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Deși ar putea părea paradoxal că 
omul sănătos, sau mai bine zis apa-
rent sănătos, ar putea să aibă anu-
mite boli, totuși foarte multe ma-
ladii pot să evolueze o lungă 

pe rioadă de ti mp absolut asimptomati c la un 
om care se consideră sănătos. Iar această evoluţie 
silenţioasă nu reprezintă o excepţie, ci dimpotrivă, 
majori tatea bolilor cu care suntem confruntaţi, 
cum ar fi  ateroscleroza, hipertensiunea arterială, 
diabetul zaharat, osteoporoza, cancerul, insu fi  ci-
en ţa renală cronică, hepati ta cronică, boala Alzhei-
mer, liti aza biliară, infecţiile urinare, bolile cu trans-
mitere sexuală și multe alte boli pot să evo lueze o 
lungă perioadă de ti mp absolut asimpto mati c. 

Din acest punct de vedere, epidemiologii com-
pară patologia umană cu un gheţar, din care numai 
o mică parte se vede deasupra apei. Așa se întâmplă 
și în patologia umană, în care cea mai mare parte a 
bolilor evoluează silenţios și nu depășesc orizontul 
clinic. Iar datorită faptului că foarte multe boli evo-
luează silenţios, indivizii respecti vi se consideră să-
nătoși și, prin urmare, nu vor lua măsurile cores-
punzătoare de preve nire și tratament. 

De aceea bolile silenţioase conti nuă să evo-
lueze nesti ngherite; la un moment dat, ele se 
vor manifesta clinic, chiar sub forma unor ur-
genţe medico-chirurgicale, care apar la un in-
divid aparent sănătos. Cea mai mare parte din 
bolile silenţioase vor ieși la suprafaţă sub forma 
unor manifestări cronice, cum ar fi  durerea pre-
cordială din cardiopati a ischemică, claudicaţia 
intermitentă din arteriopati a obliterantă a 
membrelor inferioare, colica hepati că din liti aza 
biliară, febra și frisonul din pielonefrita cronică 
și așa mai departe. Ele pot însă să iasă la 
suprafaţă chiar sub forma unor urgenţe majore, 
cum ar fi  infarctul miocardic, care apare pe 

fondul car diopati ei ischemice, hemopti zia din 
cancerul pulmonar, sau ocluzia intesti nală, din 
cancerul de colon. Nu în ulti mul rând, prima ma-
nifestare clinică a unor boli silenţioase poate să 
fi e moartea subită, așa cum se poate întâmpla 
în cardiopati a ische mică nedureroasă. De aceea 
bolile silenţioase reprezintă una dintre proble-
mele cele mai im portante ale medicinei contem-
porane. Iar pentru a aborda această problemă 
trebuie să cunoaștem mai bine relaţiile dintre 
sănătate și boală, mo dalitatea de apariţie și de 
evo luţie a bolilor, posi bilităţile de depistare și tra-
tament al acestor boli. 

Dacă sistemele de sănătate ar vrea să îm bu-
nătăţească starea de sănătate a populaţiei și să 
ie  inească asistenţa medicală, ele ar trebui să 
acorde o importanţă mai mare prevenţiei pri-
mare și prevenţiei secundare, de depistare cât 
mai precoce a bolilor care pot evolua silenţios o 
foarte lungă perioadă de ti mp. Bolile cronice 
care evoluează asimptomati c vreme îndelungată 
determină la un moment dat apariţia unor 
îmbolnăviri care necesită trata mente mult mai 
scumpe și mai puţin efi cace, așa cum se întâmplă 
în infarctul miocardic, acci dentele vasculare cere-
brale și cancerul genera lizat, decât cheltuielile ne-
ce sare pentru a desco peri și trata a bolile silenţioase 
într-o fază cât mai precoce. 

Defi niţia sănătăţii
Deși este  foarte greu de defi nit, Organizaţia 

Mondială a Sănătaţii consideră sănătatea ca o 
stare de bine fi zic, psihic și social. Aceasta este o 
defi niţie foarte cuprinzătoare, dar foarte greu 
de realizat. Este foarte greu să fi i sănătos fi zic, 
psihic și social, într-un mediu care este nu numai 
foarte solicitant, ci de multe ori și foarte osti l. 
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Dar medicul practi cian privește de obicei 
sănătatea mai ales din punct de vedere fi zic și 
mai puţin din punct de vedere psihic, și poate și 
mai puţin din punct de vedere social, deși factorii 
sociali joacă, și ei, un rol foarte important în 
men  ţinerea sănătăţii. 

Sănătatea este apreciată de bolnavi mai ales 
în funcţie de starea de bine și de confort pe care 
o resimt. Dacă nu au nici un simptom, ei se con-
sideră sănătoși, chiar dacă în organismul lor evo-
luează o boală asimptomati că, așa cum ar fi  o 
dislipidemie, sau dacă mecanismele de reglare 
au o capacitate de apărare mai mică, așa cum se 
întâmplă în scăderea toleranţei la glucoză. 

Dar sănătatea depinde în ulti mă instanţă de 
capacitatea organismului de a se opune factorilor 
de risc și factorilor patogeni care atentează în 
fi ecare moment la integritatea organismului. De 
aceea sănătatea presupune mai mult decât lipsa 
unor boli. Ea presupune o capacitate de apă rare, 
o vitalitate și o adaptabiltate foarte bună la 
condiţiile extrem de variabile și de multe ori 
chiar foarte osti le ale mediului înconjurător. 

Sănătatea devine astf el nu numai rezultatul 
funcţionării armonioase a tuturor aparatelor și 
organelor, ci și rezultatul relaţiilor care s-au sta-
bilit între om și mediu. Sănătatea reprezintă, 
după cum arată unii autori, rezultatul adaptării 
organismului la condiţiile sale de viaţă și de 
muncă, sau mai bine zis o adaptabilitate cât mai 
bună la condiţiile de viaţă și de muncă, nu întot-
deauna foarte favorabile. 

După cum arăta Hipocrate, acum peste 2.000 
de ani, sănătatea este rezultatul echilibrului 
dintre corp, minte și mediul înconjurător. Por-
nind de la studiul sistemului simpati c și para-
simpati c, D. Danielopolu a arătat, încă din 1923, 
că sănătatea este rezultatul echilibrului dintre 
mecanismele antagoniste ale organismului care 
se sti mulează și se inhibă reciproc.

După cum a arătat Ștefan Lupasco (1951), 
pentru ca un sistem să existe și să evolueze, el 
trebuie să fi e format din mecanisme antagoniste. 
Dacă sistemul nu dispune de mecanisme anta-
goniste, atunci el este mort. Dar mecanismele 
nu pot să fi e nici prea antagoniste, deoarece, în 
acest caz, ele distrug sistemul, ceea ce se poate 
întâmpla și în cazul organismului uman. 

D. Danielopolu a fost primul care a subliniat 
acest lucru, descriind legea amfomecanismului, 
sau legea mecanismului circular, conform căreia 
mecanismele excitatoare și inhibitoare se infl u-
enţează reciproc în vederea păstrării homeo-
staziei, descrisă W. Cannon în 1932. W. Cannon 
vorbea de înţelepciunea organismului de a se 
opune numeroaselor perturbaţii pe care le-ar 
putea produce multi plii factori patogeni care 
acţionează asupra organismului. Iar în 1948 N. 

Wiener a arătat că la baza homeostaziei se afl ă 
niște mecanisme circulare de feedback.

Foarte mulţi autori consideră sănătatea ca o 
stare de echilibru. Iar J. Larchet (2001) arată că 
sănătatea este o stare de echilibru provizoriu 
între mecanismele de apărare ale organismului 
și factorii patogeni, ceea ce înseamnă că sănă-
tatea se câști gă în fi ecare moment. 

Noi credem că sănătatea reprezintă un suc ces 
al organismului împotriva celui de-la doilea 
principiu al termodinamicii, care postulează creș-
terea entropiei, adică a dezordinii. Sănă tatea este 
un miracol pe care organismul îl ob ţine, printr-o 
anumită organizare, tocmai pe seama celui de-al 
doilea principiu al termo di namicii. Cel de-al 
doilea principiu ti nde să ega lizeze con centraţiile 
de o parte și de alta a unor membrane, iar orga-
nismul folosește tocmai această tendinţă pentru 
a realiza schimburile dintre sectorul cir culant și 
sectorul intersti ţial, sau dintre aerul din sânge și 
cel din alveole (Resti an, 1984). 

Probabil că tocmai în această capacitate de 
uti lizare în folosul lui chiar a factorilor care se 
opun existenţei sale se afl ă de fapt marea înţelep-
ciune a organismului de care vorbea W. Cannon. 

Cercetările moderne au arătat că echilibrul 
dintre organism și mediu se realizează prin inter-
mediul unor procese de reglare foarte com-
plicate, procese de reglare care au nevoie de un 
permanet schimb de substanţe, de energie și de 
informaţie (Resti an, 1981).

Diagnosticul de sănătate
Deoarece foarte multe boli, cum ar fi  

ateroscleroza, hipertensiunea arterială, diabetul 
zaharat, osteoporoza și cancerul, pot evolua o 
foarte lungă perioadă de ti mp absolut asimpto-
mati c, iar alte boli, așa cum ar fi  epilepsia, mi-
grena și astmul bronșic pot evolua în crize sau în 
pusee, diagnosti cul de sănătate este foarte greu 
de stabilit (Resti an, 2009). 

Desigur că primul lucru pe care trebuie să îl 
facem în vederea stabilirii diagnosti cului de să-
nă tate ar fi  să excludem prezenţa unor boli. În 
acest sens se va face o consultaţie clinică foarte 
amănunţită. Se va efectua o anamneză foarte 
detaliată, care ar putea evidenţia niște antece-
dente personale sau colaterale care să ne facă 
să ne gândim la posibilitatea existenţei unor boli 
silen ţioase. De asemenea, se va efectua un exa-
men fi zic foarte atent pentru a sesiza prezenţa 
unor semne minore pe care bolnavul le trece cu 
ve derea, deoarece, după cum spunea Nanu-
Muscel, semnele mici pot duce la diagnosti ce 
mari. 

Dacă examenul clinic va exclude orice semn 
sau simptom, sau mai bine zis orice suspiciune 
de boală, atunci vom putea spune că avem de-a 
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face cu un individ clinic sănătos. Dar acest lucru 
nu va putea exclude totuși prezenţa unor boli 
asimpto mati ce, deoarece este foarte greu să 
depistezi clinic o epilepsie pe care bolnavul nu o 
confi rmă în antecedentele sale sau un diabet 
zaharat incipient. De aceea, pe lângă examenul 
clinic, va trebui să recurgem la niște investi gaţii 
paraclinice. Iar pe lângă investi gaţiile de ruti nă, 
așa cum ar fi  hemoleucograma, glicemia, exa-
menul de urină, colesterolemia, ECG și radiogra-
fi a toraco-pulmonară, se va recurge și la alte 
investi gaţii în funcţie de vârstă, de antecedentele 
bolnavului și de sti lul lui de viaţă.

Dar, pe lângă aceste semne negati ve privind 
absenţa oricărui semn de boală, pentru a pune 
diagnosti cul de sănătate, medicul va trebui să 
caute și anumite semne poziti ve, care ne-ar putea 
indica faptul că individul respecti v este sănătos.

Printre aceste semne poziti ve de sănătate se 
pot enumera parametrii antropologici, greuta-
tea, înălţimea, circumferinţa abdominală, forma 
feţei și a corpului, culoarea pielii, privirea, vocea, 
capacitatea de efort etc. 

Toţi acești  factori ar trebui să se încadreze 
între niște limite stati sti ce corespunzătoare 
vârstei și colecti vităţii respecti ve.

Însă atunci când ne referim la sănătatea 
mintală, problemele se complică și mai mult, 
deoarece în aprecierea sănătăţii mintale, pe 
lângă factorii biologici, intervin și o serie întreagă 
de factori psihologici, comportamentali și sociali. 
Pentru a fi  considerat sănătos, individul trebuie 
să respecte anumite norme sociale care diferă 
de la o societate la alta. Societatea postmodernă 
a devenit mai permisivă decât societatea mo-
dernă. De aceea, privit mai riguros, omul post-
mo dern pare mai puţin sănătos mintal decât pre-
de cesorii lui, cel puţin pentru faptul că acţionează 
împotriva propriei sănătăţi (Resti an, 2009).

După cum arată O. Klineberg, pentru a fi  să-
nătos, individul trebuie să aibă o imagine corectă 
despre sine, să își cunoască limitele și calităţile, să 
realizeze o înţelegere corectă a realităţii, să res-
pecte normele sociale, să aibă o mare capacitate 
de adaptare, să aibă o con cepţie corectă despre 
viaţă și să aibă capacitatea de a acţiona liber, res-
pectând valorile societăţii în care trăiește. Toate 
aceste criterii poziti ve de sănătate mintală sunt ca 
și criteriile somati ce, rezultatul unor procese de 
reglare foarte compli cate pe care trebuie să le 
desfășoare organismul uman. 

Gradele de sănătate
Nu toţi oamenii sunt la fel de sănătoşi. Pe de 

altă parte, trecerea de la starea de sănătate la 
starea de boală se poate face de multe ori foarte 
încet, ceea ce face posibil ca organismul să-şi 
piardă treptat starea de sănătate şi să fi e, gradual, 

din ce în ce mai puţin sănătos sau din ce în ce mai 
bolnav. Această infi ltrare treptată a bolii în or-
ganismul uman aduce în discuţie nu numai rela-
ţiile dintre sănătate şi boală, ci şi problema gra-
delor de sănătate. Astf el, spre exemplu, între doi 
indivizi care nu prezintă nici un semn de boală, 
cel care are nişte antecedente heredoco laterale 
de hipertensiune, de diabet sau de schizofrenie, 
s-ar putea să fi e mai bolnav decât cel care nu 
prezintă astf el de antecedente, deoa rece el are o 
predispoziţie geneti că pentru aceste boli. 

De aceea se poate vorbi de diferite grade de 
sănătate (Buşoi, Resti an, Moldovan, 1994). Astf el, 
spre exemplu, se poate vorbi despre o sănătate 
ideală, în care nu numai că nu avem nici un semn 
de boală şi investi gaţiile clinice şi paraclinice 
sunt normale, dar nu avem nici un factor de risc, 
ceea ce, dată fi ind răspîndirea factorilor de risc, 
este foarte greu de realizat.

Apoi se poate vorbi despre o sănătate sati s-
făcă toare, în care, de asemenea, nu avem nici un 
semn de boală şi investi gaţiile clinice şi paraclinice 
sunt normale, dar apar anumiţi factori de risc. 
Desigur că şi sănătatea sati sfăcătoare poate avea 
mai multe grade, în funcţie de numărul şi de gra-
vitatea factorilor de risc. Factorii de risc neinfl u-
enţabili, aşa cum ar fi  vârsta şi ante ce dentele co-
laterale sunt mai gravi decât factorii infl uenţabili, 
aşa cum ar fi  fumatul sau seden tarismul. 

După sănătatea sati sfăcătoare, se poate vorbi 
de o sănătate îndoielnică, în care încep să apară 
anumite semne vagi de boală, iar investi gaţiile 
paraclinice se afl ă la limitele maxime ale nor-
malului. 

Odată cu trecerea ti mpului, după sănătatea 
îndoielnică, apare treptat sănătatea subminată, 
în care semnele clinice devin din ce în ce mai 
evidente, iar investi gaţiile paraclinice se alte-
rează tot mai mult. 

În aceste stadii sănătatea este compromisă şi 
putem vorbi despre o stare de boală, care poate 
evolua şi ea, ducând la apariţia unor leziuni 
somati ce şi a complicaţiilor. 

Defi niţia bolii
Dacă sănătatea reprezintă funcţionarea ar-

monioasă a tuturor aparatelor şi organelor în ve-
derea păstrării stabilităţii, a adaptării şi a dezvoltării 
organismului, în pofi da nenumăraţilor factori pato-
geni şi factori de risc, boala ar repre zenta tulburarea 
funcţionării armonioase şi, ca urmare, scăderea 
me canismelor de apărare a or ganismului. 

După cum arăta Hipocrate, acum peste 2.000 
de ani, boala reprezintă o tulburare a echilibrului 
dintre fl uidele organismului. După Galenus, 
boala ar reprezenta o deviere de la normal a 
func ţiilor organismului. După Virchov, boala ar 
reprezenta o afectare a unor organe. 
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Mai târziu, după descoperirea factorilor in-
fec  ţioşi, a apărut concepţia monocauzală, con-
form căreia boala este consecinţa acţiunii unei 
cauze care a acţionat asupra organismului. Iar 
după descoperirea factorilor de risc, a apărut 
concepţia pluricauzală. Astf el, boala este consi-
derată ca o consecinţă a acţiunii mai multor fac-
tori patogeni asupra organismului sau ca o 
reacţie a organismului la acţiunea factorilor 
pato geni şi a factorilor de risc. 

După cum arată R. Hegglin (1964), boala 
repre zintă o enti tate nosologică, care are o 
eti ologie, o patogenie, o simptomatologie, o 
evo luţie şi un tratament specifi c. Această defi ni-
ţie este foarte bună, deoarece este evident că 
orice boală ar trebui să aibă o cauză, ar trebui să 
aibă nişte mecanisme de apariţie, ar trebui să 
aibă o evoluţie, ar trebui să aibă o simptoma-
tologie şi un tratament eti ologic. Dar, din păcate, 
unii dintre factorii bolii pot să lipsească. 

Evident că eti ologia nu poate să lipsească, 
chiar dacă noi nu o cunoaştem, aşa cum s-a 
întâmplat până acum 150 de ani, când nu cunoş-
team eti ologia bolilor infecţioase, sau aşa cum 
se întâmplă astăzi cu eti ologia hipertensiunii 
arteriale, a cărei cauză noi nu o cunoaştem; 
totuşi, toate bolile trebuie să aibă o eti ologie. 
Când nu cunoaştem eti ologia, se vorbeşte de 
nişte factori de risc, dar factorii de risc nu pot fi  
confundaţi cu factorii eti ologici. 

Pe lângă eti ologie, orice boală trebuie să aibă 
o patogenie, chiar dacă noi nu o cunoaştem, aşa 
cum s-a întâmplat până nu de mult cu poliartrita 
reumatoidă sau cu cancerul. 

Dar din observaţiile noastre zilnice reiese că 
multe boli pot să evolueze o lungă perioadă de 
ti mp fără nici o simptomatologie clinică. Multe 
boli pot să existe şi pot să producă tulburări foarte 
grave, fără nici un fel de simptomatologie clinică. 

De asemenea, în foarte multe boli, noi nu 
avem încă un tratament eti ologic, un tratament 
efi cace care să vindece boala, aşa cum se 
întâmplă în hipertensiunea arterială şi în po-
liartrita reumatoidă. Majoritatea tratamen telor 
pe care le uti lizăm astăzi sunt trata mente pato-
genice, care intervin în mecanismul bolii.

Aceasta înseamnă că boala trebuie să aibă 
întotdeauna o cauză şi nişte mecanisme pato-
genice, dar, după cum constatăm în mod curent, 
foarte multe boli pot să evolueze silenţios, fără 
ca bolnavul să prezinte vreo simptomatologie. 
Lipsa simptomatologiei nu înseamnă că bolile 
silenţioase sunt mai puţin grave decât bolile 
simptomati ce; dimpotrivă, ele pot să fi e mai pe-
riculoase decât bolile care evoluează cu ma-
nifestări clinice evidente. 

Gradele de boală
Aşa cum nu toţi oamenii sănătoşi sunt la fel de 

sănătoşi, nici toţi oamenii bolnavii nu sunt la fel de 
bolnavi. De aceea, aşa cum se poate vorbi de grade 
de sănătate, se poate vorbi şi de grade de boală. 

Gradele de boală vor depinde, pe de o parte 
de parti cularităţile bolii, de organele pe care le 
afectează, de agresivitatea factorilor patogeni, 
de capacitatea organismului de a se lupta cu 
fac torii patogeni, de capacitatea de evoluţie a 
bolii, de capacitatea bolii de a produce com-
plicaţii, organele afectate, de sechelele pe care 
le lasă şi aşa mai departe. 

Astf el, de exemplu, o colită ulcero-hemora-
gică va fi  mai periculoasă decât un colon iritabil  
şi un cancer de prostată va fi  mai periculos decât 
un cancer de prostată. 

Pe de altă parte, gradele de boală vor depinde 
de stadiul bolii. De obicei, în stadiul incipient 
avem de-a face cu un o îmbolnăvire mai uşoară. 
Pe măsura evoluţiei bolilor, odată cu exti nderea 
leziunilor şi cu apariţia complicaţiilor, avem de-a 
face cu un grad crescut de îmbolnăvire.

Astf el, spre exemplu, un bolnav cu poliartrită 
reumatoidă în stadiul I este mai puţin grav decât 
un bolnav cu poliartrită reumatoidă în stadiul III. 
De asemenea, un bolnav cu cancer pulmonar în 
stadiul I va fi  mai puţin grav decât un bolnav cu 
cancer pulmonar cu metastaze. 

Nu în ulti mul rând, gradul de boală va de pinde 
de capacitatea organismului de a face faţă factorilor 
patogeni. Astf el, spre exemplu, o pne u monie la un 
bolnav imuno-deprimat va fi  mai gravă decât la un 
bolnav cu un sistem imunitar normal.

De aceea vom putea vorbi: 
de o sănătate îndoielnică, atunci când • 
avem semne vagi de boală, iar investi ga-
ţiile paraclinice se situează la limita maxi-
mă a normalului;
de o boală incipientă, atunci când semnele • 
de boală sunt mai evidente şi investi gaţiile 
paraclinice depăşesc limitele maxime ale 
nor malului;
de o boală manifestă, atunci când sunt • 
pre zente toate sau aproape toate semnele 
clinice şi paraclinice de boală;
de o boală înaintată, sau decompensată, • 
atunci când s-au instalat leziuni ireversibile 
şi au apărut complicaţiile. 

De aceea este foarte important ca atunci 
când punem diagnosti cul de hipertensiune arte-
rială, de poliartrită reumatoidă, de insufi cienţă 
renală cronică sau de cancer, să stabilim şi 
stadiul bolii respecti ve.

Relaţiile dintre boală şi sănătate
Dacă, în viziunea cea mai simplă, boala ar 

reprezenta o pierdere a sănătăţii, această pier dere 
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se poate produce în diferite moduri. Uneori, ea se 
poate produce foarte rapid, aşa cum se întâmplă în 
fracturi sau în şocul anafi lacti c. Alteori ea se poate 
produce foarte lent şi foarte discret, aşa cum se 
întâmplă în ateroscleorză sau în cancer.

Însă din cauza faptului că foarte multe boli 
care se instalează foarte lent pot să evolueze o 
foarte lungă perioadă de ti mp fără nici o mani-
festare clinică, relaţiile dintre starea de sănătate 
şi starea de boală sunt extrem de subti le şi de 
com plicate. De aceea, starea subiecti vă de sănă-
tate nu coincide cu starea obiecti vă de sănătate. 
Un om care se consideră sănătos ar putea să fi e 
foarte bolnav, aşa cum ar fi  cazul unui bolnav cu 
hipertensiune arterială, cu diabet zaharat sau cu 
cancer de colon, boli care pot să evolueze foarte 
mult ti mp asimptomati c. Pe de altă parte, un 
om care se consideră bolnav s-ar putea să nu fi e 
chiar atât de bolnav după cum crede el, aşa cum 
se întâmplă în sindromul Da Costa, în care 
bolnavul de nevroză acuză dureri precordiale.

Aşa se face că aproape toţi bolnavii depistaţi cu 
hipertensiune, cu diabet zaharat sau cu cancer de 
colon, s-au considerat multă vreme ca fi ind să-
nătoşi. De multe ori, bolile silenţioase pot să de-
buteze ca o urgenţă medico-chirurgicală, sub 
forma unui accident vascular cerebral în cazul unei 
hipertensiuni arteriale necunoscute, sub forma 
unei come diabeti ce la un diabeti c nediagnosti cat 
sau sub forma unei ocluzii intes ti nale la un bonav 
cu cancer de colon necu noscut. 

De aceea, pentru a putea depista existenţa 
unor boli silenţioase, atunci când examinăm un 
om sănătos sau aparent sănătos, va trebui să 
luăm în considerare toate antecedentele sale, 
toţi factorii de risc, să sesizăm prezenţa unor 
semne clinice minore, să efectuăm anumite 
investi gaţii paraclinice pentru a elimina, într-un 
fel sau altul, posibilitatea existenţei unor boli 
care evoluează asimptomati c. 

Boli fără simptome şi simptome fără boli
După cum vedem în fi ecare zi, există foarte 

multe boli fără simptome, dar există şi simptome 
fără boli, ceea ce complică şi mai mult acti vitatea 
medicului practi cian. Pe de altă parte, practi ca 
medicală este şi mai complicată, deoarece chiar 
şi atunci cînd apar, manifestările clinice sunt de 
obicei nespecifi ce. Majoritatea semnelor şi 
simpto melor pe care le acuză bolnavii pot să 
apară în foarte multe boli, ceea ce îngreunează 
foarte mult diagnosti cul medical. Astf el, spre 
exmplu, durerea toracică poate apărea în foarte 
multe boli cardiace, pulmonare, mediasti nale, 
ale peretelui toracic şi chiar boli digesti ve, aşa 
cum se întâmplă în boala de refl ux gastroeso-
fagian. De asemenea, durerea abdominală poate 
apărea nu numai în boli ale stomacului, ale fi ca-
tului, ale intesti nelor, ci şi în boli renale, în boli 

genitale şi chiar boli cardiovasculare, aşa cum 
întâmplă în formele ati pice de infract miocardic 
sau în anevrismul disecant de aortă abdominală. 

Dar, pe lângă absenţa simptomelor în bolile 
silenţioase şi nespecifi citatea lor în bolile mani-
feste, în practi ca medicală putem întâlni nu 
numai boli fără simptome, ci şi simptome fără 
boli. După cum arată epidemiologii, unii indivizi 
pot prezenta anumite simptome care să nu fi e 
expresia unor boli. Astf el, spre exemplu, un indi-
vid stresat poate prezenta o serie întreagă de 
simptome, cum ar fi  palpitaţiile, durerile pre-
cordiale, durerile abdominale, cefaleea, ame -
ţeala, tremurăturile, diareea sau consti  paţia, 
fără ca el să prezinte o anumită boală.

De asemenea, un individ sănătos poate pre-
zenta o stare de insati sfacţie, cu tristeţe, cu 
nelinişte şi cu deznădejde, sau o stare de dis-
confort, cu oboseală şi dureri generalizate, fără 
ca acestea să fi e expresia unei boli. 

Oboseala şi dispneea sunt, până la un punct, 
nişte manifestări normale ale unui individ care a de-
pus un anumit efort fi zic. De asemenea, anxietatea 
şi tristeţea pot fi , până la un punct, nişte manifeas-
tări normale ale unui individ care trăieşte într-o 
lume extrem de complicată şi de periculoasă. De 
aceea, este foarte greu de stabilit unde se afl ă limita 
normalului şi unde începe patologicul. Desigur că 
persistenţa unei oboseli care nu dispare după 
odihna necesară ne va putea face să suspectăm 
existenţa unei boli. De asemenea, persistenţa anxie-
tăţii care depăşeşte un anumit nivel ne va putea 
face să ne gândim la o boală psihică. 

Dar nu orice simptom este expresia unei boli, 
aşa cum nici absenţa simptomelor nu este 
expresia sănătăţii. 

Modalităţile de debut al bolilor
Trecerea de la starea de sănătate la starea de 

boală se poate face mai repede sau mai încet, în 
funcţie de capacitatea mecanismelor de apărare 
şi de agresivitatea factorilor patogeni. 

În funcţie de ti mpul de instalare a bolii, se 
poate vorbi de boli supraacute, aşa cum ar fi  şocul 
anafi lacti c, edemul gloti c, embolia pulmo nară, 
hemoragia cerebrală, hematemeza, sin copa şi 
stopul cardio-respirator. De boli acute, aşa cum 
ar fi  meningita, pneumonia, oti ta, urti  caria, 
rujeola şi scarlati na. Sau de boli cronice, aşa cum 
ar fi  hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, 
poliartrita reumatoidă, cancerul de sân, cancerul 
gastric, hepati ta cronică, ciroza şi go nartroza. 

De remarcat că multe dintre bolile supra-
acute, aşa cum ar fi  hemoragia cerebrală, hema-
temeza şi embolia pulmonară, sunt, de fapt, 
com plicaţiile unor boli cronice care au evoluat 
asimptomati c, ceea ce complică şi mai mult rela  
ţiile dintre sta rea de boală şi starea de sănătate. 
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Chiar şi în cazul şocului anafi lacti c sau al urti -
cariei, se poate vorbi de un individ aparent sănă-
tos, care este alergic la anti genele respecti ve. 

Mecanismele de apariţie a bolilor
Evident că, pentru a putea apărea o boală, 

factorii patogeni ar trebui să acţioneze asupra 
organismului, să solicite şi, la un moment dat, să 
depăşească capacitatea de apărare a meca nis-
melor de apărare. Dar organismul are foarte 
multe mecanisme de reglare, deoarece fi ecare 
parametru al organismului este menţinut între 
anumite limite de unul sau chiar de mai multe 
mecanisme de reglare. De aceea vor trebui să 
intervină mai mulţi factori de risc, care să acţio-
neze asupra mai multor mecanisme de reglare 
pentru a se putea realiza trecerea de la starea 
de sănătate la starea de boală. 

Unii factori vor putea afecta mecanismele 
ge neti ce, aşa cum se întâmplă în cazul radiaţiilor, 
tulburând programul geneti c, prin intermediul 
unor anomalii cromosomiale, al unor anomalii 
autosomale şi al unor anomalii moleculare. 

Alţi factori vor putea afecta mecanismele 
imunitare, aşa cum se întâmplă în bolile auto-
imune şi în alergii. Alţi factori vor putea afecta 
mecanismele metabolice, prin tulburarea pro-
ce selor de sinteză şi de degradare a diferitelor 
substanţe. Alţi factori vor putea afecta meca-
nismele neuroendocrine, ducând la apariţia 
unor tulburări de reglare nervoasă şi a unor boli 
endocrine. Alţi factori vor putea afecta meca-
nismele neuropsihice, aşa cum se întâmplă în 
bolile neuropsihice, în bolile psihosomati ce şi în 
stresul psihic. Alţi factori vor putea declaşa un 
proces infl amator care să ducă la apariţia unor 
boli infl amatorii, aşa cum se întâmplă în lupusul 
eritematos diseminat şi în ateroscleroză, care 
are o importantă componentă infl amatorie 
(Resti an, 2009). 

De multe ori, aceşti  factori se pot asocia, aşa 
cum se întâmplă în ateroscleroză, în care factorii 
metabolici se asociază cu factorii infl amatori, 
sau în cancer, în care factorii geneti ci se asociază 
cu factorii imunitari. 

De multe ori însă aceşti  factori acţionează 
foarte lent, aşa cum se întâmplă cu factorii 
geneti ci, cu factorii metabolici, cu factorii ali-
mentari, cu sedentarismul şi cu stresul psihic, 
care se asociază în apariţia treptată a atero-
sclerozei. În aceste cazuri vom putea avea de-a 
face cu boli care evoluează asimptomati c o 
foarte lungă perioadă de ti mp. 

Alimentaţia hiperlipidică şi sedentarismul nu 
pro duc imediat apariţia aterosclerozei. Nici stre-
sul psihic nu produce imediat apariţia hiper ten-
siunii ar teriale şi nici radiaţiile ionizante nu pro-
duc imediat apariţia cancerului. De aceea, o 

foarte lungă perioadă de ti mp, individul în care 
evo luează o boală silenţioasă se va putea con-
sidera sănătos.

De ce unele boli evoluează asimptomatic
Deşi, după cum arată R. Hegglin, orice boală 

ar trebui să aibă o eti ologie, o patogenie şi o 
simptomatologie şi un tratament, totuşi foarte 
multe boli evoluează o foarte lungă perioadă de 
ti mp absolut asimptomati c. Acest lucru este 
posibil în primul rând datorită faptului că para-
metrii organismului pot să varieze între anumite 
limite. Astf el, spre exemplu, frecvenţa cordului 
poate să varieze în mod normal între 60-90 de 
bătăi/minut. Tensiunea arterială sistolică poate 
să varieze între 90-119 mm Hg, iar tensiunea 
arterială diastolică între 60-79 mm HG. De re-
marcat că de la 120-139 şi 80-89 se vorbeşte 
deja de prehipertensiune. Iar de la 140-159 şi 
90-99 se vorbeşte chiar despre hipertensiune în 
stadiul I. Glicemia poate să varieze şi ea între 
60-100 mg/dl şi aşa mai departe. De aceea, 
unele tulburări care ati ng limita superioară a 
nor malului pot să nu se manifeste clinic.

Pe de altă parte, în reglarea parametrilor orga-
nismului intervin de obicei foarte multe meca-
nisme de reglare. Astf el, spre exemplu, în reglarea 
tensiunii arteriale intervin foarte multe meca-
nisme de feedback etajate, supraetajate şi intri-
cate, în aşa fel încât ele se pot apărea reciproc. 
Este adevărat că datorită acestor intricări pot să 
apară reacţii în cascadă, care să ducă la dete-
riorarea rapidă a organismului. Dar intricarea me-
ca nismelor de reglare poate contribui de multe ori 
la creşterea capacităţilor de apărare ale orga nis-
mului, aşa încât foarte multe tulburări biologice nu 
se vor manifesta clinic (Resti an, 1984).

Pe de altă parte, afectarea unor organe poate 
fi  compensată de alte organe. Astf el, spre exemplu, 
insufi cienţa cardiacă poate fi  compensată de 
creş  terea frecvenţei cardiace. Creşterea glicemiei 
poate fi  compensată de glicozurie. Iar apariţia 
unui obstacol în calea fl uxului sanguin poate fi  
compensată de apariţia unei circulaţii colaterale. 
De aceea, foarte multe manifestări patologice nu 
se vor manifesta clinic decât atunci când meca-
nismul de compensare nu mai poate să facă faţă 
solicitărilor. Dar şi atunci manifestările clinice pot 
să nu fi e proporţionale cu modifi cările biolo gice, 
deoarece între modifi cările biologice şi ma ni-
festările lor clinice nu există o relaţie liniară.

Rezistenţa mecanismelor de reglare
Deşi asupra mecanismelor de reglare acţio-

nează în permanenţă o serie întreagă de factori 
perturbanţi, de factori de risc şi de factori pato-
geni, ele reuşesc totuşi să păstreze sănătatea 
organismului. Desigur că atunci când individul 
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suprasolicită mecanismele sale de reglare, aşa 
cum se poate întâmpla în cazul unei alimentaţii 
necorespunzătoare, al unei alimentaţii hiper glu-
cidice sau hiperlipidice, mecanismele de reglare 
a glicemiei sau a lipemiei vor putea să cedeze la 
un moment dat. Mai întâi glicemia şi lipemia vor 
ati nge limita maximă a normalului, iar apoi vor 
putea depăşi această limită. S-ar putea însă ca 
nici depăşirea limitei maxime a normalului să nu 
determine apariţia unor semne clinice şi astf el 
vom avea de-a face cu o perioadă, de multe ori 
foarte îndelungată, de evoluţie asimptomati că a 
diabetului şi a dislipdemiei. 

Treptat, mecanismele de reglare îşi reduc ca-
pacitatea de a face faţă solicitărilor. De aceea, 
faptul că mecanismele de reglare funcţionează 
normal în condiţiile de repaus nu înseamnă că ele 
au capacitatea de a face faţă unor supra solicitări. 
Pentru putea aprecia capacitatea de rezistenţă a 
mecanismelor de reglare, pe lângă determinarea 
glicemiei a jeun, a lipemiei a jeun sau a tensiunii în 
repaus, trebuie să recurgem la determinarea gli-
cemiei provocate, la deter mi narea tensiunii ar-
teriale după efort sau a ECG de efort. 

Neliniaritatea relaţiilor dintre modifi cările 
moleculare şi manifestările lor clinice 

Bolnavul vine de obicei la medic cu anumite 
semne şi simptome. Iar medicul stabileşte diag-
nosti cul pornind de la simptomele acuzate de 
bolnav. Dar aceasta nu înseamnă că el poate 
aprecia gravitatea bolii doar în funcţie de mani-
festările sale clinice. Astf el, spre exemplu, pneu-
monia la bătrâni poate să evolueze torpid, fără 
febră prea mare şi fără junghiul toracic. 

Unii autori au arătat că manifestările clinice 
din lupusul eritematos sistemic nu sunt întot-
deauna paralele cu modifi cările biologice. Se 
pot înregistra creşteri ale VSH, ale ti trului de 
anti corpi şi scăderi ale complementului, fără ca 
ele să fi e întovărăşite de o intesifi care a simpto-
melor şi, invers, se pot înregistra scăderi ale 
modifi cărilor biologice întovărăşite de o atenu-
are a manifestărilor clinice.

Aceasta înseamnă că între modifi cările biolo-
gice şi manifestările clinice există o relaţie neli-
niară. Neliniaritatea relaţiilor dintre modifi cările 
biologice şi manifestările lor clinice este deter-
minată de faptul că organismul uman este orga-
nizat pe mai multe niveluri şi fi ecare nivel are 
meca nismele sale de reglare. De aceea, modifi -
cările de la un nivel pot să fi e compensate la 
nivelul superior, aşa încât la nivelul organismului 
să nu se înregistreze nici o manifestare clinică 
deşi la nivelurile inferioare există anumite tul-
burări moleculare (Resti an, 1984).

Astf el, spre exemplu, s-a constatat că depu-
nerile de amiloid în creier sunt prezente la foarte 

mulţi bătrâni fără ca ei să manifeste semnele 
clinice ale bolii Alzheimer. Unii bolnavi pot să aibă 
tulburări de circulaţie coronariană fară niciun 
simptom clinic, aşa cum se întâmplă în cardiopati a 
ischemică nedureroasă şi aşa mai departe. 

Lunga istorie asimptomatică a aterosclerozei
Bolile care evoluează silenţios au o istorie 

foarte îndelungată, care poate începe încă din 
copilărie, aşa cum se întâmplă în cazul atero-
sclerozei, care, prin complicaţiile ei cardio vas-
culare şi neurovasculare, domină de fapt pa-
tologia omului contemporan. 

Ateroscleroza este o boală foarte importantă 
deoarece treptat ea îngustează lumenul ar te-
riolar, afectând astf el vascularizaţia sanguină 
arborescentă a unor organe vitale ale organis-
mului, aşa cum ar fi  inima şi creierul. 

Ateroscleroza se dezvoltă foarte lent. Ea 
poate începe încă din copilărie, prin intervenţia 
unor factori geneti ci, aşa cum se întâmplă în 
hiperlipidemiile familiale. Apoi se pot adăuga 
alţi factori de risc, cum ar fi  alimentaţia hiper-
calorică, sedentarismul şi fumatul, care vor 
accentua evoluţia bolii. Aşa se face că, la mulţi 
ti neri de 18-20 de ani, se pot descoperi infi ltraţii 
de lipide în artere. Dar indivizii afectaţi s-ar 
putea să nu aibă nici un fel de manifestări clinice 
până la vârsta de 40-50 de ani (Ross, 1993).

La apariţia aterosclerozei concură foarte 
mulţi factori de risc, interni şi externi, cum ar fi  
factorii geneti ci, factorii hormonali, de exemplu 
hipoti roidismul, factori alimentari, aşa cum ar fi  
alimentaţia hipercalorică şi hiperlipidică, fu-
matul, alcoolul, diabetul zaharat, stresul, se den-
tarismul, proteina C reacti vă, homocisteina, hi-
per fi brinogenemia şi aşa mai departe.

Toţi aceşti  factori de risc concură într-un fel 
sau altul la creşterea lipidelor plasmati ce, a 
colesterolemiei şi a trigliceridemiei, la depunerea 
lor în peretele arterelor şi la apariţia plăcii de 
aterom. 

Apariţia dislipidemiei reprezintă probabil 
prima etapă, aşa-zisa etapă umorală, a atero-
sclerozei. Dislipidemia duce treptat la depunerea 
de lipide în endoteliul arterelor. Dar această 
etapă de creştere a lipidelor plasmati ce şi de 
depunere a lipidelor în peretele arterial poate 
să evolueze o lungă perioadă de ti mp absolut 
asimptomati c, deşi procesul patologic evolu-
ează, deoarece lipidele depuse în peretele ar-
terial declanşează treptat apariţia unui proces 
infl a mator (Ross, 1993). 

Acesta atrage în focarul infl amator o serie 
întreagă de molecule şi de celule, cum ar fi  leu-
cocitele, trombocitele şi macrofagele în endo-
telilul arteriolar. Trombocitele eliberează o serie 
de factori de creştere care determină agregarea 
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lor în focarul infl amator. Aceasta va duce treptat 
la apariţia unei plăci de aterom. Factorii de 
creştere trombocitari şi factorul de creştere 
insulin-like vor determina o hiperplazie a celu-
lelor musculare netede, care vor îngusta şi mai 
mult lumentul arterial. Treptat, placa de aterom 
devine fi broasă şi suferă o depunere de calciu.

Dar toate aceste fenomene se desfăşoară 
asimptomati c până când placa de aterom nu 
reuşeşte să depăşească 75% din lumenul arterial. 
Iar acest lucru se petrece într-un ti mp foarte lung, 
deoarece procesul infl amator are o componentă 
de luptă cu modifi cările ti sulare, precum şi o 
componentă de reparare a leziunilor produse. 
Din păcate, în procesele infl amatorii cronice 
componenta reparatorie nu reuşeşte să facă faţă 
factorilor de risc care întreţin mereu leziunile ti -
sulare. De aceea, până la urmă placa de aterom 
reuşeşte să astupe tot mai mult lu menul arterial. 
La un moment dat, ea se rupe şi produce o he-
moragie locală sau se deplasează în curentul 
sanguin şi astupă lumenul arterial într-una din 
ramurile terminale ale sistemul circulator, aşa 
cum se întâmplă în infarctul mio cadic şi în 
accidentul vascular cerebral ische mic. 

Primele manifestări clinice vor apărea mai 
întâi atunci când ţesuturile respecti ve au o 
nevoie mai mare de sânge, aşa cum se întâmplă 
în angina de efort sau în arterita obliterantă a 
membrelor inferioare. Manifestările clinice vor 
putea apărea apoi în repaus, aşa cum se întâmplă 
în angina instabilă sau în ateroscleroza obli te-
rantă a membrelor inferioare în stadiu avansat.

Dar apariţia manifestărilor clinice ale atero-
sclerozei survine după o lungă perioadă de evo-
luţie asimptomati că, perioadă în care indi vidul 
se consideră sănătos şi nu adoptă măsurile de 
prevenire şi tratament, aşa încât prima mani-
festare a bolii poate să fi e de multe ori infarctul 
miocardic, accidentul vascular cerebral sau chiar 
moartea subită. 

Lunga istorie asimptomatică a cancerului
Deşi frecvenţa cancerului creşte odată cu 

înaintarea în vârstă, istoria lui începe de multe 
ori încă din ti nereţe. Dar trebuie să treacă, de 
multe ori, 10-20 de ani până când el ajunge să se 
manifeste clinic. 

Cancerul este o boală imuno-geneti că. El este 
rezultatul unor mutaţii geneti ce, care duc în cele 
din urmă la apariţia unor celule care se înmulţesc 
necontrolat şi care nu sunt înlăturate de sistemul 
imunitar. La apariţia cancerului con curează o serie 
de factori interni, cum ar fi  factorii geneti ci, factorii 
imunitari, factorii hor monali, factorii metabolici şi 
radicalii liberi, pre cum şi o serie de factori externi, 
cum ar fi  radiaţiile, tutunul, alcoolul, unii microbi, 
de exemplu helicobacter pylori, unele virusuri, aşa 

cum ar fi  papilloma virusul, virusul hepati tei B şi 
virusul Epstein-Barr, unele alimente, aşa cum ar fi  
excesul de carne şi grăsimi, foarte multe substanţe 
chimice folosite ca aditi vi aliemntari, foarte multe 
substanţe chimice care iau naştere în ti mpul 
preparării alimentelor, aşa cum ar fi  acroleina, care 
ia naştere prin încălzirea lipidelor şi aşa mai 
departe. 

Toţi aceşti  factori reuşesc să ducă într-un fel 
sau altul la apariţia unor mutaţii şi mai ales a 
genelor care controlează diviziunea celulară, cum 
ar fi  genele prooncogene, care sti mu lează divizi-
unea celulară, genele anti oncogene, care inhibă 
diviziunea celulară, precum şi a unor gene care 
parti cipă la repararea ADN, care ar putea fi  afectat 
de radiaţii, de radicalii liberi ai oxigenului sau de 
alţi factori patogeni (Wood, 2007). 

Dacă unul sau mai mulţi factori de risc de-
termină o mutaţie a unei gene prooncogene, 
care sti mulează diviziunea celulară, atunci el va 
putea iniţia apariţia unei celule canceroase. 
Dacă alţi factori de risc vor determina şi mutaţia 
unor gene anti oncogene, care inhibă diviziunea 
celulară, atunci şansele să apară o celulă 
canceroasă vor fi  şi mai mari. Iar dacă alţi factori 
de risc vor afecta genele care intervin în re pararea 
ADN mutant, atunci şansele să apară o celulă 
canceroasă vor fi  şi mai mari. De aceea oncologii 
au apreciat că pentru iniţierea unei celule cance-
roase sunt necesare peste 10-20 de mutaţii. Iar 
uneori s-au detectat peste 100 de mutaţii. 

Dar după cum arată G.T. Bryan, pentru 
apariţia cancerului este necesară parcurgerea 
mai multor etape, care evoluează o lungă pe-
rioadă de ti mp asimptomati c. Mai întâi este ne-
cesară o etapă de iniţiere, în care se produc 
mutaţiile geneti ce ce duc la apariţia unei ce lule 
care se sustrage oricărui control. După etapa de 
iniţiere, este necesară parcurgerea unei etape 
de creştere clonală, de promovare, de pro gresie 
şi de invazie. 

După etapa de iniţiere, care ar corespunde 
stadiului zero, de cancer in situ, decelabil doar 
la microscop, care nu are nici o simptomatologie 
clinică şi care poate să dureze câţiva ani, urmează 
stadiul I, în care cancerul nu depăşeşte 1-2 cm, 
nu produce nicio simptomatologie clinică, dar 
dacă afectează un organ accesibil ar putea fi  
decelat clinic, aşa cum se poate întâmpla în 
cazul cancerului de sân. Apoi urmează stadiul II, 
în care tumora depăşeşte 2 cm, dar nu se exti nde 
de la locul în care a apărut, apoi stadiul III în care 
tumora infi ltrează ţesuturile învecinate şi prinde 
ganglionii locali şi, în sfârşit, urmează stadiul IV, 
de cancer generalizat, cu metastaze. 

Desigur că, pentru a se ajunge în aceste 
stadii, cancerul trebuie să fi e tolerat de sistemul 
imunitar şi să-şi dezvolte o reţea de vase de 
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sânge prin intermediul cărora să primească sub-
stanţele plasti ce şi energeti ce necesare creşterii 
sale exponenţiale. În acest sens, celula cance-
roasă sinteti zează o serie de substanţe care sti -
mulează angiogeneza şi inhibă acti vitatea siste-
mului imu nitar (Mukherjee, 2011).

În toată această perioadă, mecanismele de 
apărare ale organismului se luptă cu boala. De cele 
mai multe ori mecanismele de apărare câşti gă. 
Dacă luăm în considerare frecvenţa cu care pot să 
apară celule canceroase, ne dăm seama că meca-
nismele imunitare îşi îndeplinesc foarte bine sar-
cina de a înlătura orice factori care afectează 
structura organismului. Uneori, me canismele de 
apă rare ale organismului sunt depăşite. Probabil 
că tocmai de aceea este necesară o perioadă atât 
de lungă de ti mp, în care tulburările se cumulează 
şi până la urmă depăşesc capacităţile de apărare 
ale orga nis mului. Numai spre sfârşitul acestei lungi 
pe rioade asimptomati ce încep să apară mani-
festările clinice ale cancerului. Însă, de cele mai 
multe ori, când apar manifestările clinice ale can-
cerului, posibilităţile terapeuti ce sunt reduse sau 
chiar depăşite.

Istoria asimptomatică a hipertensiunii arteriale 
esenţiale

Hipertensiunea arterială este şi ea o boală 
silenţioasă, care poate să evolueze o lungă 
perioadă de ti mp asimptomati c sau cu mani-
festări minore, aşa cum ar fi  palpitaţiile, dispnea, 
cefaleea sau ameţelile. 

Aşa se face că hipertensiunea arterială este 
descoperită de obicei cu ocazia unui control 
inopinat al tensiunii arteriale sau cu ocazia unei 
complicaţii, aşa cum ar fi  infarctul miocardic, 
sau accidentul vascular cerebral. De aceea, hi-
per  tensiunea a fost denumită ucigaşul tăcut. 

Hipertensiunea arterială începe de obicei 
foarte lent, prin acţiunea unor factori de risc, 
aşa cum ar fi  stresul psihic, fumatul, seden-
tarismul, excesul de sare, hipkaliemia, obezi-
tatea, defi citul de vitamina D, asupra mecanis-
melor de reglare a tensiunii arteriale, printre 
care sistemul nervos autonom, sistemul renină-
angiotensină-aldosteron şi mecanismele de re-
glare endotelială a tensiunii arteriale. 

De obicei, factorii de risc acţionează foarte 
lent, deoarece organismul dispune de foarte 
multe mecanisme de reglare, intricate, etajate şi 
supraetajate, care colaborează la menţinerea în 
limite normale a tensiunii arteriale. Dar prin 
cumulare şi prin suprasolicitare, factorii de risc 
vor reuşi treptat să scoată din funcţiune sufi -
ciente mecanisme de reglare pentru a putea duce 
la creşterea tensiunii arteriale (Resti an, 1997). 

Astf el, spre exemplu, unii factori de risc vor 
acţiona asupra unor factori geneti ci predis po zanţi, 

aşa cum ar fi  gena care sinteti zează angio-
tensinogenul. Iar în hipertensiunea arterială sunt 
implicate peste 50 de gene. Alţi factori de risc vor 
suprasolicita unele mecanisme de re glare a 
tensiunii arteriale, aşa cum se întâmplă în cazul 
stresului psihic, care sti mulează sistemul nervos 
simpati c.

Pe de altă parte, unii factori de risc, aşa cum ar 
fi  obezitatea, se instalează treptat. Dar după 
instalarea ei, obezitatea va putea infl uenţa apa riţia 
hipertensiunii arteriale prin substanţele ac ti ve pe 
care le eliberează. Secretând o mulţime de sub-
stanţe biologic acti ve, aşa cum ar fi  lepti na, adi-
ponecti na, estrogenul, resisti na, multe citokine şi 
inteleukine, proinfl amatorii, ţesutul gras reprezintă 
de fapt cea mai mare glandă endocrină din orga-
nismul uman. Dar ţe sutul gras secretă şi angio-
tensinogen, prin inter mediul căruia poate inter-
veni direct în creşterea tensiunii arteriale. 

Dar toate procesele patologice declanşate 
de factorii de risc necesită o foarte lungă pe-
rioadă de ti mp, în care mecanismele de reglare 
se chi nuie să menţină tensiunea arterială în 
limite cât mai apropiate de normal, adică sub 
119 cu 79 cm Hg. Iar în toată această perioadă 
de ti mp procesul patologic se desfăşoară asimp-
tomati c. De multe ori el rămâne asimptomati c şi 
după instalarea defi niti vă a bolii.

Istoria asimptomatică a diabetului zaharat
Diabetul zaharat este o boală foarte frecvent 

întâlnită în practi ca medicală. Dar în spatele 
fi ecărui bolnav de diabet se mai afl ă cel puţin unu 
sau doi bolnavi de diabet zaharat nedepistaţi, din 
cauza faptului că diabetul poate evolua şi el o 
lungă perioadă de ti mp asimptomati c. De multe 
ori, bolnavii de diabet sunt depistaţi, ca şi în cazul 
hipertensiunii arteriale, cu ocazia unui control 
inopinat sau cu ocazia apariţiei unor complicaţii.

Creşterea glicemiei peste 125 mg/dl poate fi  
determinată de foarte multe cauze care pot să 
afecteze mecanismele de reglare a glicemiei. 
Începând de la factorii geneti ci şi conti nuând cu 
factorii de mediu, foarte mulţi factori de risc pot 
interveni în sinteza insulinei, afectată mai ales în 
diabetul zaharat de ti p I şi în uti lizarea insulinei, 
afectată mai ales în diabetul zaharat de ti p II 
(Handelsman, 2009). 

După cum se şti e, în reglarea glicemiei intervin 
o serie de mecanisme de reglare de feedback 
negati v, aşa cum este cel dintre hiperglicemie şi 
insulină, şi de feedback poziti v, aşa cum este cel 
dintre glucagon şi hipoglicemie. Creşterea glice-
miei determină creşterea secreţiei de insulină 
de către celulele beta din pancreas, care va 
deter mina creşterea consumului de glucoză din 
ţesu turi şi transformarea glucozei în glicogen de 
către fi cat şi deci scăderea glicemiei la valorile 
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sale normale. Iar scăderea glicemiei va determina 
creş terea secreţiei de glucagon de către celulele 
alfa din pancreas, care va determina scăderea 
consumului şi eliberarea glucozei din depozitele 
organismului, determinând astf el creşetrea gli-
cemiei la valorile normale. 

Dar aceste mecanisme, foarte efi cace de cele 
mai multe ori, pot fi  tulburate de foarte multe 
cauze care vor afecta eliberarea şi uti lizarea 
insulinei, a glucagonului, a catecolaminelor şi a 
hormonilor ti roidieni, care intervin şi ei în me-
tabolismul glucidic. O alimentaţie hiper glu cidică 
şi mai ales hipercalorică, alcoolul, fumatul, 
sedentarismul, infecţiile pancreasului şi stresul 
psihic vor putea infl uenţa mecanismele de 
reglare a glicemiei. Iar dacă aceşti  factori vor ac-
ţiona pe un teren predispus geneti c, infl uenţele 
vor putea fi  şi mai evidente. 

O alimetaţie hiperglucidică şi hipercalorică 
va suprasolicita mecanismele de reglare. Va 
solicita creşterea sintezei de insulină, care, la un 
moment dat, va afecta prin suprasolicitare ce-
lulele beta pancreati ce. 

Dacă alimentaţia hipercalorică va fi  înto-
vărăşită de sedentarism, atunci se va ajunge la 
apariţia obezităţii, care secretă resisti na, care va 
duce la apariţia rezistenţei receptorilor insulinici 
la insulină. În aceste condiţii, degeaba va sti  mula 
hiperglicemia secreţia de insulină, dacă in sulina 
nu va putea fi  folosită de celulele peri ferice. 

Dacă la alimentaţia hipercalorică şi la obezi-
tate se va adăuga stresul psihic, atunci vor intra 
în acţiune şi catecolaminele, care vor sti mula 
eliberarea glucozei din depozite, ceea ce va duce 
la creşterea glicemiei. 

În sfârşit, dacă peste toate acestea pancreasul 
va fi  afectat de diferite infecţii viroti ce, atunci se 
vor reduce şi mai mult celulele beta pancreati ce, 
ceea ce va precipita apariţia diabetului zaharat.

Dar cea mai mare parte a acestor procese 
patologice se vor petrece silenţios, fără nici o 
manifestare clinică. De aceea, în această fază se 
vorbeşte de un diabet preclinic sau latent. Mult 
mai târziu apar semnele clinice ale diabetului, 
aşa cum sunt poliuria, polifagia şi polidipsia, 
care nu sunt decât nişte semne compensatorii 
ale unor tulburări avansate ale metabolismului 
glucidic. Bolnavul va urina mai mult pentru a 
putea elimina glucoza care nu este metabolizată 
prin urină şi va consuma mai multă apă, deoarece 
elimină o canti tate mai mare de urină. 

Evoluţia asimptomatică a osteoporozei primitive
Osteoporoza primiti vă, adică osteoporoza 

post menopauză şi osteoporoza senilă, sunt 
boali foarte frecvent întâlnite în practi ca me-
dicală, boli care evoluează asimptomati c, prima 
lor manifestare putând fi  chiar apariţia unor 

fracturi. Osteoporoza este rezultatul unui de-
zechilibru între resorbţia şi reconstrucţia osoasă, 
care duce la fragilizarea osului până la apariţia 
unor fracturi spontane. 

După cum se şti e, la fel ca ţesutul adipos, 
care este un ţesut foarte acti v, nici osul nu este 
un ţesut inert. El se afl ă într-o permanentă 
resorbţie, asigurată de osteoclaste, şi o per-
manantă re construcţie, asigurată de osteoblaste. 
Iar struc tura normală a osului este rezultatul 
unui echilibru între acti vitatea osteoclastelor şi 
osteo blastelor (Old, 2004). 

Dar acest echilibru poate fi  infl uenţat de 
foarte mulţi factori interni, cum ar fi  factorii 
geneti ci, factorii endocrini, vârsta şi sexul, şi 
factori externi, aşa cum ar fi  consumul de alcool, 
fumatul, sedentarismul, defi citul de calciu, de 
vitamina D, alimentaţia hiperproteică, unele 
me dica mente, aşa cum ar fi  corti costeroizii, 
anti  coa gulantele şi barbituricele.

Acti vitatea osteoclastelor este controlată de 
o serie de molecule, aşa cum ar fi  RANKL 
(receptor acti vator for nuclear kB ligant), care 
este secretat de osteoblaste şi acţionează asupra 
osteoclastelor, sti mulând resorbţia osoasă. Dar 
acti vitatea RANKL este blocată de osteo pro te-
gerină, care face parte din familia TNF. Este 
foarte important că osteoprotegerina este sti -
mulată de estrogeni, care blochează astf el re-
sorbţia osoasă. De aceea, scăderea sintezei de 
estrogeni după menopauză duce la dezinhibarea 
osteoprotegerinei, care nu va dezinhiba RANKL, 
ce va sti mula acti vitatea osteoclastelor care vor 
creşte resorbţia osoasă. 

Dacă la aceşti  factori se mai adaugă defi cienţa 
de calciu şi de vitamina D, resorbţia se va ac-
centua, deoarece scăderea vitaminei D va sti -
mula secreţia de parathormon, care va sti mula 
acti vitatea osteoclastelor de creştere a resorb-
ţiei osoase. Astf el, apare treptat osteoporoza, 
care va evolua multă vreme asimptomati c, până 
când vor apărea fracturi ale oaselor lungi, de 
cubitus sau de col femural, sau tasări vertebrale, 
care vor putea produce primele semne clinice. 

Evoluţia asimptomatică a bolii Alzheimer
Deşi noi recunoaştem boala Alzheimer după 

ce au apărut tulburările cogniti ve, totuşi ea are 
o foarte lungă evoluţie asimptomati că (Speling, 
Aisen şi Becket, 2011).

Boala Alzheimer este caracterizată de creş-
terea producţiei şi a depunerii de beta amilorid, 
care este neurotoxic, determină moartea prin 
apoptoză a neuronilor şi tulbură arhitectura 
reţelei neuronale. Pe lângă depunerea de beta 
amiloid, în boala Alzheimer mai intervine şi o 
depunere de proteină tau în neuroni şi o scădere 
a sintezei de aceti lcolină. 
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În apariţia acestor tulburări sunt incriminaţi 
o serie de factori de risc, cum ar fi  factorii ge-
neti ci. Şansa ca un individ care are antecedente 
familiale să facă boala este cu 45% mai mare. Pe 
lângă factorii geneti ci, mai intervine vârsta, 
boala Alzheimer crescând porporţional cu înain-
tarea în vârstă. Apoi mai pot să intervină o serie 
de afecţiuni, cum ar fi  diabetul zaharat, hiper-
ten siunea arterială, dislipidemia, traumati smele 
cerebrale, acumularea unor metale, de exemplu 
aluminiul şi altele. 

Se pare că aceşti  factori acţionează asupra 
unor gene cum ar fi  gena care sinteti zează 
presenilina 1 şi presenilina 2 şi gena care sinte-
ti zează apoproteina E, care sti mulează sinteza 
de beta-amiloid. 

Dar toate aceste fenomene se desfăşoară o 
foarte lungă perioadă de ti mp absolut asimpto-
mati c. După cum arată M. Mintum şi J. Morris, 
depunerea de amiloid poate fi  semnalată încă 
de la vârsta de 45-50 de ani la 5% dintre indivizii 
aparent sănătoşi. Dar semnele clinice ale bolii 
Alzheimer apar abia după 65-70 de ani, la 5% 
dintre indivizi. 

În această perioadă asimptomati că se pot 
totuşi evidenţia mecanismele patogenice ale 
bolii prin intermediul unor investi gaţii para cli-
nice, aşa cum ar fi  detectarea Abeta 42 în lichidul 
cefalorahidian, depistarea acumulării de beta 
amiloid prin PET, a disfuncţiilor sinapti ce prin 
RMNf şi aşa mai departe.

Abia mult mai târziu apar semnele clinice ale 
bolii. Mai întâi apar semne vagi, cum ar fi  înce-
ti nirea memoriei, tulburări în fl uenţa vor birii, 
tulburări afecti ve, iritabilitate, anxietate şi altele. 

Importanţa factorilor genetici şi a factorilor 
epigenetici în apariţia şi în evoluţia bolilor 
silenţioase

În majoritatea bolilor silenţioase, factorii ge-
neti ci joacă un rol foarte important. În cancer in-
tervin foarte multe gene prooncogene şi anti -
oncogene. În hipertensiune, factorii geneti ci joacă, 
de asemenea, un rol foarte important, ceea ce 
este demonstrat de existenţa unor familii de hiper-
tensivi. S-au descris cel puţin 50 de gene implicate 
în apariţia hipertensiunii arteriale. În diabet sunt 
implicate, de asemenea, foarte multe gene. 

Însă de cele mai multe ori aceste gene rămân 
latente. Ele nu acţionează dacă nu sunt sti mulate 
de factori epigeneti ci. 

Acesta este, de fapt, rolul pe care îl joacă sti lul 
de viaţă, care prin intermediul factorilor epi geneti ci 
acţionează asupra genelor respecti ve şi treptat 
declanşează boala. Acest lucru este valabil în 
aproape toate bolile silenţioase. Astăzi şti m, spre 
exemplu, că alimentele acţionează asupra factorilor 
geneti ci. Nutrigenomica stu diază tocmai infl uenţa 

pe care o au alimentele asupra factorilor geneti ci. 
Astf el, înţelegem mai bine modul în care alimen-
taţia necorespunzătoare poate duce la atero-
scleroză, la cancer sau la diabet zaharat. 

Aceasta înseamnă că chiar şi atunci când au 
o componentă geneti că foarte importantă, 
factorii epigeneti ci joacă, de asemnea, un rol 
foarte im portant (Resti an, 2010).

Depistarea bolilor silenţioase
Marea provocare a medicinei contemporane 

este aceea de a sesiza, de a preveni sau de a 
înceti ni evoluţia bolilor silenţioase, aşa cum ar fi  
bolile cardiovasculare şi cancerul, care reprezintă 
cele mai importante cauze de deces ale omului 
contemporan. 

Dar problema depistării bolilor silenţioase 
este foarte complicată, deoarece indivizii care 
au boli silenţioase se consideră a fi  sănătoşi. Ei 
nu au nici un simptom şi refuză să se prezinte la 
medic. Dar chiar şi atunci când medicul desco-
peră o boală latentă, bolnavul, care nu are o 
simptomatologie impresionantă, nu este dispus 
să-şi schimbe sti lul de viaţă. De aceea probabil 
că natura a procedat bine atunci când a făcut ca 
durerea să întovărăşească foarte multe boli. Dar 
atâta ti mp cât dislipidemia şi hipertensiunea nu 
doare, bolnavul se consideră sănătos şi nu este 
dispus să-şi schimbe sti lul de viaţă, care, chiar şi 
în bolile care evoluează cu durere, este foarte 
greu de schimbat.

Şi tocmai schimbarea sti lului de viaţă ar 
reprezenta lucrul cel mai important, deoarece, 
dacă nu putem infl uenţa factorii geneti ci, ar 
trebui să infl uenţăm factorii epigeneti ci, care 
acţionează prin intermediul sti lului de viaţă 
necorespunzător. Iar sti lul de viaţă necores pun-
zător a devenit astăzi cel mai important factor 
patogen (Resti an, 2010). 

Un rol deosebit în depistarea bolilor silen-
ţioase îl are anamneza bolnavului, vârsta, sexul, 
antecedentele sale, sti lul de viaţă, condiţiile de 
viaţă, profesia, antecedentele patologice, consu-
mul unor medicamente, precum şi exis tenţa 
unor semne şi simptome minore. 

Chiar dacă bolnavul nu prezintă nicio simpto-
matologie, anumiţi factori din antecedentele şi 
din starea actuală a bolnavului ar putea să ne 
determine să ne gândim la posibilitatea exis-
tenţei unor boli silenţioase.

Astf el, spre exemplu, la o bolnavă a cărei mamă 
a avut de cancer de sân, care a născut la o vârstă 
mai înaintată, care nu a alăptat copilul, care s-a 
expus mai mult la radiaţiile solare, care are o de-
presie psihică, am putea să ne gândim mai mult la 
posibilitatea existenţei unui cancer de sân.
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La o bolnavă mai în vârstă, care a avut o 
acti vitate sedentară, care a fumat şi căreia i s-au 
administrat corti costeroizi, am putea să ne gân-
dim mai mult la posibilitatea existenţei unei 
osteo poroze. 

De asemenea, la un bolnav cu obezitate 
abdominală, am putea să ne gândim mai mult la 
existenţa unui diabet zaharat, la o hipertensiune 
arterială sau la o cardiopati e ischemică. 

Desigur că, pentru a confi rma suspiciunile, 
mai ales în absenţa manifestărilor clinice, ar 
trebui să recurgem la o serie de investi gaţii pa-
raclinice. Pentru a confi rma osteoporoza, va 
trebui să recurgem la osteodensimetrie. Pentru 
con fi rmarea cancerului de sân va trebui să re-
curgem la o mamografi e şi la depistarea mutaţiilor 
genelor BRC1 şi BRC2. Pentru confi r marea 
diabetului zaharat va trebui să deter minăm gli-
cemia, glicemia provocată şi hemo globina glico-
zilată. Pentru confi rmarea car  diopati ei ischemice 
va trebui să determinăm colesterolemia, HDL şi 
LDL şi ECG de repaus şi de efort. 

În general, chiar şi în absenţa oricăror ante-
cedente, pentru depistarea cancerului de sân se 
face periodic mamografi a, pentru depistarea 
cancerului de prostată se determină anti genul 
prostati c, iar pentru depistarea cancerului de 
colon se face colonoscopia. 

De asemenea, este bine de şti ut că pentru 
de pistarea unor forme de cancer există o mul-
ţime de markeri biochimici, aşa cum ar alfa-
fetoprote ina, pentru depistarea cancerului de 
fi cat, anti  genul carcinoembrionar pentru depis-
tarea can ce relor gastrointesti nale, CA153 pentru 
depis tarea can cerului de sân şi aşa mai departe. 

Dar cel mai important lucru este că, chiar şi 
în absenţa unor manifestări clinice evidente, în 
funcţie de conjunctura pacientului, va trebui să 
ne gândim la posibilitatea existenţei unor boli 
silenţioase.

Tratamentul bolilor silenţioase
Depistarea bolilor silenţioase este extrem de 

importantă, deoarece în aproape toate bolile 
silenţioase tratamentul este cu atât mai efi cace cu 
cât el este insti tuit cât mai precoce. Astf el, spre 
exemplu, depistarea şi tratarea hipertensiunii 
arteriale reduc apariţia infarctului miocardic şi a 
accidentului vascular cerebral. De asemenea, de-
pis tarea şi tratamentul diabetului zaharat pre vin 
apariţia complicaţiilor. Depistarea şi trata mentul 
osteoporozei previn apariţia fracturilor.

Depistarea şi tratatmentul cancerului în sta-
diile iniţiale cresc foarte mult rata de supra vie-
ţuire a bolnavilor. Depistarea şi tratamentul 
pielo nefritei cronice previn apariţia insufi cienţei 
renale cronice. Depistarea şi tratamentul unei 
liti aze biliare pot preveni apariţia unei colecisti te 
sau chiar a unei pancreati te acute.

Tratamentul precoce al unor boli silenţioase 
poate duce nu numai la înceti nirea evoluţiei lor 
şi la prevenirea complicaţiilor, ci şi la reversibi-
litatea lor, aşa cum se poate întâmpla în atero-
scleroză (Blankenhorn, 1994).

Toate acestea pot duce la creşterea duratei 
medii de viaţă, pot îmbunătăţi calitatea vieţii 
pa cientului şi pot reduce costurile asistenţei 
medicale, deoarece complicaţiile şi sechelele 
acestor boli sunt mult mai costi sitoare decât 
tratamentul lor precoce. 
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