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În general, reducerea medica]iei 
pare s\ fie sigur\, dar nu exist\ 
înc\ dovezi ferme cu privire la 
beneficiile acestui demers.3-5 O 
meta-analiz\ a studiilor rando-
mizate nu a ar\tat vreo sc\dere 
global\ a mortalit\]ii în urma 
m\surilor de reducere a prescri-
erii,4 de[i o analiz\ de subgrup 
limitat\ la interven]iile axate pe 
pacien]i (mai mult decât pe edu-
ca]ia clinicienilor) a sugerat un 
impact pozitiv asupra mortalit\ -
  ]ii. Într-o alt\ meta-analiz\, stra-
tegiile de reducere a polifarma-
cei nu au diminuat nici mor-
talitatea,3 nici spitaliz\rile. Cel 
pu]in 15 studii au examinat 
efectele reducerii prescrierii asu-
pra calit\]ii vie]ii [i doar unul 
dintre ele a men]ionat un efect 
favorabil ([i acela modest).4

Exist\ pu]ine date de încrede-
re referitoare la cost-eficien]\. 
De[i ne putem a[tepta ca redu-
cerea prescrierii, în special în 
cazul medicamentelor pericu-
loase, s\ duc\ la economii, aces-
tea trebuie s\ fie raportate la 
costul interven]iei. O analiz\ re-
cent\9 sugereaz\ c\ m\surile de 
reducere a polifarmaciei deter-
min\, în general, sc\derea cos-
turilor, dar sunt necesare mai 
multe cercet\ri pentru a identifi-

în această lună
EDITORIAL

Raţionalizarea�medicamentelor�prin�reducerea�
prescrierii
Pentru a optimiza beneficiile ;i a minimaliza efectele negative este necesar[  
o analiz[ atent[

Îmb\trânirea popula]iei, al\turi 
de extinderea multimorbidit\]ii 
[i a polifarmaciei, implic\  acor-
darea unei aten]ii sporite redu-
cerii prescierii de medicamente. 

În ultimii ani s-a f\cut referi-
re pe scar\ tot mai larg\ la acest 
concept, care a fost definit în di-
verse feluri.1 În cuvinte simple, 
este procesul de reducere a do-
zelor de medicamente pentru a 
se încerca o îmbun\t\]ire a re-
zultatelor clinice.2 Este impor-
tant\ îns\ recunoa[terea com-
plexit\]ii acestui proces; pu-
nerea în balan]\ a posibilelor 
riscuri [i beneficii ale reducerii 
dozelor medicamentelor impu-
ne o analiz\ atent\.

De la apari]ia, în 2014, în 
The BMJ, a ultimului editorial 
despre reducerea prescrierii,2 au 
fost publicate cel pu]in trei sin-
teze sistematice,3-5 precum [i câ-
teva studii neincluse în sintezele 
respective.6-8 În articolul de fa]\ 
aducem în discu]ie cele mai re-
cente dovezi [i recomand\ri pri-
vitoare la reducerea dozelor în 
tratamentele medicamentoase.

Numeroase studii referitoare 
fie la polifarmacie, fie la reduce-
rea prescrierii au ar\tat c\ inter-
ven]iile efectuate de farmaci[ti, 
medici sau echipe pluridiscipli-

nare pot s\ scad\ num\rul de 
medicamente pe care le iau pa-
cien]ii,3 precum [i prevalen]a 
prescrierii poten]ial inadecvate.5 
Astfel de reduceri au, îns\, ten-
din]a de a fi modeste. De exem-
plu, conform unei meta-analize, 
pacien]ii luau în medie, la înce-
put,7, 4 medicamente al c\ror nu-
m\r a sc\zut cu 0,2 în perioada 
de urm\rire, în grupurile de in-
terven]ie, [i a crescut cu 0,2 în 
grupurile de control.

Rezultate clinice
{i cercetarea ce vizeaz\ rezulta-
tele clinice este tot mai intens\. 

Aspectele esen’iale includ insistarea pe 
abilitarea pacien’ilor ;i sus’inerea lor în 
luarea deciziilor privind medicamentele
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EDITORIAL

Publicarea rezultatelor studiilor clinice 
înainte de evaluarea inter pares
Clinicienii trebuie s[ r[mân[ sceptici pân[ la publicarea complet[ a rezultatelor evalu[rii 
inter pares 

În 23 noiembrie 2018, 
Novo Nordisk a emis un co-
municat de pres\, compus din 
500 de cuvinte, care  men]iona 
c\ PIONEER 6, studiul referi-
tor la rezultatul cardiovascular 

al semaglutidei orale, un ana-
log al peptidului 1 asem\n\tor 
glucagonului (GLP-1),1 a ar\ -
tat o "reducere semnificativ\ a 
mortalit\]ii cardiovasculare [i a 
celei globale." Aceste afirma]ii 

nu pot fi verificate pe baza in-
forma]iilor existente, care sunt 
insuficiente.

Comunicatul sugereaz\ un 
beneficiu important [i f\r\ 
echivoc al semaglutidei ora-

ca strategiile cu cel mai bun ra-
port cost/eficien]\ [i elementele 
lor esen]iale.10

Recomand\rile existente [i 
evalu\rile publicate subliniaz\ 
c\, aplicat\ corespunz\tor, m\ -
sura reducerii prescrierii este 
complex\ [i consumatoare de 
timp. Atunci când pacien]ii iau 
mai multe medicamente, este 
imperios necesar ca, pentru fie-
care dintre ele, s\ fie analizate 
cu aten]ie beneficiile [i efectele 
nocive probabile, indica]iile te-
rapeutice, posibilele interac    ]iuni 
medicamentoase, preferin   ]ele 
bolnavilor [i ale apar]in\torilor, 
precum [i aderen]a la tratament. 
Un studiu sco]ian a estimat c\ o 
astfel de evaluare îi ia unui me-
dic pân\ la 30 de minute, iar 
unui farmacist 75 de minute.9 
Serviciile de s\n\tate nu trebuie 
s\-[i fac\ iluzii c\ pot fi ob]inute 
beneficii în cadrul consulta]iilor 
scurte, unice, tipice pentru prac-
tica de medicin\ general\ din 
Marea Britanie, a[a c\ e nevo-
ie de investi]ii pentru a finan]a 
farmaci[tii, medicii sau echipele 
pluridisciplinare.

Exist\ la ora actual\ o 
mul]ime de recomand\ri privi-

toare la reducerea prescrierii. 
Deosebit de util este ghidul ela-
borat de Scottish Government 
Polypharmacy Model of Care 
Group (Grupul guvernamental 
sco]ian pentru modelul de în-
grijire al polifarmaciei), fiindc\ 
ofer\ o strategie în [apte pa[i 
pentru revizuirea tratamentelor 
medicamentoase.10 Aspectele 
esen]iale includ axarea pe ceea 
ce conteaz\ pentru fiecare paci-
ent în parte [i insistarea pe abili-
tarea [i sus]inerea bolnavilor în 
luarea deciziilor legate de pro-
pria lor medica]ie. Respectarea 
autonomiei pacientului impu-
ne purtarea unor discu]ii detali-
ate despre beneficiile [i riscuri-
le scontate ale tuturor medica-
mentelor, admi]ând c\ acestea 
se pot schimba în timp, mai ales 
odat\ cu înaintarea în vârst\ [i 
cu accentuarea fragilit\]ii.

Investi’ii utile
Se impune o intensificare a cer-
cet\rii menite s\ identifice stra-
tegiile optime de reducere a 
prescrierii [i este important s\ 
se ]in\ cont, în acest sens, de 
punctul de vedere al pacien]ilor. 
Dovezile destul de substan]iale 

de pân\ acum ne arat\, îns\, 
c\ este pu]in probabil s\ asis-
t\m în viitorul apropiat la pro-
grese notabile în domeniu. Ne 
putem a[tepta cel mult la redu-
ceri nesemnificative ale cantit\  -
  ]ii de medicamente [i ale pre-
scrierilor periculoase, precum [i 
la îmbun\t\]iri modeste ale re-
zultatelor pacien]ilor. Dat\ fiind 
complexitatea sarcinii, sc\derea 
global\ a costurilor va fi, proba-
bil, tot modest\. Reducerea pre-
scrierii r\mâne, totu[i, o  inves-
ti]ie important\, ce ar trebui s\ 
fie f\cut\ în parteneriat cu paci-
en]ii [i cu familiile care suport\ 
zilnic povara polifarmaciei.

Anthony J Avery, 
profesor de îngrijiri primare 
tony.avery@nottingham.ac.uk

Brian G Bell, bursier cercetare, 
Division of Primary Care, 
School of Medicine, 
University of Nottingham

EDITORIAL
Rationalising medications through 
deprescribing
A se cita: BMJ 2019;364:l570
Gāsiţi articolul complet, cu bibliografie, la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k1570
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le în compara]ie cu placebo. 
Entuziasmul provocat în pres\ 
[i la bursa de valori a dus la 
cre[terea ac]iunilor compani-
ei în urm\toarele zile. De[i re-
zultatele integrale vor fi dispo-
nibile "în cursul anului 2019,"1 
chiar [i cuantumul minim al in-
forma]iilor disponibile pân\ în 
prezent sugereaz\ c\ ele vor 
conduce la concluzii mai nuan- 
]ate decât cele comunicate.

Omiterea detaliilor 
Este important de men]ionat 
faptul c\ studiul a fost proiec-
tat ca unul de non-inferiorita-
te. Cele mai bune rezultate su-
gereaz\ c\ semaglutida a fost 
non-inferioar\, dar nu superi-
oar\, placebo-ului pentru re-
zultatul primar prespecificat, 
compus din mortalitatea car-
diovascular\, infarctul miocar-
dic neletal sau accidentul vas-
cular neletal. Astfel, afirma]iile 
privitoare la reducerea mor-
talit\]ii cardiovasculare se ba-
zeaz\ pe separarea componen-
telor acestui rezultat combinat. 
O astfel de interpretare poate 
fi eronat\, din moment ce stu-
diul a fost proiectat pentru eva-
luarea rezultatului combinat, 
[i nu neap\rat a componente-
lor lui individuale. Reducerea 
raportat\ a riscului relativ de 
deces cardiovascular, cu 51%, 
este impresionant\, îns\ pentru 
a fi perceput\ valoarea clinic\ a 
efectului este esen]ial s\ se cu-
noasc\ num\rul absolut al eve-
nimentelor în ambele grupuri. 
{i contextul este foarte impor-
tant pentru a fi în]elese aspec-
tele privitoare la evenimente-
le adverse; în comunicatul de 
pres\ se afirm\ doar c\ eveni-
mentele adverse 
legate de sema-
glutida oral\ 

au fost "concordante cu profilul 
de siguran]\ stabilit, observat 
în studiile clinice PIONEER 
anterioare."1

Nu este primul
Acest comunicat de pres\ este 
doar unul dintre multiplele 
exemple similare. În 2015, re-
zultatele studiului SPRINT au 
fost raportate în mass media 
dup\ un comunicat de pres\ 
al sponsorului NIH, înainte de 
publicarea evaluat\ inter pares.2 
Rapoartele ini]ia le au indicat 
c\ manage mentul intensiv al 
tensiunii arteriale a determi-
nat sc\derea mortalit\]ii glo-
bale într-o m\sur\ mai mare 
decât urm\rirea obiectivului 
obi[nuit al tensiunii arteriale 
sistolice de 140 mm Hg.3 Dup\ 
publicarea studiului evaluat 
inter pares îns\, entuziasmul fa]\ 
de managementul intensiv a în-
ceput s\ diminueze, odat\ cu a-
pari]ia detaliilor despre efec-
tele nocive asociate: sincopa, 
hipotensiunea [i insuficien]a re-
nal\.4

În afara acestor studii de 
caz5, 6 nu exist\ alte date pe 
baza c\rora s-ar putea cuanti-
fica amploarea acestui aspect. 
Sunt necesare noi cerce     t\ri 
pentru a afla cât de frecvent 
apar comunicatele de pres\ 
înaintea publica]iei evaluate 
inter pares [i cât de des scot ele 
în eviden]\ un rezultat secun-
dar sau o analiz\ de subgrup,7 
ce efect are o atare comunicare 
prematur\ a unor date limitate 
asupra prescrierilor 
[i dac\ nu 

cumva companiile beneficiaz\ 
în mod constant de o cre[tere a 
pre]ului ac]iunilor lor dup\ pu-
blicare. R\spunsurile la aces-
te întreb\ri vor contribui la cre-
area unor strategii adecvate de 
reglementare, politice [i educa -
  ]ionale pentru rezolvarea pro-
blemei în spe]\. 

Unii au sugerat c\ revistele 
ar putea refuza publicarea stu-
diilor dac\ rezultatele au fost 
comunicate înaintea evalu\rii 
inter pares. Exist\ îns\ riscul ca 
o politic\ de acoperire, ce limi-
teaz\ r\spândirea cuno[tin]elor 
dobândite în urma particip\rii 
altruiste a pacien]ilor, s\ cre-
eze un num\r de probleme mai 
mare decât cel al solu]iilor.

În condi]iile în care rezul-
tatele studiilor apar din ce în 
ce mai des în domeniul public 
înaintea evalu\rii inter pares, 
este necesar un r\spuns mai 
amplu. Înainte, prezent\rile 
rezultatelor studiilor în ca-
drul conferin]elor erau v\zute 
doar de c\tre participan]i, pe 
când în prezent, re]elele soci-
ale au l\rgit substan]ial audi-
en]a. În plus, articolele pretip\ -
rite apar prin defini]ie în dome-
niul public înaintea evalu\rii 
inter pares.8 

Vor fi esen]iale eforturi-
le de a educa clinicienii pen-
tru a r\mâne sceptici pân\ în 
momentul în care devin dis-
ponibile rezultatele evalua-
te inter pares. "Regula final\" a 
US Department of Health and 
Human Services (Ministerul 
S\n\t\]ii [i Serviciilor Umane 
al SUA), ce impune depune-
rea rezultate-

Rezultatele 
evalu[rii  
inter pa-
res, nu co-
municatele 
de pres[, 
ar trebui s[ 
ne ghide-
ze decizii-
le terapeu-
tice 
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lor, de regul\, în decurs de un 
an de la data încheierii studiu-
lui clinic, poate fi un instru-
ment important.10 Rezultatele 
ob]inute (incluzând caracteris-
ticile ini]iale, eficacitatea [i re-
zultatele privitoare la siguran]\) 
vor fi disponibile pentru pu-
blic la www.clinicaltrials.gov.10 
Aceste date ale studiilor nu îm-
piedic\ publicarea unui comu-
nicat de pres\ înainte de eva-
luarea inter pares, îns\ ofer\ ci-
titorilor interesa]i informa]ii 

Department of Medicine,  
University of Toronto  
mike.fralick@mail.utoronto.ca

Chana A Sacks, medic,  
Division of General Internal Medicine,  
Department of Medicine,  
Massachusetts General Hospital  
and Harvard Medical School, Boston

EDITORIAL
Publicising trial results before  
peer review
A se cita: BMJ 2019;364:l556
Gāsiţi articolul complet, cu bibliografie, 
la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k1556

importante atât despre benefi-
cii cât [i despre efectele nocive. 

Semaglutida oral\ poate fi o 
achizi]ie important\ pentru ar-
senalul de tratament al diabe-
tului. Deciziile noastre tera-
peutice ar trebui s\ se baze-
ze, îns\, pe rezultatele evaluate 
inter pares, nu pe comunicatele 
de pres\.

Michael Fralick, medic, 
Eliot Phillipson Clinician Scientist 
Training Program,  

CONTROVERSE

Ar�trebui�să�redenumim�cancerele�cu�
risc�scăzut?
Rezolvarea crizei sanitare este o alegere a politicienilor, nu a popula’iei

Teama generat\ în rândul oamenilor 
din întreaga lume de cuvântul 
"cancer" nu este egalat\ de niciun alt 
diagnostic medical. Este un argument 
suficient de conving\tor pentru ca fie 
[i numai etica s\ ne cear\ s\ folosim 
o defini]ie strict\ a termenului, astfel 
încât s\ evit\m provocarea unei 
suferin]e inutile – psihologic\, fizic\ [i 
financiar\ – pacien]ilor, supunându-i 
la investiga]ii [i tratamente invazive 
de care nu este nevoie.

Defini]ia clinic\ a cancerului descrie 
o boal\ care, netratat\, va progresa 
continuu [i se va r\spândi la nivelul 
altor organe, ducând la decesul 
gazdei. Ceea ce obi[nuim în prezent 
s\ numim cancer este o boal\ marcat\ 
de heterogenitate, al c\rei poten]ial 
metastatic variaz\ de la foarte sc\ -
zut (<5% probabilitate de evolu]ie pe 
parcursul a dou\ decenii) la extrem de 
crescut (>75% probabilitate de evolu-
  ]ie în decurs de un an sau doi ani). 
Multe cancere de tiroid\, prostat\ [i 
sân sunt leziuni cu risc foarte mic.

Risc foarte sc[zut
În prezent, un diagnostic de "cancer 
mamar" cuprinde o varietate de 
afec]iuni: tumori cu risc crescut de 
recidiv\ precoce, ce vor necesita, 
foarte probabil, tratamente citotoxice 
[i biologice, tumori cu risc de recidiv\ 
tardiv\, ameliorate cel mai mult de 
terapia hormonal\, [i cele cu risc 
foarte sc\zut, în care supravie]uirea 
la 10 ani specific\ pentru cancerul 
mamar este de 100% (chiar f\r\ 
terapie sistemic\). În mod clar, o 
boal\ care fie nu este dureroas\, fie 
metastazeaz\ rar nu este un cancer 
conform defini]iei clinice.

Diagnosticul se bazeaz\ pe aceea[i 
interpretare microscopic\ folosit\ de 
zeci de ani. În trecut nu era posibil\ 
identificarea exact\ a leziunilor cu risc 
neglijabil. În prezent, testele genomice 
ne dau informa]ii privitoare la riscul 
de recidiv\ [i la momentul apari]iei 
acesteia, dar mai avem nevoie de timp 
pentru a schimba defini]ia cancerului. 
Sunt în curs de investigare clasific\ -

da
Rezultatele evalu[rii  
inter pares, nu 
comunicatele de 
pres[, ar trebui s[ 
ne ghideze deciziile 
terapeutice 

Laura J Esserman este 
director la UCSF Carol 
Franc Buck Breast Care 
Center, San Francisco 
laura.esserman@ucsf.edu
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rile moleculare [i alte elemente 
caracteristice pentru leziunile cu risc 
sc\zut.

Inciden]a crescut\ a cancerelor 
cu risc foarte sc\zut este rezultatul 
direct al programelor de screening 
modern. Cancerele de prostat\ cu 
risc foarte sc\zut (tumorile Gleason 
3+3, cu rate de supravie]uire f\r\ 
metastaze la 10 ani de 98%) sunt 
atât de frecvente, încât screeningul 
prin antigenul specific al prostatei 
a c\zut în dizgra]ie. Din totalul 
cancerelor de sân detectate prin 
screening, 35% pot fi [i ele incluse 
în categoria cu risc foarte sc\zut; 
25% din totalitatea "cancerelor" 
detectate sunt carcinoame ductale 
in situ (DCIS) – o cre[tere de la numai 
3%, cât se înregistra în 1985, înainte 
de screening. Aceste DCIS sunt letale 
doar rareori sau poate chiar deloc. 
Cu toate c\ în SUA, de mai bine 
de un deceniu, sunt excizate anual 
DCIS la 60 000-70 000 de femei, 
ratele cancerului invaziv continu\ s\ 
creasc\. 

În timp, riscul de apari]ie a 
cancerului este la fel de mare bilateral 
ca [i unilateral, sugerând c\ DCIS 
ar trebuie s\ fie luat în considerare 
mai mult ca factor de risc decât ca 
leziune focal\ ce necesit\ îndep\rtare 
chirurgical\.

Carcinoame ductale in situ de 
grad sc\zut [i intermediar ar putea fi 
reclasificate ca "leziuni indolente de 
origine epitelial\" (IDLE), f\r\ a se 
men]iona cuvântul carcinom.

Imperativul etic de a redenumi 
leziunile cu risc sc\zut nu urm\re[te 
doar cru]area pacien]ilor de trauma 
fizic\ [i psihologic\ inutil\ a unui 
diagnostic de cancer [i de teama de 
recidiv\ sau de efectele secundare 
ale tratamentului. Reducerea treptat\ 
a terapiei este adecvat\, dar s-a 
dovedit a fi foarte dificil\ în cazul 
leziunilor mamare cu risc sc\zut (de 
exemplu, eliminarea radioterapiei 
dup\ extirparea tumorilor cu receptor 
hormonal pozitiv, f\r\ adenopatii, la 
femeile în postmenopauz\, ori ]inerea 
sub observa]ie a DCIS de grad sc\ -
zut), ca [i în cazul cancerelor de 
prostat\ Gleason 6 (supravegherea 
activ\). Asta pentru c\ este greu s\ 
încuraj\m pacien]ii s\ a[tepte [i s\ 

se monitorizeze singuri dup\ ce li s-a 
spus c\ au cancer.

Supravegherea activ[
Femeile ce prezint\ DCIS cu risc sc\ -
zut, dintre care majoritatea vor avea 
vie]i lungi [i productive f\r\ nicio 
interven]ie, sunt împinse în grab\ spre 
sala de opera]ie, r\mânând cu o stare 
de anxietate pentru tot restul vie]ii. Ar 
trebui s\ le oferim în schimb op]iunea 
supravegherii active. Radioterapia 
dup\ excizarea tumorii sau dup\ 
mastectomie este înc\ procedura 
standard pentru cancerul invaziv cu 
receptor hormonal pozitiv la femeile 
în postmenopauz\, de[i trei studii 
clinice randomizate (primul efectuat 
în 2005) au conchis c\ ar fi suficiente 
doar excizia tumorii [i terapia 
endocrin\.

În fine, p\strarea denumirii de 
boal\ minim letal\ în nomenclatura 
studiilor mascheaz\ semnalul 
tratamentelor eficiente [i împiedic\ 
eforturile noastre de a g\si metode 
terapeutice sau de screening mai bine 
adaptate pentru persoanele care au 
cele mai mari [anse de a beneficia 
de ele. Progresul în medicina 
personalizat\ depinde, pe de o parte, 
de valorificarea realiz\rilor ob]inute în 
medicina molecular\ [i în cibernetic\, 
pentru a identifica persoanele cu risc 
de cancere semnificative, iar pe de 
alt\ parte, de concentrarea eforturilor 
de screening [i de preven]ie în direc -
  ]ia cre[terii la maximum a impactului 
[i a reducerii la minimum a efectelor 
nocive.

Modificarea nomenclaturii va duce 
la o schimbare a ceea ce investigheaz\ 
cercet\torii [i a ceea ce raporteaz\ 
clinicienii investigatori. Astfel, va 
deveni posibil\ axarea, într-o mai 
mare m\sur\, pe bolile ce afecteaz\ 
direct s\n\tatea femeilor, reducând 
pagubele considerabile produse de 
cancerele sânului, care provoac\ 
anual, numai în SUA, 40 000 de 
decese.

Tratarea în exces a persoanelor 
f\r\ risc de deces nu îmbun\t\]e[te 
vie]ile celor cu risc maxim. Revizuirea 
nomenclaturii cancerului este una 
dintre cele mai importante etape de 
parcurs pentru a îmbun\t\]i evolu]ia [i 
calitatea vie]ii pacien]ilor oncologici.

" C E L U L E
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nu Eliminarea termenului de cancer 
pentru tumorile cu risc sc\zut impune 
cunoa[terea evolu]iei naturale a 
tumorii, pentru a fi siguri c\ pacien -
  ]ii nu sunt trata]i insuficient. Cu toate 
acestea, biopsiile furnizeaz\ informa -
  ]ii numai despre proba care reprezint\ 
doar o por]iune mic\ din tumor\. 
Pentru a avea certitudinea c\ tumora 
nu are componente cu risc mai mare, 
necuprinse în e[antion, este necesar\ 
excizia complet\.

 În practic\, este imposibil de stabilit 
evolu]ia natural\ a oric\rei tumori cu 
risc sc\zut, din cauz\ c\ excizia pentru 
diagnosticul definitiv îi schimb\ cursul 
natural [i nu se mai poate [ti cum 
s-ar fi comportament tumora dac\ nu 
era tratat\. Oatare incertitudine ar 
putea duce [i la subestimarea frecven -
  ]ei diagnosticului în exces, având 
în vedere faptul c\ unele "cancere 
vindecate" nu ar fi progresat chiar 
dac\ nu ar fi fost tratate. 

S-a sugerat s\ fie reclasificat 
cancerul de prostat\ cu scor 
Gleason 3+3=6 ca non-cancer, pentru 
c\ la niciunul dintre b\rba]ii care au 
avut o astfel de tumor\ la biopsia din 
prostatectomia radical\ nu au ap\ -
rut ulterior metastaze.14 Oricum, un 
diagnostic de cancer de prostat\ cu 
scor Gleason 6 poate fi stabilit numai 
dup\ o prostatectomie radical\, dat 
fiind faptul c\ peste 30% dintre b\rba- 
]ii cu scor Gleason 6 la biopsie mai 
au în prostat\ o tumor\ de grad mai 
mare care nu a fost e[antionat\. 

Nu ar fi de niciun folos 
s\ inform\m un pacient 
cu complica]ii dup\ 
prostatectomie radical\ c\ 
nu are cancer, deoarece 
biopsia a ar\  tat c\ tumora 
avea scor Gleason 6. 
Redenumirea cancerelor va 
afecta [i paci   en]ii care au 

suferit o interven]ie radical\ înainte 
de adoptarea noii terminologii. Ei 
vor avea impresia c\ au primit un 
tratament major care nu era necesar, 
pentru o afec]iune necanceroas\. {i 

utilizarea unei alte terminologii poate 
induce confuzie [i anxietate.

 S-a recomandat ca unele 
carcinoame tiroidiene cu risc sc\zut s\ 
fie reclasificate ca tumori cu "poten]ial 
malign incert." Un astfel de termen 
ar putea fi totu[i interpretat gre[it, 
sugerând c\ anatomopatologul nu 
este sigur dac\ tumora este benign\ 
ori letal\. O etichet\ de tumor\ 
necanceroas\ ar putea afecta [i nivelul 
ajutorului pentru care este eligibil 
pacientul, ceea ce în cazul tumorilor 
cu risc sc\zut ar putea avea o mai 
mic\ importan]\. Eliminarea etichetei 
de cancer nu ar preveni, îns\, gravele 
consecin]e psihosociale [i financiare 
dac\ ar fi înso]it\ de o recomandare 
de monitorizare prelungit\, ca în cazul 
supravegherii active pentru cancerul 
de prostat\. 

Educa’ia este esen’ial[ 
În loc s\ ne concentr\m pe semantic\, 
solu]ia ar fi educarea tuturor, 
începând de la popula]ia s\n\toas\ 
pân\ la cadrele medicale, cu privire 
la semnifica]ia diagnosticului de 
cancer. Atunci când pun un astfel de 
diagnostic, anatomopatologii clasific\ 
tipul tumorii, f\r\ a indica neap\ -
rat evolu]ia ei în particular, ce ar 
depinde [i de al]i factori, ca gradul 
[i stadiul tumorii. Fa]\ de un cancer 
tiroidian papilar de 5 cm, care are un 
risc substan]ial de metastaz\, unul de 
0,5 cm va fi, probabil, total inofensiv 
dac\ este îndep\rtat, dar poate 
progresa spre o tumor\ semnificativ\ 
clinic dac\ e l\sat netratat. Astfel, 
un diagnostic de cancer tiroidian 
este echivalent cu unul de infec]ie 
pulmonar\; acesta din urm\ poate 
include bron[ita viral\ ce nu necesit\ 
tratament, pneumonia bacterian\ 
care se vindec\ în general u[or dac\ 
este tratat\ prompt cu antibiotice, dar 

În practic[ este 
imposibil[ stabilirea
evolu’iei naturale
a oric[rei tumori 
cu risc sc[zut

Murali Varma este  
medic specialist 
histopatolog,  
Department of Cellular 
Pathology, University 
Hospital of Wales, Cardiff  
wptmv@cf.ac.uk 

Pacienţii sunt alarmaţi inutil de faptul că tumorilor cu risc scăzut li se dă denumirea de cancer, 
susţine Laura J Esserman, dar Murali Varma contrargumentează că şi folosirea altor termeni 
poate genera confuzie, soluţia fiind o mai bună educaţie
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În 2007, dup\ o "mare" petrece-
re de ziua mea, m-am hot\rât s\ 
îl rog pe medicul meu de fami-
lie s\ se uite la o leziune de pe 
nara mea, ce p\rea s\ fie aco-
lo dintotdeauna. Nici m\car nu 
puteam fi sigur\ c\-i observa-

COMENTARIUL PACIENTULUI 

Terminologia�derutantă�a�cancerelor�şi�
a leziunilor precanceroase  
mi-a accentuat anxietatea
Birte Twisselmann a r[mas cu un sentiment de îngrijorare din cauza limbajului opac 
folosit de medicii care i-au investigat o tumor[ suspect[ pe nas ;i apoi o  
pat[ închis[ la culoare pe picior

nimic alarmant. Dup\ o exami-
nare îndelungat\ [i am\nun]it\, 
mi-a spus: "Cred c\ este un car-
cinom cu celule bazale." 

Eram înm\rmurit\ – nu m\ 
a[teptasem la nimic serios. Cel 
pu]in la nimic care s\ sune se-

sem cre[terea, dar în mod cert 
se m\rise. Motivat\ numai de 
vanitate, am fost de acord s\ fac 
un control la spital. 

Dermatologul a comentat c\ 
eram, categoric, o adoratoare a 
soarelui, dar tot nu mi s-a p\rut 

[i infec]ii grave ca sindromul acut 
respirator sever (SARS), cu un risc de 
mortalitate considerabil. 

Riscul continuu 
Noua terminologie duce frecvent 
la confuzie, astfel încât o abordare 
alternativ\ ar fi recalibrarea 
pragurilor pentru diagnosticul de 
cancer. Exist\ o concep]ie gre[it\ c\ 
no]iunile de benign [i malign sunt 
biologic distincte când, în realitate, 
este vorba de o cre[tere continu\ a 
riscului, de la prognosticul benign 
sau bun la prognosticul prost. Pragul 
minim de risc care diferen]iaz\ 
cancerul cu prognostic benign de 
cel cu prognostic bun este arbitrar, 
astfel încât un prag sc\zut duce la 
exces de diagnostic ([i de tratament), 
iar un prag mai înalt implic\ riscul 
de omisiune a diagnosticului ([i a 
terapiei). 

O alt\ strategie ar fi ridicarea 
pragului acestui risc arbitrar pentru 
diagnosticul anatomopatologic al 

cancerului, astfel încât unele cancere 
cu risc foarte sc\zut s\ fie clasificate ca 
benigne. Dac\ popula]ia ar fi educat\ 
c\ benign înseamn\, mai degrab\, 
un risc foarte sc\zut decât f\r\ niciun 
risc, ar putea fi evitate denumirile ce 
induc anxietate. Recent, Organiza]ia 
Mondial\ a S\n\t\]ii a redenumit un 
subtip de cancer renal ca neoplasm 
renal multilocular chistic cu poten-
  ]ial malign sc\zut, pentru c\ nu au 
fost semnalate recidive ori metastaze. 
Dat fiind faptul c\ aceste tumori au 
o evolu]ie benign\, o alt\ modalitate 
ar fi extinderea spectrului patologic 
al chistului benign renal multilocular 
astfel încât s\ includ\ acest tip de 
tumor\. 

Crearea unor entit\]i noi implic\ 
riscul de confuzie, a[a c\ este imperios 
necesar ca educa]ia public\ privitoare 
la natura cancerului s\ fie prioritar\.

HEAD TO HEAD
Should we rename low risk cancers?
A se cita: BMJ 2018;363:k4699
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rios. Cuvântul "carcinom" m-a 
f\  cut s\ intru imediat în panic\ 
[i s\ nu mai am niciun gând 
ra   ]io   nal. Lucrasem mul]i ani la 
The BMJ [i ca traduc\tor de tex-
te medicale, a[a c\ am avut de-a 
face cu articole ce tratau tot fe-
lul de subiecte grave. Dup\ o 
util\ conversa]ie cu un coleg cu 
instruire medical\, "de ce eu?" a 
devenit "de ce nu eu?". {i, bine-
în]eles, toat\ lumea îmi spunea: 
"Ei, nu e chiar cancer – n-o s\ 
mori din asta." 
Dar dac[? 
Chiar dac\ [i eu eram pe de-
plin con[tient\ de asta, aveam 
în continuare nelini[ti [i griji. 
Dar dac\ nu m-a[ fi dus la me-
dic atunci? A[ fi sfâr[it cu o 
gaur\ în fa]\? Am f\cut o biop-
sie în august, la câteva luni dup\ 
vizita mea ini]ial\ la spital, iar 
în octombrie tumora a fost exci-
zat\. Sim]eam ceea ce p\rea s\ 
fie o gaur\ enorm\ pe o parte a 
nasului, de[i a durat doar câte-
va s\pt\mâni. Asta mi-a accen-
tuat spaima ira]ional\ c\ leziu-
nea este considerat\ cancer cu 
un motiv întemeiat. 

Pân\ în decembrie mi-am f\
cut un splendid transplant de 
piele de pe partea lateral\ a fe- 
]ei [i totul se vindeca frumos. 
Panica a disp\rut, pân\ la exa-
menul de control din februarie 
2008, când i-am alertat pe cei 
de la spital în leg\tur\ cu o pat\ 
închis\ la culoare pe talp\, care 
era [i ea acolo de ani de zile, 
dac\ nu de zeci de ani. 

unui bob de linte? Nu [tiu de 
ce, dar toate acele denumiri 
în greac\ [i latin\ m\ îngrijo-
rau mai mult decât carcinomul 
cu celule bazale sau chiar decât 
termenul "ulcer eroziv," folosit 
cu doi ani în urm\, de prietenii 
mei, ca s\-l descrie. 

O astfel de exprimare nu este 
o etichet\ ca termenul de can-
cer, dar sim]eam c\ are un sens 
ascuns, care s\ nu fie pe în]ele-
sul pacientului – din cauza lip-
sei clarit\]ii (pentru cineva din 
afara domeniului), era tot un 
factor declan[ator de team\ [i 
anxietate. Înainte de acea scri-
soare, un medic o numise lezi-
une "u[or canceroas\", a[a c\, 
poate, nelini[tea mea era înte-
meiat\.

Sunt în continuare bine dar, 
trebuie s\ recunosc, mai sunt 
momente când eticheta de "can-
cer" m\ cam îngrijoreaz\. Ca [i 
aceea de "displazic."

Birte Twisselmann, redactor The BMJ 
pentru editoriale ;i necroloage,    
btwisselmann@bmj.com

PATIENT COMMENTARY 
Confusing terminology for cancers 
and precancerous lesions increased 
my anxiety 
A se cita: BMJ 2019;364:k4946

De la nas la picior
Medicul nu avea un nume pen-
tru aceast\ leziune – am presu-
pus c\ ]inea de domeniul his-
tologiei (a[a cum subliniaz\ 
Murali Varma în partea sa de 
dezbatere) – ceea ce, surprinz\ -
tor, era o u[urare. Lipsa unei 
etichet\ri p\rea mult mai pu]in 
amenin]\toare, chiar dac\ de-
cizia exciz\rii mi-a accentuat 
anxietatea [i mi-a creat dificul  -
 t\]i la mers timp de câteva s\pt\ -
mâni, în care am avut grij\ s\ 
nu rup cicatricea. 

Carcinomul cu celule bazale 
poate c\ nu a fost "chiar cancer" 
– nu a recidivat sau metastazat 
– dar confruntarea cu dou\ lezi-
uni suspecte în mai pu]in de un 
an mi-a provocat mult\ îngri-
jorare în timp. Mai sunt atâtea 
alte p\r]i ale corpului între nas 
[i picior... 

O aluni’[ sub forma unui  
bob de linte 
La scurt\ vreme, în martie 
2009, am fost supus\ unui 
nou control [i apoi externat\. 
În scrisoarea de externare se 
men]io na: "Carcinom cu celule 
bazale pe partea dreapt\ a 
nasului, excizat, 0,75 mm de 
la marginea intern\," dup\ 
cum m\ a[teptam. Pe urm\: 
"Nev lentiginos acral displazic, 
u[or atipic, pe talpa stâng\, 
excizat în 17 martie 2008, 
excizie complet\ cu margine  
de 2 mm." 

Ce înseamn\ asta când e[ti 
acas\? O "aluni]\" sub forma 

D a r  d a c ă  n u  m-a ş

A ş  f i  s f â r ş i t  c u

f i  d u s  l a  m e d i c
a t u n c i ?

o  g a u r ă
î n  f a ţ ă
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VEDERE DE ANSAMBLU

Londra�dă�replica�criticilor�de�peste�Atlantic
În urma post[rii, pe Instagram, a unei fotografii legate de vindecarea sa dup[ chirurgia ;oldului, 
Andy Murray a declan;at o dezbatere transatlantic[ privitoare la îngrijirile postoperatorii. 

Un grup de cadre medicale din SUA 
au criticat aranjamentul tuburilor de 
drenaj [i al pansamentelor, în timp 
ce al]ii au ap\rat procedurile folosite.

Dezbaterea a început dup\ ce, în 
data de 29 ianuarie a.c., tenismanul 
câ[tig\tor de Grand Slam a postat o 
fotografie proprie, cu urm\torul co-
mentariu: "Am suferit o opera ]ie de 
refacere a [oldului, ieri diminea]\, 
la Londra... m\ simt cam zdrobit în 
momentul \sta, dar sper c\ am sc\ -
pat de durerea de [old. Acum am un 
[old de metal."

A doua zi, pe Tweeter a ap\  rut o 
copie a fotografiei, adnotat\ cu cri-
tici ale procedurilor folosite, postat\ 
de c\tre Association for Vascular 

Access, o organiza]ie din SUA re-
prezentând cadrele medicale care se 
ocup\ cu inser]ia cateterelor în vase-
le de sânge.

"Pacientul este un juc\tor profesio-
nist de tenis dreptaci, ar trebui pus\ 
canula în bra ]ul stâng," scria într-un 
comentariu.

"Man[eta tensiometrului ar tre-
bui s\ fie pe bra]ul liber, nu pe cel cu 
perfuzia," se afirma în altul.

Anestezi[tii din Marea Britanie 
[i al]ii au r\spuns acestor critici 
argumentînd c\, probabil, Murray 
a stat întins pe partea stâng\ pentru 
opera]ie, astfel încât era normal ca 
perfuzia [i man[eta tensiometrului s\ 
fie pe bra]ul drept.

Comentând pe Twitter, 
Helgi Johannsson, medic specia-
list anestezist [i director medical la 
Imperial College Healthcare NHS 
Trust din Londra, a spus c\ dezba-
terea "scoate în eviden]\ modul în 
care, de multe ori, protocoalele [i 
politicile proiectate pentru sec]ie nu 
func]ioneaz\ atunci când sunt pur [i 
simplu copiate într-un mediu de bloc 
operator."

Tom Moberly, UK editor, The BMJ

THE BIG PICTURE 
London volleys back transatlantic criticism 
A se cita: BMJ 2019;364:l575

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Man;eta tensiometrului ar trebui 
s[ fie pe bra’ul f[r[ perfuzie

P[rul de pe bra’ trebuia  
s[ fie tuns

Se vede sânge în 
tubul IV 

Pansamentele nu sunt ocluzive  
;i trebuie s[ fie schimbate

Dou[ perfuzii intravenoase… în 
acela;i bra’ ;i, posibil, în aceea;i 

ven[?

Pacientul este un  juc[tor profesionist de tenis dreptaci,  
ar trebui pus[ canula în bra’ul stâng 

Era necesar[ ândep[rtarea clemelor 
imediat dup[ opera’ie. Nu pot fi 

dezinfectate ;i cresc riscul de  
infec’ie, dup[ cum se ;tie
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cercetare

Micul�dejun:�o�strategie�bună�pentru�
scăderea�în�greutate?�
O analiz[ sistematic[ ;i meta-analiz[ (mai jos ;i la pagina 98)  
sugereaz[ c[ neluarea micului dejun nu duce neap[rat la mâncatul  
în exces mai târziu în timpul zilei, a;a cum se credea înainte 

Micul dejun ;i sc[derea în greutate
Analiza efectelor micului dejun asupra greut[’ii 
corporale ;i aportului energetic 

Rezumat vizual 

Analiz[ sistematic[ ;i meta-analiz[ 

Valorile pozitive 
sunt în favoarea 
omiterii micului 
dejun 

Global

13 studii unice identificate

zile

Studii 
clinice cu 
grupuri 
paralele

Studii 
clinice 

transversale

Toate studiile au avut un risc mare de erori sistematice, 
în principal din cauz[ c[ nu a fost aplicat[ metoda orb 
nici pentru alocare, nici pentru analiz[

Calitatea 
studiilor

Cre;terea în 
greutate (kg) Energia zilnic[ (kJ)

Modific[rile 
greut[’ii corporale 

studiate

Aportul energetic 
în 24 de ore 

studiat 

E posibil ca ad[ugarea micului dejun s[ nu fie o strategie bun[ pentru  
sc[derea ponderal[, chiar dac[ este deja un obicei alimentar
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OPINIE BMJ  Tim Spector 

Micul�dejun�–�doar�un�alt�mit�referitor�la�dietă?

Convingerea c\ micul dejun este 
cea mai important\ mas\ a zilei a 
fost s\dit\, în cei mai mul]i dintre 
noi, de la o vârst\ fraged\ – în-
cepând cu ceea ce auzeam de la 
mama când întârziam la [coal\ [i 
terminând cu campaniile guvernu-
lui care ne îndemnau s\ "mergem 
la serviciu cu oul mâncat." 

În ultimii 50 de ani am fost bom-
barda]i cu mesaje ce pream\  reau 
beneficiile pentru s\n\tate ale vari-
atelor cereale procesate [i ov\  zului 
fiert. Mul]i cred c\ pr\jelile diverse 
sunt principala contribu]ie a britani-
cilor la buc\t\ria interna]ional\. 

Ni se spune c\ micul dejun ajut\ 
metabolismul [i c\, dac\ s\  rim 
peste el, vom fi mult mai fl\  mânzi 
în cursul zilei, a[a c\ vom mân-
ca prea mult [i ne vom îngr\[a. 
Toate acestea nu sunt doar po -
ve[ti vechi de-ale nevestelor. Sunt 
men]ionate cât se poate de clar 
în actualele ghiduri elaborate de 
Public Health England [i NHS, 
preg\tite de un comitet [tiin]ific de 
exper]i [i beneficiind de contribu  - 
]ii din industria alimentar\. Reco-
mand\rile respective se oglindesc 
în multe alte ghiduri na  ]ionale, ca 
[i în mass media [i în paginile de in-
ternet din întreaga lume. Dar dac\ 
nu este decât înc\ un mit referitor 
la diet\? 

Mit alimentar demascat
Dezavantajele omiterii micului 
dejun au fost recent demitizate de 
câteva studii clinice randomizate. 
Analiza sistematic\ [i meta-analiza 
efectuate de Sievert [i colab. includ 
11 studii clinice randomizate despre 
omiterea micului dejun care au fost 
finalizate pân\ în prezent. Între ele 
existau diferen]e mari în privin]a 
duratei [i a calit\]ii, iar [apte dintre 
ele au analizat atât modific\rile de 
greutate cât [i pe cele ale consumu-
lui de energie. 

Concluziile au fost similare cu 
cele ale analizelor calitative recente, 
în mare parte ignorate, [i anume, c\ 
nu exist\ dovezi în sprijinul afirma- 
]iei c\ omiterea micului dejun duce 
la cre[terea greut\]ii sau reduce rata 
metabolic\ de repaus. 

Mai mult decât atât, dovezi rezo-
nabile sugereaz\ acum c\ omiterea 
micului dejun poate s\ fie, de fapt, 
o util\ strategie pentru sc\derea în 
greutate. De ce a fost totul inter-
pretat atât de gre[it de speciali[ti în 
trecut? Exist\ câteva motive, legate 
de convingerile tradi]ionale despre 
nutri]ie. Ni se spune s\ mânc\m pu- 
]in [i des – "s\ ciugulim" în loc s\ 
"înfulec\m", pentru a evita "stresul" 
provocat în organism de digestia 
unor cantit\]i mari de mâncare, în 
special în partea a doua a zilei, când 
vârfurile glucozei sunt mai mari [i 
ratele metabolice mai mici. Ra]io -
namentul era bazat pe multiple stu-

dii pe animale mici [i pe un num\r 
restrâns de studii de scurt\ durat\ 
pe oameni. Conceptul compens\ -
rii în exces mai târziu, în timpul 
zilei, era corect, iar cei care nu iau 
micul dejun m\nânc\ într-adev\r 
mai mult la prânz [i î[i reduc pu]in 
activitatea – dar nici pe departe 
suficient pentru a compensa aportul 
energetic pierdut. 

Afectate de erori sistematice
Exper]ii au fost indu[i în eroare [i 
de faptul c\, potrivit multor stu-
dii observa]ionale, persoanele cu 
obezitate [i cele cu diabet s\reau 
peste mese mai des decât cele 
slabe. Aceast\ concep]ie a devenit 
înr\d\  cinat\ în dogma nutri]ional\. 
În realitate, studiile observa]ionale 
erau afectate de erori sistemati-
ce. Cei care nu luau micul dejun 
erau, în general, mai s\raci, mai 
pu]in educa]i, mai pu]in s\n\to[i [i 
aveau o alimenta]ie per ansamblu 
mai proast\. Oamenii cu surplus 
ponderal aveau o probabilitate mai 
mare de a încerca s\ ]in\ regim, iar 
dup\ ce f\ceau excese se sim]eau 
adesea vinova]i [i s\reau peste o 
mas\. 

În ciuda acestor vicii în cercetare 
[i a cre[terii constante a dovezilor 
contrarii din studiile clinice ran-

Nu exist[ dovezi 
în m[sur[ s[ 
sus’in[ afirma’ia 
c[ omiterea 
micului dejun 
duce la cre;terea 
greut[’ii

Mul’i cred c[ 
pr[jelile diverse 
constituie principala 
contribu’ie a 
britanicilor 
la buc[t[ria 
interna’ional[
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domizate, ideea c\ s\ritul peste 
mese este nes\n\toas\ a persistat 
de-a lungul mai multor decenii. S\ 
nu omitem micul dejun este [i în 
prezent una dintre recomand\rile 
f\cute în cadrul sistemului public 
de s\n\tate britanic (NHS) prin 
intermediul Public Health England 
[i constituie unul din cele opt 
mesaje cheie pentru o alimenta]ie 
s\n\toas\, inclus în ghidurile de 
profil ale americanilor, concepute 
de US Department of Agriculture 
(Ministerul Agriculturii), [i ale aus-
tralienilor (Australian Guidelines 
for Nutrition – Ghidul Mutri]ional 
Australian). 

Un alt argument obi[nuit al 
taberei pro-micul dejun este cel c\, 
pe lâng\ reducerea obezit\]ii, masa 
de diminea]\ este esen]ial\ pentru 
starea de bine mintal\ a copiilor, 
chiar dac\ sunt în general bine 
hr\  ni]i. Dovezile, în mare parte ob-
serva]ionale, au tot o calitate slab\ 
[i, probabil, con]in acelea[i erori ca 
[i în cazul adul]ilor.

Restric’ii ale duratei meselor 
Se acumuleaz\ [i dovezi ce atest\ 
faptul c\ restric]iile cu privire la du-
rata meselor [i la cre[terea interva-
lurilor de timp dintre ele pot ajuta 
anumite persoane s\ sl\beasc\. 
Unele dintre datele recente, ce par 
ilogice pentru adep]ii concep]iilor 
tradi]ionale, au totu[i sens dac\ sunt 
analizate în contextul rolului jucat 
de microbiomul intestinal în s\n\ -
tatea [i metabolismul oamenilor. 
Comunitatea format\ din 100 de 
miliarde de microbi intestinali are 
un ritm circadian [i prezint\ varia]ii 
ale compozi]iei [i func]iilor înainte 
[i dup\ mas\. Unele date sugereaz\ 
chiar posibilitatea ca pauzele scurte 
între mese s\ aib\ un impact favor-
abil asupra acelei comunit\]i micro-
biene care, ca [i noi, ar putea avea 
nevoie de odihn\ [i recuperare, 
ceea ce ar putea fi important pentru 
s\n\tatea intestinelor oamenilor. 

Aproximativ o treime din popu    - 
la]ia ]\rilor dezvoltate sar în mod 
regulat peste micul dejun, în timp 

ce multe persoane (printre care [i 
eu) îl savureaz\. Asta nu înseamn\ 
c\ to]i cei supraponderali ar bene-
ficia de omiterea micului dejun. 
Unii oameni sunt "programa]i" 
astfel încât prefer\ s\ m\nâce mai 
devreme, iar al]ii mai târziu în 
cursul zilei, în concordan]\ cu me-
tabolismul fiec\ruia în parte. 

Principiul "o m\sur\ unic\ pentru 
to]i" [i ghidurile alimentare nor-
mative care se actualizeaz\ lent [i 
sunt pline de informa]ii gre[ite par 
a fi tot mai d\un\toare, în defavoa-
rea mesajelor importante pentru 
s\n\tate. În a[teptarea modific\rii 
actualelor recomand\ri, nu se poate 
întâmpla nimic r\u dac\ încerc\m 
s\ facem experimente personale 
s\rind peste micul dejun.

Tim Spector, profesor de epidemiologie 
genetic[, King’s College London 

G[si’i versiunea complet[ cu bibliografie ;i 
conflictele de interese pe bmj.com/blogs

BMJ OPINION
Breakfast – just another diet myth?

Întrebarea studiului  Care este efectul consumului regulat 
al micului dejun asupra modific[rii greut[’ii ;i aportului 
energetic la persoanele care tr[iesc în ’[ri cu venituri mari? 

Metode  Au fost c[utate în PubMed, Ovid ;i CINAHL studii 
clinice randomizate, controlate, publicate între ianua-
rie 1990 ;i ianuarie 2018, ce investigau efectul micului 
dejun asupra greut[’ii corporale sau a aportului energe-
tic. De asemenea, în octombrie 2018 au fost explorate 
ClinicalTrials.gov ;i portalul de c[utare International 
Clinical Trials Registry Platform al Organiza’iei Monidale 
a S[n[t[’ii, pentru a identifica studiile clinice controlate, 
randomizate, care au fost înregistrate, dar înc[ nepu-
blicate ori aflate în curs de desf[;urare; au fost eligibile 
cele care au comparat consumul micului dejun cu omi-
terea acestuia, folosind o m[sur[ a greut[’ii corporale 

sau a aportului de energie la adul’ii din ’[rile cu venituri 
mari. Doi referen’i au extras datele ;i au evaluat riscul 
de erori sistematice al studiilor incluse. Au fost efectuate 
meta-analizele efectelor aleatorii ale influen’ei consumului 
micului dejun asupra greut[’ii corporale ;i aportului 
energetic zilnic.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Din cele 13 studii inclu-
se, ;apte au examinat efectul consumului micului dejun 
asupra greut[’ii, iar 10, efectul asupra aportului energetic. 
Meta-analiza a g[sit o diferen’[ mic[ între valorile greu-
t[’ii în favoarea participan’ilor care nu mâncau nimic 
diminea’a (diferen’a medie 0,44 kg, intervalul de încredere 
95% 0,07–0,82), dar au existat unele neconcordan’e între 
rezultatele studiului (I2=43%). Cei care luau micul dejun au 
avut un aport energetic zilnic total mai mare decât ceilal’i 
(259,79 kcal/zi, 78,87–440,71; 1 kcal=4,18 kJ), de;i rezul-
tatele studiului variau substan’ial (I2=80%). Toate studiile 
incluse aveau un risc de erori sistematice mare sau neclar 
în cel pu’in un domeniu, iar perioada de urm[rire era 
scurt[, a;a c[ datele prezentate de autorii lor trebuie s[ 
fie interpretate cu pruden’[.

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză a studiilor clinice randomizate, controlate

Efectul micului dejun asupra greutăţii  
şi aportului energetic
Sievert K, Hussain SM, Page MJ ;i colab. 
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Ce aduce nou prezentul studiu  Actualul studiu sugereaz[ 
c[ ad[ugarea micului dejun s-ar putea s[ nu fie o strate-
gie bun[ pentru sc[derea în greutate. Este necesar s[ se 
adopte o atitudine precaut[ atunci când se recomand[ 
micul dejun pentru sc[derea ponderal[ la adul’i. Pentru a 
examina rolul micului dejun în gestionarea greut[’ii corpo-
rale e nevoie de mai multe studii de bun[ calitate.

Nu au fost declarate conflicte de interese. 

Detalii complete despre finan’are pe bmj.com

Datele ;i codul analizei statistice sunt disponibile pe                                        
Open Science Framework: https://osf.io/sqgn9/.

Înregistrarea studiului PROSPERO CRD42017057687.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and  
meta-analysis of randomised controlled trials
Effect of breakfast on weight and energy intake
A se cita: BMJ 2019;364:l42
Gāsiţi articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k142 

Meta-analiza efectelor aleatorii ale diferen’ei medii în privin’a greut[’ii ;i a aportului energetic total, pe baza 
consumului micului dejun sau a omiterii acestuia 

Autorul ;i anul studiului  Diferen’a medie (CI 95%)  Greutatea (%) 
Modificarea greut[’ii (kg) 
Studii clinice cu grupuri paralele 
   Betts 2014  0,20 (de la −0,47 la 0,87)  14,95 
   Chowdhury 2016  0,80 (de la −0,14 la 1,74)  10,19 
   Dhurandar 2014a  0,12 (de la −0,33 la 0,57)  20,08 
   Dhurandar 2014b  −0,15 (de la −0,68 la 0,38)  18,10 
   Geliebter 2014a  1,06 (de la −0,14 la 2,26)  7,31 
   Geliebter 2014b  1,44 (de la 0,38 la 2,50)  8,71 
   LeCheminant 2017  0,60 (de la 0,03 la 1,17)  17,15 
   Schlundt 1992a  2,70 (de la −0,06 la 5,46)  1,73 
   Schlundt 1992b  −1,70 (de la −5,25 la 1,85)  1,08 
Studii clinice transversale
   Farshchi 2005  −0,30 (de la −4,71 la 4,11)  0,71 
Global (I2=43,0%, P=0,072)  0,44 (de la 0,07 la 0,82)  100,00 
Aportul energetic total zilnic (kcal/zi)* 
Studii clinice cu grupuri paralele
   Betts 2014  539,00 (de la 172,98 la 905,02)  9,53 
   Chowdhury 2016  338,00 (de la −258,81 la – 934,81)  5,79 
   LeCheminant 2017  267,00 (de la 8,17 la – 525,83)  11,84 
Studii transversale
   Astbury 2011  −7,00 (de la −246,17 la 232,17)  12,28 
   Clayton 2015  654,00 (de la 288,04 la 1019,96)  9,53 
   Farshchi 2005  −91,00 (de la −199,76 la 17,76)  14,80 
   Levitsky 2013  411,00 (de la 56,05 la 765,95)  9,76 
   Reeves 2014  161,00 (de la −30,53 la 352,53)  13,30 
   Yoshimura 2017  362,00 (de la 164,24 la 559,76)  13,17 
Global (I2=79,5%, P=0,000)  259,79 (de la 78,87 la 440,71)  100,00 
Dhurandhar 2014a – bazat pe subsetul de participan’i identifica’i drept consumatori de mic dejun în general; 2014b – bazat pe subsetul de participan’i 
identifica’i drept neconsumatori de mic dejun în general; Geliebter 2014a – bazat pe compara’ia între consumul de fulgi de porumb ;i neluarea micului 
dejun; 2014b – bazat pe compara’ia între consumul de ov[z fiert ;i neluarea micului dejun (dimensiunea e;antionului pentru grupul f[r[ mic dejun a fost 
înjum[t[’it[ în fiecare compara’ie pentru a evita num[r[toarea dubl[); Schlundt 1992a – bazat pe subsetul de participan’i identifica’i drept consumatori 
de mic dejun în general; 1992b – bazat pe subsetul de participan’i identifica’i drept neconsumatori de mic dejun în general.
*1 kcal=4,18 kJ=0,00418 MJ.

NOUL MOD DE VIZUALIZARE A DATELOR 
The BMJ folose;te un format nou pentru 
vizualizarea rezumatului datelor rezultatelor în 
lucr[rile selec’ionate, pentru a le oferi cititorilor 
o perspectiv[ asupra studiilor incluse în 
analizele sistematice. Prima astfel de vizualizare 
prezint[ datele analizei de pe aceast[ pagin[, 
accesat[ prin link-ul de mai jos. Se bazeaz[ pe 
tehnica GOfER (Graphical Overview for Evidence 
Reviews), creat[ de Will Stahl-Timmins, designer 
grafic de date al revistei The BMJ’s în perioada 
în care studia pentru doctorat la Exeter Medical 
School.1 The BMJ apreciaz[ feedback-ul dvs. cu 
privire la utilitatea acestei vizualiz[ri ;i sugestiile 
de îmbun[t[’ire. Acestea pot fi postate ca un 
r[spuns rapid online prin articolul publicat sau 
pe Twitter #BMJinfographic. 

1    Stahl-Timmins WM. Information Graphics in Health Technology Assessment (PhD thesis), University of Exeter, 2011; 
https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/4026’ 
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Întrebarea studiului  Ce schimb[ri au ap[rut la nivelul 
productivit[’ii ;i al fluxului pacien’ilor ca urmare a prezen’ei 
secretarilor medicali în departamentele de urgen’e? 

Metode  Actualul studiu clinic randomizat a evaluat efectul 
secretarilor medicali în cinci departamente de urgen’e din 
Australia. Un secretar medical este un func’ionar asistent 
al medicului, care înregistreaz[ consulta’iile doctor-paci-
ent la patul bolnavului în timp real (scriind noti’e medicale 
în dosarul electronic), planific[ investiga’iile ;i paturile, 
g[se;te persoane ;i informa’ii, programeaz[ consulta’ii 
;i se ocup[ de certificate de boal[/foi de recomand[ri. 
Optzeci ;i opt de medici de urgen’e au lucrat împreun[ cu 
12 secretari medicali competen’i. M[sur[torile au inclus 
productivitatea doctorilor (num[r total de pacien’i, cu 
trimitere din asisten’a primar[), fluxul pacien’ilor (timpul 
de a;teptare pân[ la consulta’ie, durata ;ederii în sec’ie) 
;i productivitatea medicilor în departamentele de urgen’e. 
Au fost analizate prejudiciile raportate de secretarii medi-
cali ;i s-a efectuat o analiz[ cost-beneficiu.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Au fost colectate date din 
589 de ture în care au lucrat secretari (5 098 de pacien’i) 
;i 3 296 de ture f[r[ secretari (23 838 de pacien’i) din 
noiembrie 2015 pân[ în ianuarie 2018. Prezen’a secreta-
rilor a m[rit productivitatea medicilor de la 1,13 (interval 
de încredere 95% 1,11–1,17) la 1,31 (1,25–1,38) paci-
en’i pe or[ pe medic, reprezentând un câ;tig de 15,9%. 
Consulta’iile primare au crescut de la 0,83 (0,81–0,85) la 
1,04 (0,98–1,11) pacien’i pe or[ pe medic, reprezentând 
un câ;tig de 25,6%. Durata medie a ;ederii a sc[zut de 
la 192 de minute (interval intercuartil 108-311) la 173 de 
minute (96-208), reprezentând o reducere de 19 minute 
(P<0,001). Nu a fost raportat niciun prejudiciu semnifi-
cativ corelat cu activitatea secretarilor medicali. Analiza 
cost-beneficiu a relevat o situa’ie financiar[ favorabil[. 
Studiul a fost pragmatic ;i limitat de faptul c[ înrolarea 
s-a rezumat doar la unit[’i medicale ;i doctori speciali;ti 

în medicina de urgen’[ (nu ;i reziden’i) din Australia, 
nu a reu;it s[ aplice în cazul medicilor ;i investigatorilor 
procedura orb privind prezen’a secretarilor medicali ;i nu 
a cuantificat orele suplimentare neînregistrate. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Secretarii medicali au 
m[rit productivitatea medicilor ;i au redus durata ;ederii 
pacien’ilor, în 300 de consulta’ii fiind raportat un singur 
eveniment minor legat de siguran’a pacientului. O ana-
liz[ financiar[ cost-beneficiu este favorabil[ programului 
secretarilor medicali.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: KW a condus 
programul secretarilor medicali, iar WD a fost secretar medical ;ef. 
Studiul a fost finan’at de Equity Trustees, Phyllis Connor Memorial Fund, 
Cabrini Foundation ;i Cabrini. 

Cercet[torii medicali pot contacta KW pentru datele deidentificate.

Înregistrarea studiului ACTRN12615000607572 (site pilot); 
CTRN12616000618459.

ORIGINAL RESEARCH Multicentre randomised trial
Impact of scribes on emergency medicine doctors’ productivity 
and patient throughput
A se cita: BMJ 2019;364:l121
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.jl121

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu clinic multicentric, randomizat

Impactul secretarilor medicali asupra 
productivităţii doctorilor din medicina  
de urgenţă şi asupra fluxului pacienţilor
Walker K, Ben-Meir M, Dunlop W ;i colab.

Rezumatul datelor privitoare la productivitate ;i la fluxul pacien’ilor

Toate localiz[rile F[r[ secretari medicali Cu secretari medicali Diferen’e absolute  Valoarea P 
Total pacien’i 23 838 5098 – –
Total ture 3296 589 – –
Medie (CI 95%) pacien’i din asisten’a
primar[/or[/medic 0.83 (0.81 - 0.85) 1.04 (0.98 - 1.11) cre;tere 0.21 (0.16 - 0.27)  <0.001
Medie (CI 95%) total pacien’i/or[/medic 1.13 (1.11 - 1.17) 1.31 (1.25 - 1.38) cre;tere 0.18 (0.12 - 0.24) <0.001
Timp mediu de a;teptare la medic (IQR) (min) 29 (11- 68) 29 (11-22) Nicio schimbare 0.89
Durata medie a ;ederii (IQR) (min) 192 (108-311) 173 (96-208) Reducere de 19 min  <0.001
IQR= interval intercuartil
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Întrebarea studiului  Pot feedback-ul electronic la 
prescriere ;i interven’iile de sprijin decizional s[ reduc[ 
prescrierea de antibiotice pentru infec’ii autolimitate ale 
tractului respirator (RTI) în asisten’a primar[? 

Metode  Într-un studiu clinic al cabinetelor de medicin[ 
general[ din Marea Britanie care contribuiau la Clinical 
Practice Research Datalink, 79 de cabinete au fost rando-
mizate (1:1) la interven’ia de gestionare a antimicrobie-
nelor (AMS) sau la tratament obi;nuit. Interven’ia AMS a 
inclus o video-conferin’[ scurt[ de instruire, rapoarte de 
feedback automate lunare ale prescrierii antibioticelor ;i 
instrumente electronice de sprijin decizional pe care s[ 
se bazeze prescrierea adecvat[ în urm[toarele 12 luni. 
Componentele interven’iei au fost furnizate electronic, cu 
sprijinul unui cabinet medical local nominalizat pentru 
studiu. Rezultatul primar a fost rata prescrip’iilor de antibi-
otic pentru RTI din dosarele medicale electronice. Compli-
ca’iile bacteriene grave au fost evaluate ca rezultate legate 
de siguran’a pacientului. Analiza s-a f[cut prin regresie 
Poisson, cabinetul de medicin[ general[ fiind considerat 
un efect aleator ;i efectuându-se ajust[ri pentru covaria-
bile. Au fost prezentate analize prespecificate de subgrup 
dup[ grupul de vârst[.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Studiul a inclus 
41 de cabinete medicale unde s-au efectuat AMS 
(323 155 pacien’i-ani) ;i 38 cu tratament obi;nuit 
(259 520 de pacien’i-ani). De-a lungul a 12 luni de ur-
m[rire, prescrierea de antibiotice a sc[zut cu 12% (in-
terval de încredere de 95% 1%–22%). Rata prescrierii a 
fost de 98,7 la 1 000 de pacien’i-ani pentru bra’ul AMS 
(31 907 prescrip’ii în 323 155 de pacien’i-ani) ;i de la 
107,6 la 1 000 de pacien’i-ani pentru tratamentul obi;nuit 
(27 923 de prescrip’ii în 259 520 de pacien’i-ani). Pre-
scrierea a fost redus[ la pacien’ii cu vârste de 15-84 ani 
(raportul ratei ajustate 0,84, intervalul de încredere 95% 
0,75–0,95), la fiecare 62 de pacien’i fiind evitat[ o prescri-
ere de antibiotic pe an (interval de încredere 95% 40–200). 
Nu s-a înregistrat nicio dovad[ de reducere a prescrierii la 
copiii mai mici de 15 ani (raportul ratei ajustate 0,96, inter-

valul de încredere 95% 0,82–1,12) sau la adul’ii cu vârste 
≥ 85 de ani (0,97, 0,79–1,18). Nu a existat nicio dovad[ 
de cre;tere a niciuneia din cele 12 complica’ii bacteriene 
grave diferite (0,92, 0,74–1,13). Estimarea imprecis[ a 
efectului sugereaz[ c[ ar fi posibil un efect mai mic, dar 
chiar ;i acesta ar putea avea importan’[ pentru s[n[tatea 
public[. De;i studiul a fost mai mare decât cele anterioa-
re, nu a avut suficient[ putere statistic[ pentru a furniza 
dovezi decisive cu privire la siguran’[ în privin’a rezultate-
lor rare. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Interven’iile complexe, 
bazate pe datele dosarelor medicale electronice, ar putea 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiul clinic randomizat tip cluster REDUCE

Eficienţa şi siguranţa feedback-ului electronic la prescriere şi sprijinul  
decizional cu privire la folosirea antibioticelor pentru boli respiratorii în  
asistenţa primară
Gulliford MC, Prevost AT, Charlton J ;i colab.

Îmbunătăţirea�prescrierii�antibioticelor� 
în ambulatoriu 

Total 

Grupa de vârst[ (ani) 

Sexul 
   Masculin 
   Feminin 

Comorbiditatea
   Absent[ 
   Prezent[

 Rata de prescriere a 
 antibioticului la 
 1 000 de pacien’i-ani 
 pentru RTI
                                      AMS    Tratament Raportul ratelor Raportul ratelor
 Covariabila               obi;nuit  (Cl 95%) (Cl 95%)

Efectul interven’iei de gestionare a antimicrobienelor (AMS) sau al 
tratamentului obi;nuit asupra rezultatului primar al ratei de prescriere 
a antibioticelor pentru infec’ii autolimitate ale tractului respirator (RTI). 
Estimatele ajustate pentru efectul aleator al cabinetului de medicin[ general[ 
;i covariabilele, incluzând sexul, grupa de vârst[, comorbiditatea, regiunea, 
sfertul în studiu, rata specific[ ini’ial[ a cabinetului ;i interac’iunea  
cu perioada de randomizare
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Conform estim\rilor, prescrierile în 
ambulatoriu constituie 85-95% din 
volumul de antibiotice folosite la oa-
meni, iar antibioticele sunt frecvent 

prescrise în exces sau gre[it în cen-
trele ambulatorii.1-3 Optimizarea fo-
losirii antibioticelor în ambulatoriu 
este  recunoscut\ din ce în ce mai 
mult ca o posibilitate de a îmbun\t\- 
]i siguran]a pacien]ilor.4 

În aceast\ edi]ie a revistei, 
Gulliford [i colegii comunic\ re-
zultatele amplului studiu clinic 
REDUCE, randomizat, tip cluster, 
la care au participat 79 de cabine-
te de medicin\ general\ din Marea 
Britanie, examinând efectul unei in-
terven]ii cu cost redus de gestiona-
re a antibioticelor pe baza dosare-
lor medicale electronice [i a date-
lor despre folosirea antibioticelor.6 
Interven]ia a inclus o videoconfe-
rin]\ scurt\, rapoarte de feedback lu-
nare privind prescrierea antibioti-
celor pentru  infec]iile tractului res-
pirator (RTI) la nivelul cabinetului 
medical, instrumente de sprijin deci-

zional pentru RTI încorporate în do-
sarul medical electronic [i campionii 
gestion\rii la fiecare cabinet. Dup\ 
12 luni, aceast\ interven]ie com-
plex\ a determinat o reducere cu 
12% a ratei prescrierii antibioticelor 
pentru RTI în interven]ie în compa-
ra]ie cu cabinetele medicale de con-
trol. Cu toate acestea, interven]ia nu 
a determinat nicio diferen]\ în pri-
vin]a ratei consulta]iei pentru RTI, 
propor]iei vizitelor pentru RTI la 
care s-au prescris antibiotice sau ra-
tei totale a prescrierii de antibiotice 
pentru toate bolile. 

Autorii au conchis c\ interven]ia a 
avut o eficien]\ moderat\ în reduce-

COMENTARIU  Protocolul de lucru şi furnizarea feedback-ului sunt esenţiale

fi ajustate la un cost redus pentru a 
promova AMS eficiente în asisten’a 
primar[. Nevoile pacien’ilor foarte 
tineri sau ale celor b[trâni necesit[ 
o evaluare special[.

Finan’area, conflictele de interese 
;i comunicarea datelor: Finan’at de 
National Institute for Health Research 
Health Technology Assessment 
Programme (13/88/10). Autorii nu au niciun 
conflict de interese. Detalii complete cu 
privire la comunicarea datelor se g[sesc pe 
bmj.com.

Înregistrarea studiului ISRCTN95232781.

Improving outpatient  
antibiotic prescribing
ORIGINAL RESEARCH REDUCE cluster 
randomised trial
Effectiveness and safety of 
electronically delivered prescribing 
feedback and decision support  
on antibiotic use for respiratory illness 
in primary care

A se cita: BMJ 2019;364:l236
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l236 

Gestionarea antimicrobienelor 
Eficien’a feedback-ului electronic la prescriere ;i a sprijinului decizional în folosirea 
antibioticelor în asisten’a primar[  

Interven’ia a avut ca rezultat reduceri moderate ale 
prescrierii de antibiotice în general ;i la pacien’ii cu vârste 
de la 15 la 84 de ani, f[r[ dovezi ale cre;terii complica’iilor 
bacteriene serioase 

50,2% femei Vârsta <15: 16,6% Comorbidit[’i: 16,0%

Cifrele ar[tate pentru popula’ie sunt  
"persoane-ani de urm[rire" 

Rezultatul primar 
Rata prescrierii antibioticelor 
pentru infec’ii ale tractului 
respirator 

Scala 
Rata prescrierii 
antibioticelor la  
1 000 de persoane-ani 

Semnifica’ia clinic[ 
O  prescriere de antibiotic evitat[ 
la fiecare 62 de pacien’i cu vârste 
de 15-85 ani

Video-conferin’[ de instruire
Rapoarte lunare ale prescrierii 
Instrumente de sprijin decizional 

Interven’ia de gestionare a antimicrobienelor Tratament obi;nuit

Control

To’i pacien’ii s-au înregistrat la unul dintre cele  
79 de cabinete de medicin[ general[ participante

Raportul ratei de prescriere ajustate   CI 95% 

Citi’i articolul integral online:

Rata prescrierii (0-14 de ani) 

Rata prescrierii (15-84 de ani) 

Rata prescrierii (≥85 de ani) 

582 675

Rezumat

Popula’ie

Compara’ie 

Rezultate 

Optimizarea folosirii 
antibioticelor în ambulatoriu 
este o posibilitate de a 
îmbun[t[’i siguran’a pacien’ilor
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rea prescrierii de antibiotice pentru 
RTI la adul]i, dar nu a afectat pre-
scrierea global\ de antibiotice. De[i 
RTI sunt cele mai frecvente diagnos-
tice care duc la prescrierea de anti-
biotice în ambulatoriu, majoritatea 
prescrierilor de antibiotice în ambu-
latoriu sunt pentru alte diagnosti-
ce. Pentru a îmbun\t\]i prescrierea 
antibioticelor [i a împiedica pune-
rea unui alt diagnostic (ceea ce în-
seamn\ c\ medicii schimb\ un cod 
pentru a justifica prescrierea), ideal 
ar fi ca m\surile de gestionare a anti-
bioticelor s\ includ\ un audit al pre-
scrierii [i feedback atât pentru bolile 
cu înalt\ prioritate cât [i global.4 

Lec]iile înv\]ate de la [tiin]a com-
portamental\ ar putea aduce pu]in\ 
lumin\ asupra efectului modest al 
studiului REDUCE. În primul rând, 
din cauza datelor limitate, Gulliford 
[i colegii nu au putut decât s\ urm\ -
reasc\ [i s\ furnizeze feedback pen-
tru datele privitoare la prescrie-
rea antibioticelor la nivelul cabi-
netului medical. În timp ce auditul 
[i feedback-ul la nivelul cabinetu-
lui medical au fost eficiente, în spe-

cial atunci când au fost incluse în-
tr-un pachet de interven]ii,7 varia]ia 
în prescrierea antibioticelor este in-
dus\, în principal, de diferen]ele în-
tre tipurile de prescriere ale medici-
lor.8 De aceea, este preferabil, pe cât 
posibil, feedback-ul la nivelul medi-
cului. 

În al doilea rând, protocolul de lu-
cru [i furnizarea feedback-ului sunt 
esen]iale, iar încorporarea strate-
giilor de modificare a comporta-
mentului în interven]iile de audit [i 
feedback pare s\ îmbun\t\]easc\ efi-
cacitatea.9, 10 Compararea practicilor 
de prescriere a antibioticelor între 
medici s-a dovedit a fi destul de efici-
ent\, bazându-se pe ideea c\ aportul 
de informa]ii referitoare la norme-
le sociale (cum se comport\ al]ii în 
mod normal) îi face pe oameni s\-[i 
schimbe comportamentul în confor-
mitate cu norma.9 În plus, compa-
rându-i pe clinicieni cu colegii lor cei 
mai competen]i, performan]a este 
împins\ mai mult c\tre scop decât 
spre mijloace.10 Cabinetelor de inter-
ven]ie din studiul REDUCE li s-au 
ar\tat compara]ii între prescrierile 

lor actuale [i cele de la începutul ac-
tivit\]ii. Poate ar fi fost mai benefic\ 
furnizarea unui feedback de norme 
sociale prin compararea cu cabinete 
medicale de înalt\ performan]\.

Cei care conduc activitatea de 
gestionare a antibioticelor, medi-
cii [i cercet\torii pot aplica lec]iile 
înv\]ate din studiul REDUCE pen-
tru a pune în practic\ datele [i a îm-
bun\t\]i  folosirea antibioticelor. 
Prescrierea acestora este în aceea[i 
m\sur\ un comportament [i o de-
cizie clinic\ ra]ional\.11, 12 Astfel, se 
impune o atent\ analiz\ a felului în 
care este cuantificat\ prescrierea an-
tibioticelor [i a feedback-ului c\tre 
clinicieni.

Lauri A Hicks auq3@cdc.gov

Laura M King

Katherine E Fleming-Dutra 
Detalii privitoare la autori pe bmj.com 

COMMENTARY 
The design and delivery of feedback is 
critical

A se cita: BMJ 2019;364:l289
Găsiţi versiunea integrală cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.kl289

Întrebarea studiului  Este consumul de alimente pr[jite 
asociat cu mortalitatea?

Metode  Actualul studiu de cohort[ prospectiv 
efectuat în SUA a înrolat în Women’s Health Initiative, 
între septembrie 1993 ;i 1998, 106 966 de femei în 
postmenopauz[,  monitorizate pân[ în februarie 2017. 
Aportul de alimente pr[jite a fost evaluat prin folosirea 
unui chestionar privitor la frecven’a consumului 
alimentelor. Decesele au fost confirmate prin verificarea 
certificatelor de deces, a fi;elor medicale ;i rapoartelor de 
autopsie, precum ;i prin asocierea cu indexul mortalit[’ii 
na’ionale. Au fost ob’inute ;i adjudecate certificatele de 
deces ;i fi;ele din spital. Pentru a estima raportul riscului 
de mortalitate ajustat în leg[tur[ cu consumul de alimente 
pr[jite au fost folosite modelele multivariabile Cox cu risc 
propor’ional.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  În perioada de urm[rire a 
1 914 691 de persoane-ani au survenit 31 558 de decese. 
Consumul frecvent de alimente pr[jite, în special pui 
pr[jit ;i pe;te/fructe de mare pr[jite, a fost asociat cu un 
risc mai mare de mortalitate global[ ;i cardiovascular[. 
Comparând consumul a cel pu’in o por’ie de pui pr[jit 
pe s[pt[mân[ cu lipsa consumului, raportul riscurilor 
ajustat în func’ie de multivariabile a fost de 1,13 (interval 
de încredere 95% 1,07–1,19) pentru mortalitatea global[ 
;i de 1,12 (1,02–1,23) pentru cea cardiovascular[. Datele 
echivalente pentru pe;te/fructe de mare pr[jite au fost de 
1,07 (1,03–1,12) ;i, respectiv, de 1,13 (1,04–1,22). Pentru 
consumul total de alimente pr[jite, comparând cel pu’in o 
por’ie pe zi cu lipsa consumului, raportul riscurilor ajustat 
în func’ie de multivariabile a fost de 1,08 (interval de 
încredere 95% de 1,01–1,16) pentru mortalitatea global[ 
;i de 1,08 (0,96–1,22) pentru cea cardiovascular[. Limita 
cea mai important[ a studiului a fost lipsa informa’iilor 
detaliate cu privire la procesul pr[jirii ;i la uleiurile 
utilizate. În plus, nu au putut fi separate de efectul pr[jirii 
efectele specifice unui anumit aliment.

Ce aduce nou prezentul studiu  Consumul de alimente 
pr[jite ar putea fi un factor de risc pentru mortalitatea 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă prospectiv

Asocierea consumului de alimente 
prăjite cu mortalitatea globală, 
cardiovasculară şi prin cancer
Sun Y, Liu B, Snetselaar LG ;i colab.
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global[ ;i cea cardiovascular[, ce poate fi modificat 
prin stilul de via’[ ;i prin alegerea modului de a g[ti. 
Reducerea aportului de alimente pr[jite ar putea reduce 
riscul de deces. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: Programul 
"The Women’s Health Initiative" este finan’at de National Heart, Lung, 
and Blood Institute, National Institutes of Health ;i Department of Health 
and Human Services din SUA prin contracele HHSN268201600018C, 

HHSN268201600001C, HHSN268201600002C, HHSN268201600003C ;i 
HHSN268201600004C. Autorii declar[ c[ nu au conflicte de  interese. Nu 
sunt disponibile date suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Prospective cohort study
Association of fried food consumption with all cause, 
cardiovascular, and cancer mortality
A se cita: BMJ 2019;364:k5420
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k5420

Asocierile consumului total de alimente pr[jite ;i consumului individual de alimente pr[jite cu mortalitatea global[ ;i 
cardiovascular[ la 106 966 de femei în postmenopauz[

                  Total alimente pr[jite                                 Pui pr[jit         Pe;te/fructe de mare pr[jite
Consumul Mortalitate global[ Mortalitate CVD  Mortalitate global[ Mortalitate CVD  Mortalitate global[ Mortalitate CVD 
Deloc 1.00 (ref) 1.00 (ref) 1.00 (ref) 1.00 (ref) 1.00 (ref) 1.00 (ref)
<1 por’ie/s[pt[mân[ 1.01 (0.98 - 1.05) 1.00 (0.94 - 1.06) — — — —
1-2 por’ii/s[pt[mân[ 1.03 (0.99 - 1.07) 1.03 (0.97 - 1.10) — — — —
3-6 por’ii/s[pt[mân[ 1.03 (0.99 - 1.08) 1.00 (0.92 - 1.09) — — — —
≥1 por’ie/zi 1.08 (1.01 - 1.16) 1.08 (0.96 - 1.22) — — — —
<2 por’ii/lun[ — — 1.06 (1.03 - 1.09) 1.08 (1.02 - 1.14) 0.97 (0.94 - 0.99) 1.00 (0.95 - 1.06)
2-3 por’ii/lun[ — — 1.12 (1.07 - 1.17) 1.17 (1.08 - 1.25) 0.99 (0.96 - 1.03) 0.98 (0.92 - 1.05)
≥1 por’ie/s[pt[mân[ — — 1.13 (1.07 - 1.19) 1.12 (1.02 - 1.23) 1.07 (1.03 - 1.12) 1.13 (1.04 - 1.22)
P pentru tendin’[ 0.02 0.29 <0.001 <0.001 0.07 0.05
Datele sunt raporturi ale riscurilor (intervale de încredere 95%). CVD=cardiovascular; ref=referin’[

Întrebarea studiului  Poate fi scurtat[ 
f[r[ riscuri perioada de imobilizare 
pentru fracturile de glezn[ stabile de 
tip Weber B de la cele ;ase s[pt[mâni 
tradi’ionale de imobilizare în ghips la 
trei s[pt[mâni? 

Metode  Actualul studiu clinic 
randomizat, controlat, a fost 
efectuat în dou[ centre importante 
de traumatologie din Finlanda. 
Participan’ii eligibili aveau sistemul 
scheletic matur ;i o fractur[ de fibul[ 
izolat[ de tip Weber B, confirmat[ 
ca stabil[ prin testul standard 
de stres la rota’ia extern[ sub 
fluoroscopie. Participan’ii (n=247) 
au fost randomiza’i la imobilizare 
conven’ional[ în ghips timp de ;ase 
s[pt[mâni (n=84) sau tratament timp 
de trei s[pt[mâni, fie prin folosirea 
unui ghips conven’ional (n=83), fie 

prin ortez[ simpl[ (n=80). Exerci’iile 
de rezisten’[ au fost permise în 
limitele tolerabilit[’ii în toate cele 
trei grupuri. Rezultatul primar de 
non-inferioritate ;i inten’ie de a 
trata a fost Olerud-Molander Ankle 
Score (OMAS: scala 0-100; scorurile 
mai mari indic[ rezultate mai bune 
;i mai pu’ine simptome) la 52 de 
s[pt[mâni. Marginea predefinit[ 
de non-inferioritate a fost fixat[ la 
−8,8 puncte.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  
La 52 de s[pt[mâni, OMAS mediu 
a fost de 87,6 (SD 18,3) în grupul 
cu ghips timp de ;ase s[pt[mâni, 

91,7 (SD 12,9) în grupul cu ghips timp 
de trei s[pt[mâni ;i 89,8 (SD 18,4) 
în grupul cu ortez[ timp de trei 
s[pt[mâni. Diferen’a dintre grupuri 
la 52 de s[pt[mâni a fost de 
3,6 puncte (interval de încredere 
95% de la −1,9 la 9,1, P=0,20), 
pentru imobilizarea cu ghips timp 
de trei s[pt[mâni fa’[ de cea de 
;ase s[pt[mâni, ;i de 1,7 puncte, 
pentru orteza timp de trei s[pt[mâni 
fa’[ de ghipsul pe durata a ;ase s[p-
t[mâni (de la −4,0 la 7,3, P=0,56). 
În ambele compara’ii, intervalele 
de încredere nu au inclus marginea 
predefinit[ de inferioritate de  
−8,8 puncte. Aplicarea acestor 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu clinic multicentric de non-inferioritate, randomizat

Imobilizare timp de 
trei săptămâni versus 
şase săptămâni pentru 
fracturile de gleznă stabile 
de tip Weber B 
Kortekangas T, Haapasalo H, Flinkkilä T ;i colab.

O
M

A
S

Urm[rire (s[pt[mâna) 

Ortez[ trei 
s[pt[mâni

Ghips trei 
s[pt[mâni

Ghips ;ase 
s[pt[mâni 

Traiectoriile r[spunsurilor 
la tratament pentru 
rezultatul primar în trei 
grupuri de studiu de-a 
lungul studiului. Cercurile 
reprezint[ valorile medii 
ale fiec[rui grup în fiecare 
punct de urm[rire. Barele 
indic[ devia’iile standard. 
OMAS=Olerud-Molander 
Ankle Score
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rezultate necesit[ folosirea testului 
de stres la rota’ia extern[ pentru a 
confirma stabilitatea fracturilor acute 
ale gleznei.

Ce aduce nou prezentul studiu  La 
pacien’ii cu fractur[ de fibul[ izolat[ 
de tip Weber B stabil[, o perioad[ 
mai scurt[, de trei s[pt[mâni de 
imobilizare prin ghips, sau o ortez[ 

simpl[ au fost non-inferioare fa’[ de 
imobilizarea în ghips tradi’ional[ pe 
durata a ;ase s[pt[mâni. 

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor: Studiul de fa’[ a fost 
sponsorizat prin finan’area de c[tre stat 
a cercet[rii medicale de nivel universitar 
(spitalele  universit[’ilor din Oulu ;i Tampere). 
Autorii nu au conflicte de interese legate de 
aceast[ lucrare. Datele studiului nu sunt 
disponibile public datorit[ confiden’ialit[’ii, 
dar pot fi trimise c[tre autorul corespondent 

cereri rezonabile pentru ob’inerea accesului la 
setul de date anonimizat. 

Înregistrarea studiului Trial ClinicalTrials.gov 
NCT01758835.

ORIGINAL RESEARCH Randomised, 
multicentre, non-inferiority clinical trial
Three week versus six week immobilisation 
for stable Weber B type ankle fractures
A se cita: BMJ 2019;364:k5432 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.k5432 

Întrebarea studiului  Cât de eficien’i ;i f[r[ riscuri 
sunt agen’ii biologici care nu inhib[ factorul 
necrozei tumorale a – rituximab, abatacept ;i  

tocilizumab – în tratamentul adul’ilor cu artrit[ reumatoid[ 
refractar[?

Metode  Autorii au efectuat un studiu prospectiv de 
mari propor’ii, bazat pe popula’ie, cu ponderarea 
scorului de propensiune ;i analiza sensibilit[’ii. Datele  
observa’ionale au fost folosite pentru a compara  
eficien’a estimat[ la adul’ii care utilizeaz[ agen’ii 
biologici non-TNF rituximab, abatacept sau  
tocilizumab. 
 Au fost înrolate în studiu 3 162 de persoane care 
întruneau urm[toarele condi’ii: aveau diagnostic 
de artrit[ reumatoid[ conform criteriilor stabilite de 
American College of Rheumatology  (Colegiul American 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă prospectiv

Eficienţa comparativă a  
medicamentelor rituximab,  
abatacept şi tocilizumab la adulţii  
cu artrită reumatoidă şi  
răspuns inadecvat la inhibitorii TNF
Gottenberg J-E, Morel J, Perrodeau E ;i colab. din partea  
Societ[’ii Franceze de Reumatologie (the French Society of Rheumatology)  
;i investigatorii care particip[ la registrele de la AIR, ORA ;i REGATE 

Imobiliarea fracturilor 
de glezn[

Cât timp trebuie s[ se foloseasc[ ghipsul sau 
orteza pentru a limita mi;carea dup[ o fractur[? 

Rezultatul primar 
Func’ia gleznei
(Olerud-Molander Ankle Score)

Scala 
0-100, scorurile mai 
mari indic[ rezultate mai 
bune

Semnifica’ia clinic[ 
Marginea predefinit[ a  
non-inferiorit[’ii a fost de 
-8,8 puncte

Ghips trei s[pt[mâni Ghips ;ase s[pt[mâniOrtez[ trei s[pt[mâni

Control

Rezumat

Popula’ie

Compara’ie 

Rezultate 

O  perioad[ de imobilizare mai scurt[ cu trei s[pt[mâni  
s-a dovedit non-inferioar[ fa’[ de imobilizarea tradi’ional[ 
de ;ase s[pt[mâni în ghips 

Pacien’i cu sistemul scheletic matur cu fractur[ de fibul[ 
izolat[ de tip Weber B, stabil[ 

Func’ia gleznei la ;ase s[pt[mâni 

Func’ia gleznei la 12 s[pt[mâni 

Func’ia gleznei la 52 de s[pt[mâni

51% b[rba’i Vârsta: 16-85 ani Studiu multicentric247

Diferen’a medie Diferen’a medie



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 3, 2019 | VOLUM 26 107

de Reumatologie) în 1987, aveau vârsta peste 18 ani, nu 
prezentau boal[ cardiovascular[ sever[, infec’ii active 
sau grave ori imunodeficien’[ sever[, erau înregistra’i 
într-unul din cele trei registre ale Societ[’ii Franceze de 
Reumatologie, începuser[ tratamentul intravenos cu 
rituximab, abatacept sau tocilizumab ;i erau monitoriza’i 
de cel pu’in 24 de luni. M[sura rezultatului principal a fost 
men’inerea terapiei medicamentoase f[r[ e;ec pân[ la 
24 de luni. E;ecul a fost definit ca decesul din orice cauz[, 
întreruperea tratamentului cu rituximab, abatacept sau 
tocilizumab, începerea unui agent biologic nou sau a unei 
combina’ii de medicamente conven’ionale antireumatice 
modificatoare de boal[ ori cre;terea dozei de 
corticosteroid cu mai mult de 10 mg/zi fa’[ de momentul 
ini’ial la dou[ vizite succesive.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Duratele medii de 
supravie’uire f[r[ e;ec au fost de 19.8 luni pentru 
rituximab, 15,6 luni pentru abatacept ;i 19,1 luni 
pentru tocilizumab. Duratele medii au fost mai mari 
pentru rituximab (diferen’a în speran’a de via’[ f[r[ 
e;ec 4,1, interval de încredere 95% de la 3,1 la 5,2) ;i 
tocilizumab (3,5, de la 2,1 la 5,0) decât la abatacept, iar 
incertitudinea la tocilizumab în compara’ie cu rituximab 
a fost substan’ial[ (−0,7, de la −1,9 la 0,5). Ca în toate 
studiile observa’ionale, principalele limite sunt lipsa 
randomiz[rii ;i eroarea de livrare (tendin’a clinicienilor 
de a prescrie tratamentul pe baza caracteristicilor 
pacien’ilor). 

Ce aduce nou prezentul studiu  În rândul adul’ilor cu 
artrit[ reumatoid[ refractar[, monitoriza’i în practica de 

rutin[, tratamentul cu rituximab sau cu tocilizumab a fost 
asociat cu îmbun[t[’iri mai mari ale rezultatelor la doi ani 
în compara’ie cu abataceptul.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: Consulta’i 
lucrarea complet[ pe bmj.com pentru a vedea conflictele de interese. 
Bristol-Myers Squibb, Roche ;i Chugai au acordat o burs[ f[r[ restric’ii 
Societ[’ii Franceze de Reumatologie, dar nu au avut niciun rol în 
colectarea, analiza sau interpretarea datelor. Datele suplimentare sunt 
disponibile în limite rezonabile, dac[ v[ adresa’i comitetului ;tiin’ific al 
registrelor.

ORIGINAL RESEARCH Prospective cohort study
Comparative effectiveness of rituximab, abatacept,  
and tocilizumab in adults with rheumatoid arthritis  
and inadequate response to TNF inhibitors
A se cita: BMJ 2019;364:l67
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l67

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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cânt\rit\ [i evaluat\ subiectiv.5-7 
Aducerea problemelor în aten -
 ]ia public\ poate stimula anga-
jarea social\ [i politic\, respon-
sabilitatea public\ [i încrederea 
mai mare în decizile finale lua-
te de cei implica]i în delibera-
re (cercet\tori, guvern sau alte 
agen]ii). 

Majoritatea ]\rilor cu venituri 
mari creeaz\ politici bazate pe 
dovezi pentru ghidarea scre-
eningului popula]iei, folosind 
criterii stricte, aplicate de co-
mitete de exper]i, pentru a eva-
lua dovezile tehnice disponibi-
le. Concluziile finale cu privire 
la acceptabilitatea [i legitimi-
tatea politicilor de screening [i 
a defini]iilor bolilor se bazeaz\ 
pe valorile deciden]ilor poli-
tici, pentru c\ balan]a relativ\ 
a efectelor nocive [i a benefi-
ciilor aduse de schimb\ri este 

Implicarea publicului se con-
cretizeaz\ în diverse forme de 
participare, de la evenimente 
dedicate consult\rii popula]iei 
(forumuri ale consumatorilor 
sau grupuri ale pacien]ilor) la 
metode deliberative mai forma-
le, ca juriile cet\]enilor sau ale 
comunit\]ii, care urm\resc co-

ANALIZĂ

Juriile�cetăţeneşti�pot�avea�grijă�
ca�publicul�să-şi�facă�auzită�
opinia�în�privinţa�excesului�de�
diagnostic
În vreme ce medicii ;i deciden’ii politici fac eforturi pentru a gestiona riscurile ;i efectele nocive  
ale programelor de screening în mas[, Chris Degeling ;i colegii sus’in c[ o solu’ie de viitor  
ar putea fi solicitarea opiniei cet[’enilor

MESAJE ESENŢIALE

• Excesul de diagnostic pune la încercare contractul social ce st[ la baza 
sistemului de s[n[tate, iar vocea comunit[’ii este doar rareori auzit[ în 
discu’iile politice relevante 

• Juriile cet[’ene;ti încurajeaz[ exprimarea opiniilor, a valorilor ;i 
preferin’elor cet[’enilor informa’i, c[rora li se prezint[ opiniile bazate pe 
dovezi ale exper’ilor 

• Jura’ii delibereaz[ împreun[ asupra dovezilor înainte de a-;i formula 
opiniile ;i recomand[rile 

• Juriile cet[’ene;ti pot clarifica valorile publice care pot fi apoi folosite la 
stabilirea politicilor ;i practicilor pentru gestionarea riscurilor excesului de 
diagnostic

• Concluziile juriilor cet[’ene;ti pot contribui la crearea recomand[rilor ;i la 
modificarea pragurilor bolilor 

• Procesul este în concordan’[ cu principiile de baz[ ale medicinei bazate 
pe dovezi ;i poate s[ l[rgeasc[ ;i s[ îmbun[t[’easc[ dialogul cu privire la 
incertitudinea medical[ 

comentarii
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optarea popula]iei într-o form\ 
structurat\ de deliberare pentru 
a rezolva probleme esen]iale 
complexe (caset\).8 În prezen-
tul articol explor\m unele din-
tre avantajele [i limitele folosi-
rii juriilor cet\]ene[ti în proce-
sul de furnizare a informa]iilor 
necesare deciziei politice din 
complexul domeniu al excesu-
lui de diagnostic.9 

Implicarea juriilor cet[’ene;ti 
în evaluarea screeningului ;i 
excesului de diagnostic 
Este binevenit\ atunci când do-
vezile sunt incerte, iar exper]ii 
sau grupurile de ac]ionari (sau 
ambii) nu sunt de acord în pri-
vin]a implica]iilor. 

Legat de excesul de diagnos-
tic, juriile cet\]ene[ti au fost 
convocate de cercet\tori, în 
primul rând, pentru a le fur-
niza deciden]ilor politici do-
vezi care s\ stea la baza valo-
rilor [i s\ explice ra]ionamen-
tele [i preferin]ele unui public 
informat. Juriile îi pot ajuta pe 
creatorii ghidurilor de scree-
ning s\ în]eleag\ de ce paci-

en]ii nu urmeaz\ recomand\ -
rile exper]i  lor [i îi pot informa 
în leg\tur\ cu factorii ce trebu-
ie explica]i [i evalua]i explicit 
pentru a câ[tiga încrederea pu-
blicului. 

Juriile cet\]ene[ti sunt create 
mai degrab\ astfel încât partici-
pan]ii s\ fie mai întâi informa -
  ]i [i apoi s\ discute, s\ reflec-
te [i s\ î[i clarifice propriile lor 
puncte de vedere asupra unui 
subiect, decât s\ înregistreze 
reac]iile intuitive ale oameni-
lor la probleme controversate 
(cum sunt focus-grupurile sau 
sondajele în mas\). Ca r\spuns 
la întrebarea "Ar trebui guver-
nul s\ ofere screeningul mamo-
grafic gratuit tuturor femei-
lor cu vârste de 40-49 de ani?", 
sondajele ar surprinde, proba-
bil, atitudinea public\ preva-
lent\ fa]\ de importan]a aju-
torului dat femeilor pentru a 
accesa serviciile medicale pre-
ventive, nu perspectiva nuan -
 ]at\ asupra implica]iilor sc\de-
rii vârstei de acceptare în pro-
gramul na]ional de screening 
mamografic. 

Un juriu cet\]enesc for-
mat din femei care nu au par-
ticipat niciodat\ la scree-
ning a fost convocat în Otago, 
New Zealand, pentru a r\spun-
de la aceast\ întrebare. La în-
ceput, aproape toate au fost în 
favoarea screeningului mamo-
grafic al femeilor cu vârste 
de 40-49 de ani. La sfâr[itul de-
liber\rilor îns\, juriul a votat 
în raport de 10 la 1 împotriva 
propunerii de a reduce vârsta 
de acceptare, luând în conside-
rare posibilele efecte negative 
[i lipsa dovezilor cu privire la 
vie]ile salvate în acest grup de 
vârst\.10 

Juriile cet\]ene[ti scot în evi-
den]\ valorile publice [i pro-
blemele sociale ce nu fac par-
te din baza de dovezi, dar ar 
putea avea o mare impor-
tan]\ pentru implementa-
rea politic\. Dou\ jurii (ta-
belul de la pag. 110) compu-
se din femei din Australia cu 
vârste de 70-74 de ani au vo-
tat pentru p\strarea invita]ii-
lor la scre ening-ul mamografic 
pentru grupul lor de vârst\.11 

Caracteristicile�juriilor�cetăţeneşti�
Create pentru prima dat[ de 
Jefferson Centre, în 1970, juriile 
cet[’ene;ti au fost folosite 
pentru a aborda aspecte precum 
tehnologia reproductiv[, xeno-
transplantul, b[ncile biologice8-25 
;i excesul de diagnostic.10, 20 

Exist[ câteva strategii, dar se 
selecteaz[ un grup de minimum 
12-15 persoane care se vor întâl-
ni timp de 2-4 zile pentru a ana-
liza ;i a r[spunde la o întrebare 
specific[. Este "judecat", de 
fapt, un subiect, nu un individ.33 
Toate juriile cet[’ene;ti au dou[ 
faze: prima se concentreaz[ pe 
educarea participan’ilor, a doua 
pe deliberare. 

În prima faz[, jura’ilor 
li se furnizeaz[ informa’ii 
echilibrate, bazate pe fapte, 
provenind de la martori exper’i 
(c[rora le pot pune întreb[ri ;i 
cere clarific[ri), astfel încât este 
analizat[ o gam[ divers[ de 
perspective poten’ial contradic-
torii.25, 34 În a doua faz[, membrii 
grupului lucreaz[ împreun[ 

pentru a stabili un verdict sau 
un set de recomand[ri. 

Juriile cet[’ene;ti creeaz[ 
condi’iile necesare pentru ca 
oamenii s[ în’eleag[ complexi-
tatea lu[rii deciziilor medicale 
;i s[ reflecteze apoi la propriile 
lor valori ;i la ceea ce este 
important pentru comunit[’ile 
lor, trecând peste argumen-
tele superficiale ;i interesele 
personale. Consensul este 
încurajat, dar nu este esen’ial, 
iar opiniile divergente ;i pozi’iile 
minorit[’ilor sunt incluse în 
raportul final.

Juriile cet[’ene;ti au fost 
criticate, ca orice alt[ metod[ 
care implic[ angajamentul.35 38 
Întreb[rile cele mai frecvente 
sunt dac[ grupul este repre-
zentativ pentru to’i cet[’enii ;i 
dac[ un grup de oameni f[r[ 
preg[tire de specialitate poate 
dep[;i deficien’ele în expertiz[ 
pentru a face ra’ionamente care 
s[ reflecte cu adev[rat valorile 
;i preferin’ele lor informate.17 Ju-

riile formate din 12-24 persoane 
nu pot reprezenta un e;antion 
caracterizat statistic al popu-
la’iei generale sau prevalen’a 
opiniilor. Ele ofer[ mai degrab[ 
o perspectiv[ asupra modului 
în care ;i motivelor pentru care 
cet[’enii informa’i dau priori-
tate unor probleme complexe ca 
excesul de diagnostic, furnizând 
explica’ii pentru divergen’ele 
în opinii. 

Participan’ii trebuie s[ fie 
recruta’i astfel încât s[ reflecte 
diversitatea experien’elor ;i 
a mediilor din care provin, iar 
procesele de deliberare s[ fie 
organizate astfel încât s[ redre-
seze dezechilibrele de putere pe 
cât este posibil.39 

Atunci când sunt organizate 
a;a, juriile cet[’ene;ti pot 
releva probleme esen’iale 
ale comunit[’ii ;i argumente 
privind direc’iile curente sau 
propuse ale politicii, m[rind în 
acela;i timp responsabilitatea 
în luarea deciziilor.
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Motivele furnizate de jurate au 
ar\tat c\, odat\ instituite, ser-
viciile medicale preventive or-
ganizate au o mare valoare 
simbolic\, iar dovezile epide-
miologice ale unei balan]e ne-
favorabile a beneficiului fa]\ 
de daune ar putea fi insuficien-
te pentru a convinge lumea de 
imperativul sist\rii lor. 
 De[i recomand\rile bazate 
pe dovezi ale exper]ilor inde-
penden]i sunt esen]iale, o po-
litic\ bun\ se bazeaz\ [i pe în-
crederea publicului. Prin ac-
cesarea dovezilor [i a opiniei 
exper]ilor, aceste jurii au în]e-
les c\ serviciile de screening al 

popula]iei pot fi eficiente doar 
dac\ va exista toleran]\ pen-
tru un grad al excesului de di-
agnostic. Pragul de toleran]\ 
al femeilor pare s\ fi fost totu[i 
mai înalt decât cel al exper]ilor 
atunci când au dat recomanda-
rea împotriva screeningului. 

Alegerea jura’ilor,  
tipurile de dovezi ;i  
formularea întreb[rilor  
pentru juriu
Relevan]a politic\ a unui ju-
riu cet\]enesc convocat pentru 
a aborda o problem\ atât de 
important\ ca excesul de dia-
gnostic va depinde de trei fac-

tori importan]i: cum este pre-
zentat\ tema sau întrebarea, 
cine sunt membrii juriului [i 
cum sunt ei recruta]i, care este 
nivelul de angajare al factorilor 
de decizie.

Formularea întreb[rii pentru 
jura’i
În juriile pe care le-am condus 
privind screeningul [i excesul 
de diagnostic, întrebarea, mar-
torii exper]i [i dovezile prezen-
tate jura]ilor au fost alese de un 
comitet administrativ format 
din exper]i neutri [i reprezen-
tan]i ai ac]ionarilor de fiecare 
parte a dezbaterilor existente. 

Întreb[ri cheie pertinente pentru excesul de diagnostic analizate de juriile cet[’ene;ti in Australasia

Care sunt valorile ;i  Convocat de cercet[torii în Un juriu de 11 b[rba’i cu vârste Juriul a votat  în unanimitate B[rba’ii prefer[ s[ ia informa’ii
priorit[’ile ce ar trebui s[  domeniul s[n[t[’ii din Australia de 50-70 de ani f[r[ diagnostic împotriva campaniilor de despre screeningul PSA direct de
ghideze luarea deciziilor  ;i finan’at de NHMRC pentru a anterior de cancer de prostat[ informare ;i împotriva unui la  medicii lor de familie. S-a pus
privitoare la promovarea  examina opiniile b[rba’ilor a fost întrebat: "Guvernul ar program de invita’ii pentru problema discrepan’ei ;i
particip[rii la serviciile  informa’i cu privire la beneficiile trebui s[ ofere campanii (de   testarea PSA. Juriul a  propus variabi lit[’ii în calitatea
de screening? ;i efectele nocive ale test[rii PSA. screening PSA) ;i dac[ da, ce în schimb o campanie informa’iilor disponibile pentru
 Stabilit ;i pentru a examina în  informa’ii ar trebui destinat[ medicilor de familie b[rba’i ;i a faptului c[ unii
 continuare importan’a juriilor  incluse?"20, 22 pentru a-i ajuta s[ furnizeze medici generali;ti nu urmau
 cet[’ene;ti în furnizarea de   informa’ii de mai bun[ calitate  ghidurile bazate pe dovezi.
 informa’ii pentru politica   ;i mai constante pacien’ilor Acest studiu a ar[tat c[
 screeningului    persoanele informate sunt 
    capabile s[ fac[ diferen’a între
    preferin’ele personale ;i 
    deliberarea ca s[ fac[ 
    recomand[ri pentru binele 
    public20

 Convocat  de cercet[torii în  Dou[ jurii (n=34) de femei cu Ambele jurii au dat un verdict Aceste femei au apreciat faptul
 s[n[tate din Australia ;i  vârste de 70-74 de ani f[r[ majoritar (16 la 2 ;i 10 la 6) c[ au fost invitate la screening
 finan’at de NHMRC pentru a releva  diagnostic anterior de cancer c[ invita’iile de a participa la — au considerat c[ era un
 opiniile informate ale femeilor mai  mamar au fost întrebate: screening trebuie s[ fie trimise prilej de-a accesa informa’ii
 în vârst[ asupra acceptabilit[’ii  "Ar trebui organizat programul în continuare femeilor din pentru a putea alege ;i ar[ta
 opririi invita’iilor de a folosi  de screening al cancerului de acest grup de vârst[ c[ societatea recuno;tea ;i
 serviciile de  screening pentru  sân pentru a continua s[ invite   sprijinea cet[’enii mai învârst[.
 cancer  ;i s[ promoveze screeningul  Dovezile c[ o interven’ie
  femeilor de 70-74 de ani f[r[   poate face mai mult r[u
  costuri pentru participante?"11  decât bine pot fi insuficiente
    pentru a convinge popula’ia s[
    renun’e la ea; studiul a  
    constatat c[ oamenii pot 
    considera al’i factori mai 
    importan’i
Cum trebuie s[  Convocat de cercet[torii în Trei jurii (n=40): dou[ cu În contrast cu recomand[rile De;i medicii de familie s-ar
gestioneze furnizorii  s[n[tate din Australia ;i ambele sexe ;i diverse vârste RACGP, toate juriile au putea opune discu’iei despre
de îngrijiri ;i pacien’ii  finan’at de NHMRC pentru a ;i unul numai din b[rba’i cu concluzionat (prin vot majoritar) testarea PSA,  publicul informat
asimptomatici riscurile  releva preferin’ele informate vârste de 37-74 de ani, c[ medicii de familie ar trebui s[ prefer[ ca ei s[-;i asume
excesului de diagnostic  ale cet[’enilor ;i utilizatorilor niciunul cu diagnostic anterior ini’ieze  discu’ii despre testarea aceast[ responsibilitate pentru
la locul acord[rii  poten’iali ai serviciilor în de cancer de prostat[, au fost PSA cu b[rba’ii asimptomatici c[ în Australia exist[ multe
îngrijirilor? leg[tur[ cu modul în care ar  întrebate: "Ar trebui medicii de peste 50 de ani recomand[ri contradictorii în
 trebui gestionat[ testarea PSA  familie s[ introduc[ subiectul  sfera public[ ;i se consider[ c[
 la b[rba’ii asimptomatici în  test[rii PSA în timpul  medici sunt cei mai în m[sur[
 cabinetul de medicin[ general[ consulta’iilor pacien’ilor b[rba’i   s[ informeze ;i s[ explice
  care nu au simptome? Sau ar   riscurile ;i beneficiile
  trebui s[ a;tepte pân[ când 
  b[rba’ii întreab[ despre acest 
  test?"14 
GP=medic generalist; NHMRC=National Health and Medical Research Council; PSA=antigen specific al prostatei; RACGP=Royal Australian College of General Practitioners

 Sponsorii ;i justificarea pentru  Întrebarea specific[ ;i
Întrebare întrunirea juriului caracteristicile juriului Verdict Perspective noi
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Comitetul, organizatorii [i 
martorii exper]i au conlucrat 
pentru a se asigura c\ întreba-
rea pus\ juriului era formulat\ 
cât mai "neutru" posibil, astfel 
încât probabilitatea de respin-
gere a verdictului s\ fie cât mai 
mic\. Calitatea [i reputa]ia ex-
per]ilor care au furnizat dovezi 
[i procesul structurat prin care 
[i-au evaluat [i moderat unul 
altuia prezent\rile au permis ca 
toate perspectivele prezenta-
te jura]ilor s\ fie relevante [i s\ 
poat\ fi dezb\tute prin prisma 
dovezilor.

Nu orice problem\ poate fi 
supus\ deliber\rii. În linii mari, 
juriile cet\]ene[ti cu privire la 
screening [i la excesul de dia-
gnostic au r\spuns la dou\ în-
treb\ri de politic\ oarecum di-
ferite, dar superpozabile: cele 
care se concentreaz\ explicit pe 
alocarea resurselor [i cele refe-
ritoare la op]iunile politice care 
sunt mai justificabile [i par a 
fi mai legitime.12 Juriile au cea 
mai mare utilitate pentru anga-
jarea publicului atunci când op- 
]iunile politice necesit\ o evalu-
are profund\ atât a valorilor cât 
[i a dovezilor.13

Caracteristicile jura’ilor ;i  
tipul de dovezi produse
Juriile cet\]ene[ti constituie o 
form\ de "mini-public," ast-
fel încât compozi]ia participan -
  ]ilor va stabili cât de reprezen-
tativ este rezultatul. Trei jurii 
convocate în Sydney, Australia, 
pentru testarea PSA [i riscuri-
le excesului de diagnostic arat\ 
diferen]a dintre cele compu-
se din popula]ia "]int\" [i din 
cea "general\" (tabelul de la 
pag. 110).14

Unul dintre jurii a fost for-
mat din b\rba]i de vârsta celor 
eligibili pentru screening, iar 
dou\ au inclus participan]i de 
ambele sexe [i cu vârste diver-
se. Toate juriile au acordat pri-
oritate aloc\rii de resurse pen-
tru a-i ajuta pe medicii gene-
rali[ti s\ adopte un rol activ în 
sus]inerea individual\ a b\rba- 

]ilor în luarea deciziilor cu pri-
vire la PSA. Cele dou\ jurii 
mixte au cerut, îns\, ca toate 
informa]iile referitoare la bene-
ficiile [i efectele nocive poten]i-
ale ale test\rii PSA s\ le fie fur-
nizate b\rba]ilor înainte de a 
efectua testul, în timp ce juriul 
exclusiv masculin nu a dorit ca 
subiec]ii s\ fie împov\ra]i cu 
informa]ii incerte [i am\nun]ite 
despre riscurile asociate cu di-
agnosticul [i tratamentul cât\ 
vreme nu aveau un rezultat ne-
favorabil. Este un exemplu ce 
arat\ cum anume un juriu alc\ -
tuit din utilizatorii de servicii 
poate furniza o perspectiv\ di-
ferit\, conducând la o alt\ re-
comandare decât cea formulat\ 
de juriul compus din membri 
ai publicului care nu sunt direct 
afecta]i.

Constat\rile juriilor formate 
din utilizatorii de servicii ofer\ 
posibilitatea de a în]elege care 
schimb\ri ale status quo-ului 
ar putea fi acceptabile pentru 
cei implica]i. Juriile cu o struc-
tur\ mai variat\ tind s\ scoat\ 
în eviden]\ aspecte mai ample, 
incluzând o gam\ de probleme 
ce pot fi importante în cânt\ri-
rea realoc\rii echitabile a resur-
selor pe un fundal de priorit\]i 
competitive.8

Implicarea factorilor de decizie 
politic[ 
Deciden]ii politici nu convoac\ 
juriile cet\]ene[ti, dar tind s\ 
angajeze cercet\tori indepen-
den]i. Ideal ar fi ca deliberarea 
public\ în fnc]ie de care vor fi 
luate deciziile politice privitoa-
re la excesul de diagnostic s\-i 
implice pe deciden]ii politici în 
procesul de proiectare sau de 
transpunere în practic\.

Este mai probabil ca juriile 
cet\]ene[ti s\ contribuie la fun-
damentarea deciziilor politice 
atunci când cei implica]i recu-
nosc valoarea, rolul [i limitele 
concluziilor juriului în procese-
le politice mai ample.16 Fiecare 
clinician [i director de îngrijiri 
medicale poate g\si valoare în 

juriile folosite în cercetare, ca 
o modalitate de a sintetiza di-
versele valori pe care pacien]ii 
le pot lua în considerare atunci 
când cânt\resc deciziile legate 
de screening. 

Furnizarea informa’iilor  
ce vor sta la baza  
politicii privitoare la  
excesul de diagnostic
Atunci când opinia exper]ilor 
[i cea public\ sunt divergen-
te, juriile cet\]ene[ti sunt uti-
le pentru a în]elege motivele [i 
pentru a furniza informa]ii po-
ten]iale pe care s\ se bazeze de-
ciziile viitoare cu privire la co-
municarea public\ [i la crite-
riile de furnizare a serviciilor 
pentru a putea gestiona proble-
mele pacien]ilor. 

Furnizarea de fapte, expune-
rea la opiniile exper]ilor bine 
argumentate [i uneori diver-
gente [i perseveren]a de a lucra 
împreun\ în ciuda unor disen-
siuni persistente (în loc de a le 
respinge ca fiind deficite de în- 
]elegere) pot ajuta la redresarea 
lipsei de informa]ii despre ex-
cesul de diagnostic [i a discre-
pan]ei de putere dintre exper]i, 
deciden]i politici [i comunita-
tea implicat\.18, 19

Am organizat peste 15 jurii 
cet\]ene[ti, dintre care câteva 
au analizat excesul de diagnos-
tic.11-22 O observa]ie constant\ a 
fost aceea c\ membrii publicu-
lui au raportat o mare surpriz\ 
legat\ de nivelul de incertitudi-
ne inerent în practica medical\. 
Majoritatea oamenilor din ]\ri 
cu venituri mari ca Australia 
sunt educa]i s\ aib\ încredere 
în testele medicale [i în docto-
rii lor.23 Ei cred c\ medicii [tiu 
"ce e bine s\ fac\".24 Încrederea 
în medici este, inevitabil, resur-
sa pe care se bazeaz\ oamenii 
atunci când trebuie s\ ia decizii 
în contextul dovezilor contra-
dictorii sau incerte. 

Juriile cet\]ene[ti permit ri-
dicarea cortinei de pe dovezile 
medicale [i angajarea mai sub-
stan]ial\ a popula]iei în dezba-

Juriile au 
cea mai 
mare 
utilitate 
atunci când 
op’iunile 
politice 
necesit[ 
o evaluare 
profund[ 
atât a 
valorilor 
cât ;i a 
dovezilor
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terile cu privire la politica scre-
eningului.

Concluzii
Dac\ sunt folosite adecvat, ju-
riile cet\]ene[ti reprezint\ un 
mijloc eficient de a coordona 
cercetarea ce st\ la baza reco-
mand\rilor privitoare la scre-
eningul popula]iei [i la deter-
minarea pragului bolii.12, 25 

S-ar putea face mul]i pa[i îna-
inte în direc]ia combaterii efec-
telor sociale [i etice ale excesu-
lui de diagnostic dac\ persoa-
nele îns\rcinate cu organizarea 
[i cu reglementarea acestor 
procese s-ar angaja s\ respec-
te valorile [i preferin]ele unui 
public bine informat [i s\ în]e -
leag\ compromisurile comple-
xe pe care acestea le implic\. 

Procedural, juriile cet\]ene[ti 
sunt explicite în privin]a limi-

telor pe care le are medicina [i 
a extinderii incertitudinii me-
dicale, în concordan]\ cu prin-
cipiile fundamentale ale medi-
cinei bazate pe dovezi,26, 27 ofe-
rind o modalitate autentic\ de 
abordare a problemelor legate 
de excesul de diagnostic.28

În plus, juriile cet\]ene[ti au 
poten]ialul de a dezv\lui alte 
modalit\]i prin care serviciile 
medicale sunt valoroase pentru 
public – este necesar ca aces-
tea s\ fie men]ionate explicit [i 
atribuite celor responsabili cu 
aplicarea politicii.29 Implicarea 
public\ în deliberarea cu privi-
re la excesul de diagnostic poa-
te s\ l\rgeasc\ [i s\ îmbun\t\   -
  ]easc\ dialogul, s\ confere mai 
mult\ claritate [i transparen]\ 
argumentelor pentru deciziile 
legate de alocarea resurselor [i 
retragerea poten]ial\ a servici-

ilor, stimulând, astfel, încrede-
rea publicului [i parteneriatul 
cu acesta într-o er\ în care în-
crederea în [tiin]\ [i în compe-
ten]a cadrelor medicale par s\ 
înregistreze un declin.30-32
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ÎNDRUMĂRI PRACTICE

Pruritul vulvar
A Alani,1 L McDonald,1 W Abdelrahman,2 H L Hunter2

Actualele îndrum\ri practice au scopul de a-i 
ajuta pe nespeciali[ti s\ recunoasc\ [i s\ trate-
ze afec]iunile dermatologice frecvent genera-
toare de prurit vulvar. 

Cu prilejul unui mic sondaj al medicilor ge-
nerali[ti din Anglia, s-a constatat c\ majorita-
tea (67% din 107 participan]i) au examinat lu-
nar peste cinci paciente cu simptome vulva-
re, predominant fiind pruritul.2 Este probabil, 
îns\, ca adev\rata prevalen]\ a simptomelor s\ 
fie subestimat\, deoarece pacientele pot s\ se 
simt\ jenate [i/sau s\ foloseasc\ creme [i pro-
duse care se dau f\r\ re]et\ pentru ameliora-
rea simptomelor.

Care sunt  cauzele dermatologice obişnuite 
ale pruritului vulvar?

Bolile eczematoase 
Dermatita de contact iritativ\ poate ap\rea 
dup\ contactul pielii cu chimicale iritante – de 
exemplu, detergen]i, parfumuri [i lubrefian]i 
(caseta1). Este o problem\ în special la femeile 
cu incontinen]\ urinar\.3, 4 

Zona genital\ este rareori afectat\ la paci-
entele cu dermatit\ atopic\. Cu toate acestea, 
frecarea [i sc\rpinatul în mod repetat pot pro-
voca apari]ia lichenului simplu cronic, carac-
terizat prin pigmentarea [i îngro[area pielii. 
Lichenificarea afecteaz\, de obicei, por]iunea 
cu p\r a labiilor mari.

Una din 10 femei cere la un moment dat, în timpul vie’ii, ajutor medical 
pentru prurit genital, care este provocat, de obicei, de afec’iuni ale pielii de 
la nivelul vulvei sau al zonei genitale. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• La femeile cu prurit în zona genital[ suspecta’i boli inflamatorii ale 
pielii 

• Un istoric de utilizare a produselor de igien[ feminin[, a 
prezervativelor de latex, a lubrefian’ilor sau a parfumurilor poate 
sugera prezen’a dermatitei iritative de contact 

• C[uta’i în alte p[r’i ale corpului leziuni cutanate concomitente, ce 
pot furniza indicii pentru un diagnostic de dermatit[ seboreic[, 
psoriazis ori lichen plan 

• În cazurile de lichen plan ;i lichen scleros sever se observ[ 
eroziunea arhitecturii vulvare 

• Trimite’i urgent la biopsie pacientele care fie au în zona vulvar[ 
leziuni suspecte ca ulcera’ia, tumora sau edemul, fie prezint[ 
leziuni ale vaginului ori ale cervixului, pentru a exclude 
malignitatea

1Dermatology unit, Royal Victoria Hospital, Belfast, UK 
2Belfast City Hospital, Belfast Health and Care Trust, Belfast, UK
Coresponden’a la: A Alani 
angelaalani@yahoo.com

educaţie

Caseta 1 | Produse în mod obi;nuit iritante pentru 
piele3-5  

• Prezervative din latex 

• Lubrefian’i – spermicide, conservan’i, anestezice 

• Cosmetice – conservan’i ori stabilizatori – de exemplu, 
quaternium-15, propilen glicol 

• Tratamente topice – corticosteroizi, antibiotice, 
anestezice, conservan’i sau stabilizatori 

• Parfumuri

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL
 O pacient[ a avut bun[voin’a s[ ne împ[rt[;easc[ experien’a ei legat[ 
de aceast[ afec’iune (a se vedea Perspectiva pacientei). Un sus’in[tor al 
pacien’ilor cu dermatit[ atopic[ a revizuit manuscrisul ;i a explicat importan’a 
pe care o are aderen’a la tratament, având o contribu’ie util[ la clarificarea 
aspectelor tratamentului – de exemplu, folosirea emolien’ilor, a steroizilor 
topici ;i a antihistaminicelor; de asemenea, a sugerat necesitatea de a 
specifica modul de utilizare al acestor tratamente, în special în leg[tur[ cu 
ciclurile menstruale, contactul sexual, prezen’a p[rului ;i în contextul sarcinii 
;i al[pt[rii. Am ad[ugat informa’ii relevante despre aspectele respective ;i am 
men’ionat ;i resurse suplimentare pentru paciente. Mul’umim colaboratorilor 
pentru contribu’iile lor.

APLICAREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Ce diagnostice a’i avea în vedere la femeile care prezint[ prurit genital? 
• Cum a’i face diferen’a între aceste afec’iuni? 
• Când a’i avea în vedere trimiterea pacientelor la un consult de specialitate?
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Dermatita seboreic[ vulvar[ 
În zona genital\ se observ\ o erup]ie eritema-
toas\ solzoas\. Leziunile concomitente carac-
teristice ale scalpului, fe]ei (sprâncene, glabe-
lla [i pliurile nazolabiale) [i trunchiului ofer\ 
indicii pentru diagnostic.

 
Psoriazisul genital 
Circa o treime din pacientele cu psoriazis ra-
porteaz\ afectare genital\.8 Ele descriu frec-
vent prurit, senza]ie de în]ep\tur\, durere în 
timpul contactului sexual [i înr\ut\]ire a simp-
tomelor dup\ acesta. Pot fi observate pl\ci si-
metrice eritematoase solzoase în zona genital\ 
(fig. 1). 

Lichenul plan 
Aproximativ 20% dintre pacientele cu li-
chen plan au afectare genital\.6 Ele pot s\ fie 
asimptomatice sau s\ semnaleze prurit, dure-
re, senza]ie de arsur\ [i dispareunie. Zonele 

cicatriciale, ro[ii, erozive ori atrofice sunt localizate în ves-
tibul, labiile mici [i clitoris (fig. 2). Aderen]ele interlabiale 
sau clitoridiene pot determina alter\ri ale arhitecturii locale. 
Inspecta]i mucoasa oral\ pentru a detecta re]ele de linii albe 
sub]iri (striurile lui Wickham) ce furnizeaz\ un indiciu de di-
agnostic. Întreba]i pacienta dac\ are disfagie, ceea ce ar pu-
tea su gera afectarea esofagian\. Complica]iile includ cicatri-
cile [i riscul de carcinom cu celule scua moase.3 

Lichenul scleros 
Este o boal\ inflamatorie cronic\ cu sechele cicatriciale, ce 
afecteaz\ frecvent pielea anogenital\. Pacientele pot s\ fie 
asimptomatice sau s\ semnaleze prurit, dispareunie [i jet uri-
nar slab. Pielea genital\ poate avea cicatrici atrofice cu as-
pect de "foi]\ de ]igar\", care se pot extinde pân\ la zona pe-
rianal\, cu distribu]ia clasic\ în forma "cifrei opt"3, 9 (fig. 3). 
Lichenul scleros sever poate duce la pierderea arhitecturii 
normale, cu resorb]ie, fisuri [i eroziuni la nivelul clitorisului. 
Afectarea vaginului exclude lichenul scleros.3 În lipsa trata-
mentului e posibil s\ r\mân\ sechele cicatriciale [i s\ apar\ 
modific\ri maligne c\tre carcinomul cu celule scuamoase.3, 9 

Pe ce trăsături din istoric şi din examinarea clinică  
să ne axăm? 

Unele femei se pot jena s\ discute despre problemele lor 
genitale sau despre istoricul sexual. Asigura]i-le c\ toate 
informa  ]iile adunate în timpul consulta]iei sunt confiden]iale 
[i au importan]\ în diagnosticul [i tratamentul simptomelor 
lor. În tabel sunt enumerate punctele esen]iale care trebuie s\ 
fie abordate în istoric. 

Poate fi util screeningul oportunist (efectuat cu ocazia unei 
examin\ri medicale cu alt scop – n. red.) al s\n\t\]ii sexuale 
– de exemplu, atunci când se pune problema program\rii pa-
cientei la un control al tratamentului anticoncep]ional, la un 
frotiu cervical sau un examen al sânului. Pute]i începe discu -
  ]ia cu pacienta astfel: "Ca s\ sta]i lini[tit\, s\ [ti]i c\ pun aces-

Fig. 2 | Lichen plan

Fig. 3 | Lichen scleros

Fig. 1 | Psoriasis genital

Caseta 2 | Când trimite’i pacienta 

• Factori de risc pentru o infec’ie cu transmitere sexual[ – trimite’i pacienta la 
o clinic[ de s[n[tate sexual[ 

• Incertitudine de diagnostic 

• Simptome persistente cu r[spuns slab la tratament 

Pentru biopsie: 
• Dac[ diagnosticul clinic este incert, corela’ia clinico-patologic[ este 

esen’ial[

• Boal[ cronic[ rebel[ la tratamentele de prim[ linie 

• Tumor[, leziune, ulcera’ie neobi;nuite – trimitere urgent[ la specialist, 
pentru a exclude transformarea premalign[ sau malign[

• Pentru a exclude o proliferare anormal[ melanocitar[ în zonele pigmentate, 
în special la pacientele cu istoric de lichen scleros 

• La pacientele cu lichen scleros ori lichen plan este necesar s[ se 
investigheze orice leziune eroziv[, hiperkeratozic[, eritematoas[ sau 
papule/negi de dat[ recent[, întrucât exist[ riscul de carcinom cu celule 
scuamoase 

• Pentru teste cutanate în suspiciunea de dermatit[ alergic[ de contact dac[ 
simptomele nu se amelioreaz[ la tratament

• Incontinen’a urinar[ – trimite’i la specialist urogenital 
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te întreb\ri tutuor pacientelor mele adulte, in-
diferent de vârst\ [i de starea civil\. Ele sunt 
legate de s\n\tatea dumneavoastr\ sexual\ [i 
de pielea din zona genital\. Dori]i s\ m\ între-
ba]i ceva înainte de a începe?" Aceasta poate 
fi o introducere pentru întreb\ri mai specifice 
legate de simptome genitale ca pruritul, dispa-
reunia sau disfunc]ia sexual\. 

Examinarea 
Examina]i pielea de pe întregul corp pentru a 
depista erup]iile inflamatoare coexistente – de 
pild\, psoriazisul ori dermatita. Întreba]i pa-
cientele dac\ ar accepta o examinare genital\, 
inclusiv cu speculul. Inspecta]i regiunea geni-
tal\, pielea vulvar\ [i ]esutul vestibular.

•  Modific\rile de arhitectur\ – de exemplu, 
pierderea capi[onului clitoridian [i eroziu-
nile pot sugera lichenul scleros

•  Pl\cile atrofice care afecteaz\ [i vaginul su-
gereaz\ lichenul plan

•  Eritemul, solzii, pl\cile ori excoria]iile su-
gereaz\ dermatita de contact

•  Modific\rile de îngro[are a pielii (lichenifi-
carea) de-a lungul muntelui lui Venus [i la-
biilor mari pot sugera dermatita vulvar\ 
sau lichen simplu cronic. 

 •  Pl\cile eritematoase lucioase de-a lungul 
pliurilor cutanate sugereaz\ o probabilitate 
mai mare de psoriazis.11 

Folosi]i un specul pentru a vizualiza vagi-
nul [i cervixul. Prezen]a unei secre]ii poate in-
dica infec]ie. Eroziunile vaginale cu zone neu-
niforme de piele friabil\ eritematoas\ sunt su-
gestive de lichen plan eroziv. Leziunile pe col 

sau în vagin necesit\ investiga]ii suplimentare 
pentru a exclude neoplazia.3 11 

Ce investiga’ii trebuie avute în vedere? 
Diagnosticul este, în mare parte, clinic, astfel 
încât, uneori, nu mai sunt necesare alte inves-
tiga]ii. 
 La pacientele cu secre]ie vaginal\ este util\ 
prelevarea de tampoane, pentru a identifi-
ca infec]ia. Testele biochimice pot fi relevan-
te la femeile cu suspiciune de lichen scleros [i 
(rar) de lichen plan din cauza bolilor autoimu-
ne asociate (de exemplu, boala tiroidian\, dia-
betul).3 Testul de alergie cutanat este util dac\ 
se suspecteaz\ dermatita alergic\ de contact 
[i simptomele nu dispar dup\ tratament adec-
vat.12

Cum se tratează?

Recomand[ri generale 
Recomanda]i m\suri de p\strare a igienei ge-
nitale [i evitarea sc\rpinatului, ce poate agra-
va irita]ia. Îmbr\c\mintea strâmt\ poate irita 
zona, a[a c\ sugera]i pacientei s\ o evite. Este 
preferabil\ lenjeria de bumbac. Explica]i care 
sunt factorii declan[atori posibili [i recoman-
da]i evitarea folosirii iritan]ilor de genul pre-
zervativelor cu spermicid, s\punului, [ampo-
nului [i spumei de baie. Pot fi folosi]i emolien]i 
simpli ca înlocuitori de s\pun [i creme hidra-
tante. 

Recomanda]i îngrijirea atent\ a pielii în tim-
pul menstrelor. Sunt de preferat tampoane-
le din bumbac. Recomanda]i schimbarea lor 

Elemente esen’iale în luarea istoricului10 

Pute’i s[-mi descrie’i simptomele dumneavoastr[? De cât timp le ave’i?  Prurit, durere, durere în timpul urin[rii (disurie), scurgeri vaginale
A’i observat vreun factor care le agraveaz[ sau le amelioreaz[? 
Cum v[ afecteaz[ aceste simptome via’a sexual[? Dispareunie, fisur[, sângerare la contactul sexual sau dup[ acesta pot indica o dermatit[  
 inflamatorie. Întreba’i despre dispareunie – "Ave’i dureri la contactul sexual sau dup[   
 acesta?" Dac[ da, întreba’i dac[ durerea apare la penetrarea superficial[ (resim’it[ la   
 intrarea în v agin) sau adânc[ (în profunzimea pelvisului)
Ave’i incontinen’[ – de exemplu, scurgeri de urin[ în timpul Stropirea cu urin[ sau incontinen’a pot provoca irita’ia pielii ori dermatita; disconfortul  
exerci’iilor fizice sau la efort? asociat poate indica un proces inflamator – de exemplu, lichen scleros
Ave’i un partener sexual constant? Evaluarea riscului de infec’ii cu Dermatita ;i ITS pot coexista sau ITS poate fi contractat[ pe fondul unei dermatite   
transmitere sexual[ (ITS)  preexistente.
Mai ave’i ;i în alt[ parte a corpului probleme ale pielii?  Leziunile cutanate coexistente pot furniza indicii importante pentru diagnostic – de
(afec’iuni ale pielii extragenitale) exemplu, o zon[ de psoriazis pe coate poate fi un indiciu de psoriazis genital.
A’i venit în contact cu vreun iritant sau alergen poten’ial? De exemplu, produsele de igien[ feminin[, s[punuri, geluri de du;, lubrefian’i, 
 prezervative din latex. G[si’i în caseta 1 iritan’ii obi;nui’i. 
Lua’i vreun tratament medicamentos în momentul de fa’[? Istoricul de substitu’ie hormonal[ în trecut ori în prezent (femeile dup[ menopauz[ sunt
(oral sau topic) Ce tratamente a’i încercat înainte? Cum le-a’i folosit? mai predispuse la usc[ciunea vaginal[). Încerc[ri de tratamente anterioare, incluzând
 agen’i care se elibereaz[ f[r[ re’et[.
Ave’i un istoric personal sau familial relevant? Sau o boal[ sistemic[? Istoricul atopiei (astm, febra fânului, eczem[), psoriazis, boala inflamatorie intestinal[, 
 boala Behçet’s, afec’iunile buloase ale pielii.
Istoric obstetric/ginecologic  Istoricul sarcinilor ;i al na;terilor – de exemplu, epiziotomia dup[ o na;tere normal[
Întreba’i despre ciclul menstrual ;i fertilitate poate l[sa cicatrici. Istoricul frotiurilor cervicale anormale. Usc[ciunea vaginal[ este mai
Sarcini anterioare frecvent[ la femeile în postmenopauz[ ;i poate provoca prurit. Lichenul simplu cronic ;i
Istoricul frotiului cervical lichenul scleros sunt mai frecvente la femeile mai vârstnice.
Menopauz[

A’i putea pune întreb[rile urm[toare Aspecte foarte importante
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frecvent\ pentru a evita iritarea pielii geni-
tale. Urinatul [i sp\larea vulvei cu ap\ rece 
dup\ contactul sexual pot ajuta la prevenirea 
infec]iei. 
 La pacientele cu prurit nocturn sever lua]i în 
considerare un sedativ u[or antihistaminic – 
de exemplu, hidroxizin.3, 5 Îmbun\t\]i]i func  -
 ]ia de barier\ a pielii folosind un emolient sim-
plu – de exemplu, unguent emulsificator sau 
emolien]i pe baz\ de parafin\, care nu pre-
zint\ riscuri [i amelioreaz\3, 4 simptomele. 

Tratament 
Urma]i recomand\rile generale pentru afec -
 ]iunile cutanate specifice. Afec]iunile cutana-
te generalizate pot necesita trimitere la derma-
tolog (fig. 4). 
 Exist\ pu]ine dovezi privitoare la mana-
gementul specific al dermatitelor genitale. 
Infograficul sintetizeaz\ op]iunile de trata-
ment [i nivelul dovezilor corespunz\toare. În 
cazurile persistente de eczem\ [i în dermati-
ta seboreic\, în psoriazisul genital, în lichenul 
plan [i lichenul scleros, comitetele de exper]i 
recomand\ unguente potente ori foarte poten-
te cu corticosteroid topic,3-13 ce trebuie s\ fie 
aplicate zilnic, timp de 4-8 s\pt\mâni, pân\ 
la ameliorarea simptomelor; o jum\tate de 
unitate (vârf de deget) este suficient\ pentru a 
acoperi întreaga zon\ genital\. Corticoizii sub 
form\ de solu]ie, spum\ sau gel pot fi mai con-
venabili [i mai eficien]i în prezen]a p\rului pu-
bian. 

Explica]i-le pacientelor c\, în majoritatea 
acestor afec]iuni, simptomele pot reap\rea, 

ceea ce înseamn\ c\ trebuie s\ aib\ a[tept\ri 
realiste cu privire la tratament. Poate fi ne-
voie, al\turi de terapia general\, de un trata-
ment de men]inere, prin aplicare de unguent 
de dou\ ori pe s\pt\mân\.

Femeile gravide ;i cele care al[pteaz[3 
Cere]i sfatul specialistului în privin]a op]iuni-
lor terapeutice pentru femeile gravide [i cele 
care al\pteaz\. Emolien]ii pot fi folosi]i în si-
guran]\ în timpul sarcinii [i al lacta]iei. Este 
de preferat evitarea antihistaminicelor, dar 
dac\ sunt necesare, de elec]ie sunt clorope-
namina ori difenhidramina. Steroizii topici 
nu prezint\ riscuri, îns\ trebuie s\ fie utiliza]i 
cât mai pu]in posibil [i la cea mai sc\zut\ po-
ten]\ necesar\ pentru a ob]ine dispari]ia simp-
tomelor. În psoriazis evita]i analoagele topice 
ale vitaminei D în timpul sarcinii [i al\pt\rii. 
Inhibitorii calcineurinei (tacrolimus, pimecro-
limus) nu sunt autoriza]i pentru utilizare la fe-
meile gravide sau care al\pteaz\. Se crede c\ 
gudronul de c\rbune topic nu implic\ riscuri 
dac\ este luat pentru perioade scurte de timp 
în timpul sarcinii. În cazul femeilor gravide [i 
al celor care al\pteaz\ cere]i sfatul specialistu-
lui cu privire la op]iunile terapeutice. 

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Vulvar itch
A se cita: BMJ 2019;364:l83
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l83  

Fig. 4 | Managementul pruritului vulvar în asisten’a primar[ ;i trimiterea în asisten’a secundar[. Reprodus cu permisiunea editurii Elsevier,  
copyright 2017

Exist[ candidiaz[?

Recolta’i un tampon 

Trata’i

Eczem[/Psoriazis Lichenul scleros/Lichenul plan 

Aveti in vedere cancerul/neo-
plazia intraepitelial[ vaginal[

Tr[s[turi suspecte Scurgere vaginal[?

Pruritul vulvar 

Nu

Nu

Da

Da

Sau piele umed[? (durere, prurit, scurgere 
alb[, groas[) 

Îngrijirea zonei vulvare; 
steroid topic cu poten’[ 

moderat[ 

Îngrijirea zonei vulvare; dac[ 
diagnosticul nu este sigur; trata’i 
cu un steroid topic foarte potent 

Trimite’i la biopsie (conform 
reglement[rilor privitoare la cancer)

Trata’i în primul rând cu creme antifungice. Unguent cu miconazol 
sau nistatin/crem[ cu clotrimazol aplicate pe vulv[ de dou[ ori  

pe zi. În func’ie de preparatul folosit se pot prescrie cure de pân[ 
la 14 zile. Fluconazolul oral în doz[ unic[ de 150 mg ofer[ un 
avantaj atunci când exist[ probleme legate de complian’[. 

- Zon[ persistent[ de 
hiperkeratoz[, eroziune sau eritem

 - Leziuni noi de genul papulelor 
sau negilor

- Cicatrici ;i îngustarea intr[rii 
în vagin

- Resorb’ia labiilor mici 
- Fuzionarea pe linia de mijloc 
cu afundarea, dar nu dispari’ia 

clitorisului 

Arhitectur[ anormal[? 

Dac[ diagnosticul este incert, trimite’i pentru investiga’ii suplimentare ;i tratament
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Tratarea pruritului vulvar 

Mai jos sunt date exemple, dar sunt disponibili ;i al’i steroizi. Consulta’i documenta’ia pentru a vedea ce alternative exist[

Combina’ia 
steroid ;i 
antifungic

DERMATITA ATOPICÃ 
Usc[ciune, prurit, 
durere ;i disconfort 
Eritem ;i excoria’ii 
simetrice

DERMATITÃ DE 
CONTACT 
Senza’ie de 
arsur[, în’ep[tur[, 
prurit, ro;ea’[ ;i 
edem localizate, 
ap[rute în urma 
contactului pielii 
cu chimicale 
iritante 

LICHENUL SIMPLU 
CRONIC 
Poate fi provocat 
de sc[rpinatul 
repetat. 
Lichenificarea 
afecteaz[, de 
obicei, por’iunea 
cu p[r a labiilor 
mari 

DERMATITÃ 
SEBOREIC| 
Erup’ie 
eritematoas[ 
solzoas[ în zona 
genital[. 
Adesea se 
prezint[ cu leziuni 
concomitente 
pe scalp, fa’[ ;i 
trunchi 

PSORIAZISUL 
GENITAL 
Pl[ci eritematoase 
solzoase simetrice 
Frecvent apar 
modific[ri 
concomitente 
psoriazice, afectând 
scalpul, unghiile 
;i suprafe’ele 
extensoare 

LICHENUL PLAN 
Pacientele pot s[ 
fie asimptomatice 
ori s[ semnaleze 
prurit, durere, 
senza’ie de arsur[ 
;i dispareunie

LICHENUL SCLEROS 
Dermatit[ 
pruriginoas[ 
cronic[ cicatricial[ 
inflamatorie, cu o 
predilec’ie pentru 
pielea anogenital[

Minimum un studiu clinic controlat, 
randomizat

CALITATEA DOVEZILOR 

Nivelul dovezilor

Oferi’i recomand[ri 
generale 

Evitarea folosirii poten’ialilor iritan’i Infec’ii 

Clasificarea recomand[rilor

Cel pu’in un studiu clinic 
controlat randomizat, de bun[ 
calitate ;i omogen

Absen’a studiilor de bun[ 
calitate direct aplicabile

Studii neexperimentale descriptive 

Cel pu’in înc[ un tip de studiu

Opinia exper’ilor ;i/sau experien’a 
clinic[

Studii clinice bine realizate

Trata’i infec’iile 
coexistente cu:Pot fi date la culcare 

pentru a ajuta la evitarea 
sc[rpinatului 

Men’inerea igienei genitale
Evitarea sc[rpinatului, 
care poate agrava irita’ia

Zilnic timp de 7-10 
zile, pân[ la rezolvarea 
simptomelor ;i 
semnelor 

De dou[ ori pe 
zi timp de 1-2 
s[pt[mâni, apoi 
reevalua’i O dat[ pe zi 

timp de o lun[

O zi da, una nu, 
timp de o lun[

De dou[ ori pe 
s[pt[mân[ timp 
de o lun[

Chema’i la control 
dup[ trei luni 

Dac[ simptomele reapar, poate fi ini’iat din nou (recomandat) tratamentul cu steroid topic

Pentru dermatita atopic[, lichenul simplu cronic ;i psoriazisul genital, pot fi prescri;i f[r[ 
licen’[, de c[tre speciali;ti, urm[torii agen’i: 

Pentru psoriazisul genital, ace;ti agen’i  
pot fi folosi’i ca monoterapie sau în  

combina’ie cu steroizi topici: 

Zilnic timp de 
7-10 zile pân[ 
la rezolvarea 
simptomelor ;i 
semnelor 

O dat[ pe zi timp 
de 4-8 s[pt[mâni, 
apoi reduce’i 
treptat doza în 
func’ie de r[spuns 

O dat[ pe zi 
pân[ la patru 
s[pt[mâni, 
apoi reduce’i 
pân[ la doza 
de men’inere 
de dou[ ori pe 
s[pt[mân[ 

Men’inere 
cu un steroid 
foarte potent ca 
propionatul de 
clobetazol folosit 
mai pu’in frecvent 
sau cu un steroid 
topic mai slab 

Evitarea purt[rii de 
îmbr[c[minte strâmt[ 
Poate fi preferabil[ 
lenjeria din bumbac 

Pot fi folosi’i emolien’i 
simpli în locul s[punului ;i al 
cremelor hidratante  

 Nici o dovad[ disponibil[ Nicio dovad[ disponibil[

Combina’ii 
de steroid ;i 
antibiotic 

Valerat de beta-
metazon[ 0,025% 

Analogi de 
vitamin[ D  
topici

Preparate din 
gudron de  
c[rbune 

Furoat de mome-
tazon[ 0,1% 

Propionat de 
clobetazol 0,05% 

Acetat de hidrocortizon 1% 

Prezervativele lubrefiate cu spermicide

Spum[ de baie Solu’ii de cur[’are 

:amponS[pun

:erve’ele umedeParfumuri

Sedative antihistaminice 

Tacrolimus topic (Protopic 0,1%) 

Urmat de sau

Pimecrolimus topic (Elidel 1%) 

Furoat de mometazon[ 0,1 % 

Valerat de betametazon[ 0,025% 

Propionat de 
clobetazol 0,05% 

Butirat de clo-
betazon[ 0,05% 

Acetat de 
hidrocortizon 1% 

Propionat de 
clobetazol 0,05%

Furoat de mome-
tazon[ 0,1% 

Rezumat vizual 

Recomanda’i steroizi topici

Managementul topic al cauzelor  
dermatologice frecvente 
Infograficul sintetizeaz[ op’iunile de tratament ;i nivelurile 
de dovezi pentru ;apte cauze frecvente ale pruritului vulvar. 
În general, exist[ foarte pu’ine dovezi specifice privitoare 
la managementul dermatitelor genitale, a;a c[ majoritatea 
recomand[rilor se bazeaz[ pe opinia exper’ilor sau sunt 
extrapolate din dovezile indirecte. 

Declinarea responsabilit[’ii: Acest infografic nu este un ajutor de decizie clinic[ validat. Informa’iile con’inute sunt furnizate f[r[ reprezent[ri, condi’ii sau garan’ii c[ sunt exacte ori actualizate. BMJ ;i licen’iatorii s[i nu î;i asum[ 
nicio responsabilitate pentru niciun tratament administrat cu ajutorul acestor informa’ii. Încrederea în informa’iile prezentate este strict pe riscul utilizatorului. Pentru formularea complet[ a celor de mai sus consulta’i termenii ;i 
condi’iile BMJ: http://www.bmj.com/company/legal-information/

Cazuri u;oare Cazuri u;oare Steroid cu poten’[ 
medie

Steroid foarte 
potent Steroid potent 

Steroid cu poten’[ 
sc[zut[ 

Steroid foarte 
potent 

Cazuri mai severe 

Cazuri foarte severe

Cazuri moderate 

Cazuri severe
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CONSULTAŢIA DE 10 MINUTE 

Rinosinuzita cronică
Alison Carter,1 Nikesh Dattani,2 Saiful Alam Hannan1 

Ce aspecte trebuie să fie avute în vedere?

Încerca]i s\ determina]i to]i factorii declan[a-
tori sau bolile asociate [i s\ face]i diferen]a 
între obstruc]ia nazal\ structural\ [i cea in-
flamatorie (de[i pot fi prezente simultan). 
Încerca]i s\ evalua]i efectul pe care îl au simp-
tomele asupra calit\]ii vie]ii pentru a putea lua 
decizii de comun acord cu pacien]ii, în vede-
rea stabilirii unui tratament pas cu pas. În]e-
legerea acestui impact poate fi util\ în tim-
pul consulta]iei, având în vedere faptul c\ 

pacien]ii se simt adesea jena]i c\ s-au prezen-
tat la medic pentru obstruc]ie nazal\ sau rino-
ree cronic\, fiindu-le team\ c\ astfel de simp-
tome pot fi percepute ca neimportante. 
• Este obstruc]ia nazal\ unilateral\, alternant\ 

sau bilateral\? Obstruc]ia unilateral\ are 
cauze structurale, precum devia]ia de sept 
congenital\ ori cea posttraumatic\, polipii 
sau tumorile. Trimiterea la endoscopie 
nazal\ este indicat\ atunci când cauza 
obstruc]iei unilaterale nu este evident\ la 
rinoscopia anterioar\. Obstruc]ia alternant\ 
este provocat\, clasic, de inflama]ia mu-
coasei nazale. Obstruc]ia bilateral\ poate 
avea atât cauze la nivelul mucoasei cât [i 
structurale. 

• Rinoreea bilateral\ este apoas\ sau mucopuru-
lent\? Rinoreea apoas\ sugereaz\ etiologie 
alergic\ ori vasomotorie, în timp ce  
rinoreea mucopurulent\ poate indica  
infec]ie. 

• Se asociaz\ mânc\rimea, str\nutul [i l\crimarea 
excesiv\ a ochilor? Acestea sugereaz\ o cauz\ 
alergic\. Simptomele sunt sezoniere sau in-
termitente (polen, mucegaiuri), permanente 
ori persistente (acarienii din praful de cas\, 
p\rul de animale)? 

• Exist\ un factor declan[ator ocupa]ional sau  
de mediu, inclusiv fumatul activ ori cel  
pasiv? 

• Exist\ o pierdere secundar\ a mirosului 
(hiposmie) sau durere facial\? Astfel de 
simptome sunt frecvente; ele pot s\ ajute la 

O coafez[ în vârst[ de 35 de ani se prezint[ la medicul 
ei de familie pentru un istoric de doi ani de rinoree ;i 
obstruc’ie nazal[. A încercat s[ foloseasc[ un spray 
nazal cu beclometazon[, dar nu a observat nicio 
îmbun[t[’ire. Din cauz[ c[ nu poate s[ respire pe nas, 
nu doarme bine ;i îi este greu s[ fac[ gimnastic[ de 
între’inere. 

Rinosinuzita cronic[ este o afec’iune frecvent[, cu o 
prevalen’[ de 10,9%.1 Poate avea un impact covâr;itor 
asupra calit[’ii vie’ii, afectând somnul, exerci’iile 
fizice ;i activitatea în general. În majoritatea cazurilor, 
tratamentele intranazale sunt eficiente,2 dar este 
necesar s[ fie folosite corect ;i regulat. Prezentul articol 
ofer[ o strategie bazat[ pe dovezi pentru diagnostic ;i 
tratament.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Op’iunile de tratament de prima linie pentru 
rinosinuzita cronic[ sunt corticosteroizii 
intranazali ;i irigarea salin[ intranazal[, de 
obicei combinate 

• Folosirea persistent[ a decongestionantelor 
nazale topice provoac[, de regul[, reapari’ia 
congestiei nazale, cunoscut[ ca riniti[ 
medicamentoas[ 

• Chirurgia sinusal[ nu este un tratament curativ, 
dar este destinat[ debloc[rii c[ilor ;i spa’iilor 
sinonazale pentru a permite o eficien’[ mai mare 
a medica’iei topice nazale 

1Royal National Throat Nose and Ear Hospital, London, UK 
2Millway Medical Practice, London 
Coresponden’a la: A Carter 
alicarter@doctors.org.uk

Caseta 1 | Tr[s[turile clinice care constituie 
semnale de alarm[ în rinosinuzita cronic[2

• Simptome unilaterale

• Cacosmia (miros urât autoperceput) 

• Cruste (persistente) 

• Epistaxis 

• Complica’ii orbitale (edem ori eritem periorbital, 
reducerea acuit[’ii vizuale, diplopie, oftalmoplegie, 
deplasarea globului ocular) 

• Complica’ii neurologice (cefalee frontal[ sever[ sau 
edem, meningism, semne neurologice focale)
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localizarea bolii, dar [i s\ ridice suspiciunea 
unei cauze neurologice. 

• Evalua]i severitatea simptomelor ca u[oare 
sau moderat-severe. Simptomele moderate 
[i severe afecteaz\, de obicei, somnul, 
activit\]ile zilnice, sportul [i munca sau 
[coala [i necesit\, în general, tratament 
în etape, stabilit de comun acord cu 
pacientul. 

• Se asociaz\ istoric de atopie sau astm? 
• Au existat schimb\ri hormonale? Sarcina, 

menstrua]ia [i contraceptivele orale, ca 
[i hipotiroidia, pot provoca simptome de 
rinit\.3 

• Pune]i întreb\ri despre folosirea îndelungat\ 
a decongestionantelor nazale topice. Este o 
practic\ frecvent\, dup\ experien]a noastr\ 
rareori voluntar\, ce provoac\ revenirea 
congestiei nazale dup\ întreruperea utiliz\rii 
(rinita medicamentoas\).4 

• Verifica]i istoricul medica]iei. Diferite me-
dicamente (anumite antiinflamatoare ne-
steroidiene, antihipertensive, antidepresive 
[i sedative),4 pot avea ca efecte secundare 
simptome de rinit\. 

• Depista]i tr\s\turile clinice care sunt semnale de 
alarm\. Semnalele de alarm\, extrase din 
ghidul publicat în 2016 de ENT-UK [i Royal 
College of Surgeons of England (Colegiul 
Regal al Chirurgilor din Anglia),2 sunt enu-

merate în caseta 1. Complica]iile orbitale [i 
neurologice sunt urgen]e certe, dar celelalte 
simptome, dac\ r\mân neexplicate, impun 
trimiterea prompt\ la ORL. 

Examinarea 
Examinarea f\r\ endoscopie este limitat\ la 
cavitatea anterioar\ nazal\, dar r\mâne o par-
te important\ a evalu\rii. 

Rinoscopia anterioar\ poate fi efectuat\ 
în asisten]a primar\ prin introducerea unui 
otoscop în fiecare nar\, permi]ând examina-
rea septului, cornetelor inferioare, a culorii [i 
umidit\]ii mucoasei [i aprecierea rinoreei ca 
apoas\ ori mucopurulent\. 

Polipii nazali mari pot fi vizibili. Ace[tia 
arat\, de obicei, ca ni[te boabe de struguri 
cenu[ii decojite, iar pacientul nu simte nimic 
la palparea lor. Cornetele au culoarea roz sau 
ro[ie [i sunt dureroase la sondare (fig. 1). 

Fi]i pruden]i în privin]a semnelor unilatera-
le persistente, ca polipii, crustele, epistaxisul 
sau puroiul, ce pot indica boal\ granuloma-
toas\ ori malignitate.

Ce ar trebui să faceţi

Punerea unui diagnostic 
Poate fi pus un diagnostic de rinosinuzit\ cro-
nic\, definit\ ca inflama]ia nasului [i a sinu-
surilor paranazale, dac\ exist\ dou\ sau mai 
multe simptome persistente (cu durata de cel 
pu]in 12 s\pt\mâni), dintre care unul tre-
buie s\ fie obstruc]ia nazal\ sau rinoreea.5 
Simptomele secundare sunt hiposmia ori du-
rerea facial\. 

Tratament de prima linie 
Recomanda]i un corticosteroid intranazal.5 
De obicei, pentru tratamentul de prima linie 

Fig. 1 | Stânga: Se vede cornetul inferior drept, ridicându-se din peretele nazal lateral. Are culoarea roz sau ro;ie ;i este dureros la sondare.  
Dreapta: Polip nazal, cu aspectul caracteristic, adeseori asem[nat cu un bob de strugure cenu;iu decojit. Nu este dureros la atingere.

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA 
PREZENTULUI ARTICOL
Am realizat interviuri semistructurate cu ;ase pacien’i cu 
rinosinuzit[. Ei au ’inut s[ sublinieze c[ s-au sim’it adesea 
stânjeni’i de faptul c[ se prezentau la medic pentru 
obstruc’ie sau rinoree cronic[, temându-se c[ simptomele 
lor vor fi percepute ca fiind neimportante.
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Polipectomia medical[
Dac\ la rinoscopia anterioar\ sunt vizibili po-
lipi nazali bilaterali, pute]i recomanda "po-
lipectomia medical\" cu prednisolon oral 
(0,5 mg/kg timp de 5-10 zile), urmat de pic\ -
turi nazale cu corticosteroid. La o analiz\ sis-
tematic\ [i meta-analiz\ s-a constatat o ameli-
orare a calit\]ii vie]ii legate de s\n\tate [i o re-
ducere a severit\]ii simptomelor la pacien]ii 
cu rinosinuzit\ cronic\ [i polipi nazali care au 
luat corticosteroizi orali, fa]\ de cei trata]i cu 
placebo sau f\r\ tratament.8 Calitatea dovezi-
lor pe care se bazeaz\ acest rezultat este îns\ 
slab\. 

Antibioticele macrolide 
Datorit\ efectelor imunomodulatoare, anti-
bioticele macrolide au fost identificate ca o 
op]iu   ne terapeutic\ pentru rinosinuzita cro-
nic\. Ele nu sunt recomandate, îns\, în asis-
ten]a primar\ din cauza dovezilor limitate cu 
privire la beneficiu [i a riscurilor de cre[tere a 
rezisten ]ei la antibiotice.5, 9 

Control ;i trimitere 
De obicei este indicat tratamentul de lung\ 
durat\ pentru gestionara simptomelor. Dac\ 
acestea nu se amelioreaz\ în decurs de câteva 
s\pt\mâni, verifica]i complian]a pacientului 
[i tehnica administr\rii – dac\ ambele sunt 
adecvate, dar tot nu se observ\ o ameliorare 
satisf\c\toare dup\ trei luni de tratament 
medical, trimite]i bolnavul la ORL. În 
asisten]a secundar\ pot fi luate în considerare 
endoscopia nazal\, testele alergologice [i 
investiga]i   ile imagistice, în vederea unui 
eventual tratament chirurgical. Chirurgia 
sinusurilor nu este curativ\, dar serve[te la 
deblocarea c\ilor [i spa ]i    ilor sinonazale [i 
permite administrarea optim\ [i eficient\ a 
medica]iei topice nazale.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

10-MINUTE CONSULTATION
Chronic rhinosinusitis
A se cita: BMJ 2019;364:l131 
G[si’i articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l131

Traducere: Dr. Roxana }ucra

este suficient un spray nazal. Mometazona 
[i fluticazona sunt preferate pentru c\ au 
biodisponibilitate neglijabil\ [i, în consecin]\, 
mai pu]in poten]ial de a provoca efectele 
secundare sistemice caracteristice ale 
steroizilor.6 Dac\ sprayul nu se dovede[te 
a fi eficient în urm\toarele câteva luni, în 
cazurile rebele pot fi utilizate, pentru ob]i-
nerea beneficiului, pic\turile nazale ca 
fluticazona sau preparatele de beclometazon\, 
dar niciunul nu este recomandat pentru 
folosire îndelungat\ în cadrul asisten]ei 
primare. De regul\ se instituie tratamentul cu 
pic\turi timp de dou\ s\pt\mâni în asisten]a 
primar\, înaintea trimiterii la specialist pentru 
evaluare. 

La persoanele cu etiologie alergic\ prezum-
tiv\ ori dovedit\, traatamentul de prima linie 
este cu un steroid nazal, fie singur, fie împre-
un\ cu un antihistaminic oral. O op]iune se-
cundar\ este un spray nazal cu o combina]ie 
de fluticazon\ [i azelastin\.

Recomand[ri cu privire la folosirea 
corticosteroizilor nazali
Spray-urile nazale trebuie s\ fie folosite re-
gulat, nu numai la nevoie, caz în care nu pot 
oferi un beneficiu preventiv pe termen lung. 
Spray-ul se utilizeaz\ cu duza îndreptat\ spre 
urechea de aceea[i parte, cu spatele la septul 
median; apoi inspira]i u[or, f\r\ s\ trage]i aer 
adânc în piept. 

Pic\turile nazale trebuie s\ fie administrate 
în pozi]ia cu capul pe spate (cel mai u[or atâr-
nat la marginea patului), men]inut\ timp de 
dou\ minute. 

Irigarea salin[
Irigarea nazal\ salin\ este un excelent trata-
ment cu risc redus. În cadrul unei analize sis-
tematice [i meta-analize s-a constatat c\ este 
util\ în ameliorarea simptomelor de rinosinu-
zit\ cronic\ atunci când este folosit\ singur\ 
sau ca adjuvant la steroizii intranazali.7 Dac\ 
este adjuvant\, va fi efectuat\ înaintea utiliz\ -
rii spray-ului cu steroid. Spray-urile saline [i 
dispozitivele de irigare cu volum mai mare, 
mai eficiente, sunt disponibile în comer] pe 
scar\ larg\. Solu]ia salin\ de irigare poate fi 
cump\rat\ gata preparat\ ori preparat\ acas\, 
amestecând o linguri]\ cu sare de mare [i o 
jum\tate de linguri]\ cu bicarbonat de sodiu 
într-o jum\tate de litru de ap\ fiart\ [i r\cit\. 
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Un b[rbat în etate de 61 de ani cu un istoric de pancreatit[ 
cronic[ de câ’iva ani ;i cu crize par’iale complexe a fost trimis 
la endocrinologie din cauz[ c[ avea un nivel seric sc[zut al 
hormonului stimulator al tiroidei (TSH). 

În momentul respectiv, examinarea a fost normal[, iar 
testele func’iei hipofizare au eviden’iat hipotiroidie secundar[ 
;i hipogonadism secundar cu prolactin[ normal[ ;i cortizol 
normal la ora 9 diminea’a. 

Imagistica prin rezonan’[ magnetic[ (MRI) a glandei hipofize 
a ar[tat o mas[ infundibular[ de 8 mm, elevat[, dar f[r[ 
compresiune pe chiasma optic[. A fost început tratamentul de 
substitu’ie cu tiroxin[ ;i cu testosteron. 

Pacientul a fost stabil timp de trei ani, dup[ care s-a 
prezentat cu un puseu acut de pancreatit[, asociat cu 
exoftalmie dureroas[ bilateral[ (figura). Era eutiroidian din 
punct de vedere clinic ;i biochimic, ca urmare a substitu’iei cu 
tiroxin[. MRI repetat[ a ar[tat o cre;tere a masei infundibulare 
;i expansiune bilateral[ a mu;chiului extraocular, cu edem al 
glandei lacrimale.

1.  Care este cel mai probabil diagnostic global? 

2.  Care este investiga’ia definitiv[ pentru diagnosticul  
acestei boli? 

3.  Cum a’i trata aceast[ afec’iune?
Trimis de Christopher Smith, Saira Hameed, Geoffrey E Rose ;i  
Florian Wernig 
A fost ob’inut consim’[mântul pacientului.

CASE REVIEW 
A 61 year old man with pancreatitis, pituitary dysfunction, and  
painful exophthalmos
A se cita: BMJ 2019;364:l93

ANALIZĂ DE CAZ

1. Care este cel mai probabil diagnostic global? 
Patologia multipl[ (tumora la nivelul glandei hipofize, exoftalmia, 
dacrioadenita, pancreatita cronic[ ;i crizele comi’iale) a pacientului în cauz[ 
este sugestiv[ pentru boala legat[ de IgG4. 

Lua’i în considerare boala legat[ de IgG4 în orice combina’ie de inflama’ie 
multiorgan, inclusiv pancreatic[, ocular[, hipofizar[, de gland[ salivar[ ;i 
fibroz[ retroperitoneal[.

De obicei, pacien’ii sunt b[rba’i cu vârsta peste 40 de ani, iar debutul este 
subacut ;i insidios. Bolnavii se pot prezenta la diferi’i speciali;ti cu o varietate 
de simptome. 

2. Care este investiga’ia definitiv[ pentru diagnosticul acestei boli? 
Biopsia tisular[ cu imunocolorare pentru plasmocitele IgG4 pozitive este 
investiga’ia standard. Testele ce sus’in diagnosticul includ investiga’iile 
biochimice ;i radiologice ale organelor afectate. 

3. Cum a’i trata aceast[ afec’iune?
Glucocorticoizii sunt tratamentul de prim[ linie recomandat. S-a dovedit c[ 
induc remisia în multe cazuri. 

Ave’i în vedere agen’ii de cru’are a steroizilor (de exemplu, rituximab, 
azatioprin[, micofenolat mofetil ;i metotrexat) pentru posibilele efecte 
secundare ale tratamentului steroidian pe termen lung. 

Recomanda’i implicarea echipei multidisciplinare pentru managementul pe 
termen lung al sechelelor multisistem. 

Strategiile de tratament pentru men’inerea remisiunii ;i pentru 
imunosupresia de linia a doua variaz[. 

Rec[derea este frecvent[.

Un�bărbat�de�61�de�ani�cu�pancreatită,�
disfuncţie�pituitară�şi�exoftalmie�
dureroasă

ANALIZĂ DE CAZ
Un�bărbat�de�61�de�ani�cu�pancreatită,�disfuncţie�pituitară�şi�exoftalmie�dureroasă

Traducere: Dr. Roxana ”ucra

EVOLU”IA PACIENTULUI 

Biopsia glandei lacrimale a confirmat 
diagnosticul de boal[ asociat[ cu IgG4. 
Histologia a ar[tat fibroz[ eozinofilic[, fibroz[ 
angiocentric[ ;i infiltra’ie marcat[ cu celule 
plasmatice IgG4 pozitive.

S-a observat o ameliorare rapid[ a proptozei 
;i pancreatitei cronice (steatoreea) dup[ 
ini’ierea tratamentului cu 60 mg prednisolon 
zilnic, precum ;i o reducere a masei 
hipofizare. S-a declan;at un diabet indus de 
steroizi, necesitând tratament cu insulin[. 
Prednisolonul a fost redus treptat, iar pacientul 
a r[mas în remisiune complet[ timp de trei ani, 
dup[ care s-a prezentat din nou cu pancreatit[ 
acut[. Boala a fost stabilizat[ de o a doua cur[ 
de glucocorticoizi sistemici, dar a recidivat 
din nou la 14 luni dup[ oprirea tratamentului, 
de aceast[ dat[ cu proptoz[ dureroas[ ;i 
o cre;tere substan’ial[ a masei hipofizare. 
Remisiunea a fost ob’inut[ la o a treia cur[ de 
steroizi, pacientul r[mânând cu o doz[ mic[ de 
prednisolon pe termen lung. 
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Zborul�în�spaţiu
Minerva se întreab\ uneori 
dac\ nu cumva rezolvarea 
cu succes a dificult\]ilor 
tehnice ale zborului în spa- 
 ]iul cosmic a ab\tut aten]ia 
de la examinarea proble-
melor de adaptare a cor-
pului uman la condi]iile de 
microgravita]ie. Datele de 
imagistic\ prin rezonan]\ 
magnetic\ cu difuzie, co-
lectate de la 26 de astro-
nau]i înainte [i dup\ misi-
uni în spa]iu, arat\ o cre[tere 
a volumului de ap\ liber\ din 
creier [i modific\ri extinse ale 
materiei albe (JAMA Neurol). 
Înc\ nu se cunosc consecin-
  ]e le pe termen lung, dar dac\ 
v-a]i planifica o excursie pe 
Marte, a]i dori s\ [ti]i dac\ 
astfel de modific\ri sunt stabi-
le sau se intensific\. 

Remisia diabetului de tip 2 
Circa trei sferturi dintre per-
soanele cu obezitate [i dia-
bet de tip 2 vor avea remisi-
une în primul an dup\ inter-
ven]ia chirurgical\ de bypass 
gastric Roux-en-Y, conform 
unui studiu de urm\rire a 
peste 1 000 de persoane din 
Danemarca. În compara]ie 
cu un grup corespunz\tor ca 
vârst\, sex [i durat\ a diabe-
tului, la care nu s-a efectuat 
chirugia bariatric\, riscul de 
apari]ie a complica]iilor mi-
crovasculare a fost înjum\t\-  
]it (Diabetologia). Aceasta nu a 
fost, îns\, o compara]ie ran-
domizat\ [i nici nu au existat 

informa]ii referitoare la indi-
cele masei corporale al fiec\  -
rui subiect în parte.

Psoriazisul�şi�indicele� 
masei corporale 
Câteva studii observa]iona-
le au relevat o leg\tur\ în-
tre obezitate [i psoriazis. 
Este aceast\  rela]ie de tip 
cauz\–efect [i dac\ da, în ce 
direc]ie se manifest\? De[i 
obezitatea poate stimula infla-
ma]ia pielii, este posibil [i ca 
boala de piele s\ descuraje-
ze activitatea fizic\ [i s\ con-
duc\ la cre[terea greut\]ii. O 
serie de studii de randomi-
zare mendelian\ au consta-
tat c\ variantele genetice aso-
ciate cu obezitatea sunt core-
late [i cu psoriazisul – dar nu 
[i invers. Aceasta su gereaz\ 
c\ obezitatea contribuie la pa-
togeneza psoriazisului [i c\ e 
foarte probabil ca interven]i -
ile prin care se ob]ine sc\de-
rea greut\]ii corporale s\ aib\ 
un rol important (PLoS Med).

Confruntându-ne cu 
incertitudinea
Un studiu pe baz\ de chestio-
nar al medicilor care lucreaz\ 
în sec]iile de urgen]e arat\ c\ 
doctorii cu mai mult\ expe-
rien]\ tolereaz\ mai bine lip-
sa certitudinii [i sunt mai re-
ticen]i fa]\ de luarea decizii-
lor decât colegii lor mai tineri 
(BMJ Qual Saf doi:10.1136/ 
/bmjqs-2018-008390). Cu toa-
te c\ nu este surprinz\toare, 
constatarea reproduce un re-

cent eseu ce sus]inea faptul 
c\ singura cale de urmat pen-
tru medici, pacien]i [i sisteme 
de îngrijiri ale s\n\t\]ii este 
revolu]ionarea accept\rii in-
certitudinilor (N Engl J Med). 
Incapacitatea de a face fa]\ 
incertitudinii clinice este cos-
tisitoare [i d\un\toare, fi-
indc\ duce la exces de inves-
tiga]ii. Str\duindu-ne s\ ob]i -
nem certitudinea, risc\m s\ 
ajungem la sistarea prema-
tur\ a op]iunilor de diagnos-
tic [i la comiterea unor erori 
medicale.

Accelerometre 
O analiz\ a datelor de la 
80 000 de participan]i la stu-
diul britanic Biobank arat\ 
c\ un nivel mai mare de acti-
vitate fizic\ este asociat cu o 
adipozitate mai redus\, indi-
ferent dac\ aceasta este m\su-
rat\ prin indicele masei cor-
porale, procentul gr\simii 
corporale sau circumferin]a 
taliei (BMJ Open). Asocierile 
respective au fost de dou\ ori 
mai strânse atunci când acti-
vitatea a fost m\surat\ cu aju-
torul accelerometrelor, nu 
prin estim\ri ale datelor au-
toraportate. Discrepan]ele în-
tre cele dou\ metode au va-
riat propor]ional cu indicele 
masei corporale, sugerând c\ 
persoanele cu adipozitate mai 
mare [i-au apreciat mai pu]in 
corect nivelul de activitate.

Traducere:  
Dr. Roxana }ucra

MINERVA O privire succintă asupra lumii cercetării

Ocluzia�bilaterală�a�venei�retiniene�
centrale ca prima manifestare a 
leucemiei mieloide cronice

O femeie în vârst[ de 20 de ani s-a prezentat 
la medic pentru vedere înce’o;at[ bilateral[, 
ap[rut[ brusc, cu dou[ s[pt[mâni în urm[. 
Acuitatea vizual[ era de 20/400 (ochiul drept) 
;i 20/200 (ochiul stâng). Fundoscopia (figura) a 
ar[tat ocluzie bilateral[ a venei retiniene centrale 
cu edem al discului optic (a), dilata’ie difuz[ 
a vaselor în form[ de tirbu;on (b), hemoragie 
retinian[ izolat[ (c), pete Roth (d), exudate dure 
(e) ;i zone cu aspect v[tuit (f). Datele de laborator 
au ar[tat leucocitoz[ cu mielocite predominante. 
Analiza m[duvei osoase a eviden’iat o leucemie 
mieloid[ cronic[.

Ocluzia bilateral[ a venei retiniene centrale este 
o prezentare rar[ a leucemiei mieloide cronice. Se 

crede c[ la hiperviscozitatea produs[ de leuce-
mia mieloid[ cronic[ poate contribui ;i presiunea 
venoas[ provocând ocluzia vasului de sânge.

Dup[ un an de tratament cu un inhibitor de 
tirozinkinaz[, acuitatea vizual[ era de 20/25 la 
ambii ochi.

Weidar Chen; Cih-En Huang; Chien-Hsiung Lai,  
Chang Gung Memorial Hospital, Chaiyi, Taiwan;  
Evelyn Jou Chen Huang (roro691213@gmail.com),                      
College of Medicine, Taipei Medical University, Taipei, Taiwan 

A fost ob’inut consim’[mântul pacientei.  
A se cita: BMJ 2019;364:l685
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Din: Laura J Esserman, Murali Varma.  
Ar trebui să redenumim cancerele cu  
risc scăzut? The BMJRo 2019;3:90-91.

1. Care dintre următoarele cancere solide pot fi 
tumori cu risc evolutiv foarte mic?
A. Limfomul
B. Cancerul tiroidian
C. Cancerul prostatic
D. Cancerul mamar
E. Cancerul testicular

Din: A Alani, L McDonald, W Abdelrahman,  
HL Hunter. Pruritul vulvar.  
The BMJRo 2019;3:113-117.

2. Au indicaţie de biopsie de urgenţă pacientele cu 
prurit vulvar care asociază leziuni precum:
A. Ulceraţie vulvară
B. Hemoragie vulvară
C. Edem vulvar
D. Tumoră vulvară
E. Leziuni ale vaginului sau ale cervixului

3. Produsele care sunt în mod obişnuit iritante pentru 
piele sunt reprezentat
A. Unguente cu coticosteroizi topici
B. Prezervative din latex
C. Tampoane din bumbac
D. Spermicide
E. Parfumuri

4. Riscul evolutiv spre carcinomul cu celule 
scuamoase este descris în cazul pacientelor cu:
A. Dermatită de contact iritativă
B. Dermatită seboreică vulvară
C. Psoriazis genital
D. Lichen scleros
E. Lichen plan

5. Următoarele afirmaţii legate de tratamentul bolilor 
ce evoluează cu prurit vulvar la femeile gravide sau 
care alăptează sunt adevărate:
A. Emolienţii pot fi folosiţi în siguranţă în timpul sarcinii 
şi al lactaţiei
B. Antihistaminicele pot fi administrate fără restricţie
C. Steroizii topici pot fi folosiţi fără riscuri
D. Se evită analogii topici ai vitaminei D pentru 
tratamentul psoriazisului

E. Inhibitorii calcineurinei nu sunt autorizaţi pentru 
utilizare în sarcină

6. Inhibitorii de calcineurină pot fi prescrişi de către 
specialişti pentru tratamentul:
A. Dermatitei seboreice
B. Dermatitei atopice
C. Lichenului scleros
D. Lichenului cronic simplu
E. Psoriazisului genital

Din: Alison Carter, Nikesh Dattani, 
Saiful Alam Hannan. Rinosinuzita cronică. 
The BMJRo 2019;3:118-120.

7. Opţiunile terapeutice de primă linie  
recomandate în rinosinuzita cronică sunt:
A. Corticosteroizii intranazali
B. Irigarea salină intranazală
C. Corticoterapia parenterală
D. Terapia antihistaminică intranazală
E. Terapia intranazală cu agonişti  
beta-2-adrenergici

8. Reprezintă semnale de alarmă în rinosinuzita 
cronică următoarele trăsături clinice:
A. Simptomele bilaterale
B. Anosmia
C. Cacosmia
D. Epistaxisul
E. Hipoacuzia

9. Simptomele secundare care susţin diagnosticul  
de rinosinuzită cronică sunt:
A. Hiposmia
B. Durerea facială
C. Epistaxisul
D. Obstrucţia nazală
E. Rinoreea

10. Cauzele obstrucţiei nazale unilaterale sunt 
reprezentate de:
A. Deviaţia de sept congenitală sau  
posttraumatică
B. Polipii nazali
C. Tumorile
D. Inflamaţia mucoasei nazale
E. Otita medie unilaterală

Chestionar realizat cu sprijinul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca
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