
MEDICA
ACADEMICA

Sub egida Academiei Oamenilor de Știință din Româniawww.MedicaAcademica.ro
Mai 2020 • An XII • Nr. 107

• CMR: 5 credite EMC/abon. anual (tipărit sau 
electronic) + 18 credite EMCD/10 chestionare 
consecutive

• CFR: 10 credite EFC/abon. anual (tipărit sau 
electronic)

• CMDR: 5 credite EMC/abon. anual (tipărit)
• OBBCSSR: 5 credite EMC/abon. anual (tipărit 

sau electronic)
• OAMGMAMR: 5 credite EMC/abon. anual 

(tipărit)

din anul 2009
ISSN 2067 - 0605

OMS: Risc redus pentru 
un val doi al pandemiei

Prof. Maria Moța:
Pacienții cu diabet au 

un risc mai mare pentru 
o evoluție severă 

a infecției cu SARS-Cov-2





E

EDITORIAL

3www.MedicaAcademica.ro Mai 2020

E greu să analizezi detașat când 
abia ce ai trecut pe lângă un uriaș 
monstru de frică și de necunoscut. 
Când încă vezi de pe alte meridiane 
și latitudini cum vin imagini cu șiruri 
lungi de gropi dreptunghiulare… 
Dar poate este important să încercăm 
o privire de pe celălalt trotuar, sau 
măcar de la un metru distanţă, 
să punem în context și în lumina 
experienţei pe care mulţi dintre 
noi o avem, să privim la cifre cu 
aceeași privire lucidă cu care ne 
uităm și la alte boli, la cancerul de 
col uterin, de sân, de plămân, la 
hepatită, la mortalitatea infantilă 
și la câte și mai câte… Să analizăm 
date, să le punem în context, să 
facem propriile noastre studii…

Dacă tot cele două luni de 
izolare ne-au prilejuit un aer mai 

proaspăt prin reducerea traficului 
și mai multă liniște, mai multă 
introspecţie și oportunitatea de a 
sta mai mult cu noi înșine, să nu 
le dăm pe nimic… Să luăm ce a 
fost bun din această experienţă, 
în numele căreia s-au făcut rapid 
unele lucruri care trenau de ani 
și ani în sistemul de sănătate. 

Dar să nu permitem să ni se 
confiște această experienţă, să 
nu permitem să ni se confiște 
firescul, normalitatea și bunul simţ, 
până la urmă demnitatea fiinţei 
umane, care trăiește respirând aerul 
proaspăt, de către nimeni, în numele 
nimănui, nici măcar al covidului…  

Delia Budurcă
redactor șef
delia.budurca@tarus.eu

În numele covidului
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Imunitatea dobândită în România 
MedLife a finalizat un studiu privind imunizarea 
naturală a populaţiei pentru COVID 19, pentru a 
elucida nivelul și ritmul de imunizare naturală a 
populaţiei ţinând cont de faptul că alte cercetări 
din alte state au confirmat existenţa unui număr 
semnificativ de pacienţi asimptomatici infectaţi 
cu SARS Cov 2 care nu se regăsesc în statisticile 
medicale oficiale COVID 19; eficienţa măsurilor 
de protecţie și a procedurilor de lucru elaborate 
de companie în pandemie și posibilitatea de a le  
implementa și pentru alte companii, pentru ca să-și 
reia activitatea în siguranţă; evaluarea și validarea 
metodelor de testare folosite. 
În studiu au fost folosite în trepte, gradual pentru 
validare patru metode de testare: metoda mole-
culară RT-PCR, considerată gold standard pentru 
identificarea virusului SARS Cov 2, testarea sero-
logică prin metoda Chemiluminiscenţă (doi produ-
cători cu echipamente și kituri diferite: Maglumi, 
respectiv Yhlo) și testarea serologică prin metoda 
ELISA, precum și teste rapide pentru determinarea 
anticorpilor de tip IgM și IgG. 
Rezultatele finale ale studiului arată că din cei 1005 
subiecţi testaţi, cadre medicale și personal auxiliar 
propriu, au fost identificate pozitiv prin RT PCR 4 
persoane, infirmieri și asistenţi medicali din București 
și Arad, cazurile fiind deja făcute publice de către 
MedLife. Cele 4 persoane detectate pozitiv prin RT 
PCR au fost confirmate și prin testele serologice. 
În plus, au fost detectaţi anticorpii IgG la alte 1,6% 
persoane din totalul de subiecţi testaţi. 
“Rezultatele studiului arată că nivelul de imu-
nizare naturală a populaţiei este foarte mic, sub 
2%. Până la apariţia unui vaccin, este imperios ca 
populaţia să păstreze măsurile de distanţare și să 
respecte întocmai nu numai legislaţia la zi, dar și 
toate recomandările autorităţilor și specialiștilor. 
Singura soluţie pentru protejarea unei populaţii 
fără imunitate în faţa acestei infecţii este reprezen-
tată de măsurile de izolare și distanţare socială. De 
asemenea, faptul că numărul de persoane infectate 
a rămas în continuare foarte mic, în condiţiile în 
care am extins eșantionul de la 371 la peste 1000 
cadre medicale și auxiliare, reprezintă o dovadă 
că măsurile de prevenţie epidemiologică pe care 
le-am luat în unităţile noastre au funcţionat și pot 
fi replicate. Nu în ultimul rând, acest studiu ne-a 
ajutat să validăm metodele de lucru. Testarea RT-
PCR rămâne gold standard pentru diagnosticul 
infecţiei cu virusul SARS Cov 2. În egală măsură, 
pot fi folosite complementar testele serologice pentru 
detectarea anticorpilor la Covid 19. Acestea au o 
precizie și o acurateţe rezonabile și pot fi folosite 

pentru supravegherea epidemiologică pe populaţii 
mari pentru evaluarea răspunsului imun ca urma-
re a infecţiei naturale și, în corelaţie cu RT-PCR, 
pentru stabilirea diagnosticului final”, a afirmat 
Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.

Testele rapide pot da 
rezultate fals-pozitive
Testarea pentru anticorpi este relevantă mai ales 
în contextul în care multe persoane infectate sunt 
asimptomatice și continuă să răspândească virusul 
fără să știe. “Recomandăm utilizarea testelor rapide 
cu mare precauţie deoarece în baza studiului nu-
mărul de rezultate fals pozitive este relativ mare. 
De asemenea, nu recomandăm utilizarea testelor 
serologice, indiferent de metoda folosită, pentru 
detectarea anticorpilor, pentru emiterea unui cer-
tificat sau pașaport imunologic, deoarece nu oferă 
garanţia imunităţii pentru COVID 19. Se recomandă 
ca interpretarea rezultatului să fie făcută în strictă 
coroborare cu date clinice și epidemiologice și sub 
rezerva informaţiilor încă incomplete privind răs-
punsul serologic al organismului uman la infecţia 
cu noul coronavirus”, a explicat Mihai Marcu. 

Riscul de infectare după 
relaxarea restricțiilor
Studiul ar urma să fie extins către cohorte mai ex-
puse infecţiei, întâi la Suceava, cel mai mare focar 
de infecţie pentru noul coronavirus din România. 
Studiul urmărește să elucideze rata de imunizare a 
populaţiei și, implicit, riscul de infectare în scenariul 
creșterii numărului de contacte sociale, precum 
și a mobilităţii ca urmare a relaxării restricţiilor. 
“În acest moment, Suceava este epicentrul epidemiei 
din România, conducând de departe topul cu cel 
mai mare număr de îmbolnăviri, atât în valoare 
absolută, cât și la mia de locuitori. Dat fiind con-
textul, ne exprimăm disponibilitatea totală de a 
pune la dispoziţia autorităţilor, în regim gratuit, 
resursele noastre umane, materiale și operaţionale 
pentru a derula un amplu demers de cercetare în 
această zonă a ţării. Desigur, numai autorităţile și 
Ministerul Sănătăţii pot decide dacă acest studiu este 
oportun și poate fi efectuat în perioada următoare. 
Credem cu tărie că este important pentru noi ca 
ţară să dezvoltăm soluţii autohtone și să reducem 
dependenţa de studii importate pentru a fi mai 
pregătiţi la următoarele alerte epidemiologice și 
nu numai. Studiile locale sunt relevante mai ales în 
contextul în care comportamentul și atitudinile la 
nivelul populaţiei sunt diferite de la o ţară la alta” 
a mai spus Marcu. 



la SARS Cov 2 este sub 2% – studiu MedLife
Testele serologice ar putea asista în stabilirea dia-
gnosticului infecţiei active în anumite circumstanţe, 
dar mai ales pentru scenariul în care un pacient 
se prezintă cu condiţii clinice care ar putea repre-
zenta complicaţii tardive ale COVID-19, situaţie în 
care RT-PCR ar fi negativ. Deși un număr de teste 
imunologice sunt disponibile comercial, acurateţea 
lor pentru diagnostic și utilizarea optimă rămân 
a fi studiate. Toate testele serologice ar trebui să 
fie validate anterior utilizării pe scară largă. Dat 
fiind acest context, vrem să punem bazele unui 
studiu local, prin care să evaluăm la pacienţi români 
dinamica anticorpilor anti SARS Cov 2 și să urmă-
rim validarea unor teste serologice disponibile”, 
a explicat conf. dr. Adriana Hristea, investigator 
principal al studiului Institutul “Matei Balș”, medic 
primar boli infecţioase, șef secţie Adulţi 4. 
Subiecţii înrolaţi în studiu vor fi testaţi pentru an-
ticorpi și post externare pe o durată de minimum 
trei luni pentru a se monitoriza în dinamică evoluţia 
rezultatelor. Potrivit reprezentanţilor MedLife, vor 
fi alocate pentru acest studiu peste 5000 de teste. 
“Prin studiul nostru încercăm să evaluăm dina-
mica anticorpilor pe pacienţi confirmaţi prin RT 
PCR utilizând teste serologice disponibile. De 
asemenea, dorim să evaluăm această dinamică 
și în funcţie de evoluţia clinică și biologică a 
subiecţilor. Ne dorim să calculăm valori predictive 
pozitive și negative pe populaţia autohtonă, în 
condiţii reale de testare în laborator clinic”, a 
spus dr. Roxana Vasilescu, coordonator medical 
studiu, medic primar medicină de laborator. “Este 
evident că eforturile comunităţii știinţifice în 
vederea clarificării răspunsului imun al orga-
nismului la infecţia cu noul coronavirus vor da 
roade în găsirea acelor teste serologice care să 
poată să spună cu grad înalt de precizie dacă și 
când o persoană a fost în contact cu SARS Cov 
2, dacă chiar în prezenţa anticorpilor continuă 
să răspândească virusul și în ce măsură anti-
corpii dezvoltaţi sunt anticorpi protectivi și pe 
ce perioadă de timp. Acest lucru se va întâmpla 
în timp. În această etapă, trebuie să înţelegem 
cum să utilizăm cât mai bine ceea ce avem deja 
la dispoziţie și sperăm ca acest studiu să aibă o 
mare contribuţie în acest sens” a mai spus dr. 
Roxana Vasilescu.

Centru de cercetare
Compania a anunţat dezvoltarea propriului centru 
de cercetare, urmând să investească peste jumătate 
de milion de euro pentru proiecte de cercetare 
până la finalul acestui an. (Raluca Băjenaru)

Studiul pentru evaluarea imunizării naturale a 
populaţiei s-a derulat în perioada 24 martie – 30 
aprilie, în rândul personalului medical și auxiliar 
propriu. Capitala are o pondere de 48% în rezul-
tatele studiului, Arad, Brașov, Cluj și Sibiu 6-16% 
fiecare, în timp ce restul personalului MedLife e 
din Constanţa, Craiova, Piatra Neamţ, Ploiești, 
Galaţi, Brăila, Iași, Pitești, Târgoviște și Timișoara. 
Studiul este relevant și reprezentativ la nivelul 
populaţiei urbane din România dat fiind: distribuţia 
la nivel naţional, gradul de activitate și contactul 
social extins. Astfel, toate persoanele implicate au 
fost active și au profesat, o mare parte au circulat 
în perioada pandemiei cu mijloace de transport 
în comun, au interacţionat cu membrii de familie, 
mare parte dintre subiecţi având parteneri de viaţă 
și copii, au mers la cumpărături pentru alimente 
sau au îngrijit rude în vârstă. 

Primul studiu pe pacienți infectați 
privind dinamica anticorpilor 
dobândiți natural pentru COVID-19 
Compania va demara primul studiu din România 
privind durata imunităţii dobândită natural pentru 
COVID-19, împreună cu Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic 
Colentina.
Studiul, susţinut din fonduri proprii, se va derula 
pe pacienţi internaţi în cele două spitale, confirmaţi 
pozitiv prin testul RT PCR. Din punct de vedere 
metodologic, se vor utiliza două metode serologice 
pentru detectarea anticorpilor, Chemiluminiscenţa 
și ELISA. Interpretarea se va face în baza unui cu-
mul de date clinice și paraclinice urmărite pe du-
rata internării. În plus, subiecţii vor fi chestionaţi 
în detaliu pentru a evalua impactul bolii asupra 
sănătăţii, a atitudinilor și a stilului de viaţă. 
“Spre deosebire de RT-PCR, testul de referinţă folosit 
pentru diagnosticarea infecţiei active COVID-19, 
testele serologice pot fi utile în identificarea in-
divizilor care au dezvoltat un răspuns imun în 
cadrul unei infecţii active sau ca urmare a unei 
infecţii anterioare. Deși deocamdată nu sunt dis-
ponibile informaţii complete despre imunitatea 
după această infecţie, datele serologice ar putea 
identifica subiecţii care nu mai sunt susceptibili la 
infecţie. De asemenea, testele serologice ar putea 
servi unor studii de seroprevalenţă utile pentru 
măsuri de control ale infecţiilor din perspectiva 
sănătăţii publice și înţelegerea importanţei infecţiilor 
asimptomatice. Totodată, ar putea fi utile pentru 
identificarea potenţialilor donatori de plasmă care 
ar putea fi folosită în tratamentul formelor severe. 
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Stimulent de risc pentru peste  
44 000 de angajați din sistemul sanitar
Pentru luna aprilie, 14 355 de persoane din cadrul 
unităţilor de primiri urgenţe, serviciilor de ambulanţă, 
direcţiilor de sănătate publică, dar și medici rezidenţi 
vor beneficia de o suplimentare a veniturilor cu 2 
500 lei brut, stimulentul de risc de care beneficiază 
personalul implicat direct în transportul, echiparea, 
evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienţilor 
infectaţi cu COVID-19, potrivit unui comunicat de 
presă al Ministerului Sănătăţii (MS). 
Sumele, în valoare de 33 053 000 lei, vor fi alocate 
de la bugetul de stat pentru ca unităţile să poată 
efectua cât mai rapid plăţile. Sumele vor fi recupe-
rate, mai apoi, în cadrul unui proiect finanţat din 
fonduri europene. 
De asemenea, în cadrul sistemului sanitar, alte 29 719 
persoane din spitale, centre de dializă, laboratoare, 
unităţi sanitare de urgenţă și de transport sanitar aflate 
în contract direct cu casele de asigurări de sănătate 

vor primi stimulentul de risc aferent lunii aprilie din 
Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Sumele 
alocate de către CNAS sunt în valoare de peste 74 
milioane lei și vor fi, de asemenea, recuperate în 
cadrul proiectului cu finanţare europeană. 
“Ministerul Sănătăţii a primit ultimele liste finale cu 
personalul din linia întâi care beneficiază de acest 
stimulent inclusiv vineri, 15 mai. Ne-am confruntat 
cu multe reveniri sau, în unele cazuri, într-o primă 
fază, chiar cu reticenţa managementului unităţilor de 
asumare a acestor liste. Eu sper ca acum lucrurile să fie 
clare și fondurile pentru luna mai să poată ajunge mai 
repede la oamenii care au muncit din greu perioada 
aceasta și care merită din plin această recunoaștere 
a efortului depus în beneficiul pacienţilor”, a spus 
Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii. Acesta a adăugat 
că a solicitat ca plăţile să fie realizate cât mai rapid, 
în următoarea perioadă. (Raluca Băjenaru) 

Studiu Singapore: pacienții cu Sars-Cov-2  
nu mai sunt contagioși după 11 zile de boală

Un studiu al specialiștilor de la Academia Oamenilor de 
Știință din Singapore arată că pacienții cu Sars-Cov-2 
nu mai sunt contagioși după 11 zile de boală, chiar dacă 
unii dintre ei ies pozitiv la test, conform Bloomberg. Un 
test pozitiv nu înseamnă neapărat prezența virusului 
viu și a infecțiozității, pentru că după 11 zile virusul 
nu a mai putut fi izolat și cultivat în laborator. 

Studiul a fost bazat pe observațiile strânse de la 
73 de pacienți. Aceste rezultate ar putea contribui 
la schimbarea modului în care se face managementul de 
caz, astfel încât externările să fie făcute nu după 
rezultatul la teste – respectiv două teste consecutive 
negative, cum se face și la noi – ci după gradul 
de infecțiozitate. (Delia Budurcă) 

CNAS: Consultațiile și prescripțiile la distanță, menținute până la 30 septembrie

Până la 30 septembrie 2020, consultaţiile medicale acordate în 
asistenţa medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, 
inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot 
fi acordate și la distanţă, potrivit CNAS. Consultaţiile medicale la 
distanţă se acordă cu încadrarea în numărul maxim de opt consultaţii 
pe oră. De asemenea, se păstrează prescripțiile la distanță, iar medicii 
de familie pot prescrie în continuare pentru pacienții cronici inclusiv 
medicamentele restricționate din Lista de medicamente compensate 
și gratuite care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate. 
Se mențin și mare parte din reglementările privind modalitatea 
de acordare a concediilor medicale valabile pe perioada stării de 
urgență, până la 30 septembrie 2020. Persoanele asigurate pentru 
concedii și indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pentru care 
a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni 
de infectare cu COVID-19 beneficiază de concedii și indemnizații 
pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie. 
Certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii de 
familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 
30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei. În bugetul 
FNUASS vor fi alocate sume suplimentare pentru decontarea cu 

prioritate a  concediilor medicale acordate persoanelor aflate în 
carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie,  respectiv 
instituţionalizată, la o locaţie declarată de către persoana carantinată 
sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu 
COVID-19, precum și pacienţilor diagnosticaţi cu infecţia COVID-19. 
Modul de acordare a certificatelor de concediu medical și durata 
acestora sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a 
OUG nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. 
Toate serviciile medicale și farmaceutice vor fi acordate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate până la data de 30 iunie 2020 fără 
să fie necesară utilizarea cardului național de sănătate. După această 
dată, reglementarea va fi menținută până la 30 septembrie 2020 
pentru serviciile acordate în medicina primară și ambulatoriul de 
specialitate. Pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare 
cu paturi și de către furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de 
îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii 
de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii 
de medicamente va fi realizată o evaluare în urma căreia se va stabili 
dacă va fi oportună introducerea, după 30 iunie, a obligativității 
utilizării cardului național de sănătate.  (Raluca Băjenaru) 
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Covid: OMS consideră  
din ce în ce mai puțin probabil un al doilea val
Directoarea pentru sănătate publică a OMS, Maria 
Neira, a declarat că modelele cu care se lucrează 
elimină “tot mai mult” posibilitatea producerii unui 
al doilea val important de coronavirus, relatează 
EFE, citat de Agerpres. 
Într-un interviu acordat postului de radio din 
Barcelona RAC-1, Maria Neira a cerut totuși “multă 
prudenţă” și “bun simţ” în această fază “foarte 
critică” de eliminare a restricţiilor, iar populaţia să 
nu dea dovadă “nici de paranoia, nici de excesivă 
relaxare” și să “înveţe să convieţuiască cu bolile 
infecţioase”. “Există multe modele care avansea-
ză numeroase probabilităţi: de la o reizbucnire 
punctuală și până la un al doilea val important, 
dar această ultimă posibilitate este tot mai mult 
eliminată. Suntem mult mai bine pregătiţi în toate 

domeniile”, a spus ea. 
“A fost diminuată atât de mult rata de transmitere, 
încât virusul va avea dificultăţi să supravieţuiască. 
Trebuie să fim însă foarte prudenţi pentru a declara 
că acesta este sfârșitul valului însă datele arată 
că cel puţin a fost evitată transmiterea și explozia 
din primele săptămâni”, a spus Neira. Totuși, a 
precizat, “nu putem face multe previziuni deoarece 
următoarele săptămâni vor fi o fază critică”. “După 
relaxare trebuie să vedem cum se comportă virusul. 
Să sperăm că nu vor mai exista focare, dar va fi 
o luptă de zi cu zi. Peste două sau trei săptămâni 
vom vedea ce se întâmplă și dacă este nevoie de 
o corecţie chirurgicală”, a spus responsabila OMS 
cu privire la ridicarea restricţiilor, fază în care a 
intrat și Spania. (Agepres) 

Pacienții cu afecțiuni respiratorii nu au risc crescut de infecție cu coronavirus 

Pacienții cu boli respiratorii cronice au același risc de infecție cu noul 
coronavirus ca cel al populației generale, au afirmat specialiștii. Coaliția 
Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (“COPAC”), 
împreună cu Societatea Națională de Medicina Familiei („SNMF”) și 
Asociația Inițiativa Pacientul 2.0. au pregătit un set de recomandări și 
informații utile în sprijinul persoanelor care trăiesc cu boli respiratorii. 
“Informațiile corecte, validate medical, fac parte dintre instrumentele-
cheie de care pacienții au nevoie, astfel încât să își poată controla boala. 
Relația cu medicul de familie este importantă și aceste luni, în care grija 
pacienților cronici a revenit în principal medicilor de familie ne-au arătat 

că o bună comunicare între pacient-medic de familie-specialist este 
vitală și uneori chiar salvatoare de vieți“, a explicat dr. Carmen Bușneag, 
medic de familie, reprezentant al Grupului RespiRO din cadrul SNMF. 
Setul de recomandări elaborate de specialiști cuprinde:  
informații generale despre noul coronavirus, glosar de termeni 
utili, impactul COVID-19 asupra persoanelor care trăiesc cu 
boli respiratorii, accesul la tratament pe timp de pandemie 
pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii, recomandările 
Societății Naționale de Medicina Familiei, întrebările pacienților 
și răspunsurile specialiștilor. (Raluca Băjenaru) 

Pacienții oncologici, în pericol din cauza restricționării 
accesului la diagnostic și tratament

Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate 
și Cultură trage un semnal de alarmă cu privire la 
situația în care se găsesc, de la începutul pandemiei 
de coronavirus, bolnavii de cancer din România – dar 
și din alte țări, conform Studiului emis de organizația 
Europa Donna – Transforming Breast Cancer Together 
– Impact of Covid-19 on Breast Cancer Patients. 
Operațiile amânate sau chiar anulate, imposibilitatea 
continuării tratamentelor, schimbarea schemelor de 
tratament sau stresul cauzat de toată această situație 
sunt doar câteva dintre modurile în care pandemia de 
coronavirus afectează acești pacienți, toate cu efecte 
extrem de grave asupra sănătății lor mentale și fizice. 
Un cancer depistat în stadii incipiente are șanse de 
vindecare de peste 80%, în condițiile în care există 
posibilitatea unui screening preventiv, însă în perioada 
pandemiei COVID-19 accesul la investigații profilactice 
a fost îngreunat de restricțiile stării de urgență. 
“Sistarea activității cabinetelor de ambulatoriu de 

specialitate sau din policlinici îngreunează foarte mult 
diagnosticul precoce sau controalele post terapeutice 
pentru pacienții oncologici. Astfel, mulți pacienți 
se vor prezenta mai târziu, cu simptomatologie 
agravată și stadii avansate ale bolii”, spune Dr. 
Brândușa Aldea, Medic Primar Obstretică-Ginecologie, 
Chirurg Oncolog la Institutul Oncologic București, 
Centrul Medical de Excelență Renașterea.
O altă categorie defavorizată o reprezintă pacientele 
cu tratamentele finalizate, care trebuie să se prezinte 
periodic la reevaluări, pentru că au risc de recidivă 
până la cinci ani de la finalizarea tratamentului. 
Pe baza studiului emis de organizația Europa Donna 
– Transforming Breast Cancer Together – Impact 
of Covid-19 on Breast Cancer Patients, Fundația 
Renașterea a centralizat mai multe provocări cu 
care se confruntă în această perioadă sistemul de 
sănătate din domeniul oncologic din România, cu 
accent pe cancerul la sân. (Delia Budurcă) 





D

Prof. Maria Moța, medic primar Diabet, Nutriție, Boli de Metabolism și Medicină Internă 
la UMF Craiova, aprofundează legătura dintre diabet, obezitate și SARS-CoV-2, legătură 
care reiese de altfel din analiza datelor de până acum asupra infectărilor, dar și a 
deceselor cu noul corona virus, care a paralizat mapamondul în ultimele două luni. 
Voce autorizată a profesioniștilor români în domeniul diabetului, Prof. Maria Moța a fost 
membru al Boardului de conducere a Societății Europene pentru Studiul Diabetului 
(EASD) între 2015 – 2018, și președinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli 
de metabolism între 2012 și 2015. 
Ea subliniază că precum orice altă infecție, inclusiv virală, infecția cu noul virus corona 
poate duce la dezechilibrarea, uneori brutală, a diabetului zaharat, cu evoluția către 
cetoacidoză severă, cu scăderea gravă a capacității de apărare imune a organismului. 
Riscurile agravării obezității sunt cu atât mai mari în această perioadă de izolare, în 
care se combină stresul, lipsa de mișcare și recursul la alimente pentru a compensa, 
psihologic, frustrarea. Astfel, cel puțin menținerea greutății se impune imperios.

Din datele existente până la ora actuală, 
se pare că pacienții cu diabet au o 
evoluție mai severă a bolii în cazul infecției 
cu noul coronavirus – SARS-Cov-2. Care ar fi 
explicația?
În situaţía în care pacienţii cu diabet au 
dezvoltat boala, ei au un risc mult mai 
mare decât persoanele fără diabet, mai ales 
dacă au o vârstă de peste 65 de ani sau au 
complicaţii macrovasculare – cardiopatie 
ischemică, accidente vasculare cerebrale 

etc. – microvasculare, cum ar fi boala cro-
nică de rinichi sau neuropatie autonomă, 
complicaţii ce agravează hipoxia sau care 
scad reacţia de apărare reflexă la impurităţi 
– simplul strănut. Ca orice altă infecţie, in-
clusiv virală, infecţia cu noul virus corona 
– SARS-CoV-2 – poate duce la dezechilibra-
rea, uneori brutală, a diabetului zaharat, cu 
evoluţia către cetoacidoză severă. În aceste 
cazuri, se agravează scăderea capacităţii de 
apărare imune a organismului, pornind de 
la alterarea simplei fagocitoze, până la alte-
rarea imunităţii umorale și celulare. 
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Pacienții cu diabet 
au un risc mai mare 
pentru o evoluție 
severă a infecției 
cu SARS-Cov-2
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Persoanele cu obezitate, cu prediabet, adulți, 
dar și copii, pot avea un risc crescut de evoluție 
a bolii deja contractate? 
Este nevoie de timp și de o analiză atentă 
a evoluţiei persoanelor cu prediabet care 
au dezvoltat boala Covid-19. Ce se poate 
spune însă actualmente e faptul că în acest 
context de izolare, cu stres crescut, cu scă-
dere a mișcării, consum compulsiv de ali-
mente, există riscul apariţiei sau agravării 
obezităţii, care poate duce la urgentarea 
apariţiei diabetului, dar și a bolilor cardio-
vasculare, a hipertensiunii arteriale, a altor 
afecţiuni care au un risc crescut de a evo-
lua nefavorabil în cazul contractării bolii 
Covid-19. 

Boala Covid-19 evoluează mai rapid la 
pacienții cu diabet? Ce fel de complicații fac, 
care le pun în pericol viața? 
Pacienţii cu diabet au un grad de infl amaţie 
cronică și pot declanșa concomitent o fur-
tună a citochinelor, ce va favoriza apariţia 
complicaţiilor severe la nivel pulmonar, dar 
și la nivel cardiac, renal, hepatic, pancreatic 
etc. Acești pacienţi au o supraexprimare a 
“angiotensin converting enzime” (ACE2) – 
receptorul prin care virusul pătrunde intra-
celular – dar și a unor proteaze ce favorizea-
ză pătrunderea intracelulară a virusului, 
cum ar fi  furin. Se discută despre scăderea 
capacităţii acestor pacienţi de a elimina 
virusul, respectiv scăderea clearance-ului 

viral, de diminuarea numărului și funcţiei 
celulelor limfocitare, implicate în imu-
nitate, de creșterea susceptibilităţii la 
hiperinfl amaţie și la apariţia sindromului 
de furtună a citochinelor, toate agravate 
atunci când coexistă boala cardiovasculară, 
mai frecventă la vârstnici. Cel mai frecvent 
apare pneumonia severă, pacienţii ajung în 
terapie intensivă și necesită respiraţie asis-
tată. Prezenţa receptorilor ACE2 în mai mul-
te organe poate fi  explicaţia disfuncţiei sau 
chiar a insufi cienţei multiorganice. Virusul 
poate da distrucţia celulelor β și agrava-
rea diabetului, cu apariţia comei diabetice 
cetoacidozice, ce favorizează suplimentar 
agravarea infecţiei virale. 

LEADERSHIP

Prof. Dr. Maria Moța
• Medic primar Diabet, Nutriție, Boli de 
Metabolism și Medicină Internă, UMF 
Craiova 

• European Society for Study of Diabetes 
(EASD), member of the board, 2015-2018 

• Societatea Română de Diabet, Nutriție și 
Boli de metabolism, președinte 2012-2015 

• Prof. Dr. Maria Moța face parte din 
Consiliul Științifi c al Programului “înCerc” 
de Prevenție a Diabetului Zaharat de Tip 2 
și a Bolilor Civilizației. 
Programul “înCerc” este singurul program 
de prevenție din Europa Centrală și de Est 
de o asemenea complexitate, nu numai 
de prevenție a DZ2 la copii, dar și a bolilor 
conexe, așa-numitele “boli ale civilizației”. 
Programul “înCerc” a fost implementat în 
2017 în Ploiești, în 2018 în Cluj-Napoca 
și are ca obiectiv evaluarea a 12.000 de 
copii de clasa a V-a din ambele orașe, 
cu privire la riscul de dezvoltare DZ2 și a 
bolilor civilizației la copii. Dintre aceștia, 
aproximativ 3.000 de copii vor fi  invitați 
la etapa de consiliere, ce se desfășoară pe 
parcursul a 18 luni. În total, în ambele orașe, 
Programul evaluează gratuit și non-invaziv 
3 generații consecutive de copii de clasa a 
V-a, oferind apoi suport integrat pentru a 
ieși din zona de risc de dezvoltare a DZ2 
atât copiilor, cât și familiilor lor. Programul 
“înCerc” este gândit să le ofere autorităților 
locale suport pentru implementarea unor 
programe de conștientizare/ prevenție 
extinse la nivelul întregii Românii și 
reprezintă o bază credibilă, certifi cată și 
auditată de specialiști în diabetologie.
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Gradul de echilibrare  
al diabetului influențează apariția  
și severitatea infecției? 
Aici datele publicate până acum sunt puţin 
discordante, de aceea îmi asum afirmaţia, 
bazată pe experienţe anterioare, că pacienţii 
bine echilibraţi au un risc mai mic de a dez-
volta forme severe ale Covid-19. În același 
timp însă, până ce datele vor fi fundamen-
tate știinţific, bazate pe analize aprofunda-
te, pe un număr tot mai mare de pacienţi, 
vin cu completarea și spun că cel mai sigur 
lucru este rămânerea în casă a pacienţilor 
cu diabet și ferirea lor de contactul cu alte 
persoane, scăzând riscul infectării. Aceas-
ta este singura garanţie la ora actuală. De 
menţionat că pacienţii cu diabet vor trebui 
să își continue tratamentul anterior, să își 
monitorizeze la domiciliu glicemiile, să își 
adapteze dozele de insulină așa cum au fost 
instruiţi, să respecte dieta, să efectueze în 
casă exerciţii fizice (nu la sală), să rămână 
nefumători, să doarmă 7-8 ore/noapte, să 
își menţină greutatea. 

Am putea numi această  
perioadă “obezogenă”, dat fiind  
că prin izolare scade nivelul  
exercițiului fizic? 
Este, cum bine spuneţi, o perioadă obezoge-
nă! Scade consumul de calorii prin mișcare 
și crește aportul de calorii datorită stresu-
lui, la majoritatea persoanelor. Persoane-
le cu risc crescut de diabet vor avea grijă 
să abordeze un stil de viaţă sănătos, chiar 
în condiţiile dificile ale limitării mișcării. 
Se vor consuma legume, fructe, cereale in-
tegrale, pentru a se asigura necesarul de 
vitamine, minerale, fibre alimentare, dar 
în contextul limitării caloriilor (produse 
cu densitate nutriţională crescută, dar cu 
densitate calorică scăzută). Se vor consuma 
proteine zilnic, pentru menţinerea unui bun 
răspuns imun (carne, pește, ouă, lactate 
hipolipidice, urdă, caș), cu limitarea grăsi-
milor animale, a dulciurilor concentrate, a 
răcoritoarelor de cofetărie carbogazoase și 
îndulcite cu zahăr, fructoză. Se va efectua 
mișcare în casă (gimnastică, dans, bicicle-
tă, mers etc), va fi respectat somnul de 7-8 
ore pe noapte, se va renunţa la fumat și se 
va încerca o coabitare cu stresul, cu evita-
rea urmăririi excesive a programelor TV, cu 
menţinerea comunicării la distanţă cu fami-
lia, prietenii, medicul de familie etc). Se va 
reuși astfel și scăderea în greutate sau, cel 
puţin, menţinerea greutăţii. Se recomandă 

consumul de lichide, ceaiuri fierbinţi de cel 
puţin un litru/zi. 

Riscul este la fel de mare pentru  
toate tipurile de diabet  
(diabet tip 1 sau 2 sau  
diabet gestațional)?
Răspunsul actual nu este validat pe baza 
unor studii aprofundate. Personal cred 
însă că pacienţii cu diabet de tip 2 ar putea 
avea un risc mai mare, datorită coexistenţei 
obezităţii, hipertensiunii arteriale, 
complicaţiilor cronice într-un procent mai 
ridicat, dar și datorită vârstei mai mari a 
acestor pacienţi. Este nevoie însă de o anali-
ză complexă, pe un număr mare de pacienţi. 

Sunt copiii cu risc de dezvoltare  
a diabetului de tip 2  
și la risc de contractare  
a coronavirusului? 
Riscul e mult mai mic la vârste sub 19 ani, 
ei reprezintă 2% din cazurile analizate în 
China, pe 44 672 de pacienţi cu Covid-19, 
așa cum le prezintă Centrul de Prevenţie și 
Control al Bolilor din China. Sunt însă date 
recente care raportează Covid-19 și la vârste 
foate mici, de 1 an. Se pare că riscul cres-
cut de diabet nu crește riscul de a contracta 
boala, ci gravitatea formelor de boală. 

Există o corelație, în opinia dvs,  
între acțiunile derulate  
pentru prevenția diabetului  
și reducerea riscului de contractare  
a Covid-19? 
Ce pot să spun este că acţiunile derulate 
pentru prevenirea diabetului sunt extrem 
de utile, atât la adulţi, cât și la copii, că aces-
te acţiuni vor avea efect benefic nu numai pe 
scăderea riscului de diabet, ci și pe boli car-
diovasculare, hipertensiune, obezitate, ceea 
ce este foarte important, știut fiind că odată 
cu Covid-19 celelalte boli nu au dispărut. Pe 
de altă parte, o populaţie mai sănătoasă va 
putea face faţă și altor provocări, sperăm nu 
la fel de dramatice ca cea actuală. 

Pentru această perioadă, ce sfaturi le dați 
familiilor cu copii care au risc de dezvoltare 
diabet de tip 2? 
Familiile care își știu copiii cu risc de dez-
voltare a diabetului de tip 2 au demarat, 
foarte probabil, un program de prevenţie, 
program care trebuie să continue chiar la 
domiciliu, sau organizat, de către persoane 
abilitate, de la distanţă.  
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emcemc

S cât de frecvent sunt prezente DZ tip 2 
sau hipertrigliceridemia (ca factori de 
risc majori). Aproximativ 1 miliard de 
oameni sunt supraponderali sau obezi în 
lume și aproximativ 380 de milioane sunt 
diabetici de tip 2. Aceste două entităţi 
sunt în continuă creștere, predominant 
datorită stilului de viaţă, cu aport caloric 
crescut, consumului excesiv de glucide 
și sedentarismului. În Statele Unite ale 
Americii, aproximativ 30% dintre adulţi 
au steatoză hepatică.6 Aproximativ 20-
30% din populaţia Uniunii Europene, 
aproximativ 116 milioane de indivizi, au 
ficat gras non-alcoolic și aproximativ 3% 
dintre ei au steatohepatită non-alcoolică.7 
Prevalenţa ficatului gras non-alcoolic 
este de 20-25% din populaţia generală 
în ţările vest-europene și este asociată cu 
factori metabolici de risc ca obezitatea, 
DZ tip 2 și dislipidemia.8 În vestul 
României, până la 30-35% din populaţia 
adultă este supraponderală și obeză (ca 
factor de risc pentru ficatul gras non-
alcoolic).

Ficatul gras non-alcoolic (NAFLD) se 
împarte în:

1. Steatoza hepatică simplă, în care nu 
există decât încărcarea grasă a ficatului, 
fără inflamaţie și fără aspect evolutiv al 
bolii.

2. Steatohepatita non-alcoolică, în 
care încărcarea grasă se combină cu 
inflamaţia și balonizarea hepatocitară, cu 
aspect evolutiv spre fibroză și ciroză.

Pentru a stabili stadiul bolii va 
trebui să evaluăm steatoza (adică 
gradul de încărcare grasă), inflamaţia și 
fibroza. Aceste evaluări se pot face prin 
ultrasonografie (ecografie hepatică), 
teste biologice, elastografie hepatică sau 
puncţie hepatică.

Situaţia hepatologiei în practica clinică 
este într-o continuă dinamică, iar ultimii 
ani au adus schimbări importante și 
semnificative. Astfel, hepatita cronică 
virală C (dar și ciroza hepatică cu virus 
C) pot fi vindecate cu o rată de 90-98% 
prin terapia orală fără interferon.1,2 Un 
tratament oral de 12-24 de săptămâni 
poate realiza un “clearence” viral 
definitiv, cu o rată mare de răspuns, 
inclusiv la pacienţii cu ciroză hepatică 
decompensată. La fel, hepatita și ciroza 
hepatică HBV (chiar decompensată) 
pot fi controlate viral cu terapia orală 
cu analogi nucleosidici și nucleotidici 
(Entecavir, Tenofovir) la toate cazurile 
tratate!3,4 În cazul hepatopatiei etanolice, 
care este în creștere în lumea modernă, 
tratamentul este simplu și ieftin: sevrajul 
etanolic, care este eficient dacă boala nu 
este în stadii foarte avansate.

Patologia dominantă a următoarelor 
decenii va fi ficatul gras non-alcoolic, o 
patologie în creștere și care va reprezenta 
problema principală a hepatologiei în 
viitor!

Ficatul gras non-alcoolic (Nonalcoholic 
fatty liver disease – NAFLD) este expresia 
hepatică a sindromului metabolic!5 
Cauzele favorizante ale acestei patologii 
sunt: obezitatea, diabetul zaharat 
tip 2 (DZ tip 2), hipertrigliceridemia 
și sedentarismul (adică bolile lumii 
moderne!), ceea ce și explică incidenţa 
în continuă creștere a ficatului gras non-
alcoolic.

Întrebarea care se pune este cât de 
frecventă este această patologie în 
practica clinică? Aceasta depinde de 
prevalenţa obezităţii într-o regiune, de 

Prof. Dr. Ioan Sporea
Clinica de Gastroenterologie și 
Hepatologie, Universitatea de 
Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, 
Timișoara

Conf. Dr. Roxana Șirli
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Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, 
Timișoara

Ecografia hepatică, CAP și 
Elastografia tranzițională 
în evaluarea pacientului cu 
ficat gras non-alcoolic
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Figura 1. Steatoză hepatică la ultrasonografi e (fi cat strălucitor cu atenuare posterioară)

Ecografia hepatică este tehnica 
cea mai simplă și comună de evaluare 
a pacienţilor suspectaţi de ficat gras. 
Este o metodă la îndemâna clinicianului 
(“point of care” ultrasound), care poate 
fi efectuată imediat după examenul 
clinic. “Ficatul strălucitor” ecografic cu 
atenuare posterioară este principalul 
semn de steatoză în ecografie (Figura 1). 
Se poate realiza o apreciere subiectivă 
semicantitativă a steatozei în: ușoară, 
moderată și severă (S1, S2, S3). Un 
alt semn important este raportul 
ecogenităţii rinichi – ficat (în caz de 
steatoză, ficatul devine hiperecogen – mai 
alb, mai strălucitor – faţă de rinichiul 
drept de vecinătate). Sensibilitatea 
ecografiei pentru detecţia steatozei 
este de 60%-94%, cu o specificitate ce 
variază între 88%-95% (deci cu o bună 
specificitate!).9 Sensibilitatea ecografiei 
pentru diagnosticul de steatoză crește cu 
severitatea acesteia, fiind de peste 80% în 
steatoza severă.10

Evaluarea acurateţii ultrasonografiei 
abdominale în diagnosticul steatozei 
hepatice a fost făcută într-o meta-analiză
care a cuprins 49 de studii, cu 4720 
de subiecţi.11 Sensibilitatea ecografiei 
în a diagnostica steatoza moderată/ 
severă a fost de 84,8% (interval de 
confidenţă – IC: 95%: 79,5-88,9), cu 
specificitate de 93,6% (IC 95%: 87,2-
97,0), în comparaţie cu biopsia hepatică. 
În această meta-analiză, sensibilitatea 
și specificitatea ecografiei au fost 
similare cu ale altor tehnici imagistice 
(CT, RMN), iar concluzia acestui studiu 
pe o mare cohortă de pacienţi a fost că 
“ultrasonografia permite detecţia corectă 
a steatozei moderate și severe, comparativ 
cu histologia. Din cauza costului redus, 
a siguranţei și a accesibilităţii, ecografia 
va fi tehnica imagistică de ales pentru 
screening-ul populaţional al ficatului gras 
non-alcoolic“.

Evaluarea CAP (Controled 
Attenuation Parameter) este o tehnică 
nouă de evaluare cantitativă a steatozei 
hepatice, implementată în aparatul 
FibroScan (EchoSens, Paris, Franţa)
(aparat folosit pentru evaluarea fibrozei) 
(Figura 2, Figura 3). CAP măsoară 
atenuarea fascicolului de ultrasunete care 
traversează ţesutul hepatic, atenuare care 
crește cu severitatea steatozei.12

Primul studiu privind performanţa 
CAP a evaluat 115 pacienţi la care s-a 
efectuat și biopsie hepatică pentru 
comparare.12 CAP s-a corelat semnificativ 
cu steatoza histologică (Spearman 
ρ=0,81, p<0,00001). AUROC-ul pentru 
detecţia steatozei histologice de > 10% și
> 33% au fost de 0,91 și, respectiv, 0,95.12

Un studiu ulterior care a comparat CAP 
cu biopsia hepatică, precum și o meta-
analiză, au demonstrat curbe AUROC 
pentru predicţia severităţii infiltrării 
grase prin CAP variind între 0,823 (IC 
95%: 0,809-0,837) și 0,865 (IC 95%: 
0,850-0,880), mai bune în steatoza 
moderată și severă, comparativ cu cea 
ușoară.13, 14

Pe baza studiilor ce au comparat CAP 
cu biopsia hepatică, au fost propuse niște 
valori de cut-off: 250, 270 și respectiv 290 
dB/m pentru steatoză ușoară, moderată 
și severă (S1, S2 și respectiv S3). Mai 
recent, CAP a fost implementat pe ambele 
sonde ale FibroScanului, sonda M (pentru 
normoponderali) și sonda XL (pentru 
supraponderali și obezi).

CAP a fost comparat cu ultrasonografia 
în două studii.15, 16 Ambele au arătat că 
performanţa CAP pentru detectarea și 
cuantificarea steatozei hepatice a fost 
superioară ecografiei dar, pe de altă 
parte, rata de supraestimare a steatozei 
a fost semnificativ mai mare pentru CAP 
decât pentru ecografia hepatică (30,5% 
vs. 12,4%, p<0,05).16

Au fost identificaţi o serie de factori 
care pot falsifica valorile CAP, alterându-i 
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performanţa diagnostică. Acești factori 
sunt steatohepatita non-alcoolică, 
prezenţa DZ tip 2 și a obezităţii.14, 17 
Astfel, la pacienţii cu steatohepatită 
non-alcoolică sau cu DZ tip 2, se 
sugerează a deduce din valoarea CAP 
obţinută a 10 dB/m, pentru a obţine 
valoarea corectă a steatozei, iar legat 
de indicele de masă corporală (IMC), 
se propune a deduce 4,4 dB/m pentru 
fiecare unitate peste > 25 kg/m2. 

Ar mai trebui semnalat că în caz de 
fibroză hepatică severă, aceasta poate 
“mima” prin atenuare posterioară la 
ultrasonografie, un grad de steatoză.

Evaluarea fibrozei hepatice
Aprecierea fibrozei hepatice la pacienţii 
cu ficat gras non-alcolic reprezintă 
factorul de prognostic cel mai important. 
Dacă încărcarea grasă este reversibilă, 
fibroza este mai dificil reversibilă, sau 
dincolo de un punct, probabil ireversibilă. 
De asemenea, în prezenţa fibrozei 
severe și cirozei există un risc crescut de 
hepatocarcinom, iar un screening pentru 
această patologie trebuie început conform 
unei strategii bine cuantificate. 

Evaluarea fibrozei hepatice se poate 
face non-invaziv prin teste biologice 
(de tip FibroTest), sau prin elastografie 
hepatică (pe bază de ultrasunete sau prin 
elastografie RMN).18 Elastografia pe bază 
de ultrasunete este cea mai utilizată și 
studiată. Cea mai folosită elastografie în 
practică este elastografia tranziţională 
(realizată cu ajutorul FibroScan-ului).18,19 
Alte tipuri de elastografie bazată pe 
ultrasunete (în curs de evaluare) sunt 
elastografia point SWE și respectiv 
elastografia 2D-SWE.19 

Elastografia Tranziţională (ET) 
realizată cu ajutorul Fibroscan-ului 
se poate efectua cu sonda M sau XL 
(ultima pentru obezi), cu valori sensibil 
diferite (sonda XL dă valori mai joase cu 
aproximativ 1 kPa pentru același grad 
de fibroză). Fezabilitatea evaluării prin 
FibroScan poate ajunge la peste 93%, 
dacă în dotarea Centrului există ambele 
sonde, dar ea este de doar aproximativ 
70%, dacă evaluarea se face doar cu 
sonda M.20, 21 

Datele din literatură cu privire la 
valorile cut-off pentru diverse grade de 
fibroză arată că acestea sunt sensibil 
diferite între sonde.22,23 Pentru sonda XL 

(cel mai adesea folosită la obezi), pentru 
F32 – 6,2 kPa, pentru F33 – 7,2 kPa, iar 
pentru ciroză (F=4) – 7,9 kPa. Pentru 
sonda M aceste valori sunt: pentru F32 
– 7,0 kPa, pentru F33 – 8,7 kPa și pentru 
ciroză – 10,3 kPa.23 

Într-o meta-analiză a lui Kwok, 
sensibilitatea și specificitatea elastografiei 
tranziţionale pentru diagnosticul de 
ficat gras non-alcoolic au fost pentru F32: 
79%, respectiv 75%; pentru F33: 85%, 
respectiv 85%; iar pentru ciroză: 92%, 
respectiv 92%.24 După cum se observă, 
sensibilitatea și specificitatea metodei 
cresc cu severitatea fibrozei, la fel ca și 
acurateţea. 

Aș dori să menţionez că aceste 
date trebuie interpretate într-un 
context clinico-biologic cunoscut, 
deoarece creșteri importante a 
valorilor transaminazelor, evaluarea 
postalimentară, icterul obstructiv sau 
insuficienţa cardiacă dreaptă cresc 

Figura 2. Aparatul FibroScan
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artificial valorile obţinute la Fibroscan, 
supraestimând severitatea fibrozei 
hepatice. 

Pentru evaluarea severităţii fibrozei 
prin alte tehnici elastografice bazate pe 
ultrasunete există mai puţine studii.25 
Folosind tehnica 2D-SWE, AUROC-
ul a fost de 85,5% pentru fibroză 
semnificativă și respectiv 91,7% pentru 
diagnosticul de ciroză la pacienţii cu ficat 
gras non-alcoolic. Într-un studiu care a 
comparat biopsia hepatică cu elastografia 
pe bază de ultrasunete, elastografia 
tranziţională, point SWE și 2D SWE au 
arătat o corelaţie bună cu biopsia pentru 
stadializarea fibrozei la bolnavii cu ficat 
gras non-alcoolic.26 

Pentru cuantificarea non-invazivă 
a inflamaţiei (specifică steatohepatitei 
non-alcoolice), unii autori au propus 
utilizarea citokeratinei 18, un test biologic 
cu sensibilitate rezonabilă.27 Într-o meta-
analiză publicată de Kwok, sensibilitatea 
acestui test biologic a fost de 66%, cu o 
specificitate de 82%.24 

Pe baza datelor prezentate mai sus și 
a evidenţelor știinţifice putem afirma ca 
ultrasonografia hepatică și elastografia 
hepatică sunt metode bune de detecţie 
și cuantificare a severităţii afectării 
hepatice la pacienţii cu ficat gras non-
alcoolic în practica clinică și vor fi 
utilizate pentru acest scop.28    
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NNOȚIUNI DE BAZĂ
Exigenţele în continuă creștere ale 
pacienţilor care își doresc corecţia 
chirurgicală a viciilor de refracţie și 
obţinerea independenţei faţă de ochelari 
au crescut dramatic pe parcursul ultimilor 
ani peste tot în lume, ducând la dezvoltarea 
rapidă a aparaturii de specialitate și 
a tehnicilor chirurgicale ce deservesc 
aceste scopuri. De asemenea, pacienţii 
din zilele noastre au așteptări din ce în 
ce mai ridicate privind gradul de confort 
și precizie în obţinerea rezultatului final, 
dorind să fie supuși unei proceduri cât mai 
puţin invazive și cu durata de recuperare 
minimă. 

În prezent există două tipuri principale 
de chirurgie refractivă: chirurgia 
refractivă corneană (LASER) și chirurgia 
refractivă cristaliniană, aceasta din urmă 
putându-se realiza fie prin tehnica numită 
RLE (Refractive Lens Exchange/ Implant 
de cristalin în scop refractiv), fie prin 
implantele fakice.1 

Toate tehnicile de chirurgie refractivă 
LASER se bazează pe o remodelare 
controlată, de înaltă precizie a corneei, 
având ca scop atingerea independenţei 
faţă de ochelari prin corectarea viciului 
de refracţie al fiecărui pacient. Cele 3 
generaţii de chirurgie refractivă LASER 
sunt: PRK, LASIK și SMILE, primele două 
fiind deja implementate în majoritatea 
centrelor de chirurgie oftalmologică din 
ţara noastră, în timp ce ReLEx SMILE 
reprezintă cea mai nouă și spectaculoasă 
tehnică, ce a devenit disponibilă pe piaţa 
din România în urmă cu numai 4 ani, fiind 
realizată în prezent exclusiv în clinica 
noastră. 

Toate tehnicile de chirurgie refractivă 
LASER se efectuează sub anestezie locală 

topică cu maximă siguranţă și confort 
intraoperator, sunt considerate mult 
mai puţin invazive și grevate de o rată 
de risc redusă comparativ cu tehnicile 
intraoculare, dar necesită o bună selecţie 
a pacienţilor pentru a evita apariţia 
complicaţiilor postoperatorii și a asigura 
rezultate optime.1,2 

Chirurgia refractivă intraoculară sau 
cristaliniană este reprezentată în ţara 
noastră de ambele tehnici, atât RLE cât 
și implantele fakice (Artisan și ICL), deși 
în ultimii ani am asistat la o creștere 
spectaculoasă a intervenţiilor de implant 
în scop refractiv folosind cristaline 
artificiale multifocale sau cu focar extins 
(Extended Depth of Focus, EDOF), care 
asigură corecţia dioptriilor extreme și a 
presbiopiei în cazuri selecţionate. Mai 
invaziv decât tehnicile LASER, implantul 
în scop refractiv necesită anestezie locală 
retrobulbară sau topică intracamerulară, 
fiind grevat de riscurile cunoscute ale 
chirurgiei intraoculare.1,2 

În continuare, vom prezenta experienţa 
noastră folosind cele mai moderne tehnici 
de chirurgie refractivă atât corneană, cât și 
intraoculară. 

CHIRURGIA REFRACTIVĂ LASER
În ultimii ani s-a conturat tot mai mult 
un profil al candidatului pentru chirurgie 
refractivă LASER sub forma unei persoane 
tinere, active, la curent cu ultimele 
progrese tehnologice prin intermediul 
mijloacelor media și care dorește să devină 
independentă de ochelari într-o modalitate 
cât mai sigură, fără disconfort și riscuri. 

În clinica noastră, acordăm o mare 
atenţie discuţiei cu pacientul, realizată 
înaintea operaţiei propriu-zise, prin care 
stabilim temerile și așteptările acestuia în 
așa fel încât să obţinem rezultate maxime 
prin tehnica potrivită. 

Chirurgia refractivă – 
tehnici și aplicații de 
ultimă oră în România

Conf. Dr. Mircea Filip, 
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În prezent, chirurgia refractivă corneană 
rămâne prima opţiune în cazul pacienţilor 
cu miopie mică spre moderată, pentru care 
utilizăm tehnicile PRK sau femtoLASIK; în 
plus avem posibilitatea să tratăm în prezent 
și miopia mare (până la -10 dioptrii) 
simplă sau asociată cu astigmatism până 
la -5 D prin utilizarea celei mai noi tehnici: 
SMILE. Indiferent de tehnica chirurgicală 
aleasă, o bună comunicare între pacient și 
medic este esenţială pentru obţinerea celor 
mai bune rezultate chirurgicale. 

Implementarea laserului cu 
femtosecunde în anul 2000 pentru 
executatea flap-ului în tehnica LASIK 
permite delimitarea mai bună a marginilor 
flap-ului, cu precizie de tăiere sub 1μm, 
reducând durata intervenţiei și sporind 
confortul pacientului comparativ cu 
utilizarea microkeratomului. Platforma 
VisuMax produsă de Carl Zeiss operează 
pe lungimi de undă de 1043 nm, marele 
avantaj constând în vaporizarea controlată 
a ţesutului, cu formarea unui strat de bule 
de gaz care facilitează crearea flap-ului în 
femtoLASIK sau decuparea lenticulei în 
SMILE.3

Sistemul de andocare (fixare) cu vid 
permite eliminarea posibilelor complicaţii 
intraoperatorii legate de mișcarea ochiului, 
permiţând o dirijare precisă a fasciculului 
LASER pe zona de interes. Din experienţa 
noastră, folosind tehnica femtoLASIK 
se pot corecta miopii până la -7.00 D, 
astigmatism miopic până la -5.00 D; de 
asemenea, este singura tehnică pe care 
o utilizăm în corectarea hipermetropiei 
până la + 4.00 D și a astigmatismului 
hipermetropic până la 4.00 D. Miopia 
care depășește -7 D sau echivalent sferic 
peste 7 D se corectează folosind tehnica 
SMILE sau implantul în scop refractiv.2,3

Cu un palmares mondial de peste 
1 milion de operaţii realizate începând 
din anul 2011 până în prezent, tehnica 
ReLEx SMILE (Refractive Lenticule 
Extraction/ Small Incision Lenticule 
Extraction) a devenit, în ultimii 4 ani, 
în ţara noastră, cea mai căutată tehnică 
LASER de către pacienţii miopi care 
doresc să scape de ochelari rapid, fără 
disconfort și complicaţii. Este o procedură 
efectuată folosind exclusiv laserul cu 
femtosecunde, decuparea efectivă a 
lenticulei durând aproximativ 25 de 
secunde, în timp ce extragerea lenticulei 

de către chirurg durează încă un minut. 
Este o tehnică extrem de standardizată 
și ușor reproductibilă, durata procedurii 
fiind întotdeauna aceeași, indiferent de 
tipul viciului de refracţie și de valoarea 
dioptrică.3

În clinica noastră tratăm folosind 
SMILE miopia între -0.50 și -10.00 D și 
astigmatism miopic până la -5.00 D. Din 
datele existente în literatură și studiile în 
desfășurare, ne așteptăm cât de curând 
la a avea posibilitatea de a trata cu 
SMILE hipermetropia și astigmatismul 
hipermetropic și, de asemenea, la a utiliza 
principiile SMILE în alte domenii ale 
chirurgiei oftalmologice. 

Dintre avantajele acestei proceduri 
LASER, pe care le-am întâlnit în cazul 
pacienţilor trataţi în clinica noastră, 
menţionăm: incidenţa redusă a 
sindromului de ochi uscat prin conservarea 
terminaţiilor nervoase corneene, 
menţinerea stabilităţii biomecanice a 
corneei cu cea mai redusă rată de regresie 
dintre toate cele 3 tehnici și cel mai scăzut 
risc al complicaţiilor postoperatorii de tipul 
ecatziei corneeene. Corecţia dioptriilor se 
face cu o rată mare de reproductibilitate, 
indiferent de mediul intraoperator, fiind o 
procedură bine tolerată de pacient, rapidă 
și fără durere. Din experienţa noastră, 
acuitatea vizuală maximă este atinsă în 
majoritatea cazurilor în primele 24 de 
ore după operaţie, perioada de restricţii 
postoperatorii fiind de numai 72 de ore. 
Tratamentul postoperator pe care îl 
recomandăm este simplu și bine tolerat, 
incluzând numai steroizi topici timp de 2 
săptămâni și lubrifianţi. 

Complicaţiile postoperatorii sunt rare 
și includ: recuperarea mai lentă a acuităţii 
vizuale, lacrimare și fotofobie ușoară, care 
de obicei se remit rapid sub tratament. 
Pentru evitarea complicaţiilor și asigurarea 
succesului intervenţiei acordăm o atenţie 
sporită investigaţiilor specifice pe care le 
efectuăm preoperator tuturor candidaţilor 
la tehnica SMILE. Ele au rolul de a depista 
modificări incipiente care ar putea 
compromite rezultatul și, de asemenea, de 
a planifica operaţia propriu-zisă, calculând 
dacă grosimea și parametrii corneeni 
permit corecţia în siguranţă a dioptriilor. 
Este acceptată mai ușor de pacienţii sub 50 
de ani, la care factorul presbiopie nu intră 
încă în discuţie.
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CHIRURGIA REFRACTIVĂ 
INTRAOCULARĂ 
Decizia terapeutică atunci când optăm 
pentru una din tehnicile de chirurgie 
refractivă intraoculară este în continuare 
supusă controverselor, deoarece ţine seama 
de o  multitudine de parametri individuali 
pe care nu întotdeauna îi putem prezice cu 
acurateţe (vârsta, așteptările pacienţilor, 
riscurile perioperatorii). 

Chirurgia refractivă cristaliniană, 
reprezentată de facoemulsificarea 
cristalinului (Refractive Lens Exchange) 
cu implant de cristalin artificial bifocal, 
multifocal, EDOF sau acomodativ poate 
corecta viciile de refracţie mari. Opiniile 
diferă foarte mult privind indicaţiile RLE: 
hipermetropia moderată-mare, asociată sau 
nu cu astigmatism sau presbiopie, rămâne 
cea mai comună indicaţie, oferind un grad 
ridicat de satisfacţie atât pentru pacient, cât 
și pentru chirurg.4 

Clinica noastră are o experienţă bogată 
privind implantul în scop refractiv (RLE), 
care a început a fi efectuat în anul 2005, 
când Alcon a pus la dispoziţie pe piaţă 
Acrisof RESTOR, primul cristalin artificial 
multifocal din România. La început, am 
folosit cristalinele multifocale pentru 
tratarea cataractei, dar mai târziu, ţinând 
cont de feedback-ul pozitiv al pacienţilor 
noștri, am început să le folosim pentru 
corecţia presbiopiei și a viciilor de refracţie 
mari, care nu pot beneficia de chirurgia 
refractivă LASER. 

Din 2008 am început să folosim 
cristalinele bifocale AT LISA de la Zeiss, iar 
începând cu anul 2010, cristalinele trifocale 
ale aceluiași producător au devenit prima 
opţiune pentru corecţia viciilor de refracţie 
mari. În prezent, aproape 30% dintre 
implantele din clinică sunt multifocale. 
Estimăm că proporţia lor nu depășește 
această valoare deoarece unii pacienţi nu 
sunt eligibili pentru această tehnică sau 
nu au resursele financiare necesare. La ora 
actuală există o gamă largă de cristaline 
artificiale disponibile pe piaţă, fiecare nouă 
generaţie având scopul de a obţine rezultate 
mai bune decât cele anterioare în ceea ce 
privește acuitatea vizuală postoperatorie 
și confortul pacienţilor. Noile cristaline 
EDOF (Extended Depth of Focus) oferă 
avantajul eliminării simptomelor subiective 
date de designul cristalinelor trifocale 
clasice (glare, halouri). Ele realizează un 

focus extins, continuu, pentru vedere clară 
la toate distanţele, fără aberaţii sferice și 
cromatice, pentru o mai bună sensibilitate 
la contrast.5 

Implantele acomodative sunt cristaline 
artificiale monofocale, cu proprietăţi 
contractile hidraulice sau electrice, pentru 
simularea comportamentului cristalinului 
natural, însă cu rezultate discutabile 
deocamdată. Cristalinele artificiale 
multifocale și EDOF asigură de cele mai 
multe ori vedere foarte bună, independentă 
de ochelari, pentru tot restul vieţii. Toate 
tipurile de cristaline artificiale sunt 
produse în prezent și sub varianta torică 
pentru corecţia astigmatismului, oferind 
astfel posibilitatea de a oferi soluţii cât 
mai personalizate, în funcţie de nevoile 
pacienţilor.6 

Chirurgia refractivă cristaliniană este 
considerată mai invazivă comparativ cu 
chirurgia refractivă LASER, fiind grevată 
de riscuri mai mari. Cu toate acestea, 
complicaţiile care ameninţă vederea sunt 
rare, iar cele mai multe complicaţii pot fi 
tratate cu succes folosind medicamente 
sau intervenţii chirurgicale suplimentare 
(chirurgie cu laser excimer în cazul 
dioptriilor restante). 

Ca o orientare generală, pacientul este cel 
care trebuie să ia decizia finală, pe deplin 
convins ca intervenţia chirurgicală este 
cea mai bună opţiune în cazul său. Înainte 
de operaţie, oferim informaţii complete 
pacienţilor noștri, în timpul consultului, 
pe cale verbală și prin intermediul 
animaţiilor cu scop informativ și a paginilor 
web ce conţin detalii despre intervenţia 
chirurgicală și implicaţiile acesteia. De 
asemenea, îi încurajăm să citească fișele 
de informare pe care le primesc la finalul 
consultului și să ne adreseze prin e-mail 
întrebările pe care le-ar putea avea. 
Considerăm că este foarte important să 
oferim pacienţilor și soluţii alternative 
chirurgicale și non-chirurgicale, chiar și 
pe cele care nu sunt disponibile în clinica 
noastră, astfel încât fiecare pacient să aibă 
un set complet de opţiuni din care să poată 
alege. 

Ca și în cazul chirurgiei refractive 
LASER, schiţarea profilului candidatului 
potrivit pentru operaţia RLE este o 
problemă foarte importantă. După ce am 
efectuat setul de investigaţii preoperatorii 
care exclud alte patologii oculare cu risc de 
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a periclita rezultatul final și am oferit toate 
explicaţiile, încercăm să evaluăm profilul 
psihologic al fiecărui pacient. Considerăm 
că pacienţii cu o atitudine pozitivă, care 
trăiesc o viaţă activă, care sunt interesaţi 
de lucruri noi, sunt cooperativi și motivaţi, 
au standarde ridicate dar cu siguranţă 
nu sunt perfecţioniști, cei care pot face 
compromisuri și suferă foarte mult din 
cauza stresului psihologic al portului 
ochelarilor sau lentilelor de contact 
reprezintă candidaţii cei mai potriviţi. 

În general excludem, după prima 
consultaţie, pacienţii hipercritici, cu 
așteptări nerealiste, cu ambliopie înaltă 
sau astigmatism necorectat, cu boli 
oculare sau sistemice, cum ar fi diabetul 
necontrolat. Deoarece pacienţii noștri 
caută independenţa faţă de ochelari, 
evaluăm preoperator anumite puncte de 
interes cum ar fi: activităţile zilnice ale 
pacientului, locul de muncă actual, ce 
primează pentru fiecare persoană în ceea 
ce privește distanţa de citire, intermediar și 
condusul pe timp de noapte. Abia la final le 
putem oferi pacienţilor o indicaţie corectă 
privind tipul de cristalin artificial ce li se 
potrivește. 

Întotdeauna avem în vedere că 
avem de-a face cu oameni activi, 
care caută modalităţi de a-și menţine 
modul de viaţă cât mai mult posibil, 
deci au nevoie de o procedură sigură și 
rapidă de vindecare. Pentru mai multă 
siguranţă, folosim antibiotice sistemice 
și locale pre și postoperator, precum și 
antibiotice intracamerulare la sfârșitul 
intervenţiei chirurgicale. Pentru cele mai 
bune rezultate clinice, recomandăm ca 
ochiul dominant să fie operat primul, iar 
implantarea bilaterală este obligatorie. 

Pe de altă parte am întâlnit, în câteva 
cazuri, unii pacienţi miopi mari care 
sunt dezamăgiţi din cauză că au pierdut 
sensibilitatea la contrast, au dificultăţi de 
aproape și, uneori, au nevoie de ochelari 
de citit, așa că suntem foarte atenţi atunci 
când recomandăm implantul multifocal 
la pacienţii cu miopie forte. Întotdeauna 
avem o discuţie preoperatorie deschisă cu 
acești pacienţi, pentru a-i face să înţeleagă 
compromisurile la care se expun alegând un 
cristalin multifocal comparativ cu păstrarea 
unei vederi bune la aproape și a sensibilităţii 
la contrast prin utilizarea unei lentile 
premium monofocale. 

Concluzionăm că rezultatele intervenţiei 
de implant în scop refractiv sunt foarte bune 
și rapide, operaţia având puţine riscuri și un 
grad înalt de siguranţă dacă este efectuată 
respectând protocolul descris mai sus și de 
către un chirurg experimentat. 

Dintre efectele secundare, prezenţa 
halourilor este cea mai frecvent menţionată. 
În timp, tulburarea generată de acestea 
diminuă, nu mai sunt deranjante pentru 
pacient, dovada fiind că niciodată nu am 
fost nevoiţi să explantăm un cristalin 
multifocal.

CONCLUZII 
Dezvoltarea spectaculoasă a tehnicilor de 
chirurgie refractivă în decursul ultimului 
deceniu a creat o gamă largă de opţiuni 
atât pentru pacient, cât și pentru medic, 
perfecţionarea acestor tehnici fiind un 
proces continuu care este esenţial pentru 
obţinerea celor mai bune rezultate. 

O bună evaluare clinică și instrumentală 
preoperatorie, o tehnică chirurgicală precisă 
și o urmărire postoperatorie aprofundată 
sunt indispensabile pentru obţinerea unui 
grad înalt de satisfacţie a pacientului. 

Creșterea gradului de conștientizare 
a pacientului prin intermediul paginilor 
web dedicate și social media și facilitarea 
contactului dintre pacienţi și personalul 
medical permit luarea unei decizii corecte 
și informate privind tipul de intervenţie 
chirurgicală refractivă potrivită fiecăruia. 

Metodele profilactice intraoperatorii 
actuale și protocoalele de tratament 
postoperator au redus semnificativ riscul 
complicaţiilor postoperatorii ale chirurgiei 
refractive, dar gradul de satisfacţie 
al pacientului la finalul perioadei de 
recuperare depinde din ce în ce mai mult 
de așteptările și temerile acestuia, de 
care trebuie să ţinem seama fără excepţie 
înaintea oricărei proceduri efectuate în 
scop refractiv.  





28 www.MedicaAcademica.ro Mai 2020

emcemc

I
Genetica 
obezității la copil

Studiile efectuate până în prezent au 
relevat faptul că obezitatea comună nu 
se transmite monogenic; la definirea 
fenotipului de obezitate contribuie mai 
multe gene (mecanism poligenic). Raportul 
din 2006 al Consorţiului “Human Obesity 
Gene Map” consemnează existenţa a 
peste 240 gene care prin mutaţie sau 
expresie transgenică pot modula greutatea 
corporală și adipozitatea la șoareci.8 Aceste 
gene sunt implicate în diverse funcţii 
cum ar fi reglarea aportului alimentar, 
consumul de energie, metabolismul lipidic 
și glucidic, dezvoltarea ţesutului adipos 
(adipogeneză) sau procesul inflamator. 

Au fost studiate diferite regiuni ale 
cromozomilor 10, 20, 13 și 2 și au fost 
identificate peste 240 gene candidat 
asociate cu obezitatea. Identificarea 
unor gene candidat se poate realiza prin 
scanarea întregului genom în familii 
numeroase cu obezitate, comunităţi cu 
consangvinitate ridicată, analiza la nivelul 
fiecărui cromozom a unor alele comune 
utilizând markerii de polimorfism.9,10

Gena FTO (Fat mass and obesity 
associated). 
Studiile de asociere ale genomului au 
constatat că unele polimorfisme (SNP), 
variante ale genei FTO, sunt asociate 
în mod constant cu un indice de masă 
corporală și adipozitate mai crescută atât 
la copii, cât și la adulţi.11 Copii cu varianta 
A a genei FTO rs9939609 (T>A) în formă 
homozigotă prezintă un IMC și o masă de 
ţesut adipos mai mare comparativ cu cei cu 
alela comună T.12

Gena PPAR-y (Peroxisome proliferator-
activated receptors). 
Acești receptori sunt implicaţi în 
procesul de diferenţiere a adipocitelor 
din precursori și contribuie la reglarea 
metabolismului lipidic și depozitarea 

Introducere
Obezitatea este o tulburare cronică a stării 
de nutriţie, caracterizată prin acumulare 
excesivă de grăsimi în ţesutul celular 
subcutanat şi/sau alte ţesuturi, ca rezultat 
al dezechilibrului balanţei energetice 
(aport caloric crescut /consum energetic 
scăzut). Prevalenţa obezităţii cunoaște 
un trend global de creștere nu doar în 
societăţile dezvoltate, ci și în ţările cu 
nivel de trai scăzut.1 Numărul copiilor cu 
obezitate în lume a crescut de 10 ori în 
ultimii 40 de ani, conform datelor publicate 
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.2 

Studierea factorilor implicaţi în 
patogeneza obezităţii reprezintă prioritate 
naţională în multe state dezvoltate ale 
lumii. Numeroase studii epidemiologice 
și intervenţioniste efectuate pe diferite 
cohorte  (gemeni crescuţi împreună 
respectiv în medii diferite, copii adoptaţi, 
familii numeroase) au recunoscut rolul 
factorilor individuali de susceptivitate 
în raport cu mediul favorabil creșterii 
ponderale.3,4 Complexitatea factorilor 
genetici implicaţi în patogeneza obezităţii 
și descifrarea mecanismelor fiziopatologice 
neuro-endocrine pe care acestea le induc 
reprezintă o provocare pentru cercetătorii 
din lumea întreagă.5 

Obezitatea non-sindromică
a. Obezitatea comună (poligenică)
Studiile genetice ale obezităţii au 
la bază analiza variaţiilor ADN-lui 
genomic – a polimorfismelor genice, 
polimorfismul unui singur nucleotid sau a 
microsateliţiilor repetitivi localizaţi în sau 
vecinătatea genelor candidat. Aceste studii 
se efectuează fie pe familii numeroase, 
fie pe indivizi neînrudiţi, și au ca obiectiv 
determinarea existenţei sau nu a asocierii 
dintre variantele alelice și obezitate.6,7 
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de ţesut adipos. O mutaţie funcţională 
activatoare este asociată cu obezitate 
extremă.13 Mutaţia punctiformă Pro12 Ala 
este asociată cu un răspuns diferenţiat 
la lipidele alimentare; un aport ridicat 
de acizi grași saturaţi induce valori mai 
ridicate ale insulinei bazale la pacienţii cu 
această variantă alelică, în comparaţie cu 
acizii grași polinesaturaţi. 

Gena GAD2 (glutamate acid decarboxilazei 
2), localizată pe braţul scurt al 
cromozomului 10 (10p 11-12), codifică o 
subunitate de 65 kb a enzimei glutamate 
acid decarboxilazei.14 Această enzimă 
catalizează transformarea glutamatului 
în acid γ-amino-butiric (GABA), care 
acţionează asupra neuropeptidului Y – 
din nucleul arcuat al hipotalamusului. 
Neuropeptidul Y este considerat cel mai 
puternic stimulator al centrului foamei. 
Neuropeptidul Y și propiomeleno-cortinul 
(POMC) au rol esenţial, dar cu efect 
opus, în reglarea și menţinerea balanţei 
nutriţionale. GABA este exprimat la 
nivelul neuronilor orexigeni care, datorită 
conexiunilor dendritice, inhibă neuronii 
anorexigeni POMC prin intermediul GABA. 
La nivelul genei GAD2 au fost identificate 
mai multe zone de polimorfism ale unui 
singur nucleotid, iar trei dintre acestea 
din regiunea promotor SNP 243 A→G,10

c61450 C>A, 83897T>A, c.8473A>C au 
fost corelate cu obezitatea.15 Alelei normale 
i s-a atribuit rol protectiv faţă de obezitate. 
Alelele mutante au efect transcripţional 
crescut în comparaţie cu alela normală, 
fapt ce determină creșterea cantităţii 
de GABA la nivelul hipotalamusului cu 
creșterea consecutivă a neuropeptidului 
Y, stimulând astfel excesiv centrul foamei, 
respectiv apetitul. GAD2 este exprimat 
și la nivelul celulelor β insulare din 
pancreas. Insulina, ca și leptina, reglează 
consumul de alimente, inducând senzaţia 
de saţietate după ingestia de  alimente. 
Studiile efectuate pe model animal au 
demonstrat faptul că polimorfismul genei 
GAD2 determină creșterea cantităţii de 
GABA la nivelul celulelor β insulare, cu 
alterarea primei faze a secreţiei de insulină 
cu creșterea glicemiei.16

Gena SLC6A14 (Solute carrier family 
6-neurotransmitter transporter, 
member 14) codifică un transportor de 

aminoacid care reglează disponibilitatea 
pentru triptofan pe parcursul sintezei 
serotoninei. Mutaţia de la nivelul acestei 
gene afectează reglarea apetitului și a 
dispoziţiei.17

Datorită diversităţii genetice a omului, 
precum și a factorilor de mediu, 
reproducerea datelor diferitelor studii 
populaţionale este dificilă, fapt ce poate 
conduce la rezultate contradictorii 
și la punerea sub semnul întrebării a 
importanţei unei gene candidat.18

b. Obezitatea monogenică 
Obezitatea monogenică reprezintă 
doar 3-7% din totalul cazurilor de 
obezitate. Sunt induse de mutaţii ale 
genelor implicate în ontogeneza regiunii 
hipotalamo-hipofizare, precum și în 
codificarea citokinelor și receptorilor 
axului leptină/melanocortină, responsabile 
de controlul apetitului și homeostazia 
energetică al organismului uman.19,20

Deficitul de leptină este foarte 
rar, incidenţa ei fiind apreciată la 
<1/1.000.000.21

Leptina este principalul hormon 
anorexigen produs de adipocite. Odată 
eliberată în circulaţie, traversează 
bariera hemato-encefalică și se leagă 
de receptorii de leptină din nucleul 
arcuat din hipotalamus. Leptina – prin 
intermediul unor citokine – inhibă 
centrul foamei și stimulează procesele 
de catabolism. Gena (ob gene sau Lep 
gene) responsabilă de sinteza leptinei se 
localizează pe braţul lung al cromozomului 
7 (7q31.3). Mutaţiile inactivatoare 
care afectează ambele alele ale genei 
induc consumul excesiv de alimente și 
obezitatea severă, cu debut precoce.20,21

Boala se transmite autosomal recesiv. 
Tabloul clinic se caracterizează prin apetit 
exagerat, cu creștere ponderală excesivă 
din primele luni de viaţă. Obezitatea 
se asociază cu disfuncţie endocrină 
hipotalmo-hipofizară, hipotiroidism 
central, hipogonadism hipogonadotrop, 
tulburări ale metabolismului lipidic și 
glucidic – hiperinsulinism și  deficit imun 
celular. Nivelul seric al leptinei la copiii 
afectaţi este nedetectabil. Diagnosticul 
de certitudine se stabilește prin analiză 
moleculară care identifică mutaţia genei 
LEP. 22
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Obezitatea sindromică
Există un număr redus de pacienţi la care 
obezitatea este asociată cu dismorfism 
cranio-facial, sindrom malformativ și 
întârziere în achiziţiile psiho-motorii / 
dizabilitate intelectuală – aceste cazuri 
sunt definite ca și obezitate sindromică. 
Sunt forme severe de obezitate, cu debut 
precoce și prognostic rezervat. Studiile 
genetice de linkage efectuate în familiile 
afectate au indicat următoarele regiuni ca 
fiind implicate: 2p21-p23, 3q27, 4q31-q32, 
7q31-q32, 10p11-p12, 11q14-q24, 16q23, 
20q11-q13.3,4.19,24,25 

În această categorie sunt incluse peste 
100 de sindroame, dintre care cele mai 
relevante sunt:

Sindromul Prader Willi: 
cromozomopatie autosomală 
structurală rară, care afectează 
1/25.000 de nou-născuţi. Prevalenţa 
ei este apreciată între 1 - 9:100.000. 
În general sunt cazuri sporadice, rar 

Deficitul receptorului leptinei (LEPR): 
este foarte rar, gena LepR se localizează 
pe braţul scurt al cromozomului 1 (1p31). 
Boala se manifestă în stare homozigotă, 
iar tabloul clinic al bolii este asemănător 
cu cel indus de deficitul de leptină, 
la care se asociază și tulburările de 
comportament alimentar și agresivitatea. 
Nivelul seric al leptinei este foarte 
crescut, analiza genei LEPR permite 
stabilirea diagnosticului.20

Deficit de pro-opiomelanocortină 
(POMC). 
Pro-opiomelanocortina este precursorul 
peptidului anorexigen α-melanocyte 
stimulating hormone (α-MSH). Leptina 
stimulează, pe de o parte, sinteza pro-
opiomelanocortinei de către neuronii 
specifici din nucleul arcuat, iar pe de 
altă parte inhibă expresia neuronilor 
care produc citokinele orexigene – 
neuropeptidul Y și agouti-related 
protein (AGRP), care  inhibă receptorii 
melanocortina 3 (MC3R) și melanocortina 
4 (MC4R). 

POMC, la nivelul hipofizei anterioare, 
sub acţiunea enzimei PC1 (prohormone 
convertase-1), se transformă în ACTH 
și beta-lipotrofină, iar la nivelul 
hipotalamusului în prezenţa PC1 și PC2 
controlează sinteza α-, β-, γ-MSH și a 
beta-endorfinelor.20 α -MSH se leagă de 
receptorii MC3R și MC4R din nucleul 
arcuat pentru a regla apetitul și consumul 
energetic. Mutaţiile inactivatoare ale genei 
POMC împiedică scindarea acestuia în α 
-MSH sau ACTH. Acești pacienţi prezintă 
hiperfagie, păr roșcat (în periferie α -MSH 
se leagă la receptorii MCR1 cu rol în sinteza 
melaninei) și insuficienţă adrenală acută 
(ACTH se leagă la receptorii MCR 2 de la 
nivelul glandei corticosuprarenale).23

Mutaţiile heterozigote și homozigote 
MC4R cauzează obezitate, hiperfagie, 
hiperinsulinism și hipostatură. Mutaţiile 
inactivatoare ale genei MC4R induc 
obezitate gravă, cu debut precoce. Datele 
recente sugerează că MC4R are rol 
important nu doar în controlul greutăţii 
corporale, ci și în reglarea tensiunii 
arteriale, prin efectele sale asupra 
sistemului nervos simpatic. Unele date 
susţin, de asemenea, că polimorfismele 
genei MC3R intervin în reglarea greutăţii 
corporale.20
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se constată recurenţă familială. Boala 
se datorează deleţiei segmentului 
15q11.2-q13 (75% dintre cazuri) sau 
pierderii întregului cromozom 15 de 
origine paternă cu prezenţa a doi omologi 
materni – disomie uniparentală (22% 
dintre cazuri).20

Clinic se caracterizează prin 
hipotonie marcată cu debut intrauterin, 
dificultăţi de alimentaţie în perioda 
de sugar, retard în achiziţiile psihice și 
motorii, hipostatură și hipogonadism. 
După vârsta de 18-24 luni se asociază 
hiperfagia marcată cu creștere ponderală 
exagerată. Pacienţii cu sindrom Prader 
Willi prezintă concentraţii crescute ale 
ghrelinei – principala citokină orexigenă 
periferică.26 Rolul hiperghrelinemiei 
în patogeneza obezităţii din sindromul 
Prader Willi rămâne controversat. 
Tulburările de comportament alimentar 
și excesul ponderal se accentuează odată 
cu trecerea timpului și apar complicaţiile 
metabolice, cardiace, respiratorii și 
scheletice.

Sindromul Bardet-Biedl
Este o ciliopatie cu afectare 
multisistemică. Prevalenţa bolii este 
apreciată în Europa între 1/125.000 și 
1/175.000. Prezintă o heterogenitate 
genică crescută, drept dovadă până în 
prezent au fost identificate mutaţii în 12 
gene diferite (BBS1- BBS12) responsabile 
de același fenotip. Aceste gene codifică 
proteine implicate în dezvoltarea și 
funcţionarea cililor primari.27 Boala se 
transmite autosomal recesiv.

Tabloul clinic al bolii include 
obezitate, retinită pigmentară, 
polidactilie postaxială, rinichi polichistic, 
hipostatură, hipogonadism și retard 
intelectual. Simptomatologia bolii se 
accentuează în timp și se poate asocia 
hiperinsulinismul, diabetul zaharat, 
hipertensiunea arterială. Suferinţa 
renală evoluează spre insuficienţă 
renală cronică, progresiunea retinitei 
pigmentare duce la scăderea acuităţii 
vizuale până la cecitate. Prognosticul 
bolii este rezervat.
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Pseudohipoparatiroidismul tip 1A 
Prevalenţa bolii este apreciată la 1/150.000 
în Europa.
Boala este indusă de haploinsuficienţa de 
origine maternă a mutaţiei inactivatoare 
a genei GNAS localizată pe cromozomul 
20 (20q13), sau de defectul de metilare 
al aceluiași locus. Tabloul clinic se 
caracterizează prin deformări osoase, 
dizostoză, hipostatură, hipotiroidism, 
obezitate, hipocalcemie, convulsii, 
cataractă, distrofii dentare și retard 
pubertar hipogonadotrop.

Sindromul Cohen este o boală genetică 
foarte rară, aproximativ 200 de cazuri 
au fost raportate până în prezent. Se 
datorează mutaţiei genei vacuolar protein 
sorting 13B, localizată pe braţul lung al 
cromozomului 8 (8q22-8q23). Boala se 
transmite autosomal recesiv. 

Copii afectaţi prezintă microcefalie, 
dificultăţi de alimentaţie, hipotonie, 
retard în achiziţiile motorii și hiperlaxitate 
ligamentară. Dismorfismul facial, 
obezitatea tronculară, retardul intelectual 
și distrofia retiniană devin evidente după 
vârsta de 10 ani. Evoluţia suferinţei oculare 
duce la orbire.29

Sindromul Alstrom este considerat 
o ciliopatie foarte rară cu afectare 
multisistemică. Gena ALSTS1 (2p13.1) 
are rol în funcţionarea cililor primari, 
controlul ciclului celular și în transportul 
intracelular. Mutaţiile inactivatoare 
determină deficit senzorial (distrofia 
conurilor din retină), obezitate, hipoacuzie, 
cardiomiopatie dilatativă, diabet zaharat, 
suferinţă hepatică și renală progresivă.30

Concluzii 
Obezitatea comună, forma cu ponderea 
cea mai însemnată, este o boală 
multifactorială în a cărei patogeneză 
intervin o serie de factori genetici care 
transmit predispoziţia, și factori de mediu 
care transformă această predispoziţie în 
boală. Dacă factorii de mediu pot fi reduși 
la excesul alimentar și/sau activitatea 
fizică redusă, rolul și importanţa factorilor 
genetici și epigenetici este mult mai dificil 
de apreciat; cu toate progresele făcute, 
până în prezent doar într-un număr 
restrâns de cazuri s-a putut identifica gena 
resposabilă și demonstra transmiterea 
mendeliană al obezităţii.  
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RRezumat
În medicina contemporană, rolul 
cercetătorului clinician s-a dovedit a fi 
tot mai vizibil și necesar, în contextul 
dezvoltării rapide a tehnologiei, știinţelor 
vieţii și a evoluţiei socio-culturale a 
umanităţii. Activitatea știinţifică a unui 
cercetător este reprezentată de studiile 
clinice. 

Un studiu clinic este definit ca fiind o 
activitate de cercetare clinică desfășurată 
organizat după un protocol știinţific, de 
către un cercetător, medic practician sau 
colectiv de cercetători, cu scopul de a afla 
adevărul despre un fenomen sau ipoteză, 
în manieră știinţificâ și respectând 
valorile etice. Sunt descrise categoriile de 
studii clinice, argumentate cu exemple 
din cazuistica personală. Studiile clinice 
cu valoare știinţifică sunt considerate 
esenţa cercetării clinice din medicina 
contemporană. 

Cuvinte-cheie: studii clinice, cercetare 
știinţifică, cercetător clinician

În medicina contemporană, rolul 
cercetătorului clinician s-a dovedit a fi 
tot mai vizibil și necesar, în contextul 
dezvoltării rapide a tehnologiei, știinţelor 
vieţii și a evoluţiei socio-culturale a 
umanităţii. A apărut o patologie nouă, 
determinată de era modernismului 
tehnico-știinţific, au fost descoperite și 
aplicate tratamente inovative, cu valoare 
incontestabilă în stadiile terminale ale 
unor afecţiuni și s-au găsit alte modalităţi 
terapeutice moderne pentru boli cronice 
descrise cu secole în urmă. 

Baza acestor transformări revoluţionare 
a fost, cu siguranţă, cercetarea 
știinţifică clinică, îmbinată cu știinţele 
fundamentale și cu experimentul 
clinic și de laborator. Astfel, se pot 

explica fenomenele noi observate, 
dând fundament știinţific originii, 
mecanismelor patogenice, evoluţiei și 
rezolvării lor. 

În concepţie modernă, cercetarea 
știinţifică medicală are caracter 
interdisciplinar, necesită înalt 
profesionalism și muncă în echipă 
pentru a avea rezultate performante 
și competitive, aplicabile patologiei 
complexe și surprinzătoare din 
contemporaneitate. 

Deși este considerat un produs al 
epocii moderne, clinicianul cercetător 
a existat din cele mai vechi timpuri; un 
medic, examinând un pacient, realiza 
de fapt o cercetare empirică, bazată pe 
observaţia clinică și pe raţionamentul 
propriu, adaptat fiecărui pacient, după 
particularităţile sale. Astfel, medicina 
a fost la începuturi o cercetare clinică și 
nu poate exista fără cercetare, deoarece        
fiecare pacient este un subiect de cercetat. 

În medicina modernă, cercetarea 
clinică se materializează în studii clinice, 
ce au rol de experiment, de explicare a 
unor mecanisme patogenice sau evolutive 
ale unor afecţiuni rare sau cu impact 
asupra unui grup populaţional, sau 
descriptive și comparative. 

De asemenea, pot avea rol 
didactic pentru generaţiile tinere de 
cercetători clinicieni sau doctoranzi, 
în special studiile “de referinţă” 
efectuate de personalităţi recunoscute 
în domeniu, iar prin faptul că aduc 
explicaţii unor fenomene necunoscute, 
la care propun modalităţi de rezolvare 
inovative, uneori prin modele 
experimentale, studiile clinice sunt 
considerate promotorul progresului 
în cercetarea medicală și implicit al 
medicinei moderne. 

Studiile clinice: 
esența cercetării 
științifice în medicină
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Considerații generale 
Un studiu clinic este definit ca fiind o 
activitate de cercetare clinică desfășurată 
organizat după un protocol știinţific, 
de către un cercetător, medic practician 
sau colectiv de cercetători, cu scopul de 
a prezenta “estimarea cea mai corectă a 
adevărului asupra unui fenomen clinic 
observat”.1

Studiile clinice pot avea ca scop 
depistarea unor metode de prevenire a 
unor boli, identificarea unor metode noi 
sau mai eficiente de diagnosticare și de 
tratare a unor afecţiuni sau îmbunăţăţirea 
calităţii vieţii pacientului.

În cadrul nosologic contextual, sunt 
importante două noţiuni: promotorul, 
care reprezintă cercetătorul, instituţia sau 
organizaţia care are iniţiativa studiului și 
cel care stabilește tema, și investigatorul, 
adică cercetătorul responsabil de 
realizarea studiului propus de promotor. 

Tema unui studiu clinic trebuie să 
fie clară, concisă și simplu formulată 
și redactată înainte de începerea 
studiului, deoarece reprezintă “esenţa” 
de bază a cercetării respective; exprimă 
problematica de studiat. În alegerea temei 
se va ţine cont de caracterul de actualitate 
al acesteia, de aspectul de inedit și de 
noutate al informaţiilor finale furnizate, 
de nivelul morbidităţii sau gravităţii 
evenimentului studiat, de impactul asupra 
populaţiei afectate, în subgrupe specifice, 
sau de posibilitatea extinderii în populaţia 
generală (exemplu: epidemii, pandemii). 
De asemenea, tema aleasă trebuie să 
permită posibilitatea integrării studiului 
într-un proiect de cercetare amplu (grant), 
cu conotaţii știinţifice deosebite.

Important de menţionat este faptul 
că un studiu clinic trebuie să aibă un 
caracter interdisciplinar, ceea ce îi conferă 
complexitate și valoare știinţifică.

Referitor la obiectivul studiilor clinice, 
există patru categorii de domenii: etiologia 
bolilor și mecanismele patogenice, 
performanţa testelor diagnostice, 
evaluarea unor intervenţii terapeutice 
inovative, prognosticul și supravieţuirea la 
1, 5, 10 ani și peste 10 ani.2 

Investigatorul trebuie să specifice 
caracteristicile populaţiei de studiat din 
punct de vedere al reprezentativităţii, 
pentru a garanta generalizarea 
rezultatelor în practică, plecând de la 
un eșantion populaţional. În acest sens, 

există criterii de selecţie a subiecţilor 
pentru studii clinice, unanim acceptate 
și respectate în toate protocoalele de 
cercetare știinţifică.

Criteriile de selecţie a subiecţilor 
pentru studii clinice menţionate în 
literatura de specialitate2 sunt:

A. Criterii de includere: caracteristici 
demografice (vârstă, sex, rasă), pacienţi 
cu aceeași afecţiune pentru care se 
experimentează terapia nouă, care să 
locuiască în aceeași regiune sau zonă 
geografică accesibilă, pentru a se prezenta 
la solicitări periodice. De obicei se folosesc 
grupuri profesionale, populaţie de pacienţi 
spitalizaţi, pacienţi aflaţi în evidenţa 
medicilor de familie, categorii speciale de 
funcţionari.

B. Se exclud din studiu subiecţii 
neeligibili, care compromit interpretarea 
datelor, alcoolicii, pacienţii în fază 
terminală, cei ce se mută în alte regiuni și 
se pierd din evidenţă, cei cu inaptitudinea 
de a furniza date corecte, persoanele fără 
școlarizare elementară. 

Există categorii populaţionale 
vulnerabile, ce trebuie excluse în mod cert 
din studii clinice: pacienţii cu psihopatii, 
gravidele, copiii, vârstnicii, deţinuţii, 
fetușii vii, persoanele instituţionalizate. 

În studiile clinice pe subiecţi umani3

este imperios să se respecte valorile 
etice fundamentale: autonomia, respectul 
pentru viaţă, farmacovigilenţa în 
experimentul farmaceutic, protejarea 
datelor personale ce ar permite identificarea 
subiecţilor și, în special, consimţământul 
informat scris, principii legiferate de 
Codul de la Nuremberg din 19473 privind 
cercetarea medicală pe subiecţi umani și 
care sunt respectate de toată comunitatea 
internaţională de cercetători. 

Categoriile de studii clinice
În cercetarea știinţifică medicală sunt 
descrise categorii diferite de studii 
clinice, structurate în funcţie de 
domeniul de cercetare, subiecţi, categorii 
populaţionale, metode și obiective 
practice. Diversitatea acestora este 
expresia complexităţii și a multiplelor 
instrumente de cercetare din practica 
medicală, dar toate au în comun 
caracterul interdisciplinar. 

Sunt descrise următoarele categorii:1

A. Studii descriptive: de cazuri 
clinice, serii de cazuri, studiile 
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transversale sau de prevalenţă
Au ca scop descrierea unui fenomen 

de sănătate observat, ca frecvenţă, 
distribuţie, evoluţie sau factori de risc la 
un subiect sau un grup populaţional sau, 
ca în cazul studiilor de prevalenţă, se 
raportează o singură analiză făcută la un 
moment pe un eșantion dat. 

Cu toate că se bazează pe cercetare 
observaţională, deductivă, totuși acestea 
permit formularea unor ipoteze etiologice 
ce vor putea fi testate prin alte studii 
complexe. 

Tema studiului de caz poate fi o boală 
sau o complicaţie neobișnuită, ori o 
asociere de morbidităţi cu context clinic 
diferit. Este o cercetare clinică redactată 
în manieră descriptivă și comparativă a 
unui caz clinic rar sau cu particularităţi 
clinico-terapeutice deosebite5 sau o 
analiză comparativă a două cazuri rare.6 

Definitorie este analiza comparativă 
a datelor originale cu cele din literatură, 
emiterea de ipoteze personale sau 
idei originale care reprezintă opinia 
cercetătorului clinician sau o analiză 
clinică și terapeutică în etape succesive 
după o logică clinică, având rolul de a 
rezolva un caz pornind de la premise 
indirecte. 

De exemplu, din cazuistica personală,5 
un caz de diagnostic dificil, în condiţii 
particulare, la o pacientă de 70 de ani cu 
adenocarcinom de endometru penetrant 
în tot peretele uterin, în stadiul IV, cu 
metastază sacrată, asimptomatic, care s-a 
internat în urgenţă cu colecistită acută 
litiazică și cu o patologie neoplazică 
importantă în antecedente (carcinom 
tiroidian operat, iradiat). 

Adenocarcinomul de endometru 
penetrant în tot peretele uterin, cu 
risc mare de hemoragie internă prin 
perforaţie tumorală uterină, clinic 
asimptomatic în stadiu avansat, (Figura 
nr. 1) a fost diagnosticat pe baza unor 
semne indirecte, în etape succesive, 
deductive, pornind de la semne indirecte, 
ce au apărut în contextul afecţiunii 
inflamatorii-septice de urgenţă, dar 
care nu erau justificate în tabloul 
clinic și paraclinic al acesteia (ascită 
pelvină cu aspect de exudat în cursul 
laparoscopiei pentru colecistectomie, 
CA125 peste 1200 ui, aspectul IRM 
pelvin solicitat postcolecistectomiei 
de urgenţă). Ulterior s-a practicat 

histerectomie totală cu anexectomie 
bilaterală în scop paleativ, pentru stadiu 
avansat de neoplazie, pentru prevenirea 
complicaţiilor hemoragice tumorale, pe 
piesa operatorie identificându-se fibroame 
uterine intramurale și fibroame ovariene 
bilaterale (Figura nr.1). 

Un exemplu de studiu comparativ a 
două cazuri din cazuistica personală 
se referă la semnificaţia tumorii 
mamare metacrone contralaterale, 
după un neoplasm mamar unilateral 
tratat complex, ce poate fi metastază 
tardivă contralaterală sau a doua 
tumoră primară.6 Au fost studiate două  
paciente de aproximativ aceeași vârstă, 
cu aceeași afecţiune: carcinom mamar 
ductal invaziv supero-exterm, ambele 
prezentând tardiv un cancer mamar 
contralateral, dar cu semnificaţie clinico-
terapeutică diferită. Astfel, pacienta cu 
carcinom mamar ductal invaziv pT2N1M1 
(micrometastaze pleurale și axilare 
ganglionare la momentul diagnosticului 
tumorii unilaterale mamare) (Figura 2A 
și 2a) la 18 luni a dezvoltat contralateral 
un carcinom ductal invaziv pT1N1M1 
(Figura 2B), ce s-a dovedit a fi metastază 
tardivă contralaterală, cu același tablou 
histopatologic (Figura 2b) cu tumora 
unilaterală și apariţia concomitentă 
de metastaze subcutanate și pleuro-
pulmonare extinse. A doua pacientă, 
cu carcinom mamar invaziv ductal 
unilateral (Figura 3A), a dezvoltat 
contralateral, după 20 de ani de la 
vindecarea tumorii unilaterale radio-
chimiotratate postmastectomie radicală 
stângă tip Madden și hormonoterapie 
postoperatorie, a doua tumoră primară, 
un carcinom mamar lobular pychT2N0M0 
(Figura 3B și 3b). 

Figura 1. Adenocarcinom de endometru 
penetrant în tot peretele uterin, asociat cu 
fibroame uterine intramurale și fibroame 
ovariene bilaterale. Aspect macroscopic, 
piesă de histerectomie totală cu anexectomie 
bilaterală. Cazuistică personală.
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Studiile clinice de caz sunt cele mai 
uzitate, ele au importanţă incontestabilă 
deoarece reprezintă “modele” clinice care 
pot fi identificate ulterior și multiplicate 
ulterior, ajungându-se la serii de cazuri. 

Seriile de cazuri reprezintă etapa 
următoare, sunt formate din gruparea 
cazurilor raportate cu tablou similar, 
dar nu permit studiul frecvenţei unei 
boli, ci atestă doar existenţa unei 
afecţiuni într-o populaţie, bazându-
se pe capacitatea de observaţie a unui 
cercetător. De exemplu, menţionez 
“Studiul fertilităţii a 55 de femei cu tumori 
hipofizare”, prezentat la USSM Studenţești 
din 1987, sau “Observaţii citogenetice la 
10 pacienţi cu tumori carcinoide”, din 
cazuistica personală.7

Studiile transversale sau de prevalenţă 
sunt descriptive pentru un factor de risc 
asociat cu o afecţiune la un moment dat 
și într-un lot populaţional. Au rolul de 
a formula ipoteze și de a deschide calea 
unor studii epidemiologice mai complexe 
ulterioare, pe același subiect, de exemplu, 
asocierea prezenţei VHC și VHB cu 
hepatocarcinomul.8

B. Studiile analitice sunt observaţionale 
(studii de caz-martor și de cohortă, 
prospective sau retrospective) și 
experimentale (studii clinice randomizate). 

Studiul de caz-martor presupune o 
analiză a unei boli sau a unui factor de 
risc fără să se intervină terapeutic sau 
experimental asupra lui, prin studiul 
retrospectiv al istoricului pacientului, 
cu emiterea de ipoteze etiologice. Sunt 
efectuate în cazul bolilor cronice cu 
evoluţie lentă și îndelungată. Se folosesc 
două loturi de subiecţi: unul de pacienţi 
cu o boală comună, expuși în trecut la un 
presupus factor de risc, și altul cu indivizi 
sănătoși, expuși la același factor de risc. 
Dacă factorul de risc este identificat la 
pacienţi mai mult decât la cei sănătoși, 
atunci ipotetic este posibil implicat în 
etiopatogenia acelei boli. 

De exemplu, este fumatul responsabil 
de apariţia cancerului pulmonar?! Se 
va analiza un lot de pacienţi cu cancer 
pulmonar și un lot-martor de indivizi 
sănătoși, dar toţi fumători. Dacă fumatul 
este identificat în procent mai mare la cei 
cu cancer pulmonar, comparativ cu cei 
sănătoși, atunci poate fi un posibil factor 
etiologic pentru neoplazia pulmonară. 

Studiul de cohortă presupune analiza 
prospectivă a unui număr mare de subiecţi 
expuși la un factor de risc ce poate fi 
declanșator al unei boli, pe un interval 
mare de timp, cu notarea evenimentelor 
ce intervin pe parcurs și care pot influenţa 
starea de sănătate a celor expuși. Selecţia 
subiecţilor se va face pe baza criteriului de 
expunere la factorul de risc, iar populaţia-
eșantion va cuprinde grupul expus și 
grupul neexpus la risc; există întotdeauna 
comparaţia cu un lot-martor. Rezultatele 

Figura 3. 3A: Aspect microscopic de carcinom 
ductal invaziv supero-extern drept T2N0 
(HEx100) la o pacientă de 41 de ani; 3B: Aspect 
macroscopic de carcinom mamar supero-
extern stâng   lobular T2N0, la 20 de ani tardiv 
după T unilaterală și 3b: aspect microscopic 
de carcinom lobular mamar HEx100 (a doua 
tumoră primară)

3A

3b

3B

Figura 2. Cazuistică personală. 2A: Carcinom mamar supero-extern drept, stadiul IV (ulcerat 
la piele, cu noduli de permeație cutanată și subcutanat (M1). Aspect preoperator la o 
pacientă de 46 de ani, cu ciroză hepatică VHC (2a: aspect microscopic de carcinom ductal 
invaziv HEx100) și 2B: carcinom ductal invaziv supero-extern stâng (contralateral), la 18 
luni de la T unilaterală, aspect macroscopic pe piesa de sectorectomie pentru examen 
extemporaneu), iar 2b: aspect de carcinom ductal invaziv stâng contralateral, HEx100. 
(metastază tardivă contralaterală)

2A

2a 2B 2b



38 www.MedicaAcademica.ro Mai 2020

emc

sunt în final analizate grafic și statistic 
(Graficul 1). 

De exemplu, urmărirea a 50.000 de 
persoane expuse la consumul de alcool 
timp de mai mulţi ani, prospectiv, pentru 
a identifica efectul nociv și toxic al 
acestuia asupra ficatului, acesta putând 
fi considerat factor etiologic al cirozei 
toxic-nutriţionale, sau studierea a 10.000 
de indivizi expuși în perioade constante 
la radiaţiile solare, timp de ani de zile, 
pentru a identifica un eventual rol al 
acestora în apariţia melanomului malign. 

Datorită complexităţii lor, ce presupune 
examinarea unui lot mare de subiecţi, 
în manieră prospectivă, pe o perioadă 
mare de timp, suficientă pentru ca 
factorul de risc să producă efecte, studiile 
de cohortă reprezintă forma cea mai 
riguroasă a studiilor epidemiologice 
neexperimentale.1 

C. Studiile experimentale, numite 
și studii clinice randomizate, sunt 
intervenţionale și terapeutice, deoarece 
se analizează efectul unei intervenţii 
terapeutice asupra unei boli; de aceea, 
acestea sunt întotdeauna prospective și nu 
presupun obligatoriu un lot martor. 

Ca formă, sunt de tipul studiilor 
de cohortă, pe loturi mari de subiecţi 
analizaţi comparativ cu un lot martor, 
sub forma unor studii controlate sau 
pe un singur subiect, fără martor, 
când se urmăresc efectele unei terapii 
experimentale la un pacient critic sau ca 
alternativă terapeutică unică, sau când se 
studiază efectul unei terapii noi pentru o 
afecţiune clasică, cu evoluţie particulară. 

În studiile experimentale, de cele mai 
multe ori, subiectul de cercetat este omul, 
care devine astfel obiect, dar și beneficiar 
al rezultatelor cercetării. 

Dar care este limita până la care se 
poate experimenta pe om?! 

Este o problemă controversată, în 
actualitate “din cele mai vechi timpuri”, 
pentru care nu există decizii definitive. 
Au existat în timp experimente umane 
considerate neetice, crude, condamnabile, 
pentru care explicaţia autorilor a fost 
“sacrificiul în numele știinţei”, cu orice preţ, 
fie chiar și cu acela al morţii sau invalidităţii 
(experimentele medicilor naziști pe deţinuţii 
din lagăre, experimentele pe vârstnici, copii, 
celebrul experiment Pfiser etc). 

Aceste experimente declarate 
irepetabile sunt de neacceptat în 
contemporaneitate, dar sunt dovada 
inexistenţei unei limite peste care nu se 
va trece în cercetarea experimentală pe 
subiecţi umani. 

De aceea, este imperios pentru 
cercetători să respecte cu stricteţe 
principiile etice ale cercetării pe subiecţi 
umani, ca autonomia, beneficiul știinţific, 
al binefacerii, respectarea integrităţii 
corpului și neexpunerea la pericole 
ameninţătoare de viaţă, confidenţialitatea 
datelor personale  și, mai ales, 
consimţământul informat scris.1,2,3,4 

În această categorie de studii, un 
exemplu clasic este experimentul 
farmaceutic, folosit pentru testarea unor 
medicamente noi, de regulă citostatice, 
antibiotice, anticorpi monoclonali, 
antivirale sau a unor vaccinuri, pe loturi 
umane sau animale. 

Totuși, în prezent, din considerente 
etice, modelul animal folosit într-o 
primă etapă experimentală este limitat, 
deoarece nu se justifică “sacrificarea unor 
organisme inferioare în beneficiul celor 
superioare”, fie chiar și în inters știinţific. 

De asemenea, modelul animal nu 
este întotdeauna compatibil cu cel uman 
pentru aplicarea rezultatelor cercetării. 

Au existat studii experimentale 
realizate pe model animal care ulterior au 
devenit alternative terapeutice curente în 
patologia umană. 

Un exemplu în acest sens, din practica 
chirurgicală, este tehnica ligaturării sau 
embolizării ramului drept al venei porte, 
pentru a obţine regenerare hepatică prin 

Graficul nr.1: Reprezentarea grafică a unui exemplu 
de studiu de cohortă
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hipertrofie și hiperplazie de parenchim 
hepatic,2 în faza premergătoare unor 
hepatectomii extinse pentru neoplazii, sau 
modelul regenerării hepatice după rezecţii 
hepatice terapeutice sau la donorul viu 
pentru transplantul hepatic.9,10,11,12 

Pentru ca un studiu clinic să aibă 
valoare știinţifică trebuie să respecte un 
protocol știinţific, să aducă informaţii noi, 
să fie etic, onest și realizat de cercetători 
profesioniști. 

Studiile clinice sunt produsul muncii 
unor cercetători dornici de a descifra 
fenomene noi, de a descoperi soluţii 
terapeutice inovative, uneori pentru situaţii 
inedite, și de a se perfecţiona continuu 
studiind literatura de specialitate. 

Pentru viitorii cercetători, importantă 
este inclinaţia spre studiul individual în 
bibliotecă, începând din anii facultăţii 
(Figura 4), pentru a se forma un orizont 
știinţific bogat și o capacitate de sinteză 
necesară în interpretarea și realizarea 
studiilor clinice. 

Cercetătorul trebuie să fie liantul dintre 
orizontul știinţific de bibliotecă, laborator 
și practica medicală. Curiozitatea, spiritul 
de observaţie, dorinţa de perfecţiune și 
de a căuta răspunsuri noi la problematica 
actuală, onestitatea și spiritul critic sunt 
caracteristicile unui cercetător valoros 
(Figura 5). 

Menirea unui cercetător este de 
a contribui la progresul medicinei 
contemporane, de a fi mentor 
pentru colaboratori și generaţiile tinere 
și de a produce “valoare știinţifică” 
pentru omenire, iar produsele muncii 
sale sunt studiile clinice – esenţa 
cercetării știinţifice din medicina 
contemporană.  

1. Landrivon G, Delahaye F. La recherche clinique. De l’idee a la publication, Ed. 
Masson Paris-Milan-Barcelone 2005

2. Wiley W, Souba, Douglas W. Wilmore. Surgical Research. Academic Press, San 
Diego-San Francisco-New York, 2001

3. Viorica Vidu. Etica cercetării pe subiecți umani. Medica Academica, oct. 2019; 
An XI, Nr.101: 32-35, Tarus Media, ISSN:2067-0605 

4. Weindling Paul. The origins of informed consent.The international scientific 
commission on medical war crimes and Nuremberg Code. Bulletin of the 
History of Medicine, 2001;75(1):37-71

5. Viorica Vidu, Xenia Bacinski, Vlad Herlea și col: Diagnostic și evoluție particularâ 
in adenocarcinomul de endometru. Medica Academica, București, Tarus 
Media, 21-24 februarie 2018, Nr.84, 32-35 

6. Viorica Vidu, Vlad Herlea, Vasile Popa și col. Cancerul mamar contralateral 
metacron: metastază sau a doua tumoră primară? Jurnalul de Chirurgie, Iași, 
nr.3, 2016  

7. Viorica Vidu, N. Angelescu, Cornelia Geormănean: Observaţii clinice și 
citogenetice asupra unor cazuri de tumori carcinoide. (Clinical and cytogenetic 
observations on carcinoid tumors), Chirurgia, 1995, 44, vol. XLIV, București, 
nr.1, 21-26 

8. Page Axley, Zunirah Ahmed, Sujan Ravi et al. Hepatitis C Virus and 
Hepatocarcinoma. A Nar-rative Review. J.Clin.Transl.Hepatol, 2018 Mar28; 
6(1):79-84

9. Antonio Francavilla, Luigi Polimeno... and Thomas Starzl. Hepatic Regeneration 
and Growth Factors. Journal of Surgical Oncology. Suppl, 1993;3:1-7

10. Thomas Starzl: The puzzle people in Memories of a transplant surgeon – 
University of Pittsburg Press 1986, 318-333

11. Popescu Irinel: Chirurgia ficatului, Ed. Universitară Carol Davila, București, 
2004, vol. II, 1001-100I

12. Popescu I, Ionescu M și col. Rezecția hepatică seriată: ligature de venă porta 
cu rezecție hepatică consecutivă, Chirurgia, 2002; 97(5):459-470

BIBLIOGRAFIE:

Figura 5. Simbolistica: curiozitate, studiu în bibliotecă, cercetare, redactare (Biblioteca 
campusului UMF „Carol Davila”)

Figura 4. Biblioteca UMF “Carol Davila”, Sala de lectură “Thoma Ionescu”, deschisă 
publicului din 1907 (colecție personală)









44 www.MedicaAcademica.ro Mai 2020

emcemc

RRezumat: 
Cunoașterea, identificarea şi combaterea 
factorilor de risc în îmbolnăvire aparţin 
cu preponderenţă foarte mare medicului 
de familie. Măsurile ce se iau în asistenţa 
medicală primară sunt cunoscute ca 
activităţi de prevenţie primară ce se 
adresează persoanei, grupurilor ţintă sau 
populaţiei generale. 

Medicul de familie, ca medic al 
persoanei, al familiei, al comunităţii 
umane pe care o deserveşte, nu este numai 
un medic care se ocupă de tratamentul şi
îngrijirile acordate persoanelor bolnave, 
ci şi de apărarea sănătăţii persoanelor 
sănătoase, a celor aparent sănătoase, 
care nu au acuze subiective sau clinice, 
dar care prezintă condiţii, elemente ce 
pot determina apariţia bolii, pot favoriza 
instalarea bolii sau evoluţia bolii spre 
complicaţii, aceştia fiind factorii de risc. 

Medicina familiei trebuie să-şi îndrepte
obiectivele tot mai mult spre apărarea 
sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor şi
acest fapt se poate realiza prin reducerea 
sau înlăturarea factorilor de risc şi prin 
creşterea factorilor sanogeni – benefici 
stării de sănătate. 

Identificarea şi evaluarea factorilor de 
risc creează premisele favorabile aplicării 
măsurilor de prevenţie adecvate, ce au 
ca obiectiv prevenirea îmbolnăvirilor, a 
apariţiei mai tardive a bolii, o evoluţie fără 
complicaţii deosebit de grave, o scădere a 
mortalităţii, o creştere a mediei de viaţă şi
o creştere a calităţii vieţii. Dar sănătatea 
adeseori reprezintă un echilibru între
intervenţia unor factori de risc (adesea 
multipli) şi o serie de factori ce împiedică
apariţia şi evoluţia bolii, denumiţi factori 
sanogeni. Alterarea sănătăţii poate fi 

rezultatul prezenţei factorilor de risc şi a 
ponderii lor, dar şi al scăderii numărului 
sau valorii factorilor sanogeni.

Factor de risc (FR) reprezintă orice 
condiţie sau element care poate fi descris 
sau dovedit prin cercetări statistice, clinice 
sau experimentale ca putând influenţa, 
în sensul favorizării, apariţiei unei boli 
la o persoană sau la o comunitate, sau a 
evoluţiei bolii spre agravare sau deces. 
Factor sanogen reprezintă orice condiţie 
sau element care, prin prezenţa sa, 
contribuie la păstrarea sau îmbunătăţirea
stării de sănătate.

Riscul reprezintă o probabilitate 
crescută statistic de a face o anume boală şi
în evaluarea riscului intră o multitudine de 
condiţii:

• Intensitatea expunerii, ce ne indică 
concentraţia factorului de risc, exprimată 
cantitativ în cifre sau calitativ în grad 
de expunere. Astfel, creşterea valorilor 
colesterolemiei totale peste 200 mg% 
constituie un factor de risc cardiovascular, 
dar valorile foarte mari (>300 mg%) cresc 
şi mai mult riscul, sau valorile tensiunii 
arteriale peste 140/90 mmHg cresc riscul 
cardiovascular, dar valorile foarte mari 
(> 180/110mmHg) cresc şi mai mult acest 
risc.

• Timpul de expunere este direct 
proporţional cu creşterea riscului. Astfel, 
o expunere în ani mulţi într-o mină cu risc 
silicogen (prezenţa bioxidului de siliciu) 
creşte riscul minerului de a se îmbolnăvi de 
silicoză. Fumatul pe perioade lungi de timp 
creşte riscul de bronşită cronică, cancer al 
aparatului respirator etc.

• Rezistenţa organismului în faţa 
factorului de risc, cu caracteristicile 
individuale ale fiecărei persoane şi cu 
mecanismele proprii de adaptare sau de 
neadaptare influenţează riscul. Asocierea 

Factorii de risc în 
practica asistenţei 
medicale primare
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mai multor factori de risc – prin acţiunea 
lor cumulată, riscul creşte cu valori ce 
depind de intensitatea, timpul de acţiune a 
diferiţilor factori de risc. 

Acţiunea antagonică a unor factori de 
risc sau a factorilor sanogeni poate duce la 
scăderea riscului.

Trialuri clinice importante au relevat 
implicarea acestor factori de risc şi, prin 
urmărirea populaţiei supraveagheate pe 
perioade de 10-15 ani, au putut aduce 
medicinei moderne argumente asupra 
acţiunii unor factori de risc, cuantificării 
lor şi a riscului pe care-l implică prin 
stabilirea unor riscograme.

Astfel, pentru bolile cardiovasculare 
au fost evaluate riscograme* în care este 
analizată implicarea a patru factori de 
risc majori (fumatul, hipertensiunea, 
hipercolesterolemia şi diabetul zaharat), 
alături de doi factori de risc asociaţi 
nemodificabili (sexul şi vârsta). 

Există de asemenea factori de risc 
comuni mai multor boli şi atunci strategia 
de combatere sau diminuare a riscului 
adresată acestor factori influenţează 
benefic activitatea de prevenţie în mai 
multe afecţiuni. 

Astfel, fumatul este factor major pentru 
bolile cardiovasculare, pentru boala 
neoplazică, pentru bronhopneumopatia 
cronică obstructivă, dar şi factor asociat 
de risc pentru accidentele vasculare 
cerebrale, diabetul zaharat şi malformaţii 
congenitale. 

În funcţie de posibilitatea de influenţare 
a lor, factorii de risc se împart în:

• Factori de risc modificabili
• Factori de risc nemodificabili.

FACTORI DE RISC 
NEMODIFICABILI
VÂRSTA
Este azi unanim recunoscut că vârsta 
înaintată se asociază cu riscul crescut de a 
dezvolta mai multe boli cronice. Dar acest 
lucru nu ne poate face să generalizăm că 
bolile cronice ar fi rezultatul îmbătrânirii, 
ci al timpului lung de expunere la prezenţa 
altor factori de risc. Există o patologie 
în care vârsta poate constitui un risc; 
așa s-au dezvoltat unele specialităţi 
sau subspecialităţi ce se adresează unei 
anumite vârste:

• neonatologia
• pediatria
• medicina şcolară

• medicina adolescenţei
• geriatria.
Vârsta reprezintă un factor de risc 

investigat prin anamneză şi consemnat în
fişa pacientului.

Fiecare vârstă îşi are patologia sa 
proprie.

SEXUL
Este de foarte multe ori asociat riscului 
crescut de a face o anumită boală, astfel: 
afecţiunile respiratorii obstructive (BPOC) 
sunt mai frecvente la bărbaţi faţă de 
femei; lupusul eritematos diseminat (LES) 
afectează predominant sexul feminin, 
în perioada de activitate ovariană. 
Caracteristicile legate de rezistenţa la boală
a nou-născuţilor de sex feminin sunt legate 
de cromozomul X. Cum fetiţele au doi 
cromozomi X, ele sunt cu risc mai scăzut 
de îmbolnăvire, sunt mai rezistente, iar 
speranţa de viaţă a femeilor este mai mare 
decât a bărbaţilor. 

FACTORII GENETICI
Sunt recunoscuţi ca având rolul lor în multe 
afecţiuni cronice, sunt redutabili şi puţin 
influenţabili la această oră. Ei constituie 
mai mult un element de susceptibilitate în
majoritatea afecţiunilor cronice.

FACTORI DE RISC 
MODIFICABILI
FACTORUL SOCIAL 
Reprezintă un risc important în apariţia şi
evoluţia unor boli. Morbiditatea generală, 
mortalitatea generală, mortalitatea 
infantilă, mortinatalitatea au indici 
semnificativ mai crescuţi la clasele 
sociale mai jos situate, într-o ierarhizare 
pe trepte sociale şi venit economic. Dar 
şi mortalitatea pentru anumite afecţiuni 
cunoaşte riscuri crescute la clasele sociale 
inferioare (cancer pulmonar, cardiopatie 
ischemică, accidente cerebrovasculare). 
Există un risc crescut pentru anumite 
afecţiuni denumite şi “boli sociale”.

a) Structura şi schimbările de gradul II 
din ciclul vieţii de familie pot determina 
tulburări şi boli ce se pot somatiza sau 
croniciza dacă nu se intervine prompt 
pentru îndepărtarea riscului.

b) Profesia poate constitui, prin noxele 
de la locul de muncă, dar şi prin anumite 
poziţii legate de ocupaţia respectivă, 
factori de risc ce pot fi modificaţi sau 
chiar înlăturaţi. Recunoaşterea şi riscul 
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(dependenţă fizică şi psihică, delirium 
tremens), importante probleme de ordin 
social, familial, profesional, judiciar;

- consumul exagerat de cafea poate 
fi un factor de risc în apariţia diferitelor 
tulburări neurovegetative, boli 
cardiovasculare;

- consumul exagerat de sare – unanim 
recunoscut ca un factor de risc important 
în apariţia şi evoluţia HTA, a bolilor 
cardiovasculare;

- sedentarismul, ca obicei 
comportamental, implică un risc 
crescut de apariţie a obezităţii, a bolilor 
cardiovasculare, a bolilor aparatului 
locomotor.

g) INGESTIA UNOR MEDICAMENTE 
pe perioade mai lungi poate constitui un 
factor de risc în apariţia unor boli.

DEPISTAREA FACTORILOR 
DE RISC
E firesc ca rolul cel mai important în 
depistarea precoce a factorilor de risc să 
revină asistenţei medicale primare care, prin 
medicul de familie, prin lista de pacienţi 
înscrişi, să poată face această depistare.

TIPURI DE DEPISTARE
Depistarea individuală (screeningul 
individual) reprezintă depistarea la o 
persoană a unui factor de risc. 

Depistarea în masă (screeningul 
populaţional) constă în efectuarea unui test 
la totalitatea persoanelor unei comunităţi sau 
a unui subgrup de persoane (a celor aflate 
pe lista de pacienţi), în vederea stabilirii 
abaterilor de la normal, a depistării riscului 
de boală. Astfel, efectuarea depistării 
persoanelor cu hipercolesterolemie totală 
sau a persoanelor ce prezintă hiperuricemie 
poate constitui un exemplu. 

Screeningul populaţional este indicat a 
se face atunci când riscul de îmbolnăvire 
este important, poate evolua asimptomatic 
şi există un mod eficient de combatere sau 
tratament. 

Depistarea ţintită (selectivă) se aplică nu 
întregii populaţii, ci unui grup populaţional 
cu risc crescut. 

Rezultatele depistării, indiferent de tip, 
necesită a fi prelucrate statistic, comunicate 
şi pacienţilor şi urmate obligatoriu de 
măsuri adecvate de combatere sau de 
diminuare a riscului. 

Acţiunile de prevenţie primară rămân 
în sarcina medicului de familie ca o armă 

profesional se traduc prin existenţa în 
legislaţie a “bolilor profesionale”, cu relaţie 
directă între profesie, locul de muncă şi 
boală.

FACTORII DE MEDIU
Factorii de mediu pot fi factori de risc sau 
factori sanogeni, după caracteristicile lor.

a) AERUL – prin temperatură, 
umiditate, mişcare, compoziţie şi poluare 
poate constitui risc de îmbolnăvire.

b) APA – constituie unul dintre factorii 
de mediu ecologic foarte importanţi 
în desfăşurarea proceselor vitale, 
condiţionând existenţa şi dezvoltarea 
fiinţelor vii, dar şi în riscul de îmbolnăvire 
prin prescripţiile sale fizice, chimice sau 
biologice sau poluare.

c) SOLUL COMUNITĂŢII – reprezintă 
stratul superficial al scoarţei terestre în care 
se produc procese fizico-chimice şi organice, 
cu activitate biologică, în care se produce 
mineralizarea materiei organice. Solul, 
la nivel comunitar, conţine o structură 
minerală şi organo-biologică vizibilă, în 
continuă schimbare. Solul reprezintă un 
factor deosebit de important al mediului 
ambiant, fiind locul unde se desfăşoară o 
multitudine de procese fizice, chimice şi 
biologice ce acţionează asupra omului şi 
populaţiei comunităţii, influenţând starea 
de sănătate prin caracteristicile fizice, 
chimice, biologice şi de poluare.

d) LOCUINŢA – prin caracteristicicile 
sale poate fi un factor de risc sau un factor 
sanogen.

e) ALIMENTAŢIA – reprezintă o 
importanţă deosebită pentru sănătatea 
omului şi a colectivităţilor umane. Aspectul 
cantitativ şi calitativ al alimentelor 
influenţează în mod direct sănătatea 
populaţiei, iar poluarea ei reprezintă un 
factor de risc deosebit.

f) COMPORTAMENTE, OBICEIURI ŞI 
TRADIŢII – ca stil de viaţă pot constitui un 
risc de îmbolnăvire.

- fumatul constituie un obicei dăunător 
şi care constituie factor de risc important în 
apariţia şi evoluţia multor afecţiuni;

- consumul exagerat de alcool 
constituie un factor de risc important 
în diverse afecţiuni somatice: tulburări 
digestive (gastrită, ulcer, pancreatite, 
hepatită cronică, ciroză hepatică), boli 
cardiovasculare (cardiomiopatie etanolică, 
tulburări de ritm), tulburări neurologice 
(epilepsie, polinevrită), tulburări psihice 
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redutabilă, el evidenţiind şi evaluând factorii 
de risc, spre a trece în etapa următoare la 
acţiuni concrete de combatere sau diminuare 
a lor. El, medicul de familie, e necesar să 
creadă şi să se implice într-o asemenea 
activitate de prevenţie, ale cărei rezultate se 
observă abia după ani de muncă. 

Evaluarea riscului în urma unui 
screening populaţional se face prin 
calcularea riscului relativ şi a riscului 
atribuibil, prin introducerea rezultatelor în 
“tabelul de contingenţă”: 

a. persoanele care fac boala sau 
decedează, dintre cei expuşi riscului

b. persoanele care nu fac boala, dintre 
cei expuşi riscului

c. persoanele care fac boala sau 
decedează, dintre cei neexpuşi riscului

d. persoanele care nu fac boala, dintre 
cei neexpuşi riscului

a+b = lotul expuşilor
c+d = lotul neexpuşilor
a+c = totalul bolnavilor şi decedaţilor
b+d = totalul nonbolnavilor
n = nr. total al subiecţilor studiaţi
R1 = riscul de boală sau deces la cei 

expuşi, R1 = a/(a+b)
R0 = riscul de boală sau deces la cei 

neexpuşi, R0 = c/(c+d) 

Interpretarea rezultatelor:

Programele de combatere a 
riscului de îmbolnăvire necesită 
a fi programe individuale pentru 
fiecare pacient expus unor factori de 
risc, dar benefice dacă ele s-ar efectua 
într-un program naţional de prevenţie 
primară. 

Conştientizarea individului 
sau a unui grup populaţional 
în a-şi modifica stilul de viaţă, 
felul de a se alimenta în absenţa 
oricărei suferinţe reprezintă o 
încercare “temerară”. A schimba 
modul de viaţă, statutul socio-
economic, nivelul cultural, gradul 
de informare şi coeziune al familiei, 
atitudinea prietenilor, rudelor şi 
colegilor de muncă poate fi favorabilă 
sau contrară. 

Abilitatea medicului de familie 
reprezintă însă factorul determinant 
în adeziunea pacientului la un 
program. Medicul de familie trebuie 
să aibă diplomaţia necesară în 
procesul de negociere şi să-l facă 
pe pacient partenerul său în lupta 
pentru apărarea propriei sănătăţi. 
Programul de combatere a unui 
cumul de factori de risc nu trebuie 
început cu “toţi deodată”, ci în trepte, 
printr-o negociere permanentă cu 
pacientul. Trebuie ca la fiecare treaptă 
pacientul să aibă certitudinea scăderii 
riscului şi a preocupării sale pentru 
o nouă etapă, în a cărei eficienţă 
crede. Orice tentativă a pacientului 
de întrerupere sau renunţare la 
program e necesar să fie combătută, 
“în lipsa simptomelor”, cu exemple 
concrete de evoluţie nefavorabilă, 
catastrofală, şi o informare a 
posibilităţilor la zi de combatere a 
riscului. Familia poate fi de un real 
folos în ajutorul dat celui în cauză, 
cât şi în confirmarea aderenţei la 
program (renunţarea la fumat, alcool, 
mişcare, dietă).  
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Mircea Filip, A. Filip, Miruna Nicolae, Raluca Moisescu

Chirurgia refractivă – tehnici și aplicații de ultimă oră în România
1.  Avantajele chirurgiei refractive LASER sunt:

A.  Rata mare de reproductibilitate  
în corecția dioptriilor

B.  Cel mai mare risc de ectazie corneeană 
C.  Incidența redusă a sindromului de ochi uscat
D.  Menținerea stabilității biomecanice  

a corneei
E.  Acuitatea vizuală maximă este atinsă în majoritatea 

cazurilor după 72 h de la operație.

2.  Despre chirurgia refractivă intraoculară este adevărat:
A.  Hipermetropia mică este una dintre indicațiile 

facoemulsificării cristalinului
B.  Este mai puțin invazivă față de chirurgia refractivă LASER
C.  Sunt excluși pacienții cu ambliopie înaltă sau 

astigmatism necorectat
D.  Cel mai frecvent efect secundar: prezența halourilor
E.  Ochiul dominant este operat primul, iar implantarea 

bilaterală este obligatorie.

Camelia Alkhzouz

Genetica obezității la copil
5.  Obezitatea comună:

A.  Nu se transmite monogenic
B.  Genele candidat se identifică prin 

analiza cromozomilor 10, 13, 20, 2
C.  Au fost identificate peste 240 de gene 

candidat asociate 
D.  Nu are transmitere poligenică
E.  Genele candidat nu acționează la 

nivelul adipogenezei.

6.  Următoarele sunt adevărate 
despre Obezitatea sindromică:

A.  Sindromul Bardet-Biedl este indus 
de haploinsuficiența de origine 
maternă a genei GNAS

B.  Sindromul Cohen – mutația genei 
vacuolar protein sorting 13B

C.  Au transmisie autosomal recesivă 
sindromul Cohen și Bardet-Biedl

D.  Deformările osoase, hipostatura, 
dizostoza sunt caracteristice 
pseudohipoparatiroidismului tip 1A

E.  Sindromul Prader-Willi este o 
ciliopatie cu afectare multisistemică.

7.  Deficitul de leptină este caracterizat prin:
A.  Se transmite autosomal  

recesiv
B.  La copiii afectați, leptinemia este 

nedetectabilă
C.  Cauzează insuficiența adrenală 

acută și păr roșcat
D.  Este declanșat de alterări ale 

genelor MCR 1 și MCR 2
E.  Cauzează disfuncție endocrină 

hipotalamo-hipofizară și 
hiperinsulinism. 

Viorica Vidu

Studiile clinice: esența cercetării științifice în medicină
8.  Studiul clinic:

A.  Se bazează pe o temă redactată după 
începerea studiului

B.  Este definit ca o activitate de 
cercetare clinică

C.  Are ca scop “estimarea cea mai 
corectă a adevărului asupra unui 
fenomen clinic observat”

D.  Nu este necesară specificarea 
caracteristicilor populației studiate

E.  Are caracter unidisciplinar.

9.  Studiile descriptive:
A.  Cele mai uzitate sunt studiile clinice 

de caz

B.  Este definitorie analiza comparativă 
a datelor originale cu cele din 
literatură

C.  Sunt intervenționale  
și terapeutice

D.  Presupun analiza prospectivă a unui 
număr mare de subiecți

E.  Se bazează pe cercetare 
observațională, deductivă.

10.  Studiile experimentale:
A.  Sunt observaționale
B.  Respectă cu strictețe principiile etice 

ale cercetării pe subiecți umani
C.  Uzitează numai modele animale
D.  Se încadrează în tipul studiilor de 

cohortă
E.  Emiterea de ipoteze personale sau 

idei originale este definitorie.

Ioan Sporea, Roxana Șirli

Ecografia hepatică, CAP și Elastografia tranzițională în 
evaluarea pacientului cu ficat gras non-alcoolic
3.  Despre ecografia hepatică în evaluarea 

pacienților cu ficat gras este adevărat că:
A.  Este o metodă la îndemâna clinicianului (“point of care” 

ultrasound)
B.  Sensibilitatea în detecția steatozei hepatice este de 88-95%
C.  Sensibilitatea crește odată cu severitatea steatozei hepatice
D.  Permite aprecierea subiectivă semicantitativă a steatozei în 

ușoară, moderată și severă
E.  Are o specificitate de 60-94%.

4.  Evaluarea CAP (Controled Attenuation Parameter):
A.  Este o tehnică de evaluare a fibrozei hepatice
B.  Evaluează cantitativ steatoza hepatică
C.  Atenuarea fascicolului de ultrasunete scade cu severitatea 

steatozei hepatice
D.  Măsoară atenuarea fascicolului de ultrasunete ce 

traversează țesutul hepatic
E.  Prezența obezității și a DZ tip 2 poate altera performanța 

CAP.
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