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controlate.7 Cu toate că filtrul 
din acetat de celuloză este de-
șeul cel mai des colectat la ni-
vel global,8 industria tutunului 
a reușit, în mare măsură, să evi-
te o reacție publică de genul in-
dignării provocate de deșeuri-
le din plastic produse, de pildă, 
de McDonald’s și Starbucks. 

Atât bolile netransmisibile, 
în cazul cărora fumatul este un 
important factor de risc, cât și 
degradarea mediului, sunt pri-
oritare acum în agenda politică 
globală.12, 13 Cu toate acestea, 
discuțiile referitoare la modul 
în care trebuie să se intervi-
nă se poartă separat. Oare și-ar 
putea uni eforturile pentru a re-
zolva o problemă aflată la in-
terfața celor două domenii de 
interes? 

Industria tutunului s-ar opu-
ne vehement interzicerii vân-
zării filtrelor din plastic, de u-
nică folosință, pentru țigarete. 
Analizele de fond care au stat 
la baza elaborării Directivei 
UE privitoare la materiale-
le plastice de unică folosin-
ță au sugerat, însă, că interdic-
ția e fezabilă, deși în textul final 
se solicită doar ca industria "să 
contribuie la acoperirea cos-
turilor gestionării deșeurilor și 
curățeniei, la colectarea datelor 
[și] la măsurile de creștere a ni-
velului de conștientizare."14 

Nu este clar de ce filtrele nu 
au fost incluse în măsura de in-
terzicere a plasticelor de unică 
folosință.2 După cum s-a obser-
vat, însă, în cazul Directivei UE 
privind produsele din tutun, in-
dustria organizează activități 
de lobby pe scară largă pentru 
a abate atenția de la produsele 
sale dăunătoare. Țările UE s-au 

în această lună
EDITORIAL

Gata cu mucurile  
de�ţigară
Reducerea poluării prin materiale 
plastice înseamnă interzicerea 
vânzării țigaretelor cu filtru

Creșterea nivelului de conști-
entizare a distrugerii ecosiste-
melor prin aruncarea unor can-
tități mari de plastice a provo-
cat revoltă publică, obligând 
guvernele să reacționeze.1 
Uniunea Europeană, de exem-
plu, va interzice, începând din 
2021, multe produse din plas-
tic de unică folosință, precum 
tacâmurile, farfuriile și paiele.2 
Aceste măsuri nu au în vede-
re, însă, una dintre principalele 
surse de deșeuri de plastic din 
lume, ce se ascunde în văzul tu-
turor: mucul de țigară.
În componența majorității mu-
curilor de țigară, ponderea cea 
mai mare o are un filtru nebi-
odegradabil din acetat de celu-
loză.3 Filtrele au apărut prima 
dată în anii 1950.4 Industria tu-
tunului le-a descris ca pe o mo-
dalitate de creștere a siguranței 
țigărilor prin absorbirea unei 
părți din "gudronul" incrimi-
nat în epidemia de cancer pul-
monar. Știm acum că a fost un 
mit, doar unul dintre multe al-
tele create de industria de pro-
fil pentru a-și vinde produsele.6 

Filtrele au redus, într-adevăr, 
gudronul, însă numai pe cel 
din țigările testate cu ajutorul 
mașinilor de fumat proiectate 
de industrie, nu și din cele fu-
mate de oameni. În scurt timp, 
industria a înțeles situația reală4 
și nu s-a mai străduit să găseas-
că un filtru cu potențialul de a 
reduce toxinele, ci a început, 
discret, să se preocupe de iden-
tificarea unor modalități prin 
care filtrele să îi susțină discur-
sul de promovare pe piață, fo-
losind termeni înșelători ca "ți-
gări ușoare," "cu conținut scă-
zut de gudron" și "naturale." 

În prezent, acești termeni sunt 
prohibiți în multe țări, așa că 
pare logic să se facă pasul ur-
mător în combaterea mesajelor 
companiilor de tutun: interzi-
cerea filtrelor, despre care știm 
acum că sunt ineficiente.

Instrument comercial 
Industia tutunului a făcut mari 
eforturi pentru a distrage aten-
ția de la poluarea provocată de 
mucurile de țigară. Acestea in-
clud campaniile anti-deșeuri 
în aval, în care mesajele pot fi 

Filtrul din 
acetat de 
celuloză este 
deșeul cel 
mai frecvent 
colectat la 
nivel global
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angajat să asigure "apărarea să-
nătății în toate politicile", iar o 
astfel de interdicție ar fi în con-
cordanță cu obligațiile fiecărui 
stat pe plan național, conform 
Convenției Cadru. 

Epidemia fumatului rămâ-
ne o cauză principală de deces 
și dizabilitate la nivel global. 
La fel ca amenințarea încălzi-
rii globale, ea va persista până 
când națiunile vor pune în 
practică intervenții inovatoare. 
Sunt necesare acțiuni noi, cura-
joase, pentru a crea strategii de 
control al tutunului prin care 
se speră să fie atins ambițio-
sul obiectiv definit de sintagma 
"sfârșitul jocului". Multe per-
soane se îndoiau în trecut de 
posibilitatea de-a avea baruri, 
restaurante și avioane unde nu 
se fumează. Până nu demult, 
părea de neconceput ideea că 
un pachet de țigări ar putea fi 
constrâns să aibă un ambalaj 
simplu, cu avertismente grafice. 

Poate că e momentul oportun 
pentru conceperea unei strate-

gii la fel de radicală care să în-
tărească legăturile dintre me-
diu și comunitățile medicale, 
pentru binele întregii planete. 
Dacă nu reușim să împuținăm 
trilioanele de mucuri de țiga-
ră adăugate în fiecare an la po-
vara de deșeuri a lumii, ne sub-
minăm propriile eforturi de a 
reduce deșeurile de plastic și 
pierdem un prilej de a contri-
bui la stoparea epidemiei glo-
bale a fumatului.

May C I van Schalkwyk, cercetător 
bursier 

Thomas E Novotny, profesor emerit, 
sănătate publică   
tnovotny@sdsu.edu 

Martin McKee, profesor de  
sănătate publică europeană,  
Faculty of Public Health and Policy, 
London School of Hygiene and 
Tropical Medicine 

EDITORIAL
No more butts

A se cita: BMJ 2019;367:l5890  
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5890

INFORMARE

Fumatul în aer liber: corect sau nu?
În întreaga lume, guvernele iau în considerare sau instituie interdicții cu privire la  
fumatul în aer liber. Multe spitale din Anglia l-au și interzis în incinta lor.  
Kim Painter își expune opiniile referitoare la beneficiile aduse sănătății oamenilor de 
interdicția fumatului în aer liber în spațiile publice.  

Cât de frecvente sunt interdicţiile ce vizează fumatul 
în aer liber?  

Deși mult mai puțin frecvente decât interdicțiile im-
puse în spațiile închise, se înaintează rapid în ace-
eași direcție. În vara anului 2019, în Suedia, a fost in-
terzis fumatul în numeroase spații în aer liber, inclu-
zând terenurile de joacă, peroanele gărilor și terasele 
restaurantelor. Guvernul regional al Cataloniei a pro-
pus o măsură prohibitivă similară, declanșând proteste 
din partea proprietarilor restaurantelor din Barcelona. 
Conform Public Health England, fumatul a fost inter-

zis pe terenurile a peste două treimi din totalul spitale-
lor de stat din Anglia.   

Care sunt argumentele în favoarea prohibiţiei? 

Interzicerea fumatului în aer liber îl poate face mai pu-
țin comod și vizibil – dând fumătorilor mai multe mo-
tive să renunțe, iar nefumătorilor, în special tinerilor, 
mai puține șanse de a considera fumatul un obicei nor-
mal, acceptabil. 

De asemenea, ar putea reduce efectele nocive direc-
te asupra nefumătorilor din jur. Principalele grupări de 

FILTRAREA�ADEVĂRULUI

• "Filtrele sunt cea mai mortală fraudă din 
istoria civilizației umane. Sunt plasate pe 
țigări pentru a reduce costul tutunului și a 
păcăli consumatorii. De fapt, nu filtrează 
deloc. În SUA, 400 000 de oameni mor în 
fiecare an din cauza țigărilor – și aproape 
toate acele țigări au filtre."5 (Robert N Proctor 
citat în New York Times în 6 iulie 2012)

• Chimistul Claude Teague, cercetător în 
domeniul filtrelor care lucrează pentru  
R J Reynolds, a constatat că modificarea 
pH-ului în filtrul pe bază de acetat de celuloză 
produce decolorarea filtrului în timpul 
folosirii și a scris: "Fumătorii de țigarete 
dau o mare importanță examinării vizuale a 
materialului filtrului din țigaretele cu filtru 
după consumarea acestora. De obicei, se face 
o comparație vizuală între aspectul anterior 
fumatului și cel ulterior, iar dacă materialul 
de la extremitatea filtrului este înnegrit după 
fumat, se interpretează automat că filtrul 
este eficient. Probabil că folosirea unui astfel 
de material a cărui culoare se schimbă va 
avea un efect minor sau nul asupra eficienței 
filtrului; sunt evidente, în schimb, avantajele 
pentru publicitate și pentru vânzări."4
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sănătate publică, incluzând World Health Organisation 
(Organizația Mondială a Sănătății) și US Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC – Centrele pen-
tru Controlul și Prevenția Bolilor din SUA), susțin că 
nu există niciun nivel lipsit de risc al expunerii la fumul 
de tutun, până și contactul de scurtă durată putând dă-
una sănătății. 

Ce dovezi există despre efectele nocive directe ale 
fumatului în aer liber? 

În timp ce nivelul fumului în spațiile deschise poate 
avea variații ample – în funcție de o gamă de factori, 
incluzând numărul de fumători prezenți și direcția fu-
mului – o analiză a 18 studii publicate în 2013 a consta-
tat că fumatul în zonele în aer liber alăturate spațiilor 
închise în care nu se fumează a dus la creșterea concen-
trațiilor de fum în ambele locuri.

Este bine stabilit faptul că expunerea cronică la fuma-
tul pasiv poate provoca boala și moartea prematură la 
nefumători. Conform CDC, riscurile implică fie crize 
de astm mai frecvente și severe, la copii, fie înmulțirea 
cazurilor de infarct miocardic, accident vascular și can-
cer pulmonar, în rândul adulților. Un risc crescut îl pot 
avea în special angajații din sectorul hotelier și cei care 
trăiesc alături de fumători.  

Chiar și expunerile intermitente, de nivel scăzut, au 
fost asociate, însă, cu accidentul vascular și infarctul 
miocardic la persoanele cu boală cardiacă preexisten-
tă, spune Steven Schroeder, profesor de medicină și di-
rector la Smoking Cessation Leadership Center de la 
University of California, San Francisco. 

În studiile realizate în Anglia, Scoția și SUA, inter-
zicerea completă a fumatului în spațiile închise, inclu-
zând restaurantele și barurile, au fost asociate cu ame-
liorarea sănătății respiratorii și cu scăderea numărului 
de infarcte și accidente vasculare. 

După părerea lui Schroeder, va fi greu de dovedit în 
ce măsură aceste riscuri vor fi reduse în continuare prin 
interzicerea fumatului și în spațiile deschise. Tot el re-
marcă faptul că este rezonabil să te gândești că riscul la 
care își expune semenii o singură persoană care fumea-
ză pe o plajă diferă de cel al câtrova zeci de fumători 
dintr-o cafenea în aer liber aglomerată. 

Ce dovezi sunt că o interdicţie va reduce fumatul? 

Interdicțiile în parcuri și pe plaje reduc fumatul nu nu-
mai în aceste locuri, ci și în vecinătate, după cum ara-
tă mai multe studii. Conform unei analize a 19 studii, 
se pare că interdicțiile fumatului în colegiile din SUA și 
din Marea Britanie care au vizat și spațiile deschise au 
redus atât numărul fumătorilor din campus cât și pe cel 
al țigaretelor consumate de aceștia.

"Interdicțiile vizând spațiile în aer liber au mai mult 
de a face cu denormalizarea fumatului decât cu pro-
tecția celor din jur față de fumul colateral," spu-
ne Ronald Bayer, profesor și președinte asociat al 
Centrului pentru Istoria și Etica Sănătății Publice 
din cadrul Facultății de Sănătate Publică Mailman a 
Universității Columbia din New York.

"Beneficiile pentru sănătatea publică, în măsura în 
care există, sunt legate de creșterea probabilității de a 
renunța la fumat," spune el. 

Cum se aplică argumentele la ţigările electronice? 

Interdicțiile fumatului în aer liber ar putea ajuta la de-
normalizarea vapatului și la a-l face mai puțin comod, 
spune Schroeder. Unele dispozitive de vapat, oricum, 
pot fi utilizate pe ascuns, făcând regulile mai ușor de 
ignorat de către utilizatori și activitatea mai greu de ob-
servat pentru alții, spune el. 

Într-o analiză a dovezilor publicată în 2018, 
Public Health England a afirmat că "până în prezent, la 
persoanele din jur, nu au fost identificați factori de risc 
pentru sănătate ai vapatului pasiv." 

Schroeder spune că nu există date științifice bine sta-
bilite cu privire la riscurile colaterale din cauza compli-
cațiilor implicate de faptul că dispozitivele de vapat și 
substanțele folosite sunt foarte variate. 

Kim Painter, McLean, Virginia, US  
kimpainters@gmail.com 

BRIEFING
Outdoor smoking: fair or foul? 

A se cita: BMJ 2019;366:l5754

La persoanele cu 
boală cardiacă 
preexistentă, 
chiar și expunerea 
scăzută, 
intermitentă, la 
fumul de țigară a 
fost asociată cu 
accidentul vascular 
și cu infarctul 
miocardic 
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ESEU  

U=U�este�o�binecuvântare,�dar�numai�
pentru�pacienţii�care�au�acces�la�
tratamentul anti-HIV 
Teama de transmitere este unul dintre prinicpalele stigmate cu care se confruntă 
persoanele infectate cu HIV, scrie Tamás Bereczky, dar mesajul conform căruia o 
încărcătură virală nedetectabilă implică faptul că virusul este netransmisibil nu e decât o 
consolare rece pentru oamenii fără acces la diagnostice și la medicamentele antiretrovirale 

C
ampania U=U (nede-
tectabil înseamnă ne-
transmisibil; a se ve-
dea caseta) încearcă 
să facă publică cerce-

tarea care arată că persoane-
le cu o încărcătură virală nede-
tectabilă nu pot transmite HIV. 
Entuziasmul meu reținut față 
de aceste vești bune îmi atrage 
adesea critici din partea colegi-
lor activiști.  

"Nu mai fi așa o acritură," 
îmi spun. "Nu înțelegi impor-
tanța pe care o are U=U în re-
ducerea stigmatizării?" 

Știu că, din nefericire, infor-
mațiile oferite pacienților de 
către furnizorii de servicii me-
dicale și consilieri continuă să 
fie lipsite de mesaj. Mai rău 

este că U=U nu are nicio în-
semnătate pentru multitudinea 
persoanelor cu HIV din întrea-
ga lume care nu au acces la di-
agnostic și la medicamente, 
iar campania o confirmă prin 
adău garea unui "al treilea U": 
acces universal.

Teama de transmitere 
Am HIV de 16 ani și vin din 
Ungaria, unde stigmatizarea 
și discriminarea sunt brutale. 
Înțeleg prea bine cum teama 
de transmitere împiedică ac-
ceptarea persoanelor cu HIV, 
precum și motivul pentru care 

este atât de important să elimi-
năm această barieră.

În 2008, Comisia Națională 
Elvețiană pentru SIDA a pu-
blicat un comunicat în care se 
afirma că pacienții tratați cu 
medicamente antiretrovirale 
eficiente nu pot transmite HIV 
prin contact sexual. În momen-
tul în care am aflat, scepticis-
mul meu inițial a făcut loc, în 
cele din urmă, unei sincere sen-
zații de ușurare: Nu îmi expu-
neam partenerii niciunui risc. 
Comunitățile celor infectați cu 
HIV din întreaga lume au tra-
dus abrevierea și mesajul U=U 

BIOGRAFIE 

Tamás Bereczky lucrează la European 
Patients’ Academy on Therapeutic Inno-
vation (Academia pacienților europeni 
pentru inovație terapeutică), fiind în 
același timp un membru susținător al 
European AIDS Treatment Group (EATG) 
(Grupul de tratament european al SIDA). 

Este pozitiv HIV din 2003. 
A fost director la EATG timp de aproape patru ani, 

co-președinte al Forumului Societății Civile a Comisiei Eu-
ropene pentru HIV/AIDS între 2013 și 2015, fiind implicat 
în multe proiecte ale UE și globale. Din 2017 este membru 
al BMJ Patient Panel (Comitetul Pacienților al BMJ). 

Cercetarea pe care o efectuează în calitate de psiholog 
social este legată de semnificația și perspectivele 
organizațiilor pacienților în Europa. Este doctorand la 
Universitatea ELTE din Budapesta, urmând să își susțină 
teza până la finele anului.

CE�ESTE�U=U? 
Campania pentru Accesul la 
Prevenție a fost lansată în 
2016, de către activiști HIV, 
sub conducerea directorului 
executiv Bruce Richman. 
Mișcarea U=U are ca obiec-
tiv să "oprească dubla epi
demie de HIV și stigmatizare 
asociată cu HIV, furnizândule 
oamenilor informații corecte 
și semnificative." 

Acționează în acest sens 
prin răspândirea "mesajului 
revoluționar, dar în mare par-
te necunoscut, că persoane
le care au HIV și urmează un 
tratament eficient nu transmit 
infecția pe cale sexuală."

Propune, de asemenea, un 
"al treilea U", accesul univer-
sal, cerând accesul la medica-
mentele pentru HIV al tuturor 
celor care au nevoie de ele. 

Declarația de consens a 
U=U a fost adoptată de peste 
850 de organizații comunitare 
din aproape 100 de țări. Este 
susținută de numeroase insti-
tuții de sănătate publică, de 
cercetători, politicieni, com-
panii farmaceutice și organi-
zații neguvernamentale, in-
cluzând UNAIDS. 

Website-ul 
www. preventionaccess.org 
prezintă dovezi și materi-

ale publicitare, declarând 
că este finanțată de organi-
zația caritabilă Social and 
Environmental Entrepreneurs 
din SUA și susținută de 
Broadway Cares/Equity Fights 
AIDS, AIDS United, Gilead, 
ViiV Healthcare, Janssen, 
Elton John AIDS Foundation și 
Walgreens.
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în limba pe care o vorbesc și în 
mediul unde locuiesc.

Declarația de consens
În declarația de consens U=U, 
semnată de un grup impresi-
onant de organizații, cercetă-
tori și politicieni, se afirmă: 
"Persoanele infectate cu HIV 
care urmează tratament an-
tiretroviral și au o încărcătu-
ră virală nedetectabilă în sân-
ge prezintă un risc neglijabil de 
transmitere sexuală a HIV. În 
funcție de medicamentele fo-
losite, poate dura și șase luni 
până când încărcătura virală 
devine nedetectabilă. Supresia 
continuă și eficientă a HIV ne-
cesită alegerea unor agenți 
adecvați și o excelentă aderen-
ță la tratament. Este necesară 
supravegherea HIV viral ca să 
fie asigurate beneficii atât pen-
tru sănătatea personală cât și 
pentru cea publică."

Se recunoaște, astfel, impor-
tanța tratamentului și a dia-
gnosticului – dar nu se spune 
nimic despre modul în care ar 
trebui obținută aderența la tra-
tament, în special dacă accesul 
la medicamente este inexistent 
ori inconstant. Website-ul cam-
paniei conține o pagină separa-
tă despre "al treilea U," accesul 
universal: "Provocarea noas-
tră pentru comunitatea U=U 
este de a continua lupta pen-
tru accesul tuturor persoanelor 
cu HIV, indiferent de ce bari-
ere pot exista și de locul unde 
trăiesc." Nu oferă soluții, însă, 
pentru realizarea acestui obiec-
tiv.

Lipsa accesului la testare 
Persoanele cu HIV sunt  
îndrumate să își testeze încărcă-
tura virală la un interval de  
3-6 luni. Cele mai multe teste 
măsoară un minimum de  
40-50 de cópii de ARN HIV 
într-un mililitru de sânge. 
Majoritatea celor care primesc 
tratament eficient antiretrovi-
ral au o încărcătură virală mai 
mică de 20 de cópii. 

Marea Britanie și cele mai 
multe țări europene definesc 
încărcătura virală nedetectabi-
lă ca fiind mai mică de 50 de 
cópii, prag de la care dovezile 
arată că transmiterea HIV de-
vine imposibilă. Aceasta a re-
voluționat concepția depre 
HIV: infecția rămâne incura-
bilă, dar transmiterea poate fi 
oprită. 

Dispozitivele de laborator 
standard voluminoase necesită 
investiții inițiale substanțiale și 
pot avea o viteză de operare re-
dusă, fiindcă verifică doar câte 
o serie de probe odată. Fără 
dispozitive portabile fiabile, cu 
preț convenabil, testarea regu-
lată rămâne o problemă. 

În ciuda inițiativelor de cer-
cetare și veștilor încurajatoare 
din ultimii ani, nu a fost creat 
niciun echipament nou. Există 
un dispozitiv portabil ce poate 
fi folosit la punctul de îngrijire, 
dar este costisitor.

Unele state ale Europei, cum 
este, de pildă, Grecia, nu au 
posibilitatea unei testări con-
stante și fiabile a încărcăturii vi-
rale. Altele nu dețin deloc mij-
loace de testare – de exemplu, 
Serbia a oprit testarea încărcă-
turii virale cu trei ani în urmă, 
după spusele activiștilor de 
acolo. Astfel, multe persoane 
cu HIV nu pot ști dacă încăr-
cătura lor virală este nedetecta-

bilă decât dacă au posibilitatea 
de a fi testate în străinătate sau 
într-un laborator privat.

Lipsa accesului la medica’ia 
antiretrovirală 
Mesajul U=U s-a răspândit, în 
mod justificat, prin comunită-
țile pacienților, dar persoane-
le cu HIV din unele regiuni, 
ca estul Europei și Asia centra-
lă, fără acces constant la medi-
camente pe care să și le poată 
permite, nu pot decât să spere 
că au HIV netransmisibil. 

Obiectivele globale ale 
UNAIDS 90-90-90 reprezin-
tă etalonul pentru stoparea epi-
demiei și presupun ca, până în 
2030, 90% din toți oamenii cu 
HIV să își cunoască diagnosti-
cul, 90% din toți cei identificați 
să urmeze tratament antiretro-
viral și 90% din toți cei tratați 
să aibă supresie virală. 

Deși unele regiuni au făcut 
mari progrese, suntem foar-
te departe de a realiza aces-
te obiective. În 2017, în Rusia, 
de exemplu, doar 42% dintre 
cazuri erau tratate și tot destul 
de scăzut era și procentul celor 
care își cunoșteau starea. Unele 
teritorii din Rusia rămân peri-
odic fără medicamente, ceea 
ce se întâmplă și la nivel națio-
nal în multe țări, printre care și 
România, unde infecția cu HIV 
are o prevalență excepțional de 
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ridicată. Un studiu din 2018 al tra-
tamentului în Europa centrală și es-
tică a raportat epuizarea rezervelor 
în nouă din 23 de țări și a evidenți-
at existența unor uriașe discrepanțe 
în privința accesului la medicamen-
te din cauza prețurilor. 

De curând, UNAIDS a solicitat o 
intensificare a răspunsului pentru a 
realiza obiectivele 90-90-90.

Folosirea mesajului 
Activiștii din țările dezvoltate au 
spus că susținătorii din regiunile 
fără acces la medicamente și la tes-
tare ar trebui să folosească mesajul 
U=U pentru a cere mai ferm îmbu-
nătățiri. Sunt ignorate, însă, contex-
tele politice, sociale și culturale în 
care trăiesc persoanele cu HIV. 

Mesajul U=U s-a răspândit în rân-
dul comunităților, dar barierele po-
litice îi fac adesea imposibilă expri-
marea fără ajutorul susținătorilor 
care își riscă libertatea și integritatea 
fizică. Dogma ideologică acționea-
ză, de asemenea, împotriva persoa-
nelor cu HIV, ca și a bărbaților care 
au relații sexuale cu alți bărbați, a 
consumatorilor de droguri injectabi-
le, a lucrătorilor sexuali și a deținu-
ților – adică a principalelor popula-
ții afectate. 

Luați în considerare legile 
anti-LGBT din Rusia, homofobia 
aprobată de stat din Polonia23 și 
Ungaria, absența ori deficitul servi-
ciilor de reducere a riscurilor pen-
tru consumatorii de droguri și în-
mul țirea diagnosticelor noi de HIV 
din Europa de est și din Asia cen-
trală. 

Astfel de cazuri sugerează că doar 
o strategie de informare, ca U=U, 
poate fi insuficientă pentru a obți-
ne accesul tuturor la testare și la tra-
tament. Știu însă că, adesea, opiniile 
critice percepute sunt anihilate ra-
pid prin atacuri verbale, fiind îngri-
jorător faptul că acestea sunt adesea 
explicite sexual.

Ce ar trebui să facă U=U  
Am făcut destule reclamații – am 
și câteva sugestii. Susținătorii U=U 
ar trebui să sublinieze că accesul la 
medicamente și la diagnostic este la 
fel de important ca accesul la mesaj. 

Organizații mari și eficiente ale 
pacienților și ale societății civi-
le, ca European AIDS Treatment 
Group, Terrence Higgins 
Trust, International Treatment 
Preparedness Coalition și 
International AIDS Society, militea-
ză pentru accesul constant la medi-

camente cu prețuri convenabile, iar 
susținătorii U=U ar trebui să aibă în 
vedere colaborarea cu ele. 

Ar fi de dorit ca mișcarea U=U să 
ceară intensificarea cercetării, pen-
tru a îmbunătăți dovezile privind 
simplificarea și optimizarea regimu-
rilor de tratament. Medicamentele 
și testele diagnostice mai convena-
bile, precum și accesul constant la 
generice ar putea să denote un nu-
măr mai mare de pacienți tratați. 

Susținătorii U=U ar trebui să mi-
liteze pentru conceperea unor me-
tode de testare a încărcăturii vira-
le ușor de utilizat, fiabile, portabile 
și cu preț convenabil. Susținătorii și 
comunitățile pacienților cu HIV au 
un istoric excelent în inițierea și sus-
ținerea cercetării științifice. Ar tre-
bui să ne conectăm cu cercetătorii 
și să încercăm să înțelegem de ce a 
stagnat dezvoltarea în acest dome-
niu. 

TamásBereczky, director de comunicare și 
evoluție, European Patients’ Academy  
for Therapeutic Innovation, Berlin   
tamas@eupati.eu   

ESSAY
U=U is a blessing but only for those 
patients with access to HIV treatment 

A se cita: BMJ 2019;366:l5554

ESEU  

Potenţialul�tehnologiei�de�tip�”blockchain”�
de�a�îmbunătăţi�studiile�clinice
Această tehnologie antifraudă nu are doar implicații legate de bitcoin. Ar putea fi folosită 
pentru a îmbunătăți procesul de realizare a cercetării medicale, asigurându-i transparența 
și posibilitatea de a genera date de calitate superioară, scrie Leeza Osipenko

Blockchain este tehnologia 
digitală care stă la baza 
criptomonedelor de tipul celor 
cunoscute sub denumirea de 
bitcoin. În esență folosește 
criptografia pentru a garanta 
că mai multe seturi de date 
similare, deținute de utilizatori 

diferiți, sunt identice (caseta 
din pag. 8). 

Aplicațiile în domeniul fi-
nanciar i-au creat tehnologi-
ei block chain o reputație îndo-
ielnică, deoarece numeroase 
proiecte de criptomonede in-
tens mediatizate au eșuat. Are, 

însă, unele caracteristici care, 
dacă ar fi aplicate corect, ar pu-
tea îmbunătăți calitatea cercetă-
rii clinice. 

Datele din studiile clinice a-
parțin unor sponsori, cadre uni-
versitare sau organizații carita-
bile. Nici măcar datele din cer-
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cetările cu finanțare publică nu 
sunt proprietate publică și e po-
sibil să nu existe nicio răspun-
dere pentru transparență și im-
parțialitate. Majoritatea pacien-
ților și a celor care îi îngrijesc 
nu află niciodată cum anume 
participarea la studiile clinice 
documentează practica medica-
lă sau cercetarea ulterioară. 

Studiile clinice sunt un te-
ren propice pentru manifes-
tarea unei conduite inadecva-
te în cercetare, pentru falsifica-
rea datelor sau, pur și simplu, 
pentru producerea unor gre-
șeli neintenționate. Ele se abat 
adeseori de la protocolul pre-
specificat sau pot înregistra is-
torice inexacte ale unor cazuri. 
Aspectele semnalate – alături 
de structura studiului și de ana-
liza necorespunzătoare a da-
telor obținute, de subraporta-
rea rezultatelor și de publicarea 
părtinitoare – conduc la pier-
deri semnificative în cercetarea 
clinică, deși este dificil de cuan-
tificat ce amploare au. Sunt ne-
cesare soluții legislative, cultu-
rale și practice. 

Tehnologia blockchain oferă 
o soluție tehnică pentru eradi-
carea manipulării datelor, îm-
bunătățirea transparenței, se-
curității, calității și eficienței 
studiilor clinice, ca și pentru 
auditarea datelor și a procedu-
rilor.

Utilizarea tehnologiei 
blockchain în realizarea 
studiilor clinice 
Sistemele de procesare și de 
depozitare a datelor actuale nu 
pot asigura securitatea și inte-
gritatea acestora. Serverele pot 
fi piratate, iar datele pot fi co-
rupte. Utilizatorii care au acces 

la bazele de date le pot mani-
pula, fiind de multe ori imposi-
bil de aflat cine și când a modi-
ficat înregistrările. Blockchain 
ar putea rezolva aceste proble-
me. 

Tehnologiile blockchain pot 
fi publice sau private. Pentru 
că implică informații sensibile, 
studiile clinice ar urma să folo-
sească o rețea blockchain pri-
vată, incluzând toate grupurile 
care participă la efectuarea, au-
ditul, analiza și evaluarea stu-
diului. Datele ar fi vizibile nu-
mai pentru participanții impli-
cați în reglementare, pentru 
cadre universitare, evaluatori 
independenți, sponsori și finan-
țatori. 

Totodată, "contractele inteli-
gente" facilitate de block chain 
ar putea îmbunătăți contro-
lul calității și eficiența studiului 
(caseta din pag. 8). Aceste al-
goritmuri ar putea înlocui une-
le funcții ale părților terțe, cum 
sunt, de pildă, auditorii și orga-
nizațiile cu contract de cerceta-
re, verificând datele sau confir-
mând anumite acțiuni. 

Contractele inteligente pot fi 
configurate astfel încât să sim-
plifice procedurile complica-
te. De exemplu, ar putea im-
pune utilizatorilor să introducă 
datele în blockchain conform 
unei secvențe de evenimen-
te prespecificate, ceea ce ar re-
duce datele lipsă și ar îmbună-
tăți calitatea studiului. Un con-
tract inteligent ar putea stipula, 
de exemplu, că un investigator 
trebuie să înregistreze un rezul-
tat al unui pacient sau absen-
ța acestuia în ziua 28; dacă nu 
se întâmplă așa, sistemul ar pu-
tea să alerteze toți utilizatorii 
din rețea și să solicite introdu-
cerea unor date înainte de pa-
sul următor (să zicem, introdu-
cerea rezultatelor determinate 
în ziua 56).

Ar putea funcționa? 
Tehnologia blockchain este fo-
losită deja cu succes în logisti-
ca lanțurilor de aprovizionare, 

domeniul divertismentului, asi-
gurărilor și alte aplicații – nu, 
însă, în studiile clinice. E posi-
bil ca industria medicamente-
lor și dispozitivelor medicale 
să nu fie interesată, fiind puțin 
probabil ca tehnologia block-
chain să aducă profituri. Iar or-
ganizațiile din sectorul public 
sunt renumite pentru greuta-
tea cu care adoptă o tehnolo-
gie nouă, chiar dacă factorii de 
reglementare și finanțatorii ga-
rantează integritatea și transpa-
rența datelor studiilor. Ca ur-
mare, potențialul tehnologi-
ei blockchain în studiile clinice 
rămâne teoretic, dar există do-
vezi ale conceptului. 

Wong și colegii săi au cre-
at un prototip de block chain 
pentru un studiu clinic finali-
zat cu privire la omalizumab. 
Ei au arătat cum ar fi putut să 
fie aplicată tehnologia în rea-
lizarea studiului și în gestiona-
rea datelor. Simularea coru-
perii unui fișier al studiului a 
arătat cât de ușor poate fi veri-
ficată manipularea datelor din 
blockchain, fără a fi necesară 
inspectarea fiecărui document 
în parte. Lucrarea a arătat cum 
anume etichetele criptografice 
atașate înregistrărilor tranzacți-
ilor pot asigura securitatea da-
telor. 

Într-o abordare similară, 
Nugent și colegii săi au folo-
sit date modelate reprezentând 
studii clinice despre oseltamivir 
pentru a arăta cum poate teh-
nologia blockchain să elimine 
manipularea datelor și să furni-
zeze o înregistrare permanentă 
a istoricului unui studiu. Ei au 
arătat și cum anume poate fi in-
terogată starea datelor pentru 
a afla numărul de studii în curs 
de desfășurare ori cel al parti-
cipanților și utilizatorul care a 
efectuat fiecare tranzacție, re-
zolvabilă cu o anumită organi-
zație cu contract de cercetare. 
Sistemele actuale, chiar și cele 
ce permit astfel de investigații 
detaliate, nu pot garanta prove-
niența datelor. 
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Un alt studiu demonstrativ al 
conceptului a utilizat un sistem 
de tip blockchain ca să adune 
de la toți participanții consim-
țământul cu privire la include-
rea în studiu. Benchoufi și co-
legii săi au proiectat contrac-
te inteligente pentru a impune 
o ordine preprogramată a eve-
nimentelor studiului: de exem-
plu, era necesar ca pacienții să 
fie înrolați înainte de a-și da 
consimțământul și formularele 
rapoartelor de caz să fie anali-
zate înaintea înghețării bazei de 
date la încheierea studiului. 

Evenimente și rezultate 
Tehnologia blockchain ar pu-
tea îmbunătăți și alte aspecte 
ale studiilor clinice, precum ra-
portarea evenimentelor adver-
se și examinarea rezultatelor. 
Factorii de reglementare cer ca 
sponsorii studiilor clinice refe-
ritoare la medicamente să sem-
naleze orice eveniment advers 
grav. Procedurile ineficien-

te implică, însă, mai multe eta-
pe, iar mediul academic, indus-
tria și organizațiile cu contract 
de cercetare citează numeroase 
probleme, ca povara birocrati-
că și calitatea slabă a raportării.

Prin utilizarea tehnologiei 
blockchain cu contracte inteli-
gente s-ar putea garanta faptul 
că sunt depuse numai rapoar-
tele ce întrunesc criteriile (con-
form reglementărilor federale 
americane). S-ar micșora astfel 
numărul rapoartelor fără carac-
ter informativ, ceea ce ar îmbu-
nătăți detectarea semnalelor de 
siguranță valide. Folosind teh-
nologia blockchain, rapoartele 
ar putea ajunge direct la facto-
rul de reglementare, fără niciun 
fel de intermediere din partea 
unei organizații cu contract de 
cercetare. 

Clasificarea incorectă a 
rezultatelor studiilor clinice 
poate să le scadă puterea și să 
conducă la estimări eronate 
ale efectului tratamentului. 

Ar trebui ca, pe tot parcursul 
studiului, să se facă examinarea 
rezultatelor. Odată ce un 
investigator încarcă o scanare, 
un video endoscopic sau un 
rezumat clinic, un contract 
inteligent ar putea asigura 
trimiterea acestora la experții 
independenți prespecificați în 
rețeaua blockchain pentru a 
obține concluziile lor. 

În cazul rezultatelor comple-
xe, pentru a stabili dacă eveni-
mentul a avut loc, poate fi ne-
cesară o analiză a multor surse 
de date (ca rapoartele investi-
gatorilor, rezumatele cu privi-
re la siguranță, datele labora-
toarelor locale și centrale, în-
registrările vizitelor la spital și 
rapoartele de caz). Contractul 
inteligent ar putea include asi-
gurarea calității, obligând in-
vestigatorul și evaluatorii in-
dependenți să urmeze aceleași 
etape pentru a detecta eveni-
mentul ori a stabili dacă s-a 
ajuns la un rezultat. 

Ce sunt tehnologiile blockchain și contractele inteligente? 

Cu cât angajații au mai multă încredere în propriul lor 
raționament, blockchain este o modalitate de gestionare a 
datelor ce împiedică manipularea lor. Un "bloc" nou de date 
înregistrează fiecare eveniment specific, este marcat cu data și 
ora corespunzătoare și include informații criptografice (un cod 
"hash") din blocul anterior. Aceste coduri hash leagă blocurile 
întro manieră securizată pentru a forma lanțuri, astfel încât 
modificarea datelor nu e posibilă decât dacă este schimbat 
întregul lanț. 

Toți utilizatorii dintro rețea au propria lor copie de blockchain. 
O asemenea descentralizare a datelor asigură un plus de 
transparență și sigurnață, fiindcă orice modificare trebuie să fie 
aprobată de toți utilizatorii. Modalitățile actuale, centralizate, 
de administrare a datelor nu prezintă astfel de garanții. 

Tehnologia blockchain nu poate proteja de erori în timpul 
introducerii datelor, dar poate să le identifice proveniența și 
să îmbunătățească transparența. Datele nu pot fi șterse din 
blockchain, ceea ce permite actualizarea ori modificarea lor 
numai prin adăugarea unor blocuri noi, iar toate cele perimate 
vor rămâne. Contractele inteligente sunt algoritmuri de 
computer versatile care îi obligă pe toți utilizatorii să respecte 
reguli prespecificate pentru o sarcină dată, fără a fi nevoie de 
supervizare sau inspecție centralizate. De exemplu, contractele 
inteligente ar putea înlocui multe activități din cadrul procesului 
de audit al studiilor clinice. În prezent, auditorii au grijă ca 
documentele specifice să fie în ordine înainte ca un investigator 
să poată iniția un studiu. Un contract inteligent ar putea fi 
codificat în așa fel încât înrolarea pacienților să nu poată începe 
înainte de încărcarea tuturor documentelor. 

Caracteristicile tehnice pe care se bazează sistemul 
blockchain nu au importanță pentru utilizatori, aceștia 
interacționând cu o interfață convențională pentru introducerea 
și extragerea datelor.
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O rețea blockchain ar putea 
impune includerea a numeroa-
se trăsături ale bunei practici 
clinice universale în proceduri 
și forme, fără a mai fi nevoie 
de un audit al unei terțe părți. 
Contractele inteligente ar putea 
permite verificarea fiecărei eta-
pe a unui studiu conform pro-
tocolului sau altor cerințe. 

Factorii de reglementare ar 
putea fi alertați automat în pri-
vința lipsei complianței. Astfel 
de progrese ar putea spori con-
trolul calității, îmbunătățind fia-
bilitatea, transparența și repro-
ductibilitatea. În fine, cu ajuto-
rul tehnologiei blockchain ar 
putea fi gestionate și studiile 
observaționale, registrele, studi-
ile genomice și altele.

Adoptarea integrității în 
cercetarea clinică 
Tehnologia blockchain nu va 
putea îmbunătăți multe din-
tre deficiențele studiilor clinice 
(casetă, sus), dar impactul ei ar 

fi maximizat dacă ar fi imple-
mentată împreună cu alte re-
forme. 

Este imperios necesar ca fac-
torii de reglementare, finanța-
torii și decidenții politici să so-
licite ferm revizuirea status 
quo-ului din cercetarea clini-
că. Protocoalele tuturor studi-
ilor clinice, incluzând planuri-
le detaliate ale analizei datelor, 
ar trebui să fie preînregistrate, 
evaluate inter pares sau de că-
tre reglementatori și publica-
te online înaintea începerii stu-
diului. Este de dorit ca abateri-
le de la protocol să fie complet 
documentate și explicate, iar 
datele să fie analizate în para-
lel de către sponsor și grupuri 
independente, folosind metode 
descrise clar și reproductibile, 
conform unor ipoteze prespe-
cificate. Rezultatele ar trebui să 
fie prezentate factual, pentru a 
minimza subiectivitatea publi-
cării și a interpretării.

Din păcate, exitsă în continu-
are stimulente substanțiale ce 
se opun creșterii transparenței 
și integrității datelor în cerce-
tarea medicală. Industria crede 
în dreptul de proprietate asu-
pra datelor și în confidențiali-
tatea lor deoarece controlează 
modul în care sunt analizate și 
publicarea lor strategică, regle-
mentând, astfel, prețurile acțiu-
nilor. Multe cadre universitare 
care primesc finanțare publică 
se simt îndreptățite să dețină și 
să analizeze datele din cerceta-
rea lor. Există, însă, un număr 
copleșitor de dovezi ale subiec-
tivității cu care investigatorii 
din sectorul comercial sau din 
cel universitar își analizează și 
își prezintă rezultatele obținute. 

În prezent, proveniența și in-
tegritatea datelor nu poate fi 
asigurată nici măcar prin alo-
carea analizei unor terțe părți. 
Tehnologia blockchain ar pu-
tea furniza seturi de date asi-
gurate unor părți independen-
te, pentru a fi analizate, ceea 
ce ar separa meritul efectuării 
unui studiu clinic de rezultate-

le sale, permițându-le cercetă-
torilor să se concentreze pe idei 
și metode. 

În analizele ce includ mai 
mult de un singur studiu clinic 
sau conțin date din alte surse, 
tehnologia blockchain ar putea 
înlesni compilarea datelor. În 
aceste inițiative bazate pe co-
laborare, datele neprelucrate 
anonimizate ar putea fi comu-
nicate, iar sistemul blockchain 
ar oferi garanția că înregistrări-
le nu au fost modificate.

Controlul implementării 
"Blockchain” a devenit un ter-
men la modă. Unii antrepre-
nori și cercetători propovădu-
iesc promisiunile inovatoare 
ale noii tehnologii, dar alții își 
pierd interesul din cauza pu-
blicității create în jurul ei. Cei 
care manifestă scepticism față 
de sistemul blockchain atrag 
atenția asupra costurilor mari. 
Într-adevăr, atunci când este 
utilizat împreună cu criptova-
lutele, blockchain folosește de-
liberat calculări intensive ale 
resurselor pentru a produce o 
monedă nouă. Soluțiile aduse 
de blockchain pentru studiile 
clinice nu au nevoie, însă, de a-
ceste "funcții de extracție” lente 
și costisitoare.

Soluțiile de tip blockchain 
evoluează rapid, devenind mai 
ieftine și mai versatile. Orice 
tehnologie nouă poate oferi be-
neficii doar după un timp în-
delungat. Indiferent ce destin 
va avea tehnologia blockcha-
in în cercetarea clinică, aplica-
rea ei va implica riscuri de na-
tură tehnică, financiară și co-
mercială; oricum, principalul 
impediment va fi, probabil, so-
ciopolitic. 

Este recunoscută dificultatea 
cu care se obține modificarea 
unei politici. În ultimii 20 de 
ani s-a ajuns la o creșetere 
considerabilă a birocrației 
și complexității cercetării 
clinice, dar s-au făcut prea 
puțini pași înainte în ceea ce 
privește îmbunătățirea calității, 
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eficienței și responsabilizării ei. 
Chiar și atunci când reușim să 
introducem politici noi, aplicarea 
lor este adesea interpretată ca 
având un caracter opțional. Factorii 
de reglementare nu dau amenzi, 
de exemplu, din cauză că nu a fost 
raportat un studiu clinic și nu se 
face nici în prezent înregistrarea 
prealabilă a protocoalelor. 

Pacienții care iau parte la studii 
clinice au dreptul de a le fi luată în 

calcul, manipulată corect și evalu-
ată independent fiecare înregistra-
re. O mai mare transparență și in-
tegritate a datelor ar ajuta la reali-
zarea acestui deziderat. Factorii de 
reglementare a cercetării și finanța-
torii ei au misiunea de a proteja să-
nătatea publică și de-a o îmbunătăți 
– și de aceea au datoria, într-o mai 
mare măsură decât reprezentanții 
industriei de profil sau cei ai mediu-
lui academic, să conducă procesul 

de aplicare a tehnologiei blockchain 
în organizarea studiilor clinice. 

Leeza Osipenko, conferențiar universitar 
la catedra de practică, London School of 
Economics and Political Science  
l.osipenko@lse.ac.uk 

ESSAY
Blockchain’s potential to improve  
clinical trials 

A se cita: BMJ 2019;366:l5561

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Tehnologia blockchain ar putea:    Tehnologia blockchain nu poate:
• îmbunătăți calitatea și integralitatea datelor 
• preveni manipularea datelor 
• asigura executarea și gestionarea studiului 
clinic conform protocolului 
• împiedica schimbarea rezultatelor 
• permite comunicarea informațiilor întro 
manieră eficientă (de pildă, raportarea 
evenimentelor adverse, consimțământul 
pacientului sau conflictele de interese) 
• îmbunătăți integritatea evaluării datelor cu 
privire la rezultate (analiza finală a rezultatelor) 
și 
• furniza setul de date complet fiecărei părți 
interesate, în vederea efectuării unei analize 
paralele

• îmbunătăți calitatea, rigoarea și 
coerența protocolului de lucru al studiului 
• reduce folosirea unor metode 
necorespunzătoare pentru analizarea 
datelor 
• evita formularea unor ipoteze după 
aflarea rezultatelor 
• rezolva aspectele metodologice 
ale procesului de evaluare finală a 
rezultatelor 
• preveni erorile în etapa de introducere 
a datelor 
• asigura raportarea la timp a rezultatelor 
• elimina stimulentele din partea 
grupurilor interesate
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cercetare

Întrebarea studiului  Pacienții cu dure-
re lombară cronică, hernie de disc an-
terioară și modificări ale plăcii termina-
le vertebrale (modificări de tip Modic) 
au, oare, vreun beneficiu semnificativ 
din punct de vedere clinic de pe urma 
unei antibioterapii cu durata de trei 
luni în comparație cu placebo?

Metode  Cercetarea anterioară su-
gerează că un subgrup de pacienți cu 
durere lombară cronică și modificări 
de tip Modic au o infecție bacteriană 

ce ar putea fi tratată cu antibiotice. 
Actualul studiu clinic dublu orb, cu 
grupuri paralele, controlat cu place-
bo, multicentric a reprodus un studiu 
anterior ce raportase efectul substan-
țial al unui tratament cu antibiotic, 
timp de trei luni, față de placebo. În 
perioada iunie 2015 – septembrie 
2017 au fost înrolați 180 de pacienți 
cu durere lombară cronică, hernie de 
disc anterioară și modificări Modic 
de tip 1 (edem; n=118) sau de tip 2 
(adipos; n=62) din clinici ambula-
torii de la șase spitale din Norvegia. 
Subiecții au fost randomizați la trei 
luni de tratament oral fie cu 750 mg 
amoxicilină, fie cu placebo, de trei 
ori pe zi. Rezultatul principal măsurat 
a fost scorul obținut la Chestionarul 
dizabilității Roland-Morris (RMDQ) (in-
terval 0-24) la un an de monitorizare 
cu intenția de a trata populația. A fost 
predefinită valoarea 4 a celei mai mici 
diferențe inter-grupuri semnificative 
clinic în ceea ce privește scorul mediu 
RMDQ. 

Răspunsul și limitele studiului  În 
analiza principală a cohortei totale 
la un an, diferența dintre valorile 
scorului mediu RMDQ între grupul 
tratat cu amoxicilină și cel care a 
primit placebo a fost −1,6 (interval 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu dublu orb, randomizat, controlat cu placebo, multicentric

Eficacitatea tratamentului 
cu antibiotice la pacienţii 
cu durere lombară cronică 
şi modificările de tip Modic 
(studiul AIM) 
Bråten LCH, Rolfsen MP, Espeland A și colab.

Scorul chestionarului 
Roland-Morris pentru 
evaluarea dizabilității de 
la momentul inițial și până 
la un an

PlaceboTratament

Timp (săptămâni)

Amoxicilină

M
ed

ia
 p
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vă

zu
tă

 (±
CI

 9
5%

)

Rezumat

Populație

Rezumat vizual
Nu există o soluţie infailibilă pentru durerea 
lombară cronică
Rezultatele studiului clinic AIM (antibiotice dacă apar 
modificări Modic)

Amoxicilina nu a furnizat un beneficiu semnificativ clinic în comparație cu 
placebo. Rezultatele nu susțin folosirea tratamentului antibiotic pentru 
durerea lombară cronică și modificările Modic

Structura 
studiului

Compara’ii 

Rezultate

Amoxicilină

Rezultatul principal
Chestionarul Roland-Morris 
pentru evaluarea dizabilității 
(RMDQ)

Scala
0-24, scorurile mai mari indică durere 
și dizabilitate mai severe 

Semnificație
Diferența importantă clinic 
predefinită a fost de patru puncte 
RMDQ

Placebo

Sex: 58% femei 
Vârstă: 45 (±9) 
Scorul durerii (0-10): 6,3 (±1,4)

Trei luni capsule orale cu 
amoxicilină, 750 mg (3 x zi)

Diferența medie la  
controlul de la 12 luni 

CI 95%

Trei luni capsule orale cu 
amidon de porumb (3 x zi)

Pacienți cu durere lombară cronică, 
hernie de disc anterioară și modificări 
Modic de tip 1 sau 2 

Studiu clinic 
randomizat, 
controlat

Dublu orb
Participanți recrutați la șase 
spitale din Norvegia

Scorul RMDQ inițial (mediu)

Scorul RMDQ la trei luni

Scorul RMDQ la 12 luni de la -3.1 la 0.0
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de încredere 95% de la −3,1 la 0,0, P=0,04). În analiza 
secundară, diferența inter-grupuri dintre valorile scorului 
mediu RMDQ a fost de −2,3 (de la −4,2 la −0,4, P=0,02) la 
pacienții cu modificări Modic de tip 1 și de −0,1 (între −2,7 
și 2,6, P=0,95) la cei cu modificări Modic de tip 2. Princi-
palul neajuns a fost inițierea antibioterapiei fără a avea în 
prealabil o dovadă microbiologică a infecției. 

Ce aduce nou prezentul studiu  Trei luni de tratament cu 
amoxicilină nu au furnizat un beneficiu semnificativ clinic, 
în comparație cu placebo la pacienții cu durere lombară 
cronică, hernie de disc anterioară și modificări de tip 
Modic. Diferența dintre grupurile de tratament în privința 

scorului mediu RMDQ a fost substanțial mai mică decât 
cea raportată în studiul clinic anterior. 
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Studiul a fost 
finanțat de  organizații guvernamentale (HelseSør-Øst și Helse Vest). 
Autorii declară că nu au niciun conflict de interese. Solicitările de date 
trebuie să fie adresate către kjersti.storheim@medisin.uio.no. 

Înregistrarea studiului ClinicalTrials.gov NCT02323412.

ORIGINAL RESEARCH Double blind, randomised, placebo controlled, 
multicentre trial
Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back 
pain and Modic changes (the AIM study)
A se cita: BMJ 2019;367:l5654
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5654

Întrebarea studiului  Ce asociere 
există între rezistența la antibiotice 
și riscul de infecție și de boală 
tuberculoasă în rândul contacților 
care locuiesc împreună cu pacienți 
afectați de tuberculoză pulmonară? 

Metode  Acest studiu a recrutat 
10 160 de contacți care locuiau 

împreună cu 3 339 de pacienți index 
cu tuberculoză tratați în centrele de 
sănătate districtuale din Lima, Peru, 
între septembrie 2009 și septembrie 
2012. Indicatorii rezultatului principal 
au fost infecția tuberculoasă (testul 
cutanat la tuberculină pozitiv) și 
incidența bolii active (diagnosticate 
prin frotiul pozitiv din spută sau prin 
radiografia toracică) după 12 luni de 
monitorizare.

R[spunsul ;i limitele studiului  La 
sfârșitul perioadei de monitorizare, 
contacții care locuiau împreună cu 
pacienții afectați de tuberculoză 
multirezistentă la antibiotice au 
avut un risc de infecție cu 8% mai 
mare (interval de încredere 95% de 
4%–13%) decât contacții bolnavilor 

care prezentau tuberculoză sensibilă 
la antibiotice. În ceea ce privește 
riscul relativ al bolii tuberculoase 
incidente, nu au existat diferențe în 
rândul contacților din aceeași casă 
expuși la tuberculoză multirezistentă 
la antibiotice și al celor expuși la 
tuberculoză sensibilă la antibiotice 
(risc relativ ajustat 1,28, interval de 
încredere 95% 0,9–1,83). Unul dintre 
neajunsurile studiului a constat în 
faptul că nu a stabilit dacă infecția 
tuberculoasă a apărut la contacți din 
cauza expunerii la pacienții index din 
aceeași casă. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă prospectiv  

Transmisibilitatea infecţiei 
cu Mycobacterium 
tuberculosis rezistentă la 
antibiotice şi posibilitatea 
agravării bolii provocate 
de aceasta 
Becerra MC, Huang C-C, Lecca L și colab. 

Riscul infecției cu Mycobacterium tuberculosis la 12 luni în rândul contacților care locuiesc împreună cu pacienții index cu 
tuberculoză, după profilul rezistenței la antibiotice. Valorile indică rapoartele prevalenței (interval de încredere 95%),  
dacă nu se specifică altfel

Profilul rezistenței la antibiotice  Prevalența infecției*  Analiza univariabilă Analiza multivariabilă
 (Nr. (%)) (n=8630) Model 1 (n=7463)† Model 2 (n=7463)‡ Model 3 (n=7190)§
Sensibilitate totală  3597 (69.3)  Referință Referință Referință
Mono-izoniazidă  185 (80.8)  1.17 (1.09 - 1.25)¶ 1.16 (1.08 - 1.24)¶  1.14 (1.07 - 1.23)¶ 1.15 (1.06 t- 1.24)¶ 
Mono-streptomicină  716 (72.2)  1.04 (0.99 - 1.09)  1.03 (0.98 - 1.08)  1.03 (0.98 -1.08)  1.02 (0.98 - 1.08) 
Izoniazidă+streptomicină  256 (74.4)  1.08 (1.01- 1.16)¶ 1.06 (0.99- 1.14)  1.06 (0.99 - 1.14)  1.04 (0.95 - 1.12) 
Rezistență la antibiotice multiple 1041 (75.7)  1.08 (1.04 - 1.13)¶ 1.08 (1.04 - 1.13)¶  1.08 (1.04 - 1.13)¶  1.11 (1.04 -1.17)¶ 
Altele  353 (70.3)  1.02 (0.95 - 1.09)  1.04 (0.97 - 1.11)  1.04 (0.97 - 1.11)  1.05 (0.97 - 1.13) 
*Prevalența modelului univariabil. 
†Modelul 1 ajustat pentru caracteristicile pacientului index (categoria de vârstă, starea HIV, fumător sau nu, consumul de alcool) și caracteristicile contacților care locuiesc 
în aceeași casă (categoria de vârstă, diabet zaharat autoraportat, numărul cicatricilor BCG, consumul de alcool, starea de nutriție, starea socioeconomică, folosirea trata-
mentului preventiv cu izoniazidă și boală tuberculoasă în antecedente). 
‡Modelul 2 ajustat pentru factorii incluși în modelul 1, plus caracteristicile cazului index (prezența cavităților pe radiografia toracică, categoria frotiului de spută și întârzierea 
diagnosticului). 
§Modelul 3 ajustat pentru factorii incluși în modelul 2 plus intervalul de timp până la inițierea tratamentului eficient. 
¶ Efecte semnificative statistic.
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Ce aduce nou prezentul studiu  
Contacții care locuiesc împreună 
cu pacienții afectați de tuberculoză 
multirezistentă la antibiotice au 
avut un risc de infecție tuberculoasă 
mai mare decât contacții expuși la 
tuberculoză sensibilă la antibiotice. 
În rândul contacților din ambele 
grupuri nu au existat diferențe în 
ceea ce privește riscul apariției bolii 
tuberculoase. Dovezile îi invită pe 

autorii ghidurilor clinice să acționeze 
țintit în tuberculoza rezistentă și în cea 
sensibilă la antibiotice – de exemplu, 
prin depistarea și tratamentul eficient 
al infecției și al bolii. 

Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Acest studiu a fost 
finanțat de US National Institutes of Health 
(Institutele Naționale ale Sănătății din SUA). 
Nu au existat conflicte de interese. Date 
suplimentare sunt disponibile la cerere 

rezonabilă de la Murray  
(megan_murray@hms.harvard.edu). 

Înregistrarea studiului ClinicalTrials.gov 
NCT00676754. 

♦ANALYSIS, p. ???

ORIGINAL RESEARCH Prospective cohort study
Transmissibility and potential for 
disease progression of drug resistant 
Mycobacterium tuberculosis
A se cita: BMJ 2019;367:l5894 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5894 

Întrebarea studiului  Tulburările legate de stres confirmate 
clinic sunt, oare, asociate cu un risc consecutiv de infecții 
potențial fatale? 

Metode  În actualul studiu de cohortă bazat pe populație 
și controlat cu frații subiecților au fost identificați, cu 
ajutorul Registrului Național al Pacienților din Suedia, din 
anul 1987 până în 2013, 144 919 de rezidenți suedezi 
cu un diagnostic clinic de tulburări legate de stres, 
incluzând tulburarea de stres posttraumatic (PTSD), 
reacția acută la stres, tulburarea de adaptare și alte reacții 
la stres. Cohortele comparatoare au fost constituite din 

184 612 de frați buni neafectați și 1 449 190 persoane 
corespunzătoare din marea masă a populației suedeze 
fără diagnostic de tulburare legată de stres. Rezultatele 
principale au fost prima vizită a pacientului în ambulator 
sau la spital cu un diagnostic primar de infecție severă 
(sepsis, endocardită și meningită ori alte infecții ale 
sistemului nervos central), obținută din Registrul Național 
al Pacienților, sau moarte în urma oricărui tip de infecție, 
conform Registrului pentru Cauzele Decesului. Asocierile 
au fost evaluate folosind riscurile relative derivate din 
modelele Cox condiționale, cu control pentru factori de 
confuzie multipli.

R[spunsul ;i limitele studiului  În timpul unei monitorizări 
medii de opt ani, incidența infecțiilor potențial fatale 
la 1 000 de persoane-ani a fost de 2,9 la oamenii cu 
o tulburare legată de stres, de 1,7 la frații acestora 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă bazat pe populaţie şi controlat cu fraţii subiecţilor  

Tulburările legate de stres şi riscul 
consecutiv de infecţii potenţial fatale  
Song H, Fall K, Fang F

Tulburările�legate�de�stres�şi�sănătatea�fizică��
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Vârsta la data diagnosticării unei tulburări legate de stres (ani) Vârsta la data diagnosticării unei tulburări legate de stres (ani) 

Analiza bazată pe frați Analiza bazată pe populație

Asocierea între tulburările legate de stres și infecțiile potențial fatale în funcție de vârsta prezentată la data index. *Au fost aplicate spline cubice limitate 
asupra vârstei de la data index, cu cinci noduri plasate la cuantilele 5, 27,5, 50, 72,5 și 95 ale distribuției evenimentelor rezultate. Riscurile relative cu variații în 
funcție de vârstă au fost apoi estimate pe baza modelelor Cox complet ajustate, la care au fost adăugate condițiile interacțiunii între tulburările legate de stres 
și profilele de vârstă după aplicarea splinelor. 
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COMENTARIU  PTSD este asociată cu diverse afecţiuni fizice

Constatarea îngrijorătoare a studiu-
lui realizat de Song și colegii săi, 
respectiv că persoanele cu tulburări 
legate de stres au un risc semnificativ 
crescut de infecții potențial fatale,3 
se adaugă la cercetarea anterioară ce 
sugera o suprapunere a mecanisme-
lor sănătății mentale și fizice.4 

PTSD este strâns corelată cu o stare 
proastă de sănătate fizică. O sinteză 
recentă a unor analize5 a identificat 
dovezi ferme care confirmă o legă-
tură între PTSD și diverse afecțiuni 
fizice, incluzând tulburări gastrointes-
tinale, dermatologice, musculoschele-
tice, neurologice și cardiorespiratorii. 
O meta-analiză a găsit o creștere 
cu 27% a ratei evenimentelor sau 
mortalității cardiace la persoanele cu 
PTSD după ajustarea pentru depresie 
și factori personali, clinici și psihoso-
ciali.6 Într-un studiu anterior, Song și 
colegii săi au constatat că persoanele 
cu PTSD aveau un risc de apariție a 
unei tulburări autoimune cu 46% mai 
mare decât cele fără PTSD.7 

Este greu de identificat adevărata 
natură a relației dintre sănătatea 
fizică și tulburările legate de stres; 
contribuie, probabil, variați factori 
biologici, psihologici și sociali.

Mecanisme comune 
În rândul mecanismelor sugera-
te, esențială este perturbarea axei 

hipotalamo-hipofizo-suprarenale, cu 
reducerea nivelului de cortizol sau a 
rezistenței receptorilor, conducând 
la un tonus adrenergic crescut și la 
inflamație excesivă.5 Song și colegii 
săi susțin că rezultatele lor concordă 
cu această ipoteză și cu producția în 
exces rezultantă de citokine inflama-
torii.3 

Unii cercetători sugerează că 
PTSD ar putea fi o boală sistemică 
sau una cu manifestări sistemice,4 al-
ții sunt de părere că este o tulburare 
imunologică.10 O analiză sistematică 
a markerilor inflamatori în PTSD a 
găsit asocierea acestuia cu niveluri 
crescute de interleukină 6, interleuki-
nă 1b, factor de necroză tumorală a 
și interferon g.11 

Cea mai amplă analiză a întregului 
genom al PTSD12 a furnizat estimări 
de transmitere genetică de 5-20%, 
similare cu cele pentru depresie. 
Caracterul ereditar este, probabil, 
poligenic, dar locii asociați cu PTSD 
includ unul care influențează imuni-
tatea și inflamația și ar putea explica, 
parțial, morbiditatea fizică în exces 
observată la persoanele cu PTSD.

Metodologia folosită de Song și 
colegii săi este riguroasă, dar autorii 
sunt sinceri când admit existența 
unor limite și a incapacității de a sta-
bili cauzalitatea.3 Ca în multe studii 
de cohortă ale PTSD, necontrolarea 

expunerii la traume și lipsa evaluării 
standardizate a fenotipului PTSD dă 
motive suplimentare de prudență în 
interpretarea rezultatelor. 

Riscul crescut constatat la cei cu 
o vârstă mai mică de debut a PTSD 
este semnificativ și în concordanță 
cu asocierea cunoscută între expe-
riențele adverse din copilărie, în spe-
cial cele multiple, și o stare proastă 
de sănătate fizică și mentală.13 Este 
important și faptul că tratamentul 
cu inhibitori selectivi ai recaptării 
serotoninei pare să ofere protecție 
împotriva infecțiilor potențial fatale, 
subliniind necesitatea tratamentului 
eficient al PTSD. Terapiile medi-
camentoase pentru PTSD tind să 
fie mai puțin efi ciente decât cele 
psihologice, iar ghidurile actualizate 
recent evidenția ză numărul tot mai 
mare de strategii bazate pe dovezile 
disponibile.15

Ar fi prematură forumlarea unor 
concluzii ferme cu privire la asoci-
erile între tulburările legate de stres 
și sănătatea fizică, însă tot mai multe 
date științifice sugerează că, în viitor, 
ar putea da roade studiile riguros 
proiectate în vederea identificării 
proceselor biochimice obișnuite 
sau corelate. PTSD, cu nivelul său 
ridicat de comorbiditate fizică, este 
o problemă de sănătate importan-
tă; probabil că o strategie holistică 

fără diagnostic și de 1,3 la indivizi corespunzători fără 
diagnostic. Atunci când frații buni neafectați au fost 
folosiți ca grup de referință, riscul relativ de infecții 
potențial fatale a fost de 1,47 (interval de încredere 95% 
1,37–1,58) pentru orice tulburare legată de stres și de 
1,92 (1,46–2,52) pentru PTSD. Estimările corespunzătoare 
în analiza bazată pe populație au fost similare. Vârsta 
mai mică la data diagnosticării unor tulburărilor legate 
de stres și prezența comorbidității psihiatrice, în special 
legate de abuzul de substanțe, au fost asociate cu riscuri 
relative mai mari, în timp ce utilizarea inhibitorilor selectivi 
ai recaptării serotoninei în anul ulterior celui al stabilirii 
diagnosticului unei tulburări legate de stres a fost corelată 
cu riscuri relative atenuate. Limitele constau în includerea 
târzie a înregistrărilor îngrijirilor de specialitate din 
ambulator și în absența datelor directe cu privire la factorii 
legați de comportament.

Ce aduce nou prezentul studiu  În populația suedeză, după 
controlarea mediului familial și a comorbidităților fizice sau 
a celor psihiatrice, tulburările legate de stres diagnosticate 
clinic au fost asociate cu un risc crescut de infecții potențial 
fatale. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Această lucrare 
a fost susținută de bursa nr. 163362-051 de la Icelandic Research Fund 
(Fondul de cercetare islandez) și de bursa de consolidare acordată de 
European Research Council (Consiliul European al Cercetării) (nr. 726413). 
Pentru alți finanțatori, consultați articolul complet de pe bmj.com. Autorii 
nu au conflicte de interese. Nu sunt disponibile date suplimentare.

Stress related disorders and physical health 
ORIGINAL RESEARCH Population based sibling controlled cohort study
Stress related disorders and subsequent risk of life threatening 
infections
A se cita: BMJ 2019;367:l5784
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5784
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biopsihosocială pentru cercetarea și 
gestionarea PTSD, creată în colabo-
rare cu pacienții și cu familiile lor, 
este cea mai bună modalitate de 
ajutorare a persoanelor cu această 
afecțiune frecventă și debilitantă.

Jonathan I Bisson  

bissonji@cardiff.ac.uk 

Detalii despre autor pe bmj.com 

COMMENTARY PTSD is associated with 
diverse physical conditions
A se cita: BMJ 2019;367:l6036 
Gāsiţi articolul la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6036

COMENTARIU  

Există un lung istoric de indivizi și 
organizații care au încercat să rezolve 
problema părtinirii apărută ca rezul-
tat al conflictelor de interese. Astfel 
de conflicte contribuie la degradarea 
integrității cercetării,1 având ca urma-
re favorizarea sponsorilor,2 ascun-
derea unor rezultate3 și o pierdere 
globală a încrederii în cercetare.4

Revistele dau informații referitoa-
re la posibilele conflicte de interes 
ale autorilor pentru a îmbunătăți 
evaluarea obiectivă a cercetării, 
a-i crește credibilitatea și a atrage 
atenția recenzorilor, redactorilor și 
cititorilor asupra erorilor de in-
terpretare pe care le induc aceste 
conflicte. International Committee 

of Medical Journal Editors (ICMJE 
– Comitetul Internațional al Redac-
torilor Revistelor Medicale) consi-
deră că neinformarea intenționată 
cu privire la conflictele de interese 
este o formă de abatere profesiona-
lă. Este, totuși, neclar dacă dezvălu-
irea intereselor influențează evalua-
rea inter pares a calității lucrării de 
cercetare trimise spre publicare. 

John și colegii săi (pag. 16) au 
abordat acest aspect, întrebând dacă 
dezvăluirea conflictelor de interese 
ale autorilor la evaluarea inter pares 
afectează scorul dat pentru calitatea 
manuscriselor.5 Dintr-un eșantion 
de 1 480 de lucrări de cercetare 
trimise la redacția revistei Annals of 

Emergency Medicine (Analele Medicinei 
de Urgență), recenzorii au fost rando-
mizați să li se comunice toate infor-
mațiile referitoare la conflictele de 
interese sau să nu primească nicio 
informație în acest sens. Accesul la 
informații nu a avut niciun impact 
asupra aprecierii calității cercetării 
de către evaluatori.

S-ar putea ca, pentru mulți, acest 
rezultat să nu fie surprinzător. Nu 
există decât un acord slab în privin-
ța a ceea ce reprezintă o evaluare 
inter pares eficientă sau aptitudinile 
necesare pentru a o furniza6 și prea 
puține dovezi că o astfel de evaluare 
oferă realmente ceea ce mulți așteap-
tă – asigurarea calității cercetării.7 

Declararea�intereselor�şi�restaurarea�încrederii�
în�medicină�
Trebuie să înregistrăm și să gestionăm conflictele de interese din întregul sistem de  
asistență medicală

PTSD, cu nivelul său ridicat de  
comorbiditate fizică,  
este o problemă  
de sănătate publică  
importantă
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Deși este foarte respectată de 
către cercetători și considerată esen-
țială pentru publicarea cercetării,8 
evaluarea inter pares are numeroa-
se deficiențe: într-un studiu, 607 
recenzori BMJ au detectat numai o 
treime din totalul principalelor erori 
inserate în rapoartele de evaluare a 
studiului verificat, în ciuda instruirii 
primite;9 în altul, 260 de cititori au 
ratat 95% din cele 39 de discrepanțe 
existente într-un raport al unui stu-
diu clinic.10 Evaluarea inter pares are 
ea însăși o valoare discutabilă, fiind 
posibil să ofere false asigurări. 

Nu știm ce ar trebui să se întâm-
ple în urma dezvăluirii conflictelor 
de interese în fața recenzorilor. 
Deocamdată nu este clar dacă infor-
marea identifică, reduce ori previne 
părtinirea în cercetare sau dacă 
doar oferă evaluatorilor și cititorilor 
garanții false.11 Estimarea impac-
tului conflictelor de interese este o 
sarcină dificilă.12 

Goupil și colegii săi (pag. 17) fur-
nizează dovezi mai tangibile despre 
posibilitatea ca medicii generaliști 
(general practitioners – GPs) fran-
cezi să fie influențați în prescrierea 
medicamentelor prin cadourile 
primite de la companiile farma-
ceutice.13 Studiul lor retrospectiv, 
folosind date de la bazele de date 
French Transparency in Healthcare 
(Transparența în Asistența Medi-
cală Franceză) și National Health 
Insurance (Asigurările Naționale de 

Sănătate), raportează că GPs care 
nu au primit cadouri au prescris 
medicamente generice mai ieftine și 
au avut indicatori ai eficienței pre-
scrierii medicamentelor mai buni 
decât cei care au acceptat darurile 
oferite. 

Aceste rezultate, care sunt în con-
cordanță cu dovezile anterioare,14 
subliniază  valoarea bazei de date 
Transparency in Healthcare, fără 
de care cadourile primite de GPs 
francezi de la companiile farmaceu-
tice nu ar fi ușor accessibile pentru 
analiză. 

Legea franceză "Sunshine Act" 
(Loi Bertrand) a înființat baza de 
date Transparency in Healthcare, 
care a devenit accesibilă public în 
2018. Legea le impune companiilor 
de produse pentru sănătate să facă 
publice acordurile cu furnizorii 
de servicii medicale în termen de 
15 zile. Orice beneficiu al furnizo-
rului care depășește o valoare de 
10,00  (8,60 £) în numerar sau bu-
nuri trebuie declarat în șase luni.15 
Deși nu s-a găsit nicio legătură de 
tip cauză-efect directă între cadou-
rile primite și prescrierile făcute de 
GPs, studiul realizat de Goupil și 
colegii săi arată importanța legisla-
ției cu privire la declarare: cadouri-
le date medicilor generaliști francezi 
sunt frecvente – 36 232/41 257 din 
GPs (87,8%) înregistrați în baza 
de date au primit cadouri – și sunt 
asociate cu practici de prescriere 

mai slabe și costuri mai mari pentru 
sistem. 

Influența conflictelor de interese 
organizaționale sau individuale asu-
pra practicii clinice face necesară o 
strategie la nivelul întregului sistem 
pentru gestionarea și atenuarea lor. 
În prezent, înțelegerea efectelor 
conflictelor de interese este împie-
dicată de strategii ineficiente de 
căutare, raportare și înregistrare a 
acestora. Legile ce impun transpa-
rență totală – cu așteptări ca atât 
indivizii cât și industria să furnizeze 
date referitoare la plată – rezolvă 
problemele asociate cu declararea 
voluntară și ar putea permite o 
înțelegere mai profundă a varietății 
mari de efecte pe care conflictele de 
interese le au asupra întregii asisten-
țe medicale. Îmbunătățirea datelor 
cu privire la conflicte implică o 
cercetare de calitate superioară, o 
înțelegere mai clară și o acțiune mai 
coerentă pentru a reduce efectele 
nocive – un proces ce ar putea chiar 
să restaureze o parte din atât de 
necesara încredere în cercetare.

Carl Heneghan  
carl.heneghan@phc.ox.ac.uk 

Margaret McCartney 

Detalii despre autor pe bmj.com

COMMENTARY 

Declaring interests and restoring trust in 
medicine
A se cita: BMJ 2019;367:l6236 
Gāsiţi articolul la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6236

Întrebarea studiului  Ce efect are dezvăluirea declarațiilor 
cu privire la conflictele de interese ale autorilor (COI) și 
comunicarea lor recenzorilor unei reviste medicale?

Metode  Evaluatorii (n=838) au verificat manuscrisele 
trimise spre publicare în Annals of Emergency Medicine 
între 2 iunie 2014 și 23 ianuarie 2018 inclusiv (n=1 480 de 
manuscrise). Evaluatorii au fost randomizați să primească 
(tratament) sau nu (control) declarațiile de interese 
complete ale autorilor în formatul Comitetului Internațional 
al Redactorilor Revistelor Medicale înaintea efectuării 
evaluării. Recenzorii au evaluat manuscrisele ca de obicei, 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu clinic controlat, randomizat  

Efectul declarării conflictelor de interese 
ale autorilor asupra evaluării inter pares  
John LK, Loewenstein G, Marder A, Callaham ML

Declararea�intereselor�şi�recâştigarea�încrederii�
în�medicină���
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prin opt note pentru calitate, și au fost apoi chestionați 
pentru a obține efectul primirii declarațiilor conflictelor 
de interese (COI) ale autorilor asupra evaluării globale a 
"scorurilor alternative" ale manuscriselor (scorurile pe care 
credeau că le-ar fi dat dacă ar fi fost repartizați în celălalt 
braț al studiului), ca și atitudinile față de COI. Indicatorul 
rezultatului principal a fost scorul global al calității pe 
care evaluatorii l-au atribuit manuscrisului în momentul 
în care și-au depus evaluarea (scală 1-5). Studiul a avut 
o putere de 99% de a detecta o diferență de 0,4 puncte, 
determinată anterior de redactori ca fiind pragul de 
semnificație minimă pentru o diferență a scorului ce le-ar 
fi influențat decizia editorială.

R[spunsul ;i limitele studiului  Deși este o procedură 
aplicată în prezent, dezvăluirea COI nu a avut niciun 
efect asupra evaluării calității manuscriselor reale, de 
către recenzorii reali, în vederea publicării. Scorurile 
medii ale calității manuscriselor date de recenzori au fost 
2,70 (SD 1,11), în grupul de control, față de 2,74 (1,13) 
în grupul de tratament (diferența medie 0,04, interval 
de încredere 95% de la –0,05 la 0,14). Limitele includ 
potențialul de generalizare, faptul că nu s-a găsit niciun 
efect atunci când a fost luată în considerare natura sursei 
de finanțare dezvăluită și posibilitatea de a fi afectat 
indicatorii din aval ai deciziilor redactorilor, dându-le 
evaluatorilor informații despre COI.

Ce aduce nou prezentul studiu  Rezultatele sugerează că 
dezvăluirea COI ale autorilor nu are niciun efect asupra 
evaluării inter pares a calității cercetării. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Actuala 
cercetare a fost finanțată prin alocația anuală a bugetului pentru 

cercetare al LKJ de la Harvard Business School. Autorii nu au niciun 
conflict de interese. Nu sunt disponibile date suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Randomised controlled trial
Effect of revealing authors’ conflicts of interests in peer review 
A se cita: BMJ 2019;367:l5896
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5896 

Efectul primirii declarațiilor cu privire la conflictele de interese (COI), pentru manuscrisele trimise, asupra evaluării lor globale de 
către recenzori

Modelul  Media (SD)  
 Nr. de manuscrise Grup de tratament Grup de control  Diferența (CI 95%)
1. Toate manuscrisele 888  2.74 (1.13)  2.70 (1.11)  0.04 (–0.05  0.14) 
2. Manuscrisele cu COI  319  2.96 (1.16)  2.85 (1.12)  0.11 (–0.05  0.26) 
3. Manuscrisele fără COI  569  2.62 (1.10)  2.62 (1.09)  0.01 (–0.11  0.12) 
Modelul 1 denotă efectul global al tratamentului (adică nicio diferență între situațiile în care autorii au dezvăluit COI versus cele în care nu le-au dezvăluit). Modelul 2 a veri-
ficat efectele tratamentului în rândul manuscriselor cu contradicții. Modelul 3 a testat efectele tratamentului asupra manuscriselor fără contradicții.

Dezvăluirea conflictelor de interese nu a avut 
niciun efect asupra evaluării calității manuscriselor 
reale, de către recenzori reali, în vederea publicării

Întrebarea studiului  Care este corelația dintre cadourile 
primite de la companiile farmaceutice de către medicii 

generaliști (GPs) francezi și modul lor de prescriere a unor 
medicamente?

Metode  În actualul studiu retrospectiv au fost incluși 
41 257 GPs care au lucrat în anul 2016 exclusiv în sectorul 
privat și au avut cel puțin cinci pacienți înregistrați. Ei 
au fost împărțiți în șase grupuri, în funcție de valoarea 
monetară a cadourilor primite de la companiile 
farmaceutice (de la zero la >1 000 €). Indicatorii 
rezultatelor principale au fost suma rambursată de 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu retrospectiv care a folosit două baze de date franceze  

Asocierea dintre cadourile primite 
de medicii generalişti francezi de la 
companiile farmaceutice şi modul în care 
au prescris medicamentele în anul 2016   
Goupil B, Balusson F, Naudet F și colab.
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Asigurările Naționale de Sănătate (sistemul francez ce 
oferă asigurare de sănătate tuturor cetățenilor) pentru 
prescrierile de medicamente pe vizită și 11 indicatori 
ai eficienței prescrierii medicamentelor, folosiți de 
Asigurările Naționale de Sănătate la calculul stimulentelor 
financiare legate de performanța GPs. Caracteristicile 
medicilor și pale acienților au fost utilizate ca variabile de 
ajustare.

R[spunsul ;i limitele studiului  Suma rambursată de 
Asigurările Naționale de Sănătate pentru prescrierile 
de medicamente pe vizită a fost mai mică în grupul de 
GPs care nu aveau cadouri raportate în baza de date 
Transparența în Asistența Medicală nici în 2016, nici de 
la lansarea ei în 2013 (grupul fără cadouri), în comparație 
cu grupurile de GPs care au primit cel puțin un cadou în 
2016 (−5,33 €, interval de încredere 99,9% de la −6,99 
€ la −3,66 € comparativ cu grupul de GPs cu cadouri în 
valoare de minimum 1 000 € raportate în 2016; P<0,001). 
De asemenea, grupul fără cadouri a prescris mai frecvent 
antibiotice generice (2,17%, 1,47%–2,88% versus grupul 
≥1 000 €), antihipertensive (4,24%, 3,72%–4,77% versus 
grupul ≥1 000 €) și statine (12,14%, 11,03%–13,26% 
versus grupul ≥1 000 €) decât GPs cu cel puțin un cadou 
între 2013 și 2016 (P<0,001). Grupul fără cadouri a 
prescris, de asemenea, mai puține benzodiazepine pentru 
>12 săptămâni (−0,68%, de la −1,13% la −0,23% versus 
grupul cu 240-999 €) și vasodilatatoare (−0,15%, de la 
−0,28% la −0,03% versus grupul ≥1 000 €) decât GPs cu 
cadouri în valoare de minimum 240 € raportate în 2016 
și mai mulți inhibitori ai angiotensin-convertazei (ACE) în 
comparație cu toate prescrierile de ACE și sartani (1,67%, 
0,62%–2,71%) decât GPs cu cadouri în valoare de cel 
puțin 1 000 € raportate în 2016 (P<0,001). Diferențele 
nu au fost semnificative în prescrierea aspirinei, 
antidepresivelor generice și inhibitorilor pompei de 
protoni generici. Acesta fiind un studiu observațional, 
este vulnerabil la confuzii reziduale, neputând fi formulată 
nicio relație de tip cauză-efect.

Ce aduce nou prezentul studiu  Rezultatele actualului 
studiu sugerează că GPs francezi care nu primesc cadouri 
de la companiile farmaceutice au indicatori mai buni ai 

eficienței prescrierii medicamentelor și prescrieri mai 
puțin costisitoare decât cei care primesc cadouri. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Nicio 
finanțare. Autorii declară că nu au nicio relație financiară cu nicio 
organizație care ar fi putut avea un interes în lucrările trimise spre 
publicare în ultimii trei ani. Nu este posibilă comunicarea datelor. 

Înregistrarea studiului Înregistrarea OSF OSF.IO/8M3QR.

Declaring interests and restoring trust in medicine 
ORIGINAL RESEARCH  
Retrospective study using two French databases 
Association between gifts from pharmaceutical companies to 
French general practitioners and their drug prescribing patterns  
in 2016
A se cita: BMJ 2019;367:l6015
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6015 

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Diferențele medii ajustate (intervale de încredere 99,9%) ale sumelor 
rambursate pentru prescrierile de medicamente pe vizită, în funcție de 
valoarea monetară a cadourilor de la companiile farmaceutice ale celor cinci 
grupuri de GPs în 2016 versus grupul de GPs fără cadouri între 2013 și 2016. 
Prag P=0,001

Grup

≥1 000 € 

240999 € 

70239 € 

1069 € 

Cadouri înainte 
de 2016 
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comentarii
CULOAREA PRIMARĂ  Helen Salisbury 

Etica memoriilor medicale 
Unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult în ac-
tivitatea mea îl constituie posibilitatea de-a afla câte 
ceva despre viața pacienților: evenimentele și inciden-
tele care au dus la consultația actuală și persoanele im-
plicate. 

Uneori, curiozitatea îmi afectează capacitatea de 
a-mi gestiona timpul. Dacă aflu povești surprinzătoa-
re și interesante, se poate naște o dorință firească de 
le vorbi despre ele și altora, iar când se întâmplă ceva 
rău simt nevoia să discut cu colegii mei sau să mă des-
carc în familie. Dar, dacă procedez așa, ce anume este 
permis și ce nu? 

Regulile confidențialității, atunci când există riscul 
ca persoana în cauză să fie identificată, sunt foarte cla-
re. Chiar dacă nu dau nume, dacă scriu despre o pro-
fesoară cu un singur picior și cu accent australian s-ar 
putea ca protagonista relatării mele să fie recunoscută 
cu ușurință. Așadar, ce se întâmplă dacă evit toate tră-
săturile distinctive, astfel încât singura persoană care ar 
putea face o conexiune cu povestea mea să fie pacien-
ta respectivă? 

Multe istorice medicale sunt intens personale, iar 
doctorul poate fi cel dintâi căruia i-a fost adusă la cu-
noștință o anume întâmplare. Chiar dacă nu va fi iden-
tificată într-o relatare (pentru că nimeni altcineva nu o 
știe), pacienta se poate simți foarte inconfortabil desco-
perindu-și propria viață tipărită. Și poate că, pe bună 
dreptate, va fi dezamăgită de acea breșă în încredere, 
devenind mai reticentă la viitoarele consultații.

Memoriile medicale se vând bine în momentul de 
față și sunt, fără îndoială, fascinante. Ce ar putea fi mai 
captivant decât viața reală, cu bune și cu rele, cu po-
vești din secțiile de spital sau din cabinetul de consul-
tații? Operația extraordinară ce salvează o viață sau se 
termină cu o tragedie, patetismul scenei de pe patul de 
moarte ori umorul macabru al medicului stagiar epui-
zat (ca să nu mai pomenim de lucrurile ciudate pe care 
pacienții și le fac lor înșiși sau unii altora). 

Astfel de povești sunt citite cu aviditate, dar pe mine 
mă neliniștesc. Chiar dacă fiecare incident este mascat 
astfel încât nici măcar pacienții nu se pot recunoaște, 
are acest gen de literatură un efect mai general asupra 
încrederii oamenilor în doctori? Oare citirea actuale-

lor bestseller-uri medicale i-ar putea face pe unii paci-
enți să fie mai puțin dispuși să discute cu medicul lor, 
de teama ca nu cumva istoricul personal să fie notat și 
folosit mai târziu ca subiect de divertisment? 

Depinde de scop și de context dacă este accepta-
bil să fie relatată povestea unui pacient. Atunci când 
predau folosesc adesea o anecdotă anonimizată cores-
punzător, pentru a ilustra idei și a-i angaja pe studenți. 
Când chiar vorbesc despre pacienți, îmi place să mă 
gândesc la ei ca în situația în care aș simți pe umăr pre-
zența unei fantome: mă întreb dacă le-ar plăcea să mă 
audă vorbind despre ei în acest fel. Dacă nu, ar fi mai 
bine să tac.

Helen Salisbury este medic generalist în Oxford    
helen.salisbury@phc.ox.ac.uk 

PRIMARY COLOUR  Helen Salisbury 
The ethics of medical memoirs
A se cita: BMJ 2019;366:l5519

Aceste povești 
îmi crează un 
sentiment de 
disconfort. 
Au ele vreun 
efect asupra 
încrederii 
oamenilor  
în medici?
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R
apoartele atestă dicrimi-
narea sexuală în medi-
cina academică, un sub-
set semnificativ din acest 
tip de dovezi fiind axat pe 

inegalitățile de la nivelul revistelor 
– de exemplu, numărul femeilor au-
toare, al celor cu responsabilități de 
recenzor sau de redactor. O abun-
dență de cercetări arată că femei-
le din mediul academic, incluzând 
medicina, se confruntă cu mai mul-
te piedici decât bărbații atunci când 
vor să publice ceva.

Barierele sunt variate și de-
terminate de mai mulți factori. 
Discriminarea prejudiciază desco-
peririle științifice, iar atunci când se 
manifestă la nivelul unei reviste are 
și implicații financiare. Dacă o cer-
cetătoare întâmpină obstacole în ca-
lea publicării, aceasta afectează or-
ganizațiile care îi susțin financiar 
activitatea (de pildă, angajatorii și fi-
nanțatorii burselor), iar investiția nu 
este complet amortizată. 

Patronii revistelor, dintre care 
unii sunt societăți medicale, au obli-
gația de a combate atât discrimina-
rea conștientă (explicită) cât și pe 
cea inconștientă (implicită). Între 
proprietarii societăților medicale și 
revistele lor există sisteme de secu-
ritate menite să evite conflictele de 

interese, fără a-i împiedica pe pa-
troni să se asigure că publicațiile pe 
care le dețin sunt corecte și că re-
dactorii experți au responsabilita-
tea de a expune într-o manieră pro-
activă discriminarea sexuală și de-a 
o combate.

Perpetuarea discriminării se-
xuale nu este etică. International 
Committee of Medical Journal 
Editors (Comitetul Internațional al 
Redactorilor de Reviste Medicale) a 
codificat obligațiile patronilor, prin-
tre care și aceea de a se asigura că 
redactorii acționează într-o manie-
ră compatibilă "cu o poziție de în-
credere." În SUA, inechitatea în pri-
vința reprezentării celor două sexe 
în rândul redactorilor experți și al 
comitetelor editoriale este bine do-
cumentată, dar poate fi rezolvată 
simplu și ieftin. Discriminatoriu este 
însuși faptul că nu se face o inclu-
dere echitabilă a femeilor, propor-
ția celor cu funcția de redactor fiind 
sub nivelul prezenței lor în speciali-
tate sau în rândul membrilor.  

Au talent 
Din fericire, există vești bune. 
Recent, de exemplu, British Journal 
of Sports Medicine (BMJSm – Revista 
Britanică de Medicină Sportivă) a 
anunțat că "se angajează ca măcar 

o jumătate din comitetul editori-
al al BJSM să fie alcătuit din femei." 
Argumentul folosit a fost acela că 
"au talent." Chiar și într-o speciali-
tate dominată de bărbați, este ușor 
de realizat paritatea în cadrul co-
mitetelor editoriale. Redactorii 
de la Journal of Hospital Medicine 
(Revista Medicinei de Spital) au admis 
că "revistele medicale au obligația 
de a combate inegalitatea de șan-
se" și au promis ca într-o primă eta-
pă să "evalueze reprezentarea actu-
ală a femeilor și a minorităților rasi-
ale și etnice în comunitatea revistei 
noastre, incluzându-le în calitate de 
primi autori și autori cu experiență, 
de colaboratori experți invitați, de 
recenzori și membri ai echipei edi-
toriale." 

Redactorii de la Lancet au publi-
cat recent o ediție specială dedica-
tă femeilor cu o carieră medicală, 
în care au pus în discuție aspecte le-
gate de sex și diversitate, mențio-
nând că discrepanțele nu sunt pro-
vocate de lipsa femeilor calificate ci, 
mai degrabă, de faptul că "pretinsa 
meritocrație este montată împotri-
va lor, generând o mascare nejusti-
ficată și inacceptabilă a contribuții-
lor femeilor." 

Datele lor au arătat inegalități în 
privința reprezentării femeilor au-
toare și evaluatoare, precum și a ce-
lor care au semnat articole de co-

OPINIE PERSONALĂ    Julie K Silver 

Revistele�medicale�
trebuie�să�facă�mai�
mult pentru a combate 
discriminarea�sexuală�
în paginile lor  
Medicina își pierde perspectivele critice dacă femeile medici și 
cadre universitare întâmpină piedici atunci când vor să publice 
ceva și să conducă reviste de profil
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mentarii, așa cum o atestă cerceta-
rea existentă în domeniile pediatriei 
și dermatologiei. Este o constatare 
importantă, deoarece arată reduce-
rea vocilor femeilor, iar lipsa diver-
sității perspectivelor poate avea un 
impact negativ asupra cercetării și 
îngrijirilor clinice.

Revistele depind de privilegiul 
publicării celor mai bune lucrări ști-
ințifice și au nevoie de cercetările 
de succes ale femeilor. Astfel, medi-
cii și cercetătorii (indiferent de sex) 
pot alege să-și trimită lucrările la re-
viste cu un istoric bun al echității și 
includerii. Înainte de a selecta "tri-
mite," femeile se pot întreba dacă 
există dovezi că revista respectivă 
acordă prioritate tratării corecte a 
femeilor. 

E timpul ca revistele să combată 
discriminarea sexuală. Medicina își 
pierde perspectivele critice dacă fe-
meile întâmpină piedici atunci când 
vor să publice ceva și să conducă 
reviste de profil. Pacienții se bazea-
ză și pe cercetătorii cu cele mai stră-
lucite minți – în rândul cărora sunt 
multe femei – pentru ca, prin pro-
gresul științific, să învingă boala și 
dizabilitatea. Avem nevoie de femei 
în știință, iar când știința învinge, 
toată lumea învinge.

Julie K Silver, profesor asociat,  
Department of Physical Medicine,  
Harvard Medical School, Boston, US  
Julie_Silver@hms.harvard.edu 

PERSONAL VIEW    Faye Julie K Silver  
Medical journals must do far more to tackle 
gender bias in their pages 

ANALIZĂ

Statinele în 
prevenţia�
primară�a�bolii�
cardiovasculare�
Paula Byrne, John Cullinan și Susan Smith 
explică incertitudinile cu privire la beneficiile 
medicamentelor, în special la persoanele cu 
risc redus, precum și necesitatea unor date mai 
bune, care să ajute la luarea deciziilor 

În prezent, statinele sunt me-
dicamentele utilizate cel mai 
frecvent în Marea Britanie și 
unele dintre cele mai des fo-
losite la nivel mondial.1, 2 Cu 
toate că au prețuri mai mici 
de când le-au expirat licențe-
le, statinele au o pondere sub-
stanțială în cadrul cheltuielilor 
pentru medicamente, într-un 
context în care bugetele pen-
tru sănătate sunt adesea supra-

solicitate, vânzările globale es-
timate până în 2020 atingând 
aproape un trilion de $.3 

Administrarea statinelor la 
pacienții cu boală cardiovascu-
lară diagnosticată este, în ge-
neral, unanim acceptată, dar se 
mențin controversele legate de 
utilizarea lor în prevenția pri-
mară la persoanele fără boală 
cardiovasculară,2 fiind încă in-
cert dacă, pe de o parte, bene-

ficiile terapeutice sunt mai im-
portante decât prejudiciile și, 
pe de altă parte, dacă folosirea 
lor pe scară largă poate fi jus-
tificată dintr-o perspectivă so-
cială.l 

Cu toate acestea, ghiduri-
le clinice au extins, de-a lungul 
timpului, criteriile de eligibilita-
te și, în multe țări, tratamentul 
cu statine este prescris, în ma-
joritatea cazurilor, pentru pre-

Chiar și într-o 
specialitate dominată 
de bărbați, este ușor 
de realizat paritatea 
în cadrul comitetelor 
editoriale.
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că să se orienteze printre incer-
titudini.

Ghidurile clinice și ascensiunea 
statinelor 
Am examinat efectele schimbă-
rilor în ghidurile europene pen-
tru prevenția bolii cardiovascu-
lare din 1987 până în 2016,8-14 
folosind datele de la o cohor-
tă națională de persoane mai 
vârstnice din Irlanda.6 

Am constatat că proporția 
din eșantionul nostru de per-
soane cu vârsta peste 50 de ani, 
care ar fi fost eligibile pentru 
statine, a crescut de la 8%, con-
form ghidului clinic din 1987, 
la 61%, conform celui din 
2016. Ca urmare a lărgirii crite-
riilor de diagnostic de-a lungul 
perioadei menționate, tot mai 
mulți oameni cu risc mai mic 
au devenit eligibili pentru me-
dicația respectivă și a crescut 
substanțial numărul celor care 
ar avea nevoie de tratament 
(NNT) pentru a preveni un 
eveniment cardiovascular sem-
nificativ: 40 de persoane cu cel 
mai mic risc conform ghidului 
din 1987, față de 400 conform 
celui din 2016.6 

Dat fiind numărul mai mare 
al utilizatorilor de statine și di-
luarea beneficiului din cauza 
profilului cu risc mai mic al ce-
lor tratați, este nevoie să evalu-
ăm și să înțelegem dovezile ce 
stau la baza acestor tendințe.

Dovezile privitoare la prevenția 
primară  
Puține informații referitoare la 
beneficiile statinelor se bazea-
ză pe date legate exclusiv de 
prevenția primară. De exem-
plu, majoritatea sintezelor sis-
tematice publicate au raportat 
date privitoare la studiile cli-
nice care au inclus unii parti-
cipanți cu istoric de boală car-
diovasculară, ceea ce poate fi 
problematic, având în vede-
re faptul că persoanele care iau 
medicamentele pentru preven-
ție primară, în special cele cu 
risc scăzut, au mai puține efecte 

venție primară. De exemplu, 
studiul nostru cu o cohortă na-
țională de persoane cu vârsta 
peste 50 de ani din Irlanda, a 
constatat că aproape două tre-
imi dintre utilizatorii de stati-
ne aparțineau acestei categorii, 
o proporție mai mare de femei 
decât bărbați folosindu-le pen-
tru prevenția primară (73% din-
tre femei față de 57% dintre 
bărbați).4 Rezultate similare au 
fost raportate și în alte țări, in-
cluzând Danemarca.5 

E posibil ca dezbaterea po-
larizată pe tema statinelor să fi 
provocat confuzie în rândul pa-
cienților și al medicilor. O mai 
mare conștientizare a limitelor 
cunoștințelor noastre actuale 
ar putea facilita comunicarea, 
permițând alegeri informate, în 
concordanță cu preferințele și 
valorile pacienților.

Într-adevăr, luarea în comun 
a deciziilor este în mod special 
importantă în acest context. Pe 
baza rezultatelor celor trei lu-
crări recente ale noastre, eva-
luate inter pares, referitoare la 
utilizarea statinelor în prevenția 
primară,4-7 vom prezenta im-
plicațiile modificării ghidurilor 
clinice care au dus la creșterea 
numărului de persoane sănă-
toase potențial eligibile pentru 
tratamentul cu statine, evidenți-
ind lacunele din volumul dove-
zilor ce susțin folosirea acestei 
medicații în prevenția prima-
ră și sugerând soluții pentru cli-
nicienii și pacienții care încear-

favorabile de pe urma utiliză-
rii statinelor și e posibil ca acest 
beneficiu să nu justifice riscul 
efectelor secundare.15, 16 

De aceea, am efectuat o sin-
teză a analizelor sistematice 
care au examinat beneficiile 
statinelor, folosind numai date 
din prevenția primară.7 Doar 
trei analize au separat complet 
datele din prevenția primară de 
cele secundare, considerând ca 
o singură analiză cele două lu-
crări publicate de Cholesterol 
Treatment Trialists’ (CTT) 
Collaboration (Colaborarea in-
vestigatorii tratamentului coles-
terolului).17-20 Analizele au in-
clus persoane care luau statine 
de 1-5 ani și aveau o vârstă me-
die de 62–69 de ani. 

În total, în rândul utilizatori-
lor de statine am observat re-
duceri semnificative ale morta-
lității globale (risc relativ 0,91, 
interval de încredere 95% de la 
0,85 la 0,97), al deceselor vas-
culare (0,85, de la 0,77 la 0,95), 
al evenimentelor coronarie-
ne majore (0,71, de la 0,65 la 
0,77) și al evenimentelor vascu-
lare majore (0,75, de la 0,70 la 
0,80).7 Beneficiul net sau redu-
cerea absolută a riscului ca ur-
mare a folosirii statinelor de-
pinde, însă, de riscul individual 
inițial de boală cardiovascula-
ră, bazat pe factori ca vârsta, 
sexul, fumatul, nivelul coleste-
rolului și tensiunea arterială. 

De aceea, rezultatele stratifi-
cate după riscul inițial sau după 
sex sunt aplicabile, în cea mai 
mare măsură, la luarea deciziei 
clinice. Analiza CTT a stratifi-
cat participanții după riscul ini-
țial și după sex,19, 20 iar Mora și 
colegii săi au raportat rezultate 
numai pentru femei.17 La o ast-
fel de stratificare, efectele esti-
mate ale statinelor asupra ma-
jorității rezultatelor nu au fost 
semnificative statistic (tabelul), 
ceea ce a generat incertitudine 
în privința beneficiilor statine-
lor în prevenția primară pentru 
unele subgrupuri de pacienți. E 
posibil ca numărul mic de par-

Proporția 
persoanelor 
de peste  
50 de ani 
care ar fi 
fost eligibile 
pentru 
statine a 
crescut de la 
8% la 61%, 
conform 
ghidurilor 
clinice din 
1987 și 2016

MESAJE ESENŢIALE

• În ultimele două decenii a fost extinsă 
eligibilitatea în cazul statinelor

• Persistă incertitudinea cu privire la beneficiile 
folosirii lor prevenția primară 

• Există reduceri mici ale riscului absolut în cazul 
pacienților cu risc scăzut, care pot considera că 
beneficiile absolute nu justifică nici luarea unei 
medicații zilnice, nici riscul efectelor adverse 

• Pentru a facilita luarea în comun a deciziilor sunt 
necesare date mai bune cu privire la efectele 
adverse și la populațiile cu risc scăzut
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ticipanți din fiecare analiză de 
subgrup să fi redus capacitatea 
de a detecta un efect. 

Pentru a complica și mai 
mult chestiunea, sintezele sis-
tematice raportează scăderi ale 
riscului relativ – diferența din-
tre ratele evenimentelor între 
cei care iau statine și cei care 
nu le folosesc în studiile clinice. 
Reducerea riscului absolut este, 
însă, mai relevantă pentru lua-
rea deciziei în cazul unui paci-
ent individual. 

Sun și colegii săi dau un 
exemplu bun, comparând 
două persoane care "reprezin-
tă extremele candidaților cu 
risc crescut și scăzut la tera-
pia de reducere a lipidelor."21 
Unul este un bărbat în vârstă 
de 65 de ani care fumează, nu 
are boală cardiacă, dar prezin-
tă niveluri mari ale colesterolu-
lui total și tensiune arterială ri-
dicată. A doua este o femeie de 
45 de ani, nefumătoare, care 
are niveluri ridicate ale coleste-
rolului total și tensiunea arteri-
ală ușor crescută. Bărbatul are 
un risc absolut estimat de 38% 
de eveniment coronarian major 
în următorii 10 ani; femeia, un 
risc absolut de 1,4%. 

Conform reducerilor riscu-
lui pe care le-am raportat,7 sta-

tinele ar reduce riscul relativ al 
bărbatului cu 24% și pe cel al 
femeii cu 41%. Cu toate aces-
tea, bărbatul s-ar putea aștepta 
la o reducere a riscului absolut 
de aproximativ 9% (NNT=11), 
iar femeia de numai 0,6% 
(NNT=166) (figura). 

Într-adevăr, analiza noastră a 
constatat că niciunul dintre cei 
incluși, în prevenția primară, 
în categoriile de risc scăzut sau 
moderat nu ar atinge nivelul de 
reducere a riscului considerat 
de pacienți ca justificator pen-
tru a lua zilnic un medicament 
preventiv.6 

Așa cum am menționat mai 
sus, beneficiile absolute în pre-
venția primară sunt relativ mici 
– în plus, nu există nicio cer-
titudine în privința lor. Pentru 
cei din categoria cu riscul cel 
mai scăzut (<5%), tabelul ara-
tă că riscul relativ de deces din 
cauze vasculare este de 0,80 
(interval de încredere 95% de 
la 0,43 la 1,47); cu alte cuvinte, 
o persoană din această catego-
rie ar putea beneficia de o re-
ducere relativă cu 20% a riscu-
lui de deces din cauze vascula-
re dacă ia o statină zilnic, timp 
de cinci ani, dar și asupra aces-
tei estimări planează un grad 
de incertitudine. Intervalul de 

încredere sugerează că efectul 
real se va încadra între o redu-
cere cu 57% (pe baza limitei in-
ferioare a încrederii) și o creș-
tere cu 47% (pe baza limitei su-
perioare). 

Deși este important să nu 
exagerăm implicațiile semnifi-
cației statistice sau a lipsei de 
semnificație, medicii ar trebui 
să "rețină că toate valorile din-
tre limitele intervalului sunt re-
zonabil de compatibile cu date-
le."22 Apoi se pot gândi cum ar 
trebui să-și îndrume pacienții 
dacă riscul lor real se situează 
la limita superioară sau la cea 
inferioară.23

Estimarea comparativă a 
beneficiilor și a prejudiciilor  
Deciziile de a lua sau a pre-
scrie un medicament impli-
că un echilibru între beneficii-
le percepute și efectele adver-
se ale medicamentului pentru 
pacient, putând fi dificil de de-
cis care sunt limitele valide de 
demarcare. Acest echilibru este 
important în special pentru cei 
care aleg să ia o statină pen-
tru prevenția primară, când be-
neficiile pot varia considerabil. 
Efectele favorabile sunt clare 
pentru grupurile cu risc cres-
cut, cum sunt persoanele cu hi-

Niciunul 
dintre cei 
incluși, în 
prevenția 
primară, în 
categoriile 
de risc 
scăzut sau 
moderat nu 
ar atinge 
nivelul de 
reducere 
a riscului  
considerat de 
pacienți ca 
justificator 
pentru a lua 
zilnic un 
medicament 
preventiv 

Rezultatele tratamentului cu statine în sintezele sistematice care au separat datele din prevenția primară7

 Risc relativ (interval de încredere 95%) 
 Mortalitatea Orice deces de Deces Evenimente  Evenimente
Sinteză globală cauză vascular nevascular coronariene majore vasculare majore Total
CTT 2012 și 201519, 20

Global 0.91 (0.85 – 0.97) 0.85 (0.77 – 0.95)  0.97 (0.88 – 1.07)  RR 0.71 (0.65 – 0.77)   0.75 (0.70 – 0.80) 
 P=0.007 P=0.04 P=0.6 P=0.0001 P=0.0001 —
Profilul riscului inițial: 
<5%  0.94 (0.71 – 1.26)  0.80 (0.43 – 1.47)  1.13 (0.76 – 1.69)  0.59 (0.37 – 0.96) 0.61 (0.45 – 0.81)  —
≥5% – <10%  0.83 (0.69 – 0.99)  0.75 (0.55 – 1.04)  0.87 (0.67 – 1.11)  0.58 (0.48 – 0.72)  0.66 (0.57 – 0.77)  —
≥10% – <20% 0.88 (0.76 – 1.02)  0.84 (0.67 – 1.05)  0.94 (0.76  1.15)  0.78 (0.65 – 0.93)  0.82 (0.72  0.93) —
 ≥20% – <30% 1.06 (0.86 – 1.32)  0.97 (0.72 – 1.32)  1.13 (0.81 – 1.57)  0.80 (0.60 – 1.06)  0.81 (0.65 – 1.01) —
≥30%  0.94 (0.70 – 1.25)  0.88 (0.59 – 1.33)  1.07 (0.68 – 1.69)  0.76 (0.50 – 1.17) 0.83 (0.58 – 1.18) —
Sex: 
   Bărbați  —  —  —  —  0.72 (0.66 – 0.80) —
   Femei  —  —  —  —  0.85 (0.72 – 1.00) —
Mora 201017

Numai femei 0.78 (0.53 – 1.15)  —  —  —  —  0.63 (0.49 – 0.82) 
Ray 201018

Incluzând studiile de diabet: 
   Modelul efectelor 0.91 (0.83 – 1.01)  —  —  —  —  — 
   aleatorii
   Modelul efectelor fixe  0.93 (0.86 – 1.00)  —  —  —  —  — 
Excluzând studiile de diabet: 
   Modelul efectelor aleatorii 0.92 (0.84 – 1.02) —  —  —  —  —
   Modelul efectelor fixe 0.94 (0.86 – 1.01)  —  —  —  —  — 
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percolesterolemie familială,24 
dar pentru majoritatea pacien-
ților pot fi, în cel mai bun caz, 
minore. 

Unii clinicieni și pacienți pot 
dori o reducere a riscului de 
boală cardiovasculară, chiar 
dacă beneficiul este mic.25 În 
cazul altora, impactul efecte-
lor adverse potențiale  influen-
țează puternic luarea deciziei și 
chiar estimări modeste ale ne-
ajunsurilor medicației zilnice 
ar putea anula beneficiile stati-
nelor.26 De exemplu, un studiu 
a raportat că numai 3% dintre 
persoanele mai în vârstă care 
trăiesc în comunitate ar fi de 
acord cu o medicație ale că-
rei efecte adverse le afectează 
activitățile zilnice, în timp ce 
aproape jumătate nu ar accep-
ta tratamentul dacă se asociază 
cu ușoare senzații de oboseală 
ori greață.27 

Studiile au constatat că folo-
sirea statinelor poate fi asocia-
tă cu un risc crescut de miopa-
tie, rabdomioliză, diabet și ac-
cident vascular hemoragic.28 
Chiar dacă acestea apar spora-
dic, este în continuare neclar 
ce prevalență au efectele se-
cundare nespecifice mai ușoa-
re29 și în ce măsură pot fi con-
siderate reale ori doar atribu-
ite faptului că este de așteptat 
să apară efecte nocive – efectul 
nocebo.30 

Oricum, s-a atras atenția și a-
supra faptului că sursele de su-

biectivitate din studiile publi-
cate pot fi răspândite pe scară 
largă. De exemplu, caracteristi-
cile celor care participă la stu-
diile clinice pot să nu fie re-
prezentative pentru pacienții 
din lumea reală și există o mai 
mare probabilitate ca studiile 
ce raportează rezultate favora-
bile industriei farmaceutice să 
fie publicate31 și să subraporte-
ze efectele adverse.32 

Pentru a avea o perspecti-
vă completă asupra statinelor 
avem nevoie de date obiective 
atât despre efectele lor adverse 
cât și despre beneficii. În ciuda 
apelurilor ca accesul la toate 
datele studiilor clinice să devi-
nă o cerință legală, normativă 
sau etică, în special pentru pu-
blicarea datelor CTT din studi-
ile statinelor,29, 33 acestea rămân 
indisponibile pentru analize-
le independente. În consecință, 
medicii și pacienții nu pot lua 
decizii complet informate. 

Acest aspect este relevant în 
special pentru o altă sinteză sis-
tematică efectuată recent de 
CTT, care a evidențiat redu-
ceri semnificative statistic ale 
evenimentelor vasculare ma-
jore la subiecții cu vârste între 
55 și 70 de ani fără istoric per-
sonal de boală cardiovascula-
ră, dar efecte nesemnificative 
în rândul celor de peste 70 de 
ani.34 

Din nou, aceasta implică po-
sibilitatea ca, în cazul unor oa-

meni mai în vârstă, statinele să 
ofere un beneficiu redus sau 
nul, ori chiar să aibă consecin-
țe mai proaste decât la cei care 
nu iau o astfel de medicație. 
În plus, la pacienții mai vârst-
nici, luarea deciziei devine mai 
complicată din cauza prevalen-
ței multimorbidității și a poli-
tratamentelor asociate. Pentru 
a stabili posibilitatea generali-
zării la toți pacienții mai vârst-
nici sunt necesare date detalia-
te despre participanții la studi-
ile clinice.

Spre decizii mai bine  
informate 
Deși statinele sunt frecvent 
prescrise, rămân fără răspuns 
întrebări serioase cu privire la 
beneficiul pe care îl aduc și la 
acceptabilitatea lor în preven-
ția primară, în special la pa-
cienții cu risc scăzut de boală 
cardiovasculară. În acest con-
text, ele pot fi un exemplu de 
tratament cu valoare redusă (a-
vând beneficiu mic și potenți-
al de a provoca efecte adver-
se35) la astfel de pacienți, re-
prezentând, în unele cazuri, o 
risipă de resurse. Câtă vreme, 
însă, nici rezultatele clinice in-
dividuale, nici preferințele pa-
cienților nu pot fi prevăzute cu 
exactitate, s-ar putea să fie di-
ficilă stabilirea unei demercații 
clare între utilizarea lor adec-
vată, folosirea excesivă și cea 
cu valoare terapeutică redusă. 

Este greu 
de făcut o 
delimitare 
clară între 
utilizarea 
adecvată, 
folosirea 
excesivăși 
cea cu 
valoare 
terapeutică 
redusă 

Reducerea riscului absolut al evenimentelor coronariene majore 
în următorii 10 ani de tratament cu statine la un bărbat cu risc 
crescut și o femeie cu risc scăzut, ipotetici

Risc absolut 

Fără statine
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Risc relativ = 0.76
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Risc relativ = 0.59
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Lipsa accesului la datele re-
feritoare la posibilele efecte ad-
verse ale statinelor a îngreuiat 
cercetarea independentă. În 
plus, sunt necesare studii mai 
mari, care să se axeze pe popu-
lațiile cu risc scăzut, incluzând 
persoanele de peste 70 de ani și 
femeile. Aceasta ar rezolva pro-
blemele potențiale ale eșantioa-
nelor de dimensiuni mici care 
diminuează puterea statistică și 
ar oferi atât de necesara clarita-
te în privința beneficiilor pentru 
fiecare pacient în parte. În ace-

lași timp, susținem că prescri-
erea, folosirea și rambursarea 
statinelor în prevenția prima-
ră necesită acordarea unei mai 
mari atenții, incluzând preferin-
țele pacienților și NNT.

La un nivel mai general, do-
vezile despre folosirea statine-
lor în prevenția primară suge-
rează că noțiunile de folosire 
în exces și de valoare terapeu-
tică redusă ar trebui să fie inte-
grate în elaborarea politicilor 
și în deciziile de alocare a re-
surselor.
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ANALIZĂ

Infecţia�cu�
Mycobacterium 
tuberculosis 
persistă�toată�
viaţa?��
Se crede că persoanele cu imunoreactivitate la TB au o infecție persistentă asimptomatică și rămân 
cu risc de boală activă. Marcel A Behr și colegii săi susțin că, în realitate, majoritatea acestor 
persoane nu mai sunt infectate

O componentă esențială a stra-
tegiei End TB a Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) este 
prevenția formei active de tubercu-
loză (TB) prin tratarea persoanelor 
cu infecție latentă TB.1, 2 Aceasta ne-
cesită identificarea celor care au in-
fecție cu Mycobacterium tuberculosis 
latentă sau asimptomatică. Întrucât 
nu există niciun test direct pen-
tru infecția asimptomatică, aceas-
ta este dedusă din prezența imuno-
reactivității la TB, determinată fie 
printr-un test cutanat la tuberculină 
(TST), fie printr-un test de elibera-
re a interferonului gamma (IGRA). 
Folosirea imunoreactivității ca indi-

MESAJE ESENŢIALE

• Se crede că două miliarde de persoane din întreaga lume sunt infectate 
asimptomatic (latent) cu Mycobacterium tuberculosis și sunt expuse riscului de 
apariție a tuberculozei active (TB) 

• Prevalența infecției TB latente este dedusă din testele ce detectează mai mult 
imunoreactivitatea la antigenele micobacteriene decât bacteriile vii, precum și 
din modelarea matematică 

• Studiile longitudinale și clinice arată că imunoreactivitatea la TB poate persista 
după tratamentul curativ 

• Majoritatea celor cu imunoreactivitate la TB nu dezvoltă boala activă după 
imunosupresie, ceea ce sugerează că au eliminat infecția, păstrând, în schimb, 
memoria imunologică a acesteia 

• Imunoreactivitatea la TB nu poate distinge infecția eliminată de cea persistentă, 
subliniind necesitatea creării unor teste în măsură să identifice persoanele cu 
infecții asimptomatice 
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cator al infecției se bazează pe ipo-
teza că persoanele care au test pozi-
tiv găzduiesc bacterii vii, dormante 
în prezent, dar care pot deveni acti-
ve, provocând boala mai târziu, în 
special dacă imunitatea gazdei este 
compromisă.2, 3 

Este corectă o atare ipoteză? Ar fi 
util de știut pentru mai multe dintre 
părțile interesate – oficialii din sec-
torul de sănătate publică, cercetăto-
rii în domeniul TB, persoanele care 
prezintă imunoreactivitate la TB 
și medicii. Am verificat ipoteza că 
imunoreactivitatea la TB echivalea-
ză cu infecția persistentă prin ana-
liza istoriei naturale a imunoreacti-
vității la persoanele cărora li s-a ad-
ministrat tratament preventiv și a 
istoricului TB activ la cei imuno-
reactivi cu diferite forme de imuno-
supresie severă.

Imunoreactivitatea nu reflectă 
infecția continuă 
Pentru ca imunoreactivitatea la TB 
să fie un indicator fiabil al infecți-
ei TB persistente, trebuie să să în-
soțească fidel infecția. Aceasta în-
seamnă că persoanele a căror in-
fecție este vindecată ar trebui să 
devină nereactive. Mai multe stu-
dii arată că realitatea este alta. 

Studiul de mari dimensiuni al chi-
mioprofilaxiei cu izoniazidă, reali-
zat în SUA între 1956 și 1966, a ară-
tat că tratamentul persoanelor cu 
imunoreactivitate la TB (rezultate la 
TST ≥10 mm) timp de un an a re-
dus incidența TB active cu 60-70% 
în următorii nouă ani (fig. 1A);4 cei 
tratați au rămas, însă, pozitivi la 
TST până la nouă ani după trata-
ment (fig. 1B), arătând că imuno-
reactivitatea la TB poate dura cu cel 
puțin nouă ani mai mult decât eli-
minarea infecției. 

Rezultatul a fost confirmat de 
două studii care au furnizat perspec-
tive asupra mecanismelor implicate. 
Atuk și Hunt au arătat că, în rândul 
angajaților din spitale, cei care au 
avut rezultate pozitive la TST mai 
mult de un an înaintea tratamentu-
lui au rămas la fel după acesta, în 
timp ce 50% dintre cei care au fost 
pozitivi mai puțin de un an au de-
venit negativi ori au avut o dimen-
siune mai mică a indurației la TST 
(fig. 1C).5 Studiul efectuat de Houk 
și colegii săi cu marinari din forțe-
le navale americane tratați cu izoni-
azidă pentru infecție TB a furnizat 
mai multe detalii.6 Toți cei care au 
fost imunoreactivi mai mult de un 
an înaintea tratamentului au rămas 

la fel după acesta; dintre ceilalți, cei 
care au fost imunoreactivi cel mai 
mult timp aveau cea mai mare pro-
babilitate să rămână la fel după tra-
tamentul cu izoniazidă (fig. 1D). 
Aceste rezultate sugerează dezvol-
tarea unei memorii imunologice de 
durată, ce se consolidează odată cu 
expunerea mai îndelungată la an-
tigen. În fine, constatarea că imu-
noreactivitatea la TB durează mai 
mult decât infecția este valabilă și în 
contextul TB active – persoanele ră-
mân imunoreactive după încheierea 
tratamentului cu combinații multi-
medicamentoase eficiente.7, 8 

În concluzie, imunoreactivitatea 
la TB nu este un marker al prezen-
ței infecției TB continue. Ea repre-
zintă, mai degrabă, semnul unei in-
fecții anterioare cu TB, fără a reflec-
ta însă rezultatul – eliminarea sau 
persistența bacteriană.

Imunosupresia și riscul de TB 
În multe studii, imunosupresia – 
prin infecție cu HIV sau printr-o in-
tervenție medicală (inhibiția facto-
rului de necroză tumorală (TNF), 
transplantul de organ solid și trans-
plantul de celule stem hematopoie-
tice) – este asociată cu un risc cres-
cut de TB activă. Am folosit aceste 

Fig. 1 | Reversia imunoreactivității la TB 
în timp. A) Eficacitatea unui an de pro-
filaxie cu izoniazidă (n=9 382) versus 
placebo (n=9 140) pentru o perioadă 
de 10 ani de observație, incluzând anul 
de tratament, la rezidenții instituțiilor 
psihiatrice din SUA.4 Tratamentul cu 
izoniazidă a redus boala TB cu 62% în 
perioada de observație. B) Imunoreac-
tivitatea la TB într-o perioadă de obser-
vație de 10 ani, la rezidenții instituției 
psihiatrice Milledgeville care au parti-
cipat la un studiu controlat cu placebo 
(n=697) al tratamentului cu izoniazidă 
(n=686) pentru prevenirea infecției 
tuberculoase, toți fiind imunoreactivi la 
TB în momentul înrolării.4 C) Imunore-
activitatea la TB a angajaților de la 
University of Virginia Hospital cu 
durată cunoscută a pozitivității TST 
(<un an (n=20) și >un an (n=17)) înainte 
de tratamentul cu izoniazidă timp de 
un an.5 D) Imunoreactivitatea la TB a 
marinarilor din forțele navale ameri-
cane cu durată cunoscută a pozitivității 
TST (1,5 luni (n=45), șase luni (n=98), 
12 luni (n=36) și >12 luni (n=24)) 
înainte de tratamentul cu izoniazidă 
timp de un an.6 TST=testul cutanat la 
tuberculină.
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studii pentru a deduce frecvența in-
fecției persistente la persoanele care 
prezintă imunoreactivitate la TB 
(puteți consulta tabelul 1 suplimen-
tar și metodele suplimentare pentru 
detalii despre sursele și analiza da-
telor).

Inhibiția TNF 
TNF este cunoscut ca un factor de-
terminant potent al rezistenței la 
TB în modelele bolii la animale.9, 10 
Riscul crescut de TB la oamenii tra-
tați cu anticorpul anti-TNF inflixi-
mab a fost arătat pentru prima dată 
în 2001, într-o cohortă mare de pa-
cienți din SUA,11 și apoi în trei stu-
dii consecutive din SUA, Franța și 
Spania (tabelul 1 suplimentar și me-
todele suplimentare).12-14 În aceste 
studii, efectuate înainte ca profila-
xia cu izoniazidă să fie administra-
tă de rutină bolnavilor imunoreac-
tivi la TB, 0,6-4,9% dintre persoane-
le cu TST pozitiv au dezvoltat TB; 
restul nu au prezentat TB în urmă-
torii 1,5-3 ani.11-14 Dat fiind faptul că 
majoritatea cazurilor au apărut cu 
destul timp înaintea începerii tra-
tamentului anti-TNF (timp median 
de trei luni), e mai probabil ca TB 
să fi rezultat dintr-o infecție veche 
preexistentă decât dintr-una dobân-
dită recent. Împreună, aceste anali-

ze arată că >95% dintre persoanele 
cu TST pozitiv nu au bacterii dor-
mante care pot fi activate de supre-
sia TNF.

HIV 
Imunitatea mediată celular, în spe-
cial prin limfocitele CD4+ T, este o 
altă modalitate de apărare esențială 
împotriva tuberculozei, după cum 
arată ratele crescute de TB la per-
soanele cu HIV. Două studii ce vi-
zau tuberculoza la pacienții cu HIV 
au fost realizate într-o perioadă în 
care tratamentul preventiv pentru 
TB nu era administrat de rutină pa-
cienților cu HIV care erau imuno-
reactivi la tuberculoză. Ambele stu-
dii au folosit genotiparea bacteriană 
pentru a distinge infecția dobân-
dită recent de cea anterioară, ară-
tând că, într-un interval de cinci 
ani, la 88,7% și 97,5% dintre cei 
cu TST pozitiv nu s-a instalat TB 
în contextul infecției lor mai vechi 
(fig. 2A).15, 16

Transplantul de organ solid 
Supresia medicală pe termen lung a 
imunității mediate celular este pia-
tra de temelie a prevenirii rejecți-
ei după transplantul alogenic de or-
gan. În Spania, Turcia și SUA au 
fost realizate trei studii ale unor pri-

mitori de transplant de organ so-
lid care nu au efectuat profilaxie 
cu izoniazidă. Majoritatea aces-
tor pacienți nu au dezvoltat TB 
(88,7-95,6%) în perioadele de obser-
vație de până la 2,5 ani (fig. 2B).17-19 
Frecvența maximă a TB raporta-
tă la persoanele cu TST pozitiv a 
fost de 11,3%. Tuberculoza a apă-
rut mai târziu la populația cu trans-
plant decât la cea tratată cu inhibi-
tor de TNF, cu o mediană de șase 
luni pentru o cohortă constând în 
majoritate din transplante nerena-
le (67%) și de 12 luni pentru trans-
plante renale (dintr-un studiu dife-
rit de transplante exclusiv renale) 
(fig. 2C and 2D). Aceasta ar putea 
reflecta un rol mai tardiv al imu-
nității mediate celular în controlul 
TB. Timpul mai scurt până la apa-

Fig. 2 | Procentajul pacienților cu 
imunoreactivitate la TB probabilă sau cu-
noscută care nu au dezvoltat boala după 
imunosupresia provocată de HIV/AIDS 
ori după transplantul de organ solid. 
A) Pacienții cu HIV/AIDS. Date de la Moss 
et al  (A) (n=35)15 și Horsburgh et al  (B) 
(n=106),16 care au folosit metode mole-
culare pentru a distinge boala generată 
mai probabil de infecția veche decât de 
cea nouă. Nu este arătată decât boala 
produsă de infecția TB veche, la cei care 
nu au primit cure complete de terapie 
preventivă cu izoniazidă. Perioadele de 
observație au fost de 2-5 ani. B) După 
transplantul de organ solid. Coloan-
ele A, B și C arată date de la Atasever 
et al  (n=443),17 Klote et al (n=15 870)18 
și Torre-Cisneros et al  (n=4 388).19 
C) Cinetica instalării TB după transplan-
tul de organ solid (n=21).19 Intervalele 
de timp median, mediu și al 75-lea centil 
au fost de 6,0, 5,8 și, respectiv, 8,0 luni 
după transplant. D) Cinetica dezvoltării 
TB după  transplantul renal (n=66).18 
Intervalele de timp median, mediu și 
al 75-lea centil au fost de 12,0, 13,6 și, 
respectiv, 21 de luni după transplant. 
Limitele de eroare indică intervalele de 
încredere 95%.
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Marinarii din SUA au fost tratați cu izoniazidă 
pentru infecția TB la sfârșitul anilor 1960
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riția TB la cei care au primit un alt 
transplant decât cel renal ar putea 
reflecta gradul mai mare de imu-
nosupresie atins. S-ar putea ca une-
le dintre cazurile mai târzii să fi fost 
consecința unor infecții dobândite 
la scurt timp după transplant, caz în 
care riscul estimat atribuibil infecți-
ei vechi ar fi și mai mic.

Transplantul de celule stem 
hematopoietice 
Transplantul de celule stem hema-
topoietice are ca rezultat cea mai 
profundă și rapidă imunosupresie, 
ce afectează atât brațul înnăscut cât 
și cel adaptativ al imunității; aceas-
ta este forma de imunosupresie cu 
cea mai mare probabilitate de-a ac-
tiva orice M. tuberculosis latentă. Am 
identificat patru cohorte de persoa-
ne imunoreactive la TB din India, 
Coreea de Sud, Taiwan și SUA 
care au efectuat transplant de celu-
le stem hematopoietice fără să pri-
mească profilaxie cu izoniazidă.20-23 
Proporția care a dezvoltat TB din a-
ceste cohorte a fost sub 10%. În co-
horta din SUA, niciunul din cei 
29 de participanți cu imunoreac-
tivitate la TB nu a dezvoltat boala 
după un total de 89 de ani-persoane 
de observație. Celelalte trei studii 
au fost efectuate în țări cu o povară 
a TB de la intermediară la ridicată, 
dar numai 7-10% dintre persoane 
au dezvoltat TB. Perioadele medi-
ane până la apariția TB după tran-
splant au fost de 258, 368 și 445 de 
zile în studiile efectuate în India, 
Coreea de Sud și, respectiv, Taiwan 
(fig. 4B), indicând posibilitatea ca 
unele dintre cazuri să fi fost produ-
se mai degrabă de o infecție recentă 
decât de activarea celei vechi.

BCG și falșii pozitivi 
Vaccinarea BCG poate determina 
rezultate fals pozitive la TST la cei 
vaccinați la vârsta de peste un an.24 

Aceasta ar fi putut duce la o crește-

re nereală a numărului de persoa-
ne estimate a fi imunoreactive la 
TB în studiile pe care le-am anali-
zat. În acest caz, proporția subiecți-
lor imunoreactivi la TB care au dez-
voltat TB asociată cu imunosupresie 
ar fi fost mai mare decât cea din es-
timările noastre. Pentru a ne asigura 
că nu a fost așa, în fiecare studiu am 
investigat folosirea vaccinului BCG 
în țara respectivă și dacă au fost uti-
lizate testele mai specifice IGRA25 
pentru a determina imunoreactivita-
tea la TB. Am ajuns la concluzia că 
estimările imunoreactivității la TB 
nu erau fals crescute din cauza vac-
cinării BCG (tabelul 2 suplimentar).

Rezumat și implicații 
Timp de peste un secol, cercetătorii 
în domeniul TB au fost intens preo-
cupați să afle dacă persoanele infec-
tate pot scăpa de M. tuberculosis, dar 
nicio strategie nu a reușit să dea un 
răspuns definitiv. Analiza noastră a-
supra experimentelor epidemiologi-
ce sugerează răspunsul: între 1% și 
11% din persoanele cu imunoreac-
tivitate la TB continuă să găzduias-
că bacterii viabile, capabile să pro-
voace boala. La restul, microorga-
nismele fie sunt moarte, fie și-au 
pierdut potențialul patogen. Ultima 
variantă ar fi extraordinară. Ar fi di-
ferită de numeroase alte infecții la-
tente în care imunosupresia este re-
cunoscută ca o cauză a reactivă-
rii infecției sau a exacerbării ei.26 
Se știe că citomegalovirusul, viru-
sul herpes simplex și herpes zoster, 
protozoarul Toxoplasma gondii și fun-
gul Cryptococcus neoformans produc 
infecții acute, devastatoare, după o 
infecție latentă îndelungată. 

Actuala analiză subliniază că tes-
tele disponibie în prezent pentru in-
fecția latentă TB detectează doar re-
activitatea la aceasta – adică memo-
ria imunologică și răspunsurile de 
amintire. Așadar, nu este de aștep-
tat ca ele să facă distincția între me-
moria de lungă durată, ce persis-
tă după eliminarea antigenelor de 
M. tuberculosis, și răspunsurile celule-
lor T menținute prin stimularea re-
petată a antigenelor în urma infec-
ției cronice. Multe boli infecțioase 
(incluzând hepatitele A, B și C), ca 

și imunizarea cu vaccinuri atenua-
te ori subunitare generează răspun-
suri ale memoriei (anticorpi, celule 
T sau ambele) care nu reflectă per-
sistența patogenilor. 

Sperăm că analiza noastră va sti-
mula noi discuții referitoare la cer-
cetarea și paradigmele biologice ale 
TB. Dacă infecția persistă toată via-
ța, cercetătorii vor avea ca obiec-
tiv studiul toleranței gazdei, iar dacă 
poate fi eliminată, vor încerca să în-
țeleagă mecanismele eliminării pa-
togenilor. 

Rezultatele obținute de noi su-
gerează că testele folosite în studii-
le biomarkerilor și în cele imunolo-
gice ale infecției persistente (TST și 
IGRA)27, 28 ar putea avea două surse 
de confuzie majore: participanții de 
control care nu dezvoltă TB ar pu-
tea fi un amestec heterogen de per-
soane infectate în prezent și în tre-
cut, iar eforturile de a găsi un profil 
ce reflectă un risc crescut de boală 
pot fi influențate de grupul martor 
(pozitiv la TST) cu risc redus de TB, 
după cum s-a arătat în multiple stu-
dii observaționale.29

Independent de dificultățile de 
evaluare a noilor biomarkeri, nu 
poate fi supraestimată importanța 
identificării proporției persoanelor 
cu infecție persistentă și a diferenți-
erii lor de cele cu memoria imuno-
logică a infecției din trecut. Un test 
care i-ar putea identifica pe cei 10% 
infectați ar trebui să scadă de 10 ori 
morbiditatea și costul tratamentu-
lui, menținând în același timp efi-
ciența intervenției. Până când nu 
vom avea un astfel de test, analiza 
noastră nu va afecta ghidurile clini-
ce pentru metodele actuale de de-
tectare și tratamentul preventiv al 
infecției TB; analiza noastră confir-
mă, mai degrabă, faptul că este e-
sențial ca strategiile de prevenție a 
TB să vizeze persoanele cu cel mai 
mare risc, care vor beneficia în cea 
mai mare măsură de pe urma inter-
venției. 

În fine, dacă 90% dintre oamenii 
cu imunoreactivitate la TB nu dez-
voltă boala activă atunci când sunt 
expuși la anticorpii ce neutralizea-
ză TNF, la HIV, la medicația an-
ti-rejecție ori la transplantul de ce-

Folosirea imunoreactivității ca 
indicator al infecției se bazează 
pe presupunerea că persoanele 
cu test pozitiv găzduiesc 
bacterii vii
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lule stem hematopoietice, este puțin 
probabil să se confirme o presupu-
nere centrală pentru povara globa-
lă a infecției TB. Estimările actua-
le sugerează că 25-30% din popula-
ția lumii este infectată cu TB și are 
risc de boală tuberculoasă pe baza 
premisei explicite că infecția durea-
ză toată viața.30 Dacă oamenii o pot 
elimina, înseamnă că este necesar 

să fie revizuite estimările prevalen-
ței globale a infecției, bazate pe in-
cidența cumulativă a infecțiilor noi. 

Marcel A Behr, profesor de medicină, 
Department of Medicine, McGill University, 
McGill International TB Centre, Montreal, 
Canada 

Paul H Edelstein, profesor de patologie și 
medicin[ de laborator  
paul.edelstein@pennmedicine.upenn.edu 

Lalita Ramakrishnan, profesor de imunologie 
și boli infecțioase, Molecular Immunity Unit,  
Department of Medicine,  
University of Cambridge,  
MRC Laboratory of Molecular Biology, 
Cambridge  
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Climate change threatens the achievement of 
effective universal healthcare
A se cita: BMJ 2019;367:l5770

OPINIE BMJ    Anthony Harries 

În�lipsa�unui�test�adecvat�pentru�
TB�latentă�avem�nevoie�de�
tratamente�preventive�mai�scurte�
şi�mai�sigure�
Tratarea infecției tuberculoase 
latente (LTBI) este o 
componentă esențială 
a strategiei End TB a 
Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), ce are 
obiectivul de a pune capăt 
epidemiei de TB până în 2030. 
Importanța acestei intervenții 
neglijate, dar vitale a fost și mai 
mult accentuată în septembrie 
2018, cu prilejul întâlnirii la 
nivel înalt a ONU având ca 
temă TB, în cadrul căreia 
conducătorii lumii s-au angajat 
să trateze, până 2022, cel puțin 

30 de milioane de oameni cu 
LTBI, incluzând patru milioane 
de copii cu vârsta sub cinci ani, 
20 de milioane de contacți care 
locuiesc împreună cu persoane 
afectate de TB și șase milioane 
cu HIV. 

În acest context, Marcel Behr 
și colegii săi își continuă dificila 
misiune de a contesta dogma 
în vigoare (pag. 25). În 2018 
au furnizat dovezi ferme ce 
susțin afirmația că persoanele 
infectate cu M. tuberculosis tind 
să evolueze spre boală mai 
degrabă după o perioadă de 

incubație cuprinsă între două 
luni și doi ani decât mai târziu, 
de-a lungul vieții, iar într-o 
nouă analiză afișează aceeași 
atitudine dubitativă asupra larg 
răspânditei teorii că infecția 
cu M. tuberculosis persistă toată 
viața. 

După cum subliniază 
autorii, nu există o modalitate 
perfectă de a diagnostica 
direct LTBI. Diagnosticul 
este pus la persoane fără 
nicio dovadă de TB activă 
prin măsurarea răspunsului 
imunologic la antigenele 
M. tuberculosis, folosind testul 
cutanat la tuberculină sau testul 
de eliberare a interferonului 
gamma. Infecția este mai mult 
dedusă decât dovedită. 

Behr și colegii săi verifică 
ipoteza că imunoreactivitatea 
TB este echivalentă cu 
infecția pe toată durata vieții 
pe două căi: prin analiza 
studiilor istoriei naturale 
a imunoreactivității la TB 
a oamenilor tratați și prin 

Testul cutanat 
la tuberculină 
Mantoux măsoară 
răspunsul 
imunologic al 
unei persoane la 
antigene – mai 
mult deducând 
infecția, decât 
dovedind-o 
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evaluarea riscului de TB activă 
la persoanele imunoreactive 
la care apare imunosupresia 
severă. 

Datele din studiile 
longitudinale și din cele clinice 
arată că imunoreactivitatea 
persistă după tratamentul cu 
succes atât al LTBI cât și al TB 
active, persistența fiind cel mai 
mult prelungită la persoanele 
cu cea mai mare durată a 
imunoreactivității înaintea 
începerii tratamentului. Studiile 
epidemiologice mai relevă 
faptul că majoritatea pacienților 
cu imunoreactivitate la 
TB, la care se instalează 
imunosupresia severă din 
cauza HIV, a transplantului de 
organ solid sau de celule stem 
hematopoietice ori a inhibiției 
factorului necrozei tumorale, 
nu dezvoltă TB activă.

Argument convingător 
Ce ar trebui să reținem din a-
ceastă nouă analiză? În privin-
ța înțelegerii LTBI, este convin-
gător argumentul lui Behr și al 
colegilor săi că imunoreactivi-
tatea la TB este un semn de in-
fecție cu M. tuberculosis în tre-
cut, nu un marker al infecți-
ei continue. Analiza sugerează 
că aproximativ 10% dintre per-
soanele cu imunoreactivitate 
la TB găzduiesc microorganis-
me viabile, capabile să provoce 
boala în circumstanțele potrivi-
te, cum ar fi imunosupresia; la 
restul, bacteriile M. tuberculosis 
sunt, probabil, permanent dor-
mante sau moarte. 

Această perspectivă confirmă 
faptul că este imperios necesară 
găsirea unor biomarkeri utili 
clinic și accesibili, în măsură 
să facă o distincție clară între 
infecția persistentă și memoria 
imunologică a unei infecții din 
trecut. Probabil că parcursul 
descoperirii, creării și adaptării 
unui biomarker care să poată 
orienta deciziile clinice nu va 
fi nici ușor, nici rapid. Dar 
trebuie să se pornească pe acest 
drum, ce va permite, dacă 
va avea succes, identificarea 
exactă a celor într-adevăr 
infectați și cu cel mai mare risc 
de instalare a TB active. 

Între timp, nu putem decât 
să îi tratăm în continuare pe 
cei cu LTBI, dacă vrem să 
ne onorăm promisiunea de 
a pune capăt tuberculozei. 
Actuala politică preventivă 
presupune tratarea celor cu 
risc maxim de TB, cum sunt, 
de pildă, oamenii cu HIV sau 
contacții tineri care locuiesc 
împreună cu o persoană cu 
TB, fără a-i testa pentru LTBI. 
Pentru alte grupe de risc înalt, 
incluzând pacienții cu silicoză, 
cei cu insuficiență renală și 
anumite categorii vulnerabile, 
politica preventivă este de a 
controla sistematic prezența 
LTBI înainte de tratament. 
Trebuie să recunoaștem, totuși, 
că e posibil să tratăm multe 
persoane care nu au nevoie de 
o atare intervenție, pentru că 
nu au infecția latentă. Acest 
lucru ar fi acceptabil dacă 
tratamentul ar fi de scurtă 

durată și complet inofensiv. 
Din păcate, nu este așa. 

Izoniazida este medicamen-
tul de elecție actual pentru tra-
tamentul LTBI, de obicei timp 
de șase luni, dar poate provo-
ca neuropatie periferică sau he-
patită indusă medicamentos, ce 
poate fi fatală dacă fie nu e re-
cunoscută, fie este identifica-
tă prea târziu. În prezent sunt 
disponibile regimuri alternati-
ve mai scurte și mai puțin ris-
cante, cea mai atrăgătoare fiind 
o cură de trei luni cu rifapen-
tină și izoniazidă administra-
te săptămânal (12 doze). Două 
obstacole importante în pune-
rea la dispoziție pe scară largă 
a acestui regim sunt obținerea 
aprobării specifice pentru fie-
care țară și costul enorm al rifa-
pentinei. 

Programele TB trebuie să 
adopte durate noi mai scurte 
ale tratamentului, fiind nevoie 
de susținere globală și activism 
pentru ca medicamentele 
să devină accesibile în țările 
unde sunt cele mai necesare. 
În același timp, programele 
TB trebuie să acționeze pentru 
găsirea unui biomarker ușor 
de folosit și ieftin, care să 
identifice cu certitudine LTBI.

Anthony Harries, consultant principal,  
International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease, Paris, 
și profesor onorific, London School of 
Hygiene and Tropical Medicine

BMJ OPINION    Anthony Harries  
In the absence of a true test for latent TB we 
need shorter, safer preventive treatments
A se cita: BMJ 2019;366:l5302

Programele 
TB trebuie 
să acționeze 
pentru găsi-
rea unui bio-
marker ușor 
de folosit și 
ieftin, care 
să identifice 
cu certitudi-
ne LTBI

Edith Mae Irby s-a năs-
cut într-o fermă din 
Mayflower, Arkansas, 
mama, Mattie, fiind mena-
jeră a familiei de proprie-
tari, iar tatăl, Robert, aren-
daș. Când Edith avea cam 
trei ani, tatăl ei a fost rănit 
mortal după ce calul lui a 
fost înțepat de o albină și 
l-a lovit cu copita în piept. 
Familia rămasă fără tată a 

fost alungată din casă de 
proprietar, din cauza unei 
mici datorii. 

A urmat o nouă trage-
die după patru ani, prin 
1930, când frații mai mari 
ai lui Edith s-au îmbolnă-
vit de febră tifoidă. Fratele 
Robert s-a vindecat, dar 
sora ei, Juanita, a murit. 
Edith, care avea pe-atunci 
șapte ani, era obsedată 

NECROLOG

Edith�Irby�Jones   
A dat la o parte barierele rasiale pentru  
a asigura accesul pacienților săraci la  
cele mai bune îngrijiri posibile

Edith Irby Jones (născută în 1927; licențiată în 1952); 
a murit din cauze naturale în 15 iulie 2019
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de gândul că Juanita nu a 
fost bine îngrijită fiindcă 
erau săraci. Își amintea că 
un doctor o consultase pe 
Juanita o singură dată pe 
durata bolii, dedicându-le 
mai mult timp pacienți-
lor înstăriți. Atunci a luat 
Edith hotărârea de a deve-
ni un medic care să îngri-
jească oamenii săraci și ne-
glijați. 

Când a murit, într-un 
spital din Houston, Jones 
își împlinise visul. Timp 
de o jumătate de secol, 
până la pensionarea sa din 
2013, și-a dedicat viața tra-
tării pacienților cu venituri 
mici, fiind permanent pre-
ocupată de acordarea celei 
mai bune asistențe medi-
cale cu putință. Iar pentru 
a realiza ceea ce și-a pro-
pus, a înlăturat din calea sa 
toate barierele ridicate de 
discriminarea rasială și se-
xuală. 

În 1948 a fost admisă la 
Facultatea de Medicină a 
Universității din Arkansas, 
în prezent Universitatea 
de Științe Medicale 
din Arkansas (UAMS). 
Studentă strălucită, Jones 
s-a clasat a 28-a din cei 
230 de candidați din acel 
an, iar H. Clay Chenault, 
decanul de atunci al 
Colegiului de Medicină, a 
decis să o accepte. 

Pentru a evita protestele 
celor care ar fi putut avea 
impresia că Jones ocupa 
locul cuvenit unei persoa-
ne de rasă albă, consiliul 
de administrație al univer-
sității a votat pentru supli-
mentarea cu un loc a nu-
mărului de studenți ai gru-
pei. Cu un an în urmă, 
universitatea își deschise-
se deja porțile pentru un 
student de culoare la facul-
tatea de drept. Din cauza 
discriminării, Jones nu pu-
tea folosi spațiile și dotări-
le de cazare și masă ale al-

bilor. A primit amenințări 
cu moartea și s-a confrun-
tat cu acte de intimidare, 
dar unii colegi au ingnorat 
regulile segregaționise și i 
s-au alăturat, luând masa 
împreună cu ea în afara 
campusului.

Activism 
Activistă politică – în pu-
ținul timp liber pe care i-l 
permitea lucrul la faculta-
tea de medicină – Jones 
i s-a alăturat lui Martin 
Luther King Jr. în lup-
ta împotriva nedreptă-
ții  rasiale. Împreună cu 
trei avocați a alcătuit gru-
pul Freedom Four (Patru 
pentru libertate), care vi-
zita casele și bisericile din 
Arkansas și din împreju-
rimi, îndemnându-i pe oa-
meni să susțină mișcarea, 
tot mai puternică, pentru 
drepturile civile. 

În timpul studenției s-a 
măritat cu James B. Jones, 
un profesor de psiho-
logie care a devenit de-
can la Texas Southern 
University. Au avut trei 
copii, Gary, Myra și Keith. 
Căsnicia lor a durat până 
la moartea lui, în 1989.

Cariera 
După absolvire, Jones s-a 
întors la Hot Springs, unde 
a practicat medicina vre-
me de șase ani. Și-a înche-
iat rezidențiatul la Colegiul 
de Medicină Baylor din 
Houston, Texas, unde a 
predat mai târziu. În 1962 
a înființat un cabinet privat 
de medicină internă și ge-
rontologie în centrul ora-
șului Houston. Mergea cu 
mașina prin împrejurimi, 
luând de pe străzi, într-un 
microbuz, pacienții bătrâni 
și făcând vizite la domici-
liu. În același an a devenit 
șefa secției de cardiologie 
la St. Elizabeth’s Hospital 
din Houston. În 1963 a ac-

ceptat un post de profe-
sor asistent clinic la Baylor 
College. 

Jones a fondat și un spi-
tal, a deținut drepturi de 
proprietate asupra altuia, 
a ajutat la instruirea medi-
cilor și a acordat îngrijiri 
medicale în China, Haiti, 
America Latină și în toa-
tă Africa. A contribuit la 
înființarea unei clinici din 
Haiti care îi poartă numele.

De-a lungul întregii cari-
ere, Jones i-a îndrumat pe 
tineri. În 1985 a fost alea-
să prima femeie președin-
tă a Asociației Medicale 
Naționale, o organizație 
care i-a reprezentat pe me-
dicii afro-americani încă 
din 1895. A fost singura fe-
meie în rândul membri-
lor fondatori ai Asociației 
Cardiologilor de Culoare. 

A predat și practicat me-
dicina, la University of 
Texas Medical School 
și Baylor College of 
Medicine, mult timp după 
ce împlinise 80 de ani. În 
onoarea ei, orașul Houston 
a proclamat în 1986 Ziua 
Edith Irby Jones.

Onoruri
În 1969, lui Jones i-a fost 
acordată distincția Matrix 
Award for Medicine de că-
tre facțiunea Theta Sigma 
Phi din Houston (în pre-
zent Asociația Femeilor 
în Comunicare). În 1988, 
Societatea de Medicină 
America a desemnat-o in-
ternistul anului, iar în 1998, 
fostul South-east Memorial 
Hospital a dat numele ei 
centrului ambulator. De a-
semenea, i-a fost recunos-
cută celebritatea în cadrul 
University of Arkansas 
College of Medicine Hall 
of Fame (2004) și Arkansas 
Women’s Hall of Fame 
(2015).

Edith Jones lasă în urmă 
trei copii, șapte nepoți și 
zece strănepoți.

Rebecca Wallersteiner, London  
wallersteiner@hotmail.com

OBITUARIES 
Edith Irby Jones 
A se cita: BMJ 2019;366:l5117

Traducere:  
Dr. Roxana }ucra

Jones a fost singura femeie în rândul 
membrilor fondatori ai Asociației 
Cardiologilor de Culoare
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INCERTITUDINI 

Ce emoliente sunt eficiente şi acceptabile pentru 
tratamentul eczemei la copii? 
Matthew J Ridd,1 Amanda Roberts,2 Douglas Grindlay,3 Hywel C Williams3

Multe dintre diversele emoliente existente 
pot fi prescrise ori cumpărate fără rețetă. 
Majoritatea sunt preparate sub formă de 
loțiuni, creme, geluri sau unguente (vedeți 
infograficul). Există puține dovezi în măsură 
să susțină folosirea preferențială a unui 
tip de emolient. Recomandarea cadrelor 
medicale este principala sursă în alegerea unui 
emolient prescris.4 Preferințele pacienților ori 
cele ale părinților sunt esențiale, putând fi 
influențate de caracteristicile emolientului, ale 
utilizatorului și ale mediului înconjurător.5 

National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE – Institutul Național pentru 
Sănătate și Excelență în Îngrijiri) recomandă 
ca pacienții să încerce în clinică diferite 
emoliente înainte de-a alege unul dintre ele.2 
În majoritatea centrelor de asistență primară, 
o astfel de metodă nu este practică; chiar și 
în clinicile de specialitate, gama emolientelor 
ce pot fi testate este adesea arbitrară și 
influențată de companiile farmaceutice și de 
farmacopeele locale. 

Emolientele mai vechi și mai ieftine pot 
fi la fel de eficiente ca produsele mai noi și 
mai scumpe,6 iar avantajele celor declarate 
ca "testate dermatologic," "fără parfumuri" 
și "hipoalergene" sunt dubioase.7 Printr-un 
proces de tatonare, familiile fie încearcă, 

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Deși emolientele pot să atenueze singure simptomele de eczemă și 
să prevină puseurile acute, majoritatea persoanelor vor avea nevoie 
de tratamente antiinflamatoare (de exemplu, corticosteroizi topici) 
cu intensitate și durată adecvate severității afecțiunii

• Eficiența și acceptabilitatea emolientelor variază în funcție de 
gravitatea bolii, de zona corpului afectată, de climat, de recipient și 
de preferințele și convingerile pacienților sau ale părinților 

• Pe baza dovezilor actuale, "cel mai bun" emolient este cel pe care 
individul îl preferă după o perioadă de testare

1Population Health Sciences, University of Bristol 
2Nottingham Eczema Support Group for Carers of Children with Eczema 
3Centre of Evidence Based Dermatology, University of Nottingham  
Coresponden’a la: M J Ridd  
m.ridd@bristol.ac.uk 
Acest articol face parte dintr-o serie de materiale ocazionale ce evidențiază 
domeniile practicii fără  dovezi de susținere convingătoare.  
Consultanții seriei sunt Sera Tort, redactor clinic, și David Tovey,  
redactor șef, ambii la Cochrane Library. Lucrarea de față se bazează pe 
prioritatea de cercetare a unei incertitudini clinice importante,  
identificată și solicitată de programul de Evaluare a Tehnologiei Medicale al 
Institutului Național pentru Cercetare în Sănătate. Dacă doriți să  
ne sugerați o temă pentru această serie, vă rugăm sa ne trimiteți un e-mail la: 
uncertainties@bmj.com

educaţie

Eczema sau dermatita atopică, denumită în mod 
obișnuit eczemă, este caracterizată de uscăciune 
și prurit la nivelul pielii. Deși este, în principal, o 
afecțiune a copilăriei, această boală persistă frecvent 
sau se poate dezvolta la vârsta adultă.1 Pacienții sunt 
sfătuiți să aplice, direct pe piele, produse emoliente ori 
hidratante "fără clătire", ce aduc un plus de umiditate 
sau ajută la reținerea acesteia.2, 3 Deși dovezile 
eficienței clinice sunt limitate, folosirea lor este bine 
înrădăcinată în practica de zi cu zi și în ghidurile 
clinice.2

Chiar și în clinicile 
de specialitate, 
gama emolientelor 
disponibile pentru 
încercare poate fi 
arbitrară
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copii cu vârsta până la cinci ani.13 Nu a avut 
puterea de a compara eficiența intervențiilor, 
dar severitatea eczemei s-a ameliorat în 
toate grupurile în decurs de 12 săptămâni.14 
Un studiu clinic deschis15, 16 a randomizat 
335 de copii din grupa de vârstă 2-6 ani cu 
dermatită atopică ușoară spre moderată la 
cremă Dexeryl (V0034CR), cremă Atopiclair 
sau la niciun emolient: proporția subiecților 
cu unul ori mai multe episoade acute, precum 
și numărul episoadelor acute au fost mai mici 
în ambele grupuri care au folosit emoliente, 
crema Dexeryl părând să aibă un efect mai 
bun decât Atopiclair. 

Această incertitudine este reflectată în 
recomandările pentru prescriere. O analiză 
recentă din Anglia și Țara Galilor a identificat 
102 farmacopee de emoliente diferite care 
dădeau recomandări contradictorii pentru 
109 emoliente diferite.17

Cercetarea în curs de desfăşurare ar putea 
furniza dovezi relevante?

Din cauza variabilității eczemei și a uscăciunii 
pielii de la un pacient la altul și chiar la același 
pacient, este puțin probabil ca un singur 
emolient să li se potrivească tuturor. Ar trebui 
să existe dovezi suplimentare în măsură 
să ghideze recomandările emolientelor de 
"prima linie" pe baza evaluării comparative a 
eficienței clinice și a siguranței la copii. 

Efectuăm în prezent un studiu care 
compară diferite emoliente fără clătire 
folosite la copiii cu eczemă. Studiul BEE 
(cele mai bune emoliente pentru eczemă) 
recrutează copii cu vârsta de la șase luni la 
12 ani din Anglia și va raporta rezultatele în 
2021 (www.isrctn. com/ISRCTN84540529, 
www.bristol.ac.uk/bee-study). Studiul 
compară patru dintre cele mai frecvent 
prescrise tipuri de emoliente pe bază de 
parafină: loțiuni, creme, geluri și unguente. 
Măsurarea simptomelor de eczemă raportate 
de pacienți (POEM) pe durata a 16 săptămâni 
constituie rezultatul principal, iar semnele 
de eczemă și calitatea vieții, rezultate 
secundare. Participanții vor fi monitorizați 
până la 52 de săptămâni, iar un studiu 
calitativ imbricat va explora eficiența și 
acceptabilitatea emolientelor, așa cum sunt 
percepute de părinți și de copiii mai mari. 

Am căutat în bazele de date Cochrane 
CENTRAL și WHO ICTRP (folosind 
termenii emolient SAU emoliente SAU 
hidratant SAU hidratante) și nu am găsit 
niciun studiu în curs de desfășurare  
la copii.

adesea, multe emoliente diferite înainte de a 
găsi unul care funcționează pentru ele,8, 9 fie 
renunță și revin la tratamente neortodoxe, 
posibil dăunătoare.10 

Întrebarea "Care emoliente sunt cele mai 
eficiente și mai lipsite de riscuri pentru 
tratamentul eczemei?" a reieșit ca una dintre 
incertitudinile cele mai sus clasate într-un 
exercițiu de stabilire a priorităților în cercetare 
al Alianței James Lind, implicând pacienți și 
cadre medicale.11

Care sunt dovezile incertitudinii?

O sinteză Cochrane (77 de studii clinice, 
6 603 participanți) a constatat efectele benefice 
ale folosirii majorității emolientelor în 
eczemă, prin prelungirea intervalului de timp 
până la episodul acut, reducerea numărului 
puseurilor acute și a nevoii de corticosteroizi 
topici. Dovezile că unele produse hidratante 
sau ingredientele lor sunt mai bune decât 
altele sunt neconcludente,12 ducând la 
incertitudini în compararea emolientelor, 
atât de același tip, cât și de diferite tipuri. 
Majoritatea studiilor (70/77) au avut risc 
de subiectivitate de la "neclar" la "ridicat". 
Majoritatea comparațiilor "față-în-față" au 
fost evaluate în câte un singur studiu, de 
obicei de dimensiuni mici. Severitatea bolii 
apreciate de participant a fost raportată 
în 24 de studii, iar trei studii au folosit un 
instrument validat. Satisfacția participantului 
față de tratament a fost evaluată în 13 studii. 
Semnalarea evenimentelor adverse la folosirea 
emolientelor – de obicei, erupție, prurit, 
durere sau înțepături – a fost limitată. 

Ulterior, studiul COMET a raportat 
fezabilitatea unui studiu din asistența primară 
care a comparat patru tipuri diferite de 
emoliente (loțiunea Aveeno, crema Diprobase, 
gelul Doublebase, unguentul Hydromol) la 

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

Discuțiile avute de noi cu părinții copiilor cu eczemă care sunt membri ai 
Grupului de Implicare a Pacienților și Publicului al studiului BEE au stat la baza 
informării versiunii inițiale. Una dintre coautoarele noastre a avut eczema toată 
viața și a crescut doi copii cu eczemă. Problemele semnalate și incluse în articol 
au fost: folosirea problematică a unor termeni ca "hipoalergenic"; variabilitatea 
eczemei de la o persoană la alta și la aceeași persoană, însemnând că este 
improbabilă existența unui emolient care să fie "cel mai bun"; îngrijorarea legată 
de limitarea accesului la diferite emoliente și a opțiunilor părinților/pacienților; 
importanța utilizării emolientelor la grădiniță sau la școală; nevoia posibilă de a 
folosi diferite tipuri de emoliente de-a lungul timpului, pentru zone ale corpului 
distincte ori pentru diverse scopuri; aspectele senzoriale ale emolientelor și 
versatilitatea potențială a unui emolient ce poate fi atât emolient fără clătire cât 
și înlocuitor de săpun.
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O decizie lipicioasă 
Alegerea emolientelor pentru eczemă la copii

Rezumat vizual 

Pielea uscată și pruritul sunt trăsături neplăcute ale eczemei sau 
dermatitei atopice. Produsele emoliente sau hidratante ‘fără clătire‘ 
sunt frecvent prescrise pentru combaterea uscăciunii, alături de 
corticosteroizii topici, folosiți pentru a trata inflamația eritematoasă 
și pruriginoasă provocată de eczemă. Există patru tipuri principale 
de emoliente, dar sunt disponibile puține dovezi pentru a recomanda 
unul sau altul dintre ele. Graficul descrie factorii ce pot ajuta la 
îndrumarea copiilor și a părinților în alegerea unui emolient.

COMPROMISURI

Avantajele emolientelor mai subțiri Avantajele emolientelor mai dense

LOȚIUNE CREMĂ GEL UNGUENT 

Declinarea responsabilit[’ii: Acest infografic nu este un ajutor de decizie clinică validat. Aceste informații sunt furnizate fără nicio reprezentare, condiție sau garanție că sunt exacte și actualizate. BMJ și licențiatorul său nu își 
asumă nicio responsabilitate pentru niciun aspect al tratamentului administrat cu ajutorul acestor informații. Utilizatorii care se bazează pe aceste informații o fac strict pe propria răspundere. Găsiți textul integral referitor la 
declinarea răspunderii în secțiunea de termeni și condiții a BMJ: http://www.bmj.com/company/legal-information/

Alegerea emolientelor
Există patru tipuri principale de formule pe care pacienții le pot avea 
în vedere:

Mai rapid absorbite
Loțiunile se absorb mai rapid și mai ușor, ceea ce poate fi 
mai plăcut vara ori în mediile cu climă foarte caldă

Pot fi mai eficiente
Unguentele pot fi necesare în uscăciunea mai severă

Acceptabilitatea din punct de vedere cosmetic 
Produsele mai ușoare pot fi mai potrivite pentru față, în 
timp ce produsele mai dense pot fi folosite mai ușor pe 
trunchi și membre

Durata de acțiune prelungită
Odată aplicate, efectul unguentelor poate dura mai mult, 
reducând nevoia de a repeta aplicarea

Mai puțin grase
Riscul de a păta îmbrăcămintea și așternuturile este mai 
mic la loțiuni și creme

Toate emolientele pot fi asociate cu risc de alunecare și cădere, precum și cu pericol de aprindere

Sfaturi pentru prescrierea emolientelor (bazate pe experiența clinică a autorilor)

Risc mai mic de iritație
Unguentele sunt formule mai simple, reducând riscul 
de iritație de la conservanți și alte componente ale 
emolientelor mai subțiri

Mai subțire

Tipuri de recipiente 
folosite frecvent

Mai gros

Pot fi făcute compromisuri între 
eficiență și acceptabilitate, 
depinzând de zona corpului 
afectată, de caracterul acut sau 
cronic al eczemei și de anotimp. 
Cea mai bună alegere este cea la 
care copiii și părinții vor fi dispuși 
să apeleze regulat.

Cele mai ușoare 
emoliente, 
loțiunile, au 
cea mai mare 
proporție de apă 
versus ulei

Cremele sunt ceva 
mai dense decât 
loțiunile, dar sunt 
tot ușor absorbite 
în piele

Gelurile sunt și mai 
dense, dar nu atât de 
grase ca unguentele 
și pot fi dispersate cu 
ajutorul unei pompe

Unguentele sunt, 
de obicei, mai greu 
de folosit, dar pot 
fi necesare pentru 
pacienții cu forme mai 
severe de eczemă 

Pompele pot fi preferate fiindcă sunt comod 
de folosit și mai puțin expuse la contaminarea 
bacteriană decât tuburile deschise

Începeți cu emoliente fără uree sau antibiotice, 
pentru a reduce riscul de iritație 

Explicați cum e cel mai bine să fie aplicate 
emolientele: cu mâinile curate, prin mișcări în 
direcție descendentă, mai degrabă lăsând să 
se absoarbă, decât prin frecarea pielii

Evaluați pacienții în decurs de 24 
săptămâni pentru a reanaliza severitatea 
bolii, folosirea tratamentului și accep
tabilitatea emolientelor de către familie Oferiți inițial unul sau mai multe emoliente 

în cantități de 100 g ca "testere”, pentru a fi 
încercate pe diferite zone ale corpului

Precizați frecvența aplicării (de obicei, de două 
ori pe zi și ori de câte ori e nevoie) 

Oferiți alternative în funcție de 
problemele semnalate 

Prescrieți emolientele preferate pe rețete 
repetate, incluzând cantități de rezervă pentru 
grădiniță ori școală

Pentru a evita diluarea, așteptați până la  
60 de minute între două aplicări consecutive 
ale emolientelor și corticosteroizilor topici 

Încercați să găsiți un regim de tratament 
acceptabil, prin care se pot obține 
rezultatele importante pentru familie

PompeTuburi

Prescrieți emoliente Explicați cum trebuie folosite Monitorizați

Flacoane
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• Unguentul este mai gras, poate fi greu de 
aplicat și mai dificil de acceptat din punct 
de vedere cosmetic. În eczema severă însă, 
poate fi preferabil unei creme, de exemplu, 
fiindcă nu necesită o aplicare atât de 
frecventă și nu conține niciun aditiv ce ar 
putea irita pielea 
•Unele emoliente sunt mai acceptabile ca 
"înlocuitori de săpun" decât altele.

Prescrierea unui emolient 
Consultați farmacopeea locală și începeți cu 
emolientele fără uree sau antibiotice. Aceste 
ingrediente au o capacitate mai mare de a 
provoca iritație și sunt rezervate, în general, 
eczemelor dificile sau care se "infectează" 
repetat.5 Unele probleme ale emolientelor 
pot fi legate de ingrediente specifice, 
precum lauril-sulfatul de sodiu (SLS). Evitați 
prescrierea unei alternative cu aceleași 
ingrediente "sensibilizante" pentru piele. 
MIMS oferă o sursă ușor accesibilă pentru a-i 
îndruma pe clinicieni.18 Crema apoasă nu este 
recomandată ca tratament fără clătire.12 Poate 
fi preferabilă, inițial, prescrierea unuia ori a 
mai multor emoliente în cantități de 100 g, 
ca "testere," pentru a fi încercate în diferite 
zone ale corpului. Prescrieți cantități adecvate 
(500 g sau ml) din emolientele preferate de 
pacienți atunci când reînnoiți rețetele, pentru 
rezerve de folosit la grădiniță sau la școală. 

Corticosteroizii topici vor fi necesari în tra-
tamentul ori profilaxia episoadelor acute la co-
piii cu orice formă de eczemă, în afară de cea 
mai ușoară19. Aveți grijă ca familia să fie bine 
aprovizionată și să le utilizeze cu încredere, în 
funcție de zona afectată și de gravitatea ecze-
mei. Un motiv de întrerupere a emolientelor 
îl constituie senzația de "înțepătură," ce poa-
te fi provocată de o inflamație a pielii insufici-
ent tratate și care se va ameliora numai după 

Ce ar trebui să facem în contextul acestei 
incertitudini?

Discutați incertitudinea cu pacienții 
dumneavoastră 
Încurajați o conversație deschisă și sinceră în 
care să abordați indicațiile emolientelor, ce 
produse au folosit pacienții înainte, cu ori fără 
prescriere medicală, cât de des le aplicau și ce 
le-a plăcut sau nu la ele. Luați în considerare 
factorii ce pot afecta preferința clinicianului și a 
pacienților/părinților pentru diferite emoliente 
(vedeți infograficul). Asigurați-vă că părinții și 
copiii mai mari înțeleg următoarele aspecte: 

•Există patru tipuri principale de formule 
și nu se știe dacă un emolient este mai bun 
decât altul 
• Se poate face un compromis între eficiență 
și acceptabilitate – emolientul cel mai bun 
pentru ei poate varia de-a lungul timpului, 
în funcție de partea corpului afectată, de 
caracterul acut sau cronic al eczemei și de 
anotimp, dar trebuie să fie unul pe care să 
fie dispuși să îl utilizeze regulat 

PERSPECTIVA PACIENȚILOR 
"Mulți dintre membrii familiilor noastre ne spun cât de im-
portante sunt pentru copii consistența, mirosul sau senzația 
dată de creme. Fără colaborarea tinerilor pacienți, tratarea 
eczemei se poate transforma întro bătălie zilnică des-
curajantă pentru părinți și personalul medical. Reducerea 
opțiunilor sau a accesului la o gamă variată de tratamente 
pentru eczemă prezintă un risc enorm, întrucât e posibil ca 
fie alternativele rămase să nu ‘funcționeze‘ atât de bine, fie 
să apară o scădere a aderenței la tratament, conducând la 
deteriorarea stării pielii și la vizite repetate la medicul de 
familie ori trimiteri în asistența secundară." 

Magali Redding, director general executiv la  
Eczema Outreach Support (o organizație caritabilă ce oferă 
sprijin practic și emoțional familiilor copiilor și tinerilor cu 
eczemă din Marea Britanie, www.eos.org.uk)

Studiul celor mai bune emoliente pentru eczemă recrutează copii cu vârste cuprinse  
între șase luni și 12 ani

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

• Eczema este o boală inflamatorie a pielii ce necesită tratament antiinflamator 
cu corticosteroizi topici, pentru a ține sub control iritația și pruritul 

• Emolientele tratează uscăciunea pielii asociată cu eczema și pot ajuta la 
prevenirea puseurilor acute 

• Cercetările care au comparat diferite emoliente "fără clătire" sunt limitate, astfel 
încât este esențial să găsiți unul (unele) care să vi se potrivească dumneavoas-
tră și copilului, dar care poate (pot) fi schimbat(e) de-a lungul timpului

• Este important să aplicați emolientele regulat copilului dumneavoastră (de 
obicei, de două ori pe zi) ca tratament de întreținere

• Emolientele sunt produse sigure, orice efecte adverse fiind, de obicei, loca-
lizate și ușoare. Aveți grijă să evitați alunecările și căderile în timpul folosirii 
lor – de exemplu, când vă spălați

• Nu fumați și nu vă apropiați de flacără, pentru că hainele ori țesăturile care 
au venit în contact cu un emolient sau cu pielea tratată cu emolient pot lua 
foc rapid (https://www.gov.uk/drug-safety-update/emollients-new-informa-
tionabout-risk-of-severe-and-fatal-burns-with-paraffin-containing-and-par-
affinfree-emollients – informații despre riscul de arsuri severe și fatale cu 
emoliente conținând sau nu parafină)
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SEMNALE NIHR  Transpunerea cercetării în practică

Paşi necesari pentru o mai bună 
înţelegere a refuzului şi rezistenţei la 
pacienţii cu demenţă spitalizaţi
Brian D Nicholson,1 Paul Aveyard,1 Willie Hamilton,2 F D Richard Hobbs1 

tratamentul cu corticosteroizi to-
pici (sau inhibitori de calcineurină, 
dacă există îngrijorare legată de lo-
cul și durata folosirii corticosteroi-
zilor).

Explicați cum trebuie să fie aplicat 
Explicați cum este cel mai bine apli-
cat emolientul: cu mâinile curate, 
prin mișcări în direcție descendentă 
(pentru a reduce riscul de foliculită), 
lăsând să se absoarbă (de preferat 
față de frecarea pielii). Emolientele 
păstrate în borcane pot fi rezervoa-
re de infecție. Pentru a reduce acest 
risc, scoateți cu lingurița cantitatea 
necesară în momentul folosirii și în-
locuiți capacul. 

Fiți explicit în privința frecvenței 
aplicării (de obicei, cel puțin de 
două ori pe zi și de câte ori este 

nevoie) și a momentului în raport 
cu corticosteroizii topici (lăsând să 
treacă până la 60 de minute între 
aplicații pentru a evita diluarea; 
ordinea nu contează, probabil). 
Îndrumați pacienții spre surse de 
încredere de informații scrise și 

aveți în vedere oferirea unui plan 
de tratament personalizat.20

Monitorizare
Oferiți evaluare în 2–4 săptămâni 
(prin telefon, dacă este potrivit și 
preferabil pentru părinți), pentru a 
reevalua severitatea bolii, folosirea 
tratamentului și acceptabilitatea 
emolientului de către familie. 
Oferiți alternative în funcție de 
orice problemă raportată, cum ar 
fi un emolient mai subțire dacă 
există o problemă estetică. Găsirea 
unui tratament sigur și acceptabil, 
prin care se pot obține rezultatele 
semnificative pentru familie, este 
mai importantă decât concentrarea 
pe frecvența ori cantitatea de 
emolient utilizat.

Conflicte de interese: Am citit și am înțeles 
politica Grupului BMJ în privința declarării 
intereselor și declarăm următoarele:  
HCW este directorul Programului de 
Evaluare a Tehnologiei Medicale a NIHR 
care a finanțat studiul de față. El nu a fost 
implicat în evaluarea și decizia de  
a finanța studiul.

UNCERTAINTIES 
Which emollients are effective and acceptable 
for eczema in children?
A se cita: BMJ 2019;367:l5882  
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5882 

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ 

• Cum discutați în mod obișnuit cu pacienții 
despre diferitele tipuri de emoliente 
disponibile atunci când le prescrieți? 

• Verificați dacă pacienților cu eczemă pe 
care i-ați examinat la cabinet li s-a prescris, 
împreună cu emolientul, și un tratament 
antiinflamator 

• Cum evaluați folosirea și acceptabilitatea 
tratamentelor pentru eczemă de către 
pacienți și părinți?

Părinții trebuie să știe cum să aplice 
emolientele pe pielea unui copil

Refuzul și rezistența la tratament a pacienților cu demență internați în secțiile pentru 
bolnavi acuți ale spitalelor: studiu etnografic 
Featherstone K, Northcott A, Harden J, et al. 
Health Serv Deliv Res 2019;7S

tu
d

iu
l

Semnale NIHR furnizează 
decidenților politici din 
NHS, sănătatea publică 
și asistența socială cele 
mai recente cercetări 
importante ale NIHR și ale 
altor organizații de profil în 
sănătate.
Găsiți NIHR Signal complet 
la: https://bit.ly/2Nlp96T

De ce era nevoie de acest studiu?

Pacienții cu demență ocupă cel puțin un sfert din 
paturile pentru bolnavi acuți ale spitalelor din  
Marea Britanie. Comportamentul dificil și rezistența 
la unele aspecte ale îngrijirilor (precum refuzul de  

a lua medicamentele) se întâlnesc frecvent în acest 
grup. 

Nivelul scăzut al înțelegerii modului de îngrijire al 
persoanelor cu demență duce, adesea, la frustrare și 
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alienare în rândul personalului medical. Pacienții cu 
demență spitalizați sunt mai expuși la lipsa demnității 
și respectului și la standarde mai slabe ale îngrijirilor 
decât alți pacienți de aceeași vârstă. În medie, ei 
rămân în spital de două ori mai mult, ceea ce-i face 
vulnerabili la o degradare rapidă a sănătății. 

Personalul din secție și însoțitorii trebuie să 
înțeleagă mai bine rezistența la îngrijiri a  
pacienților cu demență internați în secțiile acute  
ale spitalelor. Studiul de față și-a propus să  
identifice cum poate fi îmbunătățită calitatea 
asistenței.

Cum s-a desfăşurat studiul?

Prezentul studiu s-a axat pe interacțiunile la patul bol-
navului pentru a înțelege mai bine contextul în care 
survine refuzul îngrijirilor și cum răspund echipe-
le clinice. Au participat cinci spitale de boli acute din 
Anglia și din Țara Galilor. 

Observația s-a desfășurat la patul bolnavului și s-a 
axat pe îngrijirile zilnice,  pe administrarea tratamen-
tului în timpul turelor și pe servirea mesei în 10 secții 
ce internau regulat persoane cu demență pentru afec-

țiuni acute. În timpul perioadei de observație au fost 
luate interviuri unui număr de 436 de îngrijitori, asis-
tenți medicali și medici. Studiile de caz au fost compi-
late din 71 de interviuri cu 10 participanți și 37 de in-
terviuri cu îngrijitorii lor și cu membrii familiilor. 

Actualul studiu este limitat de posibilitatea ca ati-
tudinea participanților să se fi schimbat ca urmare a 
prezenței cercetătorilor în secții, dar este întărit de nu-
mărul mare de interviuri realizate.

Ce s-a constatat?

• Niveluri înalte ale rezistenței sau refuzului îngrijirilor 
se întâlnesc frecvent la pacienții cu demență internați 
în secțiile spitalilor de boli acute. Fiecare persoană 
cu demență observată în timpul studiului s-a opus 
îngrijirilor, la un moment dat, în timpul spitalizării. 

• Atunci când se știe că pacienții au demență, persona-
lul are tendința de a pune toate comportamentele lor 
adverse pe seama demenței, fără a reflecta la capaci-
tatea pacienților sau la validitatea opiniilor acestora. 

De obicei, ezistența la îngrijiri nu este o trăsătură a 
diagnosticului de demență, ci o reacție la modul în 
care sunt acordate îngrijirile la patul bolnavului. 

• Răspunsurile obișnuite ale personalului de pe secție 
la comportamentul de opoziție au inclus repetarea 
instrucțiunilor și ridicarea vocii. 

• Orarele și rutinele instituite în secțiile de bolnavi 
acuți nu sunt flexibile și nu par să fie adaptate nevo-
ilor pacienților cu demență.

Ce spune ghidul actual în această privinţă?

În Marea Britanie există puține ghiduri ce acor-
dă o atenție specială îngrijirii persoanelor cu demen-
ță în spitalele pentru pacienți acuți. Recomandările 
National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE – Institutul Național de Sănătate și Excelență 
în Îngrijiri) cu privire la suportul pentru demență se 
referă la îngrijirile în spital, dar nu dau detalii. 

Cele mai utile îndrumări sunt disponibile în resurse-
le educaționale și fișele informative realizate de NHS 
Scotland, University Hospitals Leicester și Societatea 
Alzheimer. Ele explică buna practică în asistența acor-
dată pacienților cu demență în spital și se axează pe 
înțelegerea demenței și furnizarea unor îngrijiri holis-
tice, centrate pe persoană.

Conflicte de interese: The BMJ a ajuns la concluzia că nu există nicio legătură financiară descalificantă cu companii comerciale.  
Puteți găsi detalii suplimentare despre alte interese, declarații de declinare a răspunderii și permisiuni pe bmj.com

NIHR SIGNALS Translating research into practice 
Steps to better understanding refusal and resistance in patients with dementia admitted to hospital
A se cita: BMJ 2019;366:l4912 

Care sunt implicaţiile? 

Rutinele din secții fac dificilă comunicarea pentru pacienții cu demență. Personalul secției nu 
trebuie să presupună că un comportament rezistent este întotdeauna rezultatul demenței. 

Actualul studiu confirmă faptul că pacienții cu demență refuză adesea asistența medicală în spi-
tal. Cauza poate fi modul în care sunt acordate îngrijirile în mediul foarte structurat al secțiilor. 

Calitatea asistenței medicale în secțiile spitalelor pentru pacienți acuți poate fi îmbunătăți-
tă prin introducerea de mici intervenții care se concentrează pe comunicare, pe servirea me-
sei, precum și pe hidratare, mișcare și reabilitare. Prin creșterea flexibilității rutinelor, adapta-
rea practicilor pentru pacienții cu demență și instruirea personalului cu privire la boală se poate crea o cultură 
cu impact pozitiv asupra echipei din secție, a pacienților și familiilor acestora. 

Prezentul studiu poate să furnizeze informații utile ghidurilor viitoare, fiind relevant pentru personalul secției, 
șefii secției și directorii de politică.
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ÎNDRUMAR DE PRACTICÂ

Testarea genetică "direct către consumator"
Rachel Horton,1, 2 Gillian Crawford,1, 2 Lindsey Freeman,3 Angela Fenwick,1 Caroline F Wright,4  
Anneke Lucassen1 

zitive (de pildă, în realitate nu sunt prezente în 
ADN-ul persoanei).3 

Secvențializarea genomului este o altă meto-
dă folosită pe scară tot mai largă de testele ge-
netice DTC. Ele secvențializează aproape în-
tregul cod genetic și identifică alelele prezen-
te în el. Detectarea alelelor nu presupune, însă, 
cunoașterea efectelor lor clinice – interpretarea 
clinică a variantelor genetice este dificilă și de-
pinde de context.

Ce este un test genetic DTC?

Majoritatea testelor genetice DTC nu secvenți-
alizează întregul genom, folosind, de obicei, o 
metodă numită genotiparea SNP-chip, ce veri-
fică prezența ori absența alelelor specifice în în-
tregul cod genetic – de exemplu, anumite po-
limorfisme nucleotidice unice (SNP) sau mici 
inserții ori deleții. Genotiparea SNP-chip iden-
tifică variantele genetice frecvente cu o bună 
precizie, însă când vizează detectarea unor ale-
le foarte rare, rezultatele sunt, adesea, fals po-

Testele genetice direct către consumator (DTC) sunt vândute pe internet 
și în magazine ca modalitate de "a afla ce fel de ADN ai".1, 2 Unele 
teste genetice DTC promit informații referitoare la arborele genealogic 
sau la riscurile de boală; altele pretind că furnizează date cu privire la 
personalitate, abilități atletice și talente ale copiilor. Interpretarea datelor 
genetice este, însă, complexă și depinde de context, iar testele genetice 
DTC pot oferi rezultate fals pozitive și fals negative. 

Oricine este îngrijorat în legătură cu rezultatul unui test genetic DTC ar 
putea să se sfătuiască cu medicul său generalist (GP) sau cu un alt furnizor 
de îngrijiri medicale primare. Actualul îndrumar de practică își propune 
să îi ajute pe clinicieni, explicând ce tip de informații despre sănătate 
sunt furnizate de testele respective, care sunt limitele acestora și cum pot 
răspunde la întrebările frecvent puse în legătură cu ele. 

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Frecvent, găsirea unui "risc-de sănătate" prin testarea genetică 
direct către consumator (DTC) nu presupune faptul că un pacient 
va ajunge să aibă problema de sănătate respectivă

• Testele genetice DTC ar putea raporta fals pozitivi (artefacte) 
• Rezultatele "liniștitoare" ale testelor genetice DTC pot fi false 

negative 
• Asigurați-vă că aveți încredere în proveniența și interpretarea 

unui rezultat genetic înainte de a lua o decizie clinică bazându-vă 
exclusiv pe el 

• Dacă pacientul îndeplinește criterile pentru trimitere la serviciul 
de genetică clinică, trimiteți-l, indiferent de rezultatele la testul 
genetic DTC 

1Clinical Ethics and Law at Southampton (CELS), Faculty of Medicine, 
University of Southampton, UK
2Wessex Clinical Genetics Service, Princess Anne Hospital, Southampton, UK 
3Wessex Regional Genetics Laboratory, Salisbury,  
UK 4University of Exeter College of Medicine and Health, Exeter, UK 
Coresponden’a la: A Lucassen  
a.m.lucassen@soton.ac.uk 

Ce ați putea discuta cu un 
pacient care intenționează să 
efectueze un test genetic DTC
De ce vă doriți testul?
Dacă aveți o problemă clinică 
specifică (pe baza unui istoric 
personal sau familial al unei 
boli probabil genetice), pentru 
care testarea genetică ar putea fi 
disponibilă în cadrul sistemului 
public de sănătate britanic (NHS), 
poate că ar fi preferabil să accesați 
testul prin NHS decât printro 
companie DTC. Dacă nu aveți o problemă specifică, atunci 
discutarea argumentelor pro și contra unor anumite teste 
este în afara domeniului practicii clinice standard. 

Imaginați-vă că primiți un rezultat care vă îngrijorează 
Compania de testare genetică are personal cu care puteți 
discuta? Este acesta calificat (de exemplu, consilieri 
genetici) să vă dea explicații ca răspuns la preocupările 
dumneavoastră medicale? Dacă sunteți îngrijorat de 
rezultatele testului dumneavoastră sau doriți recomandări 
suplimentare, acestea ar putea fi greu de accesat prin NHS. 

Ați citit toate informațiile și tot ce scrie cu litere mici despre 
test? 
Uneori testele au limite substanțiale. Dacă sunteți 
neliniștit(ă) cu privire la o boală genetică în familia 
dumneavoastră, testul genetic DTC la care vă gândiți este 
suficient de complex pentru a verifica așa cum trebuie 
această posibilitate? (vedeți paragraful "Care sunt limitele 
testelor genetice DTC?") 

Ar fi posibil ca decizia dumneavoastră de a efectua testul să 
vă afecteze familia? 
Testele genetice DTC scot uneori în evidență informații ce pot 
fi relevante pentru familia dumneavoastră, precum un risc 
crescut pentru sănătate care ar putea fi o trăsătură de familie 
ori relații de familie diferite de ceea ce vă așteptați. Ați spus 
rudelor apropiate că vă gândiți să faceți un test genetic? 

Sunteți de acord cu ceea ce compania DTC ar putea face cu 
datele dumneavoastră? 
Companiile DTC ar putea să colecteze, să stocheze, să vândă 
ori să efectueze cercetări cu datele genetice. Vi se pare 
aceptabilă această situație? Știți cine ar putea avea acces la 
datele dumneavoastră?
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Atractivitatea testării  
genetice DTC 

Oamenii pot fi atrași de testarea ge-
netică DTC în speranța că le va fur-
niza informații exacte cu privire la 
sănătatea lor în viitor. O astfel de 
idee poate fi consolidată prin medi-
atizare. De exemplu, o analiză re-

centă a publicității pentru testele ge-
netice DTC a arătat că unele din-
tre ele erau prezentate ca și când ar 
putea oferi utilizatorilor o posibili-
tate de emancipare, decizia de a le 
efectua implicând responsabilita-
te sau, cu alte cuvimnte, o modali-
tate prin care oamenii își pot asuma 
un rol activ în gestionarea propri-

ei sănătăți.4 "Medicina personaliza-
tă" promisă de testarea genetică este 
adesea descrisă într-o manieră op-
timistă de presa oficială,5 iar despre 
tehnologia genetică se afirmă, în ge-
neral, că are un grad ridicat de pre-
cizie. Ca urmare, oamenii pot per-
cepe testarea genetică ca având o 
mare putere predictivă, așteptân-
du-se ca rezultatele să îi ajute în pla-
nificarea viitorului.6 Grupul nostru 
de cercetători a efectuat recent, în 
Marea Britanie, un sondaj YouGov 
pe un eșantion de circa 2 000 de 
persoane și a constatat că adjectivul 
cel mai frecvent ales pentru a de-
scrie secvențierea genomului în asis-
tența medicală a fost "informativ."7 
În caseta din pag. 38 este prezentată 
o discuție cu un pacient care inten-
ționa să efectueze un test genetic.

Ce informaţii privitoare la sănătate 
furnizează testele genetice DTC?

Testele genetice DTC pot ofe-
ri o gamă de informații legate de 
sănătate: 

• Scorurile riscului poligenic – com-
bină multe alele diferite frecvente 
la nivelul genomului pentru a pla-
sa pe cineva într-o categorie lar-
gă de risc; e.g., "genele dumnea-
voastră vă predispun la o greuta-
te cu 3% peste medie." Validitatea 
și utilitatea acestor scoruri ale ris-
curilor în scopuri clinice predicti-
ve sunt intens dezbătute. În opinia 
noastră, scorurile poligenice pot fi 
utile în cercetarea cauzelor bolilor 
sau în stratificarea populațiilor în 
persoane cu risc crescut și mai re-
dus, dar sunt doar rareori în mă-
sură să realizeze o anticipare uti-
lă a bolii.8 
• Genotipul în puncte specifice – ara-
tă alelele specifice care influen-
țează probabilitatea de apariție 
a anumitor boli; e.g., "aveți două 
cópii ale alelei e4 în gena APOE. 
Persoanele cu acest rezultat au un 
risc crescut de boală Alzheimer cu 
debut tardiv." Un asemenea tip de 
testare poate fi utilizat și pentru a 
identifica alelele ce afectează me-
tabolismul medicamentelor. 
• Screeningul stării de purtător – ara-
tă alelele specifice de identifica-

Fig. 1 | "Riscul genetic" pentru bolile frecvent întâlnite (adaptat după "modelul borcanului"  
al lui Jehannine Austin, folosit în consilierea genetică psihiatrică20)

Orice persoană are, pe parcursul vieții, un anumit risc de apariție al 
majorității bolilor (diabet sau cancere). Această diagramă reprezintă 
riscul ca pe o cupă – o persoană dezvoltă boala atunci când cupa se 
umple.  

Majoritatea bolilor apar ca urmare a unei combinații de factori de risc 
genetici sau de altă natură. 

Factori genetici

e.g., fumatul

Fiecare om își începe viața cu niște factori de risc 
genetici pentru o anumită boală. Unele persoane 
au foarte puțini, alții au mulți. Suntem născuți 
cu aceste riscuri și nu le putem schimba. Testele 
genetice direct către consumator sunt destinate 
măsurării acestui risc (deși măsurarea lor nu este, 
adesea, nici pe departe perfectă).

Unii dintre acești factori (de exemplu, vârsta) nu 
pot fi schimbați. Alții, ca fumatul și consumul de 
alcool, pot fi modificați.

Unii dintre acești factori (de exemplu, vârsta) nu 
pot fi schimbați. Alții, ca fumatul și consumul de 
alcool, pot fi modificați. 

Chiar dacă aveți un ‘risc genetic crescut’ al unei 
anumite boli, în majoritatea cazurilor a avea un 
risc genetic mai ridicat nu înseamnă că veți face 
boala.

Dea lungul vieții, oamenii sunt expuși 
la diverși factori, care cresc riscul de 
apariție a unei boli.

Acționând asupra factorilor pe care îi puteți 
schimba, puteți reduce probabilitatea apariției 
unei boli, chiar dacă aveți un risc genetic crescut.  

Alți factori
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re a persoanelor purtătoare ale anumitor boli genetice 
recesive; e.g., "o alelă detectată în gena CFTR. Dacă 
atât dumneavoastră cât și partenerul de viață sun-
teți purtători, fiecare copil poate avea o probabilita-
te de 25% a acestei boli." Multe teste pentru starea de 
purtător sunt specifice pentru ascendență: ele testea-
ză alele specifice de purtător frecvente într-un anumit 
grup ancestral. În cazul în care cineva cu o ascenden-
ță diferită este purtător, probabil că nu ar fi detectat 
din cauza unei alele de purtător diferite (pe care tes-
tul nu o poate surprinde). 
• Date genetice "brute" neinterpretate – Unele companii 
de teste genetice DTC oferă acces la date genetice ne-
interpretate. Clienții pot să își descarce singuri des-
cărca datele și să caute o interpretare folosind servicii  
terțe;9 acestea funcționează, de obicei, prin corelarea 
datelor cu baze de date disponibile gratuit și realiza-
rea unui raport bazat pe interpretările din respective-
le baze de date (ce pot să nu fie actualizate).10 Ele pot 
să semnaleze alele și riscuri de boală nemenționate de 
compania originală de teste genetice DTC, dar și să 
schimbe scopul datelor brute ale testelor destinate să 
răspundă altor întrebări, precum acelea referitoare la 
ascendență, în încercarea de a furniza informații me-
dicale. 

Care sunt limitele testelor genetice DTC? 

Valoarea predictivă este redusă dacă nu există 
niciun istoric de boală în familie 

Jake a cumpărat un test genetic DTC online în timp ce căuta 
istoricul familiei. S-a bucurat că își poate cunoaște arborele 
genealogic, așa că a decis să plătească pentru un raport me-
dical opțional. A fost însă foarte supărat când a aflat că i 
s-a detectat "o alelă în gena LRRK2"și că „persoanele cu a-
ceastă alelă au un risc crescut de apariție a bolii Parkinson." 
Jake nu avea istoric de boală Parkinson în familie.

Dacă se găsește o alelă "ce provoacă boala" sau "care 
predispune la boală" la o persoană fără un istoric medi-
cal ori familial al respectivei boli, e posibil ca în familia 
acelei persoane să existe factori protectori genetici (sau 
de alt tip) ce nu pot fi măsurați  în prezent, ceea ce în-
seamnă că este mai puțin probabil ca alela respectivă să 
producă boala la persoana respectivă. Majoritatea celor 
cu rezultate aparent "pozitive" nu vor dezvolta afecțiu-
nea avută în vedere. 

Semnificația predictivă a unei "alele ce provoacă boa-
la" este, adesea, mult redusă atunci când e găsită în a-
fara contextului unui istoric familial al bolii respecti-
ve.11 De exemplu, un studiu al oamenilor cu o formă ge-
netică de diabet a găsit că până la 75% dintre purtătorii 
unei anumite alele (R114W) în gena HNF4A au făcut 
diabet până la vârsta de 40 de ani.12 Un studiu recent, 
care a analizat aceeași alelă R114W la participanții din 
UK Biobank care nu erau preselecționați ca având di-
abet, a arătat că numai la 10% dintre ei s-a instalat di-
abetul până la vârsta de 40 de ani.11 Chiar dacă o per-
soană are un istoric familial, identificarea unui "risc ge-

netic crescut" prin testarea genetică DTC nu presupune 
cu necesitate faptul că va avea boala respectivă. 

Rezultatele fals pozitive sunt frecvente, în special 
atunci când sunt folosite servicii de interpretare 
terțe 

Aoife a primit de Crăciun un test DTC pentru ascendență. 
Și-a trimis datele genetice la un serviciu de interpretare on-
line. Acesta i-a răspuns că are o alelă BRCA1 producătoare 
de boală (care îi mărește riscul de cancer mamar și ovarian). 
Aoife nu avea un istoric familial puternic de cancer mamar 
sau ovarian. Și-a rugat medicul de familie să-i dea trimite-
re la un chirurg mamar care, după ce a consultat-o, a pro-
gramat-o la operație. Medicul de familie a trimis-o însă și 
la un serviciu de genetică clinică, unde i s-a aranjat o testa-
re prin NHS pentru a verifica dacă ADN-ul ei conținea în-
tr-adevăr alela BRCA1 – și nu era. Serviciul de interpreta-
re online comunicase un rezultat fals pozitiv. Operația a fost 
anulată, dar Aoife a rămas cu o neliniște legată de riscul ei 
de cancer. 
Rezultatele fals pozitive pot avea mai multe cauze. 

Controlul de calitate pentru testele genetice DTC este 
variabil. Unele teste pot fi mai vulnerabile decât cele fo-
losite în NHS la așa-numitele "alerte false", în care ana-
liza inițială pare să detecteze o anumită variantă gene-
tică, dar verificarea ulterioară arată că este vorba de un 
artefact. Este necesară o atitudine prudentă îndeosebi 
atunci când este vorba de rezultate date prin servicii de 
interpretare terțe, fiindcă "datele brute" prelucrate de 
acestea conțin artefacte13 și e posibil ca bazele de date 
folosite pentru interpretare să nu fie actualizate (deci ar 
putea clasifica alelele incorect, prin raportare la dovezi 
perimate).10 Metoda de genotipare SNP-chip pe care o 
folosesc majoritatea testelor genetice DTC nu este fiabi-
lă în testarea alelelor ce produc foarte rar boli. Un stu-
diu recent, care analizează genele BRCA1 și BRCA2 ale 
participanților din UK Biobank, a găsit că 96% din to-
talul alelelor ce produc foarte rar boli identificate prin 
genotiparea SNP-chip au fost fals pozitive.3 

Rezultatele liniștitoare pot fi fals negative 
Lily a fost tratată pentru cancer de sân în jurul vârstei de 
40 de ani, iar mama ei murise de cancer ovarian pe la 50 
de ani. Lily se temea că ar putea exista un factor determi-
nant ereditar, dar a vrut să contribuie la conservarea resur-
selor NHS, așa că a cumpărat un test DTC ce includea un 
screening BRCA. A fost încântată de rezultat: nu s-a găsit 
nicio alelă a BRCA1 sau BRCA2. Medicul ei de familie i-a 
explicat, însă, că multe teste DTC pentru BRCA detectează 
numai o mică proporție din alelele posibile ale acestor gene 
și a trimis-o la serviciile de genetică clinică, având în vede-
re istoricul ei familial. La testarea genetică în NHS s-a gă-
sit că Lily avea o alelă a BRCA1 care conferea un risc cres-
cut de cancer pentru toată viața. 
Testele genetice DTC au tendința de-a acorda prio-

ritate ariei de acoperire în detrimentul detaliului. De 
exemple, raportul "riscului genetic pentru sănătate" 
al testului "23andMe" pentru BRCA1 și BRCA2 verifi-
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că în prezent doar trei alele ce pro-
voacă boala, relevante, în principal, 
pentru persoanele care descind din 
evrei Ashkenazi; metoda ratează 
circa 80% dintre persoanele cu ale-
le BRCA ce provoacă boala în ma-
rea masă a populației, deoarece sunt 
mii de alele diferite pe care testul nu 
le detectează.14-17 

Folosirea frecventă a frazelor de 
tipul "aveți gena pentru X" impli-
că faptul că multe persoane cred că 
există un singur test pentru BRCA, 
ce verifică dacă "ai gena BRCA." 
Este incorect: testele BRCA pot va-
ria de la verificarea câtorva ale-
le specificate la examinarea amă-
nunțită a secvențelor ambelor gene 
BRCA, căutând o gamă întreagă de 
alele posibile. Dacă pacienții dum-
neavoastră au un istoric personal ori 
familial ce vă îndeamnă să-i trimi-
teți, în mod normal, la serviciile de 
genetică clinică, este bine să o fa-
ceți, chiar dacă au un rezultat nega-
tiv la un test genetic DTC.

Cum își interpretează oamenii 
rezultatele la testul genetic 
DTC?

Datele genetice sunt complicate și pot 
fi ușor interpretate greșit. Testele gene-
tice DTC sunt vândute ca furnizoare 
de răspunsuri, iar pacienții se pot aș-
tepta, pe bună dreptate, ca rezultatele 
lor să dea previziuni corecte ale sănă-
tății în viitor. Astfel de așteptări, de-
terminate de marketing și de media-
tizare, îi expun la riscul excesului de 
interpretare a rezultatelor testării ge-
netice de tip DTC. 

O capcană frecventă este compara-
rea rezultatului mai degrabă cu un 
"risc zero" decât cu riscul populați-
ei. De exemplu, ministrul secretar 
de stat pentru sănătate a declarat că 
e posibil ca testul genetic făcut "să îi 
fi salvat viața," după ce scorul riscu-
lui poligenic a identificat un risc de 
15% de cancer de prostată până la 
vârsta de 75 de ani. Experții au dez-
bătut utilitatea rezultatului – și a in-
terpretării lui – dat fiind faptul că 
riscul mediu de cancer de prostată 
al unui bărbat de-a lungul vieții este 
de 18% și că numărul bărbaților 
care mor cu acest tip de cancer este 
mai mare decât al celor care dece-

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Ce ați putea întreba dacă pacientul v-ar spune că se gândește să cumpere un test genetic DTC? 
• Ce i-ați putea spune unui pacient care s-a programat pentru a discuta un rezultat la un test 

genetic DTC indicând un risc genetic crescut de cancer de prostată? 
• Ce i-ați spune unui pacient care a început să fumeze după ce a primit un raport medical 

liniștitor la un test genetic DTC?

Se așteaptă ca rezultatele sale genetice  
să fie puternic predictive?

A fost adecvată pentru ascendența 
pacientului?

Raportul lor a fost bazat pe dovezi 
științifice actualizate? 

Care este mecanismul de eliminare a 
artefactelor din datele brute?

Ce baze de date sunt folosite pentru a 
genera un raport? Sunt actualizate?

Au ținut cont de istoricul medical și familal 
al persoanei? 

Care este contextul ‘riscului crescut’? (de 
exemplu, cum se compară riscul legat de 
vârstă cu cel al populației?)

A citit informațiile online? 

S-ar putea încurca probele? Rezultatele sunt ale unui alt pacient

Ce metodă a folosit laboratorul?

Cât de completă a fost?

Pacientul poate avea încredere în oricare 
din rezultatele testării și poate face 
planuri în consecință

False pozitive și false negative – testele 
pot fi mult mai puțin exacte și complete 
decât crede pacientul 

Atribuirea unei greutăți mai mari decât 
se justifică rezultatelor testelor, ducând 
la o anxietate disproporționată sau la o 
falsă liniștire

Interpretarea artefactelor ca fiind 
rezultate reale, primirea de rezultate 
neașteptate și care induc în eroare ca 
urmare a folosirii unor baze de date cu 
informații perimate  

Fig. 2 | Structura 'Întrebați-Evaluați-Recomandați' pentru discuții despre activitatea fizică în 
timpul consultației. Adaptată cu permisiune după "Screeningul activității fizice și scenariu de 
intervenție rapidă", publicat de NHS Health Scotland, și după ghidul clinic NICE: activitatea fizică; 
scurte recomandări pentru adulți în asistența primară (PH44)13, 15

Pacientul alege să efectueze un test

Lab DTC efectuează testul

Întrebări Riscuri

Compania DTC raportează 
rezultatele

Puteți avea încredere în rezultate?

Compania DTC furnizează date brute 
– pacientul le procesează printr-un 

serviciu de interpretare terț 

Proba ADN ajunge în laboratorul în DTC
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Rezultatele testelor genetice DTC nu ar tre-
bui să fie folosite ca informații de bază pentru 
luarea deciziilor medicale fără verificări supli-
mentare. În cazul pacienților cărora li s-a spus 
că au alele ce "provoacă" sau "au probabilita-
te de a provoca" boala, iar detectarea timpurie 
a respectivei afecțiuni este posibilă și/sau tra-
tamentul este disponibil (de exemplu, BRCA1, 
BRCA2, MLH1), informați-i că testarea supli-
mentară arată, adesea, că rezultatele testelor 
genetice DTC sunt inexacte, așa că ar putea 
avea nevoie de o analiză a sângelui pentru a le 
confirma ori dezminți rezultatul, caz în care e 
posibil să nu li se ofere programare la genetică. 
Trimiteți la genetică pe oricine are un istoric 
medical sau familial pentru care ați recomanda 
în mod normal o trimitere (indiferent de rezul-
tatele "liniștitoare" ale unui test genetic DTC). 
Dacă aveți dubii, contactați serviciul regional 
de genetică clinică pentru a discuta despre posi-
bilitatea trimiterii. 

Dacă pacientul care a făcut un test genetic 
DTC se prezintă cu simptome ce îl îngrijorează 
(sau despre care crede că sunt explicate de re-
zultatul la DTC), evaluați și investigați simpto-
mele ca în cazul oricărui alt pacient. Dacă un 
rezultatul corect al testului genetic ar schim-
ba managementul clinic al persoanei în cau-
ză, e nevoie de confirmarea lui într-un labora-
tor acreditat. 

Ce să le spuneţi pacienţilor?

Dacă un pacient se prezintă cu un rezultat la un 
test genetic DTC, ar putea găsi utile explicațiile 
unor aspecte discutate în articolul de față. E de 
înțeles că pacienții au încredere, în general, în 
aceste rezultate, așa că ar fi util să discutați cu 
ei posibilele surse de eroare din testele genetice 
DTC (fig. 2). Schimbarea subiectului conversa-
ției de la discutarea riscului genetic la aborda-
rea factorilor de risc modificabili ai stilului de 
viață poate fi o parte importantă a consultației.

Conflicte de interese: Am citit și înțeles politica 
BMJ privind declararea intereselor, așa că declar 
următoarele interese: neremunerate; Anneke Lucassen 
își declară relațiile ca Președintă a Societății Britanice 
pentru Medicină Genetică și ca Membră a Comitetului 
Consultativ pentru Etică de la Genomics England.

PRACTICE POINTER 
Direct-to-consumer genetic testing
A se cita: BMJ 2019;367:l5688    
G[si’i versiunea integral[ cu bibliografie la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5688   

dează din cauza lui.18 Încadrarea atentă a rezul-
tatelor (de exemplu, comparația cu riscurile po-
pulației) poate diminua riscul excesului de in-
terpretare. Testele resepective se bazează, însă, 
pe informații furnizate într-o manieră accesibi-
lă (fig. 1); în plus, utilizatorii trebuie să știe cât 
de important este să citească informațiile, ceea 
ce poate să nu fie evident în contextul unui dis-
curs social ce are tendința să prezinte rezultate-
le testelor genetice ca având o valoare predicti-
vă mare. Presupunerea că testele genetice DTC 
le dau oamenilor puterea de a-și reduce riscul 
de boli în viitor este subminată de dovezile con-
form cărora aflarea despre predispoziția geneti-
că față de anumite boli conduce doar rareori la 
o schimbare susținută a stilului de viață.19 

Testele genetice DTC sunt deseori accesate 
fără o discuție prealabilă cu un cadru medical, 
așa că e puțin probabilă abordarea pre-testa-
re a eventualelor neconcordanțe între așteptări 
și realitate. Adesea, informații relevante și im-
portante cu privire la limitele testelor sunt dis-
ponibile pe website-urile testelor genetice DTC, 
dar se vede imediat că textul referitor la decli-
narea răspunderii poate fi perceput ca o listă 
prea lungă și plictisitoare de termeni și condi-
ții pe care mulți nu se vor angaja să le parcurgă 
cu atenție.

Când luaţi în considerare trimiterea la un 
consult de specialitate?

Pacienții vă pot pune întrebări despre o gamă 
largă de rezultate "pozitive" – majoritatea nu 
vor avea nevoie de trimitere la serviciile de ge-
netică clinică. Cele disponibile în regiunea 
dumneavoastră pot avea o politică locală în pri-
vința rezultatelor testelor genetice DTC, iar re-
comandările de la Royal College of General 
Practitioners (Colegiul Regal al Medicilor 
Generaliști) sunt prevăzute a apărea până la fi-
nele lui 2019. 

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

Am întâlnit grupul "Patient and Public Involvement" (Pacientul și implicarea 
publică) la University Hospitals Southampton NHS Foundation Trust pentru 
a discuta despre felul cum ar putea pacienții să reacționeze la primirea unor 
rezultate îngrijorătoare ale testelor DTC, despre așteptările lor cu privire la 
răspunsul din partea sistemului public de sănătate (NHS) și despre ce informații 
consideră ei că ar fi util să le fie explicate. S-a ținut cont de aceste discuții în 
conceperea fiecăreia dintre secțiunile articolului, mai ales a celei intitulate "Ce 
ar trebui comunicat pacienților" Am avut 38 de răspunsuri la un sondaj referitor 
la mediile sociale, care viza să afle ce anume ar putea aștepta oamenii de la 
testele genetice DTC și cum ar putea reacționa la primirea rezultatelor. Pe baza 
răsunsurilor obținute am alcătuit secțiunile "ce ar putea aștepta oamenii de 
la testele genetice DTC?" și "Alte întrebări (bmj.com)", ce reflectă unele dintre 
problemele puse de participanții la sondaj.
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Cancerul poate fi greu de identificat, în condi-
țiile în care multe dintre simptomele frecven-
te sunt nespecifice și de risc scăzut, iar cele mai 
bine cunoscute simptome de "alarmă" au valori 
predictive pozitive (PPV) relativ reduse pen-
tru o malignitate de fond.1 De exemplu, pierde-
rea în greutate are o PPV pentru malignitate de 
numai 0-3,3%,2 în timp ce sângerarea rectală 
are o PPV de 2,2-15,8%.3 Dacă sunt aplicați în 
asistența primară la pacienții cu un risc scăzut, 
markerii tumorali folosiți în mediul spitalicesc 
au valori predictive pozitive reduse și rate fals 
pozitive crescute.4 Din acest motiv, pentru me-
dicii din asistența primară este dificilă identifi-
carea pacienților ale căror simptome nespecifi-
ce pot fi provocate mai probabil de cancer de-
cât de boli benigne. 

În timp ce diagnosticul formal se pune, de 
obicei, în asistența secundară, prima suspiciu-
ne de cancer apare, în general, în asistența pri-
mară. National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE – Institutul Național pentru 
Sănătate și Excelență în Îngrijiri) recomandă 
investigații urgente, adesea prin trimitere, pa-
cienților ale căror simptome implică un risc de 
cancer aproximativ ≥3%.5 Cei cu un risc esti-
mat <3% pot primi un set de investigații iniția-
le în asistența primară sau testare de triaj, pen-
tru a stratifica riscul. Testele de triaj pot să ofere 
indicii ajutătoare pentru identificarea pacienți-

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Testele sanguine de "triaj" din asistența primară, ca hemoglobina, 
trombocitele, calcemia, testele funcționale hepatice și markerii 
inflamatori, ca proteina C reactivă și viteza de sedimentare a 
hematiilor, pot oferi "indicii" despre cancer la pacienții cu simptome 
nespecifice  

• Testele de triaj nu au caracteristicile de performanță ale testelor de 
confirmare/infirmare 

• Dovezile susțin folosirea, în asistența primară, doar a unui număr 
mic de markeri specifici de cancer, precum CA125 și PSA 

TESTARE RAŢIONALĂ 

Markeri tumorali în sânge
Jessica Watson,1 Luke Mounce,2 Sarah ER Bailey,2 Sharon L Cooper,2 Willie Hamilton2

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, cu un istoric de o lună de dureri de 
spate, se prezintă la medicul său generalist. Are hipertensiune, nu a 
fumat niciodată și semnalează o senzație de oboseală apărută de câteva 
luni. Durerea nu îl lasă să doarmă noaptea. Nu a pierdut în greutate. 
Examenul clinic este normal. Diagnosticul diferențial al acestui pacient 
este complex, incluzând cauze potențial maligne, precum cancerul 
pancreatic, mielomul și cancerul de prostată sau metastazele.

1Centre for Academic Primary Care, Bristol Medical School,  
University of Bristol 
2University of Exeter 
Coresponden’a la: W Hamilton  
W.Hamilton@exeter.ac.uk
Actuala serie de articole ocazionale oferă o actualizare a folosirii optime a 
testelor de diagnostic esențiale în investigația inițială a prezentărilor clinice 
frecvent întânite sau importante. Consultanții seriei sunt Steve Atkin, profesor 
de medicină la Weill Cornell Medical College Qatar și Eric Kilpatrick, șeful 
departamentului de chimie clinică la Sidra Medical and Research Center, 
Qatar. Puteți afla mai multe informații referitoare la pregătirea și trimiterea 
unui articol legat de educație la  
http://www.bmj.com/about-bmj/ resources-authors/article-types

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

La realizarea stadiilor incipiente ale articolului a fost implicat un prim pacient, 
care nu a fost disponibil, însă, în faza principală a conceperii lucrării. Atunci 
s-a alăturat SC, care ne-a ajutat la interpretarea rezultatelor obținute de noi, 
în special a aspectelor legate de pacient și la revizuirea critică a întregului 
manuscris, asigurând menținerea bolnavului în centrul atenției.

STRATEGIA DE DOCUMENTARE 
În august 2019 am reprodus strategia de documentare folosită de NICE în 
ultimul ghid clinic, NG12, limitată la lucrările publicate după 2014  
(2011 pentru ovar), așa cum au fost efectuate căutările NICE înaintea acelei 
date. LM, SB și WH au lucrat în perechi pentru a evalua eligibilitatea rezumatelor 
ce prezentau testele de sânge folosite în asistența primară și au extras textele 
integrale pentru a vedea aspectele de interes, utilizând și numeroase indicații 
bibliografice colectate în cadrul unei generoase biblioteci personale.
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Valori predictive ale testelor sanguine de 
diagnostic nespecifice
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Markeri de cancer, pe baza studiilor sau analizelor din asistenţa primară
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cipiul deducției bayesiene, conform 
căruia un "test pozitiv" poate avea ca 
explicație mai probabilă cancerul. 

Deși diagnosticele necanceroase 
pot și ele să determine frecvent rezul-
tate anormale ale testelor, se justifi-
că investigațiile suplimentare ori tri-
miterea la specialist pentru exclude-
rea malignității. Invers, cancerul este 
mai puțin probabil dacă testul este 
"negativ", deși niciuna din varian tele 
de rezultat nu este definitivă; în con-
cluzie, cancerul poate fi totuși pre-
zent, chiar dacă testele respective 
au rezultate normale.6 Niciunul din-
tre teste nu are o sensibilitate sufici-
ent de mare pentru a fi folosit ca test 
de "excludere", cu  excepția posibi-
lă a combinației viscozității norma-
le a plasmei ori VSH cu o hemoleu-
cogramă normală, ce poate fi folosită 
ca o modalitate simplă de a exclude 
mielomul.7 În contextul simptomelor 
de risc scăzut, testele negative oferă o 
anume liniște. Cu toate acestea, dacă 
simptomele persistă sau se modifică, 
pot fi încă necesare investigații supli-
mentare. Ideal ar fi ca raționamentul 
și implicațiile unor rezultate negati-
ve ori pozitive la teste să fie discutate 
înaintea efectuării acestora, pentru a 
permite luarea unei decizii împreună 
cu pacienții. 

Markerii specifici de cancer

În contrast cu proliferarea cercetă-
rii biomarkerilor de cancer în asis-
tența secundară, asistența primară 
se confruntă cu lipsa studiilor rele-
vante, nemaifiind semnalată intrarea 

lor care necesită consult de specialitate și să dea indicații cruciale cu pri-
vire la sediul unei malignități. Astfel de teste sunt în mod special utile în 
ghidarea deciziei pentru investigații suplimentare atunci când simptomele 
vagi ale pacientului ar putea fi generate de câteva tipuri diferite de cancer. 

Articolul de față analizează testelele sanguine pentru detectarea ori în-
cadrarea riscului de apariție a unui posibil cancer în asistența primară, 
prezentând dovezi în sprijinul folosirii lor la pacienți simptomatici. În pri-
mul rând, avem în vedere testele nespecifice pentru niciun tip de cancer, 
dar care pot ajuta furnizorii de sevicii medicale primare să strabilească în 
ce categorie se înscrie riscul de malignitate. Apoi analizăm markerii spe-
cifici pentru anumite tipuri de cancer. Testele sanguine ce ar putea fi fo-
losite la screeningul pacienților asimptomatici, testele pentru cancere mai 
rare (e.g., gastrina, prolactina) sau pentru monitorizarea bolnavilor cu 
malignități cunoscute depășesc cadrul acestui articol. 

Care este investigaţia următoare?

Mai multe testele sanguine nespecifice, utilizate des în asistența prima-
ră, pot servi drept "indicii" ale unui cancer posibil. Teste cu o PPV pen-
tru cancer >1%, incluzând hemoglobina, numărul trombocitelor, cal-
cemia, testele funcției hepatice și markerii inflamatori ca proteina C re-
activă (CRP) și viteza de sedimentare a hematiilor (VSH), sunt sintetizate 
în infografic. Testele cu PPV <1% pentru anumite malignități sunt rapor-
tate în același grafic. Ar fi bine ca aceste teste sanguine să nu fie efectua-
te de rutină, ci să fie avute în vedere la pacienții cu risc scăzut, dar nu fără 
simptome ale riscului de genul scăderii inexplicabile în greutate sau obo-
selii persistente. Rareori, hemoleucograma completă poate identifica un 
cancer hematologic, dar majoritatea testelor sunt interpretate după prin-

Testele sanguine specifice pentru diagnosticul cancerului la pacienții simptomatici în unitățile de asistență primară

Tipul de cancer vizat Test  Dovezi disponibile Valori predictive pozitive Când trebuie avut în vedere
   (interval de încredere 95%) 
Cancer ovarian CA125 Studiu de cohortă: 4 379 de femei cu  10,5% (5,6 15,4) Femei cu distensie abdominală 
  rezultate de CA125 în asistența primară;  persistentă, senzație de plenitudine, 
  152 cu valori ale CA125 recent crescute >35 U/ml   pierderea apetitului, durere
  și date de control. 16 cazuri incidente de   pelvică/abdominală, micțiuni
  cancer ovarian diagnosticate9  urgențe sau frecvente (în special
    dacă au vârsta>50)5

Mielom  Electroforeza Nu sau găsit dovezi în asistența primară  La pacienții cu simptome de posibil 
 proteinelor   mielom, plus o creștere a unui 
 serice   marker inflamator sau a calcemiei
Cancerul de prostată PSA  Studiu decohortă: 120 697 de bărbați cu  PSA <3 ng/ml: <1% Bărbați cu simptome de tract urinar
  vârsta ≥45 de ani cu rezultate de PSA; 7 538 de  3 ≤PSA <4: 1% inferior, disfuncție erectilă sau
  cancere de prostată incidente diagnosticate10 4 ≤PSA <6: 6% hematurie5

   6 ≤PSA <10: 18%
   PSA ≥10: 45%*
Ficat AFP Dovezi în asistența primară absente//minime  În prezent nu este recomandat de 
Colorectal CEA    NICE în asistența primară
Pancreatic CA199 
*Nu au fost raportate intervale de încredere. CA125=antigen cancer 125. PSA=antigen de prostată
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în uz a niciunui marker nou de la 
analiza lui Sturgeon et al din 2009.8 
Puținele teste oncologice specifice, 
validate pentru diagnosticul de can-
cer în unitățile de asistență primară, 
sunt prezentate succint în tabel. Ele 
ar trebui să fie folosite mai degra-
bă la pacienții simptomatici decât 
ca un screening nespecific de can-
cer. Chiar și markerii de cancer cu-
noscuți, ce fac parte din practica cli-
nică de rutină, ca antigenul speci-
fic de prostată (PSA) și antigenul de 
cancer 125 (CA125), au o bază de 
dovezi limitată în asistența primară. 
În cazul PSA, valoarea pozitivă pre-
dictivă a unui test pozitiv nu se tra-
duce neapărat în beneficiu clinic, 
pentru că foarte mulți bărbați care 
fac cancer de prostată vor fi asimp-
tomatici.11 

Cercetarea viitoare

În prezent sunt investigați numeroși 
biomarkeri tumorali, în special pen-

tru cancerele considerate "greu de 
diagnosticat," precum cel pancreatic 
și cel ovarian,12 ori pentru detecta-
rea timpurie a recidivelor canceroa-
se.9 Ne așteptăm, însă, ca puțini din-
tre potențialii biomarkeri de can-
cer să fie testați în practica clinică.13 
Cercetarea viitoare pentru evaluarea 
unui potențial rol diagnostic al mar-
kerilor ar trebui să aibă ca obiectiv 
cuantificarea ratelor fals-pozitive, ac-
ceptabilitatea de către clinician și pa-
cient și aspecte ale economiei sanita-
re, pentru a stabili cum pot fi folosite 
optim aceste teste. 

Rezultat

Medicul generalist era îngrijorat de 
prezența durerii nocturne și a obo-
selii care, în combinație cu vârsta 
pacientului, indicau posibilitatea 
unei malignități de fond. Ca urma-
re, pacientul a fost trimis pentru tes-
te sanguine inițiale, ce au inclus o 
hemoleucogramă completă, testele 

funcției hepatice, calcemia și VSH. 
Rezultatele semnificative au fost un 
număr ușor crescut de trombocite 
(495×109/l) și un VSH moderat cres-
cut (34 mm/oră). Au fost cerute în 
continuare teste sanguine specifice, 
incluzând electroforeza proteinelor 
serice și proteina Bence Jones. S-au 
detectat imunoglobuline monoclo-
nale, sugestive de mielom multiplu. 
Pacientul a fost trimis urgent la o 
clinică pentru suspiciune de cancer, 
unde dia gnosticul a fost confirmat. 

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

RATIONAL TESTING  
Blood markers for cancer
A se cita: BMJ 2019;367:l5774  
G[si’i versiunea complet[ a articolului, cu 
bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l5774

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Înotul în ape deschise constituie 
o incredibilă modalitate de a re-
aliza, concomitent, amorțirea și 
ascuțirea diferitelor simțuri, afir-
mă Clare Bostock, medic specia-
list geriatru în Aberdeen. 

"Când înoți în mare ai senti-
mentul că toate grijile ți se ri-
sipesc, purtate de ape," spu-
ne Bostock, care înoată regulat 
în Marea Nordului, unde tem-
peratura urcă doar rareori pes-
te 13°C. "Frigul te face să te con-
centrezi pe controlarea respirați-
ei și pe reglarea ritmului de înot. 
E o bună metodă de a-ți goli 
complet mintea, fiindcă nu te 
poți gândi la nimic altceva." 

Bostock povestește cu însufle-
țire cum te furnică pielea și ai 
un fel de bâzâit în cap când ieși 
din apă, dar recunoaște că la în-
ceput îi era teamă: "Obișnuința 
de a mă confrunta cu marea îmi 
atenuează sentimentul de teamă 
față alte provocări ale vieții de 
zi cu zi". 

Bucuria e conferită, în par-
te, de frumusețea înotului în ape 
deschise – indiferent dacă este 
în mare, lac sau râu. "Spre de-
osebire de alergat sau de înotul 
în piscină, înotul în ape deschise 
este mai mult o experiență decât 
o chestiune de viteză ori de dis-
tanță. De fiecare dată este altfel, 

așa că nu te plictisești." Recent, 
Bostock a înotat alături de foci. 
"Credeam că o să-mi fie frică, 
dar nu m-am simțit deloc în pe-
ricol. A fost o experiență incre-
dibilă." 

Nu toate contactele cu natu-
ra sunt, însă, pozitive. Meduza 
"coama leului", care dă înțepă-
turi foarte dureroase, poate fi o 
problemă în lunile de vară. "De 
curând, înotam fără mănuși sau 
ghete și am dat peste aceste me-
duze care au 
tentacule lungi 
și corpul de 
mărimea unui 
capac de tom-

DE CE... îmi place înotul în ape 
deschise�
Doctorița specializată în geriatrie Clare Bostock discută cu Jacqui Wise despre 
beneficiile pentru sănătatea fizică și mintală ale plonjării în apele deschise și  
ale eliberării de gândul la muncă

CARIERE

CUM�SĂ�FACEŢI SCHIMBAREA

• Pregătiți-vă costumul de înot și ochelarii de protecție! Aveți în vedere chiar și un 
costum de scafandru! 

• Cătați cluburi de înot în ape deschise! Pe Facebook există multe grupuri dedicate 
înotului în ape deschise; iată și două adrese utile:  
www.outdoorswimmingsociety.com și outdoorswimmer.com 

• Nu înotați niciodată de unul (una) singur(ă) și luați-vă măsuri de protecție!  
www.rlss.org.uk/open-waterswimming-safety-guide

• Aruncați-vă în apă!

Obișnuința de a mă confrunta cu marea 
îmi atenuează sentimentul de teamă 
față alte provocări ale vieții de zi cu zi
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beron. A fost de-a dreptul înspăimân-
tător." 

Pentru că a crescut în Southend-on-
Sea, Bostock era obișnuită să înoa-
te în mare, dar nu a fost niciodată o î-
notătoare serioasă ori de nivel com-
petițional. Când s-a mutat prima dată 
în Aberdeen, în 2005, nu a avut sufi-
cient curaj ca să se aventureze în ape-
le înghețate ale Mării Nordului. Și-a 
descoperit interesul față de înotul în 
ape deschise în Knockburn – un lac 
amenajat special pentru sport, aflat la 
circa 40 de minute de casa ei – cu apa 
de mică adâncime și relativ caldă. În 
orice caz, asta nu a pregătit-o pentru 
triatlonul din Loch Tay. "Era teribil 
de frig, iar apa era atât de adâncă și 
de întunecată! Eram complet în afara 
zonei mele de confort și îmi era greu 
să-mi controlez respirația." 

Experiența nu a dezamăgit-o însă, 
așa că, acum trei ani, Bostock a trecut 
de la înotul în lacuri la cel în Marea 
Nordului, la Aberdeen. Încearcă să o 
facă în fiecare săptămână, înotând cir-

ca 30 de minute. În iulie a luat par-
te la cea mai lungă provocare pen-
tru ea – cinci kilometri de înot în 
Loch Morlich. 

Înotul în ape deschise are costuri 
mici sau este gratuit, fiind, în orice 
caz, mai ieftin decât un abonament la 
o sală de gimnastică. Bostock înoată 
într-un costum de scafandru care cos-
tă circa 100 £, la care se mai adaugă 
o cască de neopren, mănuși și ghete. 
Unii înoată fără costum de scafandru, 
dar această alegere depinde de tem-
peratura mării și de rezistența perso-
nală. Bostock simte că, purtând costu-
mul, poate înota mai mult timp și este 
protejată de meduze. 

Este important să te gândești și 
la siguranța proprie, mai spune ea. 
"Trebuie să ai întotdeauna pe cine-
va care să te urmărească de pe țărm 
ori care să înoate alături de tine." 
Bostock înoată împreună cu soțul ei 
și, pentru mai multă siguranță, ră-
mâne conectată de el printr-o coar-
dă elastică de cinci metri. Folosește și 

o plută de salvare – un sac gonflabil 
ce poate fi atașat de talie – care o face 
mai vizibilă pentru ambarcațiuni. 

Bostock spune că activitatea ei de 
medic geriatru a fost solicitantă în 
mod special în ultimii ani, din cau-
za cererii tot mai mari. Mulți colegi 
au fost nevoiți fie să-și ia concediu din 
cauza stresului, fie să renunțe defini-
tiv la serviciu, mai spune ea. Ar vrea 
să încurajeze cât mai mulți oameni 
să încerce înotul în ape deschise ca o 
modalitate de relaxare.

"Este imposibil să te gândești la 
muncă atunci când înoți în ape des-
chise, în special dacă nu-ți poți sim-
ți picioarele sau nu-ți mai vezi mâini-
le în față, și îți concentrezi toată aten-
ția doar ca să urmărești orcile."

Jacqui Wise, Londra, Marea Britanie  

CAREERS
WHY I . . . love wild swimming      

A se cita: BMJ 2019;367:6321

Traducere: Dr. Roxana }ucra
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Din: Renee Salas, Ashish Jha. Potențialul 
tehnologiei de tip "blockchain" de a îmbunătăți 
studiile clinice. The BMJRo 2020;1:6-10.

1. Printre avantajele utilizării tehnologiei de tip "blockchain" 
în studiile clinice se numără:
A. Prevenirea manipulării datelor
B. Comunicarea informațiilor într-o manieră eficientă
C. Împiedicarea schimbării rezultatelor
D. Evitarea formulării unor ipoteze după aflarea 
rezultatelor
E. Asigurarea raportării la timp a rezultatelor

Din: Diego Kaski, Kiran Agarwal, Louisa Murdin. 
Tulburările legate de stress și sănătatea fizică. 
The BMJRo 2020;1:13-15.

2. Conform unei analize sistematice, tulburarea de stres 
posttraumatic a fost asociată cu niveluri crescute ale:
A. Interferonului alfa
B. Interleukinei 1 beta
C. Interleukinei 6
D. TGF beta
E. TNF-ului alfa

Din: Paula Byrne, John Cullinan, 
Susan Smith. Statinele în prevenția primară a 
bolii cardiovasculare. The BMJRo 2020;1:21-25.

3. Alegeți afirmațiile exacte referitoare la utilizarea 
statinelor:
A. Sunt clasa de medicamente cu cea mai frecventă utilizare la 
nivel mondial
B. Administrarea statinelor la pacienții cu boală cardiovasculară 
diagnosticată este unanim acceptată
C. Reprezintă o medicație lipsită de efecte secundare
D. Utilizarea lor pentru prevenția primară la persoanele cu risc 
scăzut are efecte favorabile reduse, iar beneficiul administrării 
lor ar putea fi depășit de riscul efectelor secundare
E. Reducerea absolută a riscului cardiovascular prin utilizarea 
statinelor depinde de riscul individual inițial de boală 
cardiovasculară, bazat pe factori precum vârsta, sexul, fumatul, 
nivelul colesterolului și valoarea tensiunii arteriale

4. Conform studiilor, utilizarea statinelor poate fi asociată 
cu un risc crescut de:
A. Hepatită
B. Rabdomioliză
C. Diabet
D. Accident vascular cerebral ischemic
E. Hemoragie digestivă

Din: Marcel A Behr. Infecția cu  
Mycobacterium tuberculosis persistă toată viața? 
The BMJRo 2020;1:25-29.

5. Sunt reale următoarele afirmații legate de 
imunoreactivitatea la TB:
A. Nu este un marker al prezenței infecției TB continue
B. Reflectă mai degrabă semnul unei infecții anterioare cu TB 

C. Reflectă eliminarea bacteriană
D. Reflectă persistența bacteriană
E. Este un marker al infecției TB latente

6. Cel mai mare risc de reactivare a unei infecții latente cu 
Mycobacterium tuberculosis este în cazul:
A. Imunosupresiei prin HIV
B. Imunosupresiei secundare terapiei cu anti TNF-alfa
C. Transplantului de organe solide
D. Transplantului de celule stem hematopoietice
E. Chimioterapiei

Din: Matthew J Ridd, Amanda Roberts,  
Douglas Grindlay, Hywel C Williams. Ce emoliente 
sunt eficiente și acceptabile pentru tratamentul 
eczemei la copii? The BMJRo 2020;1:32-36.

7. Alegeți avantajele emolientelor mai dense:
A. Sunt absorbite mai rapid
B. Pot fi mai eficiente
C. Au risc mai mic de iritație
D. Sunt mai puțin grase
E. Au durată de acțiune mai lungă

Din: Rachel Horton, Gillian Crawford,  
Lindsey Freeman, Angela Fenwick, Caroline F Wright, 
Anneke Lucassen. Testarea genetică "direct către 
consumator". The BMJRo 2020;1:38-42.

8. Printre informațiile furnizate de testele genetice DTC se 
numără:
A. Scorurile riscului poligenic
B. Screeningul stării de purtător
C. Screeningul riscului monogenic
D. Genotipul în puncte specifice
E. Datele genetice "brute" interpretabile

9. În afara factorilor genetici de risc neinfluențabili pentru 
o anumită boală, riscul de a dezvolta boala respectivă 
pe parcursul vieții este condiționat de alți factori de risc, 
influențabili, precum:
A. Vârsta
B. Sexul
C. Fumatul
D. Consumul de alcool
E. Activitatea fizică

Din: Jessica Watson, Luke Mounce, Sarah ER Bailey, 
Sharon L Cooper, Willie Hamilton. Markerii tumorali 
în sânge. The BMJRo 2020;1:43-47.

10. Conform dovezilor, doar următorii markeri specifici de 
cancer pot fi folosiți în asistența primară:
A. PSA
B. Beta HCG
C. CA125
D. Antigenul carbohidrat CA 19.9
E. Cifra 21
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