
ISSN 1222-5835 Publisher

  •  CMR: 10 credite EMC/abon. anual  
+ 18 credite EMCD/10 chestionare consecutive

 • CFR: 10 credite EFC/abon. anual
 • CMDR: 10 credite EMC/abon. anual
 •  OBBCSSR: 5 credite EMC/abon. anual

Preeclampsia şi riscul de boală renală,   p. 222
Jocurile de noroc şi sănătatea publică,   p. 230  
Hiponatremia în asistenţa primară,   p. 237
Tratamentul hipotiroidismului subclinic,   p. 246

În România din 1994

Iulie 2019 | VOLUM 26 Nr. 6
www.bmj.ro

Canabisul 
medicinal 
încă 
inaccesibil





– Edi’ia în limba român[ | Nr. 6, 2019 | VOLUM 26

Publica’iile TARUS Media se adreseaz[ profesioni;tilor din sistemul de s[n[tate ;i 
sunt furnizate "ca atare", f[r[ niciun fel de garan’ie, expres[ sau implicit[. Con’inutul 
materialelor publicate ;i al celor publicitare este integral în responsabilitatea autorilor 
;i, respectiv, a utilizatorilor spa’iului publicitar; de asemenea, nu reprezint[ punctul  
de vedere al institu’iilor unde lucreaz[ autorii. 
Utilizatorii spa’iului publicitar r[spund de informa’iile incluse în machete, iar  
TARUS Media nu poate fi f[cut[ r[spunz[toare pentru niciun fel de pierdere sau 
prejudiciu generate de folosirea acestora. Nicio parte a publica’iei nu poate fi reprodus[, 
stocat[ ori transmis[ sub nicio form[ ;i nici prin intermediul unui mijloc de comunicare 
electronic ori mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau în orice alt[ manier[, f[r[ ca 
în prealabil s[ fie solicitat[ în scris permisiunea BMJ Publishing Group Ltd.

Copyright © 2019 BMJ Publishing 
Group Limited. De’ine toate 
drepturile. 
Nicio parte a publica’iei nu poate fi reprodus[, 
stocat[ ori transmis[ sub nicio form[ ;i nici 
prin intermediul vreunui mijloc de comunicare 
electronic ori mecanic, prin fotocopiere, 
înregistrare sau în orice alte manier[,  
f[r[ ca în prealabil s[ fie solicitat[ în scris 
permisiunea BMJ Publishing Group Limited.

251
cariere
251   De ce merg cu bicicleta la serviciu?

cercetare
222  �Cercetare�originală�Preeclampsia ;i riscul apari’iei ulterioare a bolii renale
223� �Cercetare�originală�Na;terea înainte de termen ;i riscul de boal[ 

renal[ cronic[ din copil[rie pân[ la vârsta adult[ de mijloc
224� �Cercetare�originală�În’elegerea consecin’elor inegalit[’ii în educa’ie 

asupra bolii cardiovasculare
224� �Cercetare�originală�A crescut num[rul celor care supravie’uiesc dup[ 

un accident vascular acut 
227� �Cercetare�originală�Reducerea treptat[ pe termen lung a dozei de 

prednisolon în compara’ie cu tratamentul standard pentru primul 
episod al sindromului nefrotic la copil

educaţie
237 ���Îndrumări�practice�Hiponatremia în asisten’a primar[
240 ��Îndrumări�practice�Prevenirea osteonecrozei maxilare asociate 

medicamentelor
245 ��Ce�crede�pacientul�dumneavoastră�Informa’iile dau speran’[
246 ��Recomandări�rapide�Tratamentul pentru hipotiroidismul subclinic:  

un ghid pentru practica clinic[

comentarii
229   Opinie�personală�De-diagnosticarea bolii
230   Analiză�Jocurile de noroc ;i s[n[tatea public[: avem nevoie de m[suri 

politice pentru a preveni efectele nocive 
235   Opinie�BMJ Dac[ ai o dizabilitate nu mai po’i avea o carier[ medical[?  
235   Opinie�BMJ Salut[ri din partea cealalt[

223

245

în�această�lună
215   Editorial O lec’ie pentru profesioni;tii din domeniul s[n[t[’ii 
216  Editorial Este, oare, folosirea excesiv[ a re’elelor sociale o 

dependen’[?
218  �Eseu De ce canabisul medicinal este înc[ inaccesibil pacien’ilor?

216

230



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 6, 2019 | VOLUM 26

Aceast[ edi’ie este 
publicat[ de  
TARUS Media 
sub licen’a acordat[ 
de BMJ

Publisher

Con’inutul editorial al revistei  
The British Medical Journal 
- Edi’ia în limba român[ este 
selectat integral de c[tre 
editorii britanici ai publica’iei 
originale The BMJ. 

Edi’ia în limba român[ este 
tradus[, tiparit[ ;i difuzat[ în 
România de TARUS Media.

TARUS Media S.R.L
contact@tarus.eu

CONSULTANT THE BMJ  
EDI”IA ÎN LIMBA ROMÂNÃ 
Traian Mih[escu  
traian@mihaescu.eu

DIRECTOR DE PUBLICA”IE
Roxana Tudor    
roxana.tudor@tarus.eu

ABONAMENTE
Cristina Dr[ghescu
cristina.draghescu@tarus.eu

PUBLICITATE 
M[d[lina Ciulley 
madalina.ciulley@tarus.eu
Agata Teodorescu
agata.teodorescu@tarus.eu

TRADUCERE
Roxana ”ucra

TEHNOREDACTARE :I                   
EDITARE GRAFICÃ

TotaL Comunicare SRL

ADRESA PENTRU CORESPONDEN”Ã 
TARUS Media S.R.L.
Bd. Metalurgiei nr. 78, cod 041836, sector 4, Bucure;ti
Tel/Fax: +40 21 321 01 90
E-mail:contact@tarus.eu

PLATA ABONAMENTULUI PENTRU THE BMJ – EDI”IA ÎN LIMBA ROMÂNÃ
Cont în Lei nr.: RO78 BTRL RONCRT0V 0560 5503 
BANCA TRANSILVANIA,
beneficiar SC TARUS MEDIA S.R.L. (CUI:RO18379900)

• Factor de impact The BMJ : 23,259                                              
(ISI Web of Science, 2017)
• Versiunea tip[rit[ a publica’iei britanice apare      
f[r[ întrerupere din anul 1840
• În mai 1995, The BMJ a devenit prima revist[ de 
medicin[ general[ accesibil[ ;i online: thebmj.com
• The BMJ a primit, în cadrul Periodical Publishers 
Association Awards, premiile "Editorul anului" (2014) 
;i "Publica’ia anului" (2015)  

The Editor, The BMJ
Fiona Godlee
BMA House, Tavistock Square,
London WC1H 9JR
Email: editor@bmj.com
Tel: +44 (0)20 7387 4410
BMA MEMBERS’ ENQUIRIES
Email: membership@bma.org.uk
Tel: +44 (0)20 7383 6955
BMJ CAREERS ADVERTISING
Email: sales@bmjcareers.com
Tel: +44 (0)20 7383 6531
DISPLAY ADVERTISING
Email: sales@bmj.com
Tel: +44 (0)20 7383 6386
REPRINTS
UK/Rest of world
Email: ngurneyrandall@bmj.com
Tel: +44 (0)20 8445 5825
USA
Email: ray.thibodeau@
contentednet.com
Tel: +1 267-895-1758
SUBSCRIPTIONS
BMA Members
Email: membership@bma.org.uk

Tel: +44 (0)20 7383 6955
Non-BMA Members
Web: support.bmj.com
Tel: +44 (0)20 7111 1105
OTHER RESOURCES
For all other contacts:
resources.bmj.com/bmj/contact-us
For advice to authors:
bmj.com/bmj/authors
To submit an article: submit.bmj.com
The BMJ is published by BMJ
Publishing Group Ltd, a wholly owned
subsidiary of the British Medical
Association.

INDEXING AND CITING THE BMJ
The BMJ is an online journal: the page
numbers in this print edition are not
to be used for indexing or citation.
Please use the eLocator or Digital
Object Identifier (doi) given at the end
of each article. This edition contains
only a selection of journal content.
Full details at http;//bmj.co/print
All BMJ titles are produced with paper
supplied from sustainable sources







– Edi’ia în limba român[ | Nr. 6, 2019 | VOLUM 26 215

participat la protestele celor de 
la Extinction Rebellion. 

Thunberg are sindromul 
Asperger, pe care îl consider\ 
"un dar." Fata vorbe[te f\r\ 
menajamente: "De ce s\ înv\] 
pentru un viitor care în curând 
nu va mai exista, dac\ nimeni 
nu face nimic pentru a-l salva? 
... Trebuie s\ schimb\m aproa-
pe totul în societ\]ile noastre 
actuale... Adul]ii continu\ s\ 
spun\: «E datoria noastr\ fa]\ 
de cei tineri s\ le d\m speran -
  ]e.» Dar eu nu vreau speran]ele 
voastre. Eu nu vreau s\ fi]i op-
timi[ti, vreau s\ intra]i în pa-
nic\ ... Dac\ ave]i un copil 
care st\ în mijlocul drumului [i 
ma[inile vin în plin\ vitez\, nu 
v\ uita]i în alt\ parte ca s\ nu 
vede]i ce se înt\mpl\, ci aler    -
ga]i s\-l lua]i de acolo."1

Ac]iunea elevilor vine dup\ 
avertismentul, dat anul trecut 
de Intergovernmental Panel 
on Climate Change (Comitetul 
Interguvernamental al Schimb\ -
rii Climei), c\ o cre[tere a tem-
peraturii globale cu peste 1,5°C 
ar putea face planeta de nelo-
cuit – [i totu[i, ne îndrept\m 
spre o cre[tere cu 3°C.2 Men]i  -
nerea înc\lzirii sub 1,5°C nece-
sit\ "schimb\ri rapide, profun-
de [i f\r\ precedent în toate as-

în această lună
EDITORIAL

O�lecţie�pentru�profesioniştii�din�domeniul�
sănătăţii
Este imperios necesar s[ înv[’[m din ac’iunea întreprins[ de ;colari ;i  
s[ milit[m neîntrerupt pentru a atinge obiectivul carbonului net zero pân[ în 2030

În martie, sute de mii de 
elevi din 2 000 de ora[e de 
pe teritoriul unui num\r de 
123 de ]\ri au ie[it din [coli 
pentru a cere m\suri de com-
batere a schimb\rii climei. Ei 
au inspirat alte milioane de 
oameni, inclusiv pe activi[tii 
non-violen]i angrena]i în pro-
testele Extinction Rebellion, 
dând un exemplu acelo-
ra dintre noi care sunt mai 
b\  trâni ([i, poate, mai pu ]in 
în]e lep]i). Ca urmare, grevele 
de vineri au acum loc, în mul-
te ]\ri, în fiecare s\pt\mân\ 
(#FridaysForFuture).

Tinerii vor fi cei mai afecta]i 
de inunda]ii, de[ertific\ri, in-
cendii, foamete, boli, migr\ri în 
mas\ [i r\zboaie provocate de 
schimbarea climei. Aceste con-
secin]e dezastruoase se fac deja 
sim]ite [i se vor agrava rapid 
dac\ nu se ac]ioneaz\ de ur-
gen]\, inclusiv prin renun]area 
la combustibilii fosili. 

Mi[carea a fost ini]iat\ de 
Greta Thunberg, o elev\ de 
16 ani din Suedia care, din au-
gust 2018, a început s\ lip-
seasc\ de la [coal\ în fiecare vi-
neri pentru a protesta, în fa]a 
parlamentului suedez, împotri-
va lipsei de ac]iune în privin]a 
schimb\rii climei.

Dup\ ce a protestat de una 
singur\ câteva s\pt\mâni, trep-
tat i-au urmat exemplul [i al]ii, 
iar num\rul simpatizan]ilor a 
crescut exponen]ial. De atunci, 
Thunberg a vorbit la Forumul 
Economic Mondial [i a parti-
cipat la întâlnirea Na]iunilor 
Unite privitoare la schimba-
rea climei. A fost nominalizat\ 
la Premiul Nobel pentru pace 
[i are în prezent 400 000 de 
sus]in\tori pe Twitter. În tim-
pul vacan]ei de Pa[ti s-a dus la 
Londra, unde le-a vorbit politi-
cienilor din toate partidele [i a 
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pectele societ\]ii," se afirm\ în 
raport.2

Avertismente amenin’[toare 
Cu toate acestea, în ciuda aver-
tismentelor tot mai amenin]\
toare din ultimii 30 de ani, ni-
cio ]ar\ din lume nu a ac]ionat 
conform anvergurii problemei. 
Ne cert\m în continuare pen-
tru Brexit, d\m mai mult\ im-
portan]\ vindec\rii bolilor de-
cât prevenirii lor, proiect\m 
aeroporturi noi, mergem la ser-
viciu [i ne cre[tem copiii ca [i 
cum nu s-ar întâmpla nimic de-
osebit.

Ne place s\ credem în ceea 
ce David Wallace-Wells nu-
me[te "o antologie de iluzii re-
confortante: c\ înc\lzirea glo-
bal\ este o legend\ din Arctica, 
desf\[urându-se eventual la 
mare dep\rtare, c\ afecteaz\ 
doar nivelul m\rii [i coastele [i 
nu este o criz\ global\, care nu 
cru]\ niciun loc [i nu las\ nicio 
via]\ neafectat\, c\ este o criz\ 
a «naturii», nu a omenirii, c\ 
acestea sunt dou\ lumi distinc-
te [i c\ tr\im în prezent cum-
va în afara naturii, deasupra ei 
sau, în cel mai r\u caz, proteja]i 
fa]\ de ea [i nu în mod inevi-
tabil în\untrul ei [i literalmen-

te cople]i]i de ea."3 În cartea sa, 
The Uninhabitable Earth: A Story 
of the Future Life (P\mântul de 
nelocuit: O poveste despre via]a din 
viitor), el enumer\ [i alte iluzii, 
dar cea mai mare dintre ele ar 
putea fi aceea c\ numai tehno-
logia ne poate salva.

Prin protestele lor neîntre-
rupte, Thunberg [i al]i elevi 
din întreaga lume au demons-
trat o implicare pe care alte 
grupuri, inclusiv profesioni[-
tii din sfera s\n\t\]ii, nu au ar\ -
tat-o. De exemplu, în ciuda 
eforturilor depuse de Global 
Climate and Health Alliance 
(Alian]a Global\ cu privi-
re la Climat [i la S\n\tate) 
(climateandhealthalliance.org), 
Lancet Countdown on Health 
and Climate Change (Num\r\ -
toarea invers\ Lancet cu privire 
la s\n\tate [i la schimbarea cli-
mei) (lancetcountdown.org) [i 
UK Health Alliance on Climate 
Change (Alian]a Marii Britanii 
cu privire la schimbarea climei) 
(ukhealthalliance.org), angajarea 
profesioni[tilor din domeniul 
s\n\t\]ii în aceast\ problem\ a 
fost izolat\, intermitent\ [i dis-
cret\.

Acum este momentul solida-
riz\rii lor cu cererile copiilor [i 

ale activi[tilor de la Extinction 
Rebellion, insistând ca toa-
te guvernele s\ spun\ adev\rul 
despre schimbarea climei, s\ o 
declare urgen]\ ecologic\ [i cli-
matic\, luând m\suri urgente 
de oprire a pierderii biodiver-
sit\]ii [i de reducere a gazelor 
de ser\ la carbon net zero pân\ 
în 2030 cel mai târziu.

Le solicit\m guvernelor s\ în-
fiin]eze adun\ri ale cet\]enilor 
pentru schimbarea climei [i jus-
ti]ia ecologic\, [i s\ se subordo-
neze acestora, iar profesioni[ti-
lor din sfera s\n\t\]ii le cerem 
s\ voteze numai pentru repre-
zentan]i care acord\ prioritate 
schimb\rii climei.

Robin Stott, membru al consiliului 
director, UK Climate and Health 
Council London  
stott@dircon.co.uk

Richard Smith, fost redactor-;ef,  
The BMJ, London

Rowan Williams, masterand, 
Magdalene College, Cambridge 

Fiona Godlee, redactor-;ef,  
The BMJ, London

EDITORIAL
A lesson for health professionals 

A se cita: BMJ 2019;365:l1938
doi:10.1136/bmj.l1938

Un num\r imens de oameni 
folosesc re]ele sociale ca 
Instagram, Facebook [i 
Snapchat. Circa 77% dintre uti-
lizatorii de internet din Marea 
Britanie au un profil pe re]ele-
le sociale,1 iar un studiu recent 
estimeaz\ c\ 20% dintre adoles-

cen]i le-ar putea folosi timp de 
cel pu]in cinci ore zilnic.2 Ca ur-
mare, a crescut semnificativ gra-
dul de preocupare cu privire la 
nivelul atât de ridicat al expune-
rii la re]elele sociale, propunân-
du-se ca utilizarea lor excesiv\ 
s\ fie considerat\ drept o form\ 

distinct\ de comportament de-
pendent, ce necesit\ un trata-
ment clinic corespunz\tor.3

Unele dintre dovezile exis-
tente sus]in aceast\ pozi]ie. 
Folosirea excesiv\ a re]elelor so-
ciale a fost asociat\ cu simpto-
me obi[nuite în tulbur\rile date 

EDITORIAL

Este,�oare,�folosirea�excesivă�a�reţelelor�sociale�

o�dependenţă?
Înc[ nu ;tim, iar platformele online trebuie s[ ne ajute s[ afl[m
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de abuzul de substan]e [i com-
portamentele adictive.

În prezent îns\, dependen]
a de re]elele sociale nu este 
recunoscut\ nici în Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-V – Manualul 
de diagnostic [i statistic\ a tulbur\ 
rilor mintale), edi]ia a cincea, 
nici în International Classification 
of Diseases (Clasificarea interna  
  ]ional\ a bolilor), edi]ia a 11-a. 
Suntem de p\rere c\, înainte 
de a încadra "dependen]a de 
re]elele sociale" în categoria 
tulbur\rilor, este justificat\ o 
atitudine prudent\. Includerea 
dependen]ei de jocurile 
de noroc în DSM-V a fost 
determinat\ de dovezi substan -
  ]iale ale similitudinilor între 
tulbur\rile de comportament 
legate de jocurile de noroc [i 
dependen]ele de substan]e.9, 10 
Nu exist\ înc\ un ansamblu 
similar de dovezi clare cu 
privire la folosirea adictiv\ a 
re]elelor sociale.

Indicatori autoraporta’i
Aproape toat\ literatura de spe-
cialitate cu privire la dependen-
  ]a de re]elele sociale se bazeaz\ 
pe indicatorii autoraporta]i, re-
feritori atât la dependen]\ cât 
[i la utilizare, [i nu pe diagnos-
tice clinice ale primeia [i pe in-
dicatori comportamentali di-
rec]i ai celei din urm\. În]elege-
rea prevalen]ei folosirii excesive 
a re]elelor sociale poate fi, îns\, 
problematic\. Nu exist\ sufici-
ent consens nici asupra modu-
lui în care ar trebui cuantificat\ 
dependen]a de re]elele socia-
le, nici în privin]a limitelor spe-
cifice din chestionare de la care 
o persoan\ poate fi considerat\ 
dependent\.12 Într-adev\r, anali-
za preciziei de diagnostic a unui 
chestionar referitor la depen-
den]a de internet a estimat c\ 
poate da rapoarte fals pozitive 
pân\ la 91% din timp.13

Lipsa studiilor longitudina-
le de bun\ calitate din literatu-
ra de specialitate dedicat\ de-
penden]ei de re]elele sociale 

complic\ [i mai mult situa]ia. 
Aceasta contrasteaz\ cu cerce-
tarea ce vizeaz\ fenomenul de-
penden]ei de jocurile de noroc, 
în care este folosit în mod obi[-
nuit modelul de studiu longitu-
dinal, permi]ându-le cercet\tori-
lor s\ în]eleag\ cauzele, efectele 
[i evolu]ia problemei,14, 17 pre-
cum [i s\ traseze paralele spe-
cifice între jocurile de noroc [i 
alte dependen]e, ca aceea de 
substan]e, de pild\.18 F\r\ astfel 
de informa]ii e dificil de în]eles 
dac\ utilizarea excesiv\ a re]ele-
lor sociale seam\n\ cu alte de-
penden]e atât ca etiologie cât [i 
ca r\spuns la tratament.

În]elegerea folosirii compulsi-
ve a re]elelor sociale va fi util\ 
pentru clinicienii care lucreaz\ 
în domeniul s\n\t\]ii mintale. 
Nu [tim înc\ dac\ utilizarea in-
tens\ a re]elelor sociale poate 
duce la tulbur\ri psihologice [i 
chiar psihiatrice – ca depresia [i 
anxietatea – ori dac\ probabili-
tatea mai mare de utilizare com-
pulsiv\ o au tocmai cei cu tr\s\  -
turi ce predispun spre asemenea 
tulbur\ri, înso]ite frecvent de 
stim\ de sine sc\zut\ [i de nesi-
guran]\. Tot neclare sunt [i du-
rata comportamentelor com-
pulsive pe astfel de platforme [i 
gradul de afectare consecutiv\ a 
preocup\rilor academice, socia-
le [i legate de munc\.

Cum rezolv\m toate aceste 
incertitudini? Pentru început, 
organiza]iile finan]atoare, ca 
Economic and Social Research 
Council (Consiliul Cercet\rii 
Economice [i Sociale) [i 
Medical Rsearch Council 

(Consiliul Cercet\rii Medicale), 
trebuie s\ recunoasc\ importan -
  ]a finan]\rii unor studii longitu-
dinale de mari propor]ii, preîn-
registrate, privitoare la efectele 
re]elelor sociale. La fel, cerceta-
rea pe care se bazeaz\ tratamen-
tul trebuie s\ devin\ disponibil\ 
pentru a evalua nevoia unui ata-
re tip de interven]ie în comuni-
tate, tipurile de activit\]i dovedi-
te a avea un caracter compulsiv 
[i cele mai eficiente metode te-
rapeutice.

Datele industriei
Pe termen lung, folosirea datelor 
furnizate de industrie va fi meto-
da cea mai eficient\ de a în]ele-
ge cât de problematic\ este utili-
zarea excesiv\ a re]elelor socia-
le. Companiile care ob]in profit 
de pe urma unor astfel de re]ele 
de    ]in arhive de date comporta-
mentale legate de interac]iuni-
le utilizatorilor. De exemplu, nu-
mai Facebook are sute de peta-
bytes de astfel de informa]ii.19

În timp ce astfel de date le 
aduc companiilor de re]ele so-
ciale profituri în valoare de câ-
teva miliarde de dolari pe an,20 
cercet\torii sunt obliga]i s\ se 
bazeze pe e[antioane mici de 
date autoraportate, predispu-
se la eroare, pentru a afla care 
sunt posibilele efecte ale unui 
astfel de comer] asupra soci-
et\]ii. Programe ca Social Data 
Science Accelerator21 permit 
companiilor de re]ele sociale s\ 
comunice cercet\torilor datele 
pe care le de]in. Este de impor-
tan]\ vital\ ca guvernele [i deci-
den]ii politici s\ încurajeze com-
paniile în acest sens.

David Zendle, conferen’iar 
universitar, York St John University

Henrietta Bowden-Jones, psihiatru 
;i conferen’iar universitar onorific, 
Imperial College London, 
h.bowdenjones02@imperial.ac.uk

EDITORIAL
Is excessive use of social media an 
addiction?
A se cita: BMJ 2019;364:l2171
Gāsiţi articolul complet, cu bibliografie, la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2171
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Canabisul este, probabil, cel mai vechi 
medicament al omenirii, dovezi ale uti-
liz\rii lui provenind din mormintele cu 
o vechime de 3 000 de ani din Egipt [i 
Siberia. De aproape tot atâta timp se reg\ -
sea în scrierile medicale indiene [i chi-
neze[ti. Nu a p\truns în Marea Britanie 
pân\ spre sfâr[itul anilor 1600, dar pân\ 
prin 1800 începuse s\ fie întrebuin]at pe 
scar\ larg\, f\r\ prescrip]ie medical\, ca 
tinctur\ alcoolic\ pentru probleme ca te-
tanosul [i convulsiile. Eficien]a lui a deve-
nit tot mai clar\, iar descrierea exhaustiv\ 
a fost publicat\ în Lancet, în 1890, de c\
tre John Russell Reynolds. Dat fiind fap-
tul c\ era medicul reginei Victoria, se cre-
de c\ aceasta folosea preparate din cana-
bis, în special pentru durerile menstruale 
[i pentru cele legate de na[teri. 

Dec\derea canabisului ca medicament 
a început, destul de surprinz\tor, în 1933, 
când  Senatul nord-american a votat pen-
tru abrogarea legii prohibi]iei alcoolu-
lui, ceea ce implica pericolul ca 35 000 de 
ofi]eri angaja]i pentru a asigura respec-
tarea legii prohibi]iei alcoolului – în pre-
zent Drug Enforcement Administration 
(DEA – Administra]ia pentru Controlul 
Drogurilor) – s\-[i piard\ locurile de 
munc\, împreun\ cu directorul lor, 
Harry Anslinger. Prin urmare, Anslinger 
a inventat o nou\ "sperietoare" în locul al-
coolului: canabisul. 

El a folosit numele mexican al plan-
tei, marijuana, pentru a asocia utilizarea 
ei cu imigran]ii ilegali. Mai târziu, în co-
laborare cu ziari[ti mai pu]in scrupulo[i, 
a inventat pove[ti de groaz\ despre de-
zastrele provocate de canabis: c\ folosi-
rea sa va distruge vie]ile americanilor [i 
va duce la violarea femeilor de ras\ alb\ 

de c\tre str\inii droga]i [i a[a mai depar-
te. De[i fanteziste, astfel de pove[ti au 
indus în rândul popula]iei panica inten]io-
nat\. 

Canabisul a devenit inamicul public 
num\rul unu în contextul pericolelor im-
plicate de utilizarea drogurilor, iar DEA 
a fost salvat\. Pentru a demoniza în con-
tinuare canabisul [i a opri cultivarea pen-
tru uz medical, planta a fost scoas\ din 
farmacopeea SUA în 1934. Restul state-
lor lumii au fost încurajate s\ sprijine a-
ceast\ interdic]ie, astfel c\ în raportul s\u 
din 1934, comitetul pentru s\n\tate al 
Ligii Na]iunilor a fost de acord cu SUA c\ 
preparatele medicinale din canabis nu au 
nicio valoare.

Documentul citat a stat la baza con-
trolului canabisului prev\zut de United 
Nations Single Convention on Narcotic 
Drugs (Conven]ia Unic\ pentru Narcotice 
a Na]iunilor Unite), din 1961, men]inân-
du-se, surprinz\tor, ca recomandare me-
dical\ interna]ional\ cu privire la canabis 
pân\ în 2018 [i fiind folosit de Organiza-
  ]ia Mondial\ a S\n\t\]ii ca justificare pen-
tru a-l p\stra pân\ atunci pe lista 1 ca me-
dicament cu regim controlat. {i mai ab-
surd este faptul c\ raportul din 1934 a fost 
pierdut, a[a c\ nu putem investiga dovezi-
le ori ra]ionamentele pe care s-a bazat.

La început, Marea Britanie s-a opus 
acestei neg\ri revolt\toare a valorii medi-
cale a canabisului, ca [i atunci când SUA 
încercase, în aceea[i manier\, s\ elimi-
ne heroina dintre tratamentele medica-
le. Canabisul a continuat s\ fie utilizat ca 
medicament în Marea Britanie pân\ la in-
trarea în vigoare a Misuse of Drugs Act 
(Legea cu privire la consumul abuziv de 
medicamente), în 1971, când a fost retro-

ESEU 

De�ce�canabisul�medicinal�este�încă�inaccesibil�

pacienţilor?
Planta a fost folosit[ pentru propriet[’ile ei medicinale de milenii, scrie David Nutt, 
care consemneaz[ relativ recenta sa prohibi’ie, efectul asupra unor pacien’i ca  
Billy Caldwell ;i e;ecul reformei legale de a schimba ceva
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imagisticii prin rezonan’[ 
magnetic[ func’ional[ pentru 
a în’elege cum ac’ioneaz[ 
medicamentele la nivelul 
creierului ;i ce mecanism 
st[ la baza tulbur[rilor 
psihiatrice, în special 
dependen’a, depresia ;i 
tulbur[rile de anxietate. 
În 2008-2009 a prezidat 
Advisory Council on the 
Misuse of Drugs (Consiliul 
consultativ independent al 
guvernului privind abuzul de 
medicamente). Acest eseu 
se bazeaz[ pe prelegerea sa 
ca pre;edinte al Colegiului 
Regal al Psihiatrilor din 
2019, disponibil[ pe 
https://www.rcpsych. ac.uk/
members/presidents-
lectures.



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 6, 2019 | VOLUM 26 219

gradat la lista 1, a substan]elor nocive  f\r\ o 
valoare medical\ special\. 

Factorul determinant al acestei interdic]ii a 
fost presiunea continu\ din partea SUA, care 
înc\ nutre[te iluza c\, prin interzicerea utiliz\ -
rii medicale, ar putea fi restrâns\ [i cea re-
crea]ional\. Pretextul interzicerii l-a constitu-
it conduita abuziv\ cu privire la preparatele 
medicinale din canabis a doi medici gene-
rali[ti londonezi din Ladbroke Grove, care 
prescriau tinctur\ de canabis pentru a trata 
dependen]a de heroin\, aceasta nefiind o in-
dica]ie recunoscut\. În loc s\ se ia doar m\ -
sura excluderii celor doi doctori din regis-
trul medicilor, guvernul a decis s\ cedeze sub 
presiunea deceniilor de presiune american\. 

Ulterior, multe state americane, c\rora au 
ajuns s\ li se al\ture, pân\ în prezent, alte 
20 de ]\ri, au reintrodus medicamentele pe 
baz\ de canabis, dar guvernele conservatoa-
re sau laburiste ale Marii Britanii s-au opus 
acestei tendin]e, în ciuda remarcabilului ra-
port al Camerei Lorzilor, din 1998, care 
a recomandat reintroducerea canabisului 
ca medicament. La început, guvernul lui 
Tony Blair a fost în favoarea recomand\ -
rii respective. Ulterior, din motive înc\ 
neclare, dar probabil ca r\spuns la pre-
siunile anumitor ziare, a f\cut o întoar-
cere de 180°. Posesia canabisului a de-
venit un delict urm\rit de poli]ie [i, ca 
urmare, în primul deceniu al anilor 
2000 a avut loc condamnarea a sute de 
mii de persoane, în majoritate b\rba]i 
tineri de etnie african\ sau din alte mi-
norit\]i etnice. 

O justificare des întânit\ pen-
tru ignorarea recomand\rilor 
Camerei Lorzilor era aceea c\ 
Marea Britanie ar fi înc\lcat pro-
tocolul interna]ional, pentru c\ 
OMS nu schimbase statutul ca-
nabisului. Men]inerea canabi-
sului în ilegalitate avea [i un 
beneficiu politic semnifica-
tiv. Canabisul de uz me-
dical era sacrificat prin 
aceast\ politic\ pe 
temeiul c\ se pu-
tea strecura pe 
pia]a neagr\, 
iar folosirea 
lui putea fi 
considerat\ o 
cale deschis\ 
spre legalizare. 

Atacurile asupra ca-
nabisului medicinal erau neîncetate, mii de 

pacien]i care se autotratau fiind condamna]i. 
Mai grav, atunci când pacien]ii au început 
s\ justifice utilizarea canabisului prin legea 
de drept comun a ap\r\rii necesit\]ii, aceas-
ta a fost abolit\ de laburi[ti sub conducerea 
lui Gordon Brown. Magistra]ilor nu le-a pl\  -
cut hot\rârea respectiv\, pentru c\ nu le l\sa 
nicio libertate de decizie: oricine era adus în 
fa ]a tribunalului era vinovat. În schimb, poli -
 ]i[tii au ob]inut puteri enorme: puteau ga-
ranta o condamnare printr-o simpl\ arestare. 
Pentru a justifica men]inerea canabisu-

Pretextul 
interzicerii  l-a 
constituit conduita 
abuziv[ a doi 
medici generali;ti 
care prescriau 
tinctur[ de canabis

Protestul public fa’[ de 
acest nemilos refuz al 
unei terapiei cu eficien’[ 
dovedit[ a avut o mare 
amploare
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lui în ilegalitate erau publicate relat\ri ce atr\ -
geau aten]ia asupra efectelor nocive – mani-
festate, de exemplu, în urma utiliz\rii în tim-
pul [ofatului [i exagerau mereu riscul de a 
provoca schizofrenie. Au fost în\sprite la ma-
ximum sanc]iunile pentru posesia [i vânzarea 
canabisului [i s-au depus eforturi în direc]ia 
sist\rii importurilor din str\in\tate. Proviziile 
au început s\ scad\, ceea ce a avut, îns\, 
efectul pervers de a face folosirea canabisului 
mai d\un\toare decât era înainte. 

O asemenea consecin]\ paradoxal\ a pro-
hibi]iei zeloase, de a face mai mult r\u, nu 
este un fenomen nou. Timp de peste un se-
col, încerc\rile de interzicere a drogurilor au 
dus la apari]ia [i utilizarea unor alternative [i 
mai nocive. Astfel, atunci când, la începutul 
anilor 1900, a fost interzis fumatul de opium, 
consumatorii au început s\-[i injecteze mor-
fin\ [i heroin\. Prohibi]ia alcoolului în SUA 
a dus la contraband\ [i la înlocuirea cu me-
tanol.

Istoria s-a repetat cu canabisul. Atunci 
când agen]iile vamale au impus un con-
trol [i mai strict al importului, furnizo-
rii au început s\-[i creasc\ propriile cul-
turi în Marea Britanie. Pentru a-[i valorifi-
ca îns\ la maximum investi]ia, ei au cultivat 
o form\ nou\, cunoscut\ sub denumirea po-
pular\ de iarb\. Aceasta con]ine cantit\]i de 
Δ-9-tetrahidrocanabinol (d9THC) mult mai 
mari, de obicei peste 10%, iar planta este mai 
s\rac\ în cel\lalt ingredient bioactiv major, 
canabidiol (CBD), care ac]ioneaz\ ca un an-
tagonist func]ional al celor mai problematice 
efecte ale d9THC, atenuându-i-le în special 
pe cele psihotomimetice [i de alterare cogni-
tiv\. Din acest motiv, recent, CBD a fost fo-
losit cu succes ca tratament adjuvant pentru 
schizofrenie.

Dublul prejudiciu, de pierdere a con]inutu-
lui de CBD [i de cre[tere a celui de d9THC 
din iarb\, a fost consecin]a cea mai grav\ din 
alternativele posibile, generând un num\r 
mai mare de experien]e de tip psihotic [i un 
grad mai ridicat de dependen]\. O recent\ 
analiz\ a cercet\torilor de la King’s College 
din Londra a ar\tat c\ planta tradi]ional\ sau 
r\[ina de canabis, cu con]inutul echilibrat de 
d9THC [i CBD, nu provoac\ schizofrenia, 
îns\ iarba ar putea avea acest efect. 

Absurditatea interzicerii canabisului uti-
lizat în scop medical a fost clar dovedit\ de 
datele privitoare la consumul s\u. Când fo-
losirea canabisului medicinal a fost inter-
zis\ în 1971, mai pu]in de o jum\tate de mi-
lion de adul]i britanici îl consumaser\ dar, 
pân\ în 2005, num\rul utilizatorilor a cres-

cut de 20 de ori, ajungând la peste 10 milioa-
ne. Marea Britanie a avut unele dintre cele 
mai ridicate rate de consum al canabisului 
din lume, în ciuda unor pedepse dintre cele 
mai aspre. În mod cert, interzicerea canabi-
sului medicinal nu a redus consumul recrea  -
  ]ional, dar a împiedicat aproape total accesul 
pacien]ilor.

Au existat dou\ excep]ii: nabilon, o 
form\ sintetic\ de d9THC, autorizat pen-
tru grea]a [i v\rs\turile induse de chimio-
terapie [i pentru ca[exie [i, mai recent, na-
biximols (Sativex), con]inând cantit\]i egale 
de d9THC [i CBD, aprobat pentru dureri [i 
spasticitate în scleroza multipl\. Niciunul nu 
a fost folosit, îns\, prea mult, în parte din ca-
uza statutului lor de medicamente cu regim 
controlat sau (în cazul Sativexului) a costu-
lui ridicat. Acestor preparate le lipsesc nume-
roase alte componente ale plantei canabis ca, 
de pild\, canabinoid tetrahidrocanabivarin 
(TCHV), pe care studiile preclinice l-au in-
dicat ca pe un posibil agent antiepileptic po-
tent, preconizându-se c\ ar amplifica efectele 
terapeutice ale d9THC [i CBD.

De[i majoritatea statelor lumii s-au confor-
mat conven]iei Na]iunilor Unite din 1961, 
de a interzice canabisul medicinal, Olanda 
a decis s\ permit\ folosirea lui medical\ [i 
recrea]ional\, în ciuda presiunii, exercitat\ 
de SUA, de a nu lua o asemenea m\sur\. 
Mai recent, 30 de state americane au permis 
utilizarea canabisului în scop medical, ast-
fel c\, pân\ în ianuarie 2018, au avut acces la 
el peste 200 de milioane de cet\]eni ameri-
cani – dar nici m\car un rezident britanic. În 
2017, autorit\]ile germane au permis canabi-
sul medicinal pentru 57 de indica]ii diferite. 

Guvernul britanic s-a opus oric\rei în-
cerc\ri de relaxare a abord\rii pân\ în 
2018, când a devenit public cazul copilului 
Billy Caldwell. Billy sufer\ de o form\ rar\ 
de epilepsie juvenil\, sindromul Dravet, ce 
implic\ producerea lunar\ a mii de crize f\r\ 
r\spuns la medicamentele anticonvulsive 
conven]ionale. 

Mama lui a încercat s\ ob]in\ canabis me-
dicinal în Marea Britanie, dar a fost refuzat\, 
a[a c\ l-a luat cu ea în SUA [i în Canada 
pentru a c\uta tratament. Terapia a avut un 
succes remarcabil. Crizele lui Billy s-au redus 
considerabil sub CBD, iar dup\ ad\ugarea 
extractului total de ulei de canabis au disp\  -
rut complet, probabil pentru c\ uleiul con]i  -
nea d9THC [i TCHV. Copilul a putut re-
nun]a la celelalte medicamente, iar abilit\]ile 
sale cognitive [i motorii s-au îmbun\t\]it sub-
stan]ial. 
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Când s-a întors împreun\ cu mama sa în 
Irlanda de Nord, medicul de familie al lui 
Billy a fost atât de impresionat de transfor-
mare, încât a acceptat s\ prescrie uleiul de 
canabis. Atunci când au aflat, autorit\]ile me-
dicale locale l-au amenin]at pe doctor c\ îl 
vor acuza de conduit\ medical\ inadecvat\ 
pentru prescrierea unui drog "ilegal", a[a în-
cât acesta a oprit tratamentul. 

Pentru a preveni agravarea bolii lui Billy, 
mama lui s-a reîntors cu el în Canada pen-
tru a face rost de provizii [i a încercat s\ 
le importe în Marea Britanie, declarân-
du-le la vama aeroportului Heathrow. 
Medicamentele i-au fost confiscate, iar starea 
lui Billy s-a înr\ut\]it rapid. Crizele comi]iale 
au reap\rut, iar el a intrat în status epilepti-
cus, necesitând internarea în sec]ia de terapie 
intensiv\ a spitalului St. Thomas din Londra, 
unde a fost sedat [i ventilat. 

Protestul publicului fa]\ de acest nemi-
los refuz al unei terapii cu efect dovedit, cu-
plat cu riscul ca Billy s\ sufere în continuare 
leziuni cerebrale [i chiar s\ moar\, a avut o 
mare amploare. L-a convins pe ministrul afa-
cerilor interne s\-i dea lui Billy o autoriza]ie 
special\ pentru a folosi uleiul de canabis, a[a 
c\ a putut fi din nou procurat\ medica]ia, iar 
crizele au încetat. 

Consilierul guvernamental englez pe pro-
bleme de s\n\tate a revizuit apoi statutul 
de medicament de pe lista 1 al canabisu-
lui medicinal [i a declarat c\ acesta era evi-
dent un medicament; ca urmare, pe 1 no-
iembrie 2018, produsele pe baz\ de canabis 
au fost mutate pe lista 2, conform Misuse of 
Drugs Act (Legea pentru Abuzul de Substan -
  ]e), dreptul de prescriere avându-l, îns\, doar 
medicii speciali[ti sau cei generali[ti care ur-
meaz\ instruc]iunile unui coleg specialist. Nu 
exist\ indica]ii medicale specificate pentru 
canabisul medicinal în Marea Britanie: poa-
te fi dat\ o re]et\ "special\" cât\ vreme speci-
alistul are dovezi ale eficien]ei, fie din mate-
rialele publicate, fie din m\rturiile personale 
ale pacien]ilor 

Introducerea canabisului de uz medical 
a fost, îns\, mult mai greoaie decât au spe-
rat pacien]ii [i rudele. În prezent urmeaz\ un 
astfel de tratament doar un num\r mic de co-
pii cu epilepsie juvenil\ sever\, în timp ce 
numero[i al]ii continu\ s\ aib\ crize multiple 
pentru c\ neurologii nu vor s\ îl prescrie. 

Exist\ câteva cauze probabile ale actua-
lei situa]ii. Una este ignorarea valorii medi-
camentelor pe baz\ de canabis, pentru c\ 
pu]ini medici au preg\tirea sau experien]a 
necesar\ în domeniu [i le este team\ s\ le 

prescrie f\r\ aprobare. Un alt motiv al reti-
cen]ei l-ar putea constitui faptul c\ ini]iati-
va este condus\ mai mult de rude [i de paci-
en]i decât de cadrele medicale. Unii doctori 
se tem c\ medicamentele pe baz\ de canabis 
vor avea efecte adverse severe, ca psihoza, 
iar al]ii c\ va cre[te folosirea lor în scop re-
crea]ional, ceea ce pare pu]in probabil, dat fi-
ind consumul larg [i disponibilitatea canabi-
sului de pe pia]a neagr\. 

În plus, unii farmaci[ti [i unele grupuri de 
autorizare a serviciilor clinice refuz\ s\ pl\ -
teasc\. O alt\ dificultate substan]ial\ este 
ob]inerea produselor, pentru c\ în prezent 
toate preparatele medicinale pe baz\ de ca-
nabis trebuie s\ provin\ de la produc\torii 
str\ini din Olanda [i Canada. 

S\ sper\m c\ situa]ia se va îmbun\t\]i în 
curând. S-ar putea face un pas înainte prin a-
plicarea modelului de cercetare pentru can-
cer, în care se înfiin]eaz\ grupuri mici de ex-
per]i pentru câte o indica]ie specific\ – de 
exemplu, sindromul Tourette sau epilepsia 
adultului. Acestea ar putea realiza studii des-
chise de eficien]\ în indica]ia respectiv\, fo-
losind toate aceea[i form\ [i concentra]ie de 
canabis medicinal [i colectând date despre 
rezultate [i efectele adverse în acela[i mod. 

Ceva similar s-a realizat deja pentru folo-
sirea ketaminei în depresie. Întrucât ]in mai 
mult de domeniul auditului clinic decât din 
cel al studiilor clinice conven]ionale, astfel de 
studii ar fi mult mai u[or de demarat [i mult 
mai ieftine decât studiile tradi]ionale. Medicii 
interesa]i s\ se al\ture unor astfel de grupuri 
îmi pot trimite un e-mail. 

Un ultim aspect: cu aproximativ 70 de ani 
în urm\ ajunsese în arena medical\ un alt 
medicament natural. A fost întâmpinat cu 
entuziasm de medicii din Marea Britanie, 
de[i nu exista niciun studiu clinic controlat 
cu placebo privitor la eficien]a lui, fiind evi-
dent faptul c\ r\spundea unei nevoi clinice 
majore. Medicamentul era penicilina. Dac\ 
medicii din ziua de azi ar putea accepta ca-
nabisul în acela[i fel, ar fi rapid în]eleas\ va-
loarea real\ a acestui medicament vegetal.

David Nutt, profesor Edmond J Safra de 
neuropsihofarmacologie, Imperial College London  
d.nutt@imperial.ac.uk

Conflictele de interese se g[sesc pe bmj.com 
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A se cita: BMJ 2019;365:l1903 
Gāsiţi articolul complet, cu bibliografie, la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1903 

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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cercetare

Întrebarea studiului  Ce asocieri exist[ între preeclampsie 
;i riscul apri’iei ulterioare a boalii renale în general ;i pe 
subtipuri?

Metode  Acest studiu de cohort[ bazat pe registre, 
incluzând un milion de daneze îns[rcinate în perioada 
1978-2015, a folosit regresia Cox pentru a compara 
riscurile de boal[ renal[ la femeile cu ;i f[r[ istoric de 
preeclampsie.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Preeclampsia, în mod 
special cea precoce, a fost strâns asociat[ cu apari’ia, mai 
târziu în timpul vie’ii, a bolii renale cronice, a bolii renale 
hipertensive ;i a bolii glomerulare/proteinurice; pentru 
boala renal[ cronic[ ;i cea glomerular[/proteinuric[, 
asocierile au fost puternice în special în primii cinci 
ani dup[ sarcin[ ;i au persistat dup[ ajustarea pentru 
comorbidit[’i, dar nu poate fi eliminat[ posibilitatea de 

eroare rezidual[ prin factori de confuzie care nu au fost 
m[sura’i. În schimb, corelarea preeclampsiei cu disfunc’ia 
renal[ acut[ a fost modest[. Cu toate acestea, pot fi trase 
concluzii numai pentru formele severe de boal[ renal[ 
acut[, ce necesit[ internare în spital, pentru c[ primele 
stadii ale leziunii renale acute nu sunt men’ionate în 
registrele daneze.

Ce aduce nou prezentul studiu  Rezultatele actualului 
studiu sugereaz[ necesitatea monitoriz[rii clinice pentru 
boal[ renal[, imediat dup[ sarcin[, a cel pu’in unui 
subgrup de femei cu istoric de preeclampsie. 
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. SB a fost 
sponsorizat par’ial printr-o burs[ de la Consiliul Danez pentru Cercetare 
Independent[. Studiul s-a bazat pe registrul na’ional danez de date, 
ce poate fi ob’inut prin depunerea unui protocol de cercetare la 
Agen’ia Danez[ de Protec’ie a Datelor (Datatilsynet) ;i (dup[ primirea 
permisiunii din partea acesteia) a unei aplica’ii la Serviciul de Cercetare 
al Ministerului S[n[t[’ii (Forskerservice), la forskerservice@ssi.dk.

ORIGINAL RESEARCH Nationwide cohort study
Pre-eclampsia and risk of later kidney disease
A se cita: BMJ 2019;365:l1516 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1516

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă la nivel naţional

Preeclampsia şi riscul apariţiei ulterioare 
a bolii renale
Kristensen JH, Basit S, Wohlfahrt J, Damholt MB, Boyd HA 

Riscurile relative ale asocierii 
preeclampsiei la grupurile 
de femei cu tulburare renal[ 
acut[ sau cronic[ înregistrate 
în Danemarca, în perioada 
1978-2015, în func’ie de 
timpul scurs de la ultima 
sarcin[. Pentru aceste analize, 
toate femeile cu preeclampsie 
au fost grupate împreun[ 
indiferent de  
vârsta gesta’ional[ în 
momentul na;terii

                Riscul relativ                   Riscul relativ            Valoarea P  
  (CI 95%)                       (CI 95%)                 pentru  
                     diferen’[

Tulbur[rile renale acute 

Insuficen’a renal[ acut[ 

Nefrita tubulointersti’ial[ 
acut[

Tulbur[rile renale cronice 

Boala renal[ cronic[ 

Nefrita tubulointersti’ial[ 
cronic[ 

Boala renal[ hipertensiv[ 

Boala glomerular[ ;i 
proteinuric[

În interval de cinci ani de la ultima 
sarcin[

La cinci ani sau mai mult de la ultima sarcin[
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Întrebarea studiului  Este asociat[ na;terea înainte de 
termen cu un risc crescut de boal[ renal[ cronic[ (BRC) din 
copil[rie pân[ la vârsta adult[ de mijloc? 

Metode  A fost realizat un studiu na’ional de cohort[ cu 
to’i cei 4 186 615 n[scu’i vii singuri în Suedia în perioada 
1973-2014. Participan’ii au fost monitoriza’i pentru BRC, 
fiind identifica’i prin diagnosticele înregistrate în spital ;i 
ambulatoriu în întreaga ’ar[ pân[ în 2015 (vârsta maxim[ 
43 de ani). A fost folosit[ regresia Cox pentru a examina 
vârsta gesta’ional[ la na;tere legat[ de riscul de BRC, 
cu ajustare pentru factorii de confuzie poten’iali, iar 
prin analizele efectuate la fra’i a fost evaluat[ influen’a 
factorilor familiali comuni (genetici sau de mediu) 
necuantifac’i.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Na;terea înainte de 
termen (<37 de s[pt[mâni) ;i cea cu mult timp înainte 
de termen (<28 de s[pt[mâni) au fost asociate cu riscuri 
de BRC aproape duble ;i, respectiv, triple de la na;tere 
pân[ la vârsta de mijloc (riscuri relative ajustate de 1,94, 
interval de încredere 95% de la 1,74 la 2,16, P<0,001 ;i 
3,01, de la 1,67 la 5,45, P<0,001). În plus, a fost observat 
un risc crescut chiar ;i în rândul celor n[scu’i aproape la 
termen (37-38 de s[pt[mâni) (1,30, 1,20–1,40; P<0,001). 
Asocierea între na;terea înainte de termen ;i BRC a fost 

cea mai strâns[ la vârsta de 0-9 ani (5,09, 4,11 – 6,31; 
P<0,001), apoi a sl[bit, dar a r[mas puternic[ la  
10-19 ani (1,97, 1,57–2,49; P<0,001) ;i 20-43 de ani  
(1,34, 1,15–1,57; P<0,001). Astfel de asocieri au fost  
g[site la ambele sexe ;i se pare c[ nu erau legate de 
factori comuni genetici sau de mediu în familii.  
Probabil c[, în aceast[ cohort[, a fost  
subestimat[ BRC. 

Ce aduce nou prezentul studiu  În acest studiu  
na’ional de cohort[ de mari propor’ii, na;terile înainte 
de termen ;i aproape la termen au reprezentat factori de 
risc puternici pentru apari’ia BRC din copil[rie pân[ la 
vârsta adult[ de mijloc. Cei n[scu’i prematur necesit[ 
monitorizare pe termen lung ;i m[suri preventive  
pentru protec’ia func’iei renale pe toat[ durata  
vie’ii. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Actuala 
lucrare a fost finan’at[ de Institutul Na’ional al Inimii, Pl[mânului ;i 
Sângelui din cadrul Institutelor Na’ionale ale S[n[t[’ii (R01 HL139536), 
Consiliul Suedez al Cercet[rii, Funda’ia Suedez[ pentru Inim[ ;i  
Pl[mân ;i bursa pentru proiectul ALF de la Universitatea  
Regiunii Skåne/Lund, din Suedia. Niciun conflict de interese. 
 F[r[ date suplimentare disponibile.

ORIGINAL RESEARCH National cohort study
Preterm birth and risk of chronic kidney disease from  
childhood into mid-adulthood
A se cita: BMJ 2019;365:l1346 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1346

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu naţional de cohortă

Naşterea înainte de termen şi  
riscul de boală renală cronică  
din copilărie până la vârsta adultă  
de mijloc
Crump C, Sundquist J, Winkleby MA, Sundquist K  
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Mult sau extrem de mult înainte de termen (<34) 

Înainte de termen (34-36) 

Aproape de termen (37-38) 

La termen (39-41) 

Vârsta gesta’ional[ (s[pt[mâni) 

Riscurile relative ajustate pentru boala renal[ cronic[ (BRC) dup[  
vârsta gesta’ional[ la na;tere în compara’ie cu na;terea la termen în Suedia,  
în perioada 1973-2015

Vârsta atins[ (ani) 
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Întrebarea studiului  Ce rol au indicele masei corporale 
(IMC), tensiunea arterial[ ;i fumatul în explicarea efectului 
educa’iei asupra riscului de boal[ cardiovascular[?

Metode  UK Biobank ;i studiile interna’ionale de asociere 
la nivelul întregului genom (în majoritate pacien’i de 
origine european[) au fost folosite pentru efectuarea 
analizei de regresie cu variable multiple a datelor 
observa’ionale ;i a analizei de randomizare mendelian[ a 
datelor genetice pentru a estima modul în care factorii de 
risc lua’i în considerare mediaz[ efectul educa’iei asupra 
riscului de boal[ coronarian[, de boal[ cardiovascular[, 
de infarct miocardic ;i de accident vascular. Randomizarea 
mendelian[ a mai fost folosit[ în trecut pentru a ar[ta 
efectele cauzale ale educa’iei asupra acestor factori de 
risc, precum ;i efectele IMC-ului ;i fumatului asupra bolii 
cardiovasculare.

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Indicele masei corporale, 
tensiunea arterial[ sistolic[ ;i fumatul mediaz[ efectul 

educa’iei în propor’ie de pân[ la 18%, 27% ;i, respectiv, 
34%. Luarea în considerare a celor trei factori împreun[ 
a explicat aproximativ 40% din efectul educa’iei. 
Diversele metode folosite pentru a triangula dovezile 
pot fi predispuse la surse distincte de erori sistematice, 
incluzând factorii de confuzie ;i erorile de m[surare. Este 
necesar[ cercetare suplimentar[ pentru a investiga ceilal’i 
factori ce mediaz[ restul efectului educa’iei ;i pentru 
extrapolarea acestor rezultate la popula’ii distincte.

Ce aduce nou prezentul studiu  Efectele IMC-ului,  
tensiunii arteriale sistolice ;i fumatului mediaz[ împreun[ 
o propor’ie substan’ial[ a efectului protector al educa’iei 
asupra riscului de boal[ cardiovascular[.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: Consulta’i 
bmj.com pentru informa’iile cu privire la finan’are ;i la conflictele 
de interese. Datele ;i codul statistic folosite în aceast[ lucrare pot fi 
ob’inute de la autorul aferent.

ORIGINAL RESEARCH Mendelian randomisation study
Understanding the consequences of education inequality on 
cardiovascular disease 
A se cita: BMJ 2019;365:l1855 
Gāsiţi articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1855 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de randomizare mendeliană

Înţelegerea consecinţelor inegalităţii în 
educaţie asupra bolii cardiovasculare
Carter AR, Gill D, Davies NM ;i colab.

Estim[rile efectului educa’iei asupra 
rezultatelor bolii cardiovasculare explicate 
prin factorii de risc. Estim[rile combinate se 
refer[ la efectul indicelui masei corporale 
(IMC), tensiunii arteriale sistolice ;i fumatului 
analizate împreun[ într-un mo

Factorul de risc Propor’ia mediat[ (CI 95%) Propor’ia mediat[ (CI 95%)

IMC

Tensiunea arterial[ sistolic[

Fumatul

Combinate

Întrebarea studiului  În ce  
propor’ie sc[derea mortalit[’ii 
globale prin accident vascular, 

înregistrat[ în Anglia, poate fi 
atribuit[ unui declin al acestuit tip 
de evenimente ;i în ce propor’ie unei 

reduceri a num[rului de decese dup[ 
accidentul vascular? 

Metode  Datele au fost analizate la 
adul’i din Anglia cu vârsta ≥ 20 de ani 
care, între 2001 ;i 2010, fie au fost 
spitaliza’i cu accident vascular acut, 
fie au murit din aceast[ cauz[ f[r[ a 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu pe 795 869 de adulţi, corelat cu baza de date naţională

Factorii determinanţi ai scăderii mortalităţii prin 
accident vascular acut în Anglia
Seminog OO, Scarborough P, Wright FL, Rayner M, Goldacre MJ 

A�crescut�numărul�celor�care�supravieţuiesc�
după�un�accident�vascular�acut
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fi interna’i. Rezultatele principale au 
fost ratele mortalit[’ii prin accident 
vascular bazate pe popula’ie ;i 
ajustate pentru vârsta anual[, ratele 
evenimentelor de accident vascular 
;i num[rul deceselor în primele 30 de 
zile dup[ accident la toate vârstele 
;i în grupe de vârst[ specifice. 
Pentru a estima ce contribu’ie au 
avut schimb[rile înregistrate în 
ceea ce prive;te rata evenimentelor 
;i num[rul deceselor la reducerea 
global[ a ratelor mortalit[’ii, autorii 
au folosit formula din studiul 
MONICA al Organiza’iei Mondiale a 
S[n[t[’ii (monitorizarea tendin’elor ;i 
determinan’ilor bolii cardiovasculare).

R[spunsul ;i limitele studiului 
Popula’ia studiului a inclus 358 599 
(45%) de b[rba’i ;i 437 270 (55%) 
de femei. Între anii 2001 ;i 2010, 
ratele mortalit[’ii prin accident 
vascular, ratele evenimentelor ;i 
num[rul deceselor au sc[zut, în 
Anglia, cu 55%, cu 20%, ;i, respectiv, 

cu 40%. Reducerea num[rului 
de decese a fost responsabil[ 
pentru 71% din sc[derea ratelor 
mortalit[’ii prin accident vascular, 
iar restul de 29% din reducere a 
fost prin schimb[ri înregistrate în 
privin’a frecven’ei evenimentelor. 
Mortalitatea ;i num[rul deceselor 
prin accident vascular avut valori 
mai mici în toate grupele de vârst[; 
ratele evenimentelor de tip accident 
vascular au sc[zut la persoanele mai 
vârstnice, dar au crescut cu 2% în 
fiecare an la b[rba’ii ;i femeile cu 
vârste între 34 ;i 55 de ani. E posibil 
ca acest studiu s[ fi omis persoanele 
cu accident vascular care au fost 
tratate în totalitate f[r[ a fi internate 
în spital, de exemplu cele din centrele 
de îngrijire medical[.

Ce aduce nou prezentul studiu  În 
Anglia, ratele bazate pe popula’ie 
ale mortalit[’ii în urma accidentului 
vascular au sc[zut la jum[tate în 
primul deceniu al secolului 21. 

Aceast[ reducere a fost atribuit[ 
cre;terii supravie’uirii. Cu toate 
acestea, sc[derea ratelor globale 
ale evenimentelor de tip accident 
vascular a mascat o cre;tere a ratelor 
accidentului vascular la persoanele 
mai tinere de 55 ani.

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor: Nu s-a primit nicio 
finan’are specific[ pentru actualul studiu. 
Autorii nu au conflicte de interese de declarat. 
OOS este sponsorizat de National Institute for 
Health Research Biomedical Research Centre 
(Centrul de Cercetare Biomedical[ al Institutului 
Na’ional de Cercetare Medical[) din Oxford. 
Mortalitea ;i datele spitalice;ti din Anglia pot fi 
ob’inute de la NHS Digital,  
www. digital.nhs.uk.

More people are surviving after  
acute stroke 
ORIGINAL RESEARCH Linked national 
database study of 795 869 adults
Determinants of the decline in mortality 
from acute stroke in England 
A se cita: BMJ 2019;365:l1778 
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1778 
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Contribu’ia procentual[ a 
schimb[rilor înregistrate, 
în Anglia, între 2001 ;i 
2010, în ceea ce prive;te 
num[rul deceselor ;i rata 
evenimentelor de tip accident 
vascular la reducerea 
procentual[ a mortalit[’ii prin 
accident vascular dup[ grupa 
de vârst[ la b[rba’i ;i femei 

Sex/ grup[ de vârst[ 

COMENTARIU  Prevenţia rămâne o prioritate esenţială 
Num\rul deceselor în urma ac-
cidentului vascular au sc\zut în 
întreaga lume timp de câteva de-
cenii, dar nu este clar în ce m\sur\ 
aceasta se datoreaz\ unei sc\deri a 
inciden]ei accidentului vascular, a 
deceselor prin accident vascular sau 
a combina]iei celor dou\.1, 2 Referi-
tor la aceast\ problem\, folosind se-

turile de date medicale administra-
tive na]ionale din Anglia, Seminog 
[i colegii s\i au confirmat c\ morta-
litatea prin accident vascular stan-
dardizat\ pentru vârst\ a diminuat 
în timp, la b\rba]ii [i femeile din 
toate grupele de vârst\.3 Sc\derea a 
fost atribuit\, în principal, mai mult 
unei reduceri a num\  rului deceselor 

decât sc\derii inciden]ei acciden-
tului vascular, ratele accidentului 
vascular fiind, de fapt, în cre[tere la 
adul]ii mai tineri. 

Cre;terea supravie’uirii 
Sc\derea în timp a num\rului de 
decese prin accident vascular a fost 
observat\ în alte jurisdic]ii, iar ex-
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plica]iile posibile includ înfiin]area 
sistemelor integrate regionale pen-
tru accident vascular, a sec]iilor de 
tratament al accidentului vascular 
pentru prevenirea [i managementul 
complica]iilor, precum [i reducerea 
severit\]ii accidentului vascular ca 
urmare a unei mai bune gestion\ri 
a factorilor de risc.2 6 Îmbun\t\]irea 
supravie]uirii dup\ accidentul vas-
cular este evident de dorit, dar duce 
la cre[terea num\rului celor care 
tr\iesc cu sechelele accidentului 
vascular, ca dizabilitatea, tulburarea 
cognitiv\ vascular\ [i reducerea 
productivit\]ii.7, 8 

Progresele în tratamentul acciden-
tului vascular acut, de[i esen]iale, 
trebuie s\ fie înso]ite de îmbun\t\   - 
]iri în preven]ia primar\ [i secun -
dar\ pentru a reduce efectiv impac -
tul global al accidentului vascular. 

Pentru prevenirea accidentului 
vascular este nevoie de identifica-
rea [i gestionarea factorilor de risc 
tradi]ionali ai acestuia, incluzând 
hipertensiunea arterial\, fibrila]ia 
atrial\ [i fumatul, care r\mân insu-
ficient trata]i.12 Preven]ia ]intit\ este 
în mod special necesar\ în popu    - 
la]iile la care inciden]a accidentu-
lui vascular este în cre[tere, cum 
sunt, de exemplu, adul]ii mai tineri, 
anumite grupuri rasiale/etnice [i 
persoanele din ]\rile cu venituri 
mici [i medii.14 16 

Factorii de risc vasculari singuri 
nu explic\ în totalitate varia]iile 
riscului de accident vascular bazate 
pe caracteristici precum ]ara de 
origine, situa]ia socioeconomi c\, 
reziden]a rural\ [i statutul de 
imigrant, iar preven]ia acciden-
tului vascular trebuie s\ inte-
greze strategii axate nu numai pe 
îngrijirea medical\, ci [i pe  
determinan]ii sociali ai s\n\t\]ii 
aferen]i.17 20 

Seminog [i colegii s\i nu au putut 
s\ efectueze analize stratificate dup\ 
tipul accidentului vascular, acesta 
fiind un obiectiv important pentru 
cercet\rile viitoare, în condi]iile în 
care factorii de risc, tratamentul [i 
evolu]ia clinic\ difer\ substan]ial 

între hemoragia intracerebral\ [i 
accidentul ischemic. Op]iunile de 
tratament pentru hemoragia in-
tracerebral\ r\mân limitate [i este 
imperios necesar\ încurajarea cerce -
t\  rii în domeniu.21 

Evenimente nu chiar atât de  
minore
În plus, ace[ti autori au inclus în 
studiu numai persoanele cu acci-
dent vascular care au fost internate 
mai mult de 24 de ore – pentru a le 
exclude pe cele cu atacuri ische-
mice tranzitorii. Cu toate acestea, 
a[a-numitele "evenimente minore" 
constituie cea mai mare parte a 
poverii globale a bolii ischemice 
cerebrovasculare, pot duce la  
diza bilitate pe termen lung [i  
repre zint\ oportunit\]i importante 
pentru prevenirea secundar\ a 
accidentelor vasculare mari, invali-
dante.22 24 

Monitorizând în continuare po-
vara global\ a accidentului vascular, 
trebuie s\ acord\m prioritate strate-
giilor de facilitare a supravegherii 
acestuia.25 Datele epidemiologice 
de bun\ calitate din ]\rile cu veni-
turi mici [i medii sunt pu]ine, de[i 

acolo se înregistreaz\ majoritatea 
deceselor prin accident vascular din 
întreaga lume.26 

Adesea, chiar [i în ]\rile cu 
venituri mari, sursele de date dis-
ponibile în prezent nu sunt bazate 
pe popula]ie, nu includ variabile 
esen]iale sau nu identific\ nici 
m\  car toate accidentele vasculare 
evidente, cu atât mai pu]in pe cele 
ascunse. De exemplu, majoritatea 
datelor administrative, inclusiv cele 
folosite de Seminog [i colegii s\i, 
identific\ numai evenimentele de 
tip accident vascular asociate cu 
intern\rile în spital, num\rând, din 
acest motiv, mai pu]ine accidente 
vasculare, atât fatale cât [i minore, 
decât în realitate [i fiind susceptibile 
de erori sistematice generate de 
schimbarea pragurilor de spitali-
zare. 

Rezultatele imagisticii (de exem-
plu, prezen]a ocluziei proximale 
a vaselor mari) sunt importante 
pentru diagnostic, prognostic [i 
tratament, dar nu sunt disponibile 
în cadrul datelor administrative. 
Acela[i lucru este valabil pentru se-
veritatea accidentului vascular, cel 
mai important factor predictiv  
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al mortalit\]ii dup\ accident vascu-
lar27 [i al unor rezultate importante 
la nivelul pacientului, precum 
starea func]ional\ [i calitatea vie]ii.28 
Solu]iile poten]iale pentru comple-
tarea acestor date includ folosirea 
inteligen]ei artificiale pentru a ex-
trage informa]iile clinice [i de diag-
nostic,29 corelarea cu datele clinice 
[i admi nistrative30 [i metodele 
inovative de derivare a variabilelor 
din datele administrative, precum 
folosirea "timpului de acas\," definit 

ca nu m\  rul de zile petrecut la domi-
ciliu dup\ accidentul vascular, în 
afara oric\rei institu]ii medicale27, 
ca surogat pentru diza bilitate.31, 32 

Declinul temporal al mortalit\]ii 
prin accident vascular,27 atestat de 
Seminog [i al]i autori, d\ motive de 
optimism, expunând, în schimb, o 
alt\ problem\ cu care se confrunt\ 
societatea: impactul tot mai puter-
nic al accidentului vascular asupra 
celor care îi supravie]uiesc. Rezol-
varea acestei importante probleme 

de s\n\tate public\ necesit\ un efort 
global concertat pentru a îmbun\t\    - 
]i preven]ia, tratamentul [i supra-
vegherea accidentului vascular.

Amy Y X Yu 

Moira K Kapral 
moira.kapral@uhn.ca 
Detalii referitoare la autori pe bmj.com 

COMMENTARY Prevention remains  
a key priority
A se cita: BMJ 2019;365:l2150 
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2150 

Întrebarea studiului  Prelungirea tratamentului ini’ial cu 
prednisolon de la opt la 16 s[pt[mâni la copiii cu sindrom 
nefrotic idiopatic sensibil la steroizi îmbun[t[’e;te tiparul 
recidivei bolii?

Metode  Acest studiu clinic randomizat, dublu orb, 
cu grup paralel ;i controlat cu placebo a recrutat 
237 de copii cu vârste de 1-14 ani cu un prim episod 

de sindrom nefrotic sensibil la steroizi din 125 de 
spitale generale din districtele National Health Service 
(NHS – Serviciul Na’ional de S[n[tate) al Marii Britanii 
;i centre ter’iare de nefrologie pediatric[. Participan’ii 
au fost randomiza’i s[ primeasc[ o cur[ prelungit[ 
de 16 s[pt[mâni de prednisolon (doza total[ de 
3 150 mg/m2) sau un tratament standard de opt s[pt[mâni 
(doza total[ 2 240 mg/m2). Indicatorul rezultatului 
principal a fost intervalul de timp pân[ la prima recidiv[ 
într-o perioad[ de monitorizare de minimum 24 de luni. 
Analiza a fost efectuat[ prin inten’ia de a trata. 

R[spunsul ;i limit[rile studiului  Nu s-a g[sit nicio 
diferen’[ semnificativ[ statistic în intervalul de timp 
pân[ la prima recidiv[ (o median[ de 139 de zile 
(interval intercuartil 90-179) pentru grupul cu tratament 
prelungit fa’[ de 87 de zile (64,5-134) pentru grupul cu 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu clinic controlat randomizat de fază III şi evaluare economică

Reducerea treptată pe termen lung a 
dozei de prednisolon în comparaţie cu 
tratamentul standard pentru primul 
episod al sindromului nefrotic la copil
Webb NJA, Woolley RL, Lambe T ;i colab.
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terapie standard; risc relativ 0,87, interval de încredere 
95% 0,65–1,17, log rank P=0,28) sau în inciden’a 
sindromului nefrotic cu recidive frecvente (cura prelungit[ 
60/114 (53%) v cura standard 55/109 (50%), P=0,75), a 
sindromului nefrotic dependent de steroizi (48/114 (42%) 
v 48/109 (44%), P=0,77 ori a necesit[’ii administr[rii 
unui alt tratament imunosupresiv (62/114 (54%) v 
61/109 (56%), P=0,81). Doza total[ de prednisolon dup[ 
încheierea studiului a fost de 6 674 mg pentru cura 
prelungit[ fa’[ de 5 475 mg pentru cura standard (P=0,07). 

Ce aduce nou prezentul studiu  O cur[ ini’ial[ de 
prednisolon prelungit[ la 16 s[pt[mâni la copiii din 
Marea Britanie cu sindrom nefrotic sensibil la steroizi nu a 
îmbun[t[’it recidivarea bolii în compara’ie cu tratamentul 
standard de opt s[pt[mâni. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: Studiul 
PREDNOS a fost finan’at de o burs[ condus[ de investigatori prin 
programul National Institute Research Health Technology Assessment  
(de Evaluare a Tehnologiei Medicale al Institutului Na’ional pentru 
Cercetare în S[n[tate) (HTA grant No 08/53/31). Niciun conflict de 
interese. Pute’i adresa cereri de accesare a datelor studiului PREDNOS 
autorului corespondent la nicholas.webb@mft.nhs.uk. 

Înregistrarea studiului ISRCTN16645249; EudraCT 2010-022489-29.

ORIGINAL RESEARCH Mendelian randomisation study
Understanding the consequences of education inequality on 
cardiovascular disease 
A se cita: BMJ 2019;365:l1855 
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Zilele trecute am încercat s\ împac 
un b\rbat furios aflat în cabinetul 
meu, dar n-am prea reu[it. Nu 
era vorba doar de faptul c\ fusese 
nevoit s\ a[tepte dou\ s\pt\mâni ca 
s\ ob]in\ o programare, problema 
era mult mai serioas\.

"Tot ce vreau s\ [tiu," spunea 
dl. Brown, "este dac\ am sau nu o 
boal\."

Un test de sânge efectuat recent 
sugerase un diagnostic de prediabet. 
Sistemele noastre clinice au intrat 
în ac]iune [i dl. Brown încerca s\ 
fac\ fa]\ consecin]elor emo]ionale [i 
practice. Explica]ia mea c\ nu avea 
o boal\, ci mai degrab\ riscul de-a 
o dobândi, un fel de "pre-boal\," nu 
p\rea s\ ajute.

Medicii generali[ti (GP) 
sunt instrui]i pentru a putea s\ 

stabileasc\ sau s\ exclud\ 
diagnostice. Metodologia aplicat\ 
este clar\, cel pu]in în principiu: 
comitete de exper]i elaboreaz\ 
ghiduri care descriu criteriile de 
diagnostic, pe baza celor mai bune 
dovezi ce pot fi puse la dispozi]ie de 
cercetare. Medicii generali[ti aplic\ 
apoi aceste criterii în fiecare caz în 
parte.

În practic\ e ceva mai complicat, 
dup\ p\rerea autorilor unui 
recent articol din BMJ Evidence 
Based Medicine. Nu exist\ înc\ un 
consens interna]ional cu privire la 
elaborarea criteriilor de definire 
a unei boli. În majoritatea ]\rilor, 
comitetele de exper]i sunt compuse, 
în principal, din speciali[ti 
care se concentreaz\ pe boal\, 
cu inten]ia de-a o preveni prin 
reducerea la minimum a riscului de 

subdiagnosticare. 
Deciziile lor, 
sus]in autorii, sunt 

frecvent influen]ate de 
industria farmaceutic\. 

Nu se acord\ suficient\ 
aten]ie nici perspectivei pacien  -

  ]ilor, în special consecin]elor 
neinten]ionate ale etichet\rii lor 
cu un diagnostic, nici gradului de 
influen]\ al intereselor legitime. 

În unele ]\ri, problemele sunt 
mai pu]in evidente datorit\ 
procedurilor sistematice ale 

unor organiza]ii ca NICE, dar pân\ 
la un punct, exist\ dificult\]i peste 
tot.

Efecte negative pentru pacien’i
Ca urmare, tot mai mul]i oameni 
sunt eticheta]i ca "bolnavi" f\r\ 
s\ existe dovezi clare c\ o astfel 
de clasificare le-ar aduce vreun 
beneficiu. Prea multe persoane 
sunt diagnosticate incorect [i 
tratate pentru afec]iuni cu evolu  -
  ]ie îndelungat\, ca boala cronic\ 
renal\, hipertensiunea arterial\ [i 
diabetul gesta]ional. Prea multora 
li se pun etichete de diagnostic noi, 
ca "prediabet" [i "preosteoporoz\." 
Excesul de diagnostic are efecte 
negative asupra pacien]ilor, 
ducând la cre[terea nejustificat\ a 
volumului de munc\ al cadrelor 
medicale [i la lipsa de eficien]\ a 
sistemelor de îngrijire. Comer]ul cu 
boli pare a fi o problem\ real\.

În concluzie, ce este de f\cut? 
Solu]iile sunt atât simple cât 
[i radicale: noile etichete de 
diagnostic trebuie s\ fie aplicate 
cu mai mult\ pruden]\, poate 
chiar amânate, pentru a le permite 
pacien]ilor s\ analizeze beneficiile [i 
riscurile de-a avea o boal\ cu pu]ine 
consecin]e sau f\r\ efecte asupra s\
n\t\]ii lor pe termen lung. Este de 
dorit ca diagnosticele stabilite s\ fie 
revizuite regulat [i s\ fie transferat\ 
responsabilitatea pentru definirea 
criteriilor de includere într-un 
stadiu de boal\.

Ar fi bine ca medicii speciali[ti, 
care au o în]elegere profund\ a 

comentarii

Medicii speciali;ti ar trebui 
s[ influen’eze într-o mai mic[ 
m[sur[ maniera de definire a 
bolilor

OPINIE PERSONALĂ  Martin Marshall

De-diagnosticarea�bolii
Noile etichete de diagnostic ar trebui s[ fie aplicate cu mai mult[ precau’ie ;i revizuite regulat
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patogenezei, a prezent\rii [i istoriei 
naturale a fiec\rei boli în parte, 
s\ influen]eze într-o mai mic\ m\
sur\ maniera de definire a lor. 
O autoritate mai mare în aceast\ 
privin]\ ar fi normal s-o aib\ 
doctorii generali[ti, ei în]elegând 
mai în profunzime modul în care 
diagnosticele afecteaz\ pacien]ii, 
familiile [i sistemul medical – 
[i având responsabilitatea de a 
gestiona consecin]ele diagnosticelor. 
Pacien]ii [i publicul trebuie s\ se 
afle în centrul procesului. 

Defini]iile rigide trebuie înlocuite 
cu "limite de discutat" de c\tre 
doctori [i pacien]i. Medicii ar 
trebui s\ valorifice temporiz\rile 
diagnosticelor [i s\ efectueze analize 
sistematice ale acestora, ca [i în 

cazul evalu\rii medicamentelor. 
Ar fi bine ca aptitudinea de a de-
diagnostica boala s\ fac\ parte din 
arsenalul fiec\rui doctor. 

Este necesar ca medicii 
generali[ti [i cei speciali[ti, pacien-
  ]ii [i cercet\   torii s\ colaboreze 
pentru a cânt\ri atât riscurile cât [i 
beneficiile etichet\rii diagnosticului, 
iar procesul de identificare a bolilor 
s\ nu fie influen]at de interese 
comerciale. 

Consecin’e sociale 
În esen]\, cadrul medical nu 
ar trebui s\ de]in\ monopolul 
în procesul de diagnosticare. 
Alocarea unor etichete de boli ar 
trebui s\ ]in\ cont nu numai de 
semnifica]ia statistic\ a datelor 

de cercetare [i de cea clinic\ a 
maladiilor, determinat\ de medici, 
ci [i de semnifica]ia bolii a[a cum 
este ea resim]it\ de pacien]i. Este 
de dorit ca diagnosticele clinice 
s\ fie evaluate atât prin prisma 
consecin]elor lor sociale, cât [i din 
perspectiva utiliz\rii lor ca etichete 
patologice, la care ar trebui s\ se 
apeleze numai atunci când este 
evident c\ efectele benefice le dep\  -
[esc pe cele nocive.

Martin Marshall este vicepre;edinte al RCGP 
;i medic generalist în estul Londrei.  
Twitter @MarshallProf

PERSONAL VIEW  
De-diagnosing disease
A se cita: BMJ 2019;365:l2044

prevenire a efectelor negative, 
pe baza legisla]iei, vizând 
întreaga popula]ie.5 Partidul 

În 2017, Gambling 
Commission (Comisia pentru 
Jocurile de Noroc), autoritatea 
de reglementare pentru Anglia, 
Sco]ia [i }ara Galilor, a descris 
dependen]a de jocurile de 
noroc ca o problem\ de s\ -
n\  tate public\ (caseta 1)3 [i 
a subliniat c\ se impune o 
mai bun\ protec]ie fa]\ de 
prejudiciile pe care le aduce.4 
În 2018, Faculty of Public 
Health (Facultatea de S\n\tate 
Public\) a publicat un articol 
de luare de pozi]ie ce sus]inea 
introducerea unor m\suri de 

laburist a comunicat recent 
c\ a fost planificat\ o reform\ 
radicale a legisla]iei pentru 

ANALIZĂ

Jocurile�de�noroc�şi�sănătatea�
publică:�avem�nevoie�de�măsuri�
politice�pentru�a�preveni� 
efectele�nocive
"Latura ascuns[ a epidemiei de pariat" din Marea Britanie necesit[ investi’ii în strategii bazate  
pe popula’ie, spun Heather Wardle ;i colegii s[i

14% dintre 
copiii cu 
vârste de 
11-16 ani 
au practicat 
jocuri de 
noroc într-o 
singur[ 
s[pt[mân[

MESAJE ESENŢIALE

• Actualele strategii ce vizeaz[ persoanele afectate subestimeaz[ 
substan’ial impactul negativ al jocurilor de noroc 

• Efectele adverse ale comportamentului legat de pariat au consecin’e 
împov[r[toare asupra indivizilor, comunit[’ilor ;i societ[’ii 

• Prejudiciile aduse de jocurile de noroc sunt generate de o gam[ de ac’iuni 
politice, legislative, comerciale ;i interpersonale 

• Strategiile s[n[t[’ii publice pentru reducerea efectelor nocive ale jocurilor 
de noroc ar trebui s[ cuprind[ a gam[ de metode bazate pe popula’ie ;i 
sus’inute prin reglement[ri, legisla’ie ;i finan’are 
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reducerea prejudiciilor asociate 
cu "Epidemia ascuns\ a ]\rii."6 

În ciuda acestor anun]uri, 
jocurile de noroc comerciale 
nu sunt înc\, nici în Marea 
Britanie, nici în multe alte 
jurisdic]ii, sub inciden]a legisla-
  ]iei unei probleme de s\n\tate 
public\. Nu este suficient doar 
s\ afirm\m c\ ele constituie o 
problem\  de s\n\tate public\. 
Trebuie s\ fie [i tratate ca 
atare, de c\tre factorii de 
decizie politic\, prin elaborarea 
[i aplicarea unei strategii 
complete [i sustenabile de 
prevenire a efectelor nocive în 
rândul popula]iei. 

În’elegerea efectelor  
negative asociate cu  
jocurile de noroc 
Primul pas spre dezvoltarea 
unor politici eficiente de 
prevenire a efectelor nocive 
const\ în identificarea naturii 
[i dimensiunii problemei. 
Pân\ de curând, efectele 
jocurilor de noroc asupra s\ -
n\t\]ii erau în]elese, în mare 
parte, prin prisma patologiei 
individuale, pe baza clasific\
rii simptomelor clinice sau a 
comportamentelor, cum ar fi 
preocuparea fa]\ de jocurile 
de noroc, încerc\ri nereu[ite 

de a se opri, cre[terea toleran -
  ]ei fa]\ de jocurile de noroc sau 
practicarea acestora pentru a 
sc\pa de probleme, folosind 
criterii de diagnostic specifice, 
precizate în manualul DSM-IV 
al Asocia]iei Americane de 
Psihiatrie.7 

O atare perspectiv\, îns\, 
las\ s\ se vad\ faptul c\ 
numai o minoritate a popu -
la]iei are probleme cu jocurile 
de noroc. Iar dac\ se iau în 
considerare [i ideile neoliberale 
de promovare a s\n\t\]ii, ce 
subliniaz\ responsabilitatea 
individual\ pentru alegerile 
cu privire la s\n\tate,8 s-a 
ajuns la situa]ia în care 
politicile de resort au vizat 
tratamentul unei minorit\]i a 
"dependen]ilor de jocuri de 
noroc" [i încurajarea "practic\
rii responsabile a jocurilor de 
noroc" [i a autocontrolului. 
Aceast\ strategie este sus]inut\ 
[i promovat\ de industrie, ce 
exercit\ o influen]\ puternic\ 
în cadrul sistemului. Ca [i în 
discu]iile referitoare la alte 
produse d\un\toare pentru 
s\n\tatea public\, de tipul 
alimentelor procesate [i 
alcoolului,9, 10 concentrarea pe 
individ este în concordan]\ 
cu interesele industriei prin 

abaterea aten]iei autorit\]ii 
legislative de la produsele [i 
practicile comerciale ce 
genereaz\ prejudicii [i de 
la m\surile politice mai 
largi, menite s\ le restric]io-
neze [i s\ le reglementeze 
disponibilitatea. 

Avem nevoie de o 
reîncadrare sistematic\ 
a problemei, în vederea 
recunoa[terii impactului 
covâr[itor al prejudiciilor 
provocate de jocurile de noroc 
atât persoanelor în cazu\ cât [i 
comunit\]ilor [i societ\]ii,11, 12 
precum [i pentru a în]elege 
rolul for]elor comerciale, 
politice [i de reglementare 
în crearea mediului în care 
apar efectele respective. 
Este necesar\ [i o schimbare 
a politicii, care trebuie s\ 
se axeze pe consecin]ele 
extinse ale jocurilor de noroc 
asupra indivizilor, familiilor, 
prietenilor, comunit\]ilor [i 
societ\]ii, [i anume: problemele 
financiare, distrugerea rela]i-
ilor, abuzul sau neglijarea 
partenerilor de cuplu [i 
copiilor, experien]ele negative 
în copil\rie, ce perturb\ rela]i-
ile [i educa]ia în perioadele de 
dezvoltare cognitiv\ [i social\.13 

Efectele nocive ale 
dependen]ei de jocurile de 
noroc reflect\ inegalit\]ile 
sociale [i de s\n\tate, fiind 
inegal distribuite în rândul 
grupurilor dezavantajate pe 
plan economicosocial [i fiind 
asociate, de regul\, cu o gam\ 
de comorbidit\]i mintale [i 
fizice.14, 15 În forma cea mai 
sever\, dependen]a de jocurile 
de noroc poate contribui la 
pierderea vie]ii. Conform 
cercet\rilor efectuate în 
Victoria, Australia, circa 
2% din totalul sinuciderilor 
înregistrate în perioada 
2010–2012 au fost corelate cu 
jocurile de noroc.16 

Extinderea preocup\rilor 
noastre dincolo de acest tip de 
dependen]\ scoate în eviden]\ 
amploarea real\ a impactului ei 

Caseta 1 | Comportamentul legat de jocurile de noroc în Marea Britanie1, 2

• Jocurile de noroc cuprind o diversitate de activit[’i, de la  
Loteria Na’ional[ la cazinouri, jocuri mecanice ;i pariuri online 

• Circa 58% dintre adul’ii din Marea Britanie au practicat, în 
ultimul an, cel pu’in una dintre activit[’ile men’ionate 

• Aproximativ 0,7% dintre adul’i (circa 340 000 de oameni) 
sunt dependen’i de jocurile de noroc ;i înc[ 1,1%  
(cam 550 000) au un risc moderat de a se confrunta cu 
efecte adverse de pe urma practic[rii acestora

• Jocurile de noroc online – cazinou sau jocuri mecanice ;i 
pariuri sportive – reprezint[ zona cu cea mai mare  
cre;tere din acest sector, dep[;ind o treime din vânz[ri. 
În Marea Britanie exist[ peste 33 de milioane de conturi 
online active 

• Prevalen’a jocurilor de noroc online a crescut de la mai 
pu’in de 1% în 1999 la 9% în 2016, numero;i juc[tori 
de’inând mai multe conturi. Ele au ajuns la fel de populare 
ca pariurile tradi’ionale pe cai de curse ;i mai populare 
decât jocurile mecanice sau cazinourile 

• În ultima s[pt[mân[ au jucat 14% dintre copiii cu vârste de 
11-16 ani, 55 000 dintre ei semnalând probleme din cauza 
jocurilor de noroc 
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devastator [i implic\ estimarea 
costurilor ei economice 
[i sociale. Este afectat un 
segment de popula]ie mult mai 
mare decât cel al indivizilor 
care ar putea fi încadra]i în 
categoria dependen]ilor de 
jocurile de noroc: se stabilit c\, 
în cazul fiec\rei persoane cu 
astfel de probleme, impactul 
negativ este resim]it de al]i 
cinci pân\ la zece oameni.17 În 
Australia s-a estimat c\ povara 
efectelor nocive ale jocurilor 
de noroc asupra s\n\t\]ii [i 
st\rii de confort personal are 
o magnitudine similar\ celei 
a tulbur\rii depresive majore 
sau a abuzului [i dependen]ei 
de alcool.11 În Marea Britanie 
au fost determinate varia]ii ale 
costurilor sociale între 200 de 
milioane £ [i 1,2 miliarde £ 
pe an, îns\ e foarte probabil 
ca sumele men]ionate s\ fie 
subestimate într-o m\sur\ 
considerabil\.18 

Dovezile epidemiologice 
indic\ niveluri ridicate 
ale "volatilit\]ii" 
comportamentului, de la 
normal la problematic [i 
riscant. În Marea Britanie, 
un studiu de urm\rire a juc\ -
torilor implica]i (care au 
carduri de fidelitate la marile 
agen]ii de pariuri) a ar\tat c\ 
aproximativ o persoan\ din 
trei considerate f\r\ probleme, 
cu risc redus ori moderat 
conform scorurilor calculate 
pe scala Problem Gambling 
Severity Index (Indicele 
severit\]ii dependen]ei de 
jocurile de noroc), a avut 
scoruri mai mari la interviul 
din anul urm\  tor.19 Cercetarea 
longitudinal\ din Australia a 
ar\tat c\ num\  rul juc\torilor 
dependen]i identifica]i recent 
a avut o pondere de 50% în 
calculul ratei prevalen]ei, 
semnificând un grad înalt de 
labilitate a comportamentului 
respectiv.20 Aceast\ volatilitate 
înt\re[te argumentele 
în favoarea direc]ion\rii 
resurselor c\tre prevenirea 

efectelor nocive, pentru a se 
evita agravarea situa]iei. 

Comportamentul legat de 
jocurile de noroc afecteaz\ 
s\n\tatea [i starea de bine, 
contribuind, chiar în cazul 
unui nivel redus al riscului, la 
o sc\dere a calit\]ii vie]ii într-o 
m\sur\ similar\ celei generate 
de consecin]ele pe termen 
lung ale accidentului vascular, 
abuzului moderat de alcool 
[i incontinen]ei urinare.11 
Indiscutabil, comparativ cu 
efectele nocive observate 
la juc\torii cu probleme 
mai serioase, cele de nivel 
redus împov\reaz\ mai mult 
costurile sociale cumulate 
din cauza num\rului mai 
mare de persoane implicate. 
Cercetarea australian\ a 
constatat c\ pân\ la 85% din 
cuantumul efectelor negative 
ale jocurilor de noroc a fost 
observat la cei care nu erau 
considera]i dependen]i,11, 12 
ceea ce sugereaz\, cu mare 
probabilitate, o subestimare 
a calculelor costurilor sociale 
ale dependen]ei de jocurile 
de noroc în Marea Britanie, 
ce ia în considerare numai 
costurile generate de num\ -
rul mic de indivizi încadra]i în 
categoria celor cu probleme. 
Astfel, e posibil s\ existe 

poveri considerabile, dar înc\ 
necuantificate, la nivelul s\ -
n\t\]ii, asisten]ei sociale [i 
sistemului de justi]ie, care se 
confrunt\ cu aceste efecte 
nocive. 

Un recent raport pentru 
Gambling Commission s-a 
bazat pe abord\rile mai largi 
adoptate de curând în Victoria, 
Australia, [i în Noua Zeeland\, 
cu scopul de a concepe o 
defini]ie pragmatic\ a efectelor 
negative ale jocurilor de noroc 
[i de a îndruma elaborarea 
politicii (caseta 2).21 

În’elegerea mai larg[ a 
factorilor ce determin[ 
efectele adverse 
Abaterea aten]iei de la 
efectele nocive generate de 
un num\r mic de indivizi care 
au o tulburare clinic\ implic\ 
luare în considerare a unei 
game mai largi de factori 
determinan]i ai unor astfel de 
efecte. Se [tie c\ o combina -
  ]ie de procese interdependente 
individuale, sociale [i din 
mediu contribuie la apari]ia 
multor boli.22 

Varia]ia global\ a st\rii de 
s\n\tate poate fi atribuit\, în 
propor]ie de circa 50%,  con-
textului social [i mediului,23 
ceea ce este valabil, foarte pro-
babil [i în cazul jocurilor de 
noroc. Juc\  torii (dependen]
i sau nu) sunt integra]i într-un 
mediu creat de for]ele comer-
ciale, legislative, normative [i 
culturale care, pe de o parte, 
determin\ disponibilitatea [i 
accesibilitatea produselor [i lo-
curilor unde sunt practicate jo-
curile de noroc, iar pe de alt\ 
parte, le încurajeaz\ pe scar\ 
larg\. 

De la intrarea în vigoare a 
Legii Jocurilor de Noroc din 
2005, amploarea [i nivelul de 
sofisticare, ca [i marketingul 
industriei au crescut atât 
în mediul fizic cât [i în cel 
virtual.24 La fel ca în cazul 
alcoolului [i alimentelor 
nes\n\toase, practicarea 

Caseta 2 | Defini’ia efectelor nocive ale jocurilor  
de noroc propus[ de Gambling Commission  
(Comisia Jocurilor de noroc)13

• Efectele nocive ale jocurilor de noroc sunt consecin’ele 
lor adverse la nivelul s[n[t[’ii ;i st[rii de bine a 
indivizilor, familiilor, comunit[’ilor ;i societ[’ii. 

• Aceste efecte negative sunt diverse, afectând 
resursele, rela’iile interumane ;i s[n[tatea ;i reflectând 
interac’iunile dintre procesele individuale, familiale ;i 
comunitare.

• Prejudiciile jocurilor de noroc pot fi de scurt[ durat[, 
dar uneori sunt persistente, având consecin’e pe termen 
lung, ce pot exacerba inegalit[’ile existente. 

Este afectat 
un segment 
de popula’ie 
mult mai 
mare decât 
cel al 
indivizilor 
care ar 
putea fi 
eticheta’i ca 
dependen’i 
de jocurile de 
noroc
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jocurilor de noroc comerciale 
este sus]inut\ [i stimulat\ de 
o industrie global\ în moduri 
care nu numai c\ o r\spândesc 
mai mult, ci ne influen]eaz\ [i 
felul în care percepem solu]iile 
politice adecvate la efectele lor 
asupra s\n\t\]ii.9 

Implica’iile la nivel politic 
Recunoa[terea factorilor 

de mediu [i comerciali 
determinan]i ai efectelor 
negative necesit\ o reorientare 
a politicii [i a practicii. O 
ac]iune preventiv\ eficient\ 
trebuie s\ dep\[easc\ stadiul 
interven]iilor individuale 
existente, bazate, în mare 
parte, pe m\surile conduse de 
industrie, ce vizau persoanelor 
cu risc înalt, de exemplu, prin 
crearea unor algoritmuri pentru 
detectarea nivelurilor nocive 
ale jocului (în mediul online) 
sau stabilirea voluntar\ a unor 
limite de timp [i de bani. Dup\ 
cum se men]ioneaz\ într-o 
analiz\ recent\, activitatea 
preventiv\ în Marea Britanie 
este nespecific\ [i inadecvat\.25 

Interven]iile ce vizeaz\ 
indivizii cu risc accentuat fac 
parte, f\r\ îndoial\, dintr-o 
strategie de preven]ie coerent\, 
dar avem nevoie [i de m\suri 
legislative sau normative care 
s\ abordeze disponibilitatea, 
autorizarea, publicitatea 
[i pre]ul produselor. Alte 
contexte ale s\n\t\]ii publice 
arat\ cum m\surile ce afecteaz\ 
întreaga popula]ie (ca legisla    ]ia 
antifumat din Marea Britanie) 
au, adesea, cel mai mare 
impact asupra schimb\rii 
comportamentului.6 

Astfel de m\suri trebuie s\ 
fie folosite pentru a reglementa 
configura]ia, autorizarea [i 
amplasarea în comunit\]i a 
produselor pentru jocuri de 
noroc – de pild\, aparatele 
de jocuri de mare intensitate 
[i volatilitate sau cu mize 
ridicate. M\surile ar putea 
consta în restric]ionarea 
folosirii creditului pentru 

jocurile de noroc 
sau introducerea 
verific\rii obliga-
torii a capacit\]ii de plat\, 
precum [i în limitarea prin 
legisla]ie a dimensiunii [i 
domeniului publicit\]ii [i 
marketingului industriei, 
în special a marketingului 
personalizat. 

Mediul legislativ ;i cel 
financiar 
O politic\ eficient\ pentru 
reducerea efectelor nocive 
asociate jocurilor de noroc 
trebuie s\ adopte o orientare 
larg\ [i s\ ac]ioneze conform 
unui plan strategic pentru 
a aborda  multitudinea 
factorilor determinan]i ai s\ -
n\t\]ii. Aceast\ necesitate este 
recunoscut\ pentru obezitate, 

fumat [i alcool, dar Marea 
Britanie nu are o strategie 
guvernamental\ pentru 
prevenirea prejudiciilor aduse 
de jocurilor de noroc. 

Legisla]ia britanic\ încearc\, 
în prezent, s\ echilibreze 
permiterea jocurilor de noroc 
cu  protejarea (unor) persoane 
vulnerabile într-un mod pu]in 
specific (caseta 3). Protejarea 
persoanelor vulnerabile de 
efectele nocive este o cerin]\ 
a autoriza]iei, dar la fel este 
[i  "permiterea" jocurilor 
de noroc, neexistând nicio 
recomandare cu privire la m\
sura în care acestea ar putea 
sau ar trebui s\ fie restric]io-
nate pentru a proteja grupurile 
vulnerabile. Se impune 
rezolvarea acestei contradic]ii 
[i consolidarea mecanismelor 
legale ale protec]iei. 

În Noua Zeeland\, reducerea 
riscurilor este o cerin]\ 
legislativ\, iar bugetul anual 
pentru prevenirea efectelor 
nocive ale jocurilor de noroc 
este de peste 18 milioane 
de dolari neozeelandezi 
(9,3 milioane £) pentru o 
popula]ie de 4,7 milioane.27, 28 
Marea Britanie în schimb, 
a avut, în 2017-2018, 
opt milioane £ pentru 
cercetarea, educa]ia [i 
tratamentul dependen]ei de 
jocurile de noroc pentru o 
popula]ie de 65 de milioane, 
în condi]iile în care pentru 
preven]ie au fost cheltuite sub 
1,5 milioane £,29 iar finan]a-
rea respectiv\ se bazeaz\ pe 
contribu]iile voluntare din 
partea industriei. 

Foarte probabil costurile 
jocurilor de noroc dep\  -
[esc considerabil beneficiile 
(respectiv, veniturile fiscale), 
indicând c\, în realitate, 
societ\]ile cheltuiesc mai 
mult din cauz\ c\ nu vizeaz\ 
rezolvarea sistematic\ a 
prejudiciilor generate de 
acestea.12 În Victoria, Australia, 
veniturile fiscale totale ob]i -
nute din  jocurile de noroc au 

Caseta 3 | Legisla’ia ;i politica jocurilor de noroc  
în Marea Britanie: 
Legea jocurilor de noroc din 2005 a actualizat politica ;i 
legisla’ia în domeniu în Marea Britanie. 
Cele trei obiective ale acord[rii licen’ei prev[zute în lege 
sunt: 
• prevenirea transform[rii jocurilor de noroc într-o surs[ 

de infrac’iuni ;i dezordine social[, a asocierii cu acestea 
sau a folosirii lor pentru sus’inerea infrac’iunilor

• asigurarea practic[rii jocurilor de noroc într-un mod 
corect ;i transparent

• protec’ia copiilor ;i a altor persoane vulnerabile fa’[ de 
efectele nocive ori de exploatarea prin jocurile de noroc 
Jocurile de noroc sunt considerate o op’iune legal[ 

de relaxare ;i divertisment, ceea ce înseamn[ c[ pot 
fi promovate liber (cu unele restric’ii în publicitate) 
;i c[ autorit[’ile de acordare a licen’ei trebuie s[ 
“vizeze permiterea” jocurilor de noroc atâta timp cât se 
conformeaz[ celor trei obiective ale autoriz[rii. 

Responsabilitatea pentru politica privitoare la jocurile 
de noroc este de’inut[, începând din 2007, de Department 
for Digital, Culture, Media and Sport ((DDCMS – Ministerul 
Informaticii, Culturii, Presei ;i Sportului). 

Pân[ în martie 2019, National Responsible Gambling 
Strategy (Strategia Na’ional[ pentru Practicarea 
Responsabil[ a Jocurilor de Noroc) a fost elaborat[ de 
Responsible Gambling Straegy Board (Comitetul Strategiei 
Na’ionale pentru Practicarea Responsabil[ a Jocurilor de 
Noroc), un grup consultativ independent pentru autoritatea 
de reglementare (Gambling Commission – Comisia Jocurilor 
de Noroc). Începând din aprilie 2019, Gambling Commission 
va prelua sarcina strategiei, f[r[ nicio responsabilitate din 
partea DDCMS sau a vreunui alt departament al guvernului. 

National Responsible Gambling Strategy ;i cea care îi va 
urma vor fi finan’ate în continuare prin dona’ii voluntare 
din partea industriei, pân[ când se va introduce o tax[ 
statutar[ pe care aceasta 
s[ o pl[teasc[.
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fost de 1,6 miliarde de dolari 
australieni (900 de milioane £), 
pe când costurile sociale 
estimate au fost de 6,97 
miliarde de dolari australieni, 
însemnând un deficit net 
de 5,4 miliarde de dolari 
australieni.12 

Finan]area preven]iei 
[i tratamentului efectelor 
nocive ale jocurilor de noroc 
în Marea Britanie este total 
insuficient\ [i se impun m\suri 
urgente de remediere a situa -
  ]iei. Exist\ puterea statutar\ 
de a impune industriei o tax\ 
obligatorie, dar guvernele 
succesive nu au dorit s\ o 
legifereze, în ciuda sus]inerii 
introducerii ei din partea 
autorit\]ii de reglementare, 
consilierilor [i chiar a unor 
ac]ionari din industrie.4, 30 
Aceasta demonstreaz\ de ce 
trebuie luat în considerare 
sistemul mai larg în care sunt 
create [i adoptate politicile 
privitoare la jocurile de noroc. 

În prezent, responsibilitatea 
politic\ pentru jocurile de 
noroc este de]inut\ mai mult 
de Department for Digital, 
Culture, Media and Sport 
(Ministerul Informaticii, 
Culturii, Presei [i Sportului) 
decât de Department of Health 
and Social Care (Ministerul 
S\n\t\]ii [i Asisten]ei Sociale), 
confirmând faptul c\, în 
actualul cadru legislativ, 
efectele lor nu sunt percepute 
ca o problem\ de s\n\tate 
public\. Anun]urile recente cu 
privire la modificarea valorilor 
maxime ale mizelor pe 
a[a-numitele aparate terminale 
de pariuri cu cote fixe au ar\tat 
puterea politic\ a Trezoreriei, 
care a compensat reducerea 
anun]at\ a mizelor printr-o 
cre[tere a taxei fiscale pe joc la 
distan]\, pentru a se asigura c\ 
politica nu va avea efect asupra 
veniturilor fiscale.31 Aceast\ 
heterogenitate a p\r]ilor 
interesate în cadrul guvernului, 
fiecare cu scopuri divergente 
ori chiar opuse, încetine[te 

elaborarea [i adoptarea 
politicii. 

Pentru ca dependen]a 
de jocurile de noroc s\ 
fie perceput\ serios ca o 
problem\ de s\n\tate public\, 
responsibilitatea politic\ pentru 
preven]ie [i tratament trebuie 
s\ fie a Department of Health 
and Social Care, cu contribu]ia 
altor foruri guvernamentale ce 
se confrunt\ cu efectele nocive 
ale jocurile de noroc, ca asigur\
rile sociale, justi]ia [i educa]ia. 
[i autorit\]ile locale trebuie s\ 
joace un rol semnificativ, dat\ 
fiind responsibilitatea pe care o 
au în politicile s\n\t\]ii publice 
locale, de[i ac]iunile lor sunt 
limitate de cadrul legislativ 
actual. 

Este necesar s\ fie avut în 
vedere [i rolul sistemului 
public de s\n\tate britanic 
(NHS) în acest sistem. 
Marea Britanie are în prezent 
doar o clinic\ de tratament 
al dependen]ei de jocurile 
de noroc în cadrul NHS, 
finan]at\ printr-o organiza]ie 
caritabil\ care distribuie dona  -
 ]iile industriei, de[i acest 
exemplu arat\ c\ o astfel de 
clinic\ poate fi un catalizator 
pentru o preven]ie mai larg\ 
[i activit\]i de sensibilizare 
a publicului.32, 33 Planul pe 
termen lung al NHS a inclus 
angajamentul de a extinde 
limitele prevederilor NHS 
pentru tratamentul dependen  -
  ]ei de jocurile de noroc, dar 
nu este deocamdat\ clar ce 
înseamn\ aceasta în practic\ [i 
cum va fi finan]at.34 

Concluzii 
La fel ca alte probleme de s\  -
n\   tate public\, dependen]a de 
jocurile de noroc se asociaz\ 
cu o gam\ larg\ de efecte 
nocive [i afecteaz\ dispropor  -
  ]ionat grupurile vulnerabile, 
într-un mod care contribuie la 
inegalit\]ile sociale existente, 
exacerbându-le. În plus, 
implic\ o povar\ economic\ 
mare pentru societate. 

Cauzele nocivit\]ii sunt 
plurifactoriale, reflectând o 
interdependen]\ a proceselor 
individuale, sociale [i de 
mediu. Deciden]ii politici, 
în special guvernul central, 
trebuie s\ recunoasc\ efectele 
poten]iale asupra s\n\t\]ii [i 
costurile sociale substan]iale 
ale jocurilor de noroc, ca [i 
imperativul cre\rii, finan]\ -
rii [i aplic\rii unor strategii 
pentru prevenirea efectelor 
nocive. Este esen]ial ca acestea 
s\ fie bazate pe dovezi [i s\ 
li se evalueze  eficien]a. În 
Marea Britanie înc\ nu exist\ 
o astfel de politic\, de[i 
autoritatea de reglementare 
încearc\ s\ corecteze situa]ia. 
Politica adecvat\ [i mediul de 
finan]are în care poate fi creat\ 
o strategie coerent\ pentru 
reducerea efectelor adverse 
ale jocurilor de noroc trebuie 
s\ fie reevaluat\ judicios, ca [i 
rolul industriei în structurarea 
practicilor existente. Aceasta 
necesit\ o schimbare pronun]a- 
t\ a strategiei, care era de mult 
timp a[teptat\, având în vedere 
faptul c\ efectele nocive ale 
jocurilor de noroc constituie 
[i o problem\ de inegalitate în 
sfera s\n\t\]ii publice [i în cea 
a justi]iei sociale.

Heather Wardle, conferen’iar 
universitar, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine Wardle  
heather. wardle@lshtm.ac.uk 

Gerda Reith, profesor de ;tiin’e sociale, 
University of Glasgow College of  
Social Sciences 

Erika Langham, lector universitar în 
domeniul promov[rii s[n[t[’ii,  
Central Queensland University School 
of Human Health and Social Sciences, 
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Robert D Rogers, profesor de 
psihologie, Bangor University College 
of Health and Behavioural Sciences

ANALYSIS

Gambling and public health: we need 
policy action to prevent harm 
A se cita: BMJ 2019;365:l1807
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În Marea Britanie tr\iesc circa 14 mi  -
lioane de persoane cu dizabilit\]i. 
Sunt una dintre ele. Pe când eram în 
anul doi de reziden]iat în medicin\ 
general\ am dobândit o dizabilitate. 
În prezent folosesc un scaun cu ro-
tile electric, pe care îl manevrez cu 
mâna stâng\. Mâna mea dreapt\ nu 
este func]ional\. Pot s\ v\d, aud [i 
vorbesc foarte coerent. Capacitatea 
mea cognitiv\ nu este afectat\.

Conform ghidului de bun\ prac-
tic\ medical\ al GMC (General 
Medical College – Colegiul Medi-
cilor), un doctor nu trebuie "s\ dis-
cri mineze niciodat\ pacien]ii sau co-
legii." Legea Egalit\]ii din 2010 ne 
protejeaz\ legal fa]\ de discrimina-
rea la locul de munc\. Cu toate aces-
tea, ca medic care dore[te s\ profe-
seze în continuare, sunt discriminat\.

Pentru medicii ca mine, cu o diza-
bilitate dobândit\, nu exist\ nicio 
strategie sistematic\ pentru a li se fa-
cilita reluarea activit\]ii. Am întâm-
pinat, în schimb, multe obstacole, 
chiar înainte de-a ajunge s\ fac ni[-
te ajust\ri rezonabile la locul de 
munc\. Cu sprijin corespunz\  tor [i 
solu]ii creative, cred cu t\rie c\ a[ 
mai putea avea o carier\ medical\ 
de succes, plin\ de satisfac]ii. Ca asta 
s\ se întâmple, am nevoie ca siste-

mul pentru care am muncit s\ aib\ 
aceea[i convingere.

Adesea, oamenii pe care îi abor-
dez pentru îndrum\ri [i oferte de 
serviciu îmi laud\ voin]a. Unii vor 
sincer s\ m\ ajute, dar se lovesc de 
un sistem ce nu dispune de dot\rile 
adecvate pentru a face fa]\ nivelu-
lui meu de dizabilitate. De multe ori 
sunt l\sat\ s\ a[tept perioade lungi, 
pân\ când ajung s\ aflu c\ mi se re-
comand\ s\ caut îndrum\ri în alt\ 
parte sau s\ m\ adresez unei alte or-
ganiza]ii. Este demoralizant. 

Uneori am constatat lips\ de în]e- 
legere [i o tendin]\ de a prelua auto-
mat ideea c\ pentru a practica medi-
cina este esen   ]ial s\ fii complet func -
 ]ional. Exist\ pu]ine ghiduri pentru 
sus]inerea nevoilor de instruire ale 
medicilor cu dizabilit\]i, a[a c\ am 
avut profesori care m-au încurajat s\ 
m\ gândesc la o alt\ carier\.

Mi-ar pl\cea s\ v\d ghiduri crea-
te specific pentru medicii cu dizabili- 
t\]i, care s\ includ\ [i posibilit\]ile 
de adaptare a tehnologiei [i echipa-
mentului de asistare pentru a-i ajuta.

Dat fiind deficitul de medici cu 
care se confrunt\ Marea Britanie, la 
care se adaug\ constrângerile lega-
te de costurile [i timpul implicate de 
formarea noilor cadre medicale, a 
ajuta un doctor care a trecut prin pe-
rioada de instruire s\-[i continue ac-
tivitatea pare s\ fie o strategie bun\ 
în planificarea for]ei de munc\. Ca 
s\ nu mai vorbesc de perspectiva va-
loroas\ [i diversitatea pe care docto-
rii cu dizabilit\]i o aduc în practica 
medical\. 

Îmi doresc ca aceast\ problem\ s\ 
se rezolve nu doar pentru mine, ci [i 
pentru to]i studen]ii la facultatea de 
medicin\ care au dizabilit\]i în pre-
zent [i pentru viitorii medici care le 
vor avea de înfruntat.

Saika Hussain tr[ie;te în Buckinghamshire ;i 
are preg[tire  
de GP ST2

BMJ OPINION Saika Hussain

Does becoming disabled rule out a medical 
career?

OPINIE BMJ  Saika Hussain  

Dacă�ai�o�dizabilitate�nu�mai�poţi�
avea�o�carieră�medicală?

OPINIE BMJ  Matt Morgan 

Salutări�din�partea�cealaltă
Este acel apel telefonic la o or\ ne-
obi[nuit\, când e[ti la serviciu. Prea 
devreme ca s\ fie un simplu salut, 
prea târziu ca s\-]i spun\ c\ ]i-ai ui-
tat mâncarea acas\. R\spunzi, a[tep-
tându-te la ceva r\u [i ai dreptate. 
Vocea so]iei tale tremur\ [i este sup\ -
rat\. Au nevoie de ajutorul t\u. 

M-am aflat de câteva ori în via]a 
mea profesional\ de cealalt\ parte a 
rela]iei doctor-pacient. Atunci când 
mama s-a îmboln\vit de cancer, 
când tata a fost operat de urgen]\ [i 
în timpul unui incident nefericit de 
la petrecerea burlacilor, care nu e de 
povestit în paginile de fa]\. De data 

asta a fost altfel. De data asta so]ia 
mi-a spus c\ fratele ei este grav bol-
nav, internat într-un spital pe care 
îl cunosc bine, tratat de oameni pe 
care îi cunosc la fel de bine, cu ace-
ea[i specialitate ca a mea. 

În timpul drumului scurt pân\ la 
spital, am repetat în minte cum ar 
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trebui s\ m\ comport. M\ aflam 
acolo ca s\-i fiu al\turi so]iei, dar [i 
în calitate de cumnat [i prieten. Voi 
face puntea între echipa medical\ [i 
familia mea îngrijorat\. Nu eram în 
postura de consultant în terapie in-
tensiv\. Nu vroiam pentru el un tra-
tament special, ci doar cel mai bun 
tratament pe care NHS ar trebui s\ îl 
ofere tuturor pacien]ilor s\i. 

Atunci când am intrat în sec]ia de 
terapie intensiv\, care îmi era atât fa-

miliar\, m-am sim]it îns\ cu totul al-
tfel. Parc\ a[ fi fost altcineva, ca [i 
cum dr. Matt Morgan a r\mas afar\, 
iar în\untru a p\[it un alter ego al lui. 
Nu eram pe de-a întregul nici rud\, 
nici medic. Situa]ia m-a surprins. M\ 
a[teptam s\ m\ intereseze cel mai 
mult aspectele medicale. Era paci-
entul u[or de intubat? Erau adecva-
te set\rile ventilatorului? I s-au pre-
scris antibiotice cu spectru larg? 
Care era diagnosticul? {i totu[i, nu 
acestea erau preocup\rile mele prin-
cipale. 

M\ interesa mai mult modul în 
care a salutat persoana de la recep -
  ]ie, cât de curate erau toaletele, dac\ 
medicii i-au pronun]at numele co-
rect. Iar când am fost întrebat ce re-
comandare am pentru rudele mele, 
am fost uimit de propriul meu r\s-
puns. Nu am dat indica]ii privitoa-
re la testele care ar trebui s\ fie efec-
tuate în continuare sau ce proceduri 
erau necesare. În schimb, am spus 
doar atât:  "Ave]i grij\ s\-i aduce]i 

o fotografie cu b\iatul lui [i s\ i-o 
pune]i la capul patului." 

Cred c\ am vrut s\ scurtcircuitez 
mentalitatea de identificare a pacien-
tului cu boala, de care ne facem cu 
to]ii vinova]i în sec]ia de terapie in-
tensiv\. Am dorit s\ readuc acolo 
umanitatea, pentru a anula realitatea 
informatic\ rece a bolii critice. 

Atunci când vii din afar\, se întâm-
pl\ adesea ca lucrurile la care te gân-
de[ti cel mai pu]in în timpul unei 
ture aglomerate în clinic\ s\ fie cele 
de care î]i pas\ cu adev\rat. Cred c\ 
la fel li se întâmpl\ [i pacien]ilor.

Matt Morgan este cercet[tor principal cu 
burs[ onorific[ la Cardiff University,  
medic specialist în doemniul terapiei 
intensive, ;ef al departamentului de cercetare 
;i dezvoltare la University Hospital of Wales  
;i redactor la BMJ OnExamination 

BMJ OPINION Matt Morgan

Hello from the other side

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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ÎNDRUMĂRI PRACTICE 

Hiponatremia în asistenţa primară
Peter Jacob,1 Claire Dow,1 Shawarna S. Lasker,2 William M. Drake,1 Tahseen A. Chowdhury1 

drarea ei n patru categorii: u[oar\, moderat\, 
sever\ [i poten]ial letal\.3, 4 Cu toate acestea, 
corela]ia dintre simptomatologie [i nivelul se-
ric al sodiului este slab\, astfel încât trebuie s\ 
fie avute în vedere ambele atunci când se iau 
decizii privitoare la urgen]a trimiterii [i ma-
nagementul ulterior. Hiponatremia poate fi 
acut\ (definit\ arbitrar prin debutul în ultime-
le 48 de ore), cronic\ (>48 de ore) sau de du-
rat\ necunoscut\ (când managementul trebuie 
s\ fie la fel ca pentru forma cronic\).

Riscurile hiponatremiei uşoare 

De[i uneori pare asimptomatic\, hiponatre-
mia poate predispune la c\deri [i la defici-
te cognitive. Într-un studiu de tip caz-con-
trol având 122 de pacien]i cu hiponatremie [i 
244 de controale corepunz\toare, 21% dintre 
membrii grupului de cazuri au fost interna]i 
pentru c\deri în compara]ie cu numai 5% din 
grupul martor.5 Riscul de c\dere a fost cres-
cut la toate valorile sodiului sub 132 mmol/l. 
Hiponatremia cronic\ este un factor de risc 
atât pentru osteoporoz\ (risc relativ 4,0) cât [i 
pentru fracturi de fragilitate (risc relativ 4,6).6

Evaluarea în asistenţa primară

Pacien]ii cu hiponatremie asimptomatic\ 
u[oar\ (130-135 mmol/l) pot fi trata]i în asis-
ten]a primar\ – cel pu]in ini]ial (fig. 1). În 
practic\, aceasta implic\ luarea unui istoric 
]intit pentru a identifica simptomele unei cau-
ze de fond, o trecere în revist\ a medica]iei [i 
o examinare a st\rii lichidelor. Investiga]iile 
ini]iale (tabelul 1) cuprind osmolalit\]ile uri-
nei, sodiul urinar [i alte analize de sânge, in-
cluzând cortizolul de la ora 9 diminea]a.

În func]ie de contextul clinic pot fi indica-
te managementul ini]ial al schimb\rii medica-
  ]iei [i/sau restric]ia de lichide. Hiponatremia 
u[oar\, bine tolerat\, poate fi clinic accepta-

Hiponatremia este cea mai frecvent observat[ anomalie electrolitic[.1 
Forma u;oar[ este asociat[ cu deficite cognitive ;i c[deri, dar la pacien’ii 
spitaliza’i se asociaz[ cu  mortalitate crescut[.2 În asisten’a primar[, 
hiponatremia este frecvent detectat[ în cursul monitoriz[rii pacien’ilor 
cu boli cronice. Ca urmare, este ini’iat[ o reevaluare ’intit[ pentru 
detectarea cauzelor de fond, precum medica’ia, cancerul sau insuficien’a 
suprarenal[.2, 3 În articolul de fa’[ v[ oferim un algoritm de evaluare a 
pacien’ilor cu hiponatremie în asisten’a primar[. 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Hiponatremia u;oar[ este asociat[ cu un risc crescut de c[dere ;i 
de osteoporoz[

• Evaluarea volumului lichidelor ajut[ la orientarea diagnosticului 
diferen’ial ;i a op’iunilor de management

• Medicamente ca diureticele, antidepresivele, antipsihoticele ;i 
antiepilepticele sunt cauze obi;nuite ale hiponatremiei

• Persoanele mai vârstnice au în mod special un risc de apari’ie a 
hiponatremiei ;i de a suferi consecin’ele acesteia 

• Verifica’i func’ia tiroidei ;i cortizolul de la ora 9 diminea’a la to’i 
pacien’ii cu hiponatremie hipovolemic[ ;i euvolemic[ 

1Barts Health NHS Trust, London 
2Kings Medical Centre, Essex 

Coresponden’a la:  TA Chowdhury   
Tahseen.Chowdhury@bartshealth.nhs.uk

educaţie

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

Am rugat un pacient cu sindromul secre’iei inadecvate de hormon antidiuretic 
(SIAD) s[ ne împ[rt[;easc[ perspectiva sa asupra vie’ii cu restric’ie de  
lichide pe termen lung. Aceasta a stat la baza sec’iunii despre SIAD, în special cu 
referire la impactul pe care îl poate avea asupra vie’ii de zi cu zi a pacien’ilor.

Definirea hiponatremiei

Hiponatremia este definit\ ca o valoare a so-
diului seric sub intervalul de referin]\ (limi-
ta inferioar\ este, de obicei, 133-135 mmol/). 
Combina]ia dintr prezen]a simptomelor asoci-
ate [i valoarea sodiului permite, adesea, înca-
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diferent de concentra]ia real\ a sodiului seric. 
{i un pacient aparent asimptomatic, cu hipo-
natremie biochimic\ profund\ necesit\ un ma-
nagement atent, pentru c\ o corectare prea ra-
pid\ poate duce la complica]ii de genul mie-
linolizei pontine. Recomand\m trimiterea de 
urgen]\ la specialist a oric\rei persoane cu un 
nivel sodic <125 mmol/l [i consultarea unui 
endocrinolog în vederea intern\rii sau tri-
miterii celor cu o concentra]ie a sodiului de 
125-129 mmol/l.8

Medica’ia ;i hiponatremia 
Farmacoterapia este o cauz\ frecvent\ de hi-
ponatremie, cel mai frecvent incriminate fiind 
diureticele tiazidice. Într-un studiu observa -
  ]io    nal în asisten]a primar\, 13,7% dintre pa-
cien]i c\rora li s-au prescris tiazide aveau hi-
ponatremie consemnat\.9 De[i folosirea lor 

bil\ dac\ pacientul este stabilizat prin trata-
ment. Se recomand\ planificarea evalu\rii pa-
cientului la un interval determinat de con-
textul clinic pentru a afla dac\ hiponatremia 
s-a rezolvat [i dac\ este indicat\ trimiterea la 
specialist. De exemplu, atunci când pacien-
tul are o stare bun\ din punct de vedere clinic, 
dar are o medica]ie ce provoac\ hiponatremie, 
gândi]i-v\ dac\ pute]i s\ o întrerupe]i [i s\ ve-
rifica]i din nou sodiul dup\ dou\ s\pt\mâni. 
Dac\ investiga]iile ini]iale sugereaz\ prezen]a 
SIAD (sindromul secre]iei inadecvate de hor-
mon antidiuretic) se va avea în vedere cauza 
de fond, indiferent dac\ nivelul sodiului se îm-
bun\t\]e[te ori nu. Capcanele frecvent întâlni-
te în managementul hiponatremiei sunt discu-
tate în tabelul 2 (bmj.com).

Simptomele grave sunt generate de edemul 
cerebral [i reflect\ o hiponatremie sever\, in-

Evaluarea clinic[ a hiponatremiei

C[uta’i semne de hiponatremie sever[ 

Tr[s[turi distinctive 

Cauze primare

Management ini’ial 
(înainte de 

rezultatele analizelor) 

Dac[ sodiul este 125-129, discuta’i cu 
endocrinologul despre necesitatea intern[rii 

sau a trimiterii 

Revede’i comorbidit[’ile ;i istoricul medica’iei, inclusiv schimb[rile 
recente de tratament 

Evaluarea volumului de lichide, inclusiv tensiunea arterial[ în clino- ;i 
ortostatism ;i estimarea pulsului venos jugular 

Evaluare clinic[
Evaluarea evenimentelor recente, inclusiv a istoricului colateral, dac[ e 
oportun. Întreba’i despre:

Trimitere urgent[ 
Trimitere imediat[ pentru 
evaluare în sec’ia de urgen’e 

Hipovolemia Euvolemia Hipovolemia 

Bolile intercurente

Debitul urinar C[deri
GCS <8

Insuficien’[ cardiac[

Insuficien’[ hepatic[

Insuficien’[ renal[ 

V[rs[turi

Crize convulsive

Somnolen’[ excesiv[

Polidipsia primar[ 

Restric’ia de lichide Restric’ia de lichide 

Suferin’[ cardiorespiratorie

Hiponatremie acut[ (<48 de ore)

Sodiu <125 Func’ia cognitiv[

Aportul de alimente ;i lichide

Simptomele de malignitate de fond,

Pulsul venos jugular crescut Stare normal[ a lichidelor la 
examinare 

Pulsul venos jugular insesizabil 

Hipotiroidism profund 

Sc[derea tensiunii posturale  
>20 mm Hg 

SIAD 

Tensiune arterial[ sc[zut[

Pierderi gastrointestinale 

Medicamente

Insuficien’a suprarenal[ primar[ 

Asigura’i aportul adecvat de sodiu

Resuscitarea cu lichide

Investiga’i deficien’a de ACTH prin 
cortizolul de la ora 9 diminea’a 

Investiga’i deficien’a de ACTH 
prin cortizolul de la  

ora 9 diminea’a 

Întrerupe’i orice medica’ie favorizant[
Întreruperea oric[rei medica’ii favorizante, Întrerupe’i orice medica’ie favorizant[

Treatment of underlying cause

Medicamente

ca sc[derea în greutate neinten’ionat[

Tiazid[, diuretice de tip tiazidic Tiazide, diuretice tiazidice, 
diuretice de ans[, 

antihipertensive care 
economisesc potasiul

Cauze poten’iale: 
Medica’ie (de obicei antidepresive, 

antipsihotice ;i antiepileptice) 
Malignitate (precum cancerul pulmonar 

cu celule mici) 
Infec’ii respiratorii 

Cauze ale sistemului nervos 
central (infec’ie, accident vascular, 

traumatisme, malignitate)

Sindromul secre’iei inadecvate de 
hormon antidiuretic

 dac[ nu exist[ niciun risc clinic

 dac[ nu exist[ nici un risc clinic 

De obicei necesit[ internarea pacientului  

Consulta’i tabelul 1 pentru analizele biochimice ini’iale

dac[ nu exist[ niciun risc clinic 
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de a induce SIAD [i pot fi avute în vedere ca 
alternativ\ dac\ este oportun clinic.19 

Antipsihoticele tipice [i atipice au fost asociate 
cu hiponatremia.17 Dintre medicamentele antie-
pileptice, carbamazepina, oxcarbaze pina [i esli-
carbazepina sunt cel mai des asociate cu hipo-
natremia.20 Recomand\m consultarea echipelor 
de speciali[ti atunci când se suspecteaz\ hipo-
natremia provocat\ de medica]iile respective.

Multe alte medicamente prescrise frec-
vent sunt asociate cu hiponatremia, în speci-
al la pacien]ii mai vârstnici.16-22 Recomand\m 
verificarea profilului efectelor secundare 
al tuturor medicamentelor (de exemplu, în 
British National Formulary) [i luarea în calcul a 
întreruperii celor care pot fi implicate. 

Sindromul secre’iei inadecvate de hormon 
antidiuretic (SIAD) 
În SIAD, ac]iunea excesiv\ a vasopresinei pro-
duce un exces de ap\ f\r\ reten]ie semnifica-
tiv\ de sodiu. Cre[terea volumului de lichid nu 
poate fi detectat\ clinic, iar pacien]ii par euvo-
lemici, de[i distinc]ia între euvolemie [i hipo-
volemia u[oar\ este frecvent dificil\ în prac-
tica clinic\.7 Al\turi de aceast\ observa]ie 
clinic\, indicatorii biochimici arat\ o urin\ ex-
cesiv de concentrat\ (>100 mOsm/kg H2O) 
sau un sodiu urinar crescut (>30 mmol/l). Este 
important faptul c\ SIAD poate fi diagnosticat 
numai în lipsa unei disfunc]ii profunde supra-
renale, renale, hepatice ori tiroidiene. 

SIAD poate fi provocat de medica]ie, de in-
fec]ii respiratorii, de tulbur\ri ale sistemu-
lui nervos central sau de malignitate. Nu se 
[tie care este probabilitatea apari]iei unei boli 
maligne în care s\ fie prezent SIAD. Dac\ o 
persoan\ se prezint\ cu o suspiciune de boal\ 
malign\ [i hiponatremie se impune suspecta-
rea SIAD [i se recomand\ trimiterea prompt\ 
la specialistul adecvat. Screeningul ini]ial al 
malignit\]ii se efectueaz\, de obicei, prin ima-
gistica axial\ a creierului [i a toracelui4 care, 
în func]ie de serviciile locale, poate fi ini]iat\ 
cel mai bine în asisten]a primar\, la o clinic\ 
de evaluare a cancerului de origine necunos-
cut\ ori în cadrul unei evalu\ri cuprinz\toa-
re geriatrice. Recomand\m ca persoanele cu 

are o tendin]\ descendent\, în 2018 erau în-
registrate în Anglia peste 14 milioane de re ]e- 
te pentru tiazide [i medicamente de tip tia-
zidic.10 Potrivit consemn\rilor cazurilor din-
tr-un spital, 29% din pacien]ii cu hiponatremie 
(<125 mmol/l) luau o tiazid\.11 Pân\ la 75% 
dintre cazurile cu hiponatremie la persoane-
le mai vârstnice sunt asociate cu tiazidele.12 
Medicamentele de tip tiazidic, indapamida [i 
hidroclorotiazida sunt [i ele implicate în hipo-
natremie.13 Datorit\ pre]ului lor mic [i a popu-
larit\]ii de care se bucur\, sunt op]iuni frec-
vente pentru tratamentul hipertensiunii esen  -
 ]iale [i a st\rilor edematoase, dar sunt adesea 
implicate în intern\rile în spital pentru hipo-
natremie sever\, ceea ce ar trebui avut în ve-
dere în luarea deciziilor clinice [i în elabora-
rea ghidurilor. Hiponatremia indus\ de tiazi-
de se repet\, de obicei, a[a c\ este indicat s\ se 
evite tiazidele la astfel de pacien]i.14

{i diureticele de ans\ pot provoca hiponatre-
mie, dar aceasta este mai probabil\ atunci 
când sunt luate în combina]ie cu medicamente 
ca inhibitorii enzimei de conversie a angioten-
sinei sau spironolactona.15 Diureticele de ans\ 
sunt greu de oprit complet în astfel de circum-
stan]e, din cauza riscului de reapari]ie a acu-
mul\rii de lichide. De obicei este necesar un 
compromis între restric]ia de lichide [i doza 
diureticului de ans\, cu acceptarea unui grad 
de hiponatremie. 

Antidepresivele [i antipsihoticele pot induce 
SIAD,16, 17 provocând reten]ia apei [i o reduce-
re a concentra]iei sodiului plasmatic. Cel mai 
mare risc pare a fi la inhibitorii selectivi ai re-
capt\rii serotoninei, în special la citalopram 
(rata inciden]ei 7,8).18 Mirtazapina [i antide-
presivele triciclice au o probabilitate mai mic\ 

Osmolalitatea seric[  În SIAD, osmolalitatea seric[ sc[zut[ (hipotonicitate) este tipic[ 
 (<275 mosm/kg). Serul izotonic ori hipertonic în prezen’a 
 hiponatremiei indic[ excesul de osmoli sau de substan’e 
 dizolvate ca glucoza, trigliceridele, colesterolul, proteinele sau 
 imunoglobulinele, ce pot provoca probleme analitice ducând la 
 pseudohiponatremie3 
Sodiul urinar  Sodiul urinar <20 mmol/l este sugestiv pentru reducerea 
 volumului circulant efectiv, dar este prezent ;i în alte st[ri de 
 boal[, ca ;i dup[ tratamentul natriuretic (de eemplu, diuretice). 
 Concentra’iile sodiului urinar trebuie interpretate cunoscându-se 
 aportul de sodiu alimentar, pentru c[ un aport crescut poate duce 
 la cre;terea excre’iei urinare a sodiului 
Osmolalitatea urinei  Estimeaz[ activitatea vasopresinei. O osmolalitate nea;teptat de 
 mare a urinei (>100 mosm/kg H2O) în prezen’a hiponatremiei 
 hipotonice este un criteriu esen’ial pentru SIAD. Osmolalitatea 
 urinei <100 mosm/kg H2O în prezen’a hiponatremiei este puternic
 sugestiv[ de polidipsie 
Ureea seric[  Marker al st[rii volumului de lichid extracelular (EFV). O uree 
 crescut[ poate indica deshidrare. Tendin’a schimb[rilor de-a 
 lungul timpului poate fi în mod special util[ ca marker al 
 modific[rii recente a EFV 
Creatinina seric[ Evaluarea insuficien’ei renale ca o cauz[ a hiponatremiei 

Test  Utilitate

Tabel 1 | Investiga’ii pentru hiponatremie

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Considera’i în mod normal hiponatremia ca un factor poten’ial în evaluarea 
riscului de c[dere la pacien’ii trata’i cu diuretice tiazidice? 

• Câ’i dintre pacien’ii dumneavoastr[ trata’i cu tiazid[ ;i cu diuretice de tip 
tiazidic au nivelul sodiului verificat în prima lun[ de tratament ;i apoi anual? 

• Gândi’i-v[ la ultima persoan[ examinat[ de dumneavoastr[ care avea stare de 
sl[biciune ;i hiponatremie

• Crede’i c[ managementul activ al hiponatremiei ar putea ajuta la îmbun[t[’irea 
st[rii func’ionale a acestui pacient?
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de s\ aib\ succes, iar tratamentul ar trebui s\ 
fie direc]ionat spre cauza de fond, dac\ poate 
fi identificat\.23 

Alte cauze 
Deficien]a hormonului adrenocorticotrop din 
hipopituitarism duce la alterarea capacit\]ii de 
a excreta apa, tabloul clinic mimând SIAD. 

De regul\, hipotiroidismul este asociat cu hi-
ponatremia doar în mixedem, când sc\derea 
debitului cardiac determin\ o cre[tere a nive-
lului vasopresinei. Acestea pot fi excluse prin 
verificarea nivelului cortizolului recoltat la ora 
9 diminea]a [i a testelor func]iei tiroidiene. 
Hiponatremia asociat\ cu insuficien]a cardi-
ac\, renal\ ori hepatic\ implic\ un prognostic 
nefavorabil.24 Trimite]i pacien]ii la specialist 
pentru managementul bolii de fond. 

Polidipsia provoac\ hiponatremie atunci 
când volumul de lichid ingerat dep\[e[te ca-
pacitatea de filtrare maxim\ a rinichiului. 
Este frecvent asociat\ cu o tulburare a s\n\  -
 t\]ii mintale, cel mai frecvent cu schizofrenia. 
Osmolalitatea urinei <100 mOsm/kg H2O în 
prezen]a hiponatremiei este puternic sugestiv\ 
de polidipsie. De obicei, restric]ia de lichide 
supravegheat\ este eficient\ f\r\ alte m\suri, 
dar uneori poate fi necesar s\ se administreze 
furosemid, terapie comportamental\ sau psi-
hofarmacologie, în func]ie de caz.25 

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.
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Hyponatraemia in primary care
A se cita: BMJ 2019;365:l1774 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1774 

SIAD neexplicat, la care a fost exclus\ malig-
nitatea, s\ fie trimise la endocrinolog pentru 
investiga]ii suplimentare. 

Cea mai simpl\ metod\ de a trata SIAD este 
restric]ia de lichide, obiectivul fiind de a le re-
duce consumul sub nivelul pierderilor insesi-
zabile [i al debitului urinar. De regul\, reco-
mandarea noastr\ ini]ial\ este ca pacientul s\ 
scad\ aportul de lichide la 500 ml pe zi, ceea 
ce poate avea îns\ un impact considerabil asu-
pra vie]ii acestuia [i este adesea greu de reali-
zat. Restric]ia de lichide nu implic\ [i restric  -
  ]ia de calorii sau sodiu. Un grad mai mare de 
restric]ie va corecta hiponatremia mai rapid, 
dar este de obicei limitat de sete. Simpla re-
stric]ia de lichide este adesea insuficient\ pen-
tru a reface concentra]iile normale de sodiu, 
în mod special la cei cu osmolalitatea urinei 
>500 mOsm/kg H2O.3

Tolvaptan (un inhibitor al receptorului de 
vasopresin\-2) este un medicament eficient, 
autorizat pentru SIAD, dar ar trebui s\ fie ini- 
]iat de c\tre speciali[ti, pentru c\ poate pro-
voca o corectare prea rapid\ a hiponatremi-
ei, în special la persoanele mai vârstnice.3 
Principalele ghiduri interna]ionale contrain-
dic\ folosirea demeclociclinei, un antibiotic te-
traciclinic cu efect secundar de diabet insipid 
nefrogen.3, 4 

O tr\s\tur\ a SIAD cronic care apare cel 
mai frecvent la pacien]ii mai vârstnici este  
sindromul de resetare a osmostatului. În acest 
sindrom concentra]ia renal\ normal\ a plas-
mei se înregistreaz\ în jurul unui punct nou 
de referin]\, mai sc\zut. Din cauza setei exce-
sive, este pu]in probabil ca restric]ia de lichi-

Osteonecroza maxilar[ este un efect advers sever 
raportat la unele medicamente folosite, de obicei, în 
tratamentul cancerelor ;i al osteoporozei. De;i rar[, 
poate afecta serios calitatea vie’ii.1 Atât num[rul ;i 

tipul de medicamente asociate cu osteonecroza maxilar[ cât ;i indica’iile 
lor continu[ s[ creasc[. În condi’iile în care speran’a de via’[ este mai 
mare, ca ;i cuantumul persoanelor care tr[iesc cu cancer ca boal[ cronic[, 
propor’ia celor "cu risc" este în cre;tere. 

Managementul poate fi costisitor, invaziv ;i dificil.2 Clinicienii pot juca un 
rol central în preven’ia osteonecrozei maxilare asociate medicamentelor, 
informând pacien’ii despre riscuri atunci când le prescriu tratamentele ;i 
discutând despre modalit[’ile de a le reduce. În articolul de fa’[ descriem 
riscurile asociate cu diferite terapii ;i oferim nespeciali;tilor recomand[ri 
privitoare la preven’ie. 

ÎNDRUMĂRI PRACTICE 

Prevenirea osteonecrozei maxilare asociate 
medicamentelor 
Lara Zebic,1 Vinod Patel2 

1Oral Surgery Department, Birmingham Dental Hospital 
2Oral Surgery Department, Guy’s Dental Hospital, London
Coresponden’a la: L Zebic 
Lara.zebic3@gmail.com
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sau eritem al mucoasei, sl\bire a din]ilor [i o 
alterare a sensibilit\]ii în distribu]ia nervului 
regional a.3 Simptomele pot fi constante ori ci-
clice [i pot afecta mâncatul, b\utul, vorbitul [i 
îngrijirea dentar\ de rutin\.4 

Ce medicamente pot avea acest efect 
advers?

Tabelul enumer\ medicamentele pentru 
care Medicines and Healthcare Products 
Regulatory Agency (MHRA – Agen]ia de 
Reglementare a Medicamentelor [i Produselor 
pentru Îngrijirea S\n\t\]ii) a emis avertismen-
te cu privire la riscul de osteonecroz\ maxi-
lar\.5, 8 Nu se cunosc nici acum mecanismele 
exacte care duc la osteonecroz\, existând pro-
babilitatea s\ fie declan[ate de mai mul]i fac-
tori (fig. 2). Oasele maxilare sunt vulnerabile 
la efectele acestor medicamente din cauza ra-
telor relativ mari de reînnoire [i remodelare 
osoas\. Ele sunt expuse cu u[urin]\ [i bacteri-
ilor din cavitatea oral\ prin mucoasa sub]ire, 
u[or de penetrat, sau prin intermediul din]ilor. 
Bolile dentare ca abcesele ori boala periodon-
tal\ (a gingiilor) furnizeaz\ acces direct la os.9 

Terapiile antiresorbtive 
Terapiile antiresorbtive diminueaz\ reînnoi-
rea osoas\ prin inhibi]ia func]iei osteoclaste-
lor. Bisfosfona]ii sunt medicamentele cel mai 
des implicate în osteonecroza maxilar\ aso ciat\  
medica]iei.10 {i un alt agent antiresorbtiv, deno-
sumab, a fost asociat cu un risc de osteonecroz\ 
maxilar\.1, 2 Cazurile de osteonecroz\ maxi-
lar\ au fost observate într-un studiu clinic de 
faz\ 3 al noului anticorp monoclonal inhibitor 
al sclerostinului, denumit romosozumab.11 

Bisfosfona]ii se leag\ de schelet cu un timp 
de înjum\t\]ire estimat de 10 ani, astfel încât 
riscul de osteonecroz\ maxilar\ se men]ine o 
perioad\ îndelungat\ dup\ terminarea trata-
mentului. În schimb, denosumabul permite re-
activarea osteoclastelor în decurs de [ase luni 

Cum se prezintă pacienţii?  

Osul maxilar – mandibula ori maxilarul – este 
expus, cu ]esut necrotic sau prezint\ o fistul\ 
intraoral\ ori extraoral\ (fig. 1). În plus, paci-
en]ii pot avea durere, edem, puroi, ulcera]ie 

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Osteonecroza maxilar[ este un efect advers rar, dar serios, asociat 
cu terapiile antiresorbtive ;i antiangiogenice folosite în cancere ;i în 
osteoporoz[ 

• Pacien’ii cu cancer care primesc aceste medicamente în perfuzie 
intravenoas[ ori folosesc o combina’ie terapeutic[ au un risc mai 
mare 

• Mai pu’in de unu din 1 000 de indivizi care iau bisfosfona’i orali 
pentru osteoporoz[ vor avea osteonecroz[ maxilar[ 

• Informa’i pacien’ii cu privire la riscuri înainte de începerea 
tratamentului ;i recomanda’i trimiterea la serviciile de stomatologie 
pentru screening ;i tratament de remediere 

• Ruga’i-i pe pacien’ii care primesc tratament s[ semnaleze apari’ia 
durerii maxilare sau expunerea osului ;i trimite’i prompt cazurile 
suspecte la serviciile dentare ori la cel buco-maxilofaciale din 
asisten’a secundar[ 

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

Am conceput articolul de fa’[ pe baza r[spunsurilor 
de la pacien’i cu risc sau cu osteonecroz[ maxilar[ 
instalat[ din departamentul nostru, dintre care mul’i 
nu ;tiau nimic cu privire la riscul de osteonecroz[ 
maxilar[ asociat[ medicamentelor. Doi pacien’i care luau 
bisfosfona’i pentru osteoporoz[ au avut bun[voin’a de 
a revizui articolul pentru The BMJ. Ei au fost de acord în 
privin’a lipsei de informa’ii despre riscurile poten’iale 
;i m[surile preventive ;i a necesit[’ii unei discu’ii 
echilibrate cu medicii despre beneficiile ;i riscurile acestor 
medicamente. Le mul’umim pentru contribu’ia lor.

Fig. 1 | Prezentarea clinic[ a osteonecrozei maxilare asociate medicamentelor 
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de la momentul opririi terapiei, a[a 
c\ efectul lui asupra osului poate fi 
considerat reversibil.1 

Aceste medicamente sunt prescri-
se pentru osteoporoz\, pentru afec -
 ]iuni netumorale ca boala Paget [i 
osteogenesis imperfecta, mielomul 
multiplu, hipercalcemia din malig-
nit\]i, ca [i pentru preven]ia eve-
nimentelor la nivelul scheletului 
din cancerele cu metastaze osoa-
se. Acestea sunt, de obicei, cance-
rul de sân, de prostat\ [i pulmo-
nar [i, într-o mai mic\ m\sur\, 
cel renal, tiroidian [i gastrointesti-
nal.2 Un ghid al National Institute 
for Health and Care Excellence 
(NICE – Institutul Na]ional pentru 
Excelen]\ în S\n\tate [i Îngrijiri) 
recomand\ acum bisfosfona]ii ca 
tratament adjuvant pentru cance-

rul de sân la femeile în postmeno-
pauz\.12, 13 Aceasta va avea, proba-
bil un impact substan]ial asupra 
popu la]iei britanice cu risc de os-
teonecroz\ maxilar\ asociat\ medi-
camentelor. 

Terapiile antiangiogenice 
Aceste terapii perturb\ formarea 
vaselor noi de sânge prin ac]iuni-
le lor asupra cascadei de semnalare 
a angiogenezei.1 2 Folosirea în trata-
mentul cancerului metastatic se su-
prapune frecvent cu administrarea 
medicamentelor antiresorbtive. 

Alte medicamente
Cazuri de osteonecroz\ maxi-
lar\ au fost raportate [i la utili-
zatori ai altor medicamente, dar 
acestea sunt rare, iar magnitudi-

nea riscului este incert\.14 US Food 
and Drug Administration (FDA 
– Administra]ia Alimentelor [i 
Medicamentelor din SUA) a core-
lat câteva cazuri cu inhibitorii ra-
pamicinei (m-TOR) (everolimus [i 
temsirolimus), care au ca ]int\ ce-
lulele mamiferelor [i sunt folo-
si]i în cancerul celulelor renale.15 
Alte rapoarte de caz includ agen]ii 
anti-factorul necrozei tumorale [i 
pe cei imunosupresivi folosi]i în bo-
lile reumatice, al\turi de radiu-223, 
o substan]\ radiofarmaceutic\ 
aprobat\ în prezent pentru cance-
rul de prostat\ rezistent la castrare, 
cu metastaze osoase.2

Care este riscul administrării unor 
astfel de terapii?

Riscul global de osteonecroz\ 
maxi lar\ al terapiilor antiresorbti-
ve sau al celor antiangiogenice este 
sc\zut, dar greu de estimat la orice 
pacient. Caseta enumer\ factorii 
care m\resc riscul.16 

Riscul pacien’ilor care primesc 
terapie pentru cancer 
Pacien]ii cu cancer sunt trata]i, 
de obicei, cu perfuzii intravenoa-
se frecvente cu bisfosfona]i ca zole-
dronatul sau cu denosumab subcu-
tanat. Riscul de osteonecroz\ maxi-
lar\ asociat cu aceste tratamente în 
oncologie este de aproximativ 1% 

Fig. 2 | Teoriile patogenezei osteonecrozei maxilare asociate medicamentelor  
(compila’ie de la Ruggiero et al1)

Întreruperea 
furniz[rii de 
sânge

Factorii de risc 
sistemici ;i 
locali

Apoptoza 
crescut[ a 
diverselor 
tipuri de celule 
(bisfosfona’ii) Inhibi’ia 

angiogenezei
Inflama’ia/

infec’ia

Toxicitatea  
pentru  

’esuturile moi

Patogeneza

Inhibi’ia ac’iunii 
osteoclastice

Sc[derea 
resorb’iei ;i 
remodel[rii 
osoase

Medicamente antiresorbtive 
Bisfosfona’i: 
    Zoledronat, ibandronat, pamidronat  Intravenos  Mielom multiplu, cancer metastatic, 
  osteoporoz[, boala Paget 
    Alendronat, risedronat, clodronat  Oral  Osteoporoz[, boala Paget, durere osoas[
Anticorp monoclonal inhibitor de RANKL:
    Denosumab  Subcutanat  Cancer metastatic, osteoporoz[ 
Medicamente antiangiogenice 
Inhibitor VEGF: 
    Bevacizumab  Intravenous  Cancer metastatic 
Inhibitor de tirozin-kinaz[: 
    Sunitinib  Oral  Cancer metastatic 
Protein[ de fuziune: 
    Aflibercept  Intravenos  Cancer metastatic 

 Cale de  
Tipuri de medicamente administrare Indica’ii frecvente

Medicamente eliberate cu avertismente de la MHRA cu privire la riscul de  
osteonecroz[ maxilar[5 8

SURSELE :I SELEC”IA DATELOR
Am extras din recomand[rile  
American Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons  
(Asocia’ia American[ a Chirurgilor Orali ;i 
Maxilofaciali) ;i din cele ale  
Programului de Eficien’[ Clinic[ Dentar[ din 
Sco’ia, cu citate relevante identificate din 
con’inutul lor. Am adus în plus literatur[ de 
specialitate din arhiva noastr[ personal[ 
de indica’ii bibliografice care include 
studii clinice controlate randomizate, 
studii prospective ;i retrospective, ca ;i 
rapoarte de caz. În cadrul discu’iei despre 
riscul de osteonecroz[ maxilar[ asociat[ 
medicamentelor, am încercat s[ cit[m cele 
mai multe dovezi disponibile.



– Edi’ia în limba român[ | Nr. 6, 2019 | VOLUM 26 243

(nivelul 1 de dovezi, dou\ me-
ta-analize [i cinci studii clinice ran-
domizate), fiind propor]ional cu 
durata de administrare a medica-
  ]iei primite [i cu doza ei cumula-
tiv\.1, 17 

Terapia dubl\ cre[te riscul 
Inciden]a raportat\ a osteonecro-
zei maxilare la pacien]ii care iau 
numai medicamente antiangioge-
nice este de 0,2% (2/1 076 de pa-
cien]i) într-o analiz\ a dou\ stu-
dii clinice randomizate dublu-orb 
(1 309 pacien]i, grupa]i), dar tera-
pia dubl\ cu bisfosfona]i cre[te in-
ciden]a la 0,9% (2/233).18 Mai sunt 
[i alte raport\ri de cazuri de osteo-
necroz\ maxilar\ asociate cu tera-
pia dubl\.2 

Un studiu de cohort\ pe pacien]i 
cu cancer diagnostica]i cu osteo-
necroz\ maxilar\ asociat\ medica-
mentelor (42 de cazuri) a ar\tat c\ 
intervalul de timp de la ini]ierea 
tratamentului pân\ la diagnosticul 
necrozei a fost mai scurt la subiec  -
  ]ii trata]i intravenos cu zoledro-
nat [i bevacizumab în combina]ie 
(12,4 luni) decât la cei care au pri-
mit numai bevacizumab (22,9 luni, 
P<0,05).19 

Riscul la pacien’ii trata’i pentru 
osteoporoz[ 
Riscul osteonecrozei maxilare aso-
ciate cu medicamentele este foar-
te sc\zut în terapiile antiresorbti-
ve pentru osteoporoz\ în compa-
ra]ie cu tratamentul pentru cancer, 
întrucât pacien]ii iau, de obicei, 
preparate orale.1 Într-un studiu na- 
]ional din Marea Britanie (383 de 

cazuri) s-a estimat, la bolnavii tra-
ta]i cu bisfosfona]i pe cale oral\, o 
inciden]\ a osteonecrozei maxila-
re între 1 la 10 000 [i 1 la 1 000.20 
Riscul nu pare a fi mai mare la te-
rapia intravenoas\ unic\ anual\, 
ca alternativ\ pentru pacien]ii care 
nu pot tolera preparatele orale. 
Într-o analiz\ a cinci studii clini-
ce ale perfuziilor cu zoledronat ad-
ministrate o dat\ pe an pentru os-
teoporoz\, inciden]a osteonecrozei 
maxilare asociate cu medicamen-
tele a fost de sub 1 la 14 200 de 
ani-pacient (num\rul total de ani 
ob]inut prin însumarea perioade-
lor de tratament individual – n. red.) 
(2/5 903).21 O inciden]\ similar\, de 
0,04% (2/4 550) la trei ani a fost g\  -
sit\ într-un studiu clinic extins de 
faz\ III privitor la tratamentul cu 
denosumab administrat pacien]ilor 
cu osteoporoz\.22 

Durata mai mare de patru ani a 
tratamentului oral cu bisfosfona]i 
poate cre[te riscul, dup\ cum s-a 
v\zut într-un sondaj al pacien]ilor 
(8 572 de responden]i).23 Prevalen]a 
raportat\ a osteonecrozei maxila-
re asociate cu medicamentele a fost 
de 0,21% (21 la 10 000 de indivizi) 
la cei trata]i timp de patru ani sau 
mai mult (3 379 de responden]i), în 
compara]ie cu 0,04% (4 la 10 000 de 
indivizi) la cei cu expunere sub pa-
tru ani (5 193 de responden]i).23

Extracţia dentară este un factor 
de risc important 

Osteonecroza maxilar\ poate ap\  -
rea f\r\ nicio cauz\ evident\ în 
ambele grupe terapeutice, dar ex-

trac]iile dentare m\resc riscul. 
Într-o serie de studii, incluzând stu-
dii longitudinale de cohort\, retros-
pective [i analize ale studiilor clini-
ce de faz\ III, 52-61% dintre paci-
en]ii la care a ap\rut osteonecroz\ 
maxilar\ asociat\ cu medicamen-
tele au raportat o extrac]ie dentar\ 
recent\.1 17 

Riscul de apari]ie a osteonecro-
zei maxilare dup\ extrac]ia den-
tar\ pare s\ fie mai mare la bolna-
vii trata]i pentru cancer decât la cei 
cu medica]ie pentru osteoporoz\, 
fiind raportate rate de 3,2% (inter-
val de încredere de 95% 1,7–4,7) 
[i, respectiv, 0,15% (0,0–0,36) 
(P<0,0001), conform unei ana-
lize sistematice [i meta-anali-
ze (13 studii prospective, 2 662 de 
pacien]i).24 

Cum poate fi prevenită? 

Preven]ia reprezint\ principa-
la strategie de management pen-
tru bolnavii trata]i cu medicamente 
antiresorbtive sau antiangiogenice.4 
De obicei, pacien]ii afl\ de riscul 
poten]ial doar când acesta este dis-
cutat înaintea extrac]iei dentare 
sau când prezint\ simptome. 

Atunci când prescrie]i aceste me-
dicamente, informa]i pacien]ii cu 
privire la riscul sc\zut de apari]ie 
a osteonecrozei maxilare. Ei nu ar 
trebui totu[i descuraja]i s\ ia medi-
camentele prescrise, având în ve-
dere dovezile clare ce le atest\ efi-
cien]a în tratamentul cancerelor 
sau al osteoporozei.3 Discuta]i des-
pre m\surile pe care le pot lua pen-
tru a reduce riscul, ca men]inerea 
unei bune igiene orale, alimenta]ia 
hr\nitoare, reducerea consumu-
lui de alcool [i întreruperea fuma-
tului (fig. 3). Încuraja]i pacien]ii s\ 
î[i controleze regulat dantura [i s\ 
semnaleze orice simptome ap\rute 
la nivelul maxilarelor.3 

Se recomand\ insistent trimite-
rea pacien]ilor la serviciile stoma-
tologice pentru screening [i trata-
ment de remediere înainte de ini]i- 
erea acestor terapii, în mod special 
la pacien]ii cu cancer, care au un 
risc mai mare.5 8 Trimiterea ofer\ 
posibilitatea conect\rii cu servicii-

Factori de risc pentru osteonecroza maxilar[ asociat[ medicamentelor

Factori asocia’i 
medicamentelor 
Pacien’ii trata’i 
pentru cancer au un 
risc mai mare decât 
cei trata’i pentru 
osteoporoz[ 

Riscul cre;te odat[ 
cu durata terapiei 
antiresorbtive 

Factori dentari 
Chirurgia dentar[ 
(extrac’ia dentar[) 
este un factor de risc 
major 

Infec’iile dentare, 
boala periodontal[  
(a gingiei) sau 
traumele provocate 
de nepotrivirea pro-
tezelor dentare pot 
accentua riscul

Tratamente 
concomitente 
Riscul este mai 
mare în terapia 
dubl[ (medicamente 
antiresorbtive plus 
antiangiogenice) 

Corticosteroizii ;i 
imunosupresoarele, 
ca metotrexatul ;i 
azatioprina, sunt 
asociate cu un risc 
crescut 

Comorbidit[’i
Anemia, diabetul 
;i infec’ia cu HIV în 
rândul pacien’ilor cu 
cancer sunt factori 
de risc raporta’i 
inconstant 
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le stomatologice, astfel în-
cât acestea s\ fie informa-
te cu privire la tratamen-
tele pacien]ilor [i la riscul 
de apari]ie a osteonecrozei 
maxilare asociate cu me-
dicamentele [i s\ poat\ a-
plica m\surile preventive 
[i de remediere adecvate. 
O evaluare dentar\ poa-
te identifica prezen]a [i ris-
cul de carii, boala perio-
dontal\ (gingival\) precum 
[i orice infec]ie dentar\ ve-
che. O analiz\ Cochrane 
sistematic\ a raportat c\ 
examin\rile dentare re-
gulate [i tratamentul pre-
ventiv par s\ reduc\ ris-
cul de osteonecroz\ maxi-
lar\, de[i dovezile au fost 
de calitate slab\.25 Sunt ne-
cesare studii mai ample 
pentru a detecta efectele 
semnificative ale m\suri-
lor preventive asupra inci-
den]ei osteonecrozei ma-
xilare asociate cu medica-
mentele. 

American Association 
of Oral and Maxillofacial 
Surgeons (Asocia]ia 
American\ a Chirurgilor 
Orali [i Maxilofaciali) su-
bliniaz\ existen]a unor do-
vezi slabe (de nivel 5) în 
favoarea unei "pauze de 
medicamente", ce poa-
te sc\  dea riscul de osteo-
necroz\ maxilar\ asociat\ 
cu medicamentele, f\r\ a 
face, probabil, niciun r\u, 
dat fiind timpul lung de în-
jum\t\]ire al medicamen-
telor respective. Ghidurile 
sugereaz\ o perioad\ de 
dou\ luni f\r\ medica]ie 
înaintea tratamentelor den-
tare invazive la pacien]ii 
care iau bisfosfona]i orali 
de mult timp (>patru ani).1 
Decizia de a face o pauz\ 
în terapia medicamentoas\ 
este luat\, în principal, de 
medicul curant [i este ana-
lizat\ în privin]a riscu-
lui de evenimente adverse. 
Tratamentele pot fi între-

Fig. 3 | Ajutor vizual pentru discutarea riscului de osteonecroz[ maxilar[ asociat[ medicamentelor (MRONJ) cu 
pacien’ii (compila’ie din Ruggiero et al1 ;i Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme3)
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Lucrând 
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Riscul dup[ extrac’ia dentar[: 

Recomand[ri pentru reducerea riscului de MRONJ:

Simptomele includ

Comunica’i-i imediat dentistului dvs. apari’ia oric[ruia dintre aceste 
simptome 

Încuraja’i pacien’ii s[ se prezinte regulat la controlul stomatologic 

Tratamentul depinde de simptomele fiec[rui individ – poate 
include: 

Tratament cu antiresorbtive 
Bisfosfona’i ;i denosumab

Cancer 

1 
la 100 

Cancer 

320 
la 10 000  

Osteoporoza  
;i bolile nemaligne 

1-10 la 10 000 

Osteoporoza  
;i bolile nemaligne 

15 la 10 000 

Riscul cre;te în: 
• Terapia dubl[ 
•  Tratament concomitent 

cu glucocorticoizi 
sistemici

•  Durata terapiei (peste 
patru ani la pacien’ii cu 
osteoporoz[) 

Denti;tii trebuie s[ colaboreze cu echipa medical[: 
•  Dac[ starea general[ o permite, la pacien’ii cu risc crescut este de luat în considerare o pauz[ 

de medicamente începând înainte de chirurgia dentar[, pân[ la vindecarea complet[ 

To’i pacien’ii trebuie s[ aib[ o stare dentar[ bun[  înaintea începerii tratamentului 
•  Trimite’i pacien’ii la o evaluare am[nun’it[ ;i tratament de remediere, în special pe cei cu risc 

crescut 
• Dac[ starea general[ o permite, amâna’i terapia pân[ când locul extrac’iei s-a vindecat 

•  Reducerea riscului de fracturi 
osoase ;i a durerii 

• Îmbun[t[’irea supravie’uirii 

•  Peria’i dantura de dou[ ori pe zi 
cu o past[ de din’i cu fluor 

• Reduce’i consumul de zah[r 
• Nu fuma’i
•  Modera’i consumul de alcool 

•  Spune’i-i dentistului ce 
medicamente lua’i 

•  Consulta’i dentistul pentru 
protezele care nu se potrivesc 

•  Nu ’ine’i bisfosfona’ii în gur[ – v[ 
pot afecta mucoasa oral[ (pielea) 

•  Monitorizare 
• Ape de gur[ antiseptice 

• Antibiotice 
• Chirurgie în cazurile severe 

•  Os expus 
•  Furnic[turi sau amor’eal[ în buza 

inferioar[/b[rbie 
• Durere ;i edem 

•  Gust r[u ori secre’ie purulent[ 
în gur[

 • Ro;ea’[ sau ulcera’ie 
 • Sl[birea din’ilor 

•  Extrac’iile dentare ;i infec’iile 
dentare netratate pot duce la 
MRONJ 

Aproximativ

60% 
din pacien’ii  
la care apare 
MRONJ au avut  
o extrac’ie 
dentar[ recent[ 

Tratament cu antiangiogenice
Bevacizumab, aflibercept ;i 
sunitinib 

ori

RISC MAI MARE

RISC MAI MARE

BENEFICII 

RISC MAI MIC

RISC MAI MIC

RISCURI

Ce risc am de 
apari’ie a MRONJ 

Riscul dvs este 
redus 

De;i redus, riscul 
cre;te 

Nu, continua’i s[ 
îl lua’i 

Ar trebui s[ întrerup 
tratamentul? 

Pot reduce riscul de 
MRONJ? 

Care sunt 
simptomele MRONJ?

Cum se trateaz[? 

Este tratat[ de 
speciali;tii din spital 

Da, ave’i grij[ de 
s[n[tatea oral[ 

pentru a nu fi 
nevoie de chirurgie 

dentar[ 

Care este riscul dup[ 
extrac’ia dentar[?

Trimite’i via a;teptare 
dou[ s[pt[mâni:
Orice ulcer mai vechi 
de dou[ s[pt[mâni 

Suspecta’i MRONJ?  
•  Trimite’i prompt pacien’ii la serviciile locale secundare de tratament dentar sau oral ;i 

maxilofacial 
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Ce implic[ tratamentul? 
Trimite]i prompt pacien]ii cu suspiciune de os-
teonecroz\ maxilar\ asociat\ medicamentelor 
la serviciile stomatologice sau maxilofaciale din 
asisten]a secundar\. Managementul tinde s\ fie  
paliativ [i de sus]inere pentru controlul infec]iei, 
necrozei osoase [i durerii.9, 26 Aceasta poate in-
clude tratamente de igien\ oral\ dedicate, ade-
sea prin ape de gur\ [i antibiotice, dac\ e nevoie. 
Chirurgia r\mâne o op]iune rar\, din cauza ris-
cului de exacerbare a necrozei, dar poate fi ne-
cesar\ în cazurile severe. Trimite]i mai departe 
prin procedura cu a[teptare de dou\ s\pt\mâni 
pacien]ii cu simptome suspecte sau cu un ulcer 
care nu se vindec\ de dou\ s\pt\mâni sau mai 
mult, sub diagnosticul diferen]ial de cancer oral.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Preventing medication-related osteonecrosis of the jaw
A se cita: BMJ 2019;364:l1733  
G[si’i versiunea complet[ a articolului, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1733 

rupte de oncologi dac\ apare osteonecroza ma-
xilar\ la pacien]ii cu cancer în func]ie atât de 
starea bolii oncologice, cât [i de gradul [i seve-
ritatea osteonecrozei maxilare.1 

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Ce i-a’i sf[tui pe pacien’ii trata’i cu medicamente antiresorbtive sau 
antiangiogenice în leg[tur[ cu riscul de osteonecroz[ maxilar[? 

• Ce m[suri a’i discuta pentru a o preveni? 
• Verifica’i, de obicei, dac[ pacien’ii trata’i cu medicamente implicate în 

osteonecroz[ maxilar[ sunt înregistra’i ;i merg regulat la dentist?

SURSE DE INFORMA”II SUPLIMENTARE 
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (Asocia’ia American[ a 
Chirurgilor Orali ;i Maxilofaciali)
https://www.aaoms.org/docs/govt_ affairs/advocacy_white_papers/mronj_po-
sition_ paper.pdf 
Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme (Programul Eficien’ei Clinice 
Dentare din Sco’ia) (cu acces la bro;uri cu informa’ii tip[ribile pentru pacien’i).  
http://www.sdcep.org.uk/published-guidance/medication-related-
osteonecrosis-of-the-jaw/

CE GÂNDEŞTE PACIENTUL DUMNEAVOASTRĂ

Informaţiile dau speranţă
Mark Lesselroth poveste;te cum informa’iile ;i sprijinul colegilor l-au ajutat s[ accepte faptul 
c[ tulburarea de vedere i s-ar putea agrava 

Aveam 37 de ani când am fost la 
un optometrist pentru c\ aveam 
impresia c\ am nevoie de ochelari 
de citit. Ceea ce s-a întâmplat în 
ziua aceea mi-a schimbat via]a pen-
tru totdeauna. Am aflat c\ aveam 
glaucom de unghi îngust [i c\ în 
[ase luni puteam s\ orbesc. Boala 
este numit\ uneori "ho]ul t\cut din 
noapte" pentru c\ po]i s\ nu ai ni-
ciun simptom [i s\ te treze[ti într-o 
zi complet orb.

A[ putea s\ r\mân orb chiar dac\ 
am urmat toate indica]iile primite 
– am luat pic\turi de ochi [i m-am 
operat. Eram terorizat de o aseme-
nea perspectiv\. Mul]i mi-au spus 
c\ posibilitatea de a-]i pierde vede-
rea se num\r\ printre diagnostice-
le ce provoac\ anxietate maxim\. 
Acum pot s\ în]eleg: pentru mine a 
venit ca un [oc total [i imediat s-a 
instalat frica. Oare îmi voi mai ve-
dea copiii crescând? O s\ îmi v\d 

fetele mergând spre altar în ziua 
nun]ii? Cum o s\ mai pot lucra? 
Parc\ toat\ via]a mea mi-a trecut 
prin fa]a ochilor.

Mai multe întreb[ri decât r[spunsuri
În câteva ore de la diagnostic 
eram trimis la un specialist [i c\ -
utam disperat r\spunsuri. Mi s-a 
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dat o bro[ur\, dar eu voiam un do-
sar plin de informa]ii referitoare la 
ceea ce s-ar putea întâmpla [i dac\ 
urma s\ îmi pierd vederea. Aveam 
o mul]ime de întreb\ri [i pu]ine 
r\spunsuri. Îmi doream s\ preiau 
controlul asupra glaucomului, dar 
pentru a o face aveam nevoie de in-
forma]ii.

M-am hot\rât s\ iau problema în 
propriile mâini [i s\ aflu mai mult. 
Pe cine afecteaz\ boala? Ce se f\ -
cea pentru educarea bolnavilor în 
privin]a prognosticului? Ce tipuri 
de tratamente erau disponibile? 
Existau grupuri de sprijin pe care 
m\ puteam baza, pentru a-mi îm- 
p\rt\[i problemele [i a primi îndru-
mare? Am g\sit dou\ [i le-am con-
tactat ca s\ aflu mai multe cu pri-
vire la ce însemna s\ ai o astfel de 
boal\, la ce puteam s\ m\ a[tept, 
la posibilele consecin]e [i la evolu-
  ]ie. În cele din urm\, mi-am creat 
propriul grup de sprijin în centrul 

New York-ului fiindc\ mi-am dat 
seama c\ nu eram singurul pacient 
care c\uta r\spunsuri.

S[ prime;ti cantitatea potrivit[ de 
informa’ii
Vroiam ca medicii s\ îmi dea toa-
te informa]iile pe care le aveau [i 
s\ spun\ clar când nu [tiau r\spun-
sul. Atunci când î[i recuno[teau la-
cunele, m\ lini[tea gândul c\ nu as-
cundeau informa]ii, ceea ce m-ar fi 
f\cut s\ îmi fie team\ de ce era mai 
r\u. Mi-ar fi fost util\ o list\ de re-
surse pe care s\ le iau acas\ dup\ 
stabilirea diagnosticului, ca s\ le 
consult atunci când eram preg\tit.

Era important pentru mine s\ 
[tiu c\ existau informa]ii de bun\ 
calitate [i s\ aflu cum [i unde pu-
teau fi accesate. Sunt disponibile o 
mul]ime de informa]ii despre gla-
ucom, detaliate [i gratuite, pe care 
mi-a[ fi dorit s\ le am de la înce-
put. Dac\ a[ fi avut toate datele, a[ 
fi evitat senza]ia de pierdere irepa-
rabil\ [i lipsa de speran]\. Ar fi fost 
încurajator s\ [tiu dinainte ce putea 
s\ urmeze [i care sunt [ansele de 
a-mi p\stra vederea.

A[a cum se întâmpl\ în mul-
te alte boli cronice, am fost nevo-
it s\ preiau controlul asupra propriei 
s\n\t\]i [i s\ fiu atent la schimb\ri – 
s\ m\ monitorizez singur [i s\ sem-
nalez medicului meu orice element 
nou. Pentru a face asta, trebuie s\ 
[tiu totul despre boala mea, în spe-

cial despre evolu]ia a[teptat\ [i tra-
tamentele existente. De când am 
fost diagnosticat am ajutat al]i paci-
en]i s\ g\seasc\ informa]ii prin gru-
purile de sprijin [i materiale educa  -
  ]ionale de la organiza]iile caritabi-
le, pentru c\ [tiam cât de mult m-au 
ajutat pe mine. Pe baza experien]ei 
dobândite am relansat o companie 
numit\ BioPortUSA, al c\rei scop 
este de a g\si tehnologii biomedica-
le inovatoare pentru toate bolile.

G[sirea speran’ei
La început mi-a fost greu s\-mi ac-
cept situa]ia. Accesul la informa]i -
ile privitoare la glaucom [i la sta-
diul realiz\rilor în domeniu îmi d\ 
speran]\ [i lini[te. 

Conflicte de interese: ML este director 
executiv la BioPortUSA ;i pre;edinte al 
sec’iei din Central New York a companiei 
Glaucoma Foundation.

Coresponden’a la: mark@bioportusa.com

WHAT YOUR PATIENT IS THINKING
Information gives hope
A se cita: BMJ 2019;365:l1414

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Faptul c[ sunte’i la curent cu cele 
mai noi dovezi cu privire la evolu’ia 
bolii ;i c[ le aduce’i la cuno;tin’a 
pacien’ilor îi poate ajuta pe ace;tia 
s[-;i p[streze optimismul

• Spune’i-le pacien’ilor c[ exist[ 
speran’e 

• Informa’i-i pe pacien’i c[ au la 
dispozi’ie resurse, cum sunt, de 
pild[, grupurile de sprijin online  

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Ce resurse informa’ionale i-a’i putea 
recomanda acestui pacient?

• Primirea unui diagnostic în care cursul bolii 
este incert poate fi cople;itoare pentru 
pacien’i. Cum pute’i afla cât de multe 
informa’ii doresc pacien’ii ;i când e oportun 
s[ le primeasc[?

• Cum a’i putea introduce sprijinul reciproc 
la pacien’ii care doresc s[ afle mai mult 
despre evolu’ia bolii?

Rezumat

Întrebare clinic[ Care sunt beneficiile ;i efectele negative ale 
hormonilor tiroidieni la adul’ii cu hipotiroidism subclinic (SCH)?
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Actualul ghid a fost realizat în urma unei analize siste-
matice15 care a sintetizat toate studiile pe aceast\ tem\. 
Include un amplu studiu clinic realizat recent, axat spe-
cific pe persoanele mai vârstnice cu SCH.16 Rezultatele 
analizei ar putea duce la schimbarea practicii clinice. 
Infograficul principal ofer\ o perspectiv\ asupra benefi-
ciilor [i riscurilor relative [i absolute ale trat\rii SCH cu 
hormoni tiroidieni în formatul standard GRADE.

Practica actuală 

Când trebuie verificat[ existen’a SCH 
În practica clinic\, func]ia tiroidian\ poate fi verificat\, 
pe baza semnelor [i simptomelor fizice sau psihice, în 
cadrul screeningului de rutin\ sau în scop diagnostic 
în rândul pacien]ilor cu suspiciune de hipotiroidism. 
În Marea Britanie, circa 25% dintre adul]i î[i testeaz\ 
func]ia tiroidian\ în fiecare an.19 O sintez\ recent\ a re-
levat o cre[tere în timp a num\rului de teste ale func]iei 
tiroidiene.20 

Când este necesar[ tratarea SCH 
La adul]ii cu un nivel al TSH peste 10 mIUl/l, ghiduri-
le recomand\, în general, hormoni tiroidieni. La cei cu 
valori mai mici, majoritatea ghidurilor indic\ tratament 
numai dac\ sunt mai tineri, simptomatici ori au alte in-
dica]ii de prescriere (ca boala cardiovascular\ sau an-
ticorpi la tiroid-peroxidaz\). Caseta 2 red\ succint re-
comand\rile actuale de la National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE – Institutul Na]ional al 
Excelen]ei în S\n\tate [i Îngrijiri).21 

În multe ]\ri este utilizat\ tot mai mult levotiroxi-
na,4 aflat\ printre medicamentele prescrise cel mai 
frecvent în SUA, în 2015.23 Cercetarea a ar\tat c\, 
în Marea Britanie, prevalen]a SCH tratat s-a dublat 
din 1996 pân\ în 2006 [i c\, în 2009, persoanelor cu 
TSH <10 mIU/l li s-a prescris levotiroxin\ de 1,3 ori 
mai mult decât în 2001.19 

În ultim\ instan]\, unii pacien]i cu simptome pot fi 
trata]i de prob\ cu levotiroxin\ pentru a li se evalua 
ameliorarea simptomelor, dar sunt greu de separat efec-
tele reale de placebo în acest tip de terapie. Odat\ ce 
a fost ini]iat tratamentul cu levotiroxin\, majoritatea 
adul]ilor îl continu\ câ]iva ani.19 

Hipotiroidismul subclinic (SCH) este o stare biochimic[.  
Nivelul hormonului stimulator al tiroidei (TSH) e crescut, dar cel 
de T4 liber (tiroxin[) este normal. Unele persoane pot prezenta 
simptome asociate anomaliei. Alte date au sugerat asocieri cu 
hipotiroidismul clinic ;i efecte adverse ca riscul crescut de boal[ 
coronarian[. În consecin’[, este justificat s[ ne întreb[m dac[ 
tratamentul cu hormoni tiroidieni poate duce la ameliorarea 
simptomelor, la prevenirea hipotiroidismului clinic sau la evitarea 
problemelor cardiace pe termen mai lung. Caseta 1 con’ine 
informa’ii ce permit în’elegerea acestor aspecte.

Caseta 1 | Sintez[ a hipotiroidismului subclinic (SCH)   
Ce este SCH?
Defini’ia SCH variaz[. Circa 90% din to’i pacien’ii afecta’i au niveluri 
ale TSH-ului situate între 4 ;i 10 mIU/l.1 Concentra’ia de TSH se poate 
m[ri odat[ cu înaintarea în vârst[,2 o cre;tere u;oar[ putând fi nor-
mal[ la persoanele mai vârstnice.

Dintre nivelurile de TSH între 4 ;i 10 mIU/l, circa 62% se normali-
zeaz[ f[r[ interven’ie în decurs de cinci ani.3 Exist[ o varia’ie bio-
logic[ a nivelurilor de TSH – ele pot deveni mai ridicate ca r[spuns la 
stres ;i în cazul unor boli tranzitorii.4 Varia’ia biologic[ a valorilor TSH 
presupune ca, în situa’ia detect[rii unui nivel anormal de TSH, s[ fie 
repetat testul de sânge pentru a confirma diagnosticul.5

În International Classification of Diseases (ICD – Clasificarea Inter-
na’ional[ a Bolilor), SCH nu are un cod separat, dar este etichetat, de 
obicei, ca "hipotiroidism, nespecificat".

Cât de frecvent este întâlnit?
Afecteaz[ 4-20% din popula’ia adult[.6 Aceast[ varia’ie mare este 
generat[ de consensul slab asupra nivelului-prag de diagnostic al SCH 
;i de varia’ia regional[ între popula’ii. Este mai frecvent la femei, la 
persoanele mai vârstnice ;i la cele de etnie caucazian[.6

Care sunt simptomele?
Circa unul din trei pacien’i cu SCH nu are deloc simptome.7 Tipul de 
simptome asociate cu SCH le includ pe cele ale hipotiroidismului 
cli nic: oboseal[, crampe musculare, sensibilitate, piele uscat[, schim-
b[ri de voce ;i constipa’ie.8 Alte simptome includ sc[derea memoriei, 
încetinirea gândirii, sl[biciune muscular[, edeme ale pleoapelor, anxi-
etate ;i depresie.7 10 Circa 20-25% dintre persoanele cu un nivel normal 
de TSH semnaleaz[ unul sau dou[ dintre manifest[rile men’ionate.7 
Rela’ia dintre simptome ;i nivelul biochimic al TSH r[mâne neclar[.

Care este perspectiva pe termen lung?
Riscul de evolu’ie spre hipotiroidism este între 2% ;i 5% pe an,11 fiind 
accentuat de prezen’a anticorpilor la tiroid-peroxidaz[ ;i, în special, 
de concentra’iile mai mari de TSH.11 13

Datele observa’ionale sugereaz[ c[ SCH este asociat cu un risc 
crescut de boal[ coronarian[, de insuficien’[ cardiac[ ;i de mor-
talitate cardiovascular[, mai ales în rândul subiec’ilor cu valori ale 
TSH >10 mIU/l.1, 14 Nu au fost g[site astfel de asocieri la majoritatea 
adul’ilor cu TSH 5-10 mIU/l.1, 14

Recomandarea Comitetul ghidului clinic emite o recomandare 
ferm[ de a nu se folosi hormonii tiroidieni la adul’ii cu SCH 
– nivel crescut de TSH ;i nivel normal de T4 liber (tiroxin[).
Dovezile La adul’ii cu SCH s-a demonstrat în mod constant 
c[ hormonii tiroidieni nu aduc beneficii semnificative clinic 
în ceea ce prive;te calitatea vie’ii ori simptomele asociate 
tiroidei, incluzând st[rile depresive, oboseala ;i indicele 
masei corporale (dovezi de calitate moderat[ – înalt[). 
Hormonii tiroidieni pot avea un efect slab sau nul asupra 
evenimentelor sau asupra mortalit[’ii cardiovasculare.
În’elegerea recomand[rii Al’i factori determinan’i pentru 
recomandarea ferm[ includ povara tratamentului pe toat[ 
durata vie’ii ;i incertitudinea privitoare la posibilele efecte 
negative. Clinicienii ar trebui s[ monitorizeze agravarea ori 
rezolvarea disfunc’iei tiroidiene la ace;ti adul’i. 

Caseta 2 | Recomand[rile actuale privind tratamentul cu 
hormon tiroidian în hipotiroidismul subclinic din ghidul  
clinic CKS al Institutului Na’ional pentru Excelen’[ în  
S[n[tate ;i Îngrijiri (NICE), 201821

• TSH >10 mIU/l: 
– Vârsta <70 de ani, trata’i 
– Vârsta ≥70 de ani, monitoriza’i ;i a;tepta’i 
• TSH 4-10 mIU/l: 
– Vârsta <65 de ani cu simptome, lua’i în considerare tratamentul de 
prob[ 
– Vârsta ≥65 de ani, monitoriza’i ;i a;tepta’i



     – Edi’ia în limba român[ | Nr. 6, 2019 | VOLUM 26248

Sintez[ vizual[ a recomand[rilor

Puternic[ Slab[

Compara’ie a beneficiilor ;i efectelor negative

Adul’i cu 
hipotiroidism 
subclinic

Aspecte practice esen’iale

Nivelul TSH  ;i simptomele

Valori ;i preferin’e

Hormoni tiroidieni 

F[r[ hormoni tiroidieni 

Slab[ Puternic[

Popula’ia

Interven’ii comparate

Contraindic[m terapia cu hormoni tiroidieni la pacien’ii cu 
hipotiroidism subclinic

F[r[ 
hormoni 
tiroidieni

Hormoni 
tiroidieni
Levotiroxin[

Recomandare

sau

Incluzând:

E posibil s[ nu se aplice la:

Nu se aplic[ la:

Dup[ un an

Dup[ 1.5 ani

Dup[ doi ani

Scor EQ-5D: -0.59-1  
(Mare mai bun)

Scor mediu: 0-100  
(Mic mai bun)

Scor EQ-5D: -0.59-1  
(Mare mai bun)

Evenimente/1000 pers.

Scor mediu: 0-infinit  
(Mare mai bun)

Scor mediu: 0-100  
(Mic mai bun) 

Calitatea dovezii 

Niveluri crescute de 
hormon stimulator al 
tiroidei (TSH)

Calitate general[ a vie’ii Bun[

Bun[
Bun[

Bun[

Bun[

Bun[
Bun[

Moderat[

Simptome tiroidiene
Oboseal[

Simptome depresive 

Func’ie cognitiv[ 

Mortalitate*

*Au fost observate doar câteva evenimente, într-un singur studiu. Pentru mortalitate, avem încredere 
95% c[ diferen’a este între cu 5 decese mai pu’ine ;i cu 62 mai multe la 1000 de pacien’i care iau 
levotiroxin[. Pentru evenimentele cardiovasculare avem încredere 95% c[ diferen’a este între cu  
28 mai pu’ine ;i cu 62 mai multe evenimente la 1000 pacien’i trata’i cu levotiroxin[.

Evenimente cardiovasculare*

Efecte secundare

Aceast[ sintez[ arat[ toate dovezile incluse în analiza sistematic[. Vede’i versiunea online pentru 
sinteze detaliate ale dovezilor pentru vârstnici (peste 65 ani) ;i persoane mai tinere.

Niveluri normale 
de FT4 (tiroxin[)

Nivelul TSH poate varia cu stresul, boala 
temporar[ sau vârsta. Astfel, niveluri 
crescute adesea revin la normal f[r[ 
tratament.
Nu exist[ dovezi clare privind 
atribuirea cu siguran’[ a simptomelor 
hipotiroidismului subclinic.

Comitetul se a;teapt[ la pu’in[ 
variabilitate în modul în care pacien’ii 
cânt[resc lipsa beneficiului fa’[ de 
efectele negative posibile.
Efectele negative, în special riscul de 
deces, pot fi estimate diferit de pacien’i, 
în func’ie de vârst[, calitatea vie’ii ;i 
comorbidit[’i. 

        Pacien’i f[r[ simptome  
(dia gnostica’i dup[ screening)

Control regulat pe termen lung ;i 
probe de sânge pentru a monitoriza 
nivelului hormonilor

Tratament  oral zilnic, de obicei cu 
tablete, adesea de lung[ durat[

Supradozarea poate duce la 
simptome de hipertiroidism 

Trebuie luat la patru ore distan’[  
de orice produse con’inând  
calciu sau fier

Control regulat ;i probe de sânge 
pentru a monitoriza evolu’ia

Pacien’i cu simptome nespecifice

Pacien’i cu TSH peste 20 mIU/l

Pacien’ii cu simptome severe  

Adul’ii tineri (<30 de ani)

Femei care încearc[ s[ r[mân[ gravide

F[r[ hormoni tiroidieni F[r[ diferen’e importante

F[r[ diferen’e importante

F[r[ diferen’e importante
F[r[ diferen’e importante

F[r[ diferen’e importante

F[r[ diferen’e importante

F[r[ diferen’e importante
F[r[ diferen’e importante

F[r[ diferen’e importante

Hormoni tiroidieni

Vede’i o versiune 
interactiv[  
a acestui grafic 
online

Not[: Acest infografic nu este un ajutor de 
decizie clinic[. Informa’iile sunt furnizate f[r[  
reprezent[ri, condi’ii ;i garan’ii c[ sunt corecte 
sau actualizate. BMJ ;i licen’iatorii nu î;i asum[ 
nici o responsibilitate pentru nici un aspect al 
tratamentului administrat cu ajutorul acestor 
informa’ii. Încrederea în aceste informa’ii este strict 
pe riscul utilizatorului. Pentru formularea complet[ 
vede’i termenii ;i condi’iile BMJ:  
http://www.bmj.com/company/legal-information/

Caracteristicile participan’ilor ;i studiilor incluse în analiza sistematic[ a efectelor tratamentului cu hormon tiroidian pentru  
hipotiroidism subclinic (SCH)
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Dovezile

Sinteza sistematic\ ce st\ la baza acestui ghid a compa-
rat efectele terapiei cu hormon tiroidian cu lipsa trata-
mentului sau cu placebo, la adul]ii cu SCH.15 Figura pre-
zint\ o sintez\ a caracteristicilor studiilor controlate ran-
domizate (RCTs) [i a participan]ilor inclu[i în sintez\. 

Sinteza sistematic\ include 21 de studii, dintre care 
cel mai mare este cel cunoscut sub denumirea pre-
scurtat\ TRUST. Acesta a examinat efectele hormo-
nului tiroidian în SCH la peste 700 de persoane în eta-
te, cu vârste între 65 [i 93 de ani.16 Mul]i participan]i au 
avut comorbidit\]i obi[nuite (14% boal\ cardiac\ ische-
mic\, 12% fibrila]ie atrial\, 51% hipertensiune, 16% di-
abet [i 12% osteoporoz\),16 reprezentative pentru marea 
mas\ a popula]iei vârstnice. Datorit\ dimensiunii stu-
diului clinic TRUST, rezultatele lui le domin\ pe cele 
ale sintezei sistematice. Din acest motiv [i pentru a es-
tima efectul la pacien]ii mai tineri, comitetul ghidului a 
analizat [i rezultatele sintezei sistematice dup\ exclude-
rea studiului clinic TRUST (vede]i mai jos). 

Dovezile se aplic\ la o gam\ larg\ de adul]i cu SCH 
inclu[i în sinteza sistematic\. Unii s-au adresat medici-
lor din cauza simptomelor, iar al]ii nu, fiind diagnosti-
ca]i dup\ un screening de rutin\. Intensitatea simpto-
melor, raportat\ în [apte studii (1 263 de adul]i), a fost 
de la u[oar\ la moderat\. Niciun studiu nu a inclus nu-
mai pacien]i cu simptome severe.

Înţelegerea recomandării

La cine se aplic[? 
Recomandarea se aplic\ la majoritatea adul]ilor cu SCH, 
cu sau f\r\ simptome u[oare ori moderate, care au avut 
cel pu]in dou\ teste consecutive ale func]iei tiroidiene în 
urma c\rora se ia în considerare începerea tratamentului 
cu hormon tiroidian. Caseta 3 arat\ situa]ii în care reco-
mandarea nu se aplic\ sau e posibil s\ nu se aplice. 

Beneficii ;i efecte nocive absolute 
Comitetul a dat o recomandare ferm\ de a nu se utiliza 
hormonii tiroidieni în SCH, pentru c\ nu s-au observat 
beneficii importante în urma tratamentului. În plus, nu 
putem exclude posibilitatea efectelor nocive. 

NUMÃR DE  
PACIEN”I 

Interval

Min. Max

Max

Max

MaxMediu

MediuMin

Min

Min

NUMÃRUL STUDIILOR

NUMÃRUL PACIEN”ILOR

VÂRSTA 
MEDIE, ANI 

la început 

SEX
% femei 

NIVEL MEDIUL 
AL HOR-

MONULUI 
STIMULATOR 

AL TIROIDEI 
(THS) 

mIU/L ini’ial 

POPULA”IA 
INI”IALÃ 

SURSELE DATELOR
Folosi’i aceste informa’ii pentru a estima ce grad de 

similitudine exist[ între pacien’ii dumneavoastr[ ;i 

participan’ii la studiile incluse

TOATE DOVEZILE

TSH max 10 mIU/l

12 studii nu au fost finan’ate de industrie
Un studiu a fost finan’at de industrie

Opt studii fie nu au declarat, fie au 
primit finan’are din surse mixte 

Niciun studiu nu a raportat 
implicarea pacien’ilor în 
protocolul de lucru al studiului 
sau în realizarea lui 

51-100% cu anticorpi TPO 
pozitivi 

TSH mediu >10 +1 ca 
subgroup

Povara raportat[ a simptome-
lor (de la u;oar[ la moderat[) 

Studiile clinice în care TSH a fost 
testat cel pu’in de dou[ ori 

*Nu se poate determina din informa’ile publicate în sinteza sistematic[ 

FI

NAN”ARE

PA
RT

EN
ER

IAT CU PACIEN”II

Caseta 3 | Excep’ii la aceast[ Recomandare Rapid[ de la BMJ
Actuala recomandare nu se aplic[ în cazul: 
• femeilor care încearc[ s[ r[mân[ gravide; acestea au fost excluse 

din studii, iar o sintez[ sistematic[ a studiilor observa’ionale; 
sugereaz[ c[ pacientele îns[rcinate cu SCH pot avea un risc crescut 
de rezultate adverse atât pentru ele cât ;i pentru copii;25 

• persoanelor cu valori foarte mari ale TSH (>20 mIU/l) ;i cu T4 normal 
(tiroxin[) –rezultatele pot sugera hipotiroidism clinic, dar afecteaz[ 
numai câ’iva pacien’i. 

E posibil ca aceast[ recomandarea s[ nu se aplice la: 
• cei cu simptome severe 
• adul’ii foarte tineri (≤30 de ani) 
• femeile cu risc de sarcin[ neplanificat[ 
• pacien’ii afla’i sub tratament cu hormoni tiroidieni 
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Pentru persoane mai vârstnice (≥65 de ani) 
S-a demonstrat, cu un înalt grad de certitudine, c\ exist\ 
o diferen]\ mic\ ori chiar inexistent\ în ceea ce prive[-
te calitatea general\ a vie]ii (QoL), simptomele asocia-
te tiroidei, simptomele depresive, oboseala, func]ia co-
gnitiv\, puterea muscular\ [i indicele masei corpora-
le (IMC). Rezultatele sunt concordante la toate aceste 
efecte, ceea ce ne înt\re[te încrederea c\ realmente nu 
exist\ niciun beneficiu (vede]i infograficul principal). 

Pe deplin convins de absen]a oric\rui impact favora-
bil, comitetul a fost preocupat de un semnal de alarm\ 
legat de efectele nocive în rândul celor trata]i. În gru-
pul cu tratament, num\rul deceselor înregistrate anu-
al a variat între cu cinci mai pu]ine [i cu 62 mai mul-
te – acesta este intervalul de încredere de 95%, ce inclu-
de posibilitatea egal\ a beneficiului (cu cinci decese mai 
pu]in) [i a efectelor nocive (cu 62 de decese mai mult). 
În plus, decesele au fost evaluate într-un singur studiu 
cu o durat\ de monitorizare de doi ani.16 De aceea, co-
mitetul a avut un grad sc\zut de certitudine în privin]a 
acestei estim\ri, acceptând îns\ ideea c\ posibilitatea 
efectelor nocive conduce c\tre recomandarea ferm\. 

La persoanele mai tinere (<65 de ani) 
Nu s-a g\sit niciun beneficiu important la grupele de 
vârst\ mai tinere. Cu toate acestea, gradul de certitudi-
ne al comitetului în privin]a estim\rilor a fost ceva mai 
mic. Exist\ o certitudine de la moderat\ la înalt\ c\, 
pentru astfel de pacien]i, terapia cu hormon tiroidian 
pentru SCH este doar pu]in sau chiar deloc util\. 

Comitetul a reanalizat datele f\r\ TRUST (studiul cel 
mai mare, având exclusiv subiec]i mai vârstnici), exa-
minând distribu]ia vârstei participan]ilor din fiecare 
studiu. La persoanele mai tinere, rezultatele r\mân con-
stante: probabil nicio dovad\ a vreunui beneficiu [i, po-
sibil, o diferen]\ mic\ sau nul\ în privin]a riscului de 
efecte nocive. În cazul unor rezultate, incertitudinea a 
crescut: de exemplu, pentru oboseal\, certitudinea a 
fost cotat\ de la redus\ la moderat\ din cauza caracte-
rului indirect al dovezilor (ce provin doar de la persoa-
nele mai vârstnice). Certitudinea privind lipsa efectului 
asupra func]iei cognitive este sc\zut\, dar comitetul re-
cunoa[te c\ acest rezultat este mai pu]in relevant la pa-
cien]ii mai tineri, mai s\n\to[i. 

Acela[i lucru este valabil [i pentru efectele nocive. Cu 
toate acestea, comitetul a fost preocupat de povara tra-

tamentului pe toat\ durata vie]ii [i de cuantumul limi-
tat al dovezilor referitoare la prejudiciile pe termen lung 
ale hormonilor tiroidieni (ca efectele adverse cardiovas-
culare). În plus, pacien]ii pot avea un diagnostic întârzi-
at al altei boli (de exemplu, o tulburare afectiv\). 

Valori ;i preferin’e 
Comitetul se a[teapt\ la o mic\ variabilitate a modului 
în care pacien]ii percep lipsa beneficiului. Efectele no-
cive pot fi mai serioase, dat fiind faptul c\ SCH nu este 
o boal\ fatal\, iar majoritatea persoanelor se simt destul 
de bine atunci când sunt diagnosticate. În plus, efectele 
nocive poten]iale [i, în mod special, riscul de deces, pot 
fi apreciate diferit de c\tre pacien]i, în func]ie de calita-
tea vie]ii [i de comorbidit\]i. 

Probleme practice 
Figura 3 de pe bmj.com eviden]iaz\ principalele proble-
me practice legate de folosirea sau nefolosirea hormoni-
lor tiroidieni. Op]iunea de a trata implic\ o povar\ mai 
mare pentru pacien]i, având în vedere faptul c\ trata-
mentul necesit\ medica]ie zilnic\, monitorizare [i ana-
lize de sânge, posibil pe termen lung. Atât tratamentul 
cât [i lipsa lui pot genera anxietate. 

Cost ;i resurse 
De[i nu am luat în calcul costurile [i resursele în afara 
costurilor directe pentru pacien]i (de pild\, cele necom-
pensate), hormonii tiroidieni nu pot fi cost-eficien]i din 
cauza absen]ei unui beneficiu semnificativ, a poten]ialu-
lui de efecte nocive [i a costurilor asociate. 

Incertitudinea

Cercet\rile viitoare ar putea explora dac\ nu cumva 
exist\ vreun subgrup neidentificat de pacien]i c\rora 
tratamentul le aduce beneficii. Pân\ acum, toate rezul-
tatele analizate au dovedit c\ nu a fost identificat niciun 
astfel de subgrup sau m\car vreo tendin]\. O asemenea 
cercetare ar putea evalua dac\ se remarc\ vreun be-
neficiu mai mare în grupurile de persoane pentru care 
exist\ mai pu]ine dovezi [i deci mai mult\ incertitudi-
ne, precum cele mai tinere (circa ≤30 de ani) [i cele cu 
simptome mai severe. 

Exist\ incertitudine în privin]a posibilelor efecte no-
cive, ele fiind explorate numai în cadrul studiului clinic 
TRUST, care a constatat doar câteva evenimente dup\ 
o monitorizare de numai doi ani. Incertitudinea devine 
semnificativ\, îns\, numai dac\ exist\ dovezi în spriji-
nul existen]ei unui beneficiu. 

Conflicte de interese: Vede’i bmj.com. 

RAPID RECOMMENDATIONS
Treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline
A se cita: BMJ 2019;365:l2006
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2006

Traducere: Dr. Roxana }ucra

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

Dou[ persoane care s-au confruntat cu hipotiroidismul subclinic au 
f[cut parte din comitetul ghidului ;i au participat la întregul proces. 
Au identificat ;i evaluat rezultatele, contribuind la analiza valorilor ;i 
preferin’elor într-o videoconferin’[ ;i în discu’ii prin e-mail cu întregul 
comitet. Au men’ionat c[ pacien’ii pot fi îngrijora’i în privin’a agrav[rii 
sau a apari’iei hipotiroidismului clinic în lipsa tratamentului. Pentru 
a rezolva aceast[ problem[ este foarte important controlul regulat. 
Au remarcat, de asemenea, c[ pacien’ilor le este greu s[ ia o decizie 
atunci când nu se simt bine. 
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Mersul cu bicicleta la serviciu 
a început s[ ocupe un loc 
important în via]a personal\ a 
lui Mark Dornan [i în activitatea 
sa profesional\, îmbun\t\]indu-i 
s\n\tatea [i starea general\.

Dornan este medic generalist 
care lucreaz\ în parteneriat 
în cadrul unui cabinet din 
Gateshead, de]ine pre[edin]ia 

Newcastle Gateshead Clinical 
Commissioning Group  
(CCG – Grupul de Autorizare 
a Serviciilor Clinice) [i este 
formator pentru doctorii 
generali[ti. 

"Poate fi complicat s\ men]i-
nem echilibrul între toate  
rolurile pe care le avem în 
prezent ca medici", spune el. 

"E bine s\ avem în vedere 
debarasarea de dificult\]ile unui 
serviciu [i a de preg\tirea pentru 
confuntarea cu provoc\rile 
unuia nou" [i adaug\: "{i acas\ 
sunt foarte ocupat, cu copiii, cu 
biserica [i cu alte activit\]i în care 
sunt implicat. Îmi petrec timpul 
între cabinet [i CCG. Mersul pe 
biciclet\ e o bun\ modalitate de 
a face trecerea de la o ocupa]ie la 
cealalt\."

Dornan spune c\ tat\l s\u, tot 
medic generalist [i pre[edinte 
al trustului de asisten]\ primar\ 
local\, l-a inspirat s\ mearg\ cu 
bicicleta: "A ales s\ foloseasc\ 
bicicleta pentru a se men]ine 
în form\ [i a gestiona stresul 
profesional [i cel casnic."

Mersul pe biciclet\ îi permite 
lui Dornan s\ parcurg\ distan]a 
de acas\ la cabinet în circa 35 de 
minute – fa]\ de 20 de minute cu 
ma[ina – [i pe cea pân\ la sediul 
CCG în 20 de minute. Singurele 

DE CE...�Merg�cu�bicicleta�la�serviciu
Mark Dornan, medic generalist în regiunea de nord-est, îi poveste;te lui  
Adrian O’Dowd cum îl ajut[ mersul cu bicicleta la serviciu s[ elimine stresul,  
s[ se men’in[ în form[ ;i s[ fie un medic mai bun. 
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CUM SĂ FACI SCHIMBAREA

• Discuta’i cu colegii în vederea 
preg[tirii unor condi’ii favorabile 
mersului cu bicicleta la serviciu

• Asigura’i-v[ c[ locul de munc[ are 
condi’iile adecvate – du;uri, vesti-
are ;i spa’ii sigure pentru parcarea 
bicicletelor

• Ave’i în vedere reorganizarea pro-
gramului de lucru pentru a permite 
personalului s[ foloseasc[ bicicleta

• Lua’i în considerare utilizarea unei 
baze de ma;ini electrice

• Întocmi’i o schem[ de cump[rare a 
bicicletelor, astfel încât personalul 
s[ le poat[ achizi’iona prin serviciu

Atunci când 
m[ gr[besc 
;i nu merg cu 
bicicleta, îmi 
încep ziua prost
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situa]ii când nu îl poate practica sunt 
cele în care este de gard\ [i când face 
vizite la domiciliu.

Locurile de munc\ au nevoie de 
dot\ri adecvate pentru personalul 
care practic\ activit\]i fizice, e de p\
rere Donan. "Trebuie s\ te asiguri c\ 
ai în cl\dire du[uri, un vestiar unde s\ 
î]i schimbi hainele [i un loc unde s\-]i 
încui bicicleta," spune el.

"La CCG am mai f\cut un pas 
înainte [i avem acum o ma[in\ 
electric\ (jos), ceea ce înseamn\ c\ 
putem merge cu bicicleta pân\ acolo, 
dup\ care folosim ma[ina de serviciu 
dac\ avem nevoie. A fost, efectiv, o 
schimbare ce a contribuit la rezolvarea 
problemei parc\rii ma[inilor cu care 
se confruntau cei de la CCG."

Dornan este un aprig sus]in\tor 
al faptului c\ mersul pe biciclet\ 
îi îmbun\t\]e[te starea general\ la 
serviciu. "Pe ansamblu, folosirea 
bicicletei pentru a ajunge la serviciu 
este o experien]\ cu adev\rat 
pozitiv\. Î]i începi ziua bine. Atunci 
când m\ gr\besc [i nu merg cu 
bicicleta îmi încep ziua prost",  
spune el.

"Când merg cu bicicleta trebuie  
s\ plec de acas\ ceva mai devreme 
[i s\ m\ întorc mai târziu, îns\ 
avantajul e c\ sunt mai bine 
dispus la întoarcerea acas\, pentru 
c\ între timp reu[esc s\-
mi eliberez creierul de toate 
problemele de la serviciu. În acela[i 
timp, m\ ajut\ s\ îmi completez 

graficul s\pt\mânal de activitate 
fizic\."

{i adaug\: "To]i suntem foarte 
ocupa]i, dar dac\ vrem s\ fim 
doctori buni [i s\ nu ajungem la 
epuizare trebuie s\ avem grij\ de 
noi. Recomand cu t\rie mersul pe 
biciclet\. Te ajut\ s\ fii un doctor, 
un so] sau un p\rinte mai bun, dar e 
nevoie de un pic de planificare."

Adrian O’Dowd, Londra

CAREERS
WHY I . . . Cycle to work 

A se cita: BMJ 2019;364:l1979

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Din: Seminog OO, Scarborough P, Wright FL, 
Rayner M, Goldacre MJ. A crescut numărul celor 
care supravieţuiesc după un accident vascular 
acut. The BMJRo 2019;6:224-227.

1. Pentru prevenirea accidentului vascular cerebral este 
necesară identificarea şi gestionarea factorilor de risc 
tradiţionali, precum:
A. Dislipidemia
B. Hipertensiunea arterială
C. Excesul de alcool
D. Fibrilaţia atrială
E. Fumatul

Din: Heather Wardle. Jocurile de noroc şi 
sănătatea publică: avem nevoie de măsuri 
politice pentru a preveni efectele nocive.  
The BMJRo 2019;6:230-234.

2. Consecinţele extinse ale jocurilor de noroc asupra 
indivizilor, societăţii şi comunităţilor vizează:
A. Distrugerea relaţiilor familiale
B. Problemele financiare
C. Abuzul partenerilor de cuplu şi al copiilor
D. Formarea profesională
E. Sănătatea fizică şi mentală

Din: Peter Jacob, Claire Dow, Shawarna S Lasker, 
William M Drake, Tahseen A Chowdhury.
Hiponatremia în asistenţa primară.  
The BMJRo 2019;6:237-240.

3. Hiponatremia cronică este un factor de risc pentru:
A. Osteopenie
B. Osteoporoză
C. Demenţă
D. Fracturi de fragilitate
E. Hipotensiune arterială

4. Medicaţia cel mai frecvent incriminată drept cauză a 
hiponatremiei este reprezentată de:
A. Diureticele de ansă
B. Medicamentele antipsihotice
C. Medicamentele antidepresive
D. Medicamentele antihipertensive
E. Diureticele tiazidice

5. Cauzele primare ale hiponatremiei asociată cu 
hipovolemie sunt:
A. SIAD (sindromul secreţiei inadevate de hormon 
antidiuretic)
B. Insuficienţa renală 
C. Insuficienţa cardiacă
D. Insuficienţa hepatică
E. Hipertiroidismul

Din: Lara Zebic, Vinod Patel.  
Prevenirea osteonecrozei maxilare  

asociate medicamentelor.  
The BMJRo 2019;6:240-245.

6. Osteonecroza maxilară asociată medicaţiei este cel 
mai des datorată:
A. Terapiei cu bifosfonaţi
B. Terapiei cu Denosumab
C. Terapiei cu Romosozumab
D. Terapiei cu inhibitori de tirozin-kinază
E. Terapiei cu Bevacizumab

7. Alegeţi măsurile recomandate pentru prevenirea 
dezvoltării osteonecrozei maxilare la pacienţii cu risc:
A. Menţinerea unei bune igiene orale
B. Reducerea consumului de alcool
C. Întreruperea fumatului
D. Extracţiile dentare profilactice dacă există focare de 
infecţie
E. Administrarea de suplimente vitaminice

8. Printre simptomele osteonecrozei maxilare asociate 
medicamentelor se numără:
A. Căderea dinţilor
B. Ulceraţia mucoasei bucale peristentă peste  
două săptămâni
C. Gustul rău ori secreţia purulentă în gură
D. Febra
E. Furnicăturile sau amorţeala în buza inferioară

Din: GE Bekkering, T Agoritsas, L Lytvyn, et al. 
Tratamentul pentru hipotiroidismul subclinic: 
un ghid pentru practica clinică.  
The BMJRo 2019;6:246-250.

9. Alegeţi afirmaţiile exacte legate de hipotiroidismul 
subclinic:
A. Se defineşte pe baza nivelului crescut al TSH cu nivel 
normal al fT4
B. Evoluează întotdeauna fără simptome
C. Riscul evoluţiei spre hipotiroidism este de 2-5% pe an
D. Este asociat cu risc crescut de boală coronariană 
indiferent de valoarea TSH
E. Se poate manifesta prin simptome asemănătoare 
hipotiroidismului clinic

10. Au indicaţie de tratament următoarele categorii de 
pacienţi cu hipotiroidism subclinic:
A. Pacienţii peste 70 de ani cu valori mari ale TSH  
(peste 10 mIU/l) 
B. Pacienţii sub 70 de ani cu valori mari ale TSH  
(peste 10 mIU/l)
C. Femeile gravide
D. Pacienţii mai tineri (sub 65 de ani), simptomatici, cu 
valori intermediar crescute ale TSH (4-10 mIU/l)
E. Pacienţii peste 65 de ani cu valori intermediar crescute 
ale TSH (4-10 mIU/l)

Chestionar realizat cu sprijinul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca
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