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Dizabilitatea asociată 
spitalizării 
Pe lângă consecințele inevitabi-
le ale îmbătrânirii, adulții vârst-
nici se confruntă cu dificultatea 
specifică de a-și păstra capaci-
tatea mintală și fizică în timpul 
internării în spital, în mare mă-
sură din cauza efectelor inacti-
vității asupra masei musculare 
și a capacității fizice. Pacienții 
spitalizați cu o vârstă mai îna-
intată își petrec cea mai mare 
parte a timpului în pat, chiar 
dacă sunt capabili să meargă 
independent,7 iar majoritatea 
(73%) nu se deplasează deloc.8 
În consecință, dizabilitatea aso-
ciată spitalizării afectează peste 
o treime din adulții mai vârst-
nici internați în spital. 

Dizabilitatea asociată spitali-
zării – definită ca pierderea ca-
pacității de a efectua una sau 
mai multe activități ale vieții 
cotidiene, ca folosirea toaletei, 
baia, îmbrăcatul, mutarea de 
pe scaun pe pat ori mersul in-
dependent la externare9 – este 
asociată cu dizabilitatea pe ter-
men lung, instituționalizarea și 
decesul.10, 11 Ea poate fi preve-
nită cu ajutorul unor exerciții 
simple, conform unui studiu re-
cent care a raportat o reduce-
re cu 64% a dizabilității asoci-
ate spitalizării în rândul adul-

în această lună
EDITORIAL

Exerciţii fizice pentru persoane în etate de peste 
85 de ani 
Vârsta înaintată nu împiedică beneficiile activităților fizice adaptate  

Societățile îmbătrânesc pro-
gresiv, iar persoanele cu vârsta 
≥85 de ani constituie grupul de 
populație cu ritmul de creștere 
cel mai rapid.1 Păstrarea sănă-
tății și a funcționalității la o vâr-
stă înaintată pune ridică pro-
bleme din ce în ce mai serioa-
se atât cadrelor medicale cât și 
publicului larg. Se acumulea-
ză tot mai numeroase dovezi 
în sprijinul măsurilor bazate pe 
stimularea activității fizice. 

Cu 30 de ani în urmă, un 
studiu clasic arăta că antrena-
mentul de rezistență de mare 
intensitate (forță), incluzând 
exercițiile cu greutăți, ca pre-
sa de picioare, îmbunătățesc 
masa musculară și mobilita-
tea funcțio nală în rândul per-
soanelor cu o vârstă medie de 
90 de ani.3 Mai recent, un stu-
diu controlat, randomizat, a re-
levat faptul că o intervenție de 
opt săptămâni bazată pe exerci-
ții de presă pentru picioare, de 
intensitate redusă și modera-
tă, a determinat creșterea forței 
musculare și scăderea riscului 
de cădere în rândul rezidenților 
căminelor de bătrâni cu vârste 
de 90-97 de ani.4 Este impor-
tant de reținut că autorii nu au 
raportat efecte adverse majore 
asociate cu intervenția, în ciuda 
vârstei înaintate și a fragilității 
participanților. 

Într-un al treilea studiu, o in-
tervenție complexă, care com-
bina exercițiile de rezistență 
cu cele de reantrenare pentru 
echilibru și mers, a ameliorat 
fără riscuri numeroși indicatori 
ai capacității fizice, precum și 
masa musculară în rândul per-
soanelor fragile ce trăiau în in-
stituții (vârsta medie 92 de ani). 
În plus, le-a redus și riscul de 
cădere.6

Medicii 
generaliști  
ar trebui să 
își sfătuiască 
toți pacienții, 
indiferent de 
vârstă, să fie 
cât mai activi 
posibil



          – Edi’ia în limba român[ | Nr. 4, 2020 | VOLUM 27148

ților mai în etate (vârsta medie 88) 
supravegheați în timp ce făceau ac-
tivități simple, ca mersul pe jos și ri-
dicatul de pe scaun, circa 20 de mi-
nute pe zi.12 

Intervenția nu a prezentat aparent 
niciun risc și a fost corelată cu o ten-
dință nesemnificativă (P=0,08) spre 
o mortalitate mai mică la trei luni 
după externare. Un studiu anterior 
a arătat că un program de exerciții 
complex, personalizat, a ajutat la re-
cuperarea pierderilor înregistrate la 
nivelul capacității intrinsece a paci-
enților cu vârstă medie de 87 ani spi-
talizați cu boli acute.13 

În cazul celor care nu doresc sau 
nu pot să efectueze exerciții, dove-
zile preliminare sugerează un posi-
bil rol al stimulării electrice neuro-
musculare – generarea de contracții 
musculare involuntare prin aplica-
rea unor stimuli electrici intermi-
tenți, de mare intensitate, la nivelul 
mușchilor scheletici. 

Este necesar să fie explorate în 
continuare intervențiile bazate pe 
exerciții și tratamentele activatoare, 

ca stimularea electrică pentru adul-
ții mai vârstnici, acestea fiind cele 
"mereu uitate" în studiile medicale. 
Avem nevoie de răspunsuri la între-
bări importante legate de siguran-
ța, eficiența și variabilitatea ineren-
tă a răspunsului individual la exer-
ciții. Înțelegerea acestei variabilități 
este esențială pentru identificarea 
metodei terapeutice optime (exer-
ciții simple versus complexe) și a in-
tensității celei mai adecvate (redusă 
sau moderată versus exercițiile de re-
zistență de mare intensitate) pentru 
păstrarea – și îmbunătățirea, de pre-
ferat – a capacității fizice la vârste 
foarte înaintate.16

Un mesaj simplu 
Într-o eră a medicinei regenerative 
complexe, în care unii cercetători 
iau în considerare chiar prelungirea 
vieții umane mult peste limitele cu-
noscute, nu trebuie să uităm acest 
mesaj simplu și important: exerci-
țiile nu sunt numai pentru copii și 
adulții mai tineri, persoanele cu vâr-
ste înaintate se pot adapta la exerci-

ții și au tot dreptul să beneficieze de 
pe urma lor. Medicii generaliști ar 
trebui să își sfătuiască toți pacienții, 
indiferent de vârstă, să fie cât mai 
activi posibil. Studenții facultăților 
de medicină ar trebui să fie învățați 
că mușchiul scheletic rămâne un țe-
sut plastic, adaptabil. Nu este nicio-
dată prea târziu – și nu ești nicioda-
tă prea bătrân – pentru a-ți contrac-
ta mușchii.

Mikel Izquierdo, profesor,  
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mikel.izquierdo@gmail.com 
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EDITORIAL
Exercise in people over 85 
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EDITORIAL

Cercetare cu privire la publicarea în 
domeniul biomedical
Este necesar ca între reviste și mediul academic să existe forme mai bune de colaborare și 
finanțare

dii despre evaluarea inter pares 
și funcționarea revistelor știin-
țifice și academice, iar împreu-
nă cu JAMA organizăm cvadri-
enalul Peer Review Congress 
(https://peerreviewcongress.org), 
forumul principal al acestui tip 
de cercetare. The BMJ are pro-
priul său program de cerce-
tare (https://www.bmj.com/
about-bmj/evidence-basedpu-
blishing) de peste 20 de ani și a 

La The BMJ încercăm să apli-
căm în practică ceea ce decla-
răm – ca și în cazul îngrijirilor 
de sănătate, deciziile noastre 
trebuie să se bazeze pe dovezi 
ferme. Desigur, astfel de do-
vezi pot fi generate numai de 
o cercetare robustă, bine con-
cepută, realizată și disemina-
tă. Paradoxal, nu au fost rigu-
ros studiate procesele ce stau 
la baza generării, propagării și 

aplicării în practică a cercetă-
rii; în același timp, se tot acu-
mulează date ce atestă exis-
tența unor serioase probleme 
legate de calitate.1, 2 Avem ne-
voie de o cercetare mai inten-
să și mai performantă cu privi-
re la... cercetare. 

The BMJ s-a angajat să își îm-
bunătățească baza de dovezi 
privitoare la procesul edito-
rial. Am publicat multe stu-
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cadrează și evaluarea inter pa-
res. Fiecare revistă are particula-
ritățile ei, așa că rezultatele sunt 
greu de generalizat. Majoritatea 
cercetărilor sunt realizate, în 
prezent, cu o singură revistă sau 
editură. 
În viitor, cercetarea ar trebui 

să implice un efort de colabora-
re mai mare, incluzând o gamă 
largă de reviste și edituri, pen-
tru a îngloba cultura și practici-
le autorilor, redactorilor și refe-
renților din diferite discipline. 
Studiile trebuie să fie mai am-
ple, mai riguroase, multicentri-
ce, pluriintervenționale și mai 
puțin descriptive.
Explorarea cercetării nu în-

seamnă egocentrism academic, 
ci o contribuție esențială la ca-
litatea, integritatea și siguranța 
bazei de dovezi pe care se fun-
damentează toate îngrijirile de 
sănătate. Îi îndemnăm pe finan-
țatori să ne sprijine inițiative-
le, să încurajeze revistele și edi-
turile să-și deschidă ușile și să ni 
se alăture în această acțiune im-
portantă.

Sara Schroter,  
cercetător principal, The BMJ   
sschroter@bmj.com 

Elizabeth Loder,  
șef departament cercetare,  
The BMJ 

Fiona Godlee, redactor-șef, The BMJ

EDITORIAL
Research on biomedical publication

A se cita: BMJ 2019;368:m661 
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, 
la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m661

luat inițiativa de-a explora toate 
aspectele procesului publicării.3

Evaluarea inter pares deschisă 
Cercetarea noastră ajută la do-
cumentarea politicilor și practi-
cilor editoriale: studiile rando-
mizate cu privire la instituirea 
evaluării inter pares4-7 nu au rele-
vat niciun efect în detrimentul 
calității analizei; așadar, între-
gul proces de recenzare se des-
fășoară la ora actuală în regim 
deschis și publicăm analize sem-
nate alături de articole de cer-
cetare. Într-un alt studiu rando-
mizat, instruirea referenților de 
specialitate implicați nu a avut 
un efect sustenabil asupra calită-
ții,8 așa că nu am investit în pro-
grame de instruire, în ciuda po-
pularității de care se bucurau 
acestea în rândul evaluatorilor. 

Politica noastră strictă de de-
clarare a conflictelor de intere-
se pentru articolele de cerceta-
re și completa intransigență față 
de conflictele de interese finan-
ciare în cazul materialelor edu-
caționale și editorialelor clini-
ce9 sunt documentate de studiile 
care descriu impactul conflicte-
lor de interese asupra încrede-
rii cititorilor.10-12 În fine, The BMJ 
a instituit analiza, de către paci-
enți și public, a cercetării și a al-
tor lucrări, precum și raportarea 
obligatorie a implicării pacien-
ților și publicului în cercetare și 
în alte articole; actualmente are 
loc o evaluare riguroasă a am-
belor inițiative.13, 14

Comunicarea ideilor 
Parteneriatul cu instituțiile de 
învățământ este în mod speci-
al valoros pentru comunicarea 
ideilor și dezvoltarea talentu-
lui de cercetare în acest dome-
niu. Lansăm în prezent o cola-
borare cu Maastricht University 
pe tema publicării cu respon-
sabilitate a cercetării științi-
fice. Doctoranzii vor folosi 
BMJ Publishing Group (Grupul 
de Publicare al BMJ) ca loc de 
studiu pentru cercetare într-o 
gamă largă de chestiuni legate 

de publicarea cercetării, inclu-
zând evaluarea inter pares, statu-
tul de autor, conflictele de inte-
rese, etica publicării, gestiona-
rea dezmințirilor, comunicarea 
datelor, implicarea pacienților și 
a publicului în cercetare, erorile 
sistematice, preprinturile și în-
registrarea protocolului. Detalii 
complete despre programul de 
doctorat organizat de BMJ și 
Universitatea Maastricht pot fi 
găsite la https://www.bmj.com/
aboutbmj/evidence-based-pu-
blishing. 
Ne implicăm și într-un pro-

gram de explorare a con-
flictelor de interese, prin 
Evidence, Policy and Influence 
Collaborative (Colaborarea 
Dovezilor, Politicii și Influenței) 
în cadrul Universității din 
Sydney, și într-o evaluare a ca-
lității unui program de instru-
ire pentru recenzorii de spe-
cialitate (PEERSPECTIVES), 
împreună cu Institutul de 
Sănătate Publică de la Charité 
Universitätsmedizin din Berlin. 
Intenționăm să prezentăm re-
zultatele acestor proiecte la al 
nouălea Congres Internațional 
al Evaluării inter pares, din sep-
tembrie 2021, și îi încurajăm și 
pe ceilalți să își prezinte rezul-
tatele.
Este dificilă explorarea pu-

blicării în domeniul cercetă-
rii. Există un consens minim în-
tre reviste în legătură cu prio-
ritățile cercetării și nu au fost 
unanim eacceptate definiții ale 
practicilor de bază, în care se în-
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NUTRIŢIE

BĂTĂLIA PENTRU HRANĂ:  
conflictul pe tema cărnii roşii continuă
Sfatul înțelept că oamenii din țările mai bogate ar fi mai sănătoși dacă ar mânca mai puține 
produse de origine animală, în special din carne de vită, a fost în general necontestat până 
în toamna trecută. După părerea lui Owen Dyer însă, bătălia este încă în toi

Puține studii au produs un șoc de anvergura 
celui generat de ghidul recomandărilor 
privitoare la dietă, publicat în octombrie 2019, în 
Annals of Internal Medicine. După o meta-analiză 
amănunțită, care nu a luat în considerare decât 
studiile randomizate de cea mai bună calitate, 
un comitet internațional de evaluare a ajuns la o 
concluzie diametral opusă recomandării pentru 
sănătatea publică pe care o auzim de mulți ani. 
Conform noii sugestii, adulții ar trebui să mențină 
actualul consum de carne roșie și procesată. 

A spune că reacția provocată a fost dură ar fi un 
eufemism. Un critic a caracterizat studiul ca fiind 
o mostră de "terorism informațional." Un altul 
l-a raportat autorităților, cerându-le să depună 
plângere pentru comportament periculos. 

De atunci, în mass media se tot poartă această 
bătălie dezlănțuită. Au fost aruncate acuzații 
de conflicte de intereste și rea credință, iar 
Universitatea Texas A&M, unde sunt angajați unii 
dintre autorii principali ai studiului, cere acum ca 
Universitatea Harvard să investigheze doi experți 
în nutriție care se numără printre criticii ghidului.

Unde este vita? 
Atât detractorii cât și apă-
rătorii ghidului au reacțio-
nat surprinzător de rapid 
– puțin prea repede în ca-
zul unor detractori, a spus re-
dactorul sus-citatei publicații, 
Christine Laine. Aceasta l-a 
acuzat pe David Katz, direc-
tor al Centrului de Cercetare 
pentru Prevenție Yale-Griffin 
din Connecticut, de încălcarea 
embargoului revistei prin co-
municarea unui manuscris în-
tr-un stadiu timpuriu, cu sco-
pul de a organiza o campanie 
de răspuns rapid înainte de 
publicarea ghidului, acuzație 

negată de Katz și colegii săi. Laine s-a plâns și de fap-
tul că a fost ținta unui spambot care a bombardat-o, în 
numai o jumătate de oră, cu circa 2 000 de reclamații 
aproape identice.

Cine a conceput ghidul? 
Recomandările a fost votate de un comitet alcătuit din 
14 reprezentanți ai unui număr de șapte țări, trei dintre 
membri fiind nespecialiști. De elaborarea ghidului s-a 
ocupat NutriRECS, care se autodescrie ca un grup in-
dependent "neîngrădit de constrângeri instituționale și 
conflicte de interese, având scopul de a realiza un ghid 
de recomandări nutriționale de încredere, bazate pe va-
lorile, atitudinile și preferințele pacienților și ale mem-
brilor comunității." Centrele Cochrane din Polonia 
și Spania sunt partenere. Un alt autor a fost Gordon 
Guyatt, un epidemiolog canadian, care a inventat ter-
menul de "medicină bazată pe dovezi."

Cine sunt criticii? 
Cu patru zile înainte de publicarea articolului, Laine 
a primit o scrisoare în care i se solicita retragerea lui 
temporară, în vederea unei reexaminări mai atente. 
Semnatarii erau personalități ce includeau un fost mi-
nistru al sănătății american, Richard Carmona, ex-pre-
ședinte al American College of Cardiology (Colegiul 
American de Cardiologie), Kim Williams, directori ai 
institutelor de medicină preventivă și nutriție de la uni-
versitățile Harvard, Yale, Tufts, Stanford și University 
of California, din San Francisco.

Despre ce este vorba? 
Doi semnatari de la Harvard, Walter Willett și Frank 
Hu, fac parte din administrația True Health Initiative 
(Inițiativa pentru Sănătate Autorizată), iar David Katz 
este președintele acesteia. Inițiativa se declară a fi dedi-
cată "combaterii datelor false și falselor îndoieli, pentru 
a crea o lume în care bolile pot fi prevenite, folosind 
principiile fundamentale ale modului de viață și medi-
cinei bazate pe dovezi." Laine susține că True Health 
Initiative a creat spambot-ul care i-a invadat căsuța de 
e-mail. Acuzația este respinsă cu tărie de Willett și Hu. 
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Rectorul Universității Texas A&M, unde sunt angajați 
doi dintre autorii articolului despre carnea roșie, i-a ce-
rut în scris președintelui de la Harvard să îi investighe-
ze pe Willett și Hu pentru "defăimarea cercetării științi-
fice și acuzarea pe nedrept a cercetătorilor de la Texas 
A&M de a fi vânduți intereselor industriei." El a scris 
că, într-o prezentare la o conferință de cardiologie, 
Willett a etichetat universitatea Texas A&M și pe unul 
dintre profesorii săi ca reprezentanți ai "Big Beef". 

Ce anume susţin criticii că e greşit în noul ghid? 
Ghidul se limitează la selecția studiilor analizate și la 
greutatea atașată acestora. Standardul de aur al cerce-
tării, studiul controlat randomizat (RCT), este o raritate 
în domeniul nutriției, pentru că ar presupune controlul 
dietei zilnice a oamenilor, de-a lungul mai multor de-
cenii. Cea mai mare parte a cercetării în domeniu este 
observațională, bazându-se, adesea, pe ceea ce oamenii 
își amintesc despre regimul lor alimentar din anii ante-
riori. Lucrarea din Annals a aplicat o metodă de evalua-
re a dovezilor numită GRADE, care reduce drastic do-
vezile observaționale, bazându-se substanțial pe cele 
câteva RCT disponibile. Ca urmare, limitarea consu-
mului de carne a relevat doar "beneficii mici și incerte 
pentru sănătate." Criticii susțin, însă, că GRADE poa-
te fi folosită pentru a sădi sămânța îndoielii în orice do-
meniu în care RCT nu sunt fezabile, ca schimbarea cli-
mei, expunerile la mediu și efectele pe termen lung ale 
medicamentelor. 

Asta e tot? 
Autorii ghidului recunosc că alte recomandări cu pri-
vire la dietă care au arătat existența unor mici influen-
țe favorabile asupra sănătății sugerează, totuși, restrân-
gerea aportului de carne; pe de altă parte, au susținut 
că "alte ghiduri au acordat motivelor ce îi îndeamnă pe 
oameni să consume carne doar puțină atenție ori le-au 
ignorat complet." "Comitetul își exprimă părerea că, 
pentru majoritatea persoanelor, efectele dezirabile (un 
posibil risc mai scăzut de cancer și de efecte adverse 
cardiometabolice) asociate cu reducerea consumului de 
carne nu au cântărit, probabil, mai mult decât efectele 
indezirabile (impactul asupra calității vieții, dificultatea 
de a schimba modul de preparare cultural și personal 
al mâncării și obiceiurile alimentare)." Aceasta i-a de-
terminat să dea o recomandare "slabă" de a "continua 
consumul actual." Însă criticii spun că autorii s-au gră-
bit să anuleze decenii de recomandări de sănătate pu-
blică pe baza a ceea ce ei numesc dovezi slabe – în spe-
cial câtă vreme acele dovezi pe care le-au avut au indi-
cat totuși posibilitatea unui beneficiu moderat pentru 
sănătate prin reducerea aportului de carne.

Cum rămâne cu animalele?
După cum au recunoscut sincer, autorii au ignorat în-
trebările legate de binele animalelor și problema pre-
santă a impactului vitelor asupra mediului. Iar criticii 
susțin că au lăsat deoparte unele studii care îndeplineau 
propriile lor criterii și au comis greșeala de a respin-
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ge RCT cu rezultate surogat relevante, ca nivelurile de 
colesterol.

Ce acuzaţii se aduc în legătură cu conflictele de 
interese?
Acuzațiile respective îl privesc în mod special pe 
Bradley Johnston, autorul principal și fondatorul 
NutriRECS. Într-un număr din 2017 al revistei Annals 
a scris un articol ce punea sub semnul întrebării bene-
ficiile limitării aportului de zahăr, fiind finanțat de un 
cunoscutul grup industrial, International Life Sciences 
Institute (Institutul Internațional al Științelor Vieții).

El nu a declarat finanțarea respectivă în articolul 
despre carnea roșie. Mai târziu a explicat că fonduri-
le pentru cercetările legate de zahăr – nu pentru arti-
col – îi fusese acordate cu peste trei ani în urmă și de 
aceea nu trebuia să le declare, conform ghidului ela-
borat de International Committee of Medical Journal 
Editors (Comitetul Internațional al Redactorilor 
Revistelor Medicale). În februarie 2020 însă, Annals a 
publicat o corecție la declararea conflictelor de inte-
rese în cazul articolului despre carnea roșie, referin-
du-se la o altă bursă, primită mai recent de Johnston, 
prin Texas A&M’s AgriLife Extension, pentru a studia 
grăsimile saturate. Annals a trebuit să actualizeze și de-
clarațiile legate de studiului zahărului, după ce au fost 
primite email-uri de la Associated Press, arătând că 
International Life Sciences Institute avusese un rol mai 
mare decât cel sugerat de către autori.   

Mai sunt şi alte "părţi interesate"?
Îniante de publicarea articolului în Annals, Johnston 
acceptase deja un serviciu la AgriLife, o filială a 
Universității Texas A&M. Directorul de la AgriLife, 
Patrick Stover, a fost coautor al ghidului referitor la car-
nea roșie. AgriLife este finanțată parțial de industrie și 
parțial de Departamentul Agriculturii din SUA. Circa 
1,5% din finanțarea sa de anul trecut a provenit din in-
dustria cărnii de vită. Deși este căminul multor cerce-
tători distinși, nu există nicio îndoială că promovează 
producția de carne – de exemplu, celebrând National 
Bacon Day (Ziua Națională a Șuncii) în decembrie 
2019. Johnston nu a declarat în Annals noua sa numire 
în funcție; aceasta contravine obligațiilor de declarare 
ale revistei, după părerea criticilor săi, care le cer auto-
rilor să menționeze orice poate crea impresia unui con-
flict de interese. 

Cum rămâne cu conflictele criticilor? 
"Nimeni nu vine nestânjenit în acest domeniu," afirmă 
Guyatt, unul dintre autorii ghidului privitor la carnea 
roșie. El le-a spus reporterilor de la The BMJ: "O con-
vingere înrădăcinată pe care ai apărat-o ani de zile poa-
te fi conflictul cel mai greu de învins." 

Laine, redactorul de la Annals, menționează că unii 
dintre criticii studiului au scris cărți ce promovează di-
ete pe bază de plante. Comisia California Walnut a fi-
nanțat Facultatea de Sănătate Publică TH Chan de la 

Harvard, unde lucrează Willett și Hu. Instituția de în-
vățământ superior a emis o declarație care critică ghi-
dul susținut de Annals. Inițiativa The True Health are 
"parteneri de profit" ca producătorul de paste Barilla, 
deși inițiativa "nu primește finanțare de la industrie di-
rect," le-a spus Willett reporterilor de la The BMJ. "În 
plus, din câte știu," a adăugat el, "colegii mei și-au de-
clarat conflictele de interese, în cazul în care le-au avut. 
Eu, personal, nu am niciunul." 

Katz le-a spus celor de la JAMA: "Este o mare diferen-
ță între conflictul de interese... și o confluență a intere-
selor. Nimeni nu m-a plătit vreodată ca să spun ceva în 
care nu cred." Articolul din JAMA a enumerat bursele 
pe care le-a primit Katz, însumând peste 1,7 milioane $ 
(1,3 milioane £) de la câteva companii din industria 
alimentară, incluzând Hershey Foods, Egg Nutrition 
Center și ISOThrive, descrise ca producătoare de "mi-
crohrană", care combate dezechilibrele bacteriene in-
testinale, aflate "la originea afecțiunilor medicale croni-
ce."

Ce urmează? 
Un impas, după cum se pare. "Nici nu știu cum să fo-
losesc un spambot, dacă aș avea așa ceva", a afirmat 
Willett. "Aceeași declarație a făcut-o și dr. Katz de la 
THI [True Health Initiative], care neagă că ar ști ceva 
despre acest lucru. Nu am încălcat embargo-ul stabilit 
de Annals. THI, dr. Hu, eu și, după câte știu, toți cer-
cetătorii, nu am făcut niciun comentariu public până la 
încheierea embargo-ului." 

Un purtător de cuvânt de la Harvard nu a răspuns la 
întrebările despre scrisoarea de la Texas A&M. Willett 
a remarcat: "Cei de la Harvard au spus că au primit 
scrisoarea și nu știu dacă universitatea va mai avea 
vreun comentariu ulterior." 

Să existe, oare, şansa unei rezolvări? 
Katz și Willett, împreună cu coautorii lor, au propus, 
într-un articol publicat în Annals cu multe zile înainte 
de apariția ghidului, o abordare competitivă a cântări-
rii dovezilor atunci când sunt prea puține RCT-uri. Dar 
ghidul exprimă îndoiala că va fi vreodată posibilă ge-
nerarea unor dovezi mai puternice: deficiențele din da-
tele observaționale și obstacolele ce afectează RCT vor 
persista, susțin ei.

Owen Dyer, jurnalist independent, Montreal   
owen_dyer@hotmail.com 

NUTRITION  
Food fight: row over red meat rumbles on   

A se cita: BMJ 2019;368:m397 
Gāsiţi versiunea completā, cu bibliografie, la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m397
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Marea Britanie a pier-
dut un deceniu. Și se vede. 
Sănătatea, evaluată prin spe-
ranța de viață, nu s-a mai 
ameliorat, iar inegalități-
le din sănătate se adâncesc. 
Îmbunătățirea speranței de 
viață, înregistrată de la sfârși-
tul secolului 19 încoace, a în-
ceput să încetinească semnifi-
cativ în 2011. 

În prezent există regiuni ale 
Angliei unde speranța de via-
ță a scăzut și e posibil ca nu-
mărul anilor în care oame-
nii au o stare proastă de să-
nătate să fie chiar în creștere, 
în special în rândul femeilor 
din comunitățile defavorizate 
și din nordul țării – o evoluție 
șocantă. În Marea Britanie, 
ca și în alte state, eram obiș-
niți ca sănătatea să fie tot mai 
bună de la an la an. Oricât de 
rea ar fi starea de sănătate în 
Anglia, cea a populației din 
Scoția, Țara Galilor și Irlanda 
de Nord este și mai rea. 

Cu alte cuvinte, dacă sănă-
tatea nu se mai ameliorează, 
nici societatea nu mai progre-
sează. Dovezile, cumulate la 
nivel global, arată că sănăta-

tea este un parametru adecvat 
al progresului social și econo-
mic. Atunci când o societa-
te se dezvoltă, starea de sănă-
tate tinde să înflorească. Dacă 
în societate există mari inega-
lități sociale și economice, vor 
exista inegalități și în sănăta-
te.1 Starea de sănătate a popu-
lației nu depinde doar de cât 
de bine este finanțat și funcțio-
nează sistemul de servicii me-
dicale, indiferent cât de im-
portant ar fi acest aspect, ci și 
de condițiile în care oamenii 
se nasc, cresc, trăiesc, mun-
cesc și îmbătrânesc, ca și de 
inegalitățile în privința puterii, 
banilor și resurselor. Luați îm-
preună, aceștia sunt determi-
nanții sociali ai sănătății.2

Nu era cazul să aibă loc 
acest regres la nivelul stă-
rii de sănătate a națiunii. În 
2010, atât guvernul laburist 
cât și cel de coaliție care a ur-
mat, condus de Conservatori, 
au fost preocupate de faptul 
că inegalitățile în sănătate din 
Anglia erau prea mari, ceea 
ce impunea măsuri de redu-
cere a lor. Pentru ca măsuri-
le respective să se bazeze pe 

Cum a frânat 
austeritatea 
progresele Angliei în 
sănătate
La 10 ani după raportul său de referință,  
Fair Society Healthy Lives, Michael Marmot 
spune că situația s-a înrăutățit

DECENIUL PIERDUT
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circa un an la un interval de 
cinci ani și jumătate în rândul 
femeilor și la unul de patru ani 
în rândul bărbaților. Din 2011 
până în 2018 s-a înregistrat o în-
cetinire până la un an la un in-
terval de 28 de ani în rândul fe-
meilor și la unul de 15 ani în 
rândul bărbaților. 

Încetinirea este reală. 
Explicațiile sunt, însă, contro-
versate. Eu am convingerea, ba-
zată pe o perspectivă generală a 
tendințelor globale în sănătate, 
că dacă aceasta nu se mai îmbu-
nătățește, înseamnă că nici soci-
etatea nu mai progresează.

Am analizat explicațiile mai 
prozaice și le putem respinge. 
Prima: poate că am atins vâr-
ful speranței de viață și trebuie 
să încetinească un timp. E pla-
uzibil, dar în alte țări europene 
cu speranțe de viață mai mari 
decât Anglia sau în alte regiuni 
din Marea Britanie a continuat 
să crească. Mai avem mult până 
să ajungem la vârf. A doua ex-
plicație: poate că am avut ierni 
grele și epidemii grave de gri-
pă. Mortalitatea crește în aceste 
situații. Analizele pe care le-am 
efectuat pentru noul raport au 
arătat că ritmul de scădere a 
mortalității a încetinit și în restul 
anului, la fel ca în lunile de iar-
nă. Cel mult, efectele iernii ar 
putea justifica între o șesime și o 
optime din încetinirea ritmului. 

Inegalitățile în sănătate, care 
se accentuează în funcție de cât 

date, guvernul mi-a dat, în 2008, 
însărcinarea de-a analiza ce ar 
putea face, împreună cu societa-
tea mai largă, pentru a restrânge 
inegalitățile din sănătate. 

Împreună cu colegii mei 
am convocat la UCL Institute 
of Health Equity (Institutul  
Echității în Sănătate al UCL), 
cum se va numi ulterior, nouă 
grupuri de lucru cu peste 80 de 
experți, pentru a evalua dove-
zile, și am reunit o comisie de 
elită pentru a delibera în pri-
vința lor. Așa a apărut analiza 
Marmot, Fair Society Healthy 
Lives, publicată în 2010.3 
Analiza a fost solicitată de gu-
vernul laburist, fiind bine primi-
tă de guvernul de coaliție într-o 
carte albă a sănătății publice. 

Analiza Marmot a prezentat 
modul în care cheltuielile pu-
blice pentru diferitele politici ar 
putea acționa, prin cursul nor-
mal al vieții, asupra determinan-
ților sociali ai sănătății, diminu-
ând inegalitățile la acest nivel. 
Poate că politica de austeritate 
a fost reduse teoretic, dar în re-
alitate, cheltuielile publice au 
fost tăiate, sub acest stindard, de 
la 42% din venitul național în 
2009-2010 la 35% în 2018-2019.

Într-un raport recent, Health 
Equity in England: the Marmot 
Review 10 Years On (Echitatea 
în sănătate în Anglia: Analiza 
Marmot după 10 ani),4 arătăm că 
austeritatea a făcut victime în 
aproape toate zonele identifica-

te de analiza Marmot ca impor-
tante pentru inegalitățile în sta-
rea de sănătate. Gradul de sără-
cie în rândul copiilor a crescut. 
Centrele pentru copii s-au în-
chis. Finanțarea pentru educa-
ție este la pământ. Există o criză 
a locuințelor și o creștere a nu-
mărului de persoane fără adă-
post. Un număr tot mai mare de 
oameni au venituri insuficien-
te pentru a duce o viață sănătoa-
să și apelează la cantinele soci-
ale. Sunt tot mai multe comuni-
tăți rămase în urmă, care trăiesc 
în condiții grele, cu puține moti-
ve de speranță. 

Dată fiind puterea dovezilor 
în sprijinul determinanților so-
ciali ai inegalităților din sănăta-
te, acest pas înapoi al statului a 
avut, probabil, un efect advers 
asupra sănătății și inegalităților 
din acest domeniu. Nu putem 
spune cu certitudine care dintre 
schimbările asociate cu austeri-
tatea au fost responsabile pentru 
creșterea inegalităților din sănă-
tate și care anume ar putea face 
rău în viitor, dar cifrele din ana-
liza Marmot arată un impact ne-
gativ în toate domeniile vieții.

Creşterea inegalităţilior 
în funcţie de regiune şi de 
gradul de sărăcie 

Aplatizarea curbei ascenden-
te a speranței de viață este pro-
nunțată. Din 1981 până în 2010, 
speranța de viață a crescut cu 

Numărul 
anilor trăiți 
cu o stare 
de sănătate 
proastă a 
crescut între 
2009-2011 
și  
2015-2017: 
de la 15,8 
la 16,2 la 
bărbați și 
de la 18,7 la 
19,4 la femei
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Speranța de viață pentru bărbați și femei în Anglia, 1981-2018. Bazat pe  
datele ONS, 2019

Speranța de viață la naștere după sărăcirea zonei (decile) și sexul subiecților 
în Anglia, 2016-2018. Bazat pe datele de la Public Health England, 20205
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(Organizația pentru Cooperarea 
și Dezvoltare Economică), pe 
ultimele poziții fiind Mexic și 
Grecia.6 

Dacă ar fi fost presate, guver-
nele ar fi negat, probabil, că po-
litica a avut ca scop să-i sără-
cească și mai mult pe cei săraci 
și să le permită primilor 1% să-și 
continue traiectoria – întrerup-
tă pentru puțin timp de criza fi-
nanciară globală – acumulării 
unei părți mai mari a venitu-
lui și bogăției naționale. Acesta 
a fost însă efectul. Schimbările 
în politica taxelor și beneficiilor, 
aplicate în 2015, au fost net re-
gresive, astfel încât cei cu veni-
turi mai mici s-au confruntat cu 
o reducere mai drastică a câș-
tigului personal.7 Scăderea su-
melor alocate serviciilor și gu-
vernului local au afectat cel mai 
puternic zonele și familiile defa-
vorizate.

Nu e deloc surprinzător fap-
tul că o tăiere de 40% a cheltu-
ielilor pentru ajutorul social al 
familiilor a avut efecte negative; 
la fel, reducerea cu 31% a chel-
tuielilor guvernului local în cele 
10% regiuni cele mai defavori-
zate, față de numai 16% în cele 
10% cu gradul minim de sără-
cie; iar finanțarea pentru a șa-
sea formă de educație continuă 
a scăzut cu 12% per elev.8 Dacă 
arhitecții acestor politici și-au 
imaginat că toți acei bani erau 
irosiți, dovezile arată că s-au în-
șelat – noul nostru raport atestă 
apariția unor substanțiale efecte 
negative ale austerității.

E greu de spus care dintre 
acestea ar putea fi răspunzătoa-
re în cea mai mare măsură pen-
tru accentuarea inegalităților din 
sănătate, dată fiind interdepen-
dența lor. În raportul 10 Years 
On (După 10 ani) examinăm 
impactul în cinci din cele șase 
domenii de recomandări din 
analiza Marmot: de-a oferi fie-
cărui copil cel mai bun start în 
viață, de-a asigura accesul la e-
ducație și învățământ pe tot tim-
pul vieții, de-a îmbunătăți con-
dițiile de angajare și de muncă, 

e de defavorizată sau de sprijini-
tă regiunea, susțin afirmația mea 
că adevăratele cauze ale eșecului 
demersurilor de ameliorare a să-
nătății sunt sociale. Relația dintre 
sărăcie și sănătate este progre-
sivă. Clasificarea regiunilor ță-
rii după indicele de lipsuri mul-
tiple scoate în evidență un gra-
dient pronunțat și constant: cu 
cât e mai defavorizată zona, cu 
atât e mai mică speranța de via-
ță. În 2016-2018, bărbații care 
se încadrau în procentul de 10% 
din zona cel mai puțin defavo-
rizată din Anglia aveau speran-
ța de viață cu 9,5 ani mai mare 
decât cei din regiunea cu cele 
mai multe lipsuri; la femei, di-
ferența a fost de 7,7 ani (figura). 
În 2010-2012, diferența a fost de 
9,1 ani la bărbați și 6,8 ani la fe-
mei. În rândul femeilor care se 
încadrau în procentul de 20% 
al zonelor cele mai defavorizate 
nu a existat nicio îmbunătățire, 
ceea ce relevă un contrast izbitor 
față de același procent al celor 
mai favorizate, unde procesul de 
ameliorare a fost continuu. 

Există diferențe regionale bi-
necunoscute în mortalitate și 
speranța de viață –persoane-
le din nordul Angliei sunt mai 
bolnave, de exemplu. Lipsurile 
și geografia se intersectează în 
puncte importante. În cazul ce-
lor care trăiesc în zonele cu gra-
dul de sărăcie cel mai scăzut 
(10%), diferența regională în 
ceea ce privește speranța de via-
ță este mică. Dacă sunteți prin-
tre cei mai favorizați 10%, nu 
prea are importanță în care re-
giune a țării trăiți, subgrupul 
dumneavoastră demografic va 
beneficia de îmbunătățirea spe-
ranței de viață. Cu cât este mai 
defavorizată zona, cu atât mai 
mare va fi și dezavantajul de a 
trăi în nord, în comparație cu 
Londra și cu sud-estul. Speranța 
de viață a scăzut, în special la 
femei, în cele mai defavoriza-
te regiuni (10%) din nord-est, 
Yorkshire și Humberside, și alte 
regiuni din afara Londrei și din 
nord-vestul țării. 

Speranța de viață este folo-
sită ca indicator, dar sănăta-
tea reflectă mai mult decât o 
simplă estimare a duratei vie-
ții. Gradientul social în ceea ce 
privește speranța de viață sănă-
toasă este mai abrupt decât cel 
al speranței de viață. Iar numă-
rul anilor trăiți cu o stare de să-
nătate proastă a crescut, între 
2009-2011 și 2015-2017, de la 
15,8 la 16,2 la bărbați și de la 
18,7 la 19,4 la femei.

Reducerea rolului statului 

Guvernele alese în Marea 
Britanie în 2010 și 2015 au avut 
ca platformă politică centrală 
austeritatea. Obiectivul declarat 
a fost refacerea creșterii econo-
mice prin restrângerea cheltu-
ielilor publice. Cel puțin pentru 
una dintre măsuri nu a fost efici-
entă: cea care a afectat creșterea 
salarială. Comparațiile interna-
ționale ale creșterii salariale în-
tre 2007 și 2018 arată că Marea 
Britanie, cu minus 2%, s-a situ-
at pe antepenultimul loc în cla-
samentul a 35 de țări bogate 
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de-a asigura venituri suficiente 
pentru ca oamenii să poată duce 
o viață sănătoasă, de a promova 
zone și comunități viabile. 

Primii ani de viaţă şi 
asigurarea locuinţelor

Investiția în primii ani de via-
ță este generatoare de speran-
ță pentru viitor. Tendințele ne-
favorabile din ultimul deceniu 
nu explică tendințele sănătății 
din aceeași perioadă, dar pot su-
gera ceea ce se va întâmpla în 
continuare. Primii ani de via-
ță sunt esențiali; nu doar pen-
tru sănătate, ci și pentru dezvol-
tare – cognitivă, lingvistică, so-
cială, emoțională – și abilități 
comportamentale. O dezvoltare 
adecvată în prima parte a copi-
lăriei anticipează o performan-
ță școlară bună care, la rândul 
ei, anticipează mai multe posibi-
lități educaționale și ocupaționa-
le și condiții de viață mai bune 
în viața adultă. Invers, experien-
țele nefavorabile din copilărie 
aruncă o umbră lungă, antici-
pând boala mintală și fizică mai 
târziu în viață. În general, ceea 
ce se întâmplă în primii ani de 
viață, atât bine, cât și rău, influ-
ențează abilitățile individuale pe 
parcursul vieții. Subliniem fap-
tul că mediul – având control a-
supra vieții omului – are un rol 
crucial pentru sănătate și pen-
tru inegalitățile din sănătate, în-
cepând cu o bună dezvoltare în 
copilăria timpurie și cu protec-
ția față de experiențele negative 
din acea perioadă și continuând 
cu asigurarea, la vârsta adultă, 
a unui cuantum de resurse su-
ficient pentru a duce o viață pe 
care are motive să o aprecieze. 
Lipsa unui venit acoperitor pen-
tru plata chiriei sau hrana co-
piilor afectează profund senti-
mentul de control asupra pro-
priei vieți. 

Primii ani de viață contribu-
ie la inegalitățile din sănătate în 
perioada adultă din cauza gra-
dientului social. Pe măsură ce 
cresc lipsurile se înregistrează 

mai rar o dezvoltare optimă în 
prima copilărie și sunt mai frec-
vente experiențele nefaste ale 
copilului. Prin urmare, strategi-
ile pentru reducerea inegalități-
lor în sănătate trebuie să inclu-
dă atât îmbunătățirea servicii-
lor ce întrerup legătura dintre 
sărăcie și consecințele ei negati-
ve pentru copii, cât și reducerea 
lipsurilor în copilărie. Semnele 
actuale nu sunt bune. S-a esti-
mat că 1 000 de centre pentru 
copii Sure Start (Un start sigur) 
au fost nevoite să se închidă 
ca urmare a tăierilor bugeta-
re instituite de guvernul local.9 
Binevenitul sprijin acordat pen-
tru îngrijirea copiilor preșcolari 
mai mari nu compensează desfi-
ințarea acestor centre. 

Un indicator intens folosit 
pentru cuantificarea sărăciei co-
piilor este proporția celor care 
trăiesc în gospodării cu mai pu-
țin de 60% din venitul medi-
an. În 2009-2012, sărăcia în 
rândul copiilor a fost de 18%, 
crescând la 20% în 2015-2018. 
Dar și costul locuinței poate 
duce oamenii în starea de să-
răcie. După luarea în calcul a 
costurilor locuințelor, sărăcia 
în rândul copiilor a crescut de 
la 28% în 2009-2012 la 31% în 
2015-2018.

Criza locuințelor contribuie 
la creșterea costurilor. Proporția 
oamenilor care plătesc peste o 
treime din venitul lor pentru 
costurile locuinței urmează, fără 
să ne surprindă, gradientul so-
cial, dar a crescut în toate gru-
purile de venituri; astfel, în gru-
pul cu cele mai mici 10% veni-
turi din 2016-2017, 38% dintre 
familii plăteau peste o treime 
din venitul lor pentru locuință, 
față de numai 28% cu un dece-
niu în urmă.

E momentul să acţionăm

În analiza Marmot din 2010 
scriam: "Inegalitățile în sănătate 
nu sunt inevitabile și pot fi redu-
se semnificativ. Ele sunt genera-

te de inegalitățile evitabile din 
societate." 

Într-un raport de la Royal 
Society for Public Health 
(Societatea Regală pentru 
Sănătatea Publică) s-a afirmat că 
am abordat dovezile și strategia 
mai mult sau mai puțin corect. 
Societatea a realizat un sondaj 
al opiniilor membrilor ei și ale 
unei comisii de experți în legă-
tură cu principalele succese ob-
ținute în domeniul sănătății pu-
blice din Marea Britanie, de la 
începutul secolului 21 și până în 
prezent. Pe primele trei locuri 
erau interzicerea fumatului, taxa 
pe zahăr și analiza Marmot.10 

Din păcate, așa cum subli-
niem în raport, nu există ci-
fre de rutină pentru speranța 
de viață pe baza rasei sau etni-
ei. Staisticile disponibile arată că 
jumătate din grupurile minorită-
ților etnice – în majoritate de o-
rigine africană, asiatică și com-
binată – au o speranță de viață 
fără dizabilitate semnificativ mai 
mică decât bărbații și femeile de 
rasă albă britanici. 

La ora actuală am elaborat un 
nou set de recomandări pe baza 
modelului intelectual al anali-
zei Marmot. Este părerea noas-
tră fermă că astfel de recoman-
dări sunt vitale pentru crearea 
unei societăți drepte și durabi-
le pentru generațiile prezente și 
cele viitoare.
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cercetare

Întrebarea studiului  Este asociat 
consumul de ouă cu riscul de apariție 
a bolii cardiovasculare?

Metode  Analizele de cohortă din 
SUA au inclus 83 349 de femei din 
Nurses’ Health Study (Studiul sănă-
tății asistentelor medicale) (1980-
2012), 90 214 de femei din Nurses’ 
Health Study II (1991-2013) și 42 
055 de bărbați din Health Professi-
onals’ Follow-Up Study (Studiul de 
monitorizare a cadrelor medicale) 
(1986-2012). Niciun participant nu 
avea, în momentul inițial, nici boală 
cardiovasculară, nici diabet de tip 2, 
nici cancer. Au fost realizate, totoda-
tă, o sinteză sistematică a literaturii 
de specialitate și meta-analiza studii-
lor de cohortă prospective. Rezultatul 
principal l-a constituit boala incidentă 
cardiovasculară, care a inclus infarc-

tul miocardic non-fatal, boala coro-
nariană cardiacă fatală și accidentul 
vascular.
 
Răspunsul și limitele studiului  De-a 
lungul unei perioade de 32 de ani 
de monitorizare (>5,54 milioane de 
ani-persoană) au fost identificați 
14 806 participanți cu boală cardio-
vasculară incidentă în trei cohorte 
americane. În analiza tuturor variabi-
lelor la un loc, consumul de cel puțin 
un ou pe zi nu a fost asociat cu riscul 
de boală cardiovasculară incidentă, 
după ajustarea pentru modul de viață 
și factorii alimentari actualizați asoci-
ați cu aportul de ouă (risc relativ pen-
tru minimum un ou pe zi vs mai puțin 
de un ou pe lună 0,93, interval de 
încredere 95% de la 0,82 la 1,05). În 
meta-analiza actualizată a studiilor de 
cohortă prospective (33 de estimări 
ale riscului, 1 720 108 participanți, 
139 195 de evenimente de boală car-
diovasculară), o creștere cu un ou pe 
zi nu a fost asociată cu riscul de boală 
cardiovasculară (riscul relativ gru-

pat 0,98, interval de încredere 95% 
0,93–1,03, I2=62,3%). În analizele 
stratificate după localizarea geogra-
fică (P pentru interacțiune=0.07), 
nu a fost găsită nicio asociere între 
consumul de ouă și riscul de boală 
cardiovasculară în cohortele din SUA 
(risc relativ 1,01, interval de încre-
dere 95% 0,96-1,06, I2=30,8%) și 
cohortele europene (1,05, 0,92–1,19, 
I2=64,7%), ci doar o corelație invers 
proporțională în cohortele asiatice 
(0,92, 0,85–0,99, I2=44,8%). O limită 
este reprezentată de colectarea da-
telor despre dietă prin chestionarele 
de frecvență alimentară, ce ar putea 
duce la unele erori de măsurare.

Ce aduce nou prezentul studiu  Re-
zultatele celor trei studii de cohortă 
din SUA și meta-analiza actualizată 
arată că un consum moderat de ouă 
(până la un ou pe zi) nu este asociat 
cu riscul de boală cardiovasculară în 
general și pare să fie corelat cu un 
risc ușor mai scăzut de boală cardio-
vasculară la populațiile asiatice.  

CERCETARE ORIGINALĂ  Trei studii de cohortă prospective, de mare amploare, din SUA, sinteză sistematică 
şi meta-analiză actualizată

Consumul de ouă şi riscul 
de boală cardiovasculară  
Drouin-Chartier J-P, Chen S, Li Y și colab.

Consumul de ouă şi boala cardiovasculară 

Riscurilor relative ajustate pentru multivariabilele cumulate (trei cohorte nord-americane) (intervale de încredere 95%) ale bolii 
cardiovasculare incidente în funcție de frecvența consumului de ouă întregi 

Boală cardio-   Frecvența consumului de ouă  
vasculară în total <1 pe lună 1 până la <4 pe lună  1 până la <3 pe săptămână  3 până la <5 pe săptămână 5 până la <7 pe săptămână ≥1 pe zi
Nr. de evenimen-
te/ani-persoană 1058/457330  3364/1 436 094  6416/2 197 074  3042/1 159 160  533/166 930  393/123 726 
Rata incidenței (pe  
105 ani-persoană)  231  234  292  262  319  318
Modelul   
multivariabilelor* 1.00 (Referință)  0.98 (0.91 - 1.06)  0.98 (0.91 - 1.05)  0.92 (0.85 - 1.00)  1.01 (0.90 - 1.13)  0.93 (0.82 - 1.05)  
*Stratificate după perioada calendaristic (intervale de doi ani) și cohortă și ajustate pentru următoarele variabile: vârstă, rasă, istoric familial de infarct miocardic, 
hipercolesterolemia și hipertensiunea în momentul inițial, fumatul, indicele masei corporale, activitatea fizică, folosirea contraceptivelor orale și a hormonilor 
postmenopauză (numai Nurses’ Health Studies), consumul de alcool, folosirea multivitaminelor, aportul energetic total și consumul de alimente asociate cu cel de ouă 
în SUA (lapte cu conținut complet de grăsimi, carne roșie neprocesată, carne procesată, șuncă, cereale rafinate, fructe, legume, cartofi, cafea, sucuri de fructe și băuturi 
îndulcite cu zahăr).
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Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 
datelor. Cohortele din Nurses’ Health Studies 
(NHS), NHS II și Health Professionals’ Follow-Up 
Study sunt finanțate prin burse de la Institutele 
Naționale de Sănătate (NIH). JPDC este sprijinit 
printr-o bursă postdoctorală Banting de 
Institutele Canadiene de Cercetare în Sănătate. 
FBH și SNB au burse acordate de NIH. Detaliile 
complete ale conflictelor de interese sunt 
disponibile pe bmj. com. Informațiii suplimentare, 
referitoare la procedurile de obținere și 
accesare a datelor cohortelor sunt disponibile la 
https://www.nurseshealthstudy.org/researchers 
(email: nhsaccess@channing.harvard.edu) și 

https://sites.sph.harvard.edu/hpfs/for-
collaborators 
Înregistrarea sintezei sistematice 
PROSPERO CRD42019129650. 

Egg consumption and cardiovascular disease
ORIGINAL RESEARCH Three large 
prospective US cohort studies, systematic 
review, and updated meta-analysis
Egg consumption and risk of
cardiovascular disease
A se cita: BMJ 020;368:m513 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m513 

COMENTARIU  Nu mai număraţi ouăle şi treceţi la modele de 
alimentaţie mai sănătoase în general!
Pot, oare, următoarele două afir-
mații să fie adevărate concomitent? 
Prima, că ouăle (cu precădere de 
găină) sunt un aliment integral de 
bază, consumat frecvent în rândul 
diverselor populații și culturi, ce 
susține într-o manieră accesibilă 
nevoile nutriționale ale societăți-
lor. A doua, că oul este o bombă 
ovoidă de colesterol alimentar, care 
perpetuează un risc crescut de boală 
cardiovasculară pentru populațiile 
din întreaga lume.1, 2 

Dovezi convingătoare arată că 
prima afirmație este adevărată, în 
special când sunt privite dintr-o 
perspectivă a nutriției de bază sau a 
sănătății publice.2 A doua afirmație 
a atras atenția cercetătorilor, clinici-
enilor și publicului de mai bine de 
50 de ani, fiind o ipoteză tradițio-
nală care a prezentat ouăle ca pe o 
sperietoare nutrițională prin riscul 
cardiovascular potențial.3 Rămăși-
țele acestei ipoteze au reprezentat 
un stimulent pentru un număr mare 
de cercetări, incluzând, cel mai 
recent, contribuția substanțială a lui 
Drouin-Chartier și a colegilor săi.4

Autorii citați au examinat consu-
mul obișnuit de ouă (evaluat prin 
chestionarele de frecvență alimen-
tară) și riscul de boală cardiovascu-
lară de-a lungul mai multor decenii 
de monitorizare, într-o analiză 
actualizată la nivel individual a trei 
cohorte prospective din SUA. 

La peste 215 000 de femei și băr-
bați fără boli cronice semnificative 

în momentul inițial, cercetătorii nu 
au găsit nicio asociere între aportul 
de ouă și riscul de boală cardiovas-
culară incidentă. Un set de analize 
amănunțite de sensibilitate au susți-
nut rezultatele principale. 

Chestionarele de frecvență ali-
mentară constituie un instrument 
brut, dar evaluarea consumului de 
ouă a demonstrat validitate și cre-
dibilitate în aceste cohorte. Un alt 
element forte corelat este evaluarea 
repetată a alimentației, alături de o 
analiză foarte cuprinzătoare a facto-
rilor ce ar putea confunda asocierea 
dintre dietă și boala cardiovascula-
ră. 

De asemenea, autorii asigură un 
rezumat cantitativ general al dove-
zilor din alte studii prospective de 
cohortă care au pus aceeași întreba-
re. Analiza a inclus peste 1,7 milioa-
ne de participanți (33 de estimări 
ale riscului) și nu a observat nicio 
asociere în privința rezultatelor 
principale.

Convingător nule 
Rezultatele acestui studiu sunt 
convingător nule, cu excepția unei 
perechi de rezultate de subgrup. 

Cele mai bune dovezi pentru 
cardioprotecție susțin 
schimbarea regimului 
alimentar general al fiecărei 
persoane prin trecerea la o 
dietă DASH sau mediteraneană
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Cu toate acestea, nu ar trebui să 
ne punem toate ouăle în acest coș 
observațional în vederea unor re-
comandări oficiale privind consu-
mul de ouă. Date fiind dificultățile 
unice din cercetarea în nutriție,7 
este necesară triangularea dovezilor 
din studii cu designuri și populații 
diferite, pentru a asigura cea mai 
puternică bază de răspunsuri la 
întrebările despre dietă și boală. 

Nu se întrevede vreo serie de stu-
dii mari, randomizate, cu intervenții 
bine definite legate de aportul de 
ouă și cu rezultate clinice confirma-
te de-a lungul unui deceniu. Așadar, 
ne lipsește coșul de dovezi teoretice 
"standard de aur". Avem, totuși, 
alte coșuri: o meta-analiză recentă a 
unor studii clinice randomizate im-
plicând intervenții alimentare a ară-
tat că un aport mai ridicat de ouă a 
dus la concentrații serice mai mari 
ale lipoproteinei cu densitate joasă 
(LDL) a colesterolului,8 extinzând 
rezultatele anterioare.9 Este adevă-
rat că LDL-colesterolul crescut este 
un factor cauzal în privința riscului 
de boală cardiovasculară,10 ceea ce 

destabilizează puțin baza de dovezi 
și agită discuția.

În context 
Atenția dată de mass-media 
și reacțiile la cercetarea lui 
Drouin-Chartier și a colegilor săi 
fie o vor înrăma ca pe ultima minge 
de voleu într-un meci de tenis epic 
între două tabere, fie o vor condam-
na din cauza protocolului de lucru 
al studiului. Prin urmare, trebuie să 
filtrăm zgomotul și să luăm acasă 
un mesaj bazat pe dovezi.

 Atunci când aportul frecvent de 
ouă este în contextul unui regim 
alimentar general de tip cardiopro-
tector sau când ouăle sunt mân-
cate pentru asigurarea unor nevoi 
nutriționale esențiale, probabil nu 
sunt motive de îngrijorare. Dacă 
ouăle sunt consumate frecvent în 
contextul unui regim alimentar tipic 
occidental (cantități mari de cereale 
rafinate, zahăr adăugat, carne roșie 
și procesată și alimente ultraproce-
sate), cele mai bune dovezi pentru 
cardioprotecție susțin schimbarea 
regimului alimentar general cu o 

dietă pentru combaterea hiperten-
siunii (DASH) sau mediteraneană. 
Ambele diete sunt susținute de 
dovezi bune din studii cu diferite 
protocoale de lucru.11 Din păcate, 
adoptarea unei astfel de diete este 
mai ușor de zis decât de făcut, fără 
schimbări structurale de anvergură 
în mediul nostru nutrițional gene-
ral.12 

Pentru a formula o concluzie, 
alimentele separate ar putea avea 
semnificație contextuală pentru 
sănătate, dar un ansamblu complex 
și extins de cercetări în nutriție și 
alimentație susține efectiv axarea 
actuală a recomandărilor și ghi-
durilor pe tipurile de alimentație 
generală.13

Andrew O Odegaard  
aodegaar@uci.edu 
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Întrebarea studiului  Ce indici 
există pentru cuantificarea mul-
timorbidității în comunitate, în afară 
de numărarea bolilor?

Metode  Actuala sinteză sistematică 
a explorat șapte baze de date de cer-
cetare medicală pentru a găsi lucrări 
ce prezintă indici de multimorbiditate 
noi. Indicii de interes au inclus mai 
multe informații decât numărarea bo-
lilor și nu s-au axat pe comorbiditatea 
cu o boală specifică, fiind concepuți 
pentru a fi folosiți în rândul adulților 

Cuantificarea 
multimorbidităţii nu  
numai prin numărarea 
bolilor
Stirland LE, González-Saavedra L, Mullin DS, 
Ritchie CW, Muniz-Terrera G, Russ TC 

Rezumatul 
componentelor 
indicilor și al 
rezultatelor evaluate 
inițial

Re
zu

m
at

ul
 co

m
ponentelor in

dicilor și al rezultatelor

Rezultatele evaluate prin indici

Numărări 
de me-

dicamente 
ponderate

Le-am 
insiruit 

in sensul 
acelor de 
ceasornic

Indicatori 
fiziologici

Grupuri de 
diagnostice 
ponderate

Grupuri de 
diagnostice 
cu surplus 

de informații

Numărări 
de boli 

ponderate

Numărări 
de boli cu 
surplus de 
informații

Mortalitatea

Internarea în 
spital

Folosirea 
asistenței 
medicale

Costurile 
pentru 

îngrijirea 
sănătății

Folosirea 
medicamentelor

Dizabilitatea
Funcționarea 

fizică

Indicatorii 
fiziologici

Funcționarea 
zilnică

Sănătatea 
mintală

Calitatea vieții

CERCETARE ORIGINALĂ  Sinteză sistematică şi ghid pentru alegerea indicelui potrivit
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Întrebarea studiului  Este asociată prescrierea antibiotice-
lor macrolide în timpul sarcinii cu un risc crescut de efecte 
adverse la copii? 

Metode  Actualul studiu de cohortă bazat pe populație a 
folosit înregistrări de la United Kingdom Clinical Practice 
Research Datalink. Cohorta a inclus 104 605 copii născuți 
între 1990 și 2016, ai căror mame au primit, din a patra 
săptămână gestațională până la naștere, monoterapie 
pe bază de macrolide (eritromicină, claritromicină ori 
azitromicină) sau de penicilină. Indicatorii rezultatului 
principal au fost riscurile oricărei anomalii semnificative 
și a malformațiilor majore specifice de sistem (nervos, 
cardiovascular, gastrointestinal, genital și urinar) după 
prescrierea de macrolide ori de penicilină în timpul primu-
lui trimestru (din săptămâna a patra gestațională până la a 
13-a), în al doilea spre al treilea trimestru (din săptămâna 
a patra gestațională până la naștere) sau în orice trimestru 
de sarcină. În plus, au fost analizate riscurile de paralizie 
cerebrală, epilepsie, deficit de atenție cu hiperactivitate și 
tulburare de spectru autist. Au fost făcute ajustări pentru 
factorii de confuzie potențiali. 

R[spunsul ;i limitele studiului  Malformațiile majore 
au fost înregistrate la 186 din 8 632 de copii (21,55 la 
1 000) ai căror mame au primit antibiotice macrolide 
și la 1 666 din 95 973 de copii (17,36 la 1 000) ai căror 
mame au fost tratate cu peniciline în timpul sarcinii. 
Prescrierea de macrolide în timpul primului trimestru 
a fost asociată cu un risc crescut de orice malformație 
majoră (27,65 vs 17,65 la 1 000; risc relativ ajustat 1,55, 
interval de încredere 95% 1,19–2,03) și în mod specific de 
malformații cardiovasculare (10,60 vs 6,61 la 1 000; 1,62, 
1,05–2,51). Prescrierea de macrolide în orice trimestru 
a fost corelată cu un risc mărit de malformații genitale 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă bazat pe populaţie 

Asocierile între prescrierea antibioticelor 
macrolide în timpul sarcinii şi efectele 
adverse la copii, în Marea Britanie
Fan H, Gilbert R, O’Callaghan F, Li L 

în comunitate sau la nivelul popu-
lației. Analiza a sintetizat și evaluat 
fiecare indice în funcție de compo-
nentele sale și de rezultatele incluse 
în design-ul original. A fost examinată 
separat includerea oricărui aspect de 
sănătate mintală fie ca o comorbidita-
te, fie ca un rezultat.

Răspunsul și limitele studiului  Anali-
za a inclus 35 de lucrări după verifi-
carea criteriilor de eligibilitate. În pri-
vința componentelor indicilor, 25 de 
indici au folosit boli (ponderate sau în 
combinație cu alți parametri), cinci au 
utilizat categorii de diagnostic, patru 
au folosit numărări de medicamente 
ponderate și unul a utilizat indicatori 
fiziologici. Rezultatele estimate ale in-
dicilor originali au inclus mortalitatea 
(18 indici), folosirea îngrijirilor medi-

cale sau costurile acestora (13 indici), 
internările în spital (13 indici) și cali-
tatea vieții legată de sănătate (șapte 
indici). Douăzeci și nouă de indici 
au examinat un aspect al sănătății 
mintale, majoritatea considerându-l 
o comorbiditate. Limitele acestei 
analize includ omisiunea indicilor 
utilizabili în cazul pacienților spitali-
zați și excluderea celei mai frecvente 
metode de cuantificare a multimorbi-
dității, numărarea bolilor. Meta-ana-
liza și compararea performanței 
indicelui în estimarea rezultatelor nu 
a fost posibilă din cauza diversității 
design-urilor.

Ce aduce nou prezentul studiu  Sunt 
disponibili 35 de indici de multimor-
biditate, cu diferite componente și 
rezultate. Actuala sinteză recomandă 

12 indici adecvați pentru scopuri 
specifice. 
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Lucrarea de față a fost 
finanțată de Medical Research Foundation 
(Fundația pentru Cercetare Medicală) și 
Medical Research Council (Consiliul Cercetării 
Medicale), printr-o bursă acordată lui LES 
(MR/J000914/1). Autorii  declară că nu au 
niciun conflict de interese. Termenii de căutare 
sunt disponibili în materialul suplimentar 
online. 

Înregistrarea studiului PROSPERO 
CRD42017074211.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and 
guide to index choice
Measuring multimorbidity beyond counting 
disease
A se cita: BMJ 020;368:m160 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m160
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(4,75 vs 3,07 la 1 000; 1,58, 1,14–2,19; în principal 
hipospadias). Nu s-a găsit nicio asociere semnificativă 
statistic pentru alte malformații specifice de sistem sau 
pentru tulburări de neurodezvoltare. Rezultatele au fost 
fără echivoc la analizele de sensibilitate. S-a investigat 
doar prescrierea antibioticelor, nu eliberarea ori folosirea 
lor, ce nu au fost înregistrate în baza de date.

Ce aduce nou prezentul studiu  Prescrierea antibioticelor 
macrolide în primul trimestru de sarcină a fost asociat cu 
un risc de orice malformație majoră și în mod specific de 
malformații cardiovasculare, în comparație cu antibiotice-
le peniciline. Prescrierea antibioticelor macrolide în orice 

trimestru a fost corelată cu un risc crescut de malformații 
genitale.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. HF a primit 
fonduri de la Child Health Research CIO Trust și China Scholarship 
Council. RG primește finanțare de la Health Data Research UK. Autorii 
declară că nu au conflicte de intereste. Nu sunt disponibile date 
suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Population based cohort study
Associations between macrolide antibiotics prescribing during 
pregnancy and adverse child outcomes in the UK 
A se cita: BMJ 2020;368:m331 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m331

Asocierea dintre efectele adverse selecționate la copil și prescrierea de antibiotice macrolide (Mac) (versus penicilină (Pen) înainte sau după sarcină, 
după momentul eliberării rețetei. Primul trimestru=4-13 săptămâni gestaționale; trimestrul 2-3=de la 14 săptămâni gestaționale până la naștere; orice 
trimestru=de la patru săptămâni gestaționale până la naștere. Consultați lucrarea completă pe bmj.com pentru a vedea factorii de ajustare

                                                                    Nr. de evenimente   Risc la 1 000 de nașteri vii Risc relativ ajustat Risc relativ ajustat Valoarea P
Rezultat advers Mac Pen Mac Pen (95% CI) (95% CI)

Orice  malformație  majoră 

50-10 săptămâni înainte de sarcină  

Primul trimestru  

Trimestrul 2-3  

Orice trimestru 

Malformația cardiovasculară 

50-10 săptămâni înainte de sarcină  

Primul trimestru  

Trimestrul 2-3  

Orice trimestru 

Malformația genitală 

50-10 săptămâni înainte de sarcină  

Primul trimestru  

Trimestrul 2-3  

Orice trimestru

Risc major Pen Risc major Mac

Întrebarea studiului  Care este riscul de efecte adverse 
asupra sarcinii ca urmare a expunerii la duloxetină?

Metode  Actualul studiu de cohortă a fost realizat în rândul 
femeilor însărcinate cu asigurare publică de sănătate din 
SUA în perioada 2004-2013. Expunerea la medicamentul 
testat a fost comparată atât cu neexpunerea la el cât și cu 
expunerea la inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei, 
la venlafaxină și la duloxetină înainte de sarcină, dar nu în 
timpul acesteia. Rezultatele analizate au inclus malforma-

Rezultatele materne şi cele fetale în urma 
expunerii la duloxetină în timpul sarcinii
Huybrechts KF, Bateman BT, Pawar A și colab.

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă
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țiile congenitale globale, malformațiile cardiace, nașterile 
premature, nou-născuții mici pentru vârsta gestațională, 
pre-eclampsia și hemoragia postpartum. A fost folosită 
stratificarea fină pe scorul propensității pentru a explica o 
gamă largă de variabile cu efect de confundare. Analizele 
de sensibilitate au verificat cât de ferme erau rezultate-
le luând în considerare posibilitatea atacării validității 
studiului. 

R[spunsul ;i limitele studiului  Dimensiunile cohortelor 
pentru rezultatele de interes s-au situat între 1,3 și 4,1 
milioane. Numărul femeilor expuse la duloxetină a variat 
în funcție de cohortă și de contrastul expunerii și a fost de 
circa 2 500-3 000 pentru expunerea la începutul sarcinii 
și de 900-950 pentru expunerea în ultima parte a sarcinii. 
Rezultatele sugerează că este improbabil ca expunerea la 
duloxetină în timpul sarcinii să crească semnificativ riscul 
de malformații congenitale în general, pe cel de nașteri 
premature sau de preeclampsie, dar poate fi asociat cu un 
risc accentuat de hemoragie postpartum și cu o creștere 
mică a riscului de malformații cardiace. Limitele studiului 
includ clasificarea greșită a potențialului de expunere și a 
rezultatului și confundarea  reziduală.

Ce aduce nou prezentul studiu  Acest amplu studiu con-
trolat sugerează că este improbabil ca duloxetina să fie un 

teratogen major. În timp ce se monitorizează în continuare 
siguranța duloxetinei pe măsura acumulării datelor, posi-
bilele creșteri mici ale riscului de obținere a unor rezultate 
relativ neobișnuite trebuie să fie ponderate față de benefi-
ciile tratării depresiei și durerii în timpul sarcinii, atât pentru 
sănătatea mamei cât și pentru cea a copilului. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Studiul a fost 
finanțat de o bursă nerestricționată de la Eli Lilly la Brigham și  
Women’s Hospital. Consultați lucrarea completă pe bmj.com pentru a 
vedea conflcitele de interese. Versiunile integrale ale protocolului și 
raportului studiului pot fi descărcate de pe  
(http://www.encepp.eu/encepp/openAttachment/fullProtocol/16045). 

Înregistrarea studiului EUPAS 15946.

ORIGINAL RESEARCH Cohort study
Maternal and fetal outcomes following exposure to duloxetine  
in pregnancy 
A se cita: BMJ 2020;368:m237 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m237

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Riscurile absolute și cele relative complet ajustate ale obținerii unor rezultate nefavorabile la mamă și la făt, în funcție de expunerea maternă la 
duloxetină

  Duloxetină  Referință
 Rezultat Nr. de evenimente/Risc/    Nr. de evenimente/Risc/ Risc relativ complet  Risc relativ complet
  Total 1 000  Total 1 000  ajustat (CI 95%) ajustat (CI 95%)

Orice malformație congenitală 

Anomalii cardiovasculare 

Naștere prematură  

Expunere la începutul sarcinii
Expunere la sfârșitul sarcinii

Mic pentru vârsta gestațională  

Expunere la începutul sarcinii

Expunere la sfârșitul sarcinii

Pre-eclampsie  

Expunere la începutul sarcinii

Expunere la sfârșitul sarcinii

Hemoragie postpartum

Favorizează 
expunerea la 
duloxetină

Favorizează 
expunerea la 

referință
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comentarii

Cercetătorii au bănuit de zeci de 
ani că nutriția are o influență im-
portantă asupra riscului de cancer. 
Studiile epidemiologice au arătat, 

încă din 1960 că ratele cancerului 
variau mult de la o populație la alta, 
iar cele ale emigranților care se mu-
tau din țările cu risc scăzut în cele 
cu risc crescut le puteau egala sau 
uneori depăși pe cele ale populații-
lor autohtone.1, 2 

Aceste observații implicau exis-
tența unor importante cauze ale 
cancerului în mediul înconjură-
tor, iar alte studii au arătat corelații 
strânse între multe tipuri de cancer 
și factorii alimentari; de exemplu, 

țările cu un consum mare de car-
ne aveau rate ridicate ale cancerului 
colorectal.3 În continuare, experi-
mentele pe animale au arătat că ra-
tele cancerului ar putea fi modifica-
te prin schimbarea dietei, cu dovezi 
convingătoare că limitarea aportu-
lui energetic determină o reducere 
generală a apariției cancerului.4, 5 

Se estimează că, până la sfârși-
tul acestui secol, cancerul va ajunge 
principala cauză de moarte în fieca-
re țară.6 Deși se crede că factorii ali-

ANALIZĂ 

Dieta, nutriţia şi riscul de cancer: 
ce ştim în prezent şi care este 
calea de urmat?  
Dovezile sugerează că obezitatea și alcoolul sunt factorii cei mai importanți,  
spun Timothy J Key și colegii săi

MESAJE ESENŢIALE

• Obezitatea și alcoolul măresc riscul 
câtorva cancere; ele reprezintă 
factorii nutriționali cei mai importanți 
care contribuie la povara globală a 
cancerului 

• Carnea procesată și cea roșie 
accentuează riscul de cancer 
colorectal; fibrele alimentare, 
lactatele și calciul scad, probabil, 
riscul 

• Alimentele care conțin mutageni 
pot produce cancer, anumite tipuri 
de pește sărat pot genera cancer 
nazofaringian, iar alimentele 
contaminate cu aflatoxină produc 
cancer hepatic 

• Fructele și legumele nu sunt clar 
asociate cu riscul de cancer, deși 
consumul foarte scăzut ar putea 
crește riscul de cancer aerodigestiv și 
pe cel al altor tipuri 

• La riscul de cancer ar putea contribui 
și alți factori, însă dovezile existente 
nu suficient de ferme ca să susțină 
această ipoteză

Sunt fructele și legumele factori determinanți importanți ai riscului de cancer? 
Primele studii de tip caz-con-
trol au indicat că un consum 
mai mare de fructe și legume 
era asociat cu un risc mai mic 
al câtorva tipuri de cancer.11 
Studiile prospective ulterio-
are, neafectate de eroarea 
de memorie sau de selecție, 
au generat, însă, rezultate 

mult mai slabe. În raportul 
elaborat de World Cancer Re-
search Fund (Fondul Mondial 
al Cercetării pentru Cancer) 
în 2018, nici fructele, nici 
legumele nu au fost asociate 
convingător sau probabil 
cu riscul vreunui cancer.8 
Au existat dovezi sugestive 

privind efectul protector 
împotriva unor cancere, iar la 
un aport foarte mic riscul ar 
putea crește. Componentele 
specifice ale anumitor fructe 
și legume ar putea avea o 
acțiune protectoare. 

Vegetarienii nu mănâncă 
niciun fel de carne sau pește 
și consumă, de obicei, mai 
multe fructe și legume decât 
nevegetarienii comparabili. 
Riscul combinat de cancer 
cu orice localizare poate fi 
ușor mai mic la vegetarieni și 
vegani decât la nevegetarie-
ni, dar rezultatele în privința 
cancerelor individuale sunt 
neconcludente.12
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mentari sunt importanți, s-a dovedit 
a fi dificilă stabilirea exactă a efec-
telor dietei asupra riscului. Vom de-
scrie în continuare factorii alimen-
tari, relativ puțini, ce influențează în 
mod clar riscul de cancer al tractu-
lui digestiv și de alte tipuri frecvente 
de cancer,7, 8 ca și dificultățile pen-
tru cercetarea viitoare.

Cancerul nazofaringian este frec-
vent la câteva populații de pe glob, 
precum cea cantoneză din sudul 
Chinei și unele populații indigene 
din Asia de sud-est, Arctica, nordul 
Africii și Orientul Mijlociu.9 A fost 
asociat cu acest cancer consumul 
de alimente conservate cu sare, iar 
mecanismul ar putea fi prin forma-
rea nitrozaminei ori prin reactiva-
rea virusului Epstein-Barr.10 Pe baza 
studiilor de tip caz-control, pește-
le sărat în stil chinezesc a fost cla-
sificat drept carcinogen de Agenția 
Internațională pentru Cercetare în 
Cancer (IARC), aparținând OMS.10

Cancerele orale și faringiene în 
general Consumul mai mare de 
fructe, legume și micronutrienți aso-
ciați, ca vitamina C și folatul, este 
corelat cu un risc de cancer mai mic 
(casetele 1 și 2). Asocierile respecti-
ve pot fi influențate, însă, de factori 
de confuzie reziduali ca fumatul7, 14 
și consumul de alcool, așa că dove-
zile sunt sugestive numai pentru un 
efect protector.8, 14

Cancerul esofagian Există două ti-
puri, carcinomul cu celule scuamoa-
se, care predomină în cea mai mare 
parte a lumii, și adenocarcinomul, 
relativ frecvent numai în țările oc-
cidentale. Obezitatea este un fac-

tor de risc stabilit pentru adenocar-
cinom, probabil, în parte, din cauza 
refluxului conținutului stomacu-
lui în esofag.15, 16 Alcoolul măreș-
te riscul de carcinom cu celule scua-
moase, dar nu șe cel de adenocarci-
nom.17 Fumatul accentuează riscul 
ambelor tipuri, efectul fiind mai pu-
ternic în cazul carcinomului cu ce-
lule scuamoase.17 

Ratele incidenței sunt foarte mari 
în regiuni din estul și sudul Africii, 
Linzhou (China) și Golestan (Iran).6, 

17 Cei din populațiile cu risc accen-
tuat au avut, adesea, un regim ali-
mentar sărăcăcios, cu puține fruc-
te, legume și produse animale, astfel 
încât deficiențele de micronutrienți 
au fost indicate ca o explicație a ris-
cului crescut. În ciuda studiilor ob-
servaționale și a celor randomizate, 
încă nu sunt clare rolurile diverșilor 
micronutrienți.17-20 În țările occiden-
tale, primele studii de tip caz-con-
trol au indicat un rol protector al 
fructelor și legumelor,21, 22 dar studi-
ile prospective publicate mai recent 
arată asocieri mai slabe, ce s-ar pu-
tea datora confundării reziduale în 
urma fumatului și consumului de al-
cool.16 

Ingerarea de băuturi foarte fier-
binți, de exemplu ceai și mate, este 
corelată cu un risc mărit de cancer 
esofagian,23-25 iar cea a băuturilor la 
temperaturi de peste 65°C este cla-
sificată de IARC ca probabil carci-
nogenă pentru om.26

Cancerul gastric este situat, în-
tr-un clasament mondial în funcție 
de frecvență, pe locul al cincilea, a-
vând ratele cele mai ridicate în es-
tul Asiei.6 Consumul unor cantități 
mari de alimente sărate este asoci-

at cu un risc mai accentuat.27 Hrana 
sărată ar putea crește riscul infecți-
ei cu Helicobacter pylori (o cauză re-
cunoscută a cancerului de stomac),28 
acționând sinergic în favorizarea a-
pariției bolii.29 Unele dovezi suge-
rează că un consum mărit de mu-
rături sporește riscul de cancer gas-
tric, din cauza sintezei de compuși 
N-nitrozoderivați de către mucega-
iurile sau ciupercile prezente uneori 
în aceste alimente.30, 31 

Dietele bogate în fructe și legume, 
ca și concentrațiile plasmatice cres-
cute de vitamina C ar putea redu-
ce riscul.32 Un studiu din Linzhou a 
arătat că suplimentarea cu b-caro-
ten, seleniu și b-tocoferol a determi-
nat o scădere semnificativă a mor-
talității,18 iar alte studii au indicat o 
regresie considerabilă a leziunilor 
precanceroase datorită suplimente-
lor cu vitamina C, b-caroten ori am-
bele.33, 34 

Și studiile prospective din Japonia 
au arătat o corelație invers propor-
țională între risc și consumul de 
ceai verde la femei (în majorita-
te nefumătoare), probabil legată de 
conținutul de polifenoli.35

Cancerul colorectal ocupă, din 
punct de vedere al frecvenței, locul 
al treilea în clasamentul mondial al 
tipurilor de cancer.6 Excesul de gre-
utate și obezitatea măresc riscul,8-37 
la fel ca alcoolul și fumatul.7 

În 2015, IARC a clasificat car-
nea procesată ca fiind carcinogenă, 
iar carnea roșie neprocesată ca pro-
babil carcinogenă,39, 40 în parte pe 
baza unei meta-analize care a sem-
nalat o majorare a riscului cu 17% 
pentru fiecare creștere cu 50 g pe 
zi a consumului de carne procesată 
și cu 18% pentru fiecare creștere cu 
100 g a aportului de carne roșie.41 
Analize sistematice recente au ra-
portat creșteri mai mici ale riscului 
pentru carnea roșie neprocesată.8, 42 

Chimicalele folosite pentru a con-
serva carnea procesată, ca nitrații și 
nitriții, ar putea mări expunerea in-
testinelor la N-nitrozoderivați muta-
geni.40 Carnea procesată și cea roșie 
neprocesată pot conține și fier hem, 
care ar putea avea un efect citotoxic 
la nivel intestinal , crescând cantita-
tea de N-nitrozoderivați. Prepararea 

Sunt fructele și legumele factori determinanți importanți ai riscului de cancer? 
Prin definiție, deficiențele de vitamine și minerale esențiale 
afectează sănătatea; aceasta ar putea include o sensibilitate 
crescută la unele tipuri de cancer, dar stabilirea detaliilor unor 
astfel de efecte s-a dovedit a fi dificilă. Dozele mari de vitamine 
sau suplimente minerale nu au redus riscul de cancer în popu-
lațiile care se hrănesc bine, fiind chiar posibil să crească acest 
risc; de exemplu, dozele mari de b-caroten ar putea accentua 
riscul de cancer pulmonar.13 Vitaminele și suplimentele minerale 
nu ar trebui să fie folosite în prevenția cancerului, deși pot fi 
importante pentru alte aspecte ale sănătății – este cazul supli-
mentelor de acid folic pentru femei înainte de concepție.
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cărnii la temperaturi ridicate poate 
genera amine heterociclice și hidro-
carburi policiclice aromatice mu-
tagene.40 Nu este clar dacă vreunul 
din aceste mecanisme prezumtive 
explică legătura dintre consumul de 
carne roșie și procesată și riscul de 
cancer colorectal.39, 40 

Consumul mai mare de lapte și 
calciu este asociat cu o reducere 
moderată a riscului de cancer colo-
rectal.8-45 Calciul ar putea fi protec-
tor prin formarea unor complexe cu 
acizii biliari secundari și cu hemul 
în lumenul intestinal. Concentrațiile 
circulante mai mari de vitamină D 
sunt asociate cu un risc mai mic,46 
dar acest efect s-ar putea confunda 
cu cel al altor factori, ca activitatea 
fizică. Studiile mendeliene rando-
mizate ale vitaminei D determina-
te genetic nu au susținut o relație de 
tip cauză-efect.47, 48 

Studiile prospective au arătat că 
un consum de fibre alimentare cu 
10 g mai mult pe zi este asociat cu 
o reducere medie cu 10% a riscului 
de cancer colorectal; alte analize su-
gerează că fibrele din cereale și ce-
realele integrale sunt protectoare, 
dar nu fibrele din fructe sau legu-
me.50, 51 Aportul crescut de folat ali-
mentar a fost asociat cu un risc mai 
mic, iar cantitatea adecvată de folat 
menține stabilitatea genomică,8 dar 
o cantitate prea mare ar putea favo-
riza creșterea tumorilor colorecta-
le.52 Nu este cert dacă folatul ori aci-
dul folic au un impact material. 

Cancerul hepatic Alcoolul este 
singurul factor de risc legat de ali-
mentație, probabil prin instala-
rea cirozei și hepatitei alcooli-
ce.7 Excesul de  greutate și obezi-
tatea măresc de asemenea riscul.8 
Aflatoxina, un compus mutagen 
produs de fungul Aspergillus în ali-
mente ca cerealele, nucile și fructe-
le uscate depozitate în condiții de 
umezeală, este clasificată drept car-
cinogenă de IARC și este un fac-
tor de risc important în unele țări cu 
venituri mici (la persoanele cu in-
fecție activă cu virusul hepatitei).56 
Factorul de risc nealimentar ma-
jor este infecția cronică cu virusurile 
hepatitei B sau C. 

Unele studii indică o corelație in-
vers proporțională între consumul 
de cafea și riscul de boală.8 Cafeaua 
ar putea avea un efect protector 
real, conținând multe componente 
bioactive,57, 58 dar asocierea ar putea 
fi influențată de confundarea rezi-
duală, ca și de cauzalitatea inversă, 
dacă boala hepatică subclinică re-
duce apetitul de cafea.

Cancerul pulmonar este cel mai 
frecvent cancer din lume, iar fu-
matul intens mărește riscul de cir-
ca 40 de ori.6, 7 Studiile prospective 
au indicat că dietele mai bogate în 
fructe și legume sunt asociate cu un 
risc ceva mai mic la fumători, dar 
nu la cei care nu au fumat nicioda-
tă.60, 61 Slaba corelație invers propor-
țională a fructelor și legumelor cu 
riscul, la fumători, ar putea indica 
un efect protector real, ce s-ar pu-
tea datora însă, pur și simplu, con-
fundării reziduale create de fumat. 
Studiile care testează suplimentele 
cu b-caroten (și retinol, într-un stu-
diu) au arătat un risc neașteptat mai 
mare în grupul de intervenție.13, 62

Cancerul de sân este al doilea tip 
de cancer, ca frecvență, din lume.6 
Obezitatea mărește riscul la fe-
meile în postmenopauză, proba-
bil prin creșterea estrogenilor cir-
culanți, produși de aromatază în țe-
sutul adipos.64 Majoritatea studiilor 
au arătat că obezitatea la femeile în 
premenopauză este asociată cu o re-
ducere a riscului, probabil datori-
tă nivelurilor mai scăzute de hor-

moni.65 Alcoolul mărește riscul cu 
circa 10% pentru fiecare băutură 
consumată zilnic,8, 66 iar mecanismul 
ar putea implica nivelul crescut al 
estrogenilor.

Ipoteza că un aport mai ridicat de 
grăsimi în timpul perioadei adulte 
sporește riscul este foarte controver-
sată. Ea a fost susținută de prime-
le studii de tip caz-control, însă cele 
observaționale prospective au avut 
rezultate generale nule,8 la fel ca 
două studii controlate, randomizate, 
privitoare la dieta hipolipidică.67, 68

Studiile altor factori alimentari, 
incluzând carnea, lactatele și fructe-
le, sunt neconcludente.8 Unele stu-
dii recente au indicat o corelație in-
vers proporțională între aportul de 
legume și riscul de cancer de sân 
negativ la receptorul de estrogen8-70 
și între fibrele alimentare și riscul 
global.8, 71 Izoflavonele, în cea mai 
mare parte din soia, au fost asocia-
te cu un risc mai mic la populațiile 
asiatice.72 

Cancerul de prostată este al pa-
trulea tip de cancer din lume ca 
frecvență.6 Factorii de risc bine sta-
biliți sunt vârsta, istoricul familial, 
etnia africană și factorii genetici.73 
Obezitatea crește, probabil riscul a-
pariției unor forme mai agresive.8 

Licopena, găsită în principal în 
roșii, a fost corelată cu un risc re-
dus, însă datele nu sunt concluden-
te.8 Unele studii au indicat că ris-
cul ar putea fi diminuat prin crește-
rea nivelurilor altor micronutrienți, 
incluzând b-carotenul, vitamina D, 

Factorii alimentari și nutriționali care au fost clasificați ca factori "probabil" cauzali 
sau protectori pentru cancer 

Cancer  Probabil crește riscul  Probabil scade riscul 
Cavitate orală și faringe  Obezitatea 
Esofag Consumul de băuturi foarte fierbinți 
 Mate (pentru carcinomul cu celule 
 scuamoase) 
Stomac Alimente conservate cu sare  
 Alcool 
Colorect  Carnea roșie  Alimente ce conțin fibre alimentare, 
  cereale integrale, produse lactate, 
  suplimente cu calciu
Ficat  Cafea*  
Prostată, boală agresivă  Obezitate 
Endometru  Încărcarea glicemică  Cafea* 
Rinichi  Alcool 

Clasificările provin de la WCRF8, cu excepția băuturilor fierbinți – de la IARC.26 
*Unii dintre autorii actuali consideră că această concluzie este prea ferm susținută
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vitamina E și seleniul, dar rezulta-
tele studiilor și analizelor randomi-
zării mendeliene sunt, pe ansam-
blu, fie nule, fie neconcludente.47-76 
Izoflavonele au fost asociate cu un 
risc redus la bărbații asiatici,77 iar 
concentrațiile plasmatice ale izofla-
vonei equol ar putea fi corelate in-
vers proporțional cu riscul la bărba-
ții japonezi.78 

Dovezi substanțiale arată că ris-
cul este crescut de nivelurile ridica-
te ale hormonului factorul de creș-
tere de tip insulinic 1, ce stimulează 
diviziunea celulară, fiind necesare 
cercetări suplimentare pentru a sta-
bili dacă factorii alimentari, ca pro-
teina animală, ar putea influența 
riscul afectând sinteza acestui hor-
mon.79

Evaluările grupurilor de experți 
World Cancer Research Func 
(WCRF) și IARC au evaluat riscul 
carcinogen al alimentelor și nutri-
enților, folosind analize sistemati-
ce și evaluarea de către comitete de 
experți. Tema este complexă, dar 
WCRF și IARC au identificat fac-
tori nutriționali cu dovezi convingă-
toare sau probabile de risc de can-
cer. 

Ei au ajuns la concluzi că obezita-
tea și alcoolul pot să genereze can-
cerul cu câteva localizări. În ca-
zul excesului de greutate și obezită-
ții, creșterile riscului pentru fiecare 
creștere cu 5 kg/m2 a IMC variază 
de la 5% pentru cancerul colorectal 
la 50% pentru cancerul endometru-
lui (IARC a considerat că dovezi-
le sunt suficiente și pentru meningi-
om, cancerul tiroidian și mielomul 
multiplu).80 În cazul alcoolului, aug-
mentarea riscului pentru fiecare 
creștere cu 10 g zilnic variază de la 
4% pentru cancerul hepatic, la 25% 
pentru carcinomul cu celule scua-
moase al esofagului.

Carnea procesată a fost evalua-
tă de ambele instituții ca fiind o ca-
uză convingătoare de  cancer; în cel 
mai recent raport al WCRF, riscul 
relativ de cancer colorectal a fost de 
1,16 (1,08-1,26) pentru fiecare creș-
tere cu 50 g/zi.8 IARC a ajuns la 
concluzia că peștele sărat în stil chi-
nezesc este carcinogen (cu un risc 

relativ de cancer nazofaringian de 
1,31 (1,16-1,47) pentru fiecare por-
ție în plus pe săptămână),8, 10 ca și a-
limentele contaminate cu aflatoxi-
nă.56 Niciun grup de experți nu și-a 
exprimat opinia că vreun factor ali-
mentar ar avea un rol protector îm-
potriva cancerului în mod convin-
gător.

Incertitudinea rămâne 
Figura (sus) arată estimările recen-
te ale proporțiilor cazurilor de can-
cer din Marea Britanie atribuibile 
factorilor de risc modificabili, inclu-
zând factorii alimentari clasificați de 
WCRF sau de IARC ca fiind cauze 
convingătoare.88 La nivel internațio-
nal, experții au evaluat unele asoci-
eri între factorii nutriționali și riscul 
de cancer ca fiind "probabil" cauza-
le sau protectoare (caseta). Unii cer-
cetători ar putea considera criterii-
le pentru "probabil" insuficient de 
stricte. Dovezi suplimentare ar pu-
tea schimba concluziile.  

Obezitatea mărește, probabil, ris-
cul de cancere ale cavității orale și 
faringelui, ca și pe cel al cancerului 
de prostată agresiv. Alcoolul creș-
te, probabil, riscul de cancer gastric, 
dar este corelat invers proporțional 

cu riscul de cancer renal, ceea ce ar 
putea fie să indice un efect biologic 
real, fie să reflecte confundare rezi-
duală sau eroare sistematică.81 

Băuturile foarte fierbinți accentu-
ează, probabil, riscul de cancer eso-
fagian, alimentele conservate cu 
sare cresc, probabil, riscul de can-
cer gastric și câțiva factori alimen-
tari reduc, probabil, riscul de can-
cer colorectal. Cafeaua a fost eva-
luată ca fiind probabil protectoare 
pentru cancerul hepatic și cel endo-
metrial, dar unii dintre autorii ac-
tuali cred că o atare concluzie este 
prea puternică și că datele ar putea 
fi afectate de publicarea selectivă a 
dovezilor.82

Calea de urmat
Pentru a avansa, studiile trebuie să 
îmbunătățească estimările expunerii 
pe termen lung, de exemplu, prin 
înregistrări repetate ale regimului 
alimentar, folosind chestionare on-
line.92 Biomarkerii dietei și stării nu-
triționale pot fi folosiți mai extensiv, 
putând  fi găsiți noi biomarkeri prin 
metabolomică, de pildă, însă va fi 
necesară interpretarea lor în lumi-
na posibilei confundări și cauzalități 
inverse. 

Procentele cazurilor de cancer atribuibile diferitelor expuneri în  
Marea Britanie88
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Studiile viitoare trebuie să îmbunătățească estimările 
expunerii pe termen lung, de exemplu, prin înregistrări 
repetate ale regimului alimentar 
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La unele expuneri, randomizarea 
mendeliană va ajuta la clarificarea 
cauzalității,93 atât pentru aport cât și 
pentru starea nutrițională; totodată, 
vor fi necesare studii randomizate 
pentru verificarea unor ipoteze spe-
cifice. Va fi important să se încerce 
și coordonarea analizelor sistemati-
ce ale tuturor datelor disponibile în 
întreaga lume, pentru a reduce ris-
cul publicării selective.94 Pentru po-
litica de sănătate publică, ar trebui 
să fie prioritară combaterea princi-
palilor factori de risc pentru cancer 
despre care se știe că sunt legați de 
alimentație, în special obezitatea și 
alcoolul.
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CONSULTAŢIE DE 10 MINUTE  
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educaţie

O femeie în vârstă de 45 de ani cu surplus ponderal se prezintă cu durere 
în zona medială a gleznei, care iradiază în arcul medial al piciorului.  
Ea semnalează o boltă plantară vizibil aplatizată. 

Piciorul plat (platfusul) este o deformare aso-
ciată cu prăbușirea arcului medial longitudi-
nal al piciorului, deformarea în valgus a călcâ-
iului și abducția antepiciorului. Se întâlnește 
frecvent în unitățile de asistență medicală pri-
mară. Pe baza studiilor cu voluntari sănătoși 
s-a estimat că, în marea masă a populației, are 
o prevalență ce variază între 3% și 25%.1, 2 La 
adulți, cea mai frecventă cauză este disfunc-
ția tendonului tibial posterior.6 Este asociat cu 
obezitate, diabet zaharat, hipertensiune, trau-
matisme și injecții cu corticosteroizi.7 Piciorul 
plat simptomatic se prezintă cu durere în ar-
cul medial al piciorului și poate afecta mer-
sul;8 dacă rămâne netratat timp îndelungat, 
poate duce la o deformare rigidă, ce va afecta 
și mai mult calitatea vieții pacientului. Există, 
însă, puține publicații sau îndrumări pentru 
gestio narea piciorului plat al adultului în asis-
tența primară. Articolul de față își propune să 
ofere o strategie sistematică pentru manage-
mentul unui pacient care se prezintă cu picior 
plat simptomatic.

Ce aspecte ar trebui să aveţi în vedere

Istoricul
Ce fel de simptome are pacientul și unde? 
Piciorul plat poate fi o variantă fiziologică 
normală, multe persoane fiind asimptomati-
ce – cu arcul medial al piciorului redus, dar 
fără durere sau tulburări de mers – drept pen-
tru care nu necesită tratament.9 Atunci când 
piciorul plat este simptomatic, cele mai frec-
vente simptome includ durerea în arcul medi-
al al piciorului și gleznă, precum și aplatizarea 
progresivă a boltei plantare.10 În cazurile mai 
avansate poate fi prezentă și durerea în partea 
laterală a piciorului (fig. 1).

Care este impactul asupra activităților zilnice? 
Întrebați persoana dacă a redus distanța de 
mers din cauza simptomelor piciorului și dacă 

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN REALIZAREA PREZENTULUI 
ARTICOL
Am invitat la clinica noastră, pentru a discuta despre conținutul articolului 
de față, persoane cu picior plat simptomatic, care au semnalat următoarele 
probleme importante: 

• Uneori, la început, orteza este prea rigidă pentru a putea fi purtată. Am 
adăugat un paragraf ca subliniază că suportul ortezei trebuie să se facă 
treptat și cu materiale mai moi la început 

• Instrucțiunile pentru programele de exerciții de făcut acasă trebuie să fie 
ușor de înțeles și de acceptat de către pacienți. Pacienților li s-a părut mai 
ușor dacă medicul le-a arătat cum să facă exercițiile în clinică. Cu acest gând, 
am inclus în articol fotografii și instrucțiuni pentru exercițiile piciorului, pe 
care furnizorul de îngrijiri medicale le poate demonstra pacienților în timpul 
consultației.

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Piciorul plat este o deformare asociată cu prăbușirea arcului 
longitudinal medial al piciorului, deformarea călcâiului în valgus și 
abducția antepiciorului 

• Pacienții cu picior plat simptomatic se prezintă cu durere în arcul 
medial al piciorului și în gleznă

• Oferiți instrucțiuni pentru programele de exerciții de făcut acasă 
și o trimitere pentru orteză în caz de platfus flexibil. Pacienții cu 
picior plat rigid necesită trimitere la o echipă ortopedică

CUM A FOST REALIZAT PREZENTUL ARTICOL   
• Am folosit experiența clinică acumulată din practica medicală prin explorar-

ea literaturii de specialitate indexată de PubMed.
• Susținere asigurată de cunoștințele anatomo-patologice subiacente și de 

studiile recente cu privire la eficacitatea tratamentului neoperator
• Am respectat recomandările publicate de British Orthopaedic Association 
(Asociația Ortopedică Britanică)
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asociate. Căutați deformarea asociată a antepi-
ciorului, ca hallux valgus și monturi. Evaluați 
tipul de mers al pacientului și uzura excesivă 
pe fața medială a încălțămintei. Calculați indi-
cele masei corporale al pacientului și stabiliți 
dacă este supraponderal sau obez, acesta fiind 
un factor de risc pentru piciorul plat.

Simțiți 
Palpați tendonul tibial posterior 
Majoritatea cazurilor de picior plat la adult 
sunt provocate de patologia tendonului tibial 
posterior, care este asociată cu durere.6 Palpați 
tendonul tibial posterior pentru a verifica pre-
zența durerii de-a lungul porțiunii sale distale: 
începând de la tuberculul navicular (inserția 
tendonului), înaintând proximal posterior spre 
maleola medială a gleznei până la extremita-
tea medială distală a piciorului (fig. 3).

a avut și senzația de lipsă de echilibru, nesigu-
ranță sau cedare în timpul mersului. Evaluați 
impactul acestor simptome asupra vieții zilni-
ce a pacientului. Piciorul plat simptomatic ne-
tratat poate deveni rigid, afectând mecanica 
mersului pe termen lung.

Examinarea fizică 
Scopul examinării fizice este de a evalua pre-
zența deformării piciorului plat și patologia 
tendonului posterior tibial. Dacă platfusul este 
prezent, examinarea poate determina și dacă 
este flexibil sau rigid. Un picior plat rigid ne-
cesită trimitere la asistență medicală secunda-
ră și la un chirurg ortoped.

Inspectați
Evaluați piciorul din trei poziții diferite 
Cu pacientul stând în picioare, căutați o redu-
cere a înălțimii arcului piciorului (vedere late-
rală), abducția antepiciorului (vedere de sus în 
jos) și deformarea în valgus a călcâiului (vede-
re posterioară (fig. 2). Platfusul unilateral este 
mai frecvent decât cel bilateral la adulți,5 așa 
că alinierea piciorului asimptomatic contrala-
teral poate fi folosită ca o referință în patolo-
gia unilaterală. 

Literatura de specialitate actuală nu defi-
nește înălțimea normală a arcului piciorului. 
Reducerea arcului piciorului este o descrie-
re calitativă și morfologică. Diagnosticul plat-
fusului nu depinde numai de înălțimea arcului 
piciorului, ci și de deformare și de simptomele 

Fig. 1 | Picior plat drept la adult. Pacientul poate prezenta 
durere laterală la nivelul gleznei (sinus tarsi, indicat cu  
asteriscul roșu) ca rezultat al impingementului subfibular în 
cazurile avansate

Fig. 3 | Picior plat stâng la adult, arătând reducerea arcului 
piciorului. Traiectoria tendonului tibial posterior este ilustrată 
de linia albastră punctată

Fig. 2 | Deformarea piciorului plat văzută din trei poziții: scăderea înălțimii arcului 
medial al piciorului (vedere laterală), abducția antepiciorului (vedere de sus în jos) 
și deformarea în valgus a călcâiului (vedere posterioară)
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Mișcați 
Verificați dacă piciorul plat este  f lexibil sau rigid 
Flexibilitatea piciorului plat este evaluată fo-
losind testul Jack și ridicarea călcâiului de pe 
sol. 

În testul Jack, clinicianul efectuează dorsifle-
xia pasivă a degetului mare de la picior, care 
va recrea arcul medial la un picior flexibil 
(via mecanismul troliului), dar nu la un picior 
plat rigid (fig. 4).6

Testul ridicării călcâiului de pe sol verifică 
flexibilitatea platfusului prin evaluarea mobili-
tății articulației subtalare. Rugați pacientul să 
stea pe vârful degetelor. La un picior plat flexi-
bil călcâiul trece din poziția valgus în varus.

Verificați dacă retropiciorul este în valgus mobil sau 
fix 
Un valgus fix al retropiciorului înseamnă 
o deformare mai severă decât unul mobil. 
Rugați pacientul să ridice ambele călcâie de 
pe sol și inspectați-le din spate. Retropiciorul 
ar trebui să se corecteze pasiv în varus dacă 
articulația subtalară este încă mobilă (fig. 5).

Mișcați tendonul tibial posterior 
Verificați forța musculară a tendonului tibial 
posterior prin rezistența la inversiune cu glez-
na în  flexie plantară efectuată de examina-
tor. Examinatorul ar trebui să nu poată rezista 

mișcării dacă forța musculară a tendonului ti-
bial posterior este normală. De asemenea, un 
tendon tibial posterior cu forță normală ar tre-
bui să-i permită pacientului să ridice un singur 
călcâi de pe sol fără dificultate. Dacă forța nu 
este normală, indică disfuncția tendonului tibi-
al posterior. Se recomanda exerciții de ridica-
re a ambelor călcâie de pe sol acasă pentru a 
întări tendonul tibial posterior.

Ce trebuie să faceţi

Durerea în arcul medial și în gleznă cu apla-
tizarea progresivă a piciorului poate fi trata-
tă în asistența primară și serviciul de podia-
trie. Trimiterea promptă (în mai puțin de două 
săptămâni) la un chirurg ortoped de picior și 
gleznă este necesară în cazurile de deformare 
acută, durere post-traumatică sau la pacienții 
diabetici (atunci când se suspectează că prăbu-
șirea boltei piciorului este provocată de artro-
patia Charcot).

Explicații 
Explicați pacientului că simptomele sunt pro-
duse de pierderea formei normale a picioru-
lui, care duce la un surplus de presiune pe par-
tea medială a piciorului peste arcul acestuia. 
Explicați că există opțiuni terapeutice nechi-
rurgicale care, deși pot reduce simptomele, nu 
vor restabili înălțimea arcului medial aplati-
zat.13 Variantele chirurgicale disponibile nece-
sită un timp mai lung de recuperare, dar pot 
corecta deformarea. 

Recomandări
Recomandați măsuri de prevenire a suprasoli-
citării: evitarea purtării de încălțăminte nepo-
trivită și a mersului desculț. Îndrumați și spri-
jiniți pacientul în reducerea greutății dacă este 
supraponderal sau obez.

Investigații 
Radiografia piciorului în poziția stând în pi-
cioare este folosită pentru a exclude următoa-
rele posibilități: 
• fractura de stres a oaselor tarsiene 
• leziunea subtilă Lisfranc (leziunile articu-

lațiilor tarsometatarsiene) după o entorsă a 
piciorului 

• neuroartropatia Charcot la persoanele cu 
diabet sau 

• osteonecroza osului navicular la adult 
(sindromul Mueller-Weiss).

Tratament 
Tratamentul poate fi conservator sau chirur-
gical.9

Fig. 4 | Picior plat drept la adult. Pacientul poate prezenta 
durere laterală la nivelul gleznei (sinus tarsi, indicat cu  
asteriscul roșu) ca rezultat al impingementului subfibular în 
cazurile avansate
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La pacienții cu simptome severe, folosirea 
unei atele la gleznă timp de 4-6 săptămâni, 
pentru a reduce mișcarea în timpul repausului, 
poate atenua simptomele. Un studiu anterior 
a arătat că rata de succes a acestei opțiuni a 
variat între 67% și 90%.6

Medicația 
Medicamentele analgezice și anti-inflamatoare 
pot fi prescrise pentru combaterea durerii în 
piciorul plat, dar patologia este de natură bio-
mecanică și ar trebui să fie rezolvată prin com-
binarea cu alte modalități de tratament.

Trimiterea la fizioterapie 
Aceasta are două obiective: 

1. Întărirea complexului muscular tibial 
posterior 
2. Întinderea complexului muscular 
gastrocnemian-solear

Observație și control 
Control la circa trei luni pentru a verifica mo-
dul în care folosește pacientul orteza și exerci-
țiile. 

Tratament chirurgical 
Chirugia poate include proceduri la nivelul țe-
suturilor moi și osoase pentru a restabili bi-
omecanica normală a piciorului și gleznei, a 
reface înălțimea arcului medial și a atenua 
simptomele. Procedura chirurgicală exactă de-
pinde de stadiul platfusului și va fi stabilită de 
specialistul ortoped. Durata recuperării va de-

Fig. 5 | Ridicarea ambelor călcâie de  
pe sol: notați corectarea varusului 
pasiv al retropiciorului în timpul 
ridicării ambelor călcâie de pe sol, 
dacă articulația subtalară este încă 
mobilă

Tratamentul nechirurgical (conservator) 
Piciorul plat simptomatic poate fi tratat ne-
chirurgical cu succes în până la 87,5% din ca-
zuri.14 Programele de exerciții pentru acasă, 
urmate de prescrierea unei orteze în asistența 
primară sunt tratamente eficiente.15-18

Instrucțiuni pentru programele de exerciții de făcut 
acasă
Exercițiile pentru acasă au scopul de a menține 
mobilitatea articulară și de a recondiționa și în-
tări tendonul tibial posterior. Studiile controlate 
randomizate au arătat că întărirea tendonului ti-
bial posterior și întinderea tendonului lui Achile 
au ameliorat durerea în platfusul minor.15, 16 

Exercițiile pentru acasă (anexa, de pe 
bmj.com) includ:
• inversiunea retropiciorului 
• idicarea ambelor călcâie de pe sol 
• exerciții pentru arcul piciorului (dorsiflexia 

activă a degetelor) întinderea tendonului lui 
Achile dacă mușchiul gastrocnemian este 
în cordat; o serie de trei reprize a 15 repetiții 
trebuie efectuate de două ori pe zi pe partea 
afectată, cu o pauză de 1-2 minute între 
reprize.15

Prescrieți orteza piciorului
Orteza piciorului ridică arcul medial pentru 
a reduce stresul pe tendonul tibial posterior. 
Orteza este montată cel mai bine de un podi-
atru sau ortezist și ajută la reducerea forței de-
formante în piciorul plat flexibil, prevenind 
avansarea deformării spre un platfus rigid. 
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pinde de tipul procedurii chirurgicale efectu-
ate, dar în majoritatea cazurilor este necesară 
o perioadă de 6-8 săptămâni în care pacientul 
nu trebuie să se sprijine pe picior. 

Luați în considerare trimiterea în 6-8 săptă-
mâni la un chirurg ortoped în următoarele si-
tuații: 
• Pacient cu deformare rigidă a piciorului 
• Pacient cu deformare flexibilă a piciorului 

care este progresivă sub tratament neopera-
tor timp de șase luni 

• Activitățile zilnice ale pacientului foarte 
afectate de tulburările de mers, indiferent 
dacă  deformarea este flexibilă ori rigidă 

• Pacienții cu istoric de traumatism sau 
diabet și cu deformare de picior plat nou 
apărută necesită evaluare urgentă în două 
săptămâni.

Prevenție 
Exercițiile de făcut acasă pentru picior sunt re-
comandate în cazul platfusului simptomatic. 
Scopul este de a menține mobilitatea articula-
ră și de a evita avansarea spre platfus rigid.

10-MINUTE CONSULTATION  
Adult flatfoot
A se cita: BMJ 2020;368:m295    

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m295

ÎNDRUMĂRI PRACTICE

Rezultatele dumneavoastră pot varia:  
imprecizia măsurătorilor medicale
James P McCormack,1 Daniel T Holmes2, 3

frecvent, cu mai multe zecimale decât este 
necesar, clinicienii pot fi tentați să presupună 
în mod greșit că rezultatele laboratorului sunt 
exacte. Aceasta poate duce la interpretarea 
în exces a unei modificări aparente a 
parametrului măsurat, având ca urmare o 
intervenție nejustificată. În condițiile în care 
un număr tot mai mare de pacienți au acces 
la propriile buletine de analize, interpretarea 
greșită devine o problemă din ce în ce mai 
presantă.

Incertitudinea este întotdeauna prezentă, 
apărând sub diferite forme 
Incertitudinea apare în urma variației 
măsurării din diferite cauze. Există surse 
umane și alte surse "preanalitice" de variație 
(modul în care o probă este colectată, 
manipulată sau transportată, ca și condițiile 
de depozitare la care a fost expusă), iar 
acestea pot duce la variație aleatoare ori 
sistematică. Chiar dacă ele sunt eliminate, 
întotdeauna persistă variația analitică sau 
imprecizia (variația "instrumentului"). În fine, 
există și variația biologică, care este cea mai 
importantă.

Aceste îndrumări practice explică natura erorilor de măsu-
rare și oferă un ghid practic atât pentru estimarea intervalu-
lui de încredere al unui singur rezultat, cât și pentru a deci-
de dacă modificările testelor de laborator succesive sunt reale 
sau reflectă doar fluctuații determinate de variația analitică 
ori de cea biologică.

De ce este important de ştiut care este incertitudinea unei 
măsurători?

Întrucât rezultatele testelor sunt raportate, de obicei, ca un 
număr unic static, fără nicio declarație de incertitudine și, 

1Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of British Columbia, Vancouver 
2St Paul’s Hospital, Department of Pathology and Laboratory Medicine, 
Vancouver 
3Department of Pathology and Laboratory Medicine,  
University of British Columbia, Vancouver
Coresponden’a la: J P McCormack  
jmccorma@interchange.ubc.ca

Clinicienii și pacienții trebuie să interpreteze o multitudine de măsurători 
medicale. Acestea sunt, de multe ori, esențiale în monitorizarea 
sănătății și luarea deciziilor informate. A scăzut concentrația serică 
a colesterolului de când s-a început tratamentul cu statină? A crescut 
nivelul vitaminei D? Este corectă doza medicației tiroidiene? Înțelegerea 
impreciziei măsurătorilor medicale este esențială pentru a răspunde la 
oricare din aceste întrebări. 

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Ce diagnostice ați putea lua în calcul la un pacient care se prezintă cu durere în 
gleznă medial și picior plat? 

• Ce alte simptome ale platfusului ați avea în vedere? 
• Cum i-ați explica diagnosticul unui pacient care se prezintă cu picior plat? 
• Care este procedeul de trimitere pentru orteza piciorului în serviciile 

dumneavoastră comunitare locale?
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neziu) prezintă fluctuații mai mari în procen-
taj. Glucoza din sânge, chiar la persoanele fără 
diabet, este strâns legată de mese și de conți-
nutul lor, iar unele substanțe de analizat (de 
pildă, vitamina D, precursorii și metaboliții ei) 
variază în funcție de climă și de expunerea la 
lumina solară.

Estimarea variaţiei măsurătorilor medicale 
cerute de rutină

Tabelul (și infograficul interactiv de pe 
bmj.com) furnizează estimări ale variabilității 
pentru o diversitate de măsurători medicale 
cerute de rutină. O descriere detaliată a 
modului în care au fost calculate aceste 
intervale este furnizată în anexa de pe  
bmj.com. 

Prima coloană cu date a tabelului exprimă 
intervalul de încredere analitic real sau eroa-
rea generată numai de procesul de măsurare, 
fără să se țină cont deloc de efectele biologice. 
Această coloană răspunde unei întrebări ime-
diate: "Care este intervalul de încredere 95% 
al unui rezultat numeric raportat de laborator 
pentru o singură analiză?" 

A doua coloană furnizează variația combi-
nată analitică și biologică. Răspunde la între-
barea: "Care este intervalul de încredere 95% 
al unei singure măsurători pentru estimarea 
pe termen lung a valorii de referință biologice 
a testului sanguin?"

HbA1c pentru diagnosticul diabetului
Să presupunem că o singură deter-
minare a HbA1c a unui pacient este 
44 mmol/mol (6,2% NGSP), adică o valoare 
situată în mijlocul intervalului "prediabetic" 
(42-47 mmol/mol; 6,0-6,5% NGSP).1 Din cau-
za erorii analitice a acestei măsurări unice, la-
boratorul ar fi putut raporta orice rezultat în-
tre 41 mmol/mol și 47 mmol/mol (5,9-6,5% 
NGSP). Dacă încercăm să estimăm, însă, va-
loarea de referință biologică pe termen lung a 
HbA1c pacientului, pentru a stabili în ce cate-
gorie de diagnostic se va încadra în timp, ar 
trebui să luăm în considerare variația combi-
nată analitică și biologică. În contextul unei 
variații atât de mari, o măsurare în mijlo-
cul intervalului prediabetic ar putea avea ori-
ce valoare între 39 mmol/mol și 49 mmol/mol 
(5,7-6,6% NGSP) în timp. La acest grad de va-
riație, pacientul s-ar putea încadra în oricare 
dintre categoriile de diagnostic adiacente de 
"normal" și "diabetic", în funcție de momentul 
testării. Aceasta arată că variabilitatea măsu-
rării poate fi o problemă fundamentală în con-
textul unor praguri rigide de diagnostic.

Variația biologică: zgomotul ce nu poate fi 
eliminat 
În general, variația biologică are contribuția 
cea mai mare la variabilitatea rezultatelor la-
boratorului. Ea constituie "zgomotul" atribui-
bil proceselor fiziologice normale atunci când 
se fac măsurători repetate, în timp, la un indi-
vid. Variația biologică apare prin convergența 
nenumăratelor perturbări ale fiziologiei noas-
tre, stării de sănătate, mediului de viață, die-
tei, activității, stresului, dispoziției, climei și 
expunerilor la mediu. Chiar și în absența unei 
boli intercurente sau a altor perturbări fiziolo-
gice (ca pubertatea ori menopauza), tot rămâ-
ne o fluctuație aleatoare (în jurul valorii me-
dii reale de bază a individului sau a "punctului 
de referință") în concentrația ionilor, a me-
taboliților și proteinelor din țesuturile noas-
tre. Mărimea fluctuației depinde de fiziologia 
umană, așa că dimensiunea variației biologice 
diferă considerabil între elementele măsura-
te. De exemplu, sodiul este foarte strict reglat, 
în timp ce unii ioni (de exemplu, cei de mag-

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• În orice măsurătoare medicală există un grad de incertitudine 
inerent: pentru a interpreta corect fiecare măsurătoare raportată 
este necesar să aveți o idee generală despre magnitudinea acelei 
incertitudini 

• Cu cât este mai mare incertitudinea, cu atât este mai mare și 
diferența ce trebuie să fie observată între două măsurători pentru a 
avea încredere că a apărut o modificare reală 

• "Valoarea de referință a modificării" (RCV) vă permite să decideți 
dacă o diferență între două rezultate de laborator consecutive se 
datorează, probabil, exclusiv șansei. Modificarea necesară poate 
varia de la una mică, de 2%, până la una mare, de 50%, în funcție 
de test 

• Variația biologică are, de obicei, contribuția cea mai mare la RCV. 
În ceea ce privește variația analitică, directorul laboratorului 
dumneavoastră local vă poate spune care este eroarea de 
măsurare a oricărui test ce vă interesează
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Cum estimăm dacă diferenţa dintre 
două măsurători este reală sau se 
datorează variaţiei aleatoare

În cazul în care cunoaștem variația 
analitică și biologică a unui test 
specific, putem estima matematic 
diferența minimă între două 
rezultate consecutive (fiecare 
cu incertitudine de măsurare 
proprie) care trebuie să fie depășită 
pentru ca modificarea să fie 
considerată statistic semnificativă 
(se folosește, de obicei, nivelul 

de 0,05 al semnificației pentru a 
obține încredere 95%). Această 
diferență semnificativă statistic este 
cunoscută ca valoarea de referință 
a modificării (RCV).2 RCV pentru 
măsurătorile frecvente sunt date 
în coloana finală din tabel, pentru 
a vă ajuta să decideți dacă o 
diferență între două măsurători 
consecutive reflectă o modificare 
reală sau doar o fluctuație produsă 
de procese biologice și analitice. 

De exemplu, în timp ce o singu-
ră determinare a colesterolului are 

o variație analitică relativ scăzută, 
variația biologică este de circa trei 
ori mai mare, însemnând că un ni-
vel al colesterolului raportat pes-
te două ori trei luni ar putea fi des-
tul de diferit de măsurarea origina-
lă, pe baza fiziologiei individuale, 
și nu din cauza vreunei interven-
ții sau terapii. În schimb, măsură-
torile sodiului, clorului și osmolali-
tății au o incertitudine de măsurare 
relativ mică și o variație biologi-
că la fel de mică, astfel încât modi-
ficările acestor rezultate de labora-

Estimările variabilității aproximative a măsurătorilor medicale de rutină
 
 Variabilitatea unei singure măsurători  Variabilitatea măsurătorilor succesive 
 Variația Variația analitică Valoarea de referință 
Test analitică† și biologică ‡ a modificării*
Densitatea osoasă (coloană,
șold total) <2% 2-5% 2-5%
Clor <2% 2-5% 2-5%
Osmolalitate <2% 2-5% 2-5%
Sodiu <2% <2% 2-5%
Densitatea osoasă (col femural) <2% 2-5% 6-10%
Albumină 2-5% 6-10% 6-10%
Calciu 2-5% 2-5% 6-10%
HbA1c NGSP (%) 2-5% 6-10% 6-10%
Hemoglobină 2-5% 6-10% 6-10%
Proteină totală  2-5% 6-10% 6-10%
Transferină 2-5% 6-10% 6-10%
Creatinină 2-5% 6-10% 11-20%
Glucoză 2-5% 6-10% 11-20%
HbA1c (diabetici) IFCC (mmol/mol) 2-5% 11-20% 11-20%
HbA1c (diabetici) NGSP (%) 2-5% 6-10% 11-20%
HbA1c IFCC (mmol/mol) 6-10% 6-10% 11-20%
Lactat dehidrogenaza 2-5% 11-20% 11-20%
Magneziu 2-5% 6-10% 11-20%
PCO2 2-5% 6-10% 11-20%
Potasiu 2-5% 6-10% 11-20%
Colesterol total  2-5% 11-20% 11-20%
Alanin-aminotransferaza 6-10% 11-20% 21-30%
Alkalin-fosfataza 11-20% 11-20% 21-30%
Aspartat-aminotransferaza 6-10% 11-20% 21-30%
Gamma glutamiltransferaza 6-10% 11-20% 21-30%
HDL-colesterol 2-5% 11-20% 21-30%
LDL-colesterol 2-5% 11-20% 21-30%
Fosfor 2-5% 11-20% 21-30%
Factor reumatoid  11-20% 21-30% 21-30%
Acid uric  2-5% 11-20% 21-30%
Vitamina B12 11-20% 11-20% 21-30%
25-hidroxi-vitamina D 6-10% 21-30% 31-40%
Holotranscobalamina 6-10% 21-30% 31-40%
Testosteron total (bărbați) 6-10% 21-30% 31-40%
Ureea 2-5% 21-30% 31-40%
Hormonul stimulator al tiroidei 6-10% 31-40% 41-50%
Fier 2-5% >50% >50%
Lactat 2-5% >50% >50%
Bilirubină totală  2-5% 41-50% >50%
Trigliceride 2-5% 31-40% >50%
*Modificarea (%) necesară pentru ca două măsurători consecutive să fie considerate diferite.
†Intervalul de încredere (%) în jurul unei singure măsurători atunci când luăm în considerare numai variația analitică.
‡Intervalul de încredere (%) în jurul unei singure măsurători atunci când luăm în considerare atât variația analitică, cât  
și cea biologică.
NGSP = National Glycated Haemoglobin Standardization (Standardizarea Națională a Hemoglobinei Glicozilate).  
IFCC = International Federation of Clinical Chemistry (Federația Internațională a Chimiei Clinice). HDL = lipoproteina cu  
densitate crescută. LDL = lipoproteina cu densitate scăzută.
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tor sunt, de cele mai mul-
te ori, reale. 

Măsurători succesive ale 
lipoproteinei cu densitate 
redusă a colesterolului 
(LDL-C) după începerea 
tratamentului cu o statină 
Gândiți-vă că o persoa-
nă care are o valoare ini-
țială măsurată a LDL-C 
începe tratamentul cu o 
statină și i se determină 
LDL-C după două luni. 

Folosind estimările prin 
aproximare ale variați-
ei analitice și biologice, 
putem să calculăm RCV 
și să estimăm că LDL-C 
trebuie să se modifice cu 
cel puțin 21-30% (tabe-
lul și infograficul onli-
ne) înainte de a fi siguri 
că s-a produs cu adevă-
rat o schimbare. Să pre-
supunem că pacientul 
a avut un LDL-C iniți-
al de 3 mmol/l. La repe-

tarea determinării după 
două luni de la începe-
rea terapiei cu statine, ni-
velul LDL-C ar trebui 
să scadă până la aproxi-
mativ 2,2 mmol/l pen-
tru ca medicul să fie sigur 
că a scăzut cu adevărat. 
Pentru a aprecia semni-
ficația ei clinică, aceas-
tă modificare trebuie să 
fie analizată în context cu 
efectele pe care cineva le 
poate aștepta de la trata-
ment. O statină la o doză 
de 10-20 mg va reduce 
LDL-C cu circa 30-35%.3 
În contextul unei astfel 
de modificări relativ mari 
ar putea fi folosită, proba-
bil, o singură determina-
re de control, pentru a ve-
dea dacă LDL-C a scăzut 
din cauză că schimbarea 
așteptată depășește RCV 
(∼25%). 

Creșterea dozei de sta-
tină de la 10-20 mg la 
40 mg sau la 80 mg mai 
reduce, însă, LDL-C 
doar cu încă aproxima-
tiv 10%3 – de exemplu, 
de la 2,2 mmol/mol la 
2,0 mmol/l. O atare mo-
dificare este sub RCV, iar 
mica schimbare pe care 
încercăm să o detectăm 
la o măsurare repetată a 
LDL-C nu poate fi dife-
rențiată de variația biolo-
gică de fond. În conclu-
zie, determinările după o 
modificare a dozei de sta-
tină au un beneficiu limi-
tat ori nul și pot fi deru-
tante. 

Densitatea osoasă 
după tratamentul cu 
bisfosfonat 
Bisfosfonații adminis-
trați timp de doi sau trei 
ani produc o creștere me-
die cu ∼3-5% a densității 
osoase în comparație cu 
placebo.4 Deși măsurăto-
rile densității osoase au 
o variație analitică rela-

tiv mică și una biologică 
foarte redusă, creșterea 
cu 3-5% este sub modifi-
carea minimă aproxima-
tivă (6-10%) necesară pen-
tru a fi siguri că schimba-
rea măsurată a densității 
osoase a colului femural 
nu se datorează variației 
așteptate. Din acest mo-
tiv, precum și din altele, 
ghidul pentru osteoporo-
ză din 2017 al American 
College of Physicians 
(Colegiul American al 
Medicilor) precizează: 
"Datele nu susțin  moni-
torizarea [densității mi-
nerale osoase] în timpul 
primilor cinci ani de tra-
tament la pacienții care 
primesc agenți farmaco-
logici pentru osteoporo-
ză."5

HbA1c pentru 
monitorizarea  
diabetului 
De obicei, medicații-
le pentru diabet vor re-
duce un nivel inițial al 
HbA1c de 64 mmol/mol 
(∼8,0% în unități NGSP) 
cu circa 8 mmol/mol 
(∼0,7% NGSP) până la 
56 mmol/mol (∼7,3% 
NGSP).6 O astfel de scă-
dere cu ∼12% (de la 64 la 
56 mmol/mol) a HbA1c 
(scăderea cu ∼9% unități 
NGSP, de la 8,0% la 7,3%) 
este mai mică decât RCV 
calculată – aproximativ 
17% pentru măsurătorile 
IFCC (12% pentru NGSP) 
– necesară pentru a ex-
clude cu certitudine efec-
tele combinate ale varia-
ției analitice și biologice 
la pacienții diabetici (a se 
vedea tabelul și infogra-
ficul). Cititorii pot fi sur-
prinși că RCV este diferi-
tă pentru sistemele de ra-
portare IFCC și NGSP. 
Acest aspect este discutat 
în altă parte7 și explicat 
mai pe larg în anexă. 
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Dată fiind RCV pentru HbA1c, 
interpretarea măsurărilor succesive 
ale HbA1c ale unui pacient pe du-
rata tratamentului pot fi înșelătoa-
re, fiind greu să te asiguri că trata-
mentul funcționează așa cum se in-
tenționa. 

Măsurători multiple pentru a 
reduce variația 
La nivel individual, efectuarea a 
două măsurători înainte și două 
după o intervenție reduce modifi-
carea necesară (RCV) cu aproxi-
mativ 30%: patru măsurători înain-
te și după o reduc cu 50%.8 În prac-
tica clinică de rutină, însă, nu este 
fezabilă efectuarea mai multor de-
terminări într-o succesiune rapidă, 
iar atunci când este aplicată, per-
sistă totuși o variație considerabilă 
la clinicieni și pacienți.

O problemă pe care nu o putem 
rezolva, dar pe care trebuie să o 
cunoaştem

știința modernă de laborator a re-
dus variația analitică a multor 
analiți de rutină până la punc-
tul în care poate fi manevrată. În 
schimb, variația biologică nu poate 

fi redusă, gestionată sau rezolvată. 
Singurul răspuns este ca medicii să 
înțeleagă conceptul și efectul varia-
ției biologice și să le explice pacien-
ților care își accesează rezultatele. 
Înarmați cu estimările prin aproxi-
mare furnizate de prezentul articol, 
clinicienii pot interpreta mai corect 
rezultatele, ajutându-și pacienții să 
le înțeleagă semnificația și evitând 
interpretarea lor greșită.

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

PRACTICE POINTER 
Your results may vary: the imprecision of 
medical measurements
A se cita: BMJ 2020;368:m149 

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m149 

Pentru majoritatea persoanelor, ve-
rificarea tensiunii arteriale este un 
proces relativ simplu, dar pentru 
mine, care am sindromul halatului 
alb, este mai complicat. Sindromul 
se manifestă ca o reacție incon-
trolabilă fizică sau mintală atunci 
când am contact cu un cadru medi-
cal. Mulți râd când încerc să le ex-

CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI 

• Uneori nu este posibilă reducerea valorilor tensiunii sanguine măsurate la un 
pacient cu  sindromul halatului alb

• Înregistrarea și recunoașterea diagnosticului de sindrom al halatului alb în 
dosarul medical poate contribui la reducerea anxietății pacienților 

• Poate fi de ajutor distragerea atenției pacienților cu sindromul halatului alb cu 
ajutorul muzicii sau al conversației 

CE GÂNDEŞTE PACIENTUL DUMNEAVOASTRĂ

Cum pot să vă explic hipertensiunea mea? 
Evelyn Lawrie relatează cum este viața când suferi de sindromul halatului alb și  
cum o pot ajuta cadrele medicale să gestioneze situația 

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

În crearea articolului de față nu a fost impli-
cat niciun pacient.

OBIECȚII ȘI ASPECTE DE AVUT ÎN VEDERE 

• Variațiile biologice folosite în calculele 
noastre au fost derivate din cohorte 
sănătoase. În stările de boală sau în timpul 
tratamentului, variația biologică poate fi 
diferită în funcție de boală și de substanța 
de analizat. De exemplu, RCV pentru HbA1c 
este furnizată în tabel atât pentru indivizii 
cu diabet cât și pentru cei fără. 

• Dacă a fost folosit un nivel al semnificației 
mai mare de 0,05 (încredere 95%), de 
exemplu, 0,1 (încredere 90%) sau 0,2 
(încredere 80%), surplusul modificării 
necesare (RCV) ar fi mai mic. Consultați 
infograficul de pe bmj.com pentru a face 
aceste calcule. 

• De obicei, dispozitivele de testare de la 
punctele de îngrijire au variații analitice 
mai mari (uneori cu mult mai mari) decât 
instrumentele folosite în laboratoarele 
clinice acreditate. 

• Dacă doresc să-și calculeze propriile RCV, 
cititorii trebuie să știe că variațiile analitice 
în  laboratoarele lor locale pot fi mai mari 
sau mai mici decât cele prezentate în 
prezenta lucrare pe baza instrumentelor 
locale, dar probabil că informațiile furnizate 
în tabel și în infografic sunt reprezentative 
pentru un laborator clinic tipic cu volum de 
lucru mare.

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Gândiți-vă cum le explicați de obicei 
pacienților rezultatele testelor sanguine. 
Credeți că e posibil ca în trecut să fi 
interpretat greșit modificările rezultatelor 
acestor teste? 

• Cum puteți folosi conceptul valorii de 
referință a modificării (RCV) pentru a vă 
ajuta pacienții să interpreteze rezultatele 
de laborator pe care le-au accesat online?
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plic situația mea ori cred că inventez, dar mi-a creat 
multe dificultăți de-a lungul vieții.

Un diagnostic șocant 
Nu am am avut niciodată un sentiment de anxietate 
sau îngrijorare în legătură cu consultațiile medicale – 
indiferent dacă erau proceduri planificate ori controa-
le generale; asta până când mi-a fost verificată pentru 
prima dată tensiunea arterială. Imediat ce am fost co-
nectată la monitor, tensiunea mea arterială a ieșit de 
sub control. Inițial, mi s-au dat multe medicamente di-
ferite pentru a-mi trata hipertensiunea inexplicabilă, 
dar nimic nu m-a ajutat. După ce medicul meu de fa-
milie m-a sfătuit să-mi înregistrez tensiunea arteria-

lă acasă timp de o lună, rezultatele au arătat că aveam 
sindromul halatului alb. 

Nu auzisem până atunci de diagnosticul acesta și a 
fost ca un șoc. Mă consider  o persoană calmă și nu 
m-am simțit niciodată neliniștită la consultațiile medi-
cale. A fost o ușurare să am o explicație pentru valori-
le tensiunii mele arteriale, dar eram îngrijorată în pri-
vința modului în care urma să le explic diagnosticul 
cadrelor medicale și a problemelor pe care afecțiunea 
le putea provoca în viitor.

Verificarea diagnosticului meu 
Cu prilejul unei vizite la spital pentru o procedură de 
rutină mi-a fost verificat diagnosticul. De îndată ce 
monitorul aparatului de tensiune a început să piuie, 
mi s-au încordat mușchii stomacului. Echipa de îngri-
jiri medicale a spus că păream în stare bună – cum pu-
team să le explic despre măsurătorile tensiunii mele 
arteriale? Conectată la monitorulul care piuia incon-
trolabil, le-am trântit diagnosticul. Doctorii mi-au ob-
servat panica și m-au liniștit, spunându-mi că vor în-
cerca să îmi măsoare din nou tensiunea mai târziu. 

Vestea că testul va fi repetat mi-a accentuat, însă, în-
grijorarea, știind că valoarea va fi tot mare. Oare va 
fi anulată procedura din cauza valorilor ridicate? Mă 
simțeam tot mai agitată. Cineva din echipă încerca 
să mă liniștească, cântând și dansând în fața patului 
meu. Deși m-am mai calmat, valorile tensiunii nu s-au 
îmbunătățit. Din fericire, în timp ce mă pregăteam 
pentru procedură, tensiunea mea arterială nu a mai 
fost menționată și am fost dusă la chirurgie. 

Reducerea neliniștii 
Încă mi-e teamă de întâlnirile cu personalul medical. 
Nu am găsit nimic care să împiedice creșterea tensiu-
nii mele arteriale în prezența lor, dar măsurarea valo-
rilor acasă ajută. Din cauza valorilor mari mi-e teamă 
că procedurile pot fi anulate sau că aș putea fi inter-
nată într-o secție de cardiologie. Îmi vine în continu-
are greu să le spun cadrelor medicale de ce am o ten-
siune arterială așa de mare Cel mai liniștitor pentru 
mine este faptul că diagnosticul e trecut în fișele mele 
medicale, ceea nu-mi împiedică tensiunea arterială să 
crească, dar înseamnă că nu va mai trebui să inițiez 
aceeași conversație dificilă în viitor. 

Conflicte de interese: Niciunul de declarat. 

Articolul a fost solicitat, pe baza unei idei sugerate de autoare, și 
nu a fost supus recenzării de specialitate.

WHAT YOUR PATIENT IS THINKING
How can I explain my high blood pressure to you?
A se cita: BMJ 2020;368:m443 

Traducere: Dr. Roxana }ucra

TRANSPUNEREA EDUCA”IEI ÎN PRACTICÃ

• Ce conduită ați adopta, în cadrul activității dumneavoastră curente, 
pentru a sprijini un pacient cu sindromul halatului alb?

• În ce alt mod ați putea determina tensiunea arterială a unui pacient 
care suspectați că ar avea sindromul halatului alb?

• Cum ați putea ajuta un pacient cu sindromul halatului alb să se 
simtă mai confortabil în timpul consultației?
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Claire Hope, pediatră la 
Musgrove Park Hospital, 
Taunton, simte că timpul liber 
pentru hobby-uri este adesea 
foarte limitat de presiunile unui 
serviciu în mediul spitalicesc. 

"La facultatea de medicină 
practicăm multe sporturi, dar 
apoi devenim medici și din-
tr-odată nu mai avem timp pen-
tru ele," spune ea. "Așa că re-
nunțăm la hobby-urile ce ne-au 

permis să ne formăm aptitu-
dinile de conducere și abi-
litatea de a fi jucători de 
echipă, pe baza căro-
ra am fost recrutați de 
facultățile de medi-
cină."

Hope a jucat hochei 
pentru facultatea unde 
a învățat, dar ulterior a 
constatat că nu putea să 
combine sportul cu pre-

gătirea medicală. Când un 
prieten i-a sugerat să înfiin-
țeze o echipă a spitalului 
pentru un campionat lo-
cal, între prieteni, a profi-
tat imediat de ocazie. 

Colegii ei au fost la fel 
de entuziaști. S-au în-

scris rapid 20 de per-
soane, furnizându-i 

un număr suficient 
de jucători pen-

tru a alcătui o 
echipă puter-

nică de 11 
în majori-
tatea săp-
tămâni-
lor. 

DE CE... am înfiinţat o echipă de hochei  
Claire Hope îi povestește lui Francesca Robinson cum anume înființarea unei echipe 
pentru colegii ei de la spital i-a ajutat pe toți să redescopere bucuriile sportului în 
echipă

CARIERE

CUM SĂ-ŢI ÎNFIINŢEZI PROPRIA ECHIPĂ 
SPORTIVĂ

• Alegeți-vă sportul – unele sporturi au nevoie de mai puțin 
echipament și sunt mai ușor de practicat 

• Luați în calcul siguranța – jucătorii au nevoie de jambiere sau 
de proteze pentru gingii?

• Aflați dacă există un campionat local 
• Folosiți pagina de internet sau buletinul informativ al spitalului 

și rețelele sociale pentru a găsi jucători potențiali 
• Păstrați un angajament simplu pentru membrii echipei, fără 

nicio presiune de a fi disponibili pentru toate meciurile 
• Organizați întâlniri periodice ca să asigurați coeziunea echipei

R
IC

H
A

R
D

 H
 S

M
IT

H

"Lucrăm în specialități 
diferite, dar pe terenul de 
hochei fiecare este doar 
persoana căreia îi trimiți 
pasa sau de la care o 
primești"
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Echipa este alcătuită din diverse cadre medicale, inclu-
zând medici stagiari, consultanți, specialiști în nutriție și 
în fizioterapie, având o gamă întreagă de aptitudini de ho-
chei. Această experiență variată nu contează, remarcă 
Hope, fiindcă scopul este să ne simțim bine. 

"Lucrăm în spital la diferite niveluri și în diferite specia-
lități, dar pe terenul de hochei fiecare dintre noi este doar 
persoana căreia îi trimiți pasa sau de la care o primești", 
spune ea. 

"Jucând împreună, devenim toți egali, iar ierarhia dis-
pare." 

Practicarea hochei-ului poate fi și o modalitate  
excelentă de a reduce stresul, a constatat Hope. "La 
bar, în loc să ne plângem de ture sau de cât de obosiți 
suntem, putem să ne relaxăm pur și simplu și să vorbim, 
felicitându-ne unii pe alții pentru niște goluri frumoase ori 
râzând de unele apărări neinspirate", spune Hope. "Ca 
pediatri, nu lucrăm mereu aproape de echipele medicale 
pentru adulți, așa că poate fi greu să ne cunoaștem colegii. 
Acum joc hochei cu oameni cărora le-am trimis scrisori 
medicale sau cu care am vorbit la telefon, dar pe care 
nu i-am întâlnit niciodată înainte în cei cinci ani de când 
lucrez la spital." 

Hope a observat că e ușor să menții echipa. Fără a 
avea nicio obligație de antrenament, taxe de membru ori 
echipament oficial, este totul mult mai ușor și mai ieftin 
decât atunci când te înscrii într-un club.

"Membrii mi-au spus că le-a fost realmente greu să nu 
joace niciun sport de echipă de când au terminat faculta-
tea și că sunt nerăbdători să vină și să joace alături de un 
grup de oameni cu vederi similare, într-un mod în care nu 
au mai făcut-o de ani de zile," spune ea. 

"A fost realmente extraordinar să ajut la reaprinderea 
pasiunii pentru sport a colegilor mei și să le pun la înde-
mână o modalitate simplă de a juca din nou. Dacă vă gân-
diți să înființați o echipă locală, vă îndemn din inimă să o 
faceți."

Francesca Robinson, The BMJ

Oricine dorește sfaturi privitoare la înființarea unei echipe de hochei, 
o poate contacta pe Claire Hope pe Twitter @babydrclaire

CAREERS
WHY I . . . t up a hockey team   
A se cita: BMJ 2020;368:l5977

Cum pot face 
faţă microa-
gresiunilor la 
locul de muncă   
Chiar dacă uneori e greu de știut 
cum să reacționezi la astfel de 
atitudini subtile, dar dăunătoare, 
există soluții fezabile, îi spun 
experții lui Abi Rimmer

CARIERE ÎN CLINICĂ 
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"Recentele discuții avute pe Twitter 
și cu colegii mei sugerează că 

E nevoie de curaj 
Sue Crossland,

consultantă în  
medicină acută și 
președinte al  
Societății de  
Medicină Acută 

"Ca medic stagiar poți uita cu ușurință 
că este dreptul tău să lucrezi într-un 

"În loc să reacționați imediat, discutați 
despre incident cu un coleg în care 

Puneți în balanță 
riscurile și 
beneficiile!  
Oluseyi Adesalu, 

specialist în educație 
medicală la Health 
Education England

Preferați dialogul în 
locul acuzațiilor! 
Val Yeung, 

psihiatru consultant 
pentru copii și  
adolescenți 
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microagresiunile sunt un factor de 
risc semnificativ pentru diminuarea 
siguranței și a productivității 
la locul de muncă. Astfel de 
comportamente nu vizează exclusiv 
femeile, dar mă voi axa pe această 
direcție, pe care mi-am conturat-o 
singură.

"Microagresiunea poate fi definită 
ca o afirmație, acțiune sau incident 
de discriminare indirectă, subtilă ori 
neintenționată la adresa unui grup 
marginalizat. Adesea, asemenea 
manifestări par a fi inofensive 
dacă sunt observate izolat, iar 
criticii au sugerat că sunt triviale 
și neglijabile, asemănându-le cu 
impolitețea obișnuită. Prin repetarea 
lor zilnică însă, ajung să-i erodeze 
victimei, treptat, confortul și rezistența 
psihică. 

"Fiind consultant principal și 
președintă a unei societăți de 
specialiști, ar trebui să fie clar că 
am dobândit competența necesară 
în domeniul pe care mi l-am ales. 
Și totuși, mă confrunt zilnic cu mici 
agresiuni subtile, ce au scopul de a 
mă face să cred că deciziile mele sunt 
greșite, că sunt emotivă și isterică ori 
că aportul meu nu este apreciat. Îmi 
amintesc de o ședință cu participare 
masivă din partea colegilor mei, 
în majoritate bărbați. De îndată 
ce-am luat cuvântul ca să-mi exprim 
punctul de vedere, moderatorul și-a 
dat ochii peste cap și a spus: «Iar 
începe». 

"Cum să reacționezi la așa ceva? 
Nu e suficient să oftezi în sinea ta. 
Nici să fii redus la tăcere. Dar e 
nevoie de curaj pentru a înfrunta 
astfel de atitudini – mai ales 
dacă, așa cum am remarcat mai 
devereme, alți membri ai echipei le 
consideră doar manifestări izolate și 
neînsemnate."

mediu lipsit de discriminare sau de 
marginalizare. 

"În realitate, ca medic stagiar, 
înfruntarea microagresiunilor 
este o artă pe care încă nu o 
stăpânesc. Diversitatea și nuanțele 
ce constituie natura unor astfel de 
manifestări fac ca identificarea lor și 
educarea celorlați în această privință 
să fie deosebit de dificile. Indiferent 
dacă micile agresiuni vin din partea 
unui pacient care te întreabă dacă 
intenționezi să «te întorci după 
specializare acolo de unde ai venit» 
ori din partea unui consultant care 
încearcă să facă o glumă despre 
«voi, ăștia», este important să puneți 
pe primul loc siguranța voastră 
profesională și personală în acel 
moment. 

"Așa mi-am creat o strategie 
de punere în balanță a riscurilor 
și beneficiilor pe care le implică 
înfruntarea punctuală a fiecărei 
microagresiuni în parte. 

"Fiecare va privi aceste lucruri 
din propria-i perspectivă. Astfel, 
puteți fie să rugați pe loc persoana în 
cauză să înceteze, fie să-i întoarceți 
întrebarea sau afirmația, fie să 
discutați ulterior despre situația 
respectivă cu cineva de încredere. 
Toate aceste strategii pot fi dificile și 
nu lipsite de capcane, implicând, de 
pildă, riscul unei respingeri pe motiv 
că sunteți o persoană hipersensibilă ori 
certăreață. 

"Din păcate, povara confruntării cu 
microagresiunile la locul de muncă 
e purtată chiar de către cei vuzați. 
Fiecare are, însă, responsibilitatea de 
a crea la locul de muncă o cultură 
care să ofere atât integrare cât și grijă 
pentru toți."

aveți încredere. V-ar putea ajuta 
să aveți o reacție constructivă la 
incidentul în cauză. Tonul discuțiilor 
poate fi calmat dacă vă manifestați 
uimirea față de situația creată, ceea ce 
le poate permite tuturor celor implicați 
să învețe lecția și să-și schimbe 
atitudinea. 

Analizați-vă rolul în incidentul 
respectiv! Ați fost afectat(ă) direct 
sau doar ați asistat? Privind din acest 
unghi, gândiți-vă ce mesaj ați dori 
să ajungă la instigatori și care ar fi 
cea mai potrivită persoană pentru a-l 
comunica. Mesajul ar trebui să fie 
transmis prin viu grai sau prin eemail? 
Țineți cont de faptul că propiile 
dumneavoastră convingeri și trăiri 
ar putea fie să ajute, fie să îngreuieze 
situația. 

"Înainte de a confrunta instigatorii, 
gândiți-vă cum veți orienta 
conversația și asigurați-vă spațiul 
și timpul adecvate! E nevoie să fie 
prezente și alte persoane? Aveți grijă 
ce limbaj și ce ton folosiți! Invitați 
la dialog deschis pentru a reduce 
la minimum atitudinea defensivă 
ori senzația de punere sub acuzație, 
concentrându-vă doar pe incidentul 
în cauză, pe comentariile și atitudinile 
aferente, pe stările pe care vi le 
provoacă. 

"Am aplicat mai demult metode 
din terapia de familie: externalizarea, 
întrebările circulare și managementul 
coordonat al semnificației. Ele ajută 
la folosirea empatiei pentru a înțelege 
puncte de vedere diferite la mai multe 
niveluri, a clarifica într-o manieră 
relațională deosebirile dintre impact 
și intenție și a consolida munca 
de echipă în cadrul unei culturi 
integratoare, în care toți au ceva de 
învățat."
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Din: Mikel Izquierdo, John E Morley, Alejandro Lucia. 
Exerciții fizice pentru persoane în etate de peste 
85 de ani. The BMJRo 2020;4:147-148.

1. În legătură cu beneficiile activităților fizice adaptate la 
vârstnici s-a demonstrat că:
A. Antrenamentul de rezistență de mare intensitate poate 
îmbunătăți activitatea și masa musculară
B. Exercițiile fizice cresc mobilitatea funcțională chiar și la pacienții 
cu vârsta medie de 90 de ani
C. Exercițiile fizice cresc riscul de cădere al subiecților cu vârsta 
între 90-97 de ani
D. Exercițiile de intensitate redusă și moderată pot fi responsabile 
de efecte adverse majore
E. Combinația de exerciții de rezistență cu cele de reantrenare pentru 
echilibru și mers au crescut masa musculară a persoanelor vârstnice

Din: Drouin-Chartier J-P, Chen S, Li Y și colab. 
Consumul de ouă și riscul de boală cardiovasculară. 
The BMJRo 2020;4:157-159.

2. Relația dintre consumul de ouă și creșterea riscului de 
boală cardiovasculară (CV):
A. Nu a putut fi dovedită cu certitudine de studiile recente
B. În general, consumul de până la un ou pe zi nu este asociat cu 
riscul de boală CV
C. La populațiile asiatice, consumul moderat (până la un ou pe zi) 
crește riscul de boală CV
D. Un aport mai ridicat de ouă crește concentrația serică a 
LDL-colesterolului
E. Nivelul crescut al LDL-colesterolului nu reprezintă un factor 
cauzal privind riscul de boală CV

Din: Fan H, Gilbert R, O’Callaghan F, Li L.  
Asocierile între prescrierea antibioticelor macrolide 
în timpul sarcinii și efectele adverse la copii, în 
Marea Britanie. The BMJRo 2020;4:160-161.

3. Privitor la efectele adverse la copii ale administrării de 
antibiotice macrolide comparativ cu penicilina, la gravide:
A. Nu s-au constatat diferențe între efectele adverse înregistrate
B. Administrarea de macrolide nu au condus la niciun efect advers 
notabil
C. Administrate în primul trimestru, macrolidele s-au asociat, în 
general, cu risc crescut pentru orice malformație majoră
D. Administrarea de macrolide în primul trimestru de sarcină 
s-a însoțit, în particular, de un risc mai înalt pentru malformații 
cardiovasculare
E. Prescrierea de macrolide în orice trimestru s-a corelat cu un risc 
crescut de malformații genitale (în special, hipospadias)

Din: Key JT et al. Dieta, nutriția și riscul de cancer: 
ce știm în prezent și care este calea de urmat? 
The BMJRo 2020;4:163-167.

4. Între dietă, nutriție și riscul de cancer există cu certitudine 
legături. În relație cu această evidență:
A. Carnea procesată și cea roșie cresc riscul de cancer colorectal
B. Fibrele alimentare, dar nu și calciul și lactatele, scad riscul de 
cancer colorectal
C. Alimentele contaminate cu aflatoxină pot produce cancer hepatic
D. Dozele mari de vitamine sau de suplimente minerale au redus 
riscul de cancer
E. Nu s-a dovedit că obezitatea și consumul de băuturi alcoolice 
cresc riscul pentru unele cancere

5. Pentru anumite localizări, unii factori alimentari pot favoriza 
cancerul:
A. Ingerarea de băuturi foarte fierbinți – cancerul esofagian
B. Consumul de ceai verde – cancerul gastric
C. Consumul de peste 10 g pe zi de fibre alimentare – cancerul 
colorectal
D. Consumul de cafea – cancerul hepatic
E. Dietele mai bogate în fructe și legume – cancerul pulmonar

6. Relația dintre factorii alimentari și anumite cancere rămâne, 
încă, numai probabilă, necesitând în continuare studii pe 
termen lung mai precise. Astfel:
A. Obezitatea ar crește riscul pentru cancere ale cavității orale și ale 
faringelui
B. Obezitatea nu reprezintă, probabil, un factor de risc pentru 
cancerul de prostată agresiv
C. Alcoolul se corelează invers cu riscul de cancer renal
D. Alimentele conservate cu sare cresc riscul de cancer gastric
E. Cafeaua ar fi protectoare pentru cancerul endometrial

Din: Chris Yuk Kwan Tang, Ka Ho Ng, Joyce Lai. 
Piciorul plat al adultului. The BMJRo 2020;4:168-172.

7. Piciorul plat:
A. Este o deformare asociată cu prăbușirea arcului longitudinal 
medial al piciorului
B. Se asociază cu deformarea călcâiului în varus
C. Când este simptomatic se prezintă cu dureri în arcul medial al 
piciorului și în gleznă
D. Nu afectează mersul
E. Poate fi asociat cu obezitate, diabet zaharat, hipertensiune 
arterială

8. Reprezintă recomandări simple pentru abordarea 
terapeutică a piciorului plat:
A. Exersarea ortostatismului prelungit
B. Evitarea purtării de încălțăminte nepotrivită
C. Mersul desculț
D. Scăderea din greutate (dacă pacientul este obez)
E. Exerciții pentru întărirea tendonului tibial posterior și întinderea 
tendonului lui Achile

9. Prin radiografia piciorului în poziție stând în picioare, în 
cazul piciorului plat se pot exclude:
A. Accesul de gută
B. Fractura de stres a oaselor tarsiene
C. Leziunile articulațiilor tarsometatarsiene după entorsa piciorului
D. Neuroartropatia Charcot la diabetici
E. Osteonecroza osului navicular la adult 
(sindromul Mueller-Weiss)

10. În cazul piciorului plat, consultul chirurgical ortopedic cu 
evaluarea necesității unui tratament chirurgical se indică în 
următoarele situații:
A. În toate cazurile
B. În cazul pacienților fără deformare rigidă a piciorului, strict 
pentru atenuarea durerii
C. La pacienții cu deformare rigidă a piciorului
D. Dacă activitățile zilnice ale pacientului sunt foarte afectate de 
tulburările de mers
E. La pacienții cu istoric de traumatism sau diabet și deformare de 
picior plat nou apărută

Chestionar realizat cu sprijinul UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca



Stima’i cititori,

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

Destinatar

TARUS Media S.R.L.

Bd. Metalurgiei 78, cod 041836, sector 4, BUCURE:TI 

E-mail: chestionare@tarus.eu

Tel/Fax: +40 21 321 01 90

A SE TIMBRA 
DE CÃTRE EXPEDITOR

Chestionarul poate fi completat ;i on-line la adresa: chestionare.tarusmedia.ro

Numele        Prenumele

Profesia        Specialitatea

Institu’ia ;i adresa        Tel:

Adresa domiciliu       Tel:

Data    Semn[tura    Nr. paraf[

Loc paraf[        E-mail:






	coperte_4
	the_bmj_4

