgii cardiotoracici.
 Rev\rsatele intens sanguinolente sunt frec-
vente, în speial în prezen]a tumorilor pleura-
le. Pentru a le diferen]ia de un hemotorax ve-
ritabil, cere]i analiza gazelor sanguine dintr-o 
prob\ de lichid pleural, iar concentra]ia he-
moglobinei poate oferi dovezi în sprijinul unui 
dia gnostic de hemotorax.

Drenul nu mai func’ioneaz[, iar pacientul se 
umfl[ (emfizem subcutanat)
Emfizemul subcutanat (sau chirurgical) este 
o posibil\ complica]ie dup\ inser]ia drenu-
lui toracic [i poate ap\rea imediat sau în zile-
le urm\toare. Tinde s\ afecteze numai ]esu-
tul subcutanat din jurul drenului, dar dac\ 
este sever se poate extinde la restul toracelui, 
abdomen, gât, bra]e [i chiar la nivelul fe]ei. 
În mod normal este autolimitat [i se vindec\ 
spontan, dar arareori poate duce la compromi-
terea c\ilor aeriene sau a hemodinamicii prin 
comprimarea structurilor din gât.9 De obicei 
nu este necesar tratamentul, dar au fost sem-
nalate cazuri severe în care s-a recurs la inser- 
]ia unui dren subcutanat.10, 11

Când se scoate drenul toracic?

Pneumotorax
Când nu se mai formeaz\ bule pe dren, în-
seamn\ fie c\ pl\mânul s-a reexpansionat 
complet, fie drenul este blocat. Lipsa bulelor, 
dar men]inerea balansului implic\ reexpansio-
narea pl\mânului cu p\strarea permeabilit\]ii 
drenului. Dac\ drenul nu se mai balanseaz\ [i 
nu mai formeaz\ bule este posibil s\ se fi blo-
cat. Pentru diagnosticul diferen]ial cere]i o ra-
diografie toracic\ pentru orice bolnav al c\rui 
dren nu mai elimin\ bule. Dac\ aceasta arat\ 
reexpansionarea complet\ a pl\mânului dre-
nul poate fi scos.
 Dac\, dup\ 48 de ore, persist\ scurgerea de 
aer [i reexpansionarea pulmonar\ incomplet\, 
trimite]i pacientul pentru evaluare la echipa 
local\ de speciali[ti în bolile respiratorii. 
Sistemele de aspirare cu volum mare [i 
presiune sc\zut\ sunt folosite frecvent, în 
ciuda dovezilor minime în favoarea lor.12 Dac\ 
scurgerea de aer persist\, în ciuda aspir\rii, 
trimite]i bolnavul la chirurgie toracic\ pentru 
o pleurodezie sau pentru pleurectomie.
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Rev[rsatul pleural
Odat\ ce debitul zilnic al drenului scade sub 
100 ml (ceea ce este echivalent cu produc]ia 
de lichid pleural fiziologic\ estimat\13), repe-
ta]i radiografia toracic\ sau efectua]i o ecogra-
fie toracic\ pentru a evalua rezolvarea rev\rsa-
tului. Dac\ aceasta este satisf\c\toare, drenul 
poate fi scos.

Cum se scoate un tub de dren toracic?

Scoaterea unui dren standard Seldinger poa-
te fi efectuat\ de c\tre medici ori de asisten-

te medicale cu experien]\. Îndep\rta]i mai în-
tâi toate pansamentele [i suturile, pentru a evi-
ta tragerea pielii în timpul elimin\rii drenului. 
Scoate]i drenul u[or, dar rapid, în timpul ex-
pira]iei, [i aplica]i imediat un pansament 
etan[. Suturile nu sunt necesare decât dup\ în-
dep\rtarea tuburilor de dren cu calibru mare 
(≥18 Ch).
 Dup\ scoaterea drenului, pacientul trebuie 
s\ efectueze o radiografie toracic\ pentru a ne 
asigura c\ nu a fost antrenat aerul în timpul 
manevrei [i c\, în cazul pneumotoraxului, pl\ -
mânul a r\mas complet reexpansionat. 

Conflicte de interese: The BMJ a considerat c[ nu au existat 
interese financiare relevante. Autorii au citit ;i în’eles politi-
ca BMJ cu privire la declararea intereselor ;i nu au nimic de 
men’ionat în acest sens.

ESSENTIALS 
Managing chest drains on medical wards
A se cita: BMJ 2018;363:k4639
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k4639

APLICAREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Folosi’i de rutin[ ecografia toracic[ la toate procedurile 
pleurale?

• To’i pacien’ii dumneavoastr[ cu dren toracic au un plan 
post-inser’ie bine documentat?

• Cum v[ asigura’i c[ acest plan este comunicat cu claritate 
celorlalte cadre medicale implicate în îngrijirea bolnavilor?

CE GÂNDEŞTE PACIENTUL DUMNEAVOASTRĂ

Sunteţi controlată bine?
De ce este important felul în care îmi vorbi’i despre afec’iunea mea, explic[ Judith Hendley 

Am diabet de tip 1. Sunt 
mam\, originar\ din nord [i 
stabilit\ în sud-estul Londrei, 
m\ pasioneaz\ politica s\
n\t\]ii [i sunt o ascult\toare 
fidel\ a postului Radio 4. A[a 
c\ m\ deranjeaz\ atât s\ fiu 
etichetat\ ca "diabetic\" cât 
[i ca persoanele cu diabet în 
general s\ fie numite astfel. Nu 
to]i au o problem\ cu asta, dar 
eu simt c\ m\ reduce la a fi 
cineva cu diabet [i nimic mai 
mult.

Identificat[ cu boala pe care  
o am
De când mi s-a pus 
diagnosticul de diabet 1 ca 
adult mi-am dat seama c\, 
odat\ ce ai o boal\ de lung\ 
durat\, sunt anumite lucruri 
la care te po]i a[tepta. Unul 
dintre ele este s\ fii considerat R
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doar un pacient, indiferent 
ce alte roluri mai ai în acela[i 
timp. Altul este c\ nu mai 
po]i apar]ine categoriei de 
persoane descrise ca s\n\ -
toase, indiferent cât de bine 
te sim]i [i cât de activ e[ti. 
E ca [i cum în momentul 
diagnosticului traversezi o 
linie invizibil\, pe care nu 
mai ai voie niciodat\ s\ o treci 
înapoi.
 A[ dori s\ fiu identificat\ 
în primul rând ca persoan\, 
[i nu ca "pacient\ diabetic\". 
Aceasta înseamn\ s\ nu se 
fac\ presupuneri despre mine 
ori despre ceea ce ar trebui 
s\ fie important pentru mine 
din cauza bolii mele [i nici 
ca prima întrebare care mi se 
pune s\ fie despre rezultatul 
cel mai recent al HbA1c.

Puterea cuvintelor
Am fost întotdeauna interesat\ 
de semnifica]ia [i interpretarea 
cuvintelor [i limbajului. 
Limbajul poate s\ transmit\ 
sensuri [i s\ influen]eze în]e -

legerea. Poate s\ stigmatizeze 
[i s\ eticheteze ori s\ sprijine [i 
s\ afirme. Limbajul folosit de 
cadrele medicale, de media [i 
de al]ii poate avea un impact 
considerabil asupra felului în 
care m\ simt având o boal\ de 
lung\ durat\. Este important 
pentru mine s\ cred c\ pot 
determina modul în care 
integrez diabetul în via]a 
personal\. Pentru a tr\i cu 
diabetul de tip 1 e nevoie de 
agerime mintal\ combinat\ 
cu rezisten]\, vitalitate, un 
sim] al perspectivei [i un 
sim] al umorului s\n\tos, 
a[a c\ starea psihic\ e totul, 
iar limbajul joac\ un rol 
important. Sunt sus]inut\ 
de speciali[ti extraordinari 
în diabet din cadrul NHS, 
care m\ ajut\ efectiv s\ îmi 
îndeplinesc obiectivele [i 
în]eleg c\ diabetul nu este 
singurul lucru din via]a 
mea. Dar am constatat [i c\ 
unele cadre medicale cu mai 
pu]in\ experien]\ în diabet 
pot avea uneori dificult\]i în 
a g\si limbajul corect cu care 
s\-mi vorbeasc\ despre asta. 
De exemplu, sunt întrebat\: 
"Suferi]i de diabet?" Asta m\ 
face s\ simt c\ persoana care 
m\ întreab\ m\ percepe poate 
ca pe o victim\ pasiv\ a bolii. 
E greu s\ fii pasiv când ai 
diabet [i "suf\r" mult mai mult 
când sunt r\cit\. (Ar fi poate 
preferabil s\ întrebe doar 
"Ave]i diabet?").

A fi " controlat bine"
Sunt întrebat\ uneori dac\ 
sunt "controlat\ bine". Mi-e 
greu s\ r\spund, pentru c\ 
mi se pare c\ întrebarea se 
refer\ la comportamentul 
meu [i la cât de "cuminte" am 
fost. De câte ori mi se pune 
aceast\ întrebare, o parte din 
mine vrea s\ r\spund\: "Nu, 
de fapt nu po]i face nimic cu 
mine." M\ mai poate face 
s\ m\ întreb dac\ persoana 
respectiv\ în]elege dificult\  -
  ]ile de-a ajunge la un echilibru 

cu diabetul de tip 1 [i care 
poate fi pre]ul. A[ prefera 
o întrebare de genul: "Cum 
merge cu diabetul?", "Ave]i 
vreo dificultate cu glicemia în 
momentul de fa]\?" sau "Este 
ceva anume care vi se pare în 
mod special dificil?"

Întreb[ri deschise
În general, este util\ orice 
întrebare deschis\ care îmi 
permite s\ m\ simt în]eleas\, 
[i nu judecat\ pentru modul 
în care aleg s\ îmi gestionez 
situa]ia – de exemplu, 
"Cum v\ sim]i]i în privin]a 
diabetului în momentul de 
fa]\?", "Care este este cel 
mai important lucru pentru 
dumneavoastr\ acum?" sau 
"Ce idei ave]i privind modul  
în care pute]i gestiona situa -
  ]ia?"
 Poate p\rea excesiv 
de preten]ios s\ fii atât 
de preocupat de limbaj 
în perspectiva general\. 
Totu[i, ca speciali[ti 
clinicieni, reflectând asupra 
limbajului pe care îl folosi]i [i 
reformulându-l cu grija de a 
ob]ine în acela[i timp informa -
  ]ia de care ave]i nevoie, a]i 
putea influen]a serios felul în 
care oamenii pe care-i ave]i  
în fa]\ se v\d pe ei în[i[i ori  
î[i percep propria boal\ [i  
pe voi.

Judith Hendley  
jhendley@hotmail.co.uk 
Twitter@ JudithHendley

Conflicte de interese: Conflictele de 
interese ale autoarei sunt de’inute de 
revist[ ;i nu sunt legate de con’inutul 
prezentului articol.

WHAT YOUR PATIENT IS THINKING
Are you well controlled?
A se cita: BMJ 2018;363:k3119

Traducere: 
Dr. Roxana }ucra

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Fi’i aten’i la limbajul folosit de pacien’i ;i 
încerca’i s[ îl reflecta’i în observa’iile sau 
întreb[rile dumneavoastr[

• Str[dui’i-v[ s[ afla’i ce este important pentru 
pacien’i – ceea ce îi îngrijoreaz[ poate s[ nu fie 
evident pentru dumneavoastr[

• Gândi’i-v[ la limbajul pe care îl folosi’i atunci 
când v[ referi’i la persoane cu diabet ori cu alte 
boli cronice – oare li s-ar p[rea încurajator  
sau nu? 

APLICAREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• În ce alte boli sau situa’ii ar mai putea fi important 
limbajul folosit?

• Cum pute’i vorbi altfel despre markerii biologici 
cantitativi dac[ fac parte din managementul bolii?

• Cum pute’i ob’ine feedback de la bolnavi despre 
limbajul pe care îl utiliza’i?

• Cum v[ pute’i schimba limbajul pentru a încuraja ori a 
sus’ine pacien’ii cu boli de lung[ durat[ în atingerea 
obiectivelor?

Aceste întreb[ri au fost concepute de redactori ;i analizate de 
pacienta autoare. 

Limbajul 
folosit  
poate avea 
un impact 
considera-
bil asupra 
felului în 
care m[ 
simt având 
o boal[ de 
lung[  
durat[
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Un b[rbat în vârst[ de 23 de ani, de sta-
tur[ mic[, cu malforma’ie congenital[ a 
policelui ;i un singur rinichi, s-a prezentat 
pentru durere de spate, dispnee, oboseal[ 
;i tendin’[ la echimoze care au ap[rut în 
decurs de câteva luni. Examinarea fizic[ a 
eviden’iat hepatosplenomegalie. 
 Fratele pacientului murise în prima co-
pil[rie, cu peste 20 de ani în urm[. P[rin’ii 
au relatat c[ fratele lui avea "acelea;i 
malforma’ii, dar mai grave, incluzând 
probleme mari la rinichi". 
 Hemoleucograma complet[ a ar[tat 
panleucopenie, ceea ce a determinat efec-
tuarea unor noi investiga’ii de laborator 
(tabelul). 
 Radiografia mâinii stângi (figura) a evi-
den’iat o singur[ falang[ fuzionat[, oase 
carpiene anormale ;i hipoplazia apofizei 
stiloide a radiusului. 
 Tomografia computerizat[ a gâtului pa-
cientului a ar[tat vertebre cervicale par’ial 
fuzionate ;i displazia urechii în curs de 
vindecare dup[ reconstruc’ie chirurgical[.
 Care este cel mai probabil diagnostic?

Trimis de Grzegorz Nalepa
A fost ob’inut consim’[mântul pacientului.

SPOT DIAGNOSIS 
A tired young man with a dysmorphic thumb
A se cita: BMJ 2018;363:k4528

DIAGNOSTIC PE LOC

DIAGNOSTIC PE LOC
Un�bărbat�tânăr�cu�stare�
de�oboseală�şi�un�deget�
dismorfic
Cel mai probabil diagnostic este leucemia 
acut[ mieloid[ secundar[ anemiei 
Fanconi. Pancitopenia la pacien’ii cu 
anomalii congenitale este sugestiv[ 
pentru sindroame de insuficien’[ 
medular[ ereditare, precum anemia 
Fanconi, diskeratoza congenital[ sau 
sindromul Shwachman-Diamond.1 
Anomaliile policelui ;i radiusului (figura) 
sunt specifice anemiei Fanconi, iar cele 
ale urechii se întâlnesc la una din cinci 
persoane cu aceast[ boal[. Diformit[’ile 
pacientului sunt tipice pentru anemia 
Fanconi, dar lipsa lor nu exclude acest 
sindrom: unul din trei oamnei cu anemia 

Fanconi nu are diformit[’i. Anemia 
Fanconi m[re;te de peste 300 de ori 
riscul de mielodisplazie ;i de leucemie 
acut[ mieloid[ în perioada adolescen’ei 
;i a tinere’ii.2

 La pacientul în cauz[, durerea de spate 
recent[ ;i pancitopenia erau provocate, 
probabil, mai mult de intensificarea 
hematopoiezei anormale în m[duva 
osoas[ decât de anomaliile vertebrale, 
ceea ce, împreun[ cu istoricul de 
oboseal[ ;i de echimoze, constituie 
argument suficiente pentru a ridica 
suspiciunea de leucemie acut[ mieloid[ 
;i a determina investiga’ii suplimentare, 
inclusiv analiza aspiratului medular.

Evolu’ia pacientului
Evaluarea m[duvei osoase a pacientului 
a ar[tat mielodisplazie cu 23% bla;ti 

;i anomalii citogenetice complexe. 
Testul ruperii cromozomilor cuplat 
cu secven’ierea genelor a confirmat 
anemia Fanconi. Durerea era provocat[ 
de mielodisplazia care se transforma 
în leucemie acut[ mieloid[. Pacientul 
a murit din cauza bolii progresive 
înainte ca transplantul cu celule stem 
hematopoietice poten’ial salvator s[ 
poat[ fi realizat.

De re’inut
Diagnosticul precoce al anemiei Fanconi 
reduce riscul de malignizare ;i de 
complica’ii (de exemplu, insuficien’a 
m[duvei osoase poten’ial letale), prin 
monitorizarea pacien’ilor, de c[tre echipa 
pluridisciplinar[ de exper’i, tot restul 
vie’ii.

Un�bărbat�tânăr�cu�stare�
de�oboseală�şi�un�deget�
dismorfic

Traducere: Dr. Roxana ”ucra

(A) Policele left dismorfic. (B) Radiografia mâinii stângi ar[tând falanga unic[ 
fuzionat[ (s[geata galben[), anomalii ale oaselor carpiene (s[geata verde) ;i 
hipoplazia apofizei stiloide a radiusului (s[geata albastr[)

Investiga’iile de laborator ini’iale

Num[rul de leucocite [k/mm3] 2.6 3.6-10.6

Hemoglobina [g/dl] 6.2 13.4-17

Hematocrit [%] 18.4 40-54

Volumul eritrocitar mediu [fl] 104 81-99

L[’imea distribu’iei eritrocitelor 24.1 11.5-14.5

Trombocitele [k/mm3] 143 150-450

Num[rul absolut de neutrofile [k/mm3] 1.508 1.7-7

Num[rul absolut de limfocite [k/mm3] 0.806 1-3.2

Promielocite [k/mm3] 0 26

Macrocite Moderat Niciuna

Morfologia leucocitelor Hipogranulare Normale

Test Rezultat Interval normal
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Reducerea aportului de sare
Numeroase 
ghiduri recomand\ 
reducerea s\ -
rii din alimenta -
  ]ie la persoanele 
cu insuficien]\ 
cardiac\, dar 
conform unei 
analize sistematice 
nu exist\ prea 
multe dovezi în 
m\sur\ s\ sus]in\ 
o atare recomandare. Evaluatorii 
au identificat nou\ studii relevante, 
niciunul cu mai mult de 100 de 
participan]i (JAMA Intern Med). 
Numai dou\ din cele [apte studii 
pe pacien]i cu insuficien]\ cardiac\ 
cronic\ în ambulatoriu au raportat 
îmbun\t\]iri clinice dup\ reducerea 
consumului de sare. Dovezile c\ 
restric]ia aportului de sare a fost 
benefic\ pentru bolnavii interna]i cu 
insuficien]\ cardiac\ acut\ au fost [i 
mai slabe.

Venoplastia�în�scleroza�multiplă
Scleroza multipl\ nu duce lips\ de 
teorii ciudate, care uneori sunt greu 
de comb\tut. Un exemplu ar fi ipo-
teza c\ boala este consecin]a insufici-
en]ei cerebrospinale venoase cronice 
din cauza unor anomalii ale jugula-
rei [i ale venei azigos. Câteva stu-
dii necontrolate au raportat c\ angi-
oplastia venoas\ a fost benefic\. Cu 
toate acestea, evaluat\ într-un stu-
diu randomizat dublu orb, s-a dove-
dit c\ venoplastia nu a fost superioa -
 r\ interven]iei sham nici în privin]a 
rezultatului clinic, nici al imagisticii 
prin rezonan]\ magnetic\ (Neurology). 
Acesta este al doilea studiu controlat, 
randomizat, care nu a reu[it s\ do-
vedeasc\ beneficiile aduse de angio-

plastia venoas\. Minerva sper\ c\ nu 
va fi nevoie de mai multe.

Grăsimile�şi�carbohidraţii
Care este raportul optim dintre car-
bohidra]i [i gr\simi pentru a preveni 
boala cronic\ [i obezitatea? O ana-
liz\ publicat\ în Science ne d\ dou\ 
r\spunsuri. Primul este c\ sunt nece-
sare noi cercet\ri. Nu [tim, de exem-
plu, dac\ dietele cu diferite propor]ii 
ale carbohidra]ilor [i gr\similor afec-
teaz\ compozi]ia corpului indepen-
dent de greutate. Nu în]elegem nici 
factorii genetici [i fenotipici care mo-
dific\ r\spunsurile la diferite diete. 
Al doilea r\spuns, mai pragmatic, 
este c\ s-ar putea ca asta s\ nu con-
teze prea mult. O stare bun\ de s\n\ -
tate [i un risc sc\zut de boal\ cronic\ 
pot fi ob]inute de majoritatea persoa-
nelor cu regimuri alimentare carac-
terizate printr-un larg interval de va-
lori ale raportului dintre carbohidra]i 
[i gr\simi (Science).

Condiţia�fizică�bună�
cardiorespiratorie 
Este bine s\ ai o condi]ie fizic\ bun\. 
Un num\r de studii au ar\tat c\ are 
beneficii atât pentru sistemul cardio-
vascular cât [i pentru celelalte siste-
me. Dar e posibil s\ mergem uneori 
prea departe? Exist\ un punct din-
colo de care exerci]iile viguroase nu 
mai aduc beneficii pentru s\n\tate, 
ci fibroz\ miocardic\, dilata]ie aor-
tic\ [i calcifiere a arterelor coronare? 
Probabil c\ nu, conform unui studiu 
de monitorizare a persoanelor care 
au fost testate pe o band\ de alergat 
(JAMA Network Open). Cea mai bun\ 
condi]ie fizic\ aerobic\ a fost asoci-
at\ cu cea mai lung\ supravie]uire, 
indiferent de vârst\, sex sau comor-
bidit\]i.

Rozaceea�
Nurses' Health Studies (studiile des-
pre s\n\tatea asistentelor) se fac de 
zeci de ani, iar cantitatea enorm\ 
de informa]ii acumulate a dat na[te-
re unui aflux de rapoarte despre aso-
cierea dintre diet\ [i starea de s\n\ -
tate. Cea mai recent\ asociere de 
acest tip este o invers propor]ionali-
tate între consumul de cafea [i roza-
ceea (JAMA Dermatol). Femeile care 
nu au b\ut niciodat\ cafea au avut o 
probabilitate cu 30% mai mare s\ su-
fere de rozaceea decât cele care con-
sumau patru sau mai multe ce[ti pe 
zi. Minerva a fost surprins\ c\ apor-
tul de cafein\ din alte surse decât ca-
feaua – precum ciocolata [i ceaiul – 
pare s\ nu aib\ niciun efect protec-
tor.

Ramadanul�
Ramadanul este a noua lun\ a ca-
lendarului islamic, timp în care mu-
sulmanii postesc de la r\s\ritul soa-
relui la apusul lui. Un studiu din 
Burkina Faso sugereaz\ c\, dac\ 
o femeie gravid\ respect\ postul 
Ramadanului în prima parte a sar-
cinii, aceasta are consecin]e asu-
pra f\tului. Mortalitatea la copiii sub 
cinci ani n\scu]i de mame musul-
mane a fost cu 20-30% mai mare de-
cât a celor cu mame nemusulmane 
dac\ momentul concep]iei sau pri-
mele dou\ trimestre de sarcin\ se în-
cadrau în perioada Ramadanului. 
Nu s-a g\sit nicio asociere între re-
ligia musulman\ a mamei [i mor-
talitatea copilului dac\ f\tul nu a 
fost expus la postul Ramadanului 
(Am J Epidemiol).

Traducere: Dr. Roxana }ucra

MINERVA O privire succintă asupra lumii cercetării

Dermopatia�diabetică
Un b[rbat în vârst[ de 48 de ani, cu diabet de tip 2, s-a 
prezentat la medic pentru un istoric de doi ani de pete 
asimptomatice pe tibii (figura). Examinarea a ar[tat 
mutiple pete pretibiale de forme neregulate, pigmentate 
;i atrofice. Câteva leziuni similare erau vizibile ;i pe 
antebra’e.
 Aceasta este dermopatia diabetic[, care se observ[ la 
17-40% dintre cei cu diabet zaharat tip 1 ;i 2. Afec’iunea 
poate afecta uneori ;i antebra’ele. Este asociat[ cu vârsta 
mai înaintat[ ;i cu o durat[ mai mare a diabetului ;i se 

crede c[ are origini microangiopatice. Apare frecvent 
împreun[ cu alte complica’ii ale diabetului, ca retinopatia 
;i neuropatia periferic[. Diagnosticele diferen’iale includ 
necrobioza lipoid[, hiperpigmentarea postinflamatorie, 
pigmentarea cu hemosiderin[ ;i petele ap[rute pe tibie 
dup[ tratamente cu antimalarice ;i chinolone.
Line Iversen; Anette Bygum, Odense University Hospital, 
Department of Dermatology and Allergy Centre Anette 
Bygum@rsyd.dk

A fost ob’inut consim’[mântul pacientului.
A se cita: BMJ 2018;363:k4882
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Din: Terapia triplă în managementul bolii 
pulmonare obstructive cronice. Zheng Y, Zhu J, 
Liu Y şi colab. The BMJRo 2019;1:3.

1. În managementul BPOC s-a dovedit că, faţă de terapia 
dublă, terapia triplă a redus semnificativ riscul de 
exacerbări moderate sau severe ale bolii. Precizaţi care 
dintre următoarele medicaţii intră în componenţa terapiei 
triple recomandate de prezentul studiu:
A. Antagonist de receptor muscarinic cu eliberare prelungită
B. Antibiotic
C. Agonist de receptor beta-2-adrenergic cu eliberare 
prelungită
D. Corticosteroid cu acţiune sistemică, administrat parenteral 
sau pe cale orală
E. Corticosteroid inhalator

Din: Tratamentele modificatoare ale bolii în 
scleroza multiplă. Floriana De Angelis,  
Nevin A John, Wallace J Brownlee.  
The BMJRo 2019;1:14-18.

2. Pacienţii cu scleroză multiplă se prezintă, de obicei, cu:
A. Scădere bilaterală a vederii
B. Diplopie
C. Slăbiciune a membrelor
D. Pierdere a echilibrului
E. Tulburări de deglutiţie

3. Interferonul beta este indicat ca terapie modificatoare a 
bolii în anumite forme ale sclerozei multiple:
A. Primul puseu sugestiv de scleroză multiplă (cu manifestări 
nervos centrale)
B. Scleroza multiplă recidivantă (forma activă)
C. Scleroza multiplă recidivantă (forma inactivă)
D. Scleroza multiplă recidivantă cu activitate înaltă
E. Scleroza multiplă secundară progresivă

4. În scleroza multiplă, în legătură cu sarcina şi alăptarea, 
terapia modificatoare a bolii (DMT) trebuie să respecte 
anumite reguli:
A. Femeilor care primesc DMT trebuie să li se recomande 
folosirea contraceptivelor orale eficiente
B. Orice medicaţie DMT, fără excepţie, trebuie oprită 
premergător concepţiei
C. Dintre medicaţiile utilizate, interferonul beta este permis în 
timpul concepţiei şi pe durata sarcinii
D. Terapia cu teriflunomid va fi indicată electiv
E. Nu se va administra acetatul de glatiramer

5. Hepatotoxicitatea medicaţiei modificatoare a 
bolii utilizată în scleroza multiplă priveşte îndeosebi 
preparatele de tipul următor:
A. Corticosteroizi
B. Ocrelizumab (anticorp monoclonal)
C. Interferon  beta
D. Fumarat de dimetil
E. Fingolimod

Din: Profilaxia post-expunere la HIV (PEP).  
Mark J Siedner, Ethan Tumarkin, Isaac I Bogoch. 
The BMJRo 2019;1:8-22.

6. Riscul estimat de dobândire a HIV de la o sursă infectată, 
în funcţie de tipul de expunere, este maxim în cazul uneia 
dintre următoarele situaţii:
A. Folosirea în comun a acelor la injectarea drogurilor
B. Contactul sexual anal receptiv
C. Contactul sexual vaginal receptiv
D. Contactul sexual vaginal insertiv
E. Contactul sexual oral receptiv

Din: Monitorizarea controlului glicemiei la 
pacienţii cu diabet zaharat. Ravinder Sodi,  
Kim McKay, Srilatha Dampetla,  
Joseph M Pappachan. The BMJRo 2019;1:22-25.

7. În monitorizarea controlului glicemiei la pacienţii 
diabetici, rezultatele discordante ale hemoglobinei 
glicozilate şi ale nivelului glucozei se pot datora unei 
patologii de fond, alta decât diabetul zaharat:
A. Dislipidemie
B. Hiperuricemie
C. Hemoglobinopatie
D. Anemie
E. Boală renală cronică

8. Avantajele utilizării HbA1c pentru monitorizarea 
diabetului zaharat sunt:
A. Nu este necesar postul
B. Cost redus
C. Disponibilă pe scară largă, la locul de îngrijire a pacientului
D. Variabilitate biologică redusă
E. Marker pe termen lung a glicemiei (în relaţie cu durata 
medie de viaţă a eritrocitelor, de aproximativ 120 de zile)

Din: Investigarea pierderii subite a auzului  
la adulţi. Jonathan M Fishman, Laura Cullen. 
The BMJRo 2019;1:26-29.

9. Privitor la pierderea subită a auzului la adulţi, este util 
de reţinut că:
A. Otoscopia nu este nici utilă, nici necesară
B. Audiometria cu ton pur este standardul de aur al 
investigaţiilor
C. Hipoacuzia neurosenzorială acută este o urgenţă otologică
D. Imagistica prin rezonanţă magnetică este recomandată 
pentru excluderea neurinomului acustic
E. Consultul de specialitate otolaringologic nu este necesar, 
diagnosticul fiind uşor de stabilit de la debutul afecţiunii

10. Între cauzele frecvente ale pierderii auzului 
neurosenzorial se numără:
A. Depunerile de cerumen în ureche
B. Otita externă
C. Perforarea membranei timpanice
D. Neurinomul acustic (schwanomul vestibular)
E. Prezbiacuzia
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