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nera în rândul pacien]ilor mai 
multe temeri cu privire la s\n\ 
tate ori chiar prejudicii? Exist\ 
unele dovezi ce atest\ faptul c\ 
preprinturile pot accelera pro
gresul în gestionarea epidemi
ilor de boli infec]i  oase,7 dar 
cum r\   mâne cu cercetarea me
dical\ f\r\ un caracter prioritar 
v\dit? Oare imperativul unor 
interven     ]ii rapide poate fi con
trabalnasat de m\suri adecvate 
pentru protec]ia publicului?

O astfel de dezbatere a mai 
avut loc în spa]iul creat de 
The BMJ: cu peste 20 de ani în 
urm\, redactorul [ef adjunct 
Tony Delamothe ia între
bat pe cititori cum ar trebui 
s\ fie gestionate preprin turile 
electronice,8 iar r\spun surile9 

au fost similare cu discu
  ]iile de acum. Sa ajuns la con
cluzia c\ etichetarea clar\ a 
preprinturilor ar putea permi
te folosirea lor în condi]ii de 
siguran]\.8 Ca urmare, BMJ 
(grupul editorial care public\ 
The BMJ) a lansat, în 1999, pri
mul server de preprinturi clini
ce, ClinMedNetPrints.org, care 
a func]ionat pân\ în 2008 [i a 
primit circa 80 de lucr\ri înain
te de a fi închis din cauz\ c\ nu 
era exploatat. 

în această lună
EDITORIAL

Un�server�nou�de�preprinturi�pentru� 
cercetarea�medicală
Se anun’[ lansarea medRxiv pentru accesarea mai rapid[ a dovezilor de calitate mai bun[

Preprinturile – versiuni preli
minare ale articolelor de cer
cetare – au fost vehiculate în 
rândul cercet\torilor timp de 
decenii. La început erau tri
mise cola boratorilor [i cole
gilor de breasl\ din întreaga 
lume cópii tip\rite ale manu
scriselor, pentru comenta
rii înaintea trimiterii oficia
le spre publicare. Odat\ cu a
pari]ia internetului, în special 
fizicienii au adoptat circula  
  ]ia electronic\ a preprinturilor, 
în principal pe serverul arXiv 
(https://arxiv.org/). Leau ur
mat exemplul cercet\torii în 
domeniul [tiin]elor naturii,1 fo
losind mai ales serverul dedicat 
bioRxiv (https://biorxiv.org). 
Cei din sfera clinic\, îns\, au 
fost mai reticen]i în privin]a  
utiliz\rii preprinturilor electro
nice, de teama unor eventua
le riscuri. 

Principalele argumente pen
tru publicarea lucr\rilor în for
ma lor preliminar\ sunt, în pri
mul rând, posibilitatea dea a
plica mai rapid rezultatele 
cercet\   rii dac\ acestea vor fi 
disponibile mai repede dup\ fi
nalizare [i, în al doilea rând, 
îmbun\t\]i   rea articolelor prin 
feedbackul de la un grup mai 

mare de cititori, în paralel cu 
evaluarea inter pares de c\tre 
exper]i. Estim\ri simple su
gereaz\ c\ reducerea la jum\ 
tate a întârzierii cu care este co
municat un rezultat poate du
bla viteza mersului înainte al 
cercet\rii.2 Finan]atorii ambi    ]i
o[i folosesc preprinturile [i alte 
m\   suri cu scopul dea accelera 
ritmul cercet\rii.3

Accesul public
Au existat îns\ dubii în leg\  
tur\ cu acordarea accesului pu
blic la cercetarea clinic\ pre
liminar\.46 Oare ar putea ge

Dup[ 
p[rerea 
noastr[, 
comunitatea 
va avea cele 
mai mari 
beneficii 
de pe urma 
unui server 
pentru 
preprinturi 
specific 
cercet[rii 
clinice
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Vremurile sau schimbat îns\ 
[i suntem de p\rere c\ r\mâne 
valabil\ utilitatea unui server 
pentru preprinturi clinice in
dependent. Cercetarea clinic\ 
poate fi g\sit\ r\spândit\ pe di
verse servere de preprinturi, de 
la bioRxiv [i arXiv pân\ la ser
vere înfiin]ate de editori în ve
derea stabilirii de conexiuni cu 
revistele lor.10 Dup\ p\rerea 
noastr\, comunitatea va avea 
cele mai mari beneficii de pe 
urma unui server de preprin
turi specific cercet\rii clinice, 
protejat corespunz\tor [i neco
nectat cu anumite reviste sau 
trusturi editoriale, dar capabil 
s\ furnizeze o arhiv\ central\, 
u[or accesibil\. 

Prin urmare, BMJ î[i 
anun]\ parteneriatul cu 
Yale University [i Cold Spring 
Harbor Laboratory pentru 
lansarea medRxiv. Harlan 
Krumholz [i Joseph Ross, cer
cet\tori clinici la Yale, sunt de 
mult timp sus]in\tori ai pre
printurilor,4 iar Cold Spring 
Harbor Laboratory utilizeaz\ 
serverul de preprinturi bioRxiv 
pentru [tiin]ele naturii. BMJ 
î[i aduce contribu]ia prin în
delungata sa experien]\ în pu
blicarea [i evaluarea cercet\ 
rii clinice, investigând etica [i 
efectele schimb\rilor în sfera 
editorial\.11, 12

Procese subtile 
Preg\tind lansarea medRxiv, 
neam axat pe procesele subti
le [i pe fluxurile de lucru care 
credem c\ vor reduce posibili
tatea producerii unor efecte no
cive, p\strând în acela[i timp 
avantajele rapidit\]ii [i transpa
ren]ei. Un prim pas îl va con
stitui furnizarea, de c\tre au
tori, a unei game variate de de
clara]ii cu privire la activitatea 
lor: cum a fost efectuat\ [i pre
zentat\, ce conflicte de intere
se au avut [i detalii legate de 
aprobarea etic\. Apoi, înain
te de postare, toate manuscrise
le vor fi supuse mai multor run
de rapide de screening. Prima 

va confirma încadrarea în ca
tegoria lucr\   rilor de cerceta
re (medRxiv nu va accepta ra
poarte de caz sau opinii izolate, 
de exemplu) [i va viza proble
mele legale evidente, ca plagi
atul [i def\imarea. Un cercet\ 
tor dintrun domeniu relevant 
va verifica, ulterior, con   ]i    nutul 
de baz\ [i organizarea articolu
lui – dar medRxiv nu gireaz\ 
metodele, ipotezele, concluziile 
unui manuscris [i nici calitatea 
lui [tiin]ific\. În final, o între
bare esen]ial\ a screening ului 
va fi dac\ preprintul ar putea 
cumva s\ creeze prejudicii pa
cien]ilor individuali sau publi
cului. Dac\ exist\ vreun dubiu 
în acest sens, medRxiv nu va 
posta preprintul, iar autorii vor 
fi încuraja]i s\ publice numai 
dup\ evaluarea inter pares. 

Prin postarea preprinturilor, 
autorii pot s\ contribuie la sti
mularea deschiderii [i transpa
ren]ei [i la reducerea risipei din 
cercetare generat\ de încerc\  
rile repetate [i de neprezenta
rea rezultatelor. Ajutând la asi
gurarea unui echilibru între si
guran]\ [i rapiditate, credem 
c\ medRxiv poate furniza un 
serviciu valoros comunit\]ii 
cercet\  rii clinice. Vom comu
nica în mod regulat rezultatele 
oric\rui demers [tiin]ific ce ex
ploreaz\ efectele preprinturilor 
[i îi încuraj\m pe ter]i s\ ia leg\ 
 tura cu noi ca s\ afle ce posibi
lit\]i de cercetare exist\. Îi în
demn\m de asemenea pe to]i 
cititorii The BMJ [i ai celorlal
te publica     ]ii similare s\ citeasc\ 
[i s\ stocheze preprinturile în 
medRxiv. A[tept\m cu interes 
s\ v\ prezent\m vor evolua lu
crurile.

T Bloom, The BMJ, Londra 
tbloom@bmj.com

EDITORIAL
New preprint server for medical 
research 

A se cita: BMJ 2019;365:l2301
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliogra-
fie, la:  http://dx.. doi:10.1136/bmj.l2301
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Vaccinarea obligatorie 
ar cre;te rata imuniz[rii, 
asigurând protec’ia tuturor 
copiilor de vârst[ ;colar[, 
spune Eleanor Draeger. 
Helen Bedford ;i  
David Elliman sunt îns[ 
îngrijora’i în privin’a 
impactului poten’ial 
asupra încrederii în 
cadrele medicale ;i ar 
dori s[ exploreze mai 
întâi obstacolele în calea 
vaccin[rii 

Eleanor Draeger, doctor specialist în 
s[n[tate sexual[ ;i redactor medical, 
Gravesend  
elsdraeger@hotmail.com

Anul trecut, Unicef a publicat un ra
port relevant despre vaccinare, iar 
în luna mai a.c. a declarat c\, po
trivit estim\rilor, 169 de milioane 
de copii din întreaga lume au pier
dut, în 20102017, o prim\ doz\ 
de vaccin antirujeolic – în medie, 
21,1 milioane de copii pe an, in
cluzând peste 500 000 de copii din 
Marea Britanie. 

Vaccinarea pentru rujeol\, oreion 
[i rubelol\ (MMR) se efectueaz\, 
în Marea Britanie, în propor]ie de 
94,9% pentru prima doz\, dar scade 
la 87,2% pentru cea dea doua, sub 
pragul de 95% necesar pentru a pro
duce imunitate colectiv\. Dac\ rate
le vor continua s\ scad\, risc\m s\ 
avem din nou epidemie de pojar. 

În afar\ de accesul gratuit la 
vaccinurile recomandate de gu
vern, de care beneficiaz\ în pre
zent Marea Britanie, exist\ mai mul
te modalit\]i de augmentare a rate
lor vaccin\rii: educa]ia (incluzând 
comunicarea [i implicarea public\), 
stimulentele [i legisla]ia. Educa]ia 
este practicat\ pe scara cea mai 
larg\, dar sursele online legitime 
cu privire la vaccinare sunt în com
peti]ie cu [tirile false [i cu retorica 
"antivaccinare". Un studiu din 2010 
a ar\tat c\ vizualizarea unui website 
care critica vaccinurile a dus la cre[
terea percep]iei riscurilor vaccin\rii 
[i la sc\derea inten]iei de a se vacci
na în rândul popula]iei.

Politici punitive 
În alte 11 ]\ri europene este obli
gatorie vaccinarea pentru cel pu]in 
una din bolile copil\riei, nou\ din
tre ele incluzând printre acestea [i 
pojarul. În iulie 2017, Italia a m\ 
rit num\rul vaccin\rilor obligato
rii de la patru la zece, pentru a in

clude vaccinul antirujeolic. P\rin]ii 
sunt amenda]i dac\ î[i trimit copiii 
la [coala primar\ nevaccina]i. În ia
nuarie 2018, ministerul s\n\t\]ii 
din Italia a raportat c\, dup\ aplica
rea noii legi, au fost vaccina]i 29,8% 
dintre copiii nevaccina]i n\scu]i în 
perioada 2011–2015. 

Australia nu are vaccinare obli
gatorie, folosind, în schimb, stimu
lente financiare [i o vaccinare cvasi
obligatorie. Politica sa na]ional\, in
titulat\ "niciun ban f\r\ injec]ie", îi 
împiedic\ pe p\rin]i s\ primeasc\ 
unele beneficii financiare dac\ 
imuniz\  rile copiilor nu sunt la zi ori 
dac\ nu au un certificat medical va
lid care s\i scuteasc\ de vaccinare. 
Patru state au o politic\ suplimen
tar\ denumit\ "nicio joac\ f\r\ in
jec]ie", prin care copiii nu pot fi în
scri[i la [coal\ sau la gr\dini]\ f\r\ 
dovada c\ sunt imuniza]i ori f\r\ 
scutirea medical\. Aceste politici au 
crescut rata vaccin\rii: în urm\toa
rele [ase luni dup\ adoptarea le
gii din 2015 au fost imuniza]i peste 
5 000 de copii nevaccina]i anterior.

Legisla]ia britanic\ vizeaz\ ame
liorarea s\n\t\]ii fiec\rui cet\]ean 
în parte sau a celei publice pe mai 
multe c\i – de exemplu, o lege care 
interzice vânzarea tutunului la per
soanele cu vârsta sub18 ani [i alta 
ce interzice fumatul în spa]iile pu
blice închise, reducând, astfel, fuma
tul pasiv. 

Este necesar ca, în prezent, 
Marea Britanie s\ adopte o lege me
nit\ s\ creasc\ ratele vaccin\rii, dat 
fiind faptul c\ m\surile în vigoa
re nu men]in un nivel suficient de 
ridicat pentru a asigura imunita
tea colectiv\. Întrun articol recent, 
Trentini [i colegii s\i au simulat 
efectul asupra sensibilit\]ii la ruje
ol\ pe care îl vor avea în viitor ac
tualele strategii de vaccinare. Ei au 
ajuns la concluzia c\ sar putea ca în 
Marea Britanie s\ se impun\ intro
ducerea vaccin\rii obligatorii, pen

da
Este necesar ca Marea Britanie s[ adopte o 
lege menit[ s[ creasc[ ratele vaccin[rii, cele 
înregistrate în prezent nefiind men’inute de 
m[surile actuale la cote suficient de ridicate 
pentru a asigura imunitatea colectiv[
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tru a reduce sensibilitatea suficient 
de mult ca rujeola s\ fie eliminat\. 
În trecut, în Marea Britanie a fost 
obligatorie vaccinarea: legea vac
cin\rii din 1853 a fost aprobat\ 
pentru a cre[te imunizarea la vari
ol\. Ca urmare, a fost imediat în
fiin]at\ AntiVaccination Ligue 
(Liga Antivaccinare), care a or
ganizat proteste pe întreg terito
riul ]\rii [i, în cele din urm\, a ob]i 
nut schimbarea legii cu permiterea 
obiec]iei morale. În prezent, argu
mentele scepticilor în privin]a vac
cin\rii sunt foarte asem\n\toare cu 
cele folosite în anii 1800, mul]i p\ 

rin]i având convingerea gre[it\ c\ 
vaccinurile sunt nocive, nenaturale 
[i încalc\ libert\]ile civile.

Protec’ia celor vulnerabili
Eticienii au adus totu[i argumente 
c\ vaccinarea obligatorie este accep
tabil\, sugerând c\ persoanele care 
nu î[i vaccineaz\ copiii pot periclita 
s\n\tatea celorlal]i – în special a ce
lor care nu pot fi vaccina]i din cau
za vârstei sau a imunosupresiei, fiind 
astfel mai vulnerabili. Brennan, de 
exemplu, spune: "Vaccin\rile obli
gatorii, impuse cu for]a, pot fi justifi
cate nu cu argumente paternaliste, ci 

pe motiv c\ indivizii pot fi împiedi
ca]i s\ supun\ colectivitatea unui risc 
injust." 

Adoptarea unei legi care le in
terzice copiilor s\ vin\ la gr\dini]\ 
sau la [coal\ dac\ fie nu au vac
cin\rile la zi, fie nu au scutire medi
cal\ ar permite urm\toarea obiec
  ]ie moral\: p\rin]ii care nu au fost 
de acord cu vaccinarea copiilor ar 
putea s\ refuze imunizarea dac\ nu 
exist\ niciun risc pentru vreun copil 
care nu poate fi vaccinat din motive 
medicale. Aceasta ar permite nu nu
mai libertatea dea alege, ci [i pro
tec]ia copiilor vulnerabili.

nu Înainte de-a avea în vedere vaccinarea obligatorie, trebuie s[ rezolv[m unele 
dintre problemele de infrastructur[. Are fiecare cabinet de medicin[ general[ o 
structur[ organizatoric[ pentru imunizare?

Helen E Bedford, profesor în specialitatea 
s[n[tatea copiilor,   
David A C Elliman, medic specialist 
pediatru,  UCL Great Ormond Street 
Hospital, Londra   
david.elliman@nhs.net

În ciuda celor mai mari rate de 
imunizare antirujeol\ atinse vreo
dat\ în Europa, în 2018 sa înregis
trat [i cel mai mare num\r de ca
zuri din acest deceniu (82 596), sol
date cu 72 de decese – numai în 
Anglia au fost semnalate 966 de ca
zuri, cele mai multe în decurs de 
cinci ani.

De[i avem la dispozi]ie un vaccin 
destul de ieftin, foarte eficient, cu 
dovezi de siguran]\ excelente, ru
jeola a redevenit o problem\ glo
bal\. Copiii neimuniza]i prezint\ un 
risc nu numai pentru ei, ci [i pen
tru al]ii care nu pot fi vaccina]i, ast
fel încât nu este surprinz\tor fap
tul c\ a reap\rut pe agend\ vaccina
rea obligatorie, a c\rei introducere 
este avut\ în vedere de c\tre ex
per]ii din cadrul  serviciilor medica
le. Este necesar, îns\, ca mai întâi s\ 
analiz\m motivele acestei resurgen 
  ]e a rujeolei [i dovezile în sprijinul 
posibilelor interven]ii. 

În Marea Britanie, num\rul ce
lor care au primit o singur\ doz\ 
de vaccin MMR la vârsta de doi 
ani a sc\zut treptat, de la un vârf 
de 92,7% în 20132014, la 91,2% în 
20172018. La vârsta de cinci ani, 
vaccinarea ajunge la 95% pentru 
o doz\ [i 87,2% pentru dou\ doze. 
Aceste statistici globale ascund, 
îns\, o varia]ie mare la nivel na]io
nal, care explic\ de ce epidemiile 
sunt localizate.

Dificult[’ile pentru infrastructur[
Motivele nevaccin\rii variaz\ de 
la o ]ar\ la alta [i de la o regiune 
la alta. Sa sugerat c\ unul dintre 
principalii factori incriminan]i 
ar fi rezisten]a la vaccin, ce are o 
pondere semnificativ\ în unele 
]\ri, dar care e situa]ia în 
Marea Britanie? În ]\  rile cu venituri 
mari, propor]ia p\  rin]ilor care 
refuz\ toate vaccinurile este de circa 
12%. O minoritate semnificativ\ a 
p\rin]ilor au temeri, dar de obicei 
ele pot fi înl\turate eficient prin 
discu]ii cu medici bine informa]i, 
în care marea majoritate a popu 
la]iei are înc\ mult\ încredere. Mai 
importante sunt dificult\]ile în calea 
acces\rii serviciilor. 

Astfel, înainte de a lua în conside
rare vaccinarea obligatorie, ar tre
bui s\ rezolv\m unele dintre pro
blemele de infrastructur\. Are 
fiecare cabinet de medicin\ ge
neral\ un serviciu de imunizare? 
Avem sisteme adecvate de apela
re în func]iu  ne? Sunt condi]iile în 
care se desf\  [oar\ imunizarea favo
rabile copiilor [i familiilor? Orele 
[edin]e    lor de imunizare sunt potri
vite pentru familiile tinere sau co
incid cu orele la care ceilal]i copii 
sunt lua]i de la [coal\ ori de la gr\ 
dini]\? Este oportun\ oferirea imu
niz\rii în alte locuri frecventate de 
copii, ca serviciile clinice ambulato
rii [i gr\dini   ]ele (important în speci
al pentru copiii cu vaccin\ri întârzi
ate)? Are personalul suficient timp 
pentru a discuta cu p\rin]ii [i a fost 
instruit s\ rezolve problemele ce se 
pot ivi?

Consecin’e incerte 
Numai atunci când aceste compo
nente vor fi puse la punct ar tre
bui s\ ne gândim la vaccinarea 
obligatorie. Chiar [i atunci, ne în
treb\m dac\ ar fi adecvat\ pen
tru Marea Britanie sau ar putea 
avea consecin   ]e neinten]ionate? Nu 
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sunt concludente dovezile c\ vac
cinarea obligatorie a fost eficient\ 
în alte ]\ri [i ele nici nu exist\ în 
Marea Britanie. Ar mai avea încre
dere p\rin]ii în NHS (sistemul pu
blic de s\n\tate britanic) [i în ca
drele medicale în cazul în care da
tele de la medicii generali[ti ar fi 
folosite pentru a decide dac\ un co
pil va fi admis la [coal\ sau dac\ 
o familie va primi anumite benefi
cii de asisten]\ social\? Suntem de 
p\rere c\ vaccinarea obligatorie ar 
putea aduce prejudicii în aceast\ 
privin]\. 

Înc\ o întrebare la fel de impor
tant\: va func]iona? Dac\ intra
rea la [coal\ a copiilor nu este per
mis\, unii p\rin]i foarte hot\râ]i s\ 
se opun\ vaccin\rii ar putea recur
ge la înv\]atul acas\, sau grupuri de 
p\rin]i care gândesc la fel ar putea 
înfiin]a gr\dini]e nereglementate, 
neoficiale. Este corect ca [ansele în 
via]\ ale copiilor – care depind atât 
de mult de educa]ie – s\ fie com
promise din cauza convingerilor p\ 
rin]ilor? Dac\ ajutoarele sociale ar 
fi condi]ionate de vaccinare, ar su
feri dispropor]ionat tocmai p\rin]ii 
mai pu]in avu]i, dar hot\  râ]i. Unii 
p\rin]i care erau indeci[i pot deve
ni mai reticen]i, nefiind de acord 
ca statul s\ le impun\ cum s\[i 
creasc\ copiii. 

Am fost încânta]i s\ vedem c\ 
o dezbatere recent\ a Camerei 
Lorzilor sa încheiat în favoarea 
îmbun\t\]irii serviciilor, [i nu a 
obligativit\]ii. Spre deosebire de 
Trentini [i colegii s\i, noi credem 
c\ Marea Britanie ar trebui s\ se 
axeze pe îmbun\t\]irea infrastruc
turii [i s\ nu ri[te alienarea inutil\ a 
p\  rin]ilor.

HEAD TO HEAD
Is coercion the answer to low rates of 
measles vaccination?
A se cita: BMJ 2019;365:l2359

LIDERI DE OPINIE IMPORTANŢI 

Medici�şi�pacienţi�plătiţi�
pentru�a�avea�influenţă�
pe�Instagram�şi�YouTube�
Dac[ ave’i adep’i, ve’i g[si o mul’ime de posibilit[’i de 
a câ;tiga bani promovând m[rci de produse medicale ;i 
medicamente pe re’elele sociale.  Kim Thomas ne arat[ 
cine procedeaz[ a;a ;i cum anume

În 2015, Kim Kardashian a publicat, pentru fanii ei de pe Instagram 
(acum în num\r de 140 de milioane), o postare în care elogia beneficii
le unui medicament pentru grea]a matinal\, Diclegis (succinat de doxi
lamin\–piridoxin\). Potrivit datelor disponibile, Kardashian, care era 
gravid\ în acea perioad\, a fost pl\tit\ cu 500 000 $ (400 000 £) pen
tru postare. Se pare c\ investi]ia a meritat pentru c\, în decurs de câte
va luni, vânz\rile medicamentului au crescut cu 21%. 
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Neimpresionat\ îns\, FDA a sanc]ionat 
produc\torul Duchesnay pentru c\ postarea 
nu men]ionase efectele adverse ale medica

mentului. În 2017, Kardashian a promovat 
din nou Diclegis pe Instagram, având grij\ 
s\ includ\ informa]iile cerute.

Companiile au admis, cu mult timp în 
urm\, c\ folosirea unor persoane în care 
publicul are încredere – lideri de opinie 
importan]i, cum li se mai spune –  
reprezint\ un mod eficient de a[i promova 
produsele. 

"Fenomenul a fost îns\ supraalimentat de 
internet," spune Jonathan Moreno, profesor 
de etic\ medical\ [i de istoria [i sociologia 
[tiin]ei la Universitatea din Pennsylvania. 

În zilele noastre, liderii de opinie pot in
fluen]a, prin re]elele sociale, mii sau chiar 
milioane de adep]i. Instagram, cu un mi
liard de utilizatori, dintre care o treime au 
vârste de 2534 de ani, reprezint\ o ofert\ 
atr\g\toare în mod special pentru compa
niile de produse medicale sau de s\n\tate 
care vor s\ ajung\ la oamenii tineri, poate 
mai u[or de influen]at.

Extrem de receptivi 
"Dac\ petreci mult timp pe re]elele sociale, 
ai o problem\ medical\ [i mai e[ti [i tân\r, 
e[ti extrem de receptiv la ceea ce face o per
soan\ atr\g\toare care se confrunt\ cu ace
ea[i situa]ie ca tine," spune Moreno. 

REGULILE INFLUEN”ÃRII OPINIEI PUBLICE

Nu e nevoie de prea mult[ imagina’ie pentru a în’elege c[ fenomenul 
de influen’are a opiniei publice poate permite abuzul. În Marea Britanie 
exist[ reglement[ri cu privire la ceea ce pot ;i nu pot s[ posteze factorii 
de influen’[ din domeniul s[n[t[’ii. 

În primul rând, codul obligatoriu al Committee of Advertising Practice 
(Comitetul Practicii Publicitare) precizeaz[ c[ factorii de influen’[ trebuie 
s[ men’ioneze c[ au fost pl[ti’i de o firm[ pentru con’inutul promovat. 
Advertising Standards Agency (Agen’ia Standardelor Publicitare), ce 
asigur[ respectarea codului, are recomand[ri potrivit c[rora con’inutul 
pl[tit de o alt[ parte, ce de’ine "controlul", trebuie s[ fie eviden’iat clar ca 
reclam[. 

În al doilea rând, promovarea public[ a medicamentelor care se 
elibereaz[ numai cu re’et[ este interzis[ în Marea Britanie, iar cadrelor 
medicale nu li se pot oferi niciun fel de avantaje pecuniare pentru a face 
reclam[ medicamentelor.

În SUA este permis[ promovarea public[ a medicamentelor pe baz[ de 
re’et[, dar FDA (Food and Drug Administration – Administra’ia Alimentelor 
;i Medicamentelor) insist[ s[ fie men’ionate toate riscurile. Conform reco-
mand[rilor f[cute de Federal Trade Commission (FTC – Comisia Comer-
’ului Federal), factorii de influen’[ trebuie s[ declare rela’iile cu firmele. 

Karen Koslow, director executiv al agen’iei de marketing Wellness Am-
plified din SUA, spune: "Nu cred c[ toat[ lumea se conformeaz[ în m[su-
ra cerut[ de noi." Wellness Amplified le aduce la cuno;tin’[ factorilor de 
influen’[ c[ trebuie s[ respecte recomand[rile FTC, inclusiv, de exemplu, 
folosirea semnului #ad (pentru publicitate).
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În Marea Britanie, nimeni nu are o influ
en]\ similar\ cu cea a lui Kardashian pe 
re]elele sociale – [i nici nu e pl\tit ca ea. 
Totu[i, exist\ oportunit\]i pentru factorii de 
influen]\ online care vor s\ colaboreze cu 
companiile de produse pentru s\n\tate.

Josh Wolrich, un chirurg din cadrul NHS 
(sistemul public de s\n\tate britanic) care 
a intrat pe Instagram ca s\ î[i consemneze 
sc\derea în greutate, are acum 155 000 de 
adep]i. El subliniaz\ pe contul s\u impor
tan]a unei rela]ii s\n\toase cu mâncarea [i 
condamn\ ceea ce nume[te "cultura alimen
ta]iei care se asociaz\ cu sl\bitul."

"Preten’ios" cu ceea ce promoveaz[ 
Wolrich accept\ [i sponsorizare de la com
panii, cerând minimum 400 £ pentru fieca
re postare. Ca medic cu norm\ întreag\, el 
spune c\ î[i poate permite s\ fie "foarte pre
ten]ios" în privin]a a ceea ce este pl\tit s\ 
promoveze.

Referitor la un contract recent încheiat 
cu Nuffield Health, ce de]ine câteva s\li de 
gimnastic\, afirma: "Mam bucurat s\ pro
movez împreun\ cu ei mesajul de a nu face 
gimnastic\ dintrun sentiment de vinov\]ie 
[i s\ abordez problemele pe care le implic\ 
folosirea indicelui masei corporale [i a gre
ut\]ii ca singura metod\ de determinare a 
st\rii de s\n\tate... Apoi am spus c\ exist\ 
multe alte modalit\]i prin care î]i po]i eva

lua s\n\tatea ca, de pild\, colesterolul [i ten
siunea arterial\. Astfel am putut promova 
firma lor întrun mod perfect concordant cu 
mesajul pe care îl transmit pe re]elele soci
ale." 

De exemplu, întro postare pe Instagram 
marcat\ "AD" (pentru reclam\), el scrie: 
"Exerci]iile fizice nu ar trebui s\ fie lega
te de sl\bit. Exist\ ATÂT de multe moti
ve mai bune. Masa muscular\ este unul din
tre cei mai importan]i factori determinan]i 
ai s\n\t\]ii [i, cu toate c\ po]i s\]i amelio
rezi s\n\tatea cardiovascular\ acas\, sunt un 
mare sus]in\tor al mersului la sal\ [i al ri
dic\rii de greut\]i." 

Al]i medici folosesc re]elele sociale pentru 
a[i promova produsele proprii. De pild\, 
Sam Bunting este un dermatolog privat care 
utilizeaz\ YouTube, unde are 77 000 de 
abona]i, pentru a da recomand\ri de îngriji
re a pielii [i a[i promova produsele derma
tocosmetice proprii. 

Consumatorilor le este greu s\ afle unde 
pot g\si "informa]ii de calitate" pe inter
net, declar\ ea pentru The BMJ; promovarea 
propriilor ei produse îi permite s\ fie "trans
parent\ [i deschis\."

"Este clar ce con]ine lista ingredientelor: 
nu sus]inem ceva nerealist." De exemplu, 
Bunting spune despre lo]iunea ei de plaj\ c\ 
"se usuc\ repede" [i "amelioreaz\ petele."  

A avut contracte ocazionale pentru a pro
mova alte firme, dar sus]ine c\ publicitatea 
f\cut\ de ea era "concordant\ cu m\rcile pe 
care lea[ recomanda oricum." Contractele 
respective includeau [i conferin]e de pres\ 
sau cu public format din consumatori, pe 
teme relevante pentru m\rcile în cauz\  
(de pild\, pielea uscat\ sau acneea). 

Asocierea m[rcilor de produse cu factorii de 
influen’[  
Pentru cei din afar\, rela]ia dintre m\rci
le de produse [i factorii de influen]\ poate 
p\rea opac\. A[adar, cum decurge? Karen 
Koslow este director executiv [i cofonda
tor al Wellness Amplified, o agen]ie de mar
keting cu baza în New York, care asociaz\ 
m\rcile de produse pentru s\n\tate (mai 
mult medicamente eliberate f\r\ prescrip]ie 
medical\ [i produse de consum decât medi
camente pe baz\ de re]et\) cu factorii de in
fluen]\ din cei 4 000 înregistra]i în puternica 
baz\ de date a agen]iei.

Factorii de influen]\ sunt fie cadre medi
cale, fie antrenori de sport [i instructori de 
yoga ori chiar pacien]i cu boli cronice. Unii 
au milioane de adep]i pe re]elele sociale; 

PRODUCÃTORUL DE MEDICAMENTE CELGENE :I PACIENTA LOUISE ROE 

Louise Roe este blogger de mod[ ;i are 700 000 de adep’i pe Instagram. A fost di-
agnosticat[ cu psoriazis ;i are un "parteneriat pl[tit" cu compania de biotehnologie 
Celgene, care produce medicamentul prescris pentru psoriasis Otezla (apremilast). 
F[r[ a numi acest produs, Roe ;i-a asociat contul de Instagram cu o postare de pe 
pagina de internet a companiei Celgene, în care poveste;te cum a "schimbat locul" 
pentru o zi cu o alt[ pacient[ cu psoriazis din New York. 
"#Ad Am avut recent o experien’[ fantastic[, schimbând locul pentru o zi cu Alycia, 
analist financiar care sufer[ tot de psoriazis. Am înv[’at enorm de la ea ;i sper c[ 
are ;i ea aceea;i impresie. www.psoperspective.com for more! xoxo." Postarea a 
fost marcat[ ca reclam[, iar link-ul afi;at de Roe redirec’ioneaz[ spre o pagin[ de 
internet a companiei Celgene din SUA, ce promoveaz[ Otezla.
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al]ii – pe care Koslow îi nume[te "microfactori de in
fluen]\" – au între 5 000 [i 25 000. Unii folosesc bloguri 
sau Facebook pentru a distribui con]inut în format mai 
mare, în timp ce al]ii prefer\ Instagram sau YouTube. 

De exemplu, întro recent\ campanie de marketing 
pentru vitaminele prenatale, Koslow a asociat marca 
Bayer’s One A Day cu cadre medicale, care au discutat 
pe blogurile proprii despre importan]a vitaminelor pre
natale în general, f\r\ a men]iona marca. 

Ea a mai adus exper]i în fitness, speciali[ti în nutri]ie 
[i "m\mici s\n\toase" pentru a promova vitamine
le [i a se conecta cu blogurile exper]ilor. Koslow nu 
a dat numele factorilor de influen]\, dar la c\uta
rea #oneadayprenatal apar post\ri ale bloggerului de 
fitness Amy Kiser Schemper [i ale m\micii blogger 
Courtney Horan.  

De obicei, spune Koslow, factorii de influen]\ cre
eaz\ cel pu]in dou\ pân\ la patru post\ri pentru o cam
panie, dar uneori firmele lucreaz\ cu ei timp de pân\ 
la [ase luni. Pot câ[tiga de la 2 000 $ (pentru câteva 
post\ri pe Instagram ale unui microfactor de influen]\) 
pân\ la 20 000 $ în cazul unui factor de influen]\ cu un 
milion de adep]i, care produce con]inuturi multiple. 

Comercian]ii [tiu acum c\ unii factori de influen]\ au 
pl\tit pentru a dobândi un num\r mare de adep]i, ast
fel încât succesul unei campanii se m\soar\ prin efec
tul post\rii (de pild\, num\rul de "likes") sau prin cuan
tumul persoanelor care merg mai departe la pagina de 
internet a produsului. 

Koslow consider\ c\ agen]ia ei face un serviciu pu
blicului, oferind informa]ii de bun\ calitate despre s\n\ 
tate în contextul "masivei dezinform\ri la care sunt ex
pu[i consumatorii."   

Dezbatere etic[ deschis[ 
Nu exist\ niciun dubiu, spune Moreno, c\ "industria 
farmaceutic\ este implicat\ în folosirea re]elelor socia
le prin con]inutul sponsorizat, iar transparen]a este ade
sea omis\." 

"Nu mi se pare satisf\c\tor din punct de vedere etic 
ca deabia dup\ o mul]ime de clickuri s\ auzi o fraz\ 
degajat\ de genul, «A, da, sunt pl\tit(\) de companie»." 
Poate fi îns\ greu de hot\rât c\ aceasta este o înc\lcare 
a legii sau a codului de practic\ în publicitate, spune el. 

Poate fi dificil\ elaborarea unei politici pentru publi
citatea pl\tit\ online: "În SUA, jurisdic]ia FDA se su
prapune cu cea a Federal Trade Commission, în cazul 
în care se hot\r\sc s\ o foloseasc\. Îmi imaginez c\ in
fluen]a lor asupra post\rilor originare din alte jurisdic]ii 
este limitat\ din considerente practice. Re]ine]i cât este 
de greu pentru Facebook sau Google s\ urm\reasc\ ce 
apare pe platformele lor," spune Moreno. 

Advertising Standards Agency nu are niciun control a
supra factorilor de infuen]\ din afara Marii Britanii, chiar 
dac\ ace[tia îi vizeaz\ pe consumatorii britanici. Totu[i, 
dac\ autoritatea corespunz\toare din str\in\tate nu aplic\ 
un "sistem de reclama]ie transfrontalier," autoritatea brita
nic\ declar\ c\ "va lua m\suri în limita posibilit\]ilor."  

Factorii de influen]\ cu care am vorbit î[i consider\ 
activitatea o for]\ a binelui: Wolrich sus]ine c\ el î[i fo
lose[te platforma pentru a promova mesaje bazate pe 
dovezi întrun context în care o mare parte din infor
ma]iile medicale online sunt dubioase. Nu to]i factorii 
de influen]\ sunt îns\ la fel de selectivi, iar întrebarea 
dac\ implicarea medicilor [i a pacien]ilor în promo
varea produselor pentru s\n\tate este integral etic\ r\ 
mâne deschis\ dezbaterii.  

Kim Thomas, journalist independent, Hertfordshire   
kimthomas@ntlworld.com 

KEY OPINION LEADERS 
Doctors and patients paid for influence on Instagram and YouTube 
A se cita: BMJ 2019;365:l2336

Traducere: Dr. Roxana }ucra

SPORTIVA SANTIA DECK PROMOVEAZÃ PRODUSE PENTRU SÃNÃTATE :I SLÃBIT 

Santia Deck este o juc[toare 
de rugby ;i flag football din 
SUA, cunoscut[ în re’elele 
sociale ca Regina Abdomenelor. 
Are 309 000 adep’i pe 
Instagram, unde posteaz[ 
fotografii personale din 
timpul antrenamentelor ;i, 
uneori, mesaje inspira’ionale. 
Succesul înregistrat de contul 
de pe re’eaua ei social[ i-a 
adus contracte pl[tite pentru 
conferin’e, invita’ii la televiziune 
;i post[ri sponsorizate, în 
majoritate pentru produse de 
s[n[tate, ca apa de cocos ;i 
suplimentele cu vitamine – dar 

nu semneaz[ contractul cu o 
anumit[ firm[ dac[ nu crede cu 
adev[rat în acel produs.  

Promovând pe Instagram 
;i Facebook produsul pentru 
sl[bit Slimvance al companiei 
GNC, Deck a scris: "Aceasta este 
o combina’ie nou[ de plante 
pentru sl[bit, uimitoare, în 
întregime natural[, care a luat 
pia’a pe sus. În plus, Slimvance 
NU CON”INE STIMULENTE, 
a;a c[ nu ve’i avea parte de 
nervozitatea pe care o d[ orice 
alt produs existent în comer’! 
Ingredientele active din acest 
produs sunt turmeric, moringa ;i 

frunze de curry, astfel încât, dac[ 
atunci când îl lua’i ave’i ;i un 
program regulat de exerci’ii ve’i 
putea sl[bi într-un timp record!" 
Post[rile au fost marcate #ad ;i 
înso’ite de declara’ii de declinare 
a responsabilit[’ii. 

Comisionul încasat de Deck 
începe de la 650 $ pe postare 
pentru m[rcile mai mici, dar 
poate fi mult mai substan’ial 
pentru cele mari, ceea ce 
înseamn[ c[ a fi factor de 
influen’[ a devenit acum efectiv 
o carier[. "Nu mai trebuie s[ 
munce;ti de la 9 la 5 dac[ nu mai 
vrei," spune ea. 

Comisionul încasat de Deck începe de la 650 $ pe postare pentru m[rcile mai mici, 
ceea ce înseamn[ c[ a fi factor de influen’[ a devenit acum efectiv o carier[

Industria farmaceutic[  este implicat[ în folosirea 
re’elelor sociale prin con’inutul sponsorizat, iar 
transparen’a este adesea omis[
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Cauzele mor’ii asociate cu folosirea inhibitorilor pompei de protoni (PPI) într-o perioad[ de monitorizare de 10 ani

Cauzele mor’ii Excesul poverii la 1 000 de                                 Riscul relativ (CI 95%) 
 utilizatori ai PPI (CI 95%)  Fine ;i Gray  Cox 
Toate  45.20 (28.20 – 61.40) 1.17 (1.10 – 1.24)  1.17 (1.10 – 1.24) 
Boli ale sistemului circulator  17.47 (5.47 – 28.80)  1.17 (1.05 – 1.29)  1.19 (1.07 – 1.33) 
Neoplasme  12.94 (1.24 – 24.28)  1.15 (1.01 – 1.31)  1.18 (1.03 – 1.35) 
Boli ale sistemului genitourinar  6.25 (3.22 – 9.24)  1.87 (1.35 – 2.58)  1.94 (1.41 – 2.68) 
Boli infec’ioase ;i parazitare  4.20 (1.57 – 7.02)  1.61 (1.18 – 2.28)  1.66 (1.21 – 2.35)

cercetare

Întrebarea studiului  Care sunt 
mortalitatea general[ ;i cea 
specific[ pe cauze de deces asociate 
tratamentului cu inhibitori ai pompei 
de protoni (PPI)?

Metode  A fost elaborat un protocol 
pentru a reproduce un studiu clinic 
randomizat, controlat, al efectului PPI 
comparativ cu cel al antagoni;tilor 
receptorului H2 al histaminei 
(blocante de H2) asupra riscului de 
mortalitate general[ ;i a celui de 
mortalitate specific[ pe cauze de 
deces. A fost creat[ o cohort[ de 
utilizatori noi ai PPI (n=157 625) 
;i ai blocantelor H2 (n=56 842), iar 
pacien’ii au fost monitoriza’i timp 
de 10 ani. A fost folosit[ o metod[ 
de deduc’ie cauzal[ pentru a 
estima mortalitatea general[ ;i cea 
specific[ pe cauze de deces asociate 
tratamentului cu PPI. Povara a fost 

raportat[ ca num[rul deceselor 
atribuibile per 1 000 de utilizatori ai 
PPI.

R[spunsul ;i limitele studiului Trata-
mentul cu PPI a fost asociat cu o 
cre;tere a mortalit[’ii generale  
(num[r de decese atribuibile 
per 1 000 de utilizatori ai PPI 
45,20, interval de încredere (CI) 95% 
de la 28,20 la 61,40) ;i a mortalit[’ii 
provocate de bolile sistemului 
circulator (17,47, 5,47-28,80), de 
neoplasme (12,94, 1,24-24,28), de 
maladii ale sistemului genitourinar 
(6,25, 3,22-9,24) ;i de boli infec’ioase 
;i parazitare (4,20, 1,57-7,02). S-a 
constatat o rela’ie gradual[ între 
durata cumulat[ a utiliz[rii PPI ;i 
riscul de mortalitate, atât general[ 
cât ;i provocat[ de boli ale sistemului 
circulator, de neoplasme ;i afec’iuni 
ale sistemului genitourinar. Limitele 

includ profilul observa’ional al 
acestui studiu, care a folosit 
informa’ii din practica de zi cu zi 
a unui sistem de îngrijiri medicale 
integrat la nivel na’ional, destinat 
veteranilor din SUA.

Ce aduce nou prezentul studiu  Tra-
ta mentul cu PPI este asociat cu o 
povar[ mic[ a mortalit[’ii generale ;i 
a celei specifice pe cauze de deces. 
La prescrierea PPI trebuie s[ fie luate 
în considerare posibilele beneficii 
;i riscul de evenimente adverse 
serioase. Folosirea PPI în exces ;i f[r[ 
indica’ie poate fi nociv[. 
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Actualul studiu a fost 
finan’at de US Department of Veterans Affairs 
;i Washington University din Saint Louis. 
Autorii nu au niciun conflict de interese. Datele 
studiului sunt disponibile de la Department of 
Veterans Affairs.

ORIGINAL RESEARCH Cohort study
Estimates of all cause mortality and  
cause specific mortality associated with 
proton pump inhibitors among  
US veterans
A se cita: BMJ 2019;365:l1580
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1580

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă

Estimările mortalităţii generale şi celei specifice  
pe cauze de deces asociate cu inhibitorii pompei  
de protoni în rândul veteranilor din SUA
Xie Y, Bowe B, Yan Y, Xian H, Li T, Al-Aly Z 
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Întrebarea studiului  Ce comparatibilitate au unul fa’[ 
de altul, în privin’a eficien’ei ;i siguran’ei, diferitele 
tratamente chirurgicale pentru femeile cu incontinen’[ 
urinar[ de stres?

Metode  Autorii au folosit metode statistice pentru a 
combina datele provenite din multiple studii clinice 
randomizate, controlate, referitoare la nou[ tratamente 
chirurgicale pentru incontinen’a urinar[ de stres. Au fost 
c[utate studii clinice randomizate ;i controlate relevante 
în sintezele Cochrane ;i în Cochrane Incontinence 
Specialised register (Registrul Cochrane Specializat în 
Incontinen’[) pân[ în mai 2017. Studiile eligibile pentru 
includere comparau interven’iile chirurgicale folosite 
în tratamentul incontinen’ei urinare de stres la femei. 
Eficien’a chirurgiei era evaluat[ din punctul de vedere 
al vindec[rii (rezolvare) sau îmbun[t[’irii simptomelor 
de incontinen’[, ca ;i al evenimentelor adverse ;i 
complica’iilor postoperatorii.

R[spunsul ;i limitele studiului  Au îndeplinit criteriile de 
includere 175 de studii cu un num[r total de 21 598 de 
participan’i. Cele mai multe dintre ele aveau o calitate 
slab[ sau moderat[. Studiile în care femeile au fost 
monitorizate timp de pân[ la un an au fost grupate, 
ar[tând c[ interven’iile cu cele mai mari rate de vindecare 
erau bandeleta urinar[ clasic[, bandeleta retropubian[ 
mediosuburetral[ (MUS), colposuspendarea deschis[ ;i 
MUS transobturatoare (în ordine 89,4%, 89,1%, 76,7% 
;i, respectiv, 64,1%). Acelea;i patru interven’ii au avut 
probabilitatea cea mai mare de a fi cele mai eficiente în 
îmbun[t[’irea simptomelor de incontinen’[ (în ordine, 
67,7%, 97%, 63,8% ;i, respectiv, 76,1%). Dovezile 

referitoare la evenimentele adverse au fost limitate. 
Comparând MUS retropubian[ ;i MUS transobturatoare, 
efectuarea unei noi interven’ii ;i durerea inghinal[ au fost 
mai probabile dup[ MUS transobturatoare, iar durerea 
suprapubian[, complica’iile vasculare, perfora’ia vezicii 
urinare sau a uretrei ;i dificult[’ile la mic’iune au fost 
mai frecvente dup[ MUS retropubian[. Dovezile privind 
complica’iile postoperatorii pe termen lung au fost 
limitate. Majoritatea studiilor au avut deficien’e în ceea 
ce prive;te modul de efectuare ;i de raportare, concluziile 
studiului actual fiind, din acest motiv, mai pu’in ferme.

Ce aduce nou prezentul studiu  MUS retropubian[, 
MUS transobturatoare, bandeleta urinar[ clasic[ ;i 
colposuspendarea deschis[ sunt mai eficiente decât 
alte proceduri pentru incontinen’a urinar[ de stres pe 
termen scurt ;i mediu. Datele referitoare la eficien’a ;i 
evenimentele adverse pe termen lung sunt, îns[, limitate. 
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Lucrarea de 
fa’[ a fost finan’at[ de Programul de Evaluare a Tehnologiei Medicale al 
Institutului Na’ional pentru Cercetare în S[n[tate (proiectul nr. 15/09/06). 
G[si’i detalii privitoare la conflictele de interese în versiunea complet[ 
de pe bmj.com. Nu sunt disponibile date suplimentare.  
Înregistrarea studiului: PROSPERO CRD42016049339

Surgical interventions for stress urinary incontinence 
ORIGINAL RESEARCH Systematic review and network 
meta-analysis of randomised controlled trials
Surgical interventions for women with stress urinary incontinence
A se cita: BMJ 2019;365:l1842 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1842 

CERCETARE ORIGINALĂ  Sinteză sistematică şi meta-analiză de reţea a studiilor clinice randomizate  
şi controlate

Intervenţii chirurgicale pentru femei cu 
incontinenţă urinară de stres 
Imamura M, Hudson J, Wallace SA ;i colab. 

Intervenţii�chirurgicale�pentru�incontinenţa�
urinară�de�stres

Reprezentarea grafic[ în re’ea pentru femeile la care au disp[rut simptomele  
de incontinen’[ urinar[ de stres. M[rimea cercului reflect[ num[rul femeilor, 
iar l[’imea liniei, num[rul compara’iilor directe 
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COMENTARIU  Atât femeile cât şi chirurgii trebuie să se orienteze într-un labirint de opţiuni dificile 

Incontinen]a urinar\ de stres – 
definit\ ca eliminarea de urin\ în 
timpul tusei, str\nutului sau efortu
lui – afecteaz\ mai mult de o femeie 
din zece1 [i constituie o cerin]\ de 
s\n\tate în mare parte nesatisf\  cut\. 
Analiza sistematic\ [i metaanali
za de re]ea asociate, realizate de 
Imamura [i colegii s\i, furnizeaz\ 
o sintez\ unitar\ comparativ\ 
a eficien]ei [i siguran]ei tuturor 
procedurilor chirurgicale contem
porane pentru incontinen]a urinar\ 
de stres.2

Me;a pelvin[
Dup\ anii 1990 sa înregistrat o evo
lu]ie rapid\ a tehnicilor chirurgicale 
pentru gestionarea incontinen]ei de 
stres. Apari]ia bandeletei medio
suburetrale din polipropilen\ li sa 
p\rut multor chirurgi o realizare 
revolu]ionar\, în compara]ie cu op  
]iunile anterioare, mai invazive, ca 
bandeletele fasciale cu ]esut nativ [i 
colposuspendarea deschis\. Bande
leta mediosuburetral\ este proce
dur\ de o zi, simpl\ din punct de 
vedere tehnic, cu rate de eficacitate 
excelente [i o morbiditate aparent 
mai redus\ decât procedurile ante
rioare. În multe ]\ri, a devenit rapid 
procedura disponibil\ pe scara cea 
mai larg\,3 iar ratele globale ale 
tratamentului chirurgical au crescut 
datorit\ popularit\]ii ei.4 

Cu toate acestea, mediatizarea tot 
mai intens\ a efectele negative ale 
me[ei pelvine, incluzând durerea 
cronic\ [i eroziunile vaginale, a 
provocat o criz\ de încredere în 
rândul popula]iei [i al chirurgilor.3 
Implantarea bandeletelor medio
suburetrale a sc\zut, chiar [i în ]\ri 
unde nu sunt înc\ restric]ionate 
sau suspendate,5, 6 iar în contextul 
acestui declin, ratele globale ale 
tratamentului pentru incontinen]a 
de stres par s\ fi sc\zut.7, 8 

Analiz\ sistematic\ în discu]ie 
apare întrun moment crucial în 
dezbaterea pe tema me[ei pelvine, 
având în vedere faptul c\ medicii 

au f\cut eforturi s\ integreze 
dovezile mai vechi despre colposus
pendare [i bandeletele fasciale cu 
]esut nativ cu dovezile mai noi din 
peste 150 de studii clinice randomi
zate, publicate pe m\sura comer
cializ\rii dispozitivelor cu bandelete 
din polipropilen\ retropubiene, 
transobturatoare [i cu o singur\ in
cizie. Lucrarea prezentat\ aici a fost 
deja folosit\ ca surs\ de informa]ii 
pentru recentul ghid al National 
Institute of Health and Care Excel
lence (NICE – Institutul Na]ional al 
Excelen]ei în S\n\tate [i Îngrijiri)9 
cu privire la tratamentul chirurgical 
al incontinen]ei de stres, care va fi 
probabil modelul pentru practica 
viitoare în Anglia, [i nu numai, în 
ciuda controverselor existente.10 

Interpretarea rezultatelor unei 
metaanalize de re]ea atât de com

plexe este în sine laborioas\,11 iar 
rezultatele trebuie s\ fie evaluate 
prin prisma unei game mai largi de 
dovezi, incluzând studii observa]io
nale. Imamura [i colegii identific\ 
bandeletele retropubiene, transob
turatoare, bandeletele clasice fas
ciale [i colposuspendarea deschis\ 
ca fiind, probabil, procedurile cele 
mai eficiente. 

Concentrarea asupra acestui 
obiectiv las\ în umbr\ semnifica
tivele diferen]e dintre proceduri în 
ceea ce prive[te eficien]a [i siguran 
]a pe care le asigur\. Atât compara 
]iile directe cât [i cele indirecte, 
prezentate aici, sunt în favoarea 
bandeletelor retropubiene fa]\ de 
cele transobturatoare, nivelul de 
încredere în aceast\ diferen]\ fiind 
moderat. NICE a emis recomanda 
rea specific\ de a nu se folosi ban

Rezumat

Sursele datelor

Compara’ii ale 
interven’iei 

Rezultate

Rezumat vizual Incontinenţa urinară de stres
Investigarea eficienţei şi efectelor nocive ale 
intervenţiilor chirurgicale din studiile publicate

Citi’i articolul complet online: © 2019 BMJ Publishing Group Ltd.
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deletele transobturatoare, cu excep 
]ia cazului în care cele retropubiene 
sunt contraindicate.

O alt\ problem\ ]ine de evaluarea 
dovezilor privind colposuspenda 
rea laparoscopic\. Nu exist\ nicio 
diferen]\ semnificativ\ statistic între 
colposuspendarea deschis\ [i cea 
laparoscopic\ în privin]a ratelor 
vindec\rii sau amelior\rii. De 
aceea, colposuspendarea laparo
scopic\ ar putea fi în continuare 
preferabil\ în cazul multor femei 
datorit\ morbidit\]ii reduse.

Materiale de umplutur[ pentru 
uretr[
Dup\ apari]ia controversei cu 
privire la me[e, femeile au ales mai 
frecvent materialele de umplutur\ 
pentru uretr\ ca tratament chirur
gical de prima linie. De[i eficien]a 
materialelor de umplutur\ este, în 
cel mai bun caz, moderat\, profilul 
de siguran]\ este bun.12 Pentru c\ 
nu a fost disponibil niciun studiu 
randomizat care s\ aduc\ mate

rialele de umplutur\ în metaanaliza 
de re]ea, ele nu au putut fi incluse 
aici în sinteza dovezilor, dar r\mân 
o op]iune cu risc rezonabil de sc\ 
zut, de discutat cu pacientele. 

În timp ce NICE a creat un 
îndrumar decizional,13 pentru ca 
femeile s\ poat\ alege una dintre 
atât de numeroasele op]iuni exis
tente, este clar nevoie de cercet\ri 
suplimentare pentru a în]elege cum 
ar trebui s\ se orienteze pacientele 
în acest labirint de alternative, pe 
baza priorit\]ilor individuale.14 
Imamura [i colegii s\i subliniaz\, 
în lucrarea lor, uria[ele dificult\]i 
le gate de stabilirea celor mai adec
vate dovezi comparative privitoare 
la siguran]a pe termen lung. Studiile 
randomizate [i controlate existente 
sunt de scurt\ durat\ [i, nici chiar 
când sunt evaluate în bloc, nu au 
suficient\ putere pentru evenimente 
adverse serioase, dar mai rare, cum 
sunt, de pild\, complica]iile me[ei, 
ce pot surveni dup\ mul]i ani de la 
implantare.15

Asemenea probleme de siguran]\ 
ar putea fi [i mai grave dac\ femeile 
vor opta din ce în ce mai mult pen
tru colposuspendare ori pentru ban
delete clasice, ambele depinzând, 
în mare m\sur\, de tehnic\ [i de 
operator, dar fiind neglijate de 
aproape dou\ decenii. O atare 
schimbare a practicii va crea difi
cult\]i foarte mari în instruirea sau 
reinstruirea actualilor [i viitorilor 
ginecologi [i urologi. Persist\ riscul 
real ca autorit\]ile de reglementare, 
chirurgii [i publicul s\ resping\ ban
deleta mediosuburetral\ în favoarea 
procedurilor ce sau dovedit a avea, 
pân\ la urm\, un grad mai mic de 
siguran]\ [i de eficien]\.

Emily Carter Rufus Cartwright 
rufus.cartwright@ouh.nhs.uk 
Detalii referitoare la autoare pe bmj.com 

COMMENTARY Women and surgeons must 
navigate a challenging landscape of 
choices
A se cita: BMJ 2019;365:l2350  
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2350 

Întrebarea studiului  Cum s-a schimbat tiparul consumului 
de ’ig[ri la nivel interna’ional din 1970?

Metode  Datele despre consumul de ’ig[ri în perioada 
1970-2015 au fost identificate, evaluate, selectate ;i 
raportate pentru 71 de ’[ri care reprezint[ peste 95% 
din consumul global de ’ig[ri ;i 85% din popula’ia 
lumii. Calitatea datelor a fost evaluat[ de doi membri 
ai echipei de cercetare în duplicat, dând cea mai mare 
greutate surselor oficiale ale guvernului. Toate datele au 

fost standardizate în unit[’i de ’ig[ri consumate pe an în 
fiecare ’ar[. A fost realizat[ o eviden’[ detaliat[ a calit[’ii 
;i procur[rii datelor.

R[spunsul ;i limitele studiului  Consumul de ’ig[ri a 
sc[zut în majoritatea ’[rilor în ultimele trei decenii, dar 
tendin’ele consumului specific pe ’ar[ au avut varia’ii 
mari. De exemplu, în 2013, China a consumat  
2,5 milioane de tone metrice (MMT) de ’ig[ri, mai mult 
decât Rusia (0,36 MMT), SUA (0,28 MMT), Indonezia  
(0,28 MMT), Japonia (0,20 MM) ;i urm[toarele  
35 de state ale lumii cu cel mai mare consum combinate. 
În SUA ;i Japonia s-au înregistrat reduceri de peste 
0,1 MMT fa’[ de un deceniu în urm[, în timp ce consumul 
în Rusia a r[mas sta’ionar, iar cel din China ;i Indonezia a 
crescut cu 0,75 MMT ;i, respectiv, cu 0,1 MMT. Autorii nu 
au putut ob’ine date verificate comparabile pentru multe 

CERCETARE ORIGINALĂ  Colectarea sistematică a datelor comparabile

Estimările consumului de ţigări în  
71 de ţări din 1970 până în 2015
Hoffman SJ, Mammone J, Rogers Van Katwyk S ;i colab. 

Controlul�tutunului:�resurse�noi,� 
tratate�existente�şi�dificultăţi�recent�apărute
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’[ri cu consum redus, pentru alte produse din tutun ;i 
pentru fluxul de ’ig[ri interna’ional ilegal. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Rezultatele subliniaz[ 
nevoia de-a avea proceduri mai ferme de raportare 
a datelor, ideal sub forma unor instrumente legale 
interna’ionale sau a altor metode autorizate. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Finan’at 
de Canadian Institutes of Health Research (Institutele Canadiene de 
Cercetare în S[n[tate) ;i Research Council of Norway  

(Consiliul Na’ional de Cercetare din Norvegia). Nu a fost declarat niciun 
conflict de interese. Toate datele ;i metadatele colectate sunt  
disponibile gratuit într-un set de date cu acces liber la                                                                    
https://dataverse.scholarsportal.info/dataverse/ICCD.

Tobacco control: new resources, existing treaties,  
and emerging challenges
ORIGINAL RESEARCH Systematic collection of comparable data
Cigarette consumption estimates for 71 countries from  
1970 to 2015 
A se cita: BMJ 2019;365:l2231 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2231 

”[rile (n=71) incluse în setul de date al studiului, marcate în func’ie de încrederea în date evaluat[  
Nota redactorului: h[r’ile publicate sunt furnizate f[r[ niciun fel de garan’ie, explicit[ sau implicit[. The BMJ î;i men’ine neutralitatea în privin’a solicit[rilor de 
jurisdic’ie din h[r’ile publicate

Încredere
Crescut[

Moderat[ 

Sc[zut[

Întrebarea studiului  A dus adoptarea Conven’iei Cadru 
pentru Controlul Tutunului (FCTC) a Organiza’iei Mondiale 
a S[n[t[’ii la reduceri ale consumului global de ’ig[ri 
per capita?

Metode  Dou[ evalu[ri cvasiexperimentale ale impactului 
FCTC (un tratat interna’ional adoptat în 2003, cu efecte 
juridice obligatorii în 181 de ’[ri) au folosit datele 
verificate ale  consumului na’ional de ’ig[ri din 71 de 
’[ri în perioada 1970-2015, reprezentând peste 95% din 
consumul mondial de ’ig[ri ;i 85% din popula’ia lumii. 

FCTC vizeaz[ reducerea consumului nociv de tutun, rate 
mai mici ale fumatului în rândul copiilor ;i contracararea 
activit[’ilor de lobby, ale celor publicitare ;i promo’ionale 
din industria tutunului. Datele la nivel global, regional 
;i na’ional au fost analizate înainte ;i dup[ 2003, 
aplicând analiza seriilor de timp întrerupte ;i modelarea 
evenimentului cu previziune în e;antion, cu modelarea 
grupurilor contrafactuale de control folosind tendin’ele 
în timp liniare pre-interven’ie ;i previziunile în cadrul 
e;antionului. 

R[spunsul ;i limitele studiului  Dup[ adoptarea FCTC, în 
2003, nu a fost constatat[ nicio modificare semnificativ[ a 
ratelor de sc[dere a consumului global de ’ig[ri, indiferent 
de metoda cvasiexperimental[ întrebuin’at[. Dup[ 2003, 
în statele cu venituri mari ;i din Europa s-a înregistrat o 
reducere a consumului anual cu peste 1 000 de ’ig[ri pe 
adult, în timp ce ’[rile cu venituri mici ;i medii ;i cele din 

CERCETARE ORIGINALĂ  Evaluări cvasiexperimentale 

Impactul Convenţiei Cadru pentru 
Controlul Tutunului a OMS asupra 
consumului global de ţigări
Hoffman SJ, Poirier MJP, Rogers Van Katwyk S, Baral P, Sritharan L 
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Asia au înregistrat o cre;tere anual[ a consumului cu 
peste 500 de ’ig[ri pe adult la compararea cu modelul 
evenimentului contrafactual. Metodele au avut estim[ri ale 
unei tendin’e constante în timp în absen’a unei interven’ii 
(analiza seriilor de timp întrerupte) ;i o asociere constant[ 
între consumul de ’ig[ri ;i variabilele explicative ale 
modelului (modelul evenimentului). Asocierile cauzale nu 
pot fi declarate cu certitudine din cauza naturii exploratorii 
a studiului, care a inclus inten’ionat testarea multipl[ cu 
modele, estim[ri ;i scenarii variate.

Ce aduce nou prezentul studiu  Actualul studiu nu a 
g[sit nicio dovad[ în sprijinul ideii c[ mecanismul 
tratatului FCTC a accelerat progresul global în reducerea 
consumului de ’ig[ri. Acest rezultat nul, combinat cu 

diferen’ele regionale semnificative, ar trebui s[ motiveze 
o intensificare a aplic[rii politicilor de control al tutunului 
cu efect dovedit, s[ încurajeze reac’ii categorice fa’[ de 
activit[’ile industriei tutunului ;i s[ inspire conceperea 
unor tratate de s[n[tate mai eficiente în viitor.
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Finan’at de 
Institutele Canadiene de Cercetare în S[n[tate ;i Consiliul Na’ional de 
Cercetare din Norvegia. SJH a fost înainte angajat la OMS.  
Datele cu acces liber sunt disponibile la  
https://dataverse. scholarsportal.info/dataverse/iccd.

ORIGINAL RESEARCH Quasi-experimental evaluations Impact of 
the WHO 
Framework Convention on Tobacco Control on global cigarette 
consumption 
A se cita: BMJ 2019;365:l2287  
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2287  
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Previziunile consumului de ’ig[ri global per capita dup[ model de eveniment, 
ponderate în popula’ie, incluzând intervale de previziune de 80%, 90% ;i 
95%, în compara’ie cu consumul actual. Valorile limit[ ale previziunilor 
incluse în e;antion încep în 2003 (adoptarea Conven’iei Cadru pentru 
Controlul Tutunului a OMS), dup[ care anticip[rile se bazeaz[ pe coeficien’i 
pentru economie, pe sistemul politic, pe industria tutunului ;i pe  
dezvoltarea uman[. Datele sunt num[rul anual de ’ig[ri consumate per 
individ cu vârsta ≥15 ani.

Actual 

Interval 80% Interval 90% Interval 95%

Previziune 

An

Întrebarea studiului  Având în vedere schimbarea pie’elor 
de vapat ;i variatele reglement[ri na’ionale, care sunt 
diferen’ele înregistrate în ceea ce prive;te prevalen’a 

vapatului ;i a fumatului în rândul adolescen’ilor din 
Canada, Anglia ;i SUA?

Metode  În 2017 ;i 2018 au fost efectuate online sondaje 
na’ionale transversale repetate cu e;antioane na’ionale de 
tineri între 16 ;i 19 ani, recruta’i din paneluri comerciale 
în Canada (n=7 891), Anglia (n=7 897) ;i SUA (n=8 140). 
Prevalen’a vapatului ;i a fumatului a fost evaluat[ prin 
consumul în ultimele 30 de zile, în ultima s[pt[mân[ 
;i în ≥ 15 zile în ultima lun[. A fost evaluat[ ;i folosirea 
dispozitivului JUUL (o ’igar[ electronic[ pe baz[ de sare 

CERCETARE ORIGINALĂ  Sondaje naţionale transversale repetate

Prevalenţa vapatului şi a fumatului în 
rândul adolescenţilor din Canada,  
Anglia şi SUA
Hammond D, Reid JL, Rynard VL ;i colab.
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de nicotin[) ;i a m[rcilor obi;nuite de ’ig[ri electronice. 
Diferen’ele în vapat ;i fumat între ’[ri ;i de-a lungul timpului 
au fost examinate prin modelele regresiei logistice.

R[spunsul ;i limitele studiului  Între 2017 ;i 2018, 
prevalen’a vapatului (în ultimele 30 de zile, ultima 
s[pt[mân[ ;i ≥15 zile în ultima lun[) a crescut în rândul 

tinerilor cu vârste între 16 ;i 19 ani în Canada ;i SUA, iar 
prevalen’a fumatului a crescut în rândul adolescen’ilor din 
Canada, în timp ce în Anglia nu s-a observat decât o mic[ 
schimbare. Folosirea dispozitivului JUUL a fost mai intens[ 
în toate ’[rile, în special în SUA ;i în Canada; de exemplu, 
propor’ia vaperilor actuali din SUA care citeaz[ JUUL ca 
marca utilizat[ în mod obi;nuit s-a triplat între 2017 ;i 
2018. De;i exist[ limite în privin’a folosirii e;antioanelor 
online neprobabilistice, estim[rile au fost concordante cu 
indicatorii na’ionali.

Ce aduce nou prezentul studiu Rezultatele sugereaz[ 
c[ vapatul în rândul adolescen’ilor a crescut în Canada 
;i în SUA între 2017 ;i 2018, în paralel cu ascensiunea 
dispozitivului JUUL ;i a produselor de vapat pe baz[ 
de sare de nicotin[, precum ;i cu introducerea unor 
reglement[ri mai permisive pentru vapat în Canada. 
Mai pu’ine schimb[ri au fost observate în rândul 
adolescen’ilor din Anglia, unde exist[ restric’ii de 
marketing mai mari ;i limite maxime ale concentra’iei 
nicotinei. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor: Actualul 
proiect a fost finan’at, în principal, de US National Institutes of Health 
(Institutele Na’ionale de S[n[tate din SUA). Câ’iva autori au fost martori 
exper’i în problemele legale împotriva companiilor de tutun; nicio 
alt[ rela’ie sau activitate, financiar[ sau de alt[ natur[ nu a influen’at 
lucrarea prezentat[. Datele de identificate ale studiului vor fi disponibile 
la cerere.

ORIGINAL RESEARCH Repeat national cross sectional surveys
Prevalence of vaping and smoking among adolescents in 
Canada, England, and the United States 
A se cita: BMJ 2019;365:l2219  
Gāsiţi articolul la: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2219  

Schimb[rile înregistrate în privin’a prevalen’ei fumatului ;i a vapatului între 2017 ;i 2018, în rândul tinerilor cu vârste între  
16 ;i 19 ani, dup[ ’ar[. Valorile sunt procentaje ponderate (numere) sau riscuri relative ajustate (intervale de încredere 99%)

M[suri Canada    Anglia    SUA
vizând    Riscuri relative   Riscuri relative   Riscuri relative
vapatul    ajustate   ajustate   ajustate
;i  2017 2018 (CI 99%) pentru 2017 2018 (CI 99%) pentru 2017 2018 (CI 99%) pentru
fumatul (n=4038) (n=3853) schimbare * (n=3995) (n=3902) schimbare * (n=4095) (n=4045) schimbare *
Vapat  
Vreodat[ 29.3 (1182)  37.0 (1425)  1.50 (1.31 – 1.71) 3 3.7 (1348) 32.7 (1276)  0.96 (0.84 – 1.09)  31.3 (1283)  33.6 (1360) 1.11 (0.97 – 1.28)
În ultimele 
30 de zile  8.4 (340)  14.6 (562)  1.95 (1.58 – 2.40)  8.7 (347)  8.9 (346)  1.03 (0.82 – 1.29)  11.1 (454)  16.2 (655)  1.55 (1.28 – 1.88) 
S[pt[mâna 
trecut[  5.2 (208)  9.3 (357)  1.99 (1.53 – 2.60)  4.6 (184)  4.6 (178)  0.99 (0.73 – 1.36)  6.4 (262)  10.6 (429)  1.74 (1.37 – 2.22) 
≥15 zile în 
ultimele 
30 de zile  2.1 (85)  3.6 (139)  1.86 (1.23 – 2.79)  2.0 (80)  2.2 (87)  1.13 (0.71 – 1.79)  3.0 (124)  5.2 (210)  1.75 (1.23 – 2.49)
Fumatul de ’ig[ri 
Vreodat[ 31.9 (1288)  36.6 (1412)  1.31 (1.15 – 1.50)  40.4 (1615)  39.8 (1555)  0.98 (0.86 – 1.12)  32.3 (1322)  33.1 (1337)  1.04 (0.90 – 1.19) 
În ultimele 
30 de zile  10.7 (431)  15.5 (599)  1.60 (1.32 – 1.94)  15.6 (622)  16.4 (641)  1.08 (0.91 – 1.29)  11.0 (451)  12.2 (494)  1.12 (0.91 – 1.38) 
S[pt[mâna 
trecut[ 7.6 (308)  11.9 (460)  1.71 (1.37 – 2.14)  9.8 (391)  11.3 (441)  1.19 (0.97 – 1.47)  8.5 (347)  8.8 (356)  1.04 (0.82 – 1.32) 
≥15 zile în 
ultimele 
30 de zile 4.8 (196)  7.4 (286)  1.64 (1.24 – 2.15)  5.0 (200)  6.4 (248)  1.31 (0.99 – 1.72)  4.6 (189)  5.1 (205)  1.10 (0.81 – 1.50) 
*Schimbare înregistrat[ între 2017 ;i 2018 în privin’a modelelor de regresie logistic[ la nivel na’ional, ajustând pentru vârst[, sex ;i ras[/apartenen’[ etnic[.
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COMENTARIU

Investiţia�internaţională�în�controlul�tutunului�
este�mai�importantă�decât�oricând
Consumul de tutun r\mâne princi
pala cauz\ de moarte evitabil\ din 
lume.1 Trei articole de cercetare 
din The BMJ examineaz\ fumatul 
[i eforturile de al controla, studiile 
respective punând întreb\ri impor
tante cu privire la progresul înre
gistrat [i la ceea ce este de f\cut în 
continuare. 

Mai întâi, Hoffman [i colegii s\i 
descriu un recent set de date cu 
acces liber, International Cigarette 
Consumption Database (Baza de 
Date a Consumului Interna]ional 
de ]ig\ri) (ICCD).2 În articolul lor, 
ei prezint\ cronica unui program 
ambi]ios de identificare, analiz\ [i 
raportare a estim\rilor consumului 
de ]ig\ri din vânz\ri [i alte date din 
214 ]\ri (ini]iale [i actuale). ICCD 
include 71 de state unde au fost 
disponibile date demne de încre
dere din 1970 pân\ în 2015. În 
ultimele trei decenii, sa identificat, 
în majoritatea ]\rilor, un declin al 
consumului de ]ig\ri per capita, dar 
[i o cre[tere substan]ial\ în China 
[i Indonezia [i o dublare a consu
mului în Rusia, în primii ani dup\ 
colapsul fostei Uniuni Sovietice. 

De[i ICCD acoper\ 85% din toat\ 
popula]ia lumii, cercet\torii au f\cut 
mari eforturi pentru a g\si date de 
încredere din multe ]\ri, în special 
din Africa. Aceste date comple
teaz\, dar nu pot înlocui studiile de 
prevalen]\, care furnizeaz\ informa 
]ii valoroase despre fumat în diferite 
grupuri de popula]ie.

Conven’ia Cadru pentru  
Controlul Tutunului
ICCD a fost folosit\ de Hoffman [i 
colegii s\i în a doua lor lucrare pen
tru a evalua impactul Conven]iei 
Cadru pentru Controlul Tutunului 
(FCTC).4 FCTC este un tratat 

interna]ional adoptat în 2003, care 
lea cerut celor 181 de semnatari 
s\ aplice m\suri bazate pe dovezi 
pentru controlul tutunului. Auto
rii au ajuns la concluzia c\ FCTC 
nu a accelerat sc\derea existent\ 
a consumului global de ]ig\ri, dar 
au cons tatat o mare variabilitate a 
acestui declin. În statele cu venituri 
ridicate sau înregistrat reduceri 
considerabile, dar în cele cu ve
nituri mici [i medii [i în ]\rile 
din Asia, consumul de ]ig\ri 
per capita a crescut. 

La prima vedere, aceste 
rezultate sugereaz\ c\ 
FCTC nu [ia îndeplinit 
înc\ obiectivul principal, 
de a reduce fumatul [i 
efectele nocive asociate 
acestuia. Este, îns\, o 
interpretare prea simplist\, 
având în vedere discordan      
]ele între ]\ri. Pe m\sur\ ce fu
matul a început s\ scad\ în statele 
cu venituri mari, produc\  torii de 
tutun [iau îndreptat aten]ia spre 
pie]ele noi din ]\rile cu veni turi 
mici [i medii, unde industria are 
poten]ial de cre[tere. Aceste ]\ri au 
o capacitate limitat\ de a combate 
încerc\rile industriei de a întârzia 
sau de a submina politicile FCTC.5 

Cercet\rile anterioare au g\  
sit c\ implementarea complet\ a 
taxelor pe tutun, legilor anti fumat, 
interzicerii reclamelor [i sprijinului 
pentru renun]area la fumat au avut 
ca rezultat un declin substan]ial 
în prevalen]\.6 În multe ]\ri îns\, 
în special în cele cu venituri mici 
[i medii, implementarea FCTC a 
fost lent\. Lec]ia esen]ial\ pe care 
o înv\]\m din a doua lucrare a lui 
Hoffman [i colegilor s\i este c\ 
avem nevoie urgent\ de continua
rea eforturilor pentru a sprijini ]\rile 

semnatare ale FCTC s\ î[i onoreze 
obliga]iile. Aceasta nu înseamn\ un 
e[ec al tratatului, ci un apel pentru 
a continua investi]ia în controlul 
interna]ional al tutunului, în scopul 
de a cre[te capacitatea, a îmbun\t\]i 
guvernarea [i a înt\ri cooperarea în
tre ]\ri pentru combaterea influen 
      ]ei industriei tutunului.

”ig[rile electronice 
În timp ce ]\rile încercau s\ imple
menteze FCTC, pia]a sa dezvoltat 
[i au ap\rut produse noi, în special 

Consumul de tutun r[mâne 
principala cauz[ de moarte 
evitabil[ din lume
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]ig\rile electronice, care nu con]in 
tutun, dar elibereaz\ nicotin\ în 
aerosoli. Cercet\rile existente 
sugereaz\ c\ ]ig\rile electronice 
sunt mai pu]in nocive decât fuma
tul7 [i îi pot ajuta pe fum\tori s\ re
nun]e,8 fiind o alternativ\ at\g\toare 
pentru tineri. În a treia lucrare, 
Hammond [i colegii s\i furnizeaz\ 
noi dovezi din studii transversale 
repetate cu tineri de 1619 ani din 
SUA, Canada [i Anglia.9 Ei rapor
teaz\ c\ vapatul recent [i regulat a 
crescut în ambele ]\ri nord ameri
cane între 2017 [i 2018. Aceast\ 
cre[tere ar fi putut fi motivat\, cel 
pu]in par]ial, de noile produse de 
vapat, care con]in s\ruri de nicotin\ 
[i se pot folosi discret. Este îngrijor\ 
tor c\ [i prevalen]a fumatului a 
crescut la tinerii de 1619 ani din 
Canada în aceea[i perioad\, dar nu 

[i în SUA. În schimb, nu sa obser
vat nicio cre[tere semnificativ\ a 
vapatului sau a fumatului în  
Anglia. 

Dac\ varia]ia substan]ial\ a 
caracteristicilor tinerilor între 
America de Nord [i în Anglia este 
pu]in probabil\, mediul politic este, 
în schimb, diferit.10 Ini]ial, prin 
legisla]ia european\, la care sau 
adus ulterior complet\ri autohtone, 
Anglia a introdus o interdic]ie a 
comercializ\rii majorit\]ii forme
lor de ]ig\ri electronice, precum 
[i limite ale concentra]iei de nico
tin\ din produsele vaporizante. În 
plus, campaniile din mass media 
promoveaz\ vapatul ca un ajutor 
pentru adul]ii care vor s\ renun]e 
la fumat, transmi]ând mesaje foarte 
diferite de tacticile marketingului 
industriei. 

Împreun\, aceste studii noi scot în 
eviden]\ utilitatea cercet\rii com
parative pentru  controlul tutunului 
în diferite ]\ri. Ele ne îndeamn\ 
s\ nu renun]\m la dezideratul de 
a rezolva problema fumatului, în 
prezent [i în viitor.

Linda Bauld Linda.Bauld@ed.ac.uk 
Detalii referitoare la autoare pe bmj.com 

COMMENTARY 
International investment in tobacco 
control is more important than ever
A se cita: BMJ 2019;365:l4161   
Gāsiţi articolul la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l4161  

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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comentarii
SĂ INTRĂM DIRECT ÎN SUBIECT!  Gabriel Weston 

Cu�atenţia�îndreptată�spre�ceilalţi
Este excursia anual\ cu cortul. La jum\tatea fiec\rei 
veri poposim pe un câmp împreun\ cu un grup mare 
de familii, ne ridic\m fiecare cortul, frigem un porc [i 
încerc\m s\ ne relax\m vreo dou\ zile. În cei zece ani 
de când ne p\str\m acest obicei, trusa de prim ajutor 
pe care o iau cu mine a devenit tot mai voluminoas\, 
odat\ cu diversificarea gamei de afec]iuni [i accidente 
minore de care a trebuit s\ m\ ocup (adesea pe întune
ric, cu lanterna). Anul acesta, îns\, miam dat seama c\ 
piesa cea mai important\ a trusei mele nu va înc\pea în 
bagaj. 

În luna mai a. c., European Heart Journal a publi
cat un articol referitor la câteva descoperiri alar
mante. Cercet\torii din Olanda, analizând aproape 
6 000 de persoane, au constatat c\ femeile care au un 
stop cardiac în afara spitalului sunt expuse unui risc 
de deces semnificativ mai mare decât cel al b\rba]ilor 
afla]i în aceea[i situa]ie. Principalul motiv este c\ feme
ile beneficiaz\ mult mai rar de defibrilarea ce le poate 
salva via]a, din cauz\ c\, adesea, cei care se afl\ la fa]a 
locului nu î[i dau seama c\ au dea face, de fapt, cu un 
stop cardiac.

Autorii au mai observat diferen]e în func]ie de sex 
în modul în care pacien]ii sunt trata]i ulterior în spital. 
Femeile sunt diagnosticate mai rar cu infarct miocardic 
[i au o [ans\ mai mic\ de a beneficia atât de angiogra
fia coronarian\ cât [i de interven]ia coronarian\ percu
tanat\. Pornind de aici, ajungem la o statistic\ înfrico[\  
toare, ce arat\ c\, în condi]ii de egalitate total\, [ansa 
unei femei de a supravie]ui pân\ la externare dup\ un 
stop cardiac suferit în comunitate este aproape jum\ 
tate din cea a unui b\rbat (12,5% v 20%). 

Hanno Tan, autor al studiului [i cardiolog, solicit\, 
al\turi de colegii s\i, o gam\ de m\suri pentru a ataca 
problema în cauz\. Prioritar\ este lansarea unei cam
panii de sensibilizare a publicului, pentru ca oamenii 
s\ în]eleag\ c\ femeile care sufer\ un atac de cord pot 
avea simptome mai greu de identificat – oboseal\, le[in 
ori durere în ceaf\ sau în mandibul\ – decât durerea 
mai clasic\ în piept, semnalat\ adesea de b\rba]i. 

Când am ajuns la locul de camping [i am observat 
defibrilatorul pe pozi]ia cea mai vizibil\, deasupra ou\ 

lor proaspete [i a sucului de mere, miam dat seama c\ 
sunt mai pu]in lini[tit la vederea lui decât de obicei. În     
]eleg acum c\, indiferent dac\ defibrilatorul se afl\ la 
recep]ie sau în trusa de prim ajutor, înghesuit\ în gean
ta mea de voiaj, al\turi de alte provizii "medicale" esen  
]ia  le (dulciurile copiilor [i sticla mea de gin), a fi preg\  
tit pentru a ajuta pe cineva in extremis nu înseamn\ 
doar s\ fii echipat. 

Ca s\ po]i întradev\r salva vie]i trebuie s\ fii întrun 
fel de stare de alert\: s\ fii gata s\ te pui în situa]ia alt
cuiva, s\ observi când apare o problem\ [i apoi s\ in
tervii efectiv, s\ faci ceva concret. Haide]i s\ ne asi
gur\m c\ nu numai b\rba]ii au parte de aceast\ aten]ie 
crucial\!

Gabriel Weston este chirurg ORL în Surrey   
gabriel.weston@nhs.net 

CUT TO THE CHASE  
Looking out for others
A se cita: BMJ 2019;365:l2388
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loc la mai mult timp dup\ vac
cinare. Asemenea efecte nu pot 
fi detectate înainte ca vaccinul 
s\ fie administrat unor popula]ii 
mari. Cu aceasta se ocup\ far
macovigilen]a vaccinurilor. 

Organiza]ia Mondial\ a S\ 
n\t\]ii define[te farmacovigilen
  ]a vaccinurilor ca "[tiin]a [i ac
tivit\]ile legate de detectarea, 
evaluarea, în]elegerea [i comu
nicarea evenimentelor adver
se ce apar dup\ imunizare [i a 
altor probleme asociate vacci
nurilor sau imuniz\rii [i de pre
ven]ia efectelor nefavorabile 
ale acestora."5 Farmacovigilen]a 
este, în principal, o activitate ge
nerat\ de ipoteza potrivit c\reia 
suspiciunile unor efecte noci
ve semnalate spontan, prin sis
temele de raportare, de c\tre 
produc\tori, furnizori de servi
cii medicale [i pacien]i, gene
reaz\ întreb\ri ce vizeaz\ rela   ]ia 
de tip cauz\efect între medica
mente ori vaccinuri [i eveni
mentele adverse. Rapoartele 

Îngrijorarea publicului cu privi
re la siguran]a vaccinurilor nu 
este neobi[nuit\ nici chiar în 
]\rile cu rate înalte ale vaccin\ 
rii.1, 2 În acest an, citând epi
demiile de pojar, Organiza]ia 
Mondial\ a S\n\t\]ii a declarat 
"ezitarea fa]\ de vaccinare" una 
din cele 10 amenin]\ri la adre
sa s\n\  t\  ]ii mondiale, iar func 
 ]ionarii din s\n\tatea public\ 
se str\duiesc s\ sus]in\ campa
nia global\ de cre[tere a ratelor 
vaccin\rii.3 Este necesar s\ re
vizuim actuala infrastructur\ a 
domeniului siguran]ei vaccinu
rilor ca s\ ne asigur\m c\ este 
adecvat\ scopului de a r\spun
de preocup\rilor publice [i ca s\ 
în]elegem cum near putea ajuta 
progresele din [tiin]a farmacovi
gilen]ei vaccinurilor. 

Acul în carul cu fân
Înainte de a fi autorizate, vacci
nurile trebuie s\ î[i demonstreze 
eficacitatea prin studii clinice. În 
general îns\, acestea nu au ca
pacitatea de a evalua siguran]a. 
Pân\ [i studiile de faz\ III colec
teaz\ doar date de siguran]\ li
mitate, majoritatea privitoare la 
evenimentele adverse obi[nuite 
ce apar la scurt timp dup\ vac
cinare, ca reac]iile locale [i siste
mice legate de imunogenitatea 
vaccinului.4 Ca urmare, atunci 
când apare pe pia]\ un vaccin 
nou exist\ o anume incertitudi
ne legat\ de profilul s\u de si
guran]\, în special privind eve
nimentele rare sau cele ce au 

privitoare la evenimentele ad
verse sunt colectate [i grupa
te în baze mari de date pentru a 
identifica în timp util probleme
le de siguran]\ rare (caseta). 

R\spunsul la câteva preo cu 
   p\ri recente privind siguran]a 
vac   cinurilor arat\ robuste]ea 
sistemului curent. Exemplele 
includ invaginarea asociat\ 
cu vaccinul antirotavirus 
RotaShield [i narcolepsia cu 
vaccinul Pandemrix pentru gri
pa H1N1 pandemic\ din 2009. 
În fiecare caz, aceste semnale 
au fost detectate, ini]ial, din ra
poartele de evenimente adver
se, dup\ care au fost evaluate în 
studii epidemiologice. Studiile au 
ar\tat un risc crescut al acestor 
evenimente la persoanele vacci
nate, sugerând faptul c\ au fost 
provocate de vaccinuri. Procesul 
poate fi, îns\, lent. Cazurile de 
narcolepsie au fost raportate 
mai întâi în Finlanda [i Suedia, 
în prim\   vara anului 2010, iar 
membrii comunit\]ii [tiin]ifice 

ANALIZĂ

Modernizarea�supravegherii�
vaccinurilor�pentru�îmbunătăţirea��
detectării�evenimentelor�adverse�rare
În contextul epidemiilor de pojar ;i al temerilor publicului cu privire la siguran’a vaccinurilor, Rebecca Chandler 
sus’ine c[ trebuie s[ moderniz[m farmacovigilen’a vaccinurilor pentru a recâ;tiga încrederea popula’iei

Atunci 
când apare 
pe pia’[ 
un vaccin 
nou exist[ 
o anume 
incertitudine 
în leg[tur[ 
cu profilul 
s[u de 
siguran’[ 

MESAJE ESENŢIALE

• Dificultatea de a evalua presupusele efecte nocive serioase ale 
vaccinurilor HPV arat[ deficien’ele din actuala farmacovigilen’[ a 
vaccinurilor 

• Noile metode de analiz[ a datelor, ca înv[’area automat[ ;i imunologia 
sistemelor, ne pot permite s[ îmbun[t[’im controlul siguran’ei 
vaccinurilor 

• Astfel de strategii vor duce ;i la o mai bun[ cunoa;tere a varia’iei 
individuale a r[spunsurilor imune 

• Îmbun[t[’irea farmacovigilen’ei vaccinurilor este esen’ial[ pentru 
cre;terea încrederii publicului în politica vaccinurilor 



     – Edi’ia în limba român[ | Nr. 7, 2019 | VOLUM 26274

sociere cauzal\ între vacinu
rile HPV [i POTS sau CRPS. 
Nu au fost considerate necesare 
alte ac]iuni de reglementare.25 
De la începutul anului 2019, ni
ciun studiu epidemiologic ofi
cial nu a investigat înc\ ipote
za cauzalit\]ii generat\ de sute 
de raport\ri de POTS care con
tinu\ s\ apar\ în VigiBase, baza 
de date global\ a presupuselor 
reac]ii adverse ale medicamen
telor, trimise de medici [i paci
en]i din toat\ lumea.

Bolile greu de diagnosticat  
sunt invizibile 
Semnalele referitoare la vacci
nurile de pe pia]\ sunt detec
tate în bazele de date mari ale 
raport\rilor spontane de eve
nimente adverse – de exem
plu, VAERS (Vaccine Adverse 
Event Reporting System – 
Sistemul de raportare a eveni
mentelor adverse ale vaccinuri
lor) în SUA [i EudraVigilance 
în UE. Supravegherea de ru
tin\ a semnalelor statistice se ba
zeaz\ pe o analiz\ pe perechi, 
ce detecteaz\ dispropor]ionalita
tea dintre num\rul raport\rilor 
observate [i cele a[teptate pen
tru un singur vaccin [i un singur 
eveniment advers (de pild\, vac
cinul pneumococic [i convulsia 
febril\). Cifrele raport\rilor a[
teptate folosite în aceste analize 
sunt previziuni statistice pe baza 
tuturor vaccinurilor [i eveni
mentelor raportate din baza de 
date, presupunând c\ nu exist\ 
nicio asociere între niciun vac
cin [i eveniment advers. 

Simptomele POTS au fost 
greu de detecat de c\tre sis
tem. Raport\rile timpurii spon
tane de efecte nocive posibile 
dup\ vaccinarea HPV au inclus 
multiple evenimente, descriind 
simptome [i semne nespecifice, 
ca durerea de cap, ame]eala [i 
tahicardia. În plus, de[i rapoar
tele de caz au consemnat, ade
sea, vizite succesive la medic [i 
simptome debilitante, multe nu 
au întrunit criteriile oficiale pen
tru evenimente adverse "serioa

nu sunt înc\ de acord c\ rela]ia 
este cauzal\13, 14, de[i multe stu
dii au raportat un risc crescut în 
asociere cu Pandemrix.8, 12

Voi folosi în continuare 
exemplul vaccinurilor HPV [i 
al sindromului tahicardiei pos
turale ortostatice (POTS) pentru 
a eviden]ia dificult\]ile cu care 
se confrunt\ farmacovigilen]a. 

Vaccinurile HPV ;i POTS 
Introducerea vaccinurilor HPV 
în programele de vaccinare din 
copil\rie sa soldat cu sc\de
rea ratelor de infec]ie [i a cuan
tumului cazurilor de condi
loame genitale [i de displazie 
cervical\,15, 18 dar au fost sem
nalate [i posibile efecte noci
ve. În 2013 au ap\rut prime
le semnal\ri spontane de sin
drom dureros regional complex 
(CRPS) în Japonia,19 POTS în 
Danemarca20 [i oboseal\ cro
nic\ în Olanda.21 

POTS este o tulburare com
plex\ a sistemului nervos auto
nom, cu un timp mediu pân\ 
la diagnostic de cinci ani [i 
11 luni.22 De obicei, pacien]ii cu 
POTS prezint\ simptome mul
tiple, ce afecteaz\ mai multe sis
teme de organe; principalele 
manifest\ri sunt cefaleea, ame 
]eala, oboseala, durerea abdo
minal\. Circa 25% dintre paci
en]ii cu POTS au un grad de in
validitate atât de mare, încât nu 
pot s\ mearg\ la [coal\ sau s\ 
munceasc\.23 Se acumuleaz\ tot 
mai numeroase dovezi ce sus]in 
faptul c\ POTS este o boal\ au
toimun\ – au fost identifica]i au
toanticorpi la numero[i recep
tori din sistemul nervos auto
nom,24 de[i este greu de stabilit 
rolul lor cauzal.

În 2015, Agen]ia European\ a 
Medicamentelor (EMA) a efec
tuat o analiz\ a problemelor de 
siguran]\ ale vaccinurilor HPV, 
legate de POTS [i CRPS. În ra
portul s\u final, EMA a recu
noscut dificultatea inerent\ în
tro analiz\ a acestor semnale, 
dar a ajuns la concluzi c\ dove
zile disponibile nu sus]in o a

se" – o categorie specific\, me
nit\ s\ eviden]ieze posibilele 
efecte nocive ce impun o verifi
care atent\. Majoritatea rapoar
telor nici nu au inclus un dia
gnostic sau alte "evenimente ad
verse de interes special," ce ar fi 

LIMBAJUL FARMACOVIGILENŢEI6,�7

Farmacovigilen’a post-marketing const[ în mai 
multe etape: 
Detectarea semnalului reprezint[ identificarea 
unei posibile rela’ii cauzale. Semnalele pot fi 
depistate din diferite tipuri de surse de date, dar 
cel mai frecvent din bazele de date ale rapoartelor 
evenimentelor adverse urm[rite de rutin[ prin 
metode statistice
Validarea semnalului este procesul prin care 
datele ce sus’in semnalul sunt evaluate pentru a 
stabili dac[ se justific[ o analiz[ suplimentar[ a 
unei noi rela’ii cauzale între medicament/vaccin 
;i evenimentul advers
Analiza semnalului este analiza în care toate 
dovezile disponibile sunt luate în considerare 
pentru elaborarea unei ipotezei de cauzalitate 
Analiza semnalului în farmacovigilen’[ se ba-
zeaz[ pe criteriile de cauzalitate Bradford Hill 
Evaluarea semnalului este testarea ipotezelor de 
cauzalitate, folosind, de obicei, bazele de date 
observa’ionale pentru a estima riscul apari’iei
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putut declan[a o evaluare supli
mentar\. 

Dat fiind faptul c\ analizeaz\ 
evenimente adverse singula
re, sistemul nu a putut diferen  
  ]ia raport\rile descriind POTS 
poten]ial de cele care semna
lau efectele sistemice genera
lizate a[teptate dup\ vaccina
re. Ca urmare, nu a fost consi
derat\ necesar\ o analiz\ clinic\ 
suplimentar\ a cazurilor respec
tive; semnalul a devenit vizibil 
abia în 2013, când câ]iva me
dici leau diagnosticat ca POTS 
[i au inclus termenul în formu
larele de raportare a evenimen
telor adverse.

Lipsa consensului în diagnostic 
Din p\cate, nu e suficient\ vi
zibilitatea semnalului. Pentru a 
valida [i a evalua semnalul de
tectat se efectueaz\ un alt tip de 
analiz\, pentru a compara dat\ 
num\rul de evenimente adver
se raportate cu cel al cazuri
lor de evenimente a[teptate s\ 
se întâmple în mod "natural" în 
acea popula]ie (folosind estim\ 

rile inciden]ei bolii). Aceasta ne
cesit\ defini]ii standardizate ale 
cazurilor, ca acelea elaborate de 
Brighton Collaboration.26 

Cât\ vreme nu a fost complet 
elucidat\ patofiziologia POTS, 
iar simptomele sale se supra
pun cu cele ale mai multor alte 
sindroame clinice, e posibil s\ 
nu fi fost etichetat ca atare în 
mod consecvent. Grupuri simi
lare de simptome au fost etiche
tate în formularele de raporta
re ca POTS în Danemarca [i 
CRPS în Japonia. Al]ii au fost 
de p\rere c\ semnalul ar putea 
fi descris mai bine ca sindromul 
de oboseal\ cronic\27 sau fibro
mialgie.28 O alt\ sugestie este a
ceea c\ semnalul este cel mai 
bine descris prin patologia su
biacent\, ca neuropatia fibrelor 
mici29 sau autoanticorpii la re
ceptorii cupla]i cu proteina spe
cific\ g, care sunt co muni în 
POTS, CRPS [i sindromul de 
oboseal\ cronic\.30, 32 F\r\ un 
consens clinic în privin]a sem
nalului nu pot fi aplicate defini 
]iile standardizate ale cazurilor.

Evenimentele rare sunt 
importante pentru indivizi 
Evaluarea semnalului nece
sit\ testarea ipotezei cauzalit\]ii. 
Aceasta se face prin studii epi
demiologice, folosind, de obi
cei, codificarea prespecificat\ 
a diagnosticului din cererile de 
asigur\ri medicale sau din fi[e
le medicale electronice. Întrucât 
evenimentele rare, ce apar în
trun raport de 1:10 000 pân\ 
la 1:100 000 de persoane, pot fi 
importante în cadrul unei popu
la]ii s\n\toase vaccinate, au fost 
create baze mari de date aso
ciate în SUA (VSD: Vaccine 
Safety Datalink – Re]eaua de 
date pentru siguran]a vaccinu
rilor) [i în UE (ADVANCE: 
Accelerated Development 
of Vaccine Benefit Risk 
Collaboration in Europe – 
Dezvoltarea accelerat\ a cola
bor\rii europene pentru benefi
ciile [i riscurile vaccinurilor) cu 
scopul de a favoriza studii cu o 

putere suficient\ pentru a detec
ta riscurile mici. E posibil îns\ 
ca, în cadrul subpopula]iilor cu 
risc, problemele de siguran]\ 
s\ fie omise la actuala detecta
re epidemiologic\. Un exem
plu clasic îl constituie sindro
mul Guillain Barré [i vaccina
rea antitetanos: de[i numeroase 
studii observa    ]ionale nu au ar\
tat un risc crescut al sindromu
lui la nivelul popula]iei legat de 
vaccinurile care con]in anato
xin\ tetanic\,33, 35 exist\ un fai
mos raport de caz al unui b\r
bat de 42 de ani care a primit 
anatoxin\ tetanic\ de trei ori 
în 13 ani [i a prezentat câte un 
episod autolimitat de sindrom 
Guillain Barré dup\ fiecare vac
cinare,36 explicat ca o "sensibi
litate neobi[nuit\ la sindromul 
Guillain Barré."35 

O analiz\ a rapoartelor pri
vitoare la POTS dup\ vacci
nul HPV a speculat: "se pare c\ 
POTS apare dup\ administra
rea vaccinului HPV la un sub
grup mic de indivizi."37 Exist\ 
dovezi ale unei posibile patofi
ziologii comune: au fost izo
la]i autoanticorpi la receptorii 
b2 adrenergici [i muscarinic 2 
la o persoan\ din SUA38 [i la o 
mare propor]ie dintrun e[anti
on de pacien]i din Danemarca 
(J Mehlsen, comunicare perso
nal\). Schofield [i Hendrickson 
au propus existen]a unui sub
grup vulnerabil la disautonomia 
autoimun\ dup\ vaccinarea an
tiHPV [i au solicitat efectuarea 
unor cercet\  ri pentru definirea 
fenotipului sau genotipului celor 
care prezint\ risc.39

Bariera raport[rii erorii 
sistematice 
Analizele sistematice ale studii
lor clinice randomizate pot fi fo
losite pentru a investiga efecte
le nocive rare raportate dup\ 
comercializarea vaccinului, cu 
condi]ia ca studiile s\ fie sufici
ent de mari [i s\ aib\ o perioad\ 
de monitorizare adecvat\. Sa 
ar\tat, îns\, c\ evenimentele ad
verse au fost subraportate în pu



     – Edi’ia în limba român[ | Nr. 7, 2019 | VOLUM 26276

blica]ii, sursa majorit\]ii sinteze
lor sistematice.40 

Jørgensen [i colegii s\i au în
cercat s\ realizeze o analiz\ sis
tematic\ a asocierii dintre vac
cinurile HPV [i POTS folosind 
rapoartele studiilor clinice în lo
cul articolelor publicate în re
viste. Ei au început prin crearea 
unui index al studiilor clinice 
ale vaccinului HPV, din care au 
aflat c\ în analiza EMA a POTS 
[i CRPS au fost incluse numai 
jum\tate (38/79, 48%) din cele 
randomizate [i de monitoriza
re ale vaccinurilor Cervarix [i 
Gardasil, realizate de produc\ 
tori.41 Dup\ trei ani de solicit\ri 
adresate autorit\]ilor de regle
mentare [i produc\torilor, in
vestigatorii independen]i au ob  
]inut doar jum\  tate din rapoar
tele ce puteau fi eligibile pentru 
analiza lor sistematic\, dar pân\ 
[i acelea erau incomplete [i 
con]ineau revizuiri.42

R[spunzând provoc[rilor 
Se profileaz\ noi provoc\ri 
pentru supravegherea siguran  
  ]ei vaccinurilor, care trebuie în
tâmpinate cu inova]ii în meto
dologie. Vaccinurile cu adju
van]i noi pot determina tipuri 
mai complexe de evenimen
te adverse, greu de detectat. 
Introducerea direct\ a unor 
vaccinuri noi în ]\rile cu re
surse limitate este o alt\ pro
blem\, pentru c\ e posibil ca 
statele respective s\ nu aib\ su
ficiente capacit\]i de diagnostic 
sau date epidemiologice locale, 
complicând folosirea defin    i   ]i  
ilor standardizate ale cazurilor. 
De asemenea, câteva proble
me recente legate de siguran]a 
vaccinurilor, c\rora li sa acor
dat o aten]ie public\ substan]ia  
 l\ (Pandemrix [i narcolepsia, 
Dengvaxia [i boala Dengue 
sever\, Stamaril [i boala vis
cerotropic\ asociat\ cu vacci
nul pentru febra galben\), au 
su gerat c\, la nivel individu
al, exist\ factori de risc pentru 
efectele adverse respective; este 
datoria noastr\ s\ recunoa[tem 

deschis evenimentele [i s\ ne 
str\duim s\ în]elegem ce sa în
tâmplat în acele cazuri, pentru 
a recâ[tiga încrederea public\. 

Diferite metode de analiz\ 
a datelor, precum [i aplicarea 
înv\]\rii automate ne pot per
mite s\ identific\m mai u[or 
sindroame clinice nea[teptate, 
complexe. Dup\ ce ni sa cerut 
s\ punem raport\rile de POTS 
din Danemarca în contextul 
global, am aplicat, împreun\ 
cu grupul meu de la Centrul de 
Monitorizare din Uppsala, o 
modalitate netradi]ional\ de de
tectare a semnalului. Am folosit 
o metod\ bazat\ pe date pentru 
a identifica grupuri de rapoar
te de vaccinuri antiHPV cu ti
pare similare ale evenimente
lor adverse, în loc s\ ne baz\m 
pe identificarea semnalului din 
termenii specifici de diagnostic 
singulari. Majoritatea rapoar
telor din grupul nostru de inte
res descriau acela[i scenariu cli
nic (simptome persistente, de
bilitante, de cefalee, ame]eal\ [i 
oboseal\), dar nu includeau un 
diagnostic de POTS; în plus, în 
alte cazuri din grupul nostru au 
fost raportate diagnostice simi
lare, ca sindromul de oboseal\ 
cronic\, oboseala postviral\ [i 
chiar fibromialgia.43 Este nevo
ie de dezvoltarea în continua
re a metodologiei pentru a apli
ca pe o scar\ mai larg\ aceast\ 
strategie.

Noul domeniu al imunolo
giei sistemelor vizeaz\ descri
erea complexit\]ii sistemului 
imun prin m\surarea compo
nentelor individuale multiple [i 
estimarea interac]iunilor apli
când metode de calcul mate
matic. Cuno[tin]ele din imu
nologia sistemelor pot comple
ta în]elegerea modului în care 
ac]ioneaz\ vaccinurile, iar in
strumentele au fost folosite pen
tru a explora biomarkerii si
guran]ei vaccinurilor. Sunt în 
curs de desf\[urare ini]iative ca 
BIOVACSAFE, pentru a iden
tifica sistematic biomarkerii 
evenimentelor inflamatorii rela

tiv obi[nuite induse de vaccinu
rile cu adjuvan]i de pe pia]\.44 
Aplicarea unor astfel de teh
nologii a ar\tat diferen]ele în 
semn\tura molecular\ între cei 
cu [i f\r\ evenimente adverse 
dup\ vaccinarea cu H1N1 cu 
adjuvan]i.45 Explorarea în conti
nuare a biomarkerilor ne poate 
permite s\ identific\m persoa
nele cu risc de evenimente ad
verse rare ca atopia [i autoimu
nitatea.46 Cercet\torii danezi au 
publicat recent planuri de utili
zare a vaccinologiei sistemelor 
pentru a investiga biomarkerii 
la persoanele cu risc de apari]ie 
a evenimentelor adverse dup\ 
vaccinarea HPV.47 

Sistemul actual al farmacovi
gilen]ei vaccinurilor este proiec
tat pentru a detecta efectele no
cive obi[nuite, bine caracteri
zate, [i a estima riscul la nivelul 
popula]iei. De asemenea, este 
conceput mai mult pentru auto
rit\]ile de reglementare [i deci
den]ii politici decât pentru cei 
care doresc s\ aprofundeze cu
noa[terea [tiin]ific\ a modu
lui în care vaccinurile provoac\ 
reac]ii adverse. Realiz\rile din 
domeniile înv\]\rii automate [i 
imunologiei sistemelor ne vor 
permite s\ în]elegem heteroge
nitatea r\spunsurilor, s\ optimi
z\m vaccinurile [i folosirea lor 
în programele de s\n\tate pu
blic\. Este necesar\ [i îmbun\   
t\   ]irea comunic\rii cu publicul. 
Pe m\sur\ ce ne distan]\m de 
abord\rile de tipul "o singur\ 
m\sur\ bun\ pentru to]i", va fi 
nevoie de mesaje mai nuan]a  
te pentru a reflecta progrese
le [tiin]ifice care ne permit s\ 
apreciem mai bine varia]ia in
dividual\ a r\spunsurilor imune 
la vaccinare.

Rebecca E Chandler, fizician cercet[tor, 
Uppsala Monitoring Centre,  
Uppsala, Sweden  
rebecca.chandler@who-umc.org 

ANALYSIS

Modernising vaccine surveillance to 
improve detection of rare adverse events 
A se cita: BMJ 2019;365:l2268

S-a ar[tat c[ 
evenimen-
tele adverse 
au fost sub-
raportate în 
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publicate în 
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VINDECĂTORUL RĂNIT  Clare Gerada

În�urma�sinuciderii�unui�coleg
În ultimele s\pt\mâni am fost contactat\ de câ]iva 
angaja]i ai NHS pentru ai îndruma cum s\ gestioneze 
urm\rile sinuciderii unui coleg de serviciu. Simplul 
fapt c\ se interesau era de bun augur deoarece, din 
experien ]a mea, traumele legate de serviciu sunt în 
mare parte ascunse vederii [i gestionate prin abaterea 
aten]iei de la impactul lor emo]ional spre investiga]iile 
oficiale. 

Primul sfat pe care îl dau întotdeauna este unul 
evident: s\ se în]eleag\ c\ sinuciderea unui coleg va 
avea un efect semnificativ asupra s\n\t\]ii psihologice 
în cadrul organiza]iei. Nu sunt afecta]i numai prietenii 
apropia]i [i membrii familiei, ci [i cei care au avut 
poate doar o rela]ie mai superficial\ cu persoana 
decedat\. Emo]iile vor fi accentuate în special dac\ 
se crede c\ sinuciderea este legat\ de probleme de 
serviciu. 

La fel ca în vcazul oric\rei pierderi, sentimentele 
fiec\ruia vor fi diferite, dar cople[itoare vor fi 
cele de vinov\]ie [i de triste]e. Persoanele cu 
func]ii de conducere – directori, inspectori, angaja]ii 
departamentului de resurse umane, directorii medicali 
– se simt adesea responsabile [i e posibil s\ se team\ c\ 
vor fi învinov\ ]ite de moartea angajatului.

Ori de câte ori este posibil [i în limitele confiden]
ialit\]ii, putem ajuta la risipirea zvonurilor [i a 
informa]iilor false prin furnizarea unor date corecte, pe 
care ideal ar fi s\ le prezent\m întregii echipe, precum 
[i permi   ]ând personalului s\ pun\ întreb\ri. 

Foparte util\ poate fi [i organizarea unuia sau 
mai multor evenimente care s\ permit\ reflectarea 
la cele întâmplate, conduse de moderatori de 
grup experimenta]i [i implicând un num\r cât mai 
mare de angaja]i. Participarea la serviciul funerar 
sau în memoria defunctului le poate permite 
colegilor s\ aib\ un sentiment de împ\care, de 
asemenea important în procesul de vindecare, ca [i 
organizarea unui eveniment omagial la locul de  
munc\.

Persoanele cele mai afectate dintro organiza]ie nu 
sunt neap\rat cele mai apropiate de decedat. Simplul 
fapt c\ un coleg a murit prin sinucidere poate s\ 
redeschid\ r\ni mai vechi sau s\ adauge un nou factor 
de stres la cei existen]i. Dat\ fiind rezisten]a inerent\ a 
majorit\]ii medicilor, simpla disponibilitate dea asculta 
sau dea oferi un spa]iu pentru a discuta, a suferi [i a 
fi printre colegi care gândesc la fel [i arat\ simpatie 
va fi, de multe ori, suficient\. Pentru o minoritate 
îns\, suferin]a, sentimentele de vin\ sau de ru[ine pot 
dura mai mult, generând, în unele cazuri, depresie 

ori furie împotriva personalului din conducere; în 
astfel de cazuri poate fi nevoie de ajutor suplimentar 
– de exemplu, prin programele sau serviciile de 
asisten]\ a personalului, ca NHS Practitioner Health 
Programme (Programul NHS pentru s\n\tatea 
medicilor practican]i) (www.php.nhs.uk), al c\rui 
director medical sunt. 

Directorii generali au un rol vital în gestionarea 
consecin]elor sinuciderii unui coleg. Compasiunea, 
blânde    ]ea [i politica u[ilor deschise, care s\ le ofere 
oamenilor un loc pentru a sta de vorb\, pot fi extrem 
de utile pentru alinarea suferin]ei dup\ pierderea unui 
coleg. 

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

WOUNDED HEALER  
The aftermath of a colleague’s suicide
A se cita: BMJ 2019;365:l2290

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Pentru o 
minoritate, 
suferin’a, 
vinov[’ia 
sau ru;inea 
pot dura 
mai mult
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LA ZI ÎN PRACTICA CLINICĂ 

Arterita cu celule gigante
Karina Lazarewicz,1 Pippa Watson2 

[i simptome sistemice ori mai pu]in obi[nuite, 
astfel încât diagnosticul poate fi dificil. Este o 
boal\ rar\, care afecteaz\, în Marea Britanie, 
2,2 per 10 000 de pacien]iani.1 

Dac\ se întârzie diagnosticul, consecin]ele 
pot fi serioase, incluzând pierderea vederii, ac
cidentul vascular [i anevrismul aortic. Mul]i 
pacien]i cu GCA se prezint\, ini]ial, fie la me
dicul lor de familie, fie la sec]ia de urgen]e lo
cal\. Cefaleea este cel mai frecvent simptom la 
prezentare (76%),1 dar în asisten]a primar\ sau 
în cea de urgen]\ sunt mult mai des diagnos
ticate alte cauze ale acesteia, dat\ fiind rarita
tea relativ\ a GCA. Glucocorticosteroizii con
stituie tratamentul de baz\, îns\ administra]i 
în doze mari [i pentru perioade prelungite 
sunt asocia]i cu efecte secundare substan]iale. 
În aprilie 2019, National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE – Institutul Na]io
nal pentru Excelen]\ în S\n\tate [i Îngrijiri) 
a autorizat folosirea medicamentului tocilizu
mab la pacien]ii cu boal\ refractar\ ori reci
divant\.2 Articolul de fa]\ ofer\ o actualiza
re practic\ pentru nespeciali[ti, cu accent în 
mod special pe diagnosticare [i pe tratamentul 
ini]ial, abordând [i aspecte legate de recentul 
ghid NICE pentru tocilizumab [i de impactul 
lui probabil.

Prezentare

Pe cine afecteaz\? Arterita cu celule gigante 
este întâlnit\ relativ rar în centrele de asisten]\ 
medical\ general\, în Europa având o inci
den]\ de 729/100 000 în rândul popula]iei cu 
vârsta >50 de ani.3 Prevalen]a este mai mare 
la persoanele de origine nordeuropean\.3 
Inciden]a cre[te odat\ cu înaintarea în vâr
st\, fiind foarte rar\ la oamenii sub 50 de ani, 
vârsta medie a debutului fiind 70 de ani.4 Ca 
multe alte boli autoimune, se întâlne[te mai 
des la femei decât la b\rba]i (cu o probabilitate 
de 26 ori mai mare).4

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Arterita cu celule gigante (GCA) este o urgen’[ medical[ care 
necesit[ tratament prompt cu glucocorticosteroizi

• Cefaleea este simptomul cel mai frecvent la prezentare, dar nu 
apare întotdeauna 

• Trimite’i imediat la speciali;ti oftalmologi pacien’ii cu suspiciune de 
GCA ;i simptome vizuale ca înce’o;area vederii, diplopie sau deficit 
vizual, pentru c[ GCA cu afectare ocular[ netratat[ poate duce la 
pierderea vederii 

• Trimite’i urgent bolnavii f[r[ simptome vizuale la speciali;ti 
reumatologi 

• Tratamentul de baz[ este prednisolonul în doz[ mare; la unii 
pacien’i cu boal[ refractar[ ori recidivant[, tocilizumab poate fi 
ad[ugat la prednisolon pentru a trata GCA, permi’ând sc[derea 
dozei de steroid

1Rheumatology, Manchester University Foundation Trust, 
Trafford Hospital 
2Rheumatology, Manchester University Foundation Trust, 
Wythenshawe Hospital 
Coresponden’a la: K Lazarewicz 
karinalazarewicz@yahoo.co.uk

educaţie

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

Am discutat despre via’a cu GCA cu câ’iva dintre pacien’ii no;tri. Au subliniat 
multe probleme importante, incluzând dificultatea de a ob’ine un diagnostic, 
;i au fost foarte interesa’i s[ familiariz[m mai mul’i medici cu aceast[ boal[. 
Cu to’ii au sus’inut necesitatea îmbun[t[’irii procesului de diagnosticare (de 
exemplu, prin folosirea ecografiei) ;i a restrângerii consecin’elor efectelor 
secundare asociate cu utilizarea pe termen lung a glucocorticoizilor. Toate 
acestea au stat la baza articolului scris de noi.

Arterita cu celule gigante (GCA) este o boal\ 
inflamatorie ce afecteaz\ vasele de sânge mari 
[i medii, de obicei ramurile extracraniene ale 
arterelor carotide externe. Inflama     ]ia peretelui 
arterei afectate poate provoca cefalee, sensibi
litate a scalpului, durere la nivelul mandibu
lei [i al limbii, precum [i tulbur\ri vizuale, dar 
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le poate genera cefalee). Eliberarea citokinelor 
determin\ simptome sistemice.

De ce este important\? Diagnosticul [i tra
tamentul precoce al GCA pot preveni apari]ia 
complica]iilor serioase, ca pierderea vederii. 
Deficitul vizual se poate instala chiar sub tra
tament [i uneori este permanent. Înaintea fo
losirii corticosteroizilor în tratamentul GCA, 
deficitul vizual era observat la 3060% din
tre pacien]i.6 F\r\ tratament, pân\ la jum\ 
tate din cei cu GCA pot prezenta deficit vizu
al unilateral la câteva zile sau s\pt\mâni dup\ 
debutul simptomelor.7

Cum se prezint\ pacien]ii? Simptomele [i 
semnele (tabelul 1) apar frecvent din cauza im
plic\rii arterelor provenind din ramurile cra
niene ale arcului aortic, în special a ramurilor 
extracraniene ale arterelor carotide (fig. 1).

Care sunt cauzele? Inflama]ia peretelui vas
cular afectat (de exemplu, al arterei carotide [i 
al ramurilor ei) este caracterizat\ de prezen]a 
macrofagelor (care pot fuziona, formând  
celulele gigante caracteristice) [i a limfo  
ci telor T CD4+,5 ceea ce duce la îngro[area 
intimei, având ca rezultat reducerea fluxului 
sanguin [i ischemia, care este principala cauz\ 
a durerii în regiunile alimentate de vasul afec
tat (de exemplu, implicarea arterei tempora

Cefalee temporal[   52 
Claudica’ia mandibular[ 34 
Sensibilitatea scalpului  31 
Simptome vizuale   20-37 
Anevrism aortic  20 
Polimialgie reumatic[   40-60 
Simptome constitu’ionale 30-60

Simptome/tr[s[turi clinice  Prezente la diagnostic (%)

Tabel 1 | Tr[s[turile clinice asociate cu arterita cu 
celule gigante1, 4 

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN 
PRACTICÃ 

• A’i avea în vedere diagnosticul de 
GCA la un pacient f[r[ cefalee?  

• A’i începe tratamentul cu 
glucocorticoizi înainte de a trimite 
pacientul la specialist?  

• Aduce’i-v[ aminte de ultima dat[ 
când a’i consultat pe cineva cu 
GCA. A’i discutat despre posibilele 
efecte secundare ale steroizilor 
;i despre modalit[’ile de a le 
minimaliza impactul? Cum a’i putea 
s[ v[ îmbun[t[’i’i abordarea data 
viitoare?

Criteriile de clasificare ale  
Colegiului American de 
Reumatologie15 

Trebuie s[ fie prezente cel pu’in trei 
din cinci criterii – sensibilitate 93,5%, 
specificitate 91,2% 
• Vârsta debutului >50 de ani 
• Cefalee nou ap[rut[  
• Vitez[ mare de sedimentare a 

eritrocitelor (>50 mm/or[ dup[ 
metoda Westergren) 

• Artera temporal[ anormal[ la 
palpare

• Modific[ri în concordan’[ cu GCA la 
biopsie

Temporal superficial 

Occipital Maxilar

Facial

Lingual

Carotidian extern

Vertebral

Sinusul 
carotidian  

Carotida 
intern[ 

Cefalee

Durere la mestecat  
la nivelul mandibulei 
sau al limbii

Fig. 1 | Simptome de GCA 
;i afectare arterial[



     – Edi’ia în limba român[ | Nr. 7, 2019 | VOLUM 26280

lar (cu durata de câteva ore sau zile). Unii pa
cien]i semnaleaz\ un deficit vizual altitudi
nal (este afectat\ selectiv fie jum\tatea inferi
oar\, fie cea superioar\ a câmpului vizual) ori 
scotoame. Verifica]i reflexele pupilare pentru 
a depista un defect aferent relativ secundar is
chemiei nervului optic [i efectua]i fundosco
pie. Rezultatele fundoscopiei nu sunt specifi
ce pentru GCA, putând include zone cu aspect 
de vat\ de bumbac, edem, discuri palide ori 
chiar hemoragie. 

Scalpul – c\uta]i sensibilitatea la nive
lul scalpului; nu v\ limita]i examinarea 
numai la pielea ce acoper\ artera temporal\, 
pentru c\ pot fi implicate [i arterele care irig\ 
scalpul. 

Evaluarea pacienţilor: istoric şi examinare

Întreba’i despre
Cefalee – este simptomul cel mai frecvent, 

f\r\ s\ fie îns\ prezent întotdeauna. Când se 
manifest\, este de obicei o cefalee temporal\ 
sever\, de[i GCA se poate prezenta [i cu du
rere occipital\ sau parietal\.8 Adesea, debutul 
este insidios, dar poate fi [i acut. Durerea este 
descris\ ca având un caracter surd, dar nu me
reu. 

Simptomele vizuale – întreba]i toate persoa
nele cu cefalee care solicit\ asisten]\ medical\ 
dac\ au cumva simptome vizuale. Exist\ un 
deficit vizual par]ial sau complet ori diplopie? 
Specifica]i c\ v\ referi]i la ambii ochi. Dac\ 
pacientul are afectare ocular\ unilateral\, pro
babilitatea afect\rii concomitente a celuilalt 
ochi este de 2050%.9 

Sensibilitatea scalpului – la periatul p\rului? 
Simptomele constitu]ionale – sunt adesea pre

zente oboseala, sc\derea în greutate, anorexia 
[i transpira]iile sau febra. Cu toate acestea, 
trebuie luate în considerare [i diagnosticele di
feren]iale, cum ar fi infec]ia [i malignitatea.

Durerea mandibular\ la mestecat (claudica]ia 
mandibular\) – aceasta este cea mai frecvent\ 
complica]ie ischemic\. De obicei, durerea apa
re dup\ câteva minute de mestecat la nivelul 
mu[chiului maseter, din cauza ischemiei loca
le.10 Claudica]ia limbii este foarte rar simpto
mul de prezentare [i apare la circa 24% dintre 
pacien]i.11 Claudica]ia mandibular\ (sau a lim
bii) este asociat\ cu un risc crescut de compli
ca]ii ischemice.12 

Durerea [i rigiditatea în mu[chii proximali – pa
cien]ii cu polimialgie reumatic\ coexistent\ 
(PMR) pot acuza dureri musculare, în speci
al la nivelul proximal al bra]elor [i picioarelor 
– [i rigiditate disdediminea]\, de regul\ cu o 
durat\ de câteva ore. Adeseori le este greu s\ 
se dea jos din pat diminea]a.

Examina]i 
Arterele temporale – palpa]i artera temporal\ 

pentru a detecta sensibilitatea, noduli care se 
simt mici [i tari [i/sau pulsa]ie arterial\ dimi
nuat\ ori absent\ – de exemplu, prin compa
ra]ie cu partea opus\. 

Examinarea vascular\ – c\uta]i semne de vas
culit\ a vaselor mari, ca zgomotele  (de pild\, 
artera carotid\ sau cea subclavicular\), pulsa 
  ]ia arterial\ sc\zut\ ori tensiune arterial\ dife
rit\ între un bra] [i cel\lalt. 

Ochii – verifica]i acuitatea [i câmpurile vi
zuale, c\utând semne de neuropatie optic\ is
chemic\ anterioar\ secundar\ GCA, care se 
poate prezenta ca un deficit vizual monocu

Cefaleea
Cefaleea de alte origini  Atacuri recurente, aur[ vizual[, l[crimarea ochilor, 
(cluster, migren[, tensiune etc.)  grea’[, fotosensibilitate 
Sinuzit[ Rinoree, secre’ii nazale, febr[, presiune în spatele 
 ochilor ;i obrajilor 
Nevralgie de trigemen  Durere ascu’it[, sever[, în jum[tate de fa’[, 
 care se poate resim’i ca un ;oc electric, 
 senza’ie de arsur[ 
Infec’ie oftalmic[ cu varicela  Durere ;i arsur[ în zona de distribu’ie a arterei 
zoster (zona zoster) temporale, sensibilitate la atingere, febr[, prurit, 
 erup’ie, vezicule 
Metastaze craniene Semne ale nervilor cranieni – de exemplu, diplopie,  
 durere ;i sensibilitate localizat[ 
VSH crescut/Tr[s[turi sistemice 
Polimialgia reumatic[  Durere muscular[ proximal[ ;i rigiditate în special 
 diminea’a (în um[r bilateral sau centura pelvin[), 
 markeri inflamatori crescu’i, oboseal[ extrem[, lipsa 
 apetitului, sc[dere ponderal[. R[spuns bun la steroizi 
Vasculita vaselor mici/medii  Afectarea altor sisteme – de exemplu, ORL, 
– de pild[, poliarterita   respirator, renal
nodoas[, granulomatoza cu 
poliangeit[
Endocardit[ Murmur cardiac recent sau care s-a modificat, 
 sensibilitate splenic[, leziunile Janeway, nodulii Osler,
  hematurie
Malignitate – de exemplu,  Istoric de fumat, hemoptizie, dispnee, tuse 
cancer pulmonar
Tulburare temporomandibular[  Durere localizat[ la mestecat, vorbit sau c[scat, 
 debut imediat, durere surd[

Diagnostice diferen’iale Caracteristici vizate

Tabelul 2 | Diagnostice diferen’iale 4 14 

Hemoleucograma complet[, ureea ;i  De obicei, pacien’ii cu GCA au valori crescute
electroli’ii, testele func’iei hepatice,  ale VSH ;i CRP; numai 4% au VSH normal,
proteina C-reactiv[ (CRP), viteza de  la 83% fiind de peste 50 mm/or[1  
sedimentare a eritrocitelor (VSH)  Alte rezultate tipice includ fosfataza alcalin[
 crescut[ ;i trombocitoza
Analiza urinei  Proteinuria sau hematuria pot indica vasculita 
 unui vas mic; hematuria poate sugera 
 endocardit[ 
Radiografia toracic[ C[uta’i un anevrism aortic 
 Lua’i în considerare diagnosticele diferen’iale, 
 precum cancerul pulmonar ori vasculita de vas
 mic (c[uta’i cavit[’i) 
CT cerebral  De avut în vedere în caz de cefalee 
 predominant[ ;i istoric atipic
Biopsia arterei temporale  C[uta’i arterita sau ateroscleroz[ 
Ecografie Duplex C[uta’i "haloul" hipoecogen, ocluziile ;i stenoza

Investiga’ia De ce

Tabelul 3 | Investiga’ii de luat în considerare 
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mai mari probleme este rata ridicat\ de rezul
tate fals negative din cauza leziunilor "pe s\ 
rite".

Ecografia este tot mai des introdus\ ca parte 
a evalu\rii pacien]ilor cu suspiciune de GCA, 
pentru a vizualiza arterele temporale [i ma
xilare. Rezultatele tipice includ un halou su
gestiv de edem al peretelui vascuar. Monti [i 
al]ii17 au constatat c\, în practica clinic\ de ru
tin\, ecografia are o sensibilitate de 63% [i 
o specificitate de 100%. Introducerea acestei 
tehnici în centrul lor a dus la o sc\dere a ra
tei biopsiei de la 42% la 24%. Alte tehnici, ca 
F18 FDGPET/CT, sunt utile în special în ca
zurile cu tr\s\turi sistemice, dar nelocalizate.

Management

Glucocorticosteroizii reprezint\ tratamen
tul de baz\ în GCA. De obicei, simptomele se 
reduc substan]ial în decurs de o s\pt\mân\. 
Lua]i în considerare diagnostice alternative 
dac\ nu se observ\ un r\spuns semnificativ 
în acest interval de timp. Schemele de trata
ment cu steroizi variaz\, iar dovezile sunt con
tradictorii.7 Ghidul actual al British Society of 
Rheumatology recomand\ 4060 mg de pred
nisolon zilnic, timp de cel pu]in trei sau pa
tru s\pt\mâni, pân\ la dispari]ia tuturor simp
tomelor în GCA necomplicat\ (f\r\ simptome 
vizuale sau claudica]ie mandibular\). Ulterior, 
se reduce doza de prednisolon cu 10 mg, din 
dou\ în dou\ s\pt\mâni, pân\ la 20 mg, apoi 
cu 2,5 mg la interval de 24 s\pt\mâni pân\ la 
10 mg. În fine, se scade cu 1 mg, la interval de 
12 luni, pân\ la întrerupere. Dozajul [i sche
mele de reducere variaz\, dar principiul fun
damental este  ajustarea dozei în func]ie de 
r\spunsul la tratament. 

Pacien]ii care se prezint\ cu orice tip de 
complica]ie vizual\ vor avea nevoie de me
tilprednisolon intravenos 500 mg–1 g timp de 
trei zile înainte de începerea curei cu steroizi 
orali. 

Studiile nu au ar\tat niciun beneficiu pe ter
men lung, semnificativ statistic, în cazul trata
mentului intravenos cu doze mari de steroizi 
în GCA necomplicat.18 Trebuie luat\ în consi
derare inciden]a complica]iilor neurovascula
re. Recomanda]i gastroprotec]ie cu un inhibi
tor al pompei de protoni, osteodensitometrie [i 
protec]ie osoas\ celor care au nevoie de trata
ment de lung\ durat\ cu steroizi.

Cum s[ monitoriz[m pacien’ii cu GCA ;i ce 
anume s[ urm[rim
Se recomand\ controlul de rutin\ al pacien]i 
lor în s\pt\mânile 0, 1, 3 [i 6, urmat de trei 

Efectua]i o examinare general\ am\nun]it\, 
incluzând (dar nu limitat\ la) sistemele cardio
vascular, respirator [i abdominal, pentru a ex
clude alte diagnostice difereni]ale (tabelul 2).

Investigaţii 

Investiga]iile recomandate sunt prezentate în 
tabelul 3.

Clasificarea 
Criteriile American College of Rheumatology 
(Colegiul American de Reumatologie) pot fi 
utile la clasificarea pacien]ilor cu vasculit\ (ca
seta), dar nu sunt criterii de diagnostic [i nu 
trebuie s\ fie folosite ca atare. Ele sunt totu[i 
u[or de aplicat [i pot ajuta la instituirea trata
mentului ini]ial [i la trimiterea la specialist.

Trimiterea la specialist
Trimite]i urgent to]i pacien]ii cu suspiciu
ne de GCA în asisten]a medical\ secundar\. 
Dac\ exist\ afectare vizual\, îndruma]ii ime
diat c\tre oftalmologie. Recomanda]i evalua
re reumatologic\ urgent\ în ambulatoriu, de 
obicei în dou\ s\pt\mâni. Începe]i glucocor
ticosteroizii în asisten]a primar\ de îndat\ ce 
este suspectat diagnosticul. Multe centre de 
specialitate au un serviciu rapid pentru GCA 
(fig. 2), ce implic\, foarte probabil, o evalua
re prompt\ [i biopsia arterei temporale, cu sau 
f\r\ ecografie. Este necesar s\ [ti]i ce servi
cii sunt disponibile în zon\ [i s\ discuta]i din 
timp cazurile atipice cu specialistul local.

Biopsia arterei temporale este în prezent 
standardul de aur pentru diagnostic la to]i pa
cien]ii cu suspiciune de GCA. Conform ghidu
lui clinic al British Society of Rheumatology 
(Societatea Britanic\ de Reumatologie) pen
tru managementul GCA, din 2010, trebuie 
s\ fie efectuat\ o biopsie unilateral\ (de obi
cei, sub anestezie local\) de cel pu]in 1 cm în
tro sec]ie de chirurgie cu experien]\ în acest 
sens. Un rezultat pozitiv indic\ faptul c\ modi
fic\rile inflamatorii sunt confirmate. Potrivit 
criteriilor pentru clasificarea GCA elabora
te de American College of Rheumatology în 
1990, biopsia arterei temporale are o specifi
citate de 73,1% [i o sensibilitate de 92,9%. Nu 
întârzia]i tratamentul steroidian a[teptând re
zultatele, având în vedere faptul c\ diagnosti
cul GCA este bazat, în principal, pe ra]iona
mentul clinic, iar boala poate fi prezent\ chiar 
dac\ biopsia este negativ\. Biopsia r\mâne 
pozitiv\ timp de 26 s\pt\mâni dup\ începe
rea tratamentului cu steroizi, de[i cu cât este 
efectuat\ mai devreme, cu atât este mai mare 
[ansa ca ea s\ fie pozitiv\.16 Una dintre cele 
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Ce se întâmpl[ dac[ pacientul are un  
puseu acut? 
Reactiv\rile GCA sunt frecvente, 43% din
tre pacien]i suferind cel pu]in o rec\dere con
form studiilor bazate pe popula]ie.20 La cei 
la care au ap\rut complica]ii ischemice, poli
mialgie reumatic\ ori la care cefaleea este re
curent\, lua]i în calcul rec\derea. Re]ine]i c\ 
markerii inflamatori pot fi normali în momen
tul respectiv. British Society of Rheumatology 
recomand\ cre[terea dozei de steroizi în caz 
de recuren]\ a cefaleei pân\ la dozele mai 
mari de prednisolon care au fost eficiente îna
inte. Dac\ bolnavii prezint\ claudica]ie man
dibular\ cu debut recent este indicat\ cre[
terea dozei de steroizi pân\ la 60 mg zilnic. 
Simptomele oculare noi ori recurente necesit\ 
doze mari de steroizi – de obicei, 60 mg pe zi 
[i/sau luarea în considerare a perfuziei intra
venoase cu metilprednisolon. Niciun studiu nu 
confirm\ superioritatea unui tratament fa]\ 
de cel\lalt.21 Nu exist\ suficiente dovezi pen
tru a sugera o dozare standardizat\ a steroizi
lor, motiv pentru care toate recomand\rile se 
bazeaz\ pe consens. Un studiu clinic contro
lat, randomizat, realizat de Chavalet [i colab., 
nu a relevat nicio diferen]\ în ceea ce prive[te 
complica]iile sau dozajul cumulativ la pacien     
]ii cu GCA (excluzândui pe cei cu complica 
]ii oculare) care folosesc protocoale diferite, 
inclusiv metilprednisolon intravenos.18 

Efectele secundare ale steroizilor sunt frec
vente la pacien]ii cu GCA. British Society 
of Rheumatology recomand\ introducerea 
unui medicament antireumatic modificator 
de boal\, de exemplu metotrexatul, ca agent 
adjuvant pentru steroizi, dac\ pacientul pre
zint\ o a treia rec\dere a GCA.3 Cercet\rile 
continu\ pentru a se stabili dac\ [i azatioprina 
sau leflunomidul pot s\ ofere un beneficiu ca 
agent adjuvant pentru steroizi.

Complica’ii 
Cea mai de temut complica]ie pe termen lung 
a GCA este deficitul vizual permanent; de 
aceea, e foarte important ca simptomele s\ fie 
recunoscute prompt, iar pacien]ii cu suspiciu
ne de GCA s\ fie trata]i. Sa raportat c\ între 
10% [i 20% dintre bolnavi au dezvoltat ane
vrism aortic.22 Au mai fost descrise disec]ia 
aortei [i accidentul vascular, care survin, îns\, 
mai rar.22 

CE ESTE NOU?

În aprilie 2018 NICE a publicat, în 
Marea Britanie, ghidul 158, ce permite trata
mentul GCA cu tocilizumab (un anticorp mo

controale lunare în primul an. Dup\ a treia 
lun\, urm\rirea se poate face în colaborare, 
implicând asisten]a primar\.3 La fiecare eva
luare, întreba]i pacien]ii despre simptomele 
clinice, complica]iile vasculare [i cele induse 
de steroizi, ca diabetul zaharat [i osteoporoza. 
Lua]i în considerare interven]ii simple pentru 
a îmbun\t\]i calitatea vie]ii pacien]ilor – de 
exemplu, prescrierea unei doze mici de ami
triptilin\ seara pentru a ajuta în tulbur\rile de 
somn. GCA poate schimba via]a, fiind o boal\ 
cronic\, iar pacien]ii vor trebui s\ urmeze tra
tamentul cu steroizi timp de minimum 18 luni. 
Este important s\ li se ofere instruire [i acces 
la re]elele de suport. Încurajarea pacien]ilor 
s\ r\mân\ activi fizic este important\ îndeo
sebi pentru confortul personal [i pentru s\n\ 
tatea lor. 

British Society of Rheumatology recomand\ 
controlul hemoleucogramei complete, al ureei, 
electroli]ilor [i glucozei la fiecare consulta]ie. 
Valorile crescute ale markerilor inflamatorii, 
asociate cu simptome clinice, indic\ un puseu 
acut al bolii. Recomanda]i tuturor pacien]ilor 
cu diagnostic de GCA o radiografie toracic\ la 
interval de doi ani, pentru monitorizarea unui 
posibil anevrism aortic. Dac\ exist\ vreo sus
piciune de anevrism aortic, cere]i o ecocardio
gram\.

Fig. 2 | Exemplu de 
protocol local de 
trimitere pentru 
suspiciune de GCA

Cefalee nou[ localizat[ (temporal[, 
occipital[)

Începe’i cu prednisolon 40-60 mg, aspirin[ 
75 mg, inhibitor al pompei de protoni ;i 
suplimentare cu calciu ;i vitamina D

Trimite’i la oftalmologul de gard[

Poate necesita internare pentru 
steroizi IV 

Trimite’i la reumatolog pentru 
evaluare

Biopsia arterei 
temporale

Ecografie 

Evaluare în 
ambulatoriu

Trimite’i urgent la reumatolog în ambulatoriu 
dac[ nu exist[ comorbidit[’i/probleme sociale 

Sensibilitatea arterei temporale
VSH >50 mm/or[

Dac[ pacientul nu întrune;te criteriile, 
v[ rug[m s[ discuta’i cu reumatologul 
înainte de trimitere

Simptome vizuale? Înce’o;area privirii, 
diplopie, pierderea temporar[ sau 
complet[ a vederii

Vârsta >50 de ani plus dou[ dintre 
urm[toarele simptome:

NU DA
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cilizumab au un risc crescut de infec]ii seri
oase, perfora]ie gastric\, rezultate anormale 
la testele de laborator (trombocitopenie, neu
tropenie, valori crescute ale enzimelor hepati
ce [i lipidele) [i alte efecte secundare mai rare. 
De aceea, testele func]iei hepatice, tromboci
tele [i neutrofilele trebuie s\ fie verificate timp 
de 48 s\pt\mâni dup\ începerea tratamentu
lui [i apoi din trei în trei luni. Lipidele trebuie 
controlate 48 s\pt\mâni [i apoi la interval de 
24 de s\pt\mâni.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

CLINICAL UPDATES 
Giant cell arteritis
A se cita: BMJ 2019;365: l1964
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l1964 

noclonal umanizat antireceptorul interleuki
nei 6) pentru boala refractar\ sau recidivant\, 
cu condi]ia întrunirii anumitor circumstan]e. 
Decizia a fost luat\ în urma public\rii unor 
studii23, 24 care au ar\tat c\ tratamentul cu toci
lizumab plus glucocorticosteroizi cu reducerea 
treptat\ a dozajului era superior fa]\ de place
bo în GCA, prin dobândirea remisiunii persis
tente. Dup\ reducerea dozei acestora, tocilizu
mabul poate fi folosit fie simultan cu glucocor
ticosteroizii, fie singur (nu îns\ pentru puseuri 
acute de GCA), iar oprirea se face dup\ un 
an de tratament neîntrerupt. Pentru a fi eligi
bil s\ primeasc\ tocilizumab, pacientul trebu
ie s\ aib\ un diagnostic confirmat prin biop
sie [i/sau imagistic\, ceea ce este valabil doar 
pentru o parte a bolnavilor. Cei trata]i cu to

UŞOR DE OMIS? 

Adenoamele hipofizare
Aparna Pal,1 Laurence Leaver,2 John Wass1

Adenoamele hipofizare sunt adesea silen]ioase 
clinic sau se manifest\ cu simptome nespecifi
ce, care pot duce la întârzierea diagnosticului. 
Acest articol ofer\ o sintez\ a tr\s\turilor cli
nice [i a investiga]iilor, pentru ai ajuta pe ne
speciali[ti [i pe medicii din asisten]a primar\ 
s\ recunoasc\ [i s\ diagnosticheze adenomul 
hipofizar.

Ce este adenomul hipofizar?

Adenoamele hipofizare sunt tumori benigne 
formate din celulele secretoare de hormoni 
din hipofiza anterioar\. Ele sunt responsa

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Verifica’i câmpurile vizuale la pacien’ii care se prezint[ cu cefalee 
coexistent[ cu posibile simptome hipopituitare 

• Lua’i în considerare acest diagnostic la b[rba’ii care acuz[ 
oboseal[ ;i întreba’i-i despre sc[derea libidoului sau despre 
disfunc’ia erectil[; testa’i testosteronul de la ora 9 diminea’a, 
prolactina, hormonul luteinizant (LH) ;i hormonul stimulator 
folicular (FSH) 

• Ave’i în vedere acest diagnostic la femeile cu oligo/amenoree; 
verifica’i LH, FSH, estradiolul ;i prolactina

1Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and 
Metabolism, Oxford University Hospitals  
NHS Foundation Trust, Oxford, UK 
2Green Templeton College, University of Oxford, Oxford, UK 
Coresponden’a la: J Wass  
john.wass@nhs.net

Un b[rbat în vârst[ de 58 de ani descrie o stare de oboseal[ ;i pierdere a 
motiva’iei, care s-a accentuat  pe parcursul unui an. Testele de sânge de 
rutin[ sunt normale. Trece printr-un divor’ ;i este de acord cu medicul s[u 
de familie c[ simptomele ar putea fi legate de stres. La un control ocular 
de rutin[ i s-a depistat o hemianopsie bitemporal[. Imagistica hipofizei 
prin  rezonan’[ magnetic[ (IRM) a eviden’iat un macroadenom hipofizar de 
2,5 cm, care ridic[ ;i comprim[ chiasma optic[. La continuarea anamnezei, 
pacientul descrie un istoric de patru ani de disfunc’ie erectil[.

Fig. 1 | Perimetria Humphrey a câmpului vizual, care arat[ 
o hemianopsie bitemporal[ prezent[ anterior interven’iei 
chirurgicale 
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Cum se manifestă adenoamele hipofizare?

Simptomele [i semnele sunt legate de efectul 
de mas\ (tulbur\ri vizuale, cefalee, oftalmo
plegie, hipopituitarism), de hipersecre]ia hor
monal\ sau de combina]ia ambelor.

Simptome neurologice frecvente
Deficit de câmp vizual – de obicei, trece neob
servat de pacient pân\ când devine sever, fi
ind, de regul\, o hemianopsie bitemporal\ 
provocat\ de compresiunea chiasmatic\ [figu
rile 1 ( jos) [i 2 (pe bmj.com)]

Cefaleea este obi[nuit\ în adenoamele hipofi
zare (3770%), dar este de obicei nespecific\ [i, 
adesea, nu este tr\s\tura predominant\ la pre
zentare decât dac\ se asociaz\ cu acromega
lia sau cu apoplexia hipofizar\.2, 3 În apoplexia 
hipofizar\, cefaleea apare brusc, este sever\ 
[i frecvent asociat\ cu tulbur\ri vizuale ori cu 
paralizie ocular\.

Simptome endocrine frecvente 
Hipopituitarism – macroadenoamele hipofiza
re (adenoame >1 cm) pot fi asociate cu hipo
secre]ia hormonal\ din cauza compresiunii 
progresive a celulelor normale ale hipofizei.5 

bile de 1025% din neoplasmele intracrani
ene 1 [i apar sporadic în majoritatea cazuri
lor. Sunt clasificate, în linii mari, ca adenoa
me "func]ionale" (secretante de hormoni) [i 
"nefunc]ionale" (nesecretante). Pot fi clasifi
cate mai departe dup\ tipul [i m\rimea celu
lei. Adenoamele func]ionale se întâlnesc mai 
frecvent [i au tendin]a de a se manifesta mai 
devreme, la pacien]i mai tineri, cu simptome 
ori semne de exces hormonal (de exemplu, hi
perprolactinemie) (tabelul). În schimb, ade
noamele nefunc]ionale sunt asimptomatice 
pân\ când leziunea devine suficient de mare 
(de obicei >1 cm) pentru a avea un efect de 
mas\.

CÂT DE FRECVENTE SUNT ADENOAMELE HIPOFIZARE?  

• Adenoamele hipofizare sunt foarte frecvente (pân[ la 
16% din autopsii ;i studii de imagistic[), dar numai 0,1% 
progreseaz[ spre morbiditate21 

• Studiile de popula’ie anterioare ale adenoamelor 
hipofizare au subestimat, probabil, prevalen’a real[. 
Un studiu comunitar al unui num[r de peste 80 000 de 
localnici a ar[tat c[ prevalen’a adenoamelor hipofizare 
per 100 000 a dep[;it de patru ori estim[rile anterioare, 
de aproximativ 1:1 000,22 fapt confirmat de studiile 
popula’ionale23, 25

Oboseal[, disfunc’ie erectil[ /  Hemianopsia unilateral[  Nivel sc[zut al testosteronului Gonadotropine De obicei, secre’ia de FSH 41
sc[derea libidoului la b[rba’i  sau bitemporal[. Pierderea de la ora 9 diminea’a cu (nefunc’ional) ;i LH este atât de sc[zut[,
Amenoree la femei  p[rului de pe corp ;i FSH/LH sc[zut sau normal,  încât aceste tumori sunt,
Tulbur[ri vizuale; cefalee ginecomastia la b[rba’i prolactin[ normal[ ori  de fapt, nefunc’ionale
  crescut[, TSH ;i FT4 sc[zute; 
  cortizolul de la ora 
  9 diminea’a sc[zut        
Disfunc’ie erectil[ la b[rba’i  Galactoree. Hemianospie Prolactin[ crescut[ Lactotrop Prolactin[ 54
Oligo/amenoree la femei unilateral[ sau bitemporal[  (prolactinom)  
Cefalee, transpira’ii, cre;terea  Îngro;area tr[s[turilor fe’ei,  Factorul de cre;tere 1 de Somatotrop Hormon de cre;tere 14
mâinii ;i a piciorului proeminen’a frun’ii (bos[),  tip insulinic (IGF-1) crescut (acromegalie)
 cre;terea nasului, 
 prognatism, separare 
 interdental[, macroglosie, 
 cre;terea mâinilor ;i 
 picioarelor, sindromul 
 tunelului carpian 
Tulbur[ri de dispozi’ie,  Facies rotund, pletoric, Cortizolul de la ora 9 diminea’a Corticotrof Hormon adrenocorticotrop  6
cre;tere în greutate la nivelul  miopatie proximal[, stria’ii nu scade <50 nmol/l dup[ (boala Cushing)
trunchiului, oboseal[ ;i  purpurii, piele sub’ire, testul de supresie cu 1 mg de
sl[biciune muscular[   tendin’[ la învine’ire, dexametazon[ în timpul nop’ii.
(de ex., la urcarea sc[rilor) obezitatea trunchiului  Cortizolul liber urinar în 
   24 de ore crescut; cortizolul 
   salivar sau seric crescut 
   noaptea târziu  
Tireotoxicitate (de;i u;oar[ în  Tahicardie, tremor, deficit TSH crescut sau normal, cu FT4 Tireotrop TSH 0.28
compara’ie cu boala Graves)  de câmp vizual ;i FT3 crescute (TSHom)
Palpita’ii, sc[dere în greutate, 
anxietate, insomnie, tulbur[ri 
menstruale la femei
*Majoritatea laboratoarelor folosesc teste bine validate, cu variabilitate biologic[ limitat[. Cortizolul de la ora 9 diminea’a este o excep’ie, în sensul c[ are un interval larg de rezultate 
"normale"; în general, medicii generali;ti trebuie s[ respecte recomand[rile laboratorului local în privin’a a ceea ce ar putea constitui un rezultat ambiguu, necesitând investigare 
suplimentar[ prin testul cu Sinacten.

Simptome      
(E posibil s[ nu existe      Prevalen’a 
simptome sau semne    Tipul celulei  la o popula’ie
;i biochimia s[ fie    de adenom Hormonul de 100 000 de
normal[) Semne Biochimie* hipofizar secretat oameni2-4

Prevalen’a ;i caracteristicile adenoamelor hipofizare dup[ subtipul tumorii 
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Cushing8, în mare parte din cauza debutului 
insidios al simptomelor.

Adenoamele hipofizare nefunc’ionale 
{i diagnosticul adenoamelor hipofizare ne
func]ionale este frecvent întârziat, estimân
duse c\ intervalul de timp mediu de la de
butul simptomelor pân\ la diagnostic este de 
1,96 ±2,9 ani.12 

Adesea, pacien]ii se adreseaz\ medicu
lui pentru simptomele neurologice provoca
te de efectul de mas\ al adenomului hipofizar, 
precum cefaleea sau deficitele de câmp vizu
al. Tot nespecifice sunt [i simptomele de hi
popituitarism mai timpurii, subtile (de exem
plu, oboseala, pierderea libidoului), fiind ade
sea atribuite fie îmb\trânirii, fie unor afec]iuni 
mai frecvente.

De ce este important diagnosticul?

Diagnosticul prompt este important pentru c\ 
adenomul hipofizar presupune o cauz\ rever
sibil\ de pierdere a vederii, simptome invali
dante ce afecteaz\ calitatea vie]ii [i risc cres
cut de comorbidit\]i [i de mortalitate. Dac\ nu 
sunt tratate, unele adenoame hipofizare pot 
pune în pericol iminent via]a – de exemplu, în 
cazul deficien]ei de hormon adenocorticotrop 
(ACTH). Libidoul sc\zut, disfunc]ia erectil\, 
tulbur\rile menstruale [i infertilitatea asociate 
cu unele adenoame hipofizare pot avea un im
pact uria[ asupra individului [i familiei.13 

Este de re]inut c\ aceste simptome pot fi 
ameliorate [i chiar eliminate prin tratament 
prompt.13 De exemplu, oboseala invalidant\ 
provocat\ de deficien]a de TSH [i/sau ACTH 
se va ameliora prin tratament de substitu]ie 
cu tiroxin\ ori cu hidrocortizon. Libidoul se 
poate îmbun\t\]i prin terapie cu testosteron [i 
estrogen. Prolactinoamele reprezint\ o cauz\ 
u[or de tratat de  infertilitate [i de tulbur\ri 
menstruale [i, odat\ tratate, pacientele sunt 
capabile de concep]ie normal\. 

Pierderea vederii poate surveni ca urma
re a presiunii exercitate de un adenom hipofi
zar mare asupra chiasmei [i tractelor optice. 
Interven]ia prompt\ poate duce la îmbun\t\ 
]irea vederii în câteva ore dup\ opera]ia 
transsfenoidal\, astfel încât pacien]ii vor pu
tea din nou s\ citeasc\ [i s\ [ofeze. O me
taanaliz\ a rezultatelor vizuale ale chirurgiei 
hipofizare arat\ c\ recuperarea complet\ este 
mai pu]in probabil\ dac\ defectul vizual preo
perator a fost sever [i de durat\ mai mare,14 iar 
unul dintre studii arat\ o evolu]ie mai proast\ 
dup\ opera]ie dac\ deficitul de câmp vizual a 
durat mai mult de un an.15 Defectele de câmp 

Deficien]a hormonului de cre[tere este cel mai 
des întâlnit\ [i poate provoca o mare varieta
te de simptome nespecifice, incluzând obosea
la [i cre[terea în greutate (tabelul). 

Adenoamele func]ionale – manifest\rile clini
ce ale excesului de hormoni sunt enumerate 
în tabel. Acest exces hormonal poate fi dificil 
de detectat dac\ are simptome clinice u[oare. 
Prolactinoamele sunt cele mai frecvente ade
noame hipofizare, provocând amenoree atunci 
când nivelul de prolactin\ este doar u[or cres
cut, ceea ce gr\be[te  prezentarea la medic a 
femeilor. 

Ce se omite?

Practica clinic\ arat\ c\ este foarte probabil ca 
atât adenoamele hipofizare func]ionale cât [i 
cele nefunc]ionale s\ fie omise ini]ial din cau
za simptomelor nespecifice, ca oboseala, cre[
terea în greutate, tulbur\rile de ciclu [i de li
bido, disfunc]iile erectile (tabelul). Tulbur\rile 
endocrine sunt o cauz\ relativ rar\ a unor ast
fel de simptome în asisten]a primar\; de aceea 
e posibil s\ nu fie avute în vedere primele exa
mene ce ar putea fi relevante pentru adenomul 
hipofizar (câmpul vizual [i testele de sânge).

Adenoamele hipofizare func’ionale
Majoritatea adenoamelor hipofizare func]io  
nale prezint\ semne ori simptome de ex
ces de hormoni (de exemplu, hiperprolacti
nemia, excesul de hormon de cre[tere sau hi
percortizolismul) (tabelul). Diagnosticul poate 
fi omis din cauza unei manifest\ri gradate a 
hipersecre]iei de hormoni pe parcursul ani
lor, cu simptome nespecifice [i boal\ subcli
nic\ la început. În medie, diagnosticul este în
târziat cu 67 ani de la apari]ia primului simp
tom, în acromegalie,6, 7 [i cu 34 ani, în boala 

Fig. 3 | IRM hipofizar cu contrast care arat[ compresiunea 
chiasmei optice de c[tre un macroadenom pituitar înainte de 
opera’ie
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Trimitere la specialist
Trimite]i imediat la sec]ia de urgen]e pacien]ii 
cu debut brusc al cefaleei [i al simptomelor vi
zuale. 

Dac\ rezultatele testelor de sânge arat\ dis
func]ie hipofizar\ coexistent\ cu simptome ne
urologice (cefalee, deficit de câmp vizual sau 
tulbur\ri vizuale), trimite]i pacientul de ur
gen]\ la endocrinologie pentru imagistica ur
gent\ a hipofizei prin rezonan]\ magnetic\ 
(IRM) [fig. 3 ( jos) [i 4 (a se vedea bmj.com)] [i 
perimetria formal\ a câmpului vizual.

Dac\ pacientul are cefalee [i tulbur\ri ale 
câmpului vizual, f\r\ dovezi de disfunc]ie hi
pofizar\, poate fi mai indicat s\ îl trimite]i de 
urgen]\ la oftalmologie pentru perimetrie for
mal\ +/− IRM urgent\, dup\ caz. 

Dac\ sunt prezente tr\s\turile biochimice 
ale disfunc]iei hipofizare (nivel sc\zut de tes
tosteron/estrogen cu FSH/LH sc\zut sau nor
mal, FT4 sc\zut [i TSH normal, cortizolul de 
la ora 9 diminea]a sc\zut, dovezi de secre]ie 
excesiv\ de hormoni) f\r\ simptome neurolo
gice, trimite]i la endocrinologie pentru evalua
re suplimentar\.

În cele din urm\, un adenom hipofizar poa
te fi complet exclus printrun IRM normal, 
dar dac\ pacientul are biochimie hipofizar\ 
normal\ (la screeningul pentru hipo sau hi
persecre]ie, în caz de suspiciune) [i câmpuri 
vizuale normale, atunci este improbabil ca un 
adenom hipofizar s\ contribuie semnificativ la 
simptome, nefiind necesar\ IRM.

Cum este tratat?

Pacien]ii se pot teme c\ au "o tumor\ de cre
ier" [i c\ e malign\. Lini[ti]ii, explicândule 
c\ adenoamele hipofizare sunt benigne [i de 
obicei tratabile, fie prin monitorizare, fie prin 
interven]ie chirurgical\ [i radioterapie adju
vant\ +/− terapie medical\ dac\ e nevoie. 
Aceasta este gestionat\ de endocrinologi, de 
obicei întrun centru medical multidisciplinar. 
Interven]ia chirurgical\ este tratamentul de 
baz\, cu excep]ia prolactinoamelor, în care te
rapia cu agoni[ti de dopamin\ este de prim\ 

vizual generate de un macroprolactinom se 
pot reduce rapid [i în urma terapiei cu agoni[ti 
de dopamin\.16, 1

Cum este diagnosticat? 

Tr[s[turi clinice 
Istoric 
Dac\ pacien]ii prezint\ oricare dintre simpto
mele posibile ale unui adenom hipofizar (tabe
lul), întreba]ii despre celelalte simptome aso
ciate pentru a face distinc]ia între un adenom 
func]ional [i hipopituitarism [i pentru a decide 
ce investiga]ii [i teste de sânge sunt adecvate.

Examen fizic 
C\uta]i semne (tabelul) pentru a diferen]ia 
un adenom hipofizar func]ional de hipopitui
tarism [i pentru a alege testele de sânge cores
punz\toare 

• Recomanda]i tuturor pacien]ilor cu cefalee 
un test al câmpului vizual cu confruntare (a se 
vedea bmj.com) – un examen simplu de scre
ening care ajut\ la identificarea macroadenoa
melor hipofizare mari. 

• În suspiciunea de Cushing [i acromegalie 
poate fi util s\i ruga]i pe pacien]i s\ v\ ara
te fotografii vechi deale lor pentru a observa 
vreo eventual\ schimbare.

Investiga’ii
Recomanda]i pacien]ilor cu simptome de hi
popituitarism (oboseal\, libidou sc\zut, dis
func]ie erectil\, oligo sau amenoree) teste 
de sânge de screening al hipofizei, incluzând 
FSH, LH, testosteronul de la ora 9 diminea]a 
(la b\rba]i), estrogen (la femei), cortizolul de la 
ora 9 diminea]a, TSH, [i Free T4. 

Dac\ se suspecteaz\ excesul de hormoni, re
comanda]i testul corespunz\tor (tabelul). 

Testele de sânge pot fi cerute pe baza simp
tomelor predominante. 

Oboseala poate avea multe cauze, dar noi 
am sugera testarea cortizolului de la ora 9 di
minea]a, free T4 [i TSH pentru a ajuta la ex
cluderea unei cauze hipofizare.

Hipogonadism – LH, FSH, estradiolul [i 
prolactina sunt investiga]iile minime nece
sare pentru diagnosticul amenoreei persis
tente. Aceste teste identific\ hiperprolacti
nemia ori deficien]a gonadotropinei, fiind re
levante [i pentru cauzele mai frecvente, ca 
sindromul polichistic ovarian sau insufici
en]a ovarian\. Disfunc]ia erectil\, libidoul 
sc\zut [i simptomele hipogonadice (ce pot in
clude oboseala) trebuie s\ fie evaluate prin tes
tosteronul de la ora 9 diminea]a, LH, FSH [i 
prolactina.

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Cunoa;te’i diferitele moduri în care se poate prezent[ 
adenomul hipofizar ;i ;ti’i ce teste ini’iale pot ajuta la 
stabilirea diagnosticului? 

• Pe pacien’ii care se plâng de oboseal[ îi chestiona’i, de 
obicei, cu privire la libidou ;i la func’ia sexual[? 

• Cum se va schimba practica dumneavoastr[ ca urmare a 
citirii acestui articol?
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[i decompresia transsfenoidal\ conform indi
ca]iilor. 

Adenoamele hipofizare sunt tot mai des di
agnosticate întâmpl\tor, cu ocazia imagisticii 
cerebrale pentru o alt\ problem\. Majoritatea 
acestor cazuri vor fi evaluate de endocrino
logi, iar dac\ adenomul este nefunc]ional, nu 
afecteaz\ chiasma optic\ [i nu determin\ hi
popituitarism, se ]ine doar sub observa]ie pen
tru cre[terea ulterioar\ [i efectele posibile.19, 20

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

EASILY MISSED? 
Pituitary adenomas
A se cita: BMJ 2019;365: l2091 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2091  

linie. Deficien]ele hormonale sunt compensa
te cu hidrocortizon, levotiroxin\, testosteron, 
estrogen [i hormon de cre[tere, dup\ caz. La 
bolnavii cu comorbidit\]i semnificative este 
necesar ca, pentru decizia de tratament chiru
gical, s\ se pun\ în balan]\ p\strarea vederii [i 
evitarea riscurilor legate de opera]ie [i de ane
stezia general\. 

Apoplexia pituitar\ se trateaz\ prin substi
tu]ia urgent\ a deficien]elor hormonale acute 

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

Manuscrisul a fost citit de un pacient în versiunea 
preliminar[. Con’inutul a fost modificat pentru a-i prezenta 
opiniile ;i temerile de când a fost diagnosticat cu "o tumor[ 
a creierului," aspect de care ne ocup[m în sec’iunea  
"Cum este tratat?".

UŞOR DE OMIS? 

Necroza avasculară a şoldului
Jonathan N Lamb,1 Colin Holton,2 Philip O’Connor,3 Peter V Giannoudis2, 4

Ce este necroza avasculară a capului 
femural?

Necroza avascular\ a capului femural 
(AVNFH) determin\ pierderea integrit\]ii 
structurii subcondrale a osului, ca urmare 
a microcircula]iei anormale. Patogeneza nu 
este clar\;1 probabil c\ exist\ factori de risc ce 

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Factorii de risc obi;nui’i pentru AVNFH sunt 
alcoolismul, folosirea steroizilor, chimioterapia, 
medicamentele imunosupresoare ;i siclemia 

• Dac[ pacientul are dureri la nivelul ;oldului 
mai mult de ;ase s[pt[mâni, radiografiile fiind 
normale, lua’i în considerare scanarea IRM a 
;oldului ;i trimiterea la o echip[ de ortopezi 

• Tratamentul precoce cre;te ;ansele de 
conservare a ;oldului pân[ la 88% la ;apte ani

1Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal 
Medicine, School of Medicine,  
University of Leeds 
2Academic Department of Trauma & Orthopaedics,  
School of Medicine, University of Leeds,  
Leeds General Infirmary 
3Department of Radiology,  
Leeds Teaching Hospitals NHS Trust 
4NIHR Leeds Biomedical Research Centre,  
Chapel Allerton Hospital  
Coresponden’a la: J Wass  
john.wass@nhs.net

O femeie în vârst[ de 36 de ani se prezint[ la medicul ei de familie 
cu un istoric de durere în zona inghinal[ stâng[, care iradiaz[ pân[ 
la genunchi. Durerea este sever[, agravat[ de mers ;i asociat[ cu 
;chiop[tare. Pacienta revine la medic dup[ un an cu durere persistent[ 
în ciuda analgezicelor. Radiografiile simple ale ;oldului ;i genunchiului 
arat[ îngustarea u;oar[ a spa’iului articular al ;oldului, f[r[ alte semne, 
iar pacienta este trimis[ la o clinic[ de ortopedie din asisten’a medical[ 
secundar[. O scanare a ;oldului prin rezonan’[ magnetic[ (IRM) arat[ 
tr[s[turi caracteristice de necroz[ avascular[ a capului femural (AVNFH) 
cu colaps. 
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• nivelurile serice mari de trigliceride, cole
sterol total, lipoproteine cu densitate joas\ [i 
foarte joas\

• sexul masculin 
• re[edin]a urban\ 
• istoricul familial de AVNFH 
• fumatul intens
• excesul de alcool 
• excesul ponderal
• coagulopatiile 
• vasculopatiile 
• infec]ia cu HIV 
• expunerea crescut\ la steroizi,  

chimioterapie [i tratamente 
imunosu presoare. 
Sa demonstrat c\ steroizii m\resc riscul de 

osteonecroz\ (f\r\ specificitate de loc) de trei 
ori, iar imunosupresoarele de [ase ori. Zhao a 
ar\tat c\ probabilitatea apari]iei AVNFH era 
de 35 de ori mai mare la utilizatorii de corti
costeroizi [i de [ase ori mai mare la pacien]ii 
cu alcoolism.3

afecteaz\ cumva microcircula]ia, îns\ ipote
za nu a fost confirmat\ prin cercetare. În mod 
obi[nuit se ajunge la microcircula]ie anormal\ 
[i necroz\. În consecin]\, osul subcondral co
lapseaz\, conducând la artrit\ secundar\ pro
gresiv\. 

În Marea Britanie, vârsta medie de pre
zentare este 58,3 ani, prevalen]a fiind de 
2:100 000 de persoane.2 În medie, AVNFH 
apare mai devreme în timpul vie]ii de
cât osteoartrita tipic\. Este mai frecvent\ la 
b\rba]i, iar prevalen]a este maxim\ la cei în
tre 25 [i 44 de ani, precum [i la femeile în
tre 55 [i 75,3 ani. În Marea Britanie este a tre
ia indica]ie în ordinea frecven]ei de înlocuire 
total\ a [oldului la persoanele sub 50 de ani.4 
Urm\torii factori sunt asocia]i cu un risc cres
cut de AVNFH:3,5 

Fig. 1 | Demonstrarea durerii de ;old la rota’ia ;oldului cu pacientul ;ezând (A) ;i culcat (B, C, D)

PERSPECTIVA UNUI PACIENT 

Pacienta noastr[ prezenta o incapacitate sever[ din cauza 
durerii de ;old. N[scuse recent al doilea copil ;i f[cea mari 
eforturi s[ fac[ fa’[ acas[. Avea impresia c[ problemele 
ei nu erau luate în serios pentru c[ era tân[r[. Ea sper[ c[ 
acest articol va fi instructiv pentru echipele din asisten’a 
primar[ în privin’a problemelor poten’iale asociate cu 
AVNFH ;i a modului în care pot fi evitate la pacien’i în  
viitor. 

Pacienta noastr[ a fost reticent[ în privin’a înlocuirii 
totale a ;oldului ;i a preferat un tratament nou: 
decompresie ;i terapie local[ cu celule stem ;i fixator 
extern, care a ameliorat simptomele ;i a amânat nevoia de 
înlocuire total[ a ;oldului.

:old normal Necroz[ avascular[ 

Colapsul 
capului 
femural 
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Cum este diagnosticată?

Diagnosticul de AVNFH începe cu istoricul 
[i examinarea atent\ pentru a determina dac\ 
[oldul este sursa durerii. În final, este necesar\ 
IRM pentru a diagnostica AVNFH [i/sau alte 
cauze ale durerii.

Un istoric atent
Este esen]ial istoricul de durere de peste [ase 
s\pt\mâni, localizat\, tipic, în zona inghinal\ 
[i în coaps\, [i agravat\ de sprijinirea pe 
membrul respectiv [i de mi[care.6 De obicei 
nu exist\ antecedente de traum\. Întreba]i 
despre factorii de risc [i trimite]i la IRM de 
[old pacien]ii care prezint\ oricare dintre 
"semnalele de alarm\" (caseta). De regul\, 
AVNFH este bilateral\, iar riscul de AVNFH 
bilateral\ este maxim în primii doi ani de la 
momentul diagnostic\rii bolii unilaterale.6

Examinarea 
Reproducerea durerii în zona inghinal\, 
coaps\ [i fa]a anterioar\ a genunchiului prin 
rota]ia izolat\ a coapsei nu va diagnostica 
AVNFH, dar va ajuta la diferen]ierea dure
rii de [old de cea cu originea în coloana ver
tebral\ [i în genunchi. Testarea poate fi efec
tuat\ cu pacientul [ezând sau culcat (fig. 1).

Testele radiologice
AVNFH nu este vizibil\ la început pe radio
grafiile simple. Dac\ pacientul continu\ s\ 
aib\ dureri, se justific\ investiga]ii suplimen
tare [i trimitere la specialist. AVNFH este dia
gnosticat\ prin IRM a [oldului,7 ce poate evi
den]ia [i alte cauze de dureri tratabile (de 

De ce este omisă?

AVNFH este rar\. Pacien]ii afecta]i pot 
avea concomitent probleme reumatice [i 
hematologice cronice. Aceste comorbidit\]i 
pot determina incertitudinea diagnosticului, 
în special prin folosirea, în bolile respective, a 
chimioterapiei, a agen]ilor imunomodulatori 
[i a steroizilor, care constituie factori de risc 
pentru AVNFH. 

Examenul fizic poate ajuta la identificarea 
structurilor anatomice ce ar putea provoca 
durerea la nivelul [oldului, dat fiind faptul 
c\ aceasta poate avea originea în multiple 
regiuni ale [oldului sau în afara lui. Prezent\
rile pot fi trecute cu vederea pentru c\ 
reproducerea exact\ a durerii în zona 
inghinal\ la mi[c\ri izolate ale [oldului 
poate fi dificil\ întrun cabinet de asisten]\ 
primar\, din cauza constrângerilor de timp [i 
spa]iu. 

Radiografiile simple, normale în primele 
stadii ale AVNFH, pot fi fals lini[titoare, 
întârziind trimiterea la specialist. Dac\ 
radiografia simpl\ este negativ\, iar pacientul 
continu\ s\ se plâng\ de durere de [old, 
medicul poate da un diagnostic de durere 
nespecific\ (având în vedere faptul c\ 
prezent\rile musculoscheletice sunt frecvente 
în asisten]a primar\) [i s\ îl trimit\ la 
fizioterapie. 

Dintre prezent\rile noi, 18,75% pot fi di
agnosticate doar prin IRM [i sunt omise cu 
u[urin]\ la radiografiile simple cu aspect nor
mal.3 Numai scanarea IRM permite stabilirea 
diagnosticului.

De ce este important?

Diagnosticul [i trimiterea precoce sunt esen  
 ]iale, din moment ce distruc]ia osoas\ apa
re, de obicei, în decurs de doi ani de la debu
tul bolii, f\când imposibil\ interven]ia de con
servare a articula]iei.6 Identificarea precoce a 
AVNFH acord\ echipei multidisciplinare timp 
pentru schimbarea tratamentelor medica
le ce ar putea fi responsabile de instalarea bo
lii. Decompresia chirurgical\ a capului femu
ral reduce imperativul unei interven]ii chirur
gicale ulterioare pe termen scurt [i mediu, dar 
este aplicabil\ doar în primele stadii ale bolii.5 
Odat\ ce sa ajuns la artrita secundar\ a [oldu
lui, înlocuirea articula]iei este, în general, ine
vitabil\. Oricum, dat\ fiind vârsta mai tân\r\ 
a pacien]ilor cu AVNFH, este foarte mare ris
cul ca, dea lungul vie]ii, s\ fie necesar\ o 
nou\ interven]ie chirurgical\ [i s\ apar\ mor
biditate asociat\.

Fig. 2 | Modific[ri tipice ale ;oldului la radiografia simpl[ (sus) 
;i IRM (jos) în AVNFH în stadiu ini’ial ;i avansat. Tr[s[turile 
AVNFH nu sunt vizibile la radiografia simpl[, dar sunt evidente 
la IRM

Pre colaps Post colaps
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în stadiul de precolaps li se recomand\ opera 
]ia de decompresie, cu sau f\r\ tratament me
dicamentos adjuvant, pentru a reduce durerea 
[i a preveni, pe cât posibil, necesitatea înlo
cuirii totale a [oldului (la 88% dintre pacien]i 
pân\ la [apte ani).9, 10 

Recuperarea postoperatorie implic\ o pe
rioad\ de 12 luni în care pacientul nu trebu
ie s\ se sprijine pe membrul respectiv [i relu
are treptat\ a serviciului [i a [ofatului în de
curs de opt s\pt\mâni. Beneficiul complet este 
resim]it, de obicei la 12 luni de la opera]ie. 
Centrele de specialitate ter]iare pot oferi tra
tamente noi, ca grefa osoas\ [i osteotomiile, 
pentru a stimula regenerarea vascular\ [i a eli
mina suprafa]a articular\ distrus\ a [oldului. 
Odat\ ce sa produs colapsul, înlocuirea to
tal\ a [oldului poate oferi pacien]ilor amelio
rarea rapid\ [i durabil\ a durerii [i îmbun\ 
t\]irea func]iei, dar este asociat\ cu riscul unei 
noi opera]ii, în special la pacien]ii mai tineri. 
Articolul de fa]\ nu a avut în vedere descrie
rea complet\ a tuturor op]iunilor, iar pacien]ii 
ar trebui s\ discute cu chirurgul toate alterna
tivele existente, pentru ca deciziile s\ fie luate 
în comun [i în cuno[tin]\ de cauz\.

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

EASILY MISSED? 
Avascular necrosis of the hip
A se cita: BMJ 2019;365: l2178 
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l2178 

Traducere: Dr. Roxana }ucra

pild\, boala reumatic\, musculotendinoas\ 
sau ososas\) atunci când este atent corelat\ cu 
simptomele clinice8 (fig. 2). 

Alte investiga]ii, cum ar fi testele de sânge, 
sunt necesare numai dac\ sunt indicate din 
alte motive sau atunci când exist\ o suspiciune 
de boal\ reumatic\ sau de infec]ie.

Trimiterea
Dac\ pacientul are semne de AVNFH pe IRM 
a [oldului, trimite]il la un chirurg ortoped 
pentru consulta]ie (fig. 3). În asisten]a secun
dar\, diagnosticul de AVNFH trebuie comu
nicat tuturor echipelor medicale implicate în 
administrarea steroizilor, a chimioterapiei [i a 
imunoterapiei. 

Tratamentul medical [i cel chirurgical de
pind de caracteristicile pacientului [i de sta
diul AVNFH. Tratamentul medical al bolii 
înainte de colaps cu analogi de prostaciclin\ [i 
bisfosfona]i poate s\ reduc\ simptomele [i s\ 
previn\ pierderea congruen]ei articulare, dar 
deocamdat\, eficacitatea lor nu este bine stabi
lit\.6 Tratamentul chirurgical r\mâne contro
versat, îns\ majorit\]ii pacien]ilor cu AVNFH 

Semnale de alarm[ ce 
impun trimitere sau investiga’ii 
suplimentare 

• Durere de ;old de peste ;ase 
s[pt[mâni, cu radiografie normal[ a 
;oldului 

• Pacien’i care se prezint[ cu durere de 
;old ;i factori de risc, incluzând 
– AVNFH anterior unilateral 
– exces de alcool 
– expunere crescut[ la terapia cu 
steroizi
– imunoterapie 
– chimioterapie
– siclemie ;i alte coagulopatii 
– infec’ie cu HIV 
– sarcin[ recent[

Fig. 3 | Protocolul propus pentru 
managementul AVNFH într-un centru de 
asisten’[ primar[

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

Cazul descris este versiunea succint[ a experien’ei unei 
paciente cu AVNFH, înregistrat[ dup[ interviu. Articolul 
a fost discutat cu o pacient[ care a subliniat frustrarea 
resim’it[ atunci când a fost trimis[ acas[ dup[ prezentarea 
ini’ial[ în asisten’a primar[ pentru simptome de durere de 
;old. 

Durere la examinarea ;oldului

Aspect anormal

Trimitere la serviciul 
MSK adecvat

Fizioterapeu’i 
pentru sistemul 

musculoscheletic

Chirurgi ortopezi

Nu este AVNFH

Aspect normal

Diagnostic de AVNFH 

Radiografiile de pelvis ;i ;old

Solicita’i IRM

Durere de ;old >;ase s[pt[mâni

Trimitere la un chirurg ortoped
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Un b[rbat în vârst[ de 49 ani cu diabet de tip 2 s-a prezentat la medic cu un 
istoric de trei zile de durere sever[ ;i umflare a regiunii inghinale drepte, 
stare general[ alterat[, oboseal[ ;i febr[. Antecedentele sale medicale 
includeau dou[ infarcte miocardice (cu 16 ;i 11 ani în urm[) ;i un abces 
inghinal în partea dreapt[ (cu doi ani în urm[) care s-a vindecat dup[ incizie 
;i drenaj. În zona inghinal[ dreapt[ se palpa o umfl[tur[ de 20×10 cm ;i se 
sim’eau crepita’ii cutanate. Pielea de deasupra avea aspect normal, f[r[ 
semne de eritem, necroz[ sau paloare. Scorul Glasgow pentru com[ (GCS) 
era 15, tensiunea arterial[ 85/64 mm Hg, frecven’a cardiac[ 114 b[t[i/min, 
temperatura 38,4°C, satura’ia oxigenului 98% în aerul din camer[ ;i 
frecven’a respiratorie 28 de respira’ii pe minut. Rezultatele anormale ale 
testelor de sânge sunt prezentate în tabel.  

Pacientul a necesitat incizie imediat[ ;i drenaj (fig. 1). Dup[ incizia ini’ial[  
s-a putut sesiza un miros urât, dar f[r[ prezen’[ de puroi direct.

1.  Care sunt diagnosticele diferen’iale ale umfl[turilor în zona inghinal[?  

2.  Care este cel mai probabil diagnostic la acest pacient?  

3.  Sunt întrunite criteriile qSOFA pentru defini’ia sepsisului?   
Trimis de Zain Sheikh ;i Augustine Akali 
A fost ob’inut consim’[mântul pacientului.

ANALIZĂ DE CAZ

1. Care sunt diagnosticele diferen’iale ale umfl[turilor în zona 
inghinal[?  
• Abcesul inghinal: o mas[ de puroi fluctuant[ ;i dureroas[, ce 
poate recidiva 
• Fasceita necrozant[: ’esut necrotic ap[rut ca urmare a 
netrat[rii/tratamentului insuficient pentru abces, traum[, 
în’ep[tur[ de insect[ sau o leziune a pielii
• Hernie inghinal[ încarcerat[: protruzie prin canalul inghinal 
• Limfadenopatie inghinal[: reac’ie la patologia membrului 
inferior – de exemplu, celulit[ sever[, malignitate 
• Pseudoanevrism instabil: mas[ pulsatil[ 

2. Care este cel mai probabil diagnostic la acest pacient?
Fasceita necrozant[ provocat[ de un abces nou sau recurent. 
Boala se poate instala în decurs de câteva ore sau zile. Semnele 
caracteristice includ: 
• secre’ie cu miros urât sau cu aspect de sp[l[tur[ de  
vase (fig. 2) 
• fascie necrotic[ (fig. 2) ori absen’a sânger[rii 
• nicio rezisten’[ a fasciei musculare la disec’ia cu bisturiul 
• instabilitate hemodinamic[ 
• crepita’iile pielii 
Factorii de risc includ abcesele anterioare sau recurente, 
hiperglicemia ;i tulbur[rile func’iei imune. 

 3. Sunt întrunite criteriile qSOFA ale defini’iei de sepsis?
Da, pe baza valorilor frecven’ei respiratorii ;i ale tensiunii 
arteriale. Sepsisul este sugerat de prezen’a a doi sau mai mul’i 
dintre urm[torii parametri ai variantei modificate/rapide a 
Evalu[rii Secven’iale a Disfunc’iei de Organ (qSOFA): 

• GCS <15 
• tensiunea arterial[ sistolic[ <100 mm Hg 
• frecven’a respiratorie >22 de respira’ii pe minut. 
Sepsisul apare la 16,3% dintre pacien’ii cu fasceit[ necrozant[. 

DE RE”INUT
• Scorurile qSOFA ;i formula mnemotehnic[ TIME sunt utile 
pentru suspiciunea de sepsis 
• Temperatura: ridicat[ ori sc[zut[
• Infec’ia: c[uta’i semne 
• Declin mintal: confuzie, somnolen’[, trezire dificil[ 
• Stare general[ extrem de alterat[: disconfort/durere severe, 
senza’ia de moarte iminent[ ("simt c[ mor")

O�umflătură�instabilă�în�zona�inghinală

ANALIZĂ DE CAZ
O�umflătură�instabilă�în�zona�inghinală

Traducere: Dr. Roxana ”ucra
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Rezultatele anormale ale testelor de sânge 

Num[rul de leucocite  18,1×109/l  4-11×109/l 

Proteina C reactiv[  311 mg/l 0-10 mg/l

 Rezultat  Interval normal 

CASE REVIEW 
An unstable lump in the groin
A se cita: BMJ 2019;365:l2214

Fig. 2 | Dup[ incizia ini’ial[ se eviden’iaz[ semne 
caracteristice de fasceit[ necrozant[

Fig. 1

”esut 
necrotic 
(prezen’[ 
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Dornici s\ combat\ cumva 
riscul de epuizare [i izolare 
cu care se confrunt\ colegii, 
Mat Devlin [i Rachel Cassin, 
reziden]i anestezi[ti la 
Manchester NHS Foundation 
Trust, sau hot\rât ca, întrun 
spirit de fraternitate, s\ 
îmbun\t\]easc\ munca în echip\ 
prin înfiin]area unui club s\pt\ 
mânal. 

Inaugurarea clubului – pentru 
un grup de reziden]i anestezi[ti 
– a avut succes [i a atras chiar 
[i 10 persoane în acela[i timp. 
Întâlnirile cu durata de o or\ au 
combinat educa]ia neconven]io     
nal\ [i [ansa de a socializa. 
Clubul le d\dea participan]ilor 
prilejul de a discuta despre ziua 
lor de lucru [i de a[i împ\rt\ 
[i unii altora experien]ele, dar 

Devlin spune c\ nu lea permis 
colegilor s\ se plâng\ de munc\. 
El afirm\ c\ acest club lea dat 
[i noilor veni]i în domeniul 
anesteziei [ansa dea afla p\ 
rerile reziden]ilor cu mai mult\ 
experien]\, care deseori reu[eau 
s\ îi încredin]eze c\ era normal 
s\ se simt\ a[a în acea etap\ a 
carierei lor. "Era un loc în care 
puteam discuta în siguran]\ 
despre toate problemele [i grijile 
noastre," explic\ Devlin. 

Înainte inaugurarea clubului, 
Devlin [i Cassin [iau dat seama 
c\ aveau nevoie de sprijinul 
consultan]ilor, pentru ca 
reziden]ii s\ poat\ lua o or\ de 
pauz\ la prânz. 

În acest scop, Devlin a 
scris un articol în care a 
citat activitatea desf\[urat\ 
de Institute for Healthcare 
Improvement (Institutul pentru 
Îmbun\t\]irea S\n\t\]ii) în 

DE CE... Am�înfiinţat�un�club�de�prânz
Medicul rezident anestezist Mat Devlin îi explic[ lui Francesca Robinson de ce  
a creat împreun[ cu o coleg[ un loc unde reziden’ii pot s[ ia masa, s[ socializeze  
;i s[ înve’e

CARIERE

ÎNFIINŢAŢI-VĂ�PROPRIUL�CLUB�DE�PRÂNZ!

• Decide’i ce format li se 
potrive;te celor care vor 
participa 

• Ob’ine’i sprijinul seniorilor 
• G[si’i un spa’iu privat în 

apropierea locului în care 
lucreaz[ reziden’ii 

• Promova’i clubul la inau-
gurare ;i trimite’i notific[ri 
participan’ilor

• Planifica’i men’inerea în 
viitor, implicându-i ;i pe al’ii 
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vederea cre[terii gradului de confort 
la serviciu,1 cercetarea realizat\ 
de Royal College of Anaesthesists 
(Colegiul Regal al Anestezi[tilor) cu 
privire la riscul de epuizare în rândul 
reziden]ilor2 [i rezultatele unui sondaj 
de opinie al colegilor s\i efectuat 
chiar de el. 

Raportul lea asigurat sprijinul 
consultan]ilor, dar cei doi sau 
confruntat cu alte dificult\]i. A fost 
greu de g\sit o camer\ privat\ în 
care reziden]ii s\ poat\ discuta cazuri 
clinice a[a c\, în cele din urm\, au 
folosit cantina medicilor, de[i era 
destul de departe de locul în care 
lucrau.

În al doilea rând, relateaz\ Devlin, 
a fost dificil\ men]inerea clubului 
în stare de func]ionare. Participarea 
la întâlniri a fost bun\ la început, în 
ianuarie, dar a sc\zut drastic dup\ 
[ase s\pt\mâni, când reziden]ii au 
plecat la noile locuri de munc\. 
Devlin spune c\ ar fi fost ideal ca 
clubul s\ fie înfiin]at atunci când 
reziden]ii [iau început serviciul la 
spital. Are inten]ia s\l redeschid\. 

"Ideea unui club de prânz 
îmbun\t\]e[te categoric starea de 
bine," afirm\ Devlin. "Le ofer\ 
medicilor prilejul de a[i împ\rt\[i 
experien]ele, de a dobândi încredere 
[i de a se sim]i bine la serviciu." 

"Simplul fapt c\ ai acel r\gaz de 
timp asigurat înseamn\ c\ ai ceva 
la care s\ te gânde[ti întro zi de 
serviciu."

Francesca Robinson, jurnalist independent, 
Hampshire, UK  
fran.robinson8@gmail.com

CAREERS
WHY I . . . Launched a lunch club  

A se cita: BMJ 2019;365: 376

Traducere: Dr. Roxana }ucra







CHESTIONAR
septembrie, 2019/www.bmj.ro

Din: Inamura M, Hudson J, Wallace SA şi colab. 
Intervenţii chirurgicale pentru femei cu 
incontinenţă urinară de stres.  
The BMJRo 2019;7:264-266.

1. Alegeţi tehnicile chirurgicale considerate a fi mai 
eficiente comparativ cu altele pentru incontinenţa 
urinară de stres pe termen scurt şi mediu:
A. Colosuspendarea laparoscopică
B. Bandeleta transobturatoare mediosuburetrală
C. Bandeleta retropubiană mediosuburetrală 
D. Bandeleta urinară clasică
E. Refacerea anterioară

Din: Karina Lazarewicz, Pippa Watson.  
Arterita cu celule gigante.  
The BMJRo 2019;7:278-283.

2. În cazul arteritei cu celule gigante, cel mai frecvent 
simptom de debut al bolii este:
A. Cefaleea
B. Diplopia
C. Durerea mandibulară
D. Durerea linguală
E. Hipoosmia

3. Următoarele afirmaţii despre arterita cu celule 
gigante sunt adevărate:
A. Este o boală autoimună ce afectează mai frecvent 
bărbaţii
B. Este o boală inflamatorie ce afectează ramurile 
extracraniene ale arterelor carotide externe
C. Este o afecţiune relativ rară cu prevalenţă mai mare la 
nord-europeni
D. Incidenţa ei scade odată cu înaintarea în vârstă
E. Este o boală inflamatorie ce afectează vasele de sânge 
mici

4. Standardul de aur pentru diagnosticul arteritei cu 
celule gigante este:
A. Tomografia computerizată cerebrală cu contrast
B. Palparea arterei temporale
C. Biopsia arterei temporale
D. Ecografia Doppler vasculară
E. Sindromul inflamator (VSH, PCR)

5. Cea mai redutabilă complicaţie pe termen lung a 
arteritei cu celule gigante este:
A. Anevrismul aortic
B. Anevrismul cerebral
C. Accidentul vascular cerebral
D. Disecţia de aortă
E. Deficitul vizual permanent

Din: Aparna Pal, Laurence Leaver, John Wass. 
Adenoamele hipofizare.  
The BMJRo 2019;7:283-287.

6. Afirmaţiile exacte despre adenoamele hipofizare 
sunt:
A. Tumori benigne alcătuite din celule secretoare de 
hormoni din hipofiza anterioară
B. Tumori maligne alcătuite din celule secretoare de 
hormoni din hipofiza posterioară 
C. Tumori silenţioase clinic sau manifestate prin simptome 
nespecifice
D. Reprezintă 10-25% dintre neoplasmele intracraniene
E. Se clasifică drept "funcţionale"/"nefuncţionale"

7. Cel mai frecvent adenom hipofizar funcţional este:
A. VIP-omul
B. Prolactinomul
C. Gliomul
D. TSH-omul
E. Neuroblastomul

8. Următoarele simptome sunt datorate 
hipopituitarismului:
A. Oboseala
B. Cefaleea
C. Hemianopsia
D. Disfuncţia erectilă
E. Oligomenoreea

Din: Jonathan N Lamb, Colin Holton,  
Philip O´Connor, Peter V Giannoudis.  
Necroza avasculară a şoldului.  
The BMJRo 2019;7:287-290.

9. Printre factorii de risc pentru necroza avasculară a 
şoldului se numără:
A. Diabetul zaharat
B. Alcoolismul
C. Fumatul pasiv
D. Terapia imunosupresoare
E. Siclemia

10. Metoda optimă pentru diagnosticul necrozei 
avasculare a şoldului este:
A. Radiografia de şold
B. Tomografia computerizată cu contrast
C. RMN-ul şoldului
D. PET-CT-ul
E. Scintigrafia osoasă
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The British Medical Journal – Edi’ia în limba român[ (The BMJRo) ;i Universitatea de Medicin[ ;i Farmacie 
(UMF) "Iuliu Ha’ieganu" Cluj Napoca v[ ofer[ o modalitate simpl[ ;i rapid[ de-a ob’ine 50% din punctajul 
anual necesar: acumularea, pân[ la sfâr;itul perioadei de abonare la 10 edi’ii consecutive ale revistei, 
a 18 credite Educa’ie Medical[ Continu[ la Distan’[ (EMCD), prin parcurgerea articolelor publicate în 
num[rul curent al revistei ;i completarea corect[ a fiec[ruia dintre cele 10 chestionare cu r[spunsuri 
multiple, inserate în revist[, consecutiv, pân[ la finele perioadei de abonare. 
 Pentru a participa la program ;i a beneficia de punctajul men’ionat este necesar[ contractarea unui  
abonament pentru 10 edi’ii consecutive ale The BMJRo ;i trimiterea, pe adresa redac’iei,  
a chestionarului ;i a formularului de participare completate (prin po;t[, fax sau on-line la adresa: 
chestionare.tarusmedia.ro).
 Certificatul care atest[ ob’inerea a 18 credite EMCD se elibereaz[ la sfâr;itul perioadei de abonare,               
la cerere, cu conditia transmiterii chestionarelor rezolvate corect în propor’ie de minimum 75%.
 Autorii chestionarelor î;i rezerv[ dreptul de-a exclude participan’ii care nu au completat corect                           
formularele de participare.
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