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Apariţia, pe la sfârșitul secolului trecut, a 
me dicinei bazată pe dovezi a reprezentat 
un mare progres, deoarece ea a făcut po-

si bilă trecerea de la medicina bazată pe opiniile 
medicului la medicina bazată pe niște dovezi 
mult mai valide, dar și pentru că, oricât de 
corecte ar fi  fost opiniile medicului, ele erau 
totuși mult mai limitate decât dovezile oferite 
de cercetări extrem de riguroase, făcute pe mii 
sau chiar pe zeci de mii de bolnavi. Medicina ba-
zată pe dovezi a făcut așadar posibilă trecerea 
de la opiniile limitate – și de multe ori depășite – 
ale medicului la aplicarea celor mai valide dovezi 
ale cercetării ști inţifi ce în practi ca medicală. Pen-
tru a se ajunge însă la aplicarea în practi ca me-
dicală a celor mai bune dovezi oferite de cer-
cetarea ști inţifi că, a fost necesar să se străbată o 
cale foarte lungă, la capătul căreia nu am ajuns 
nici în prezent, deoarece ea trebuie conti nuată 
cu adaptarea dovezilor la parti cularităţile fi e că-
rui bolnav. Mai exact, pentru a putea da cele 
mai bune rezultate, medicina bazată pe dovezi 
ar trebui conti nuată cu medicina personalizată 
la parti cularităţile fi ecărui bolnav în parte. 

Deși fi ecare medic crede că adoptă deciziile 
cele mai bune, cercetările făcute înainte de apa-
riţia medicinei bazată pe dovezi au arătat că nu-
mai 30-50% din deciziile luate de medicul prac-
ti cian erau bazate pe cele mai bune dovezi (Gill, 
Dowel, Neal, Ellis, Mulligan, Rowe, Sackett , 1996). 
În această situaţie, se punea în primul rând 
problema calităţii informaţiilor pe care le folo-

sesc medicii în acti vitatea lor de fi ecare zi, iar 
apoi problema posibilităţilor medicului de a-și 
în suși cele mai bune dovezi și de a le aplica în 
practi ca medicală curentă. Realitatea a arătat 
însă că nici însușirea și nici aplicarea celor mai 
bune dovezi în practi ca medicală nu sunt niște 
acti vităţi chiar atât de ușor de rezolvat, după 
cum s-a crezut la prima vedere, deoarece, da to-
rită progresului din ce în ce mai accelerat al 
ști in ţei contemporane, medicul practi cian este 
confruntat, pe de o parte, cu o adevărată ex plo-
zie informaţională, iar pe de altă parte cu o mul-
ţime de informaţii extrem de difi cil de evaluat. 

Deși pentru a putea desfășura o acti vitate de 
un înalt nivel medicul are nevoie de informaţii 
cât mai valide, deși, după cum arată D.G. Covell 
(1985), în 2/3 din cazuri medicul are anumite in-
certi tudini pentru rezolvarea cărora ar avea ne-
voie de informaţii suplimentare, el se afl ă, sau 
se afl a până nu demult, în situaţia de găsi foarte 
greu informaţiile de care avea nevoie, deoarece, 
așa cum au arătat A.F. Shaughnessy, D.C. Slawison 
și J.H. Benett  (1994), el era confruntat cu o ade-
vărată junglă a informaţiilor din care era foarte 
greu de selectat informaţiile cele mai valide. 

Dacă înainte de apariţia medicinei bazate pe 
dovezi, medicul avea la dispoziţie reviste, tratate 
și monografi i, astăzi el are la dispoziţie medicina 
bazată pe dovezi, care îi pune la dispoziţie tria-
luri, metaanalize, ghiduri și baze cu date mult 
mai bine sistemati zate. Dar aceste date sunt 
niște date stati sti ce, care se referă la mase mari 
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de pacienţi, iar patologia este extrem de varia-
bilă de la un bolnav la altul. De aceea, după apa-
riţia medicinei bazate pe dovezi, medicul are 
obli gaţia, nu tocmai ușoară, de a adapta datele 
stati sti ce la parti cularităţile bolnavului, adică de 
a trece de la medicina bazată pe dovezi la me-
dicina personalizată.

SURSELE DE INFORMAŢIE ALE 
MEDICULUI PRACTICIAN

Desigur că, pentru a putea ajunge la o decizie 
de diagnosti c și tratament, medicul are nevoie 
de anumite informaţii. Primele informaţii pe care 
le culege medicul sunt cele oferite de bolnav. De 
aceea, bolnavul reprezintă cea mai importantă 
sursă de informaţii pentru medicul practi cian, 
care declanșează procesele informaţional-deci-
zionale necesare pentru a ajunge la decizia de 
diagnosti c și tratament. Atât investi gaţiile cli-
nice, cât și investi gaţiile paraclinice au arătat că, 
dacă ști m să îl investi găm corespunzător pe bol-
nav, el ne pune la dispoziţie informaţiile nece sare 
și reprezintă, de fapt, o inepuizabilă sursă de in-
formaţii.

Dar oricât de importante ar fi  informaţiile 
ofe rite de bolnav, ele nu sunt sufi ciente pentru a 
putea ajunge la decizia de diagnosti c și trata-
ment. În acest demers, medicul mai are nevoie 
și de niște informaţii interne reprezentate de cu-
noști nţele sale medicale, pe care le-a acumulat 
în ti mpul formării profesionale, iar apoi de infor-
maţiile externe oferite de revistele medicale, de 
tratatele, de ghidurile de practi că medicală și de 
bazele de date, care îi aduc mereu informaţii ex-
trem de importante privind progresul foarte ra-
pid al medicinei contemporane. 

De aceea, deciziile pe care le ia medicul prac-
ti cian sunt rezultatul integrării informaţiilor ofe-
rite de bolnav, cu informaţiile interne, privind 
cu noști nţele sale medicale, și cu informaţiile ex-
terne oferite de ghiduri, de reviste și de bazele 
de date, privind cele mai noi descoperiri ale 
ști in ţelor medicale.

INFORMAŢIILE OFERITE DE BOLNAV
Prin investi gaţia clinică a bolnavului, medicul 

reușește să culeagă foarte multe informaţii pri-
vind parti cularităţile semnelor și simptomelor 
pe care le are bolnavul, privind modul în care 
ele au apărut și au evoluat, modul în care ele se 
asociază și așa mai departe. Iar prin perfec ţio-
narea mijloacelor de investi gaţie paraclinică, me-
 dicul reușește să culeagă tot mai multe informaţii 

privind modifi cările imagisti ce, biochimice, imu-
no logice și geneti ce, care se afl ă la baza proce se-
lor patologice. Astf el, prin perfecţionarea mijloa-
celor de investi gaţii paraclinice, întreaga pa tologie 
umană s-a transferat de la nivelul organic la 
nivelul molecular, ceea ce a conferit semnelor și 
simptomelor clinice o semnifi caţie mult mai pro-
fundă decât aveau înainte de a cunoaște modi-
fi cările moleculare care le produc. 

De exemplu, prin prisma informaţiilor culese 
de la nivelul molecular, noi ști m astăzi că la baza 
cefaleei pulsati le din migrenă se afl ă o serie în-
treagă de substanţe acti ve, cum ar fi  sero tonina, 
histamina, bradikinina, substanţa P, nocicepti na, 
prostaglandinele și encefalinele și că la baza 
disp neei din astmul bronșic se afl ă, de asemenea, 
o serie întreagă de substanţe acti ve, cum ar fi  
histamina, bradikinina, aceti lcolina, prostaglan-
di  nele, leucotrienele, factorii chemotacti ci, limfo-
kinele și așa mai departe.

FIECARE BOLNAV ARE 
PARTICULARITĂŢILE LUI

Dată fi ind marea variabilitate din patologia 
umană, fi ecare bolnav are parti cularităţile sale. 
De aceea, informaţiile oferite de bolnav nu sunt 
absolut identi ce cu informaţiile oferite de tra-
tate și reviste și nici cu datele oferite de cerce-
tările ști inţifi ce care s-au făcut pe bolnavi, care 
aveau și ei parti cularităţile lor. Ar fi  sufi cient să 
arătăm că foarte multe boli au debuturi ati pice, 
care nu sunt identi ce cu debuturile descrise în 
cărţi sau în ghidurile de practi că medicală. De 
fapt, chiar și în cazul debuturilor ti pice, fi ecare 
bolnav are parti cularităţile sale.

Cercetările ști inţifi ce se fac tocmai pentru a 
descoperi care sunt caracteristi cile comune ale 
bolnavilor care au o anumită boală, cum reacţio-
nează ei faţă de un anumit factor patogen sau 
faţă de un anumit medicament, ignorând parti -
cularităţile fi ecărui bolnav. Deoarece rezultatele 
studiilor stati sti ce reprezintă media caracteris ti -
cilor variabile ale tuturor indivizilor studiaţi, s-ar 
putea ca niciunul dintre bolnavii studiaţi să nu 
fi e identi c cu rezultatele studiului din care a făcut 
parte. De aceea, este cu atât mai probabil ca nici 
bolnavul nostru să nu fi e identi c cu rezultatele 
cerecetărilor ști inţifi ce referitoare la o anumită 
problemă.

De aceea, am putea spune că medicul prac-
ti cian se afl ă situaţia paradoxală determinată de 
faptul că cercetarea ști inţifi că îi oferă informaţii 
care au rezultat în urma ignorării parti cularităţilor 
bolnavilor studiaţi, în ti mp ce medicul practi cian 
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este obligat să aplice aceste informaţii tocmai la 
parti cularităţile bolnavului pe care îl îngrijește, 
parti cularităţi care pot infl uenţa rezultatele pro-
ce sului de diagnosti c și tratament. 

IMPORTANŢA INFORMAŢIILOR INTERNE 
REPREZENTATE DE CUNOŞTINŢELE 

MEDICULUI
Deși reprezintă cea mai importantă sursă de 

informaţii, bolnavul nu poate reprezenta singura 
sursă de informaţii a medicului practi cian. Pe 
lângă informaţiile externe furnizate de bolnav, 
medicul mai dispune, după cum arată F. Porzolt, 
A. Ohletz și A. Thim (2003), și de niște informaţii 
interne, reprezentate de cunoști nţele sale de 
patologie, cu ajutorul cărora să poată culege și 
interpreta corect informaţiile pe care le prezintă 
bolnavul respecti v. Informaţiile interne sunt do-
bândite în ti mpul studiilor, la cursuri, la lucrări 
practi ce și la seminarii, precum și după termi-
narea studiilor, din cărţi, din manuale, din ghi-
duri, din reviste, de la simpozioane, din prezen-
tări de cazuri, de pe internet, precum și din 
pro pria lui experienţă. 

Dacă fenomenele nu ar fi  atât de complicate 
și de variabile, dacă ști inţa nu ar evolua în ritm 
verti ginos, așa cum se întâmplă astăzi, aceste 
două surse de informaţii, adică informaţiile ofe-
rite de bolnav și informaţiile de care dispune 
me dicul, ar fi  aproape sufi ciente. Ele chiar au 
fost sufi ciente o foarte lungă perioadă de ti mp 
în care ști inţa a progresat foarte lent. În condiţiile 
în care cercetarea ști inţifi că medicală evoluează 
extrem de rapid, cunoști nţele de care dispune 
medicul la un moment dat nu mai sunt sufi ciente 
pentru a putea lua cele mai adecvate decizii de 
diagnosti c și tratament.

IMPORTANŢA INFORMAŢIILOR 
EXTERNE REPREZENTATE DE CĂRŢI, 
DE GHIDURI ŞI DE BAZELE DE DATE
Deoarece ști inţele medicale evoluează într-un 

ritm extrem de rapid, cunoști nţele de care dis-
pune medicul la un moment dat se pot do vedi 
depășite sau chiar greșite. Se apreciază că ști in-
ţele medicale evoluează atât de rapid încât, 
atunci când un student termină facultatea, ju-
mă tate din cunoști nţele pe care le-a acumulat în 
ti mpul facultăţii sunt deja depășite. De aceea, 
pentru a nu fi  complet depășit de evoluţia ști in-
ţelor medicale, medicul practi cian ar trebui să-și 
completeze mereu cunoști nţele cu cele mai noi 
rezultate ale cercetărilor ști inţifi ce. 

Pentru a putea desfășura procesele infor ma-
ţional-decizionale necesare adoptării deciziilor 
de diagnosti c și tratament, medicul practi cian 
dis pune deci de trei mari surse de informaţii, și 
anume de o sursă primară reprezentată de bol-
nav, de o sursă internă reprezentată de cunoș-
ti nţele sale de patologie și de o sursă externă 
re prezentată de cărţile, de ghidurile, de revistele 
și bazele de date, pe care medicul le poate con-
sulta, pentru a înlătura incerti tudinile care apar 
în ti mpul procesului de diagnosti c și tratament 
sau pentru a-și reactualiza informaţiile sale interne.

NECESITATEA EVALUĂRII 
INFORMAŢIILOR CU CARE LUCREAZĂ

Este evident că valoarea deciziilor de diag-
nosti c și tratament pe care le ia medicul prac ti -
cian va depinde în primul rând de valoarea in-
for maţiilor interne și externe de care dispune 
medicul respecti v și, în al doilea rând, de modul 
în care el le prelucrează. Cu cât informaţiile ex-
terne pe care le culege de la bolnav vor fi  mai 
valide, cu cât informaţiile interne de patologie 
de care dispune medicul vor fi  mai corecte; cu 
cât informaţiile furnizate de ghiduri și de bazele 
de date vor fi  mai valide și cu cât ele vor fi  pre-
lucrate mai adecvat, cu atât deciziile pe care le 
va lua medicul practi cian vor fi  mai corecte. De 
aceea s-a pus nu numai problema evaluării in-
formaţiilor oferite de cercetarea ști inţifi că, ci și 
problema evaluării informaţiilor primite de la 
bolnav și chiar a informaţiilor de care dipune 
me dicul practi cian, pentru că în cele din urmă 
medicina, cu toate progresele ei, se rezumă la 
medic, la ceea ce ști e și poate să facă medicul 
respecti v. Degeaba medicina este în stare de 
performanţe foarte mari, dacă medicul nu le 
poate aplica la bolnavul respecti v. 

EVALUAREA INFORMAŢIILOR CLINICE
Deși medicul practi cian nu recurge de obicei 

la formule matemati ce explicite, el apreciază 
totuși cu ajutorul inteligenţei sale implicite, pe 
care a dobândit-o în cadrul experienţei clinice, 
valoarea semnelor și simptomelor pe care le 
pre zintă bolnavul. Cu ajutorul experienţei sale 
clinice, medicul practi cian apreciază sensibili ta-
tea, specifi citatea și predicti bilitatea simpto me-
lor și a semnelor pe care le prezintă bolnavul 
res pecti v.

Deși calculul explicit al parametrilor clinici 
este foarte complicat, totuși medicul stabilește 
cel puţin aproximati v sensibilitatea și speci fi  ci-
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tatea unui test sau a unui simptom. După cum 
se ști e, sensibilitatea unui semn va depinde de 
numărul de cazuri dintr-o anumită boală în care 
semnul respecti v este prezent, împărţit la 
numărul de cazuri în care semnul, sau testul res-
pecti v, este absent + numărul de cazuri în care 
semnul respecti v este absent în absenţa bolii. 
Sensibilitatea reprezintă de fapt probabilitatea 
de a avea testul poziti v atunci când avem boala. 
Medicul ști e că dacă un semn sau un test cu 
sensibilitatea foarte mare este negati v, atunci 
absenţa lui exclude boala, adică, așa cum se mai 
spune, SnNout. 

Specifi citatea unui simptom va depinde de 
numărul de cazuri în care semnul respecti v este 
absent în absenţa bolii împărţit la numărul de 
cazuri în care semnul este prezent în absenţa 
bolii + numărul de cazuri în care semnul este ab-
sent în absenţa bolii. Specifi citatea reprezintă 
probabilitatea de a avea testul negati v atunci 
cînd suntem bolnavi. De asemenea, medicul ști e 
că dacă un test are specifi citatea foarte mare, 
atunci prezenţa lui susţine cu o mare proba bi-
litate diagnosti cul de boală, adică, după cum se 
mai spune, SpPin.

În funcţie de sensibilitatea și de specifi citatea 
lui, fi ecare semn sau simptom poate avea o va-
loare predicti vă. Valoarea predicti vă poziti vă a 
unui semn va fi  egală cu a / (a + b). Valoarea 
predicti vă poziti vă reprezintă probabilitatea ca 
un bolnav la care testul a fost poziti v să aibă 
boala respecti vă.

Iar valoarea predicti vă negati vă va fi  egală cu 
d / (c + d) și reprezintă probabilitatea ca un bol-
nav la care testul a fost negati v să aibă boala. 

Pentru a conferi mai multă exacti tate, pe 
lângă noţiunea de sensibilitate și de specifi citate, 
epidemiologia clinică a mai introdus și noţiunea 
de odds, sau de cotă a șanselor, și de likelihood 
rati o.

Odds pretest, adică șansa înainte de a face 
testul respecti v, este egală cu probabilitatea 
pretest / (1 – probabilitatea pretest), unde pro-
babilitatea pretest este egală cu prevalenţa. Iar 
odds postt est este egală cu odds pretest x 
likelihood rati o. Noţiunea de odds este necesară 
pentru calcularea probabilităţii postt est, care 
este egală cu odds postt est / (1 – odds postt est).

Pe lângă noţiunea de odds, epidemiologia 
cli nică a mai introdus și noţiunea de likelihood 
rati o (LR), sau de raport al probabilităţilor, care 
ne arată de câte ori semnul, simptomul sau 
testul respecti v scade sau crește probabilitatea 
pretest. În cazul în care semnul este poziti v, se 
vorbește de LR+, care este egal cu sensibilitatea 
/ (1 – specifi citate), iar în cazul în care semnul 

este negati v se vorbește de LR- care este egal cu 
(1 – sensibilitate) / specifi citate.

LR egal cu 1 înseamnă că probabilitatea 
postt est a bolii este egală cu probabilitatea pre-
test și că semnul respecti v nu are nici o valoare 
predicti vă. LR >1 crește probabilitatea, iar LR <1 
scade probabilitatea postt est a semnului sau a 
testului respecti v.

LR >10 arată o probabilitate maximă și este 
echivalent cu SpPin.

LR <0,1 arată o probabilitate minimă și este 
echivalent cu SnNout.

LR de 5-10 sau de 0,1-0,2 determină modi-
fi cări moderate ale probabilităţii.

LR de 2-5 sau de 0,5-2 determină modifi cări 
mici ale probabilităţii. 

Valorile negati ve scad probabilitatea postest.
Pentru a calcula probabilitatea postt est a unui 

semn sau a unui test, se convertește proba bili-
tatea pretest, care este egală cu prevalenţa bolii 
respecti ve, în odds pretest, care va fi  egală cu 
prevalenţa / (1 – prevalenţa). Prin înmulţirea 
odds pretest cu LR se obţine odds postt est. Iar 
probabilitatea postt est va fi  egal cu odds 
postt est/ (1 – odds postt est).

Deși medicul nu calculează cu exacti tate 
aceste valori, ele au o importanţă foarte mare 
pentru stabilirea diagnosti cului. De exemplu, se 
ști e că tremorul în repaus, rigiditatea, bradiki-
nezia, mersul târșâit, difi cultatea de a se ridica 
de pe scaun, de a deschide un borcan, sunt 
semne importante pentru diagnosti cul bolii 
Parkinson. Dar nu toate au aceeași valoare pre-
dic ti vă poziti vă (VPP), adică prezenţa lor nu pre-
vede cu aceeași probailitate prezenţa bolii, și 
nici aceeași valoare predicti vă negati vă (VPN), 
adică aceeași probabilitate ca absenţa lor să 
excludă boala. 

Tremurul de repaus are o VPP de 1,3-17 și o 
VPN de 0,27-0,61, bradichinezia are o VPP de 
4,5 și o VPN de 0,52, difi cultatea de a se ridica 
de pe scaun are o VPP de 1,9-5,2 și o VPN de 
0,39-0,58, rigiditatea are o VPP de 0,53-2,8 și o 
VPN de 0,38-1,6, iar mersul târșâit are o VPP de 
3,3-15 și o VPN de 0,32-0,50. Adică difi cultatea 
de a se ridica de pe scaun și mersul târșâit și 
bradikinezia au VPP cea mai mare. 

De asemenea, se ști e că dispneea, tusea și 
weezingul reprezintă semne foarte importante 
pentru diagnosti cul BPOC. Dar wheezingul, care 
are sensibilitatea de 75% și specifi citatea de 
99%, are LR+, adică raportul dintre probabilitatea 
prezenţei semnului la bolnav și absenţa semnului 
la bolnav, cea mai mare, de 36, în ti mp ce tusea 
și dispneea au LR+ de 1,8 și de 1,2. 
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Același lucru se poate spune și despre pa-
loarea din anemie. Paloarea facială are o sensi-
bi litate de 6%, o specifi citate de 88% și o LR+ de 
3,8, în ti mp ce paloarea conjuncti vală are o sen-
sibilitate de 10%, o specifi citate de 99% și o LR+ 
de 16,7. 

De aceea cunoașterea, chiar și aproximati vă, 
a VPP și a LR pot conferi o altă semnifi caţie sem-
nelor respecti ve. 

Deoarece aceste valori sunt difi cil de calculat, 
în mod curent în practi ca medicală s-au elaborat 
o serie de tabele, de grafi ce și de nomograme, 
cu ajutorul cărora medicii se pot orienta mult 
mai ușor.

Dar, deși medicul nu folosește în mod curent 
aceste formule extrem de laborioase, el ajunge 
de obicei, prin intermediul inteligenţei implicite, 
la cunoașterea aproximati vă a acestor parametri. 
La fel ca jucătorul de tenis, care, fără a face cal-
cule explicite, poate aprecia cu o precizie foarte 
mare balisti ca mingii, și medicul apreciază, cu 
ajutorul inteligenţei sale implicite, rezultată în 
urma experienţei clinice, valuarea aproximati vă 
a parametrilor clinici necesari diagnosti cului me-
dical. De aceea va trebui să acordăm o impor-
tanţă mult mai mare inteligenţei implicite, care 
rezultă în urma experienţei clinice, în procesul 
de diagnosti c medical (Engel, 2008).

EVALUAREA INFORMAŢIILOR 
PARACLINICE

Deși reprezintă o etapă foarte importantă în 
procesele informaţional-decizionale, diagnos ti -
cul clinic nu reprezintă încă un diagnosti c de cer-
ti tudine. De aceea, pentru a putea efectua diag-
nosti cul diferenţial cu alte boli, care ar putea 
avea un tablou clinic asemnănător, sunt nece-
sare anumite investi gaţii paraclinice. Astf el, pen-
tru confi rmarea diagnosti cului clinic de pneu-
mo nie este necesară o radiografi e pulmonară. 
Iar pentru confi rmarea diagnosti cului clinic de 
dizenterie este necesară o coprocultură.

Dar, deși testele paraclinice au o sensibilitate 
și o specifi citate mult mai mare decât semnele 
clinice, totuși, nici ele nu au o sensibilitate și o 
specifi citate absolută, care să determine SnNout, 
sau SpPin, adică care să confi rme sau să excludă 
cu precizie boala. Pentru acest lucru se caută 
așa numitul gold standard, care confi rmă cu 
pre cizie boala și la care se raportează toate ce-
lelelte teste.

De exemplu, creati nkinaza (CK), CK-MB și 
tro po nina I și T sunt foarte importante pentru 
confi rmarea diagnosti cului de infarct miocardic. 
Dar ele nu au aceeași sensibilitate, aceași speci-

fi citate și aceeași valoare predicti vă. CK în deter-
minări repetate are o sensibilitate de 95%, o 
specifi citate de 68%, o VPP de 30 și o VPN de 99. 
CK-MB are o sensibilitate de 95%, o specifi citate 
de 95%, o VPP de 75 și o VPN de 99. Iar tro po-
ninele au o sensibilitate de 89%, o specifi citate 
de 95%, o VPP de 72 și o VPn de 98.

Deoarece există foarte multe teste posibile și 
nu toate au aceeași valoare, pentru a ajunge cât 
mai repede la diagnosti cul de certi tudine și pen-
tru a evita delirul investi gator, despre care vor-
bește F. Weill, este necesară respectarea unei 
anu mite strategii a investi gaţiilor paraclinice, 
care să ţină seama de diagnosti cul clinic, care 
tre  buie confi rmat, de probabilităţile postt est și 
de posibilităţile de efectuare a testelor respec-
ti ve. În caz contrar, se vor solicita tot felul de 
ana lize și de investi gaţii inuti le și de multe ori 
chiar dăunătoare, după cum subliniază D. 
Pereţianu (2014). 

EVALUAREA INFORMAŢIILOR INTERNE
Pentru a putea recunoaște, pentru a putea 

cu lege, pentru a putea evalua și pentru a putea 
prelucra în mod adecvat informaţiile oferite de 
bolnav, medicul practi cian trebuie să dispună de 
anumite cunoști nţe de semiologie, de eti o pato-
genie și farmacologie, care pot fi  denumite do-
vezi interne. Calitatea deciziilor de diagnosti c și 
tratament pe care le ia medicul practi cian va de-
pinde nu numai de informaţiile externe primite 
de la bolnav, ci și de informaţiile interne, adică 
de cunoști nţele sale de patologie, care trebuie 
să cuprindă modelele interne ale diferitelor boli, 
modalităţile de culegere a informaţiilor nece sare, 
algoritmii de evaluare și de prelucrare a informa-
ţiilor oferite de bolnav și așa mai departe.

Valoarea cunoști nţelor de care dispune un 
medic poate fi  apreciată în funcţie de capacitatea 
lui de a sesiza, de a culege și de a evalua infor-
maţiile oferite de bolnav, de a stabili parti cu la-
rităţile semnelor și simptomelor pe care le acuză 
bolnavul, de a emite anumite ipoteze, de a găsi 
și celalalte semne și simptome care ar putea 
con fi rma sau infi rma ipotezele emise, de a pre-
lucra în modul cel mai adecvat semnele și 
simpto mele găsite, de a stabili masa criti că de 
semne și simptome pe baza cărora se poate 
emite un diagnosti c sau o ipoteză de diagnosti c, 
de a sesiza incerti tudinile care apar în procesul 
de diagnosti c și tratament, de a face anumite 
analogii cu alte cazuri pe care le-a îngrijit an-
terior sau care sunt descrise în studiile clinice, 
de a stabili gradul de coincidenţă dintre diagnos-
ti cul clinic și diagnosti cul de certi tudine pe care 
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l-a stabilit cu ajutorul investi gaţiilor paraclinice, 
de a solicita investi gaţiile paraclinice cele mai 
uti le, de a interpreta corect investi gaţiile para-
clinice solicitate, de a stabili probabilităţile pretest 
și probabilităţile postt est, de a face un diagnosti c 
diferenţial corect, de a stabili un diagnosti c de 
certi tudine bazat pe cele mai valide dovezi ale 
ști inţei contemporane, de a găsi cele mai valide 
dovezi oferite de cercetarea ști inţifi că, de a 
stabili obiecti vele terapeuti ce, de a elabora stra-
tegia terapeuti că cea mai adecvată bolnavului 
respecti v, de a evalua rezultatele obţinute cu 
tratamentul aplicat, precum și de concordanţa 
dintre cunoști nţele sale și informaţiile oferite de 
ghidurile de practi că medicală și de bazele de 
date. De aceea, în ulti mul ti mp se vorbește de 
un management al cunoști nţelor în procesul de 
diagnosti c și tratament (Iwai și Ishino, 2009).

EVALUAREA INFORMAŢIILOR EXTERNE 
OFERITE DE CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

MEDICALĂ
În condiţiile progresului extrem de rapid al 

ști inţei contemporane, oricât de multe cunoș-
ti nţe ar avea medicul practi cian, el ar trebuie să 
recurgă tot mai des la sursele externe de infor-
maţie. De multe ori, însă, acestea nu reușesc 
să-i ofere medicului, după cum arată D.L. Sackett , 
informaţiile clare și precise de care ar avea ne-
voie. De aceea, s-a pus problema evaluării cri-
ti ce a informaţiilor pe care le oferă cărţile și pu-
blicaţiile medicale. Medicina bazată pe dovezi a 
plecat tocmai de la evaluarea criti că a literaturii 
medicale. Dacă epidemiologia clinică a căutat să 
stabilească metodele necesare pentru ca cerce-
tarea ști inţifi că să poată oferi rezultate cât mai 
valide, medicina bazată pe dovezi caută să ofere 
medicului metode necesare pentru a putea 
aplica în practi ca medicală cele mai valide dovezi 
ale ști inţei contemporane. De aceea, pentru a 
putea lua deciziile cele mai bune, medicul tre-
buie să stabilească validitatea informaţiilor cu 
care lucrează.

După cum arată M.H. Ebell, J. Swiek și B.D. 
Weiss (2004), s-au elaborat până acum peste 
100 de scale de evaluare a dovezilor și a reco-
man dărilor.

În principiu, se admite că există o piramidă a 
valorilor, care a pus pe treapta cea mai de jos a 
valorilor opiniile experţilor. Pe treapta urmă-
toare se afl ă rapoartele de caz, apoi studiile caz-
martor, apoi studiile cohortă, apoi trialurile bine 
controlate, apoi metaanalizele și sintezele siste-
mati zate. 

De remarcat în mod deosebit faptul că me-
dicina bazată pe dovezi a pus pe treapta cea mai 
de jos a valorilor opiniile experţilor, care, înainte 
de apariţia medicinei bazate pe dovezi, se afl au 
pe treapta cea mai înaltă a valorilor diagnosti ce 
și terapeuti ce. Adică medicina bazată pe dovezi 
a detronat, după cum vom vedea, pe nedrept, 
medicul de pe treapta ce mai înaltă valorilor pe 
treapta cea mai de jos a valorilor, transformându-l 
în mod injust într-un fel de prestator de dovezi, 
de multe ori discutabile. 

Plecând de la acest principiu, s-au elaborat 
foarte multe scale de evaluare a informaţiilor. 
Cea mai cunoscută este scala centrului de me-
dicină bazată pe dovezi de la Oxford, care are 5 
niveluri ale dovezilor și 4 grade de recomandare. 
La nivelul cel ma înalt, care este 1a, se afl ă do-
vezile aduse de recenziile sistemati zate ale unor 
trialuri clinice randomizate și bine controlate. La 
nivelul 1b se afl ă se afl ă dovezile aduse de tria-
lurile clinice bine controlate. La nivelul 1c se afl ă 
dovezile aduse de studiile de ti pul toţi sau nici-
unul, adică de studiile în care la toţi pacienţii 
s-au obţinut rezultatele respecti ve sau, dimpo-
trivă, la niciun pacient nu s-a obţinut nici un re-
zultat și așa mai departe.

După cum se vede, unele studii sunt mai 
indi cate pentru diagnosti c, altele pentru trata-
ment, iar altele pentru prognosti c. Dar există și 
studii mai indicate pentru diagnosti cul diferen-
ţial, pentru eti ologie și pentru aspectul economic 
al deciziei.

Pe baza acestei clasifi cări, centrul de medi-
cină bazată pe dovezi de la Oxford a stabilit 4 
grade de recomandare, notate cu litere mari: A, 
B, C și D. Cea mai puternică recomandare A se 
ba zează pe dovezile de la nivelul 1, care înseam-
nă că acesta este tratamentul cel mai indicat. 
Reco mandarea B se bazează pe dovezile de la 
nivelul 2 și 3 și înseamnă că acest tratament 
poate fi  aplicat. Recomandarea C se bazează pe 
dovezile de la nivelul 4 și înseamnă că ar fi  mai 
bine să nu aplicăm tratamentul respecti v. Iar re-
comandarea D se bazează pe dovezile de la ni-
velul 5 și înseamnă că nu există nici o dovadă că 
tratamentul respecti v este bun la ceva.

Pe lângă scala de evaluare a dovezilor de la 
Oxford, Grupul de Studiu pentru medicină ba-
zată pe dovezi a MF din SUA a elaborat o scală 
ceva mai simplă, care are numai 3 niveluri ale 
dovezilor și ale puterii de recomandare. La ni-
velul 1 se afl ă dovezile de bună calitate orientate 
spre bolnav, la nivelul 2 dovezile de calitate limi-
tată orientate spre bolnav, iar la nivelul 3 toate 
celelalte dovezi. 
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După cum se vede, medicii de familie din 
SUA pun un accent deosebit pe dovezile orien-
tate spre bolnav, adică cele care privesc infl uenţa 
dovezilor respecti ve asupra morbidităţii, a mor-
talităţii, a ameliorării simptomatologiei clinice și 
asupra creșterii calităţii vieţii. 

Pe baza acestor clasifi cări, medicii de familie 
din SUA au stabilit 3 grade de recomandare: A, B 
și C. Gradul A de recomandare se bazează pe do-
vezi consistente și de bună calitate orientate 
spre bolnav, de la nivelul 1. Gradul B de reco-
mandare se bazează pe dovezi mai puţin consis-
tente sau de calitate limitată de la nivelul 2. Iar 
gradul C de recomandare se bazează pe dovezi 
de la nivelul 3.

Trebuie remarcat însă că, deși există foarte 
multe criterii de clasifi care a dovezilor și a reco-
mandărilor, ele sunt de obicei de acord că cele 
mai bune dovezi sunt oferite de recenziile siste-
mati zate și de metaanalizele unor trialuri rando-
mizate bine controlate, iar cel mai slabe dovezi 
sunt oferite de opiniile experţilor și de cercetările 
preclinice, ceea ce reprezintă o mare problemă 
a medicinei bazate pe dovezi, care desconsideră, 
sau mai bine zis a desconsiderat la început expe-
rienţa medicului, care este în cele din urmă cel 
care va trebui să aplice dovezile în practi ca me-
dicală.

PRACTICA MEDICINEI BAZATE PE 
DOVEZI

După cum arată D.L. Sackett , medicina bazată 
pe dovezi reprezintă un nou mod de a practi ca 
medicina. Ea solicită medicului practi cian o altă 
metodologie de a culege, de a evalua și de a pre-
lucra informaţiile necesare, în vederea elaborării 
celor mai bune decizii de diagnosti c și tratament, 
bazate pe cele mai valide dovezi ale ști inţei con-
temporane. 

Medicina bazată pe dovezi pleacă de la în-
ceput de la idea că toate cunoști nţele medicului 
au valoarea cea mai mică, că ele sunt sau, ori-
cum, ar putea fi  depășite și că el nu mai trebuie 
să aibă iniţiati va de a gândi, deoarece poate fi  
condus de ghiduri pentru a ajunge la cel mai 
bun diagnosti c și tratament, ignorând faptul că 
aplicarea corectă a ghidurilor depinde tocmai 
de experienţa clinică a medicului. 

Dacă medicina clasică se baza, după cum 
arată J.P. Bleuler, M. Hugh și J.P. Boissel (2000), 
pe modelul fi ziopatologic, conform căruia me-
dicul își culegea informaţiile necesare cu ajutorul 
anamnezei, al examenului fi zic și al investi gaţiilor 
paraclinice și le prelucra cu ajutorul cunoști nţelor 

sale de fi ziopatologie, de eti opatogenie, de se-
mio logie și de farmacologie, pentru a putea 
ajunge, cu ajutorul unor deducţii logice, la de ci-
ziile de diagnosti c și tratament, medicina bazată 
pe dovezi pune accentul pe sesizarea incerti  tu-
dinilor care apar în procesul de diagnosti c și tra-
tament, pe căutarea celor mai bune dovezi pen-
tru a înlătura aceste incerti tudini, pe evaluarea 
mult mai riguroasă a informaţiilor găsite și pe 
ale gerea deciziilor de diagnosti c și tratament, 
pe baza celor mai valide dovezi ale ști inţei con-
tem porane. 

Medicina bazată pe dovezi scurtcircuitează 
gândirea medicului. El nu trebuie să mai gân-
dească prea mult. Medicul constată ceva, dacă 
nu poate rezolva rapid problema, întreabă ghi-
durile ce ar trebui să facă și urmează instruc-
ţiunile din ghidurile respecti ve, fi e că se po-
trivesc sau nu în cazul bolnavului respecti v. Dacă 
nu ar exista o variabilitate foarte mare în pato-
logia umană, problema ar părea foarte simplă. 
Din păcate, variabilitatea din patologia umană 
complică foarte mult lucrurile și de aceea, dacă 
vrem să practi căm o medicină cât mai efi cientă, 
va trebui să ţinem seama nu numai de cele mai 
valide dovezi, ci și de parti cularităţile fi ecărui 
bol nav. 

DEOSEBIREA DINTRE MEDICINA 
CLASICĂ ŞI MEDICINA BAZATĂ PE 

DOVEZI
Dacă medicina clasică pune accentul mai 

ales pe informaţiile furnizate de bolnav, și pe in-
formaţiile interne, reprezentate de cunoști nţele 
medicului, medicina bazată pe dovezi pune 
accentul mai ales pe valoarea informaţiilor ex-
terne, furnizate de cercetarea ști inţiifi că, și ofe-
rite de ghiduri, de reviste și de bazele de date, 
informaţii pe baza cărora se pot lua cele mai 
bune, cele mai adecvate și cele mai moderne 
decizii de diagnosti c și tratament.

De aceea, dacă în modelul clasic, sau pa-
ternalist, așa cum îl denumesc F. Gueyffi  er și J.P. 
Boissel (2000), decizia nu este explicită, ea este 
luată pe baza opiniilor personale, decidentul își 
arogă o ati tudine de superioritate, își asumă 
riscul de a lucra în condiţii de incerti tudine și se 
poate refugia în incompetenţă, în modelul me-
dicinei bazate pe dovezi, sau de prestator de 
servicii, după cum îl denumesc F. Gueyffi  er și J.P. 
Boissel, decizia trebuie să fi e explicită, ea trebuie 
să se bazeze pe cele mai valide dovezi ale ști inţei 
contemporane, decidentul manifestă un respect 
faţă de pacient și de ști inţa medicală, nu își 



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. IX, NR. 2(34), AN 2014

68

asumă riscul de a lucra în condiţii de incerti tudine 
și nu se poate refugia în incompetenţă, datorită 
presiunii pe care o exercită sursele externe de 
informaţie, care nu mai pot fi  ignorate.

Dacă medicina clasică se bazează pe o con-
cepţie relati v deterministă, care pleacă de la 
eti o logie, de la patogenie și de la simptoma tolo-
gie și, conform unui raţionament liniar, ajunge la 
decizia de diagnosti c și tratament, medicina 
bazată pe dovezi se bazează pe o concepţie pro-
babilistă, căutând să verifi ce fi ecare pas logic pe 
care îl face medicina clasică, cu ajutorul celor 
mai valide dovezi demonstrate stati sti c. De 
aceea, după cum arată E. Vermiere, medicina 
ba zată pe dovezi reprezintă o nouă paradigmă. 
Dacă vechea paradigmă considera că experienţa 
clinică este sufi cientă pentru a lua deciziile cele 
mai bune, noua paradigmă arată că, pentru a 
putea lua deciziile cele mai bune, experienţa cli-
nică trebuie completată mereu cu cele mai 
valide dovezi ale ști inţei contemporane.

DIFICULTATEA APLICĂRII CELOR MAI 
BUNE DOVEZI ÎN PRACTICA MEDICALĂ

Deși este evident că aplicarea celor mai bune 
dovezi în practi ca medicală ar putea duce la îm-
bunătăţirea rezultatelor noastre, totuși medicina 
bazată pe dovezi este difi cil de aplicat, pentru că 
de multe ori nu găsim dovezile cele mai bune. 
Cer cetarea ști inţifi că nu ne poate oferi încă cele 
mai valide dovezi în toate domeniile patologiei 
umane. După cum arată C.D. Naylor (1995), 
există o zonă gri a patologiei umane în care nu 
dispunem de dovezile necesare. În aceste do-
menii, medicul practi cian trebuie să se bazeze în 
conti nuare pe opiniile și pe experienţa lui. De 
aceea, multe din deciziile pe care trebuie să le ia 
medicul practi cian trebuie să se bazeze în con-
ti nuare pe opiniile sale. 

Pe de altă parte, chiar și atunci când cerce-
tările ști inţifi ce ne pun la dispoziţie dovezile ne-
ce sare, ele sunt de multe ori foarte diferite de la 
o cercetare la alta. Pentru a estompa aceste 
deo sebiri, se elaborează metanalize ale cerce-
tărilor efectuate în domeniul respecti v.

În acest sens, am putea da exemplul cerce-
tărilor făcute pentru a stabili gradul de risc pe 
care îl au diferitele alimente pentru apariţia can-
cerului. După cum se ști e, doar aproximati v 10% 
din cancere sunt moștenite geneti c, restul de 
90% sunt dobândite în ti mpul vieţii. Iar dintre 
toţi factorii de risc, alături de fumat, de virusuri, 
de radiaţiile ionizante și de radiaţiile solare, ali-
mentele ocupă un loc foarte important. Dar 

numeroasele cercetări eff ectuate în acest do-
meniu au dat rezultate contradictorii. De exem-
plu, 6 trialuri au arătrat că vinul roșu scade risul 
de cancer, dar 3 trialuri au arătat că vinul roșu 
crește riscul de cancer. 7 trialuri au arătat că un 
consum ridicat de carne de vită scade riscul de 
cancer, dar 2 trialuri au arătat că ea crește riscul 
de cancer. 6 trialuri au arătat că lămâia scade 
ris cul de cancer, dar 2 trialuri au arătat că ea 
crește riscul de cancer. 5 trialuri au arătat că 
brânza crește riscul de cancer, dar 2 trialuri au 
arătat că ea scade riscul de cancer. 6 cercetări au 
arătat că untul crește riscul de cancer, dar 2 
trialuri au arătat că el scade riscul de cancer. 6 
trialuri au arătat că roșiile scad riscul de cancer, 
dar 3 trialuri au arătat că ele cresc riscul de can-
cer. 7 trialuri au arătat că legume precum cartofi i 
cresc riscul de cancer, dar 2 trialuri au arătat că 
ei scad riscul de cancer. 7 cercetări au arătat că 
usturoiul scade riscul de cancer, dar 1 trial a 
arătat că el crește riscul de cancer. 6 trialuri au 
arătat că laptele scade riscul de cancer, dar 4 
trialuri au arătat că el crește rsicul de cancer. 5 
trialuri au arătat că ouăle scad riscul de cancer, 
dar 3 au arătat că ele cresc riscul de cancer. 6 
trialuri au arătat că morcovii scad riscul de can-
cer, dar 1 trial a arătat că ei cresc riscul de cancer. 
6 trialuri au arătat că pâinea crește riscul de 
cancer, dar 1 trial a arătat că ea scade riscul de 
cancer (Turbe, Merat, Hancok, Capronnier, 2014). 
Probabil că rolul diferitelor alimente în apariţia 
cancerului depinde de parti cularităţile pacien ţi-
lor studiaţi. La majoritatea pacienţilor morcovii 
pot reduce riscul de cancer, dar la anumiţi pa-
cienţi, ale căror parti cularităţi vor trebui desco-
pe rite, ei pot să crească riscul de cancer. În aceste 
condiţii, este aproape imposibil să luăm o de ci-
zie bazată pe dovezi până când nu cunoaștem 
par ti cularităţile pacienţilor respecti vi. 

Apoi, există foarte multe sisteme de clasi fi -
care a dovezilor, cu diferite grade de recoman-
dare. Unele sisteme pun accentul pe boală, altele 
pe pacient. 

Dar, pe lângă difi cultăţile determinate de gă-
sirea celor mai valide dovezi, mai există, după 
cum arată A.C. Freeman și K. Sweeney (2001) și 
anumite difi cultăţi determinate de posibilităţile 
de aplicare a dovezilor găsite în practi ca medi-
cală.

Aceste difi cultăţi pot fi  determinate de parti -
cularităţile bolnavului respecti v, de condiţiile 
so cio-economice ale bolnavului, de relaţiile 
medicului cu bolnavul, de gradul de educaţie al 
bolnavului, de experienţa personală a medicului, 
de difi cultăţile de conciliere a dovezilor găsite cu 
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opiniile personale și cu preferinţele bolnavului și 
așa mai departe.

De exemplu, după cum arată R. Fry (1993), 
deși medicul practi cian ști e că în infecţiile viro-
ti ce nu se recomandă anti bioti ce, totuși, la soli-
citările insistente ale pacientului, el prescrie de 
multe ori anti bioti cele solicitate, pentru a nu-și 
periclita relaţia cu pacientul respecti v. Același 
lucru se poate spune și despre recomandarea 
unor consultaţii de specialitate sau a unor inves-
ti gaţii paraclinice, la solicitarea insistentă a pa-
cientului. În felul acesta, medicul practi cian este 
obligat să practi ce o medicină defensivă, pentru 
a nu-și periclita relaţiile cu pacienţii.

Dar, pe lângă opiniile pacientului, în aplicarea 
celor mai valide dovezi ale ști inţei contemporane, 
mai pot interveni difi cultăţile socio-economice 
ale bolnavului, care nu-și poate procura medi ca-
mentele respecti ve, nivelul lui de educaţie și așa 
mai departe.

De aceea, medicina bazată pe dovezi nu va 
putea elimina niciodată experienţa personală 
din practi ca medicală și nu-l va putea transforma 
niciodată pe medic într-un prestator de servicii, 
care să aplice în mod automat dovezile oferite 
de cercetarea ști inţifi că la bolnavul respecti v. 
Atât pentru sesizarea problemelor pe care le 
prezintă bolnavul, cât și pentru aplicarea dove-
zilor găsite la bolnavul respecti v, medicul prac-
ti cian are nevoie de multă experienţă personală. 
Iar pentru a rezolva aceste difi cultăţi, el însuși 
tre buie să desfășoare o adevărată cercetare 
ști in ţifi că aplicati vă.

NECESITATEA UNEI NOI DEFINIŢII A 
MEDICINEI BAZATĂ PE DOVEZI

Defi niţia dată de D.L. Sackett  în 1992, con form 
căreia medicina bazată pe dovezi ar repre zenta 
aplicarea raţională, judicioasă și conști entă a 
celor mai bune dovezi oferite de ști inţa con tem-
porană în practi ca medicală, a fost întâm pinată 
cu anumite rezerve de către medicii prac ti cieni, 
nu numai din cauza difi cultăţilor de găsire și de 
aplicare a dovezilor, ci și datorită faptului că erau 
transformaţi într-un fel de prestatori de servicii, 
care nu aveau altceva de făcut decât să aplice în 
practi că dovezile pe care le oferă ști inţa. Defi niţia 
dată de Sackett  lăsa să se creadă că, dacă apelau 
la aceleași dovezi, un student ar putea lua aceleași 
decizii ca și un profesor cu experienţă. 

De aceea s-au căutat și alte defi niţii. După 
cum arată W. Rosenberg, medicina bazată pe 
do  vezi reprezintă căutarea, evaluarea și uti liza-
rea celor mai valide dovezi ale ști inţei contem-
porane la elaborarea deciziilor clinice. 

După Trisha Greenhalgh (1996), medicina 
bazată pe dovezi reprezintă ști inţa descoperirii, 
evaluării și aplicării rezultatelor cercetării ști in ţi-
fi ce în practi ca medicală.

După D.R. Brodley, medicina bazată pe do-
vezi caută să convertească documentarea ab-
stractă într-un proces pragmati c de evaluare și 
de aplicare a celor mai bune valide dovezi ale 
ști in ţei contemporane în practi ca medicală și 
contribuie la îmbunătăţirea cunoști nţelor medi-
cului practi cian. 

După J. B. Cessare, medicina bazată pe dovezi 
subliniază necesitatea evaluării cercetărilor cli nice 
și a prudenţei în uti lizarea intuiţiei, a expe rienţei 
clinice și a raţionamentelor fi ziopatologice nede-
mons trate încă clinic, în procesele decizio nale.

Difi cultăţile care au apărut au arătat însă că 
dovezile nu sunt chiar așa de ușor de aplicat cum 
ar reieși din aceste defi niţii și că, pentru apli-
carea lor, este necesară o mare experienţă clinică. 

G. Ellrot sesizează acest lucru și arată că me-
dicina bazată pe dovezi reprezintă o abordare a 
practi cii și a învăţământului medical care caută 
să integreze raţionamentul fi ziopatologic, expe-
rienţa clinică și preferinţele pacientului cu cele 
mai valide dovezi ale ști inţei contemporane. 

În anul 2000, R.B. Haynes vorbește de im-
portanţa experienţei clinice în epoca medicina 
bazată pe dovezi. Iar în anul 2002, D.L. Sackett  
dă o nouă defi niţie în care arată că medicina ba-
zată pe dovezi caută să integreze cele mai valide 
dovezi ale ști inţei contemporane cu experienţa 
medicului și cu valorile bolnavului. 

Astf el, se recunoaște explicit că, pentru prac-
ti carea medicinei bazate pe dovezi, este nece-
sară o anumită experienţă clinică. Dar în felul 
acesta se ajunge la o reconciliere a celor mai va-
lide dovezi oferite de trialurile randomizate cu 
cele mai slabe dovezi reprezentate de opiniile și 
de experienţa medicului, așa cum au fost ele 
con siderate de sistemele de evaluare a dovezilor. 

În felul acesta se pune în discuţie însuși sis-
temul de clasifi care a dovezilor, iar experienţa 
me dicului trece pe același nivel cu dovezile ști in-
ţifi ce ale metaanalizelor și ale trialurilor bine 
con trolate.

PROBLEMA VARIABILITĂŢII ÎN 
PATOLOGIA UMANĂ

Cea mai mare difi cultate privind aplicarea 
celor mai bune dovezi în practi ca medicală este 
determinată de marea variabilitate din patologia 
umană. De aceea, după cum arată A.N. Cristea 
(2012), problema variabilităţii ar trebui să ocupe 
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un loc deosebit în tratamentul farmacologic al 
bolnavilor. 

De obicei se spune că nu există boli, ci bol-
navi. Dar atât diagnosti cul, cât și tratamentul 
sunt tot mai standardizate. Iar medicina bazată 
pe dovezi, cu toate eforturile sale, nu s-a putut 
abate prea mult de la această standardizare. 
Dim potrivă, medicina bazată pe dovezi introduce 
de fapt omul stati sti c în literatura de specialitate, 
în ti mp ce medicul practi cian se confruntă toc-
mai cu marea variabilitate din patologia umană. 
În cele din urmă, s-ar părea că marele ta lent al 
medicului ar fi  tocmai acela de a sesiza această 
variabilitate și de a alege de fi ecare dată decizia 
cea mai adecvată pentru bolnavul respecti v. 

Deși din punct de vedere geneti c, oamenii nu 
diferă între ei mai mult de 0,01%, există totuși 
diferenţe foarte mari privind diferitele caractere, 
inclusiv predipoziţia pentru o anumită boală, 
reacţia la factorii patogeni, privind evoluţia bolii 
sau reacţia la medicamente. În acești  0,01% din 
genom se găsește de fapt substratul marei varia-
bilităţi din patologia umană. Iar această variabi-
litate este cea care introduce probabilitatea și, 
am putea spune, chiar nesiguranţa, în deciziile 
noastre. Dacă nu ar exista această mare varia-
bilitate, toţi bolnavii de hipertensiune arterială, 
de diabet zaharat sau de poliartrită reumatoidă 
ar reacţiona la fel și s-ar putea trata la fel, cu 
aceleași medicamente și cu același rezultat. 

Variabilitatea este caracteristi că oricărei for-
me de viaţă, deoarece ea este rezultatul unor 
procese biologice și ecologice fundamentale. Se 
pare că variabilitatea este o trăsătură importantă 
în asigurarea vitalităţii și a capacităţii de adap-
tare la schimbările mediului înconjurător. 

Diferenţele dintre pacienţi pot fi  clasifi cate în 
funcţie de foarte multe caractere, cum ar fi  rasa 
(albă, neagră sau galbenă), genul (feminin sau 
masculin), vârsta (tânără, adultă sau înaintată), 
grupa de sânge, forma corpului, dimensiunea 
cor pului (de exemplu, structura osoasă, înălţi-
mea și obezitatea), diferitele abilităţi fi zice (de 
exemplu, rezistenţă sau coordonare), capaci tă-
ţile mentale (de exemplu, inteligenţă, creati vi tate, 
apti tudini muzicale, abilităţi arti sti ce și de con-
du  cere), diferite grade de handicap (de exemplu, 
surditate, orbire, orbire culoare, membre lipsă, 
alergii și fobii), temperament (de exemplu, extro-
verti re, intelectual, curiozitate, impulsivitate și 
asu marea de riscuri), vulnerabilitatea la anumite 
boli specifi ce, sensibilitatea la diferite produse 
chimice, inclusiv la medicamente, diferenţele 
culturale, de studii, de limbă, de religie, locali ta-
tea de reședinţă, clasa socială și așa mai departe. 

Sursele de variabilitate pot fi  împărţite în 
două mari categorii: moștenite geneti c și dobân-

dite în ti mpul vieţii. Variabilitatea moștenită 
poate fi  determinată de combinaţia genelor moș-
tenite de la cei doi părinţi, de mutaţiile pe care 
pot suferi diferitele gene, precum și de infl uen-
ţele factorilor epigeneti ci, care pot acti va sau in-
hiba anumite gene. 

Chiar dacă unele variaţii pot fi  determinate 
de transmiterea mendeliană a caracterelor, ma-
joritatea variaţiilor sunt determinate de o trans-
mitere poligenică, care poate fi  infl uenţată de 
factorii de mediu.

La baza variabilităţii geneti ce se pot afl a va-
riaţii structurale determinate de numărul și for-
ma cromozomilor, diferenţa genelor, numărul 
de copii de ADN la care se poate ajunge prin 
șter  gerea sau duplicarea unor secveţe de ADN, 
polimorfi smele unice, prin variaţiile unui singur 
nucleoti d. SNP-urile, după cum li se mai spune, 
sunt cele mai frecvente variaţii, reprezentând 
peste 90% din toate variaţiile geneti ce, ele pu-
tând apărea la fi ecare 100-300 de baze, din care 
3-5% sunt funcţionale. În sfârșit, un rol foarte 
important în variabilitatea dintre indivizi îl au 
factorii epigeneti ci, reprezentaţi de meti lare, 
care inhibă acti vitatea genelor, și de legarea lor 
de histone, care pot, de asemenea, interveni în 
acti varea sau inhibarea genelor. 

De aceea, pentru a putea practi ca o medicină 
de mare efi cacitate, medicul ar trebui să ţină 
seama de toate parti cularităţile pacientului res-
pecti v, inclusiv de trăsăturile lui geneti ce. 

INDIVIDUALIZAREA TRATAMENTULUI
Chiar dacă la baza variabilităţii se afl ă dife-

renţele geneti ce dintre indivizi, cea mai ușoară 
modalitate de individualizare a tratamentului 
este reprezentată de caracteristi cile accesibile 
me  dicului practi cian, cum ar fi  vârsta, sexul, 
greu tatea corporală și comorbiditatea indivi-
dului. După cum se ști e, datorită parti cularităţilor 
sale anatomo-fi ziologice, atât absorbţia, cât și 
distribuţia, metabolismul și eliminarea medica-
camentelor sunt diferite la copil faţă de adult. 
Astf el, ampicilina și eritromicina administrate 
per os se absorb mai repede decât la adult. Iar 
fe  nobarbitalul, ibuprofenul și lidocaina sunt me-
tabolizate mai lent decât la adult. 

De asemenea, datorită modifi cărilor ana to-
mo-fi ziologice produse de procesul de îmbă trâ-
nire, la vârstnici absorbţia, distribuţia, metabolis-
mul și eliminarea medicamentelor se produc 
di ferit decât la adult. De exemplu, datorită in su-
fi cienţelor hepati ce, renale sau cardiace, unele 
medicamente se pot elimina mai lent decât la 
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adult. Anti depresivele triciclice, diureti cele, spi-
ro lactona, care sunt foarte frecvent folosite la 
bătrâni, se elimină mai lent la bătrân decât la 
adult. De ceea, după cum arată A.N. Cristea 
(2012), atunci când tratăm un bătrân trebuie să 
avem în vedere că ti mpul de înjumătăţire a 
anti depresivelor triciclice crește de la 30 la 73 
de ore, al spirolactonei crește de la 35 la 80 de 
ore, iar al benzodiazepinelor de la 20 la 85 de 
ore la bătrân faţă de adult. 

Pe lângă vârstă, greutate și sex, individua li-
zarea tratamentului va trebui să ţină seama de 
canti tatea ţesutului adipos, de canti tatea de apă 
din organism și așa mai departe. Dar este evi-
dent că cea mai efi cientă modalitate de perso-
nalizare a tratamentului ar trebui să ţină seama 
de parti cularităţile geneti ce ale fi ecărui individ. 

FARMACOGENOMICA
Termenul de farmacogenomică a fost intro-

dus, în 1959, de Friederich Vogel, pentru a 
sublinia substratul geneti c al variaţiilor interin-
di viduale la acţiunea medicamentelor. Studiile 
făcute pe gemeni monozigoţi au evidenţiat im-
por tanţa factorilor geneti ci la acţiunea medica-
mentelor, lucru care a fost subliniat apoi de des-
coperirea polimorfi smului geneti c al diferitelor 
enzime, cum ar fi  monooxidazele micosomale 
ale citocromului P450, N-aceti l-transferazele, 
S-meti l-transferazele, UDP-glucoronosil-trans fe-
ra zele, dihidro-piridin-transferazele și altele, care 
intervin în absorbţia, în metabolismul și în eli-
minarea diferitelor medicamente. 

După cum arată A.N. Cristea (2012), cele mai 
studiate enzime au fost cele din familia mo-
nooxi dazelor microsomale legate de citocromul 
P450. Se cunosc peste 50 de enzime CYP, din 
care 6 intervin în metabolismul a peste 90% din 
medicamentele pe care le folosim în practi ca 
medicală. De exemplu, gena care codifi că en zi-
ma CIP2D6 poate avea peste 70 de variante și 
poate infl uernţa metabolismul a peste 100 de 
me dicamente, printre care cocaine, tramadoulul, 
fl ecaina, haloperidolul, metoprololul și altele, 
accelerând sau inhibând metasbolismul lor. Va-
rianta care accelerează metabolismul acestor 
me dicamente este prezentă peste 10% dintre 
europeni, iar varianta care înceti nește metabo-
lis mul acestor medicamente este prezentă la 1% 
dintre europeni.

Gena CYP2C19, care infl uenţează metabolis-
mul fenitorinei, omeprazolului, diazepamului și 
propanolului poate exista și ea în 21 de variante. 

Gena CYP2C9, care poate infl uenţa meta bo-
lis mul warfarinei, al acecumarolului, clorpro ma-

zinei, diclofenacului, ibuprofenului și benzo-dia-
zepinelor, poate exista și ea în 30 de variante. 

Există variante ale unor enzime care infl u en-
ţează metabolismul unor medicamente foarte 
des uti lizate în practi ca medicală, cum ar fi  clo-
pido grelul, nitroglicerina și stati nele. De exem-
plu, varianta genei ALDH2 reduce efi cacitatea 
nitroglicerinei, iar CYP2C192 reduce acti vitatea 
clopidogrelului. 

După cum au arătat Kuivenhoven, Jukema, 
Zwinderman (1998), polimorfi smul Taq1B, care 
are un rol cheie în metabolismul lipoproteinelor 
cu densitate mare, poate prevedea un răspuns 
mai bun al bolnavilor la tratamentul cu pravas-
tati n. Adică noi putem ști  că pacienţii cu geno-
ti pul B1B1, homozigoţi pentru situl Taq1, răs-
pund mai bine la tratamentul cu pervastati n 
de cât cei cu genoti pul B2B2. De asemenea, s-a 
demonstrat că pacienţii cu insufi cienţă cardiacă 
care prezintă polimorfi smul genei Ile164b2, cea 
care codifi că sinteti za receptorilor adrenergici, 
au o evoluţie mult mai rapidă a bolii lor (Liggett , 
Wagoner, Craft , 1998).

De asemenea, s-a constatat că mutaţia genei 
FBN1, care codifi că sinteza unei proteine fi  bri-
lare, poate duce la creșterea TGEbeta, care in-
ter vine în procesele de proliferare și diferenţiere 
celulară, ce poate duce la degradarea matricei 
vasculare și la apariţia unor anevrisme, iar admi-
nistrarea de lorsartan poate duce la blocarea 
recep torilor TGFbeta și la prevenirea anevris-
mu lui de aortă (Ramirez, Dietz, 2007). 

S-ar putea da nenumărate exemple în care 
cunoașterea parti cularităţilor geneti ce ale pa-
cientului ar putea contribui la aplicarea unui tra-
tament mai bun și mai efi cient, atât în ceea ce 
privește alegerea medicamentului cel mai efi -
cace, cât și în ceea ce privește prevenirea reac-
ţiilor adverse. 

Probabil că unul dintre cele mai bune exe m-
ple privind importanţa variabilităţilor geneti ce 
este reprezentat de rezultatele în tratamentul 
cu stati ne al dislipidemiilor și al bolilor cardio-
vas culare și neurovasculare. După cum se ști e, 
tra ta mentul cu stati ne poate reduce cu 20-30% 
eve nimentele cardiovasculare. Dar răspunsul la 
tratamentul cu stati ne este foarte variabil. Deși 
dozele de stati ne sunt adesea personalizate, la 
aproape o treime din pacienţii trataţi cu stati ne 
nu se pot îndeplini obiecti vele stabilite, deoa-
rece, pe lângă factorii cunoscuţi, mai intervin și 
o serie de factori geneti ci mai puţin cunoscuţi 
(Baigret, 2005). 

Variaţia efectului de scădere a LDL a fost aso-
ciat cu variaţie în două gene candidate, și anume 
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gean HMGCR și gena LDLR. Haploti pul H7 a ge-
nei HMGCR a fost asociat cu o reducere de 19% 
a efectului tratamentului cu stati ne. De aseme-
nea, variantele geneti ce ale CYP3A4, care inter-
vine în metabolizarea simvastati nei, atorvasta ti -
nei și lovastati nei, pot duce la scăderea răs pun sului 
terapeuti c. Astf el, varianta CYP3A4 * 4 este aso-
ciată cu răspunsuri mai scăzute tratamentul cu 
ator vastati nă (Kajinani, Brousseau, Ordovas, 
2004). 

Pe de altă parte, s-a constatat că variante ale 
CYP3A5 și SLCO1B1 sunt asociate cu creșterea 
reacţiilor adverse, ca predictori potenţiali ai 
myo toxicity (Wilke, Moore, Bourmester, 2005), 

ceea ce înseamnă că numai ţinând seama de 
parti cularităţile bolnavului vom putea obţine re-
zul tatele cele mai bune.

CONCLUZII
În concluzie, se poate afi rma cu certi tudine 

că astăzi ne afl ăm în situaţia de a depăși me di-
cina bazată pe dovezi, adică de a trece la o etapă 
superioară de aplicare a celor mai bune dovezi 
în funcţie de parti cularităţile bolnavului, parti cu-
larităţi care ţin, în cele din urmă, de structura lui 
geneti că și epigegeneti că. 
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