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REZUMAT
Infecţia cu HIV (virusul imunodeficienţei umane) a devenit la ora actuală o boală cronică, datorită eficienţei
tratamentului antiretroviral (ARV). La scurt timp de la introducerea acestuia au început să fie observate şi
studiate complicaţiile sale legate de alterările metabolismului lipidic. Sindromul metabolic a fost observat mai
ales în relaţie cu administrarea inhibitorilor de protează (IP), ca de altfel şi lipohipertrofia, entitate definită în
cadrul sindromului lipodistrofic. Este cunoscut faptul că tulburările metabolismului lipidic sunt premergătoare
şi însoţesc, în general, disfuncţia endotelială. De asemenea, diferite studii au demonstrat prezenţa sindromului
metabolic la pacienţii dignosticaţi cu lipodistrofie. Astfel, aceste manifestări sunt strâns corelate între ele, şi par
a fi implicate în creşterea riscului cardiovascular la pacienţii infectaţi cu HIV. Acest articol prezintă o sinteză
a unor date recente referitoare la lipodistrofia şi sindromul metabolic dezvoltate de pacienţii infectaţi cu HIV
precum şi corelaţia acestor modificări metabolice cu disfuncţia endotelială.
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A T A T
HIV infection has become in our days a chronic disease due to the eﬃciency of antiretroviral (ARV) treatment.
Soon after the introduction of this treatment its complications related to metabolic disturbances have been
observed and studied. Metabolic syndrome was particularly described in relation with the administration of
protease inhibitors (PI), as well as lipohypertrophy, an entity described in the context of the lipodystrophic
syndrome. It is known that disturbances of lipid metabolism precede and accompany usually endothelial
dysfunction. Also, diﬀerent studies showed an association of metabolic syndrome in patients with lipodystrophy.
Though, these manifestations are strongly correlated and seem to be implicated in the increased cardiovascularv
risck observed in these patients. Our paper presents a synthesis of some recent data on lipodystrophy, metabolic
syndrome and their relation to endothelial dysfunction in HIV infected patients.
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INTRODUCERE

D

in 1981 când a fost diagnosticat primul caz
de SIDA în New York şi California (1) şi până
in prezent, infecţia cu HIV a devenit o problemă
globală. În 1987 a fost depistat primul medicament cu adevărat eficient împotriva virusului,
zidovudina, un inhibitor nucleozidic de reverstranscriptază. Ulterior, în 1995 a fost aprobată
prima clasă de medicamente ARV sub numele
de IP, până în prezent apărând noi clase şi noi
medicamente aprobate de FDA (Food and Drug
Administration), care acţionează atât intracelular
cât şi extracelular (2).
De la aprobarea primului medicament şi
până în prezent tratamentul ARV numit iniţial
HAART (highly active antiretroviral therapy) s-a
dovedit a fi indispensabil pacienţilor infecţati cu
HIV pentru menţinerea supresiei virale, refacerea
imunologică, îmbunătăţirea stării clinice, în
ciuda faptului că poate determina o serie de
efecte secundare cum sunt redistribuţia ţesutului
adipos – lipodistrofie, cu tulburări ale metabolismului lipidic şi cu apariţia rezistenţei la insulina. De asemenea, pancreatita acută asociată
nivelelor crescute de trigliceride a fost raportată
în câteva cazuri (3,4).
Este cunoscut faptul că dislipidemia, rezistenţa crescută la insulină şi obezitatea cresc
riscul de apariţie a aterosclerozei şi a complicaţiilor sale acute cardiace şi cerebrale (5). Obezitatea abdominală este corelată cu nivele crescute ale acizilor graşi în circulaţia portală,(6) iar
factorii care contribuie la creşterea rezistenţei la
insulină, cum ar fi secreţia crescută de citochine,
induc disfuncţie endotelială (7,8,9).
În plus, studii recente au demonstrat un risc
crescut de boală cardiovasculară (ischemie coronariană, accident vascular cerebral) la pacienţii
aflaţi sub tratament ARV comparativ cu populaţia
generală, imputat atât factorilor de risc tradiţionali (fumat, dislipidemie, diabet zaharat şi
hipertensiune arterială) cât şi tratamentului ARV
şi chiar infecţiei cu HIV înseşi (10).
În patogeneza aterosclerozei un rol important
revine disfuncţiei endoteliale aceasta fiind un
marker precoce, care precede depistarea angiografică şi ecografică a plăcilor (11).

DISFUNCŢIA ENDOTELIALĂ
Ateroscleroza este o boală inflamatorie care
afectează arterele mari şi medii, conducând la
complicaţii ischemice cerebrale şi periferice
(12). Iniţial a fost propusă denudarea endotelială
ca primă modificare în ateroscleroză, în prezent
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fiind acceptat ca prim pas în dezvoltarea
acesteia, disfuncţia endotelială. Între factorii
favorizanţi ai disfuncţiei endoteliale au fost
incluse nivelele ridicate de LDL-colesterol, radicalii liberi produşi de fumul de ţigară, diabetul
şi hipertensiunea, nivelurile crescute de homocisteină dar şi diverse infecţii cum sunt cele cauzate de herpesvirus şi Chlamydia pneumoniae
(13,14,15). Pe lângă acestea, s-a demonstrat că
şi HIV interacţionează cu celulele membranei endoteliale iniţiind reacţii inflamatorii şi biochimice
intracelulare (16), care duc la apariţia ulterioară
a aterosclerozei.
Deşi iniţial endoteliul vascular a fost considerat doar o barieră între vasul de sânge şi sângele propriu-zis, ulterior s-a descoperit că celulele endoteliale îndeplinesc diferite funcţii, între
care sunt incluse menţinerea tonusului vascular,
controlul fibrinolizei, al coagulării şi răspunsul
imun (17,18). Celulele endoteliale îndeplinesc
de asemenea un rol de transport selectiv pentru
macromolecule, lăsându-le să treacă bidirecţional între sânge şi ţesuturi. Reglarea tonusului
vascular este realizată prin eliberarea în circulaţie a numeroase substanţe vasodilatatoare,
cum sunt oxidul nitric (NO), prostaciclina şi bradichinina sau vasoconstrictoare, dintre care cele
mai importante sunt endotelina şi angiotensina II.
Principala substanţă vasodilatatoare este
oxidul nitric (19).
Disfuncţia endotelială defineşte alterarea homeostaziei vasculare. Modificarea esenţială
este reprezentată de scăderea producţiei sau
disponibilităţii oxidului nitric (NO) cu apariţia
unui dezechilibru între factorii relaxanţi şi cei
contractili de origine endotelială. Totodată, disfuncţia endotelială presupune iniţierea unor
procese care favorizează dezvoltarea leziunilor
aterosclerotice. Acestea includ creşterea permeabilităţii endoteliale, stimularea agregării plachetare, a aderării leucocitare, şi a sintezei de
citochine (19).
Scăderea producţiei sau a activităţii NO manifestată prin alterarea vasodilataţiei reprezintă
una dintre primele modificări ale aterosclerozei.
NO mediază vasodilataţia mediată de endoteliu
opunându-se acţiunii mediatorilor vasoconstrictori eliberaţi de endoteliu, inhibă agregarea plachetară, aderearea şi infiltrarea leucocitară şi
proliferarea celulelor musculare netede din peretele vascular. Totodată, NO se opune oxidării
LDL-colesterolului, mecanism major în apariţia
aterosclerozei (20).
NO este sintetizat din L-arginina, sub acţiunea
NO sintetazei a cărei secreţie creşte în urma
creşterii eliberării de Ca2+ în celula endotelială.
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Cantitatea de NO disponibilă depinde de prezenţa precursorului său, molecula de L-arginină,
de activitatea sintetazei NO şi de rata de degradare a NO care la rândul ei este influenţată
de timpul propriu de înjumătăţire dar şi de acţiunea speciilor reactive de oxigen (21,22).
Este cunoscut faptul că disfuncţia endotelială
apare sub influenţa factorilor de risc cardiovasculari clasici cum sunt hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia, fumatul, diabetul
zaharat şi obezitatea, etc. Totodată, inflamaţia
sistemică pe care o întâlnim în bolile inflamatoare sau infecţioase cronice, prin creşterea producţiei de citochine proinflamatoare la nivelul
peretelui vascular (IL-1, IL-6 şi TNF-α), determină
creşterea concentraţiei speciilor reactive de
oxigen cu scăderea biodisponibilităţii NO (23).
Mai multe studii efectuate la pacienţi cu HIV
au evidenţiat prezenţa disfuncţiei endoteliale
care a fost corelată riscului cardiovascular crescut al acestor pacienţi. Prezenţa acesteia pare a
fi condiţionată atât de infecţia virală persistentă
cât şi de perturbările metabolice complexe induse de terapia antiretrovirală (24,25).
Astfel, un studiu efectuat de Stein şi colab.
concluzionează, în urma determinării vasodilataţiei mediate de flux la nivelul arterei brahiale
şi a nivelurilor serice ale lipidelor şi lipoproteinelor, că inhibitorii de protează afectează
funcţia endotelială la pacienţii infectaţi cu HIV
(26). În acelaşi timp Shankar evidenţiază afectarea funcţiei endoteliale în urma folosirii indinavirului (un important IP) chiar şi la pacienţii
neinfectaţi cu HIV (27).
Ritonavirul, un alt inhibitor de protează
folosit în tratamentul infecţiei cu HIV produce la
nivelul celulelor endoteliale, distrugeri ale ADNului mitocondrial, ducând la moartea celulei.
Scăderea viabilităţii celulei endoteliale şi creşterea toxicităţii sunt dependente de doză şi de
timpul expunerii la tratamentul cu ritonavir
(28).

LIPODISTROFIA
Lipodistrofia, afecţiune cu etiologie multiplă,
a fost raportată în diferite studii cu o prevalenţă
foarte diferită, cuprinsă între 2% şi 84%, la
pacienţii cu HIV (29). Această mare diferenţă
apare, probabil, din cauza unei definiri neclare a
sindromului (30), referirile incluzând uneori,
toate modificările în distribuţia ţesutului adipos
întâlnite la pacienţii infectaţi cu HIV (31).
În cadrul sindromului lipodistrofic au fost
incluse atât reducerea ţesutului adipos la nivelul
feţei, braţelor, picioarelor şi feselor (lipoatrofia),

cât şi creşterea ţesutului adipos la nivelul viscerelor, abdomenului, sânilor şi regiunii dorsocervicale (lipohipertrofia) (32-43). Problemele
legate de definirea neclară a sindromului apar şi
datorită faptului că unele studii prezintă separat
lipoatrofia (37,40), lipohipertrofia (34,35,36) şi
modificările morfologice care le includ pe amândouă (38,39,41,42).
Se pare că apariţia modificărilor lipodistrofice
este influenţată de diferiţi factori între care sunt
incluşi vârsta, perioada tratamentului ARV, supresia virală, durata infecţiei cu HIV sau dieta
(31).
În plus, asocierea diferitelor tipuri de medicamente ARV duce la variate modificări lipodistrofice, lipoatrofia şi lipohipertrofia fiind înregistrate şi la pacienţi aflaţi sub un regim ARV care
nu include IP (33,35,43,44).
Un rol important în apariţia lipoatrofiei îl au
inhibitorii nucleozidici de revers transcriptază
(INRT), stavudina fiind frecvent asociată cu
acestă modificare (45,46). Studiul FRAM evidenţiază că tratamentul cu inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptază (INNRT) este
asociat cu reducerea ţesutului adipos subcutanat
la nivelul picioarelor în special la femei, la bărbaţi această legătură nefiind atât de exprimată.
Pe de altă parte, indinavirul a fost asociat mai
frecvent cu reducerea ţesutului adipos la nivelul
picioarelor predominant la bărbaţi, faţă de
femei (47).
Printre mecanismele patogenetice de apariţie a lipoatrofiei au fost incluse modificări în
diferenţierea adipocitelor, apoptoza adipocitelor
mediată de citokine proinflamatorii ca TNF α,
dereglarea enzimei 11-β-hidroxisteroid dehidrogenaza 1 (11-β-HSD1) şi toxicitatea mitocondrială
(48). În susţinerea acestei ipoteze, Bastard şi
colab. au arătat că adipocitele la pacienţii trataţi
cu INRT şi IP au un nivel mai mare de sterol-regulatory-element-binding-protein-1 (STREBP1c),
un factor de transcripţie adipocitară, şi cantitate
mai mare de TNFα, o citokină care induce apoptoza adipocitară, decât pacienţii neinfectaţi cu
HIV (48).
Toxicitatea ADN-ului mitocondrial, prin inhibarea ADN polimerazei, care este asociată tratamentului cu INRT, este un factor patogenetic
în acidoza lactică, steatoza hepatică, miopatie,
neuropatie, cardiomiopatie şi pancreatită. Potrivit anumitor studii, lipodistrofia din HIV seamănă cu alte sindroame, cum ar fi lipomatoza
multiplă, care este asociată, de asemenea, cu
disfuncţia ADN-ului mitocondrial (49).
Lipohipertrofia a fost observată şi studiată
înaintea lipoatrofiei, dar în ciuda acestui lucru,
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mecanismele patogenetice şi etiologia sa la pacienţii care urmează tratament ARV nu sunt cunoscute. Această modificare a fost observată în
asociere cu diferite combinaţii terapeutice de
exemplu IP şi INNRT, cu sau fără INRT. Numeroase studii au demonstrat că principalii factori
de risc pentru apariţia lipohipertrofiei sunt durata tratamentului, vârsta, severitatea bolii şi folosirea inhibitorilor de protează în schemele de
tratament antiretroviral (50). S-a constatat, de
asemenea, că apariţia lipohipertrofiei este influenţată şi de sexul pacienţilor, femeile fiind mai
predispuse la apariţia acesteia decât bărbaţii
(51).
Din punct de vedere patogenetic s-au propus
diferite mecanisme. S-a emis ipoteza hipersecreţiei corticosuprarenale datorită distribuţiei
ţesutului adipos asemănător cu cea din sindromul Cushing, dar s-a dovedit că nivelele de
cortizol la pacienţii infectaţi cu HIV care prezentau lipohipertrofie erau normale sau chiar
scăzute (35). Se pare că 11-β-HSD1, o enzimă
care ajută la transformarea cortizonului inactiv
în cortizol, necesar în diferenţierea adipocitelor,
ar juca un rol în creşterea adipozitaţii centrale la
pacienţii infectaţi cu HIV (52). Alte modificări
suspectate ca făcând parte din mecanismele
patogenetice ale lipohipertrofiei au inclus nivelele crescute de adiponectină şi hormon de
creştere constatate la aceşti pacienţi, dar nu s-a
exclus nici posibilitatea ca aceste nivele crescute
să fie consecinţa acumulării de ţesut adipos şi
nu cauza sa (53). Nici unul dintre aceste mecanisme propuse nu a fost clar dovedit până în
prezent, cercetătorii ajungând la concluzia că
etiologia lipohipertrofiei este foarte probabil
multifactorială.
Pentru evidenţierea acumulării de ţesut adipos la nivelul organelor intraabdominale cea
mai precisă metodă este tomografia computerizată, în timp ce metoda radiologică DEXA
evidenţiază cel mai bine acumularea de ţesut
adipos la nivel subcutanat (54).
Într-un studiu recent, disfuncţia endotelială
la pacienţii cu HIV a fost corelată cu lipodistrofia,
aceasta putând fi un factor de risc independent
de factorii de risc cardiovasculari clasici (20).

SINDROMUL METABOLIC
Sindromul metabolic este definit, conform
celor mai recente criterii elaborate de IDF (International Diabetes Federation), prin obezitatea
abdominală (circumferinţă abdominală >94 cm
pentru bărbaţii europeni şi >80 cm pentru femeile europene), plus cel puţin două dintre
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următoarele elemente: nivel crescut de trigliceride > 150 mg/dL sau tratament specific
pentru acest tip de dislipidemie; nivel scăzut de
HDL-colesterol < 40 mg/dl la bărbaţi şi < 50 mg/
dL la femei, sau tratament specific pentru acest
tip de dislipidemie; creşterea tensiunii arteriale:
TA sistolică >130 mmHg sau TA diastolică >85
mmHg, sau tratament pentru hipertensiune arterială diagnosticată anterior; nivel crescut al glicemiei à jeun > 100 mg/dL sau diabet zaharat
tip 2 diagnosticat anterior. (55).
Sindromul metabolic, prin modificările sale
caracteristice a fost legat şi de tratamentul ARV,
fiind investigat de mai mult timp la pacienţii
infectaţi cu HIV (29,31,32,39).
Hipertrigliceridemia şi hiper LDL-colesterolemia, asociate cu nivele scăzute de HDL-colesterol, cresc riscul de boli cardiovasculare, raportul dintre TC/HDL-C fiind folosit ca factor
predictor de apariţie a acestor modificări (56).
Nu este bine cunoscut modul în care aceste
tulbur ări ale metabolismului lipidic sunt influenţate de terapia ARV, dar se pare ca IP se leagă
de proteinele implicate în reglarea metabolismului lipidic, low-density lipoprotein-receptorrelated protein (LRP) şi cytoplasmic retinoic-acid
binding protein type 1 (CRABP1), acestea fiind
asemănătoare proteinelelor HIV în proporţie de
60% (57). Pe de altă parte, s-a demostrat că tratamentul cu INRT afectează funcţia mitocondrială
prin inhibarea transcripţiei şi depleţia ADN-ului
mitocondrial (58). Un studiu efectuat pe şoareci
a arătat că doze scăzute de IP, care nu provoacă
dislipidemie, induc totuşi apariţia şi agravarea
leziunilor aterosclerotice. Creşterea dozelor de
IP la nivelul la care apare dislipidemia ar putea
determina o mai mare extindere a leziunilor
aterosclerotice, dar această legătură directă nu
a fost demonstrată (59). Un alt studiu, efectuat
pe voluntari sănătoşi cărora li s-a administrat
ritonavir, un IP, a evidenţiat creşterea nivelelor
de colesterol plasmatic după 2 săptămâni de administrare (60).
Se pare că infecţia cu HIV în sine este direct
implicată în apariţia anumitor modificări ale
metabolismului lipidic, constatându-se niveluri
uşor scăzute ale HDL-colesterolului, şi niveluri
crescute ale apolipoproteinei A-1 (Apo-A-1) şi
apolipoproteinei B-100 (Apo-B-100) încă din
faza iniţială a infecţiei. Ulterior, pe măsură ce
infecţia cu HIV se dezvoltă, concentraţiile ApoA-1 şi Apo-B-100 continuă să crească. Nivelul
trigliceridelor poate, de asemenea, să crească,
dar mai târziu în cursul infecţei, când boala
devine simptomatică (61).
În 2007 a fost publicat un studiu prospectiv
observaţional care evidenţiază o incidenţă mai
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mare a infarctului miocardic la pacienţii trataţi
cu inhibitori de protează, aceasta scăzând după
normalizarea lipidemiei. Aceleaşi rezultate s-au
constatat la pacienţii expuşi timp mai îndelungat
terapiei ARV (62).
Alegerea tratamentului hipolipemiant la pacienţii infectaţi cu HIV reorezintă o mare provocare deoarece posibilitatea apariţiei interac
ţiunii medicamentoase, a efectelor toxice cumulate si a scăderii aderenţei la tratament este
mare. Rezultate bune s-au obţinut cu pravastatin
şi benzofibrat atât în scăderea LDL-colesterolului
cât şi a trigliceridelor (63). Există însă şi studii
care au arătat rezultate contradictorii privind eficacitatea tratamentului hipolipemiant cu fenofibraţi şi statine, administrate atât in monoterapie
cât şi în combinaţii, la pacienţii aflaţi sub tratament ARV (64,65).

CONCLUZII
Tratamentul ARV a transformat infecţia cu
HIV dintr-o boală letală într-o boală cronică,
controlată prin tratament.
La ora actuală problemele majore care se
ridică sunt legate de numărul mare de efecte
adverse ale tratamentului ARV, în special cele
care decurg din tulburările metabolice, care
favorizează apariţia aterosclerozei şi cresc riscul
afecţiunilor cardiovasculare. S-a constatat că, în
prezent, numai 32% din cauzele de deces sunt

asociate evoluţiei naturale a bolii, restul fiind
determinate, mai mult sau mai puţin, de complicaţiile ce decurg din efectele secundare tratamentului ARV.
În acest context, evidenţierea disfuncţiei
endoteliale ca modificare preclinică a aterosclerozei, multiplu condiţionată la pacientul infectat
cu HIV şi aflat sub terapie antiretrovirală,
permite depisatrea pacienţilor cu risc crescut de
apariţie al complicaţiilor cardiovasculare şi
insituirea unor masuri preventive.
Totodată, aceste efecte adverse ale tratamentului ARV trebuie văzute din perspectiva
unei necesităţi indiscutabile a menţinerii terapiei
pentru a realiza supresia virală şi pentru a împiedica evoluţia naturală a bolii. Trebuie avută
în vedere, de asemenea, şi apariţia posibilă a
rezistenţei virusului la diferite antiretrovirale,
fapt care impune alegerea unor anumite preparate. Un alt aspect particular este legat de
faptul că terapia ARV presupune un număr mare
de tablete administrate zilnic, motiv pentru care
se pune problema aderenţei pacienţilor la tratament, în momentul în care ar fi necesar să se
mai adauge alte substanţe, cum ar fi cele
necesare ameliorării tulburărilor metabolice şi a
complicaţiilor care decurg din acestea. Alegerea
acestora trebuie să se facă atât în funcţie criteriul
eficienţei terapeutice cât şi al unor efecte secundare cât mai reduse.
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REVISTA PRESEI MEDICALE INTERNAŢIONALE
Groups of friends key to changing health behaviors
When it comes to changing health
behaviors, it takes more than a far-flung
network of friends on Facebook egging
you on. It takes a jostling herd, U.S. researchers said on Thursday.
Social scientists have assumed that
changing behavior would spread like the
flu, which transmits best via individuals
with lots of long-distance contacts.
But to change behavior, you need to
be surrounded by the message – with
neighbors, family and members in the
community all reinforcing the same idea.
“For about 35 years, wisdom in the
social sciences has been that the more
long ties there are in a network, the faster a thing will spread,” Dan Centola of
the Massachuse s Institute of Technology, whose study appears in the journal
Science, said in a statement.

“It’s startling to see that this is not
always the case.”
Knowing how best to influence health
behavior is important to health reform as
the United States turns its focus to preventing disease, rather than treating it.
Researchers have already shown
that networks of friends can have a powerful impact on health behavior, influencing smoking, obesity and even happiness.
But it is not clear which type of network is best.
SOCIAL PETRI DISH
Centola set up two diﬀerent types of
social networks within an online community of about 1,500 people.
“I had to create a li le social petri
dish,” Centola said in a telephone interview.

One group consisted of individuals
with far-flung ties, and the other involved
clusters of people who interacted with
each other.
“When people signed up, I would assign them ‘health buddies’ in the space
of this online social networking site,”
Centola said. To form friendship groups,
Centola introduced people to six other
people who had similar interests.
“That is the social world that you
had,” he said.
The goal was to get people to register for a health forum in which they rated
diﬀerent health services.

By Julie Steenhuysen
Sursa: Reuters

REVISTA PRESEI MEDICALE INTERNAŢIONALE
MalpracƟce liability costs U.S. $55.6 billion: study
Medical malpractice liability costs
the U.S. healthcare system more than
$55 billion a year, most of it in “defensive” medical practices such as extra
tests and scans, according to a report released on Tuesday.
These costs, which also include administrative costs, payments to plaintiﬀs
and lawyer fees, account for 2.4 percent
of annual U.S. healthcare spending, Michelle Mello of the Harvard School of
Public Health and colleagues reported.
So-called defensive medicine costs
alone totaled an estimated $45.6 billion,
Mello’s team reported in the journal
Health Aﬀairs.
The issue of malpractice has repeatedly come up in discussions and debates
over healthcare reform. Doctors often
must carry hundreds of thousands of
dollars a year in malpractice insurance.
The administration of President
Barack Obama has made saving money
a centerpiece of healthcare reform,
Obama’s signature domestic policy.
“We cannot debate the potential for
medical liability reform to bring down
health care costs in any meaningful way

without realistic cost estimates,” Mello
said in a statement.
“Physician and insurer groups like to
collapse all conversations about cost
growth in health care to malpractice reform, while their opponents trivialize the
role of defensive medicine,” added Amitabh Chandra, a professor of public policy at Harvard’s Kennedy School of Government who worked on the study.
“Our study demonstrates that both
these simplifications are wrong – the
amount of defensive medicine is not trivial, but it’s unlikely to be a source of significant savings.”
Many groups have suggested tort reform as a solution, including caps on
damages to be paid in successful malpractice suits, but Mello’s team said such
reforms would be unlikely to cut overall
healthcare spending much.
Total malpractice indemnity payments were $5.72 billion a year in 2008
dollars, Mello’s team found – about $5
billion in actual damages and less than
$2 million in punitive damages.
But they noted there is no comprehensive system for tracking such dam-

ages, either. “The source that comes
closest is the National Practitioner Data
Bank of the Health Resources and Services Administration (HRSA),” they
wrote.
They used that databank, with estimates from other sources, for their report. They used published studies for
other numbers in the report.
“Notably missing from this list are
malpractice insurance premiums,” Mello’s team noted.
“Premiums represent insurers’ best
estimates of their indemnity costs and
defense costs, plus additional amounts
to cover other operating expenses, reinsurance costs, and profits or surplus
building. It would be double counting to
include both malpractice premium costs
and indemnity and administrative
costs.”

Reporting by Maggie Fox;
Editing by Eric Beech
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