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EVALUAREA STUDIILOR  PRIVIND DIAGNOSTICUL

NEUROLOGIA BAZATÃ PE DOVEZI

REZUMAT
Diagnosticul poate fi formulat corect dacå se bazeazå pe teste diagnostice corespunzåtoare. Pentru alegerea testului diagnostic
adecvat, este necesarå o evaluare corectå a studiilor privind diagnosticul unei afec¡iuni care cuprinde analizarea validitå¡ii studiului,
a caracteristicilor testului (sensibilitate, specificitate, likelihood ratio) ¿i a utilitå¡ii testului.
Cuvinte cheie: Medicinå bazatå pe dovezi; niveluri de eviden¡å, grade de recomandare; responsabilitå¡ile autorilor

ABSTRACT
The diagnosis of a patient may be correctly assessed only if it is based on adequate diagnostic tests. In order to select the appropriate
test, the clinician should evaluate the studies regarding the diagnosis of the reference disease. This evaluation includes an analysis
of the validity of the study, of the characteristics (sensibility, specificity, likelihood ratio) and of the utility of the test.
Key words: Evidence-based medicine; levels of evidence; grades of recommendation; authorship

Întrebarea dacå pacientul dore¿te så cunoascå diag-
nosticul în cazul unor boli deosebit de grave sau în
stadiile terminale a fost puså de nenumårate studii.
Majoritatea cercetårilor realizate între 1980 ¿i 1999 în
Statele Unite ¿i Europa, focalizate pe diagnosticul de
cancer, au aråtat cå între 90-96% dintre pacien¡i doresc
så ¿tie de ce boalå suferå (Blanchard, Cassileth,
Meredith). Acela¿i rezultat (95%) a fost produs de un
studiu românesc în privin¡a diagnosticului de cancer
(Popovici-Mâr¿u, 1990).

Un studiu realizat pe pacien¡ii cu sclerozå multiplå
¿i publicat în 2005 a aråtat rezultate similare: 91%
dintre pacien¡i doresc så ¿tie imediat diagnosticul, în
timp ce restul de 9% ar prefera så nu îl cunoascå ime-
diat (Papathanasopoulos et al).

Dacå în cazul pacien¡ilor a fost nevoie de studii
pentru a demonstra cå, în numår covâr¿itor, ei doresc
så ¿tie diagnosticul, în cazul medicilor nu este nici o
îndoialå: 100% dintre medici doresc så identifice corect
diagnosticul pacien¡ilor pe care îi au. De aceea, crite-
riile de calitate a studiilor privind diagnosticul ¿i,
implicit, testele diagnostice trebuie cunoscute.

CRITERII DE EVALUARE

Pentru a putea evalua calitatea ¿i utilitatea unui
studiu privind diagnosticul, trebuie så putem råspun-
de la trei întrebåri legate de studiul respectiv.

Aceste trei întrebåri sunt:
1. Dovezile ¿tiin¡ifice sunt valide?
2. Dacå studiul este valid, ne aratå concluziile aces-

tuia faptul cå testul poate fi folosit pentru a distin-
ge cu acurate¡e pacien¡ii care au boala de cei care
nu o au?

3. Poate fi aplicat testul diagnostic unui anumit pacient
(pacientului pe care un neurolog îl consultå la un
anumit moment)?
Dupå Sackett, ordinea întrebårilor 1 ¿i 2 se poate

inversa, mai ales pentru clinicieni. Un medic cu practi-
cå intenså în clinicå are interesul så afle mai întâi dacå
îl intereseazå concluziile studiului, dacå acesta îi fur-
nizeazå o poten¡ialå unealtå de diagnostic ¿i abia dupå
ce se confirmå acest lucru are interesul så aprofun-
deze lectura studiului ¿i så vadå dacå studiul este valid.
Literatura medicalå a ultimilor ani este atât de bogatå
încât este probabil recomandabilå aceastå ordine atunci
când medicul pleacå de la o întrebare clinicå bine for-
mulatå.

Întrebarea 3 este obligatoriu ultima, pentru cå abia
dupå ce s-a confirmat cå studiul propune un test diag-
nostic ¿i aduce dovezi valide în acest sens, poate fi
introdus în practica clinicå în cazul unei categorii bine
definite de pacien¡i.

A. Validitatea studiilor privind diagnosticul

Dupå Badenoch ¿i Heneghan, existå 4 criterii care
ne pot conduce la concluzia cå un studiu este valid.
1. Ipoteza studiului – studiul are o ipotezå formulatå

clar ¿i concret, inclusiv în ceea ce prive¿te popula¡ia
de referin¡å, boala studiatå ¿i testul/testele diag-
nostice luate în considerare.

2. Compara¡ia cu gold standard – testul/testele diag-
nostice luate în considerare trebuie comparate cu
investiga¡ia gold standard sau cu investiga¡ia de
referin¡å, la momentul respectiv, pentru boala stu-
diatå. Alegerea investiga¡iei/setului de investiga¡ii
de referin¡å pentru bolile în care nu s-a definit un
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gold standard este unul dintre principalele impe-
dimente metodologice ale acestui tip de studii.
Gold standardul reprezintå metoda ce oferå un

grad ridicat de siguran¡å a diagnosticului (aproape
100%). De obicei, sunt considerate gold standard
rezultatele anatomopatologice ale biopsiilor sau au-
topsiilor. De asemenea, coronarografia este socotitå
în unele studii drept gold standard. Cu toate acestea,
în 1997 K.A. Fleming a aråtat cå gradul de concor-
dan¡å a rezultatelor anatomopatologice furnizate de
exper¡i în biopsiile de piele, sân sau ficat este de
50%. A¿adar, uneori, poate fi preferabil ca rezultatul
anatomopatologic al biopsiei så reprezinte consensul
mai multor exper¡i.

Evaluarea rezultatelor testului studiat trebuie så se
facå independent fa¡å de investiga¡ia de referin¡å. Dacå
persoana care interpreteazå testul studiat cunoa¿te deja
rezultatele gold standardului, s-ar putea så devinå
pårtinitoare în mod incon¿tient ¿i så ofere acelea¿i
concluzii la ambele teste de¿i, în realitate, ele diferå.
3. Reprezentativitatea lotului – studiul trebuie så

evalueze rezultatele testului pe un lot de pacien¡i
similar cu pacien¡ii pe care testul va fi aplicat în
realitate, în activitatea clinicå. Articolele cu adevå-
rat utile includ pacien¡i cu simptomatologie u¿oarå
pânå la severå, în stadii ini¡iale, dar ¿i avansate ale
bolii ¿i indivizi atât trata¡i anterior, cât ¿i netrata¡i
(Straus et al, 2005).

4. Aplicarea generalå a investiga¡iei gold standard
– investiga¡iile de referin¡å sau gold standardul
trebuie aplicate la to¡i pacien¡ii inclu¿i în studiu,
indiferent dacå testul cercetat a dat rezultate ne-
gative ¿i consideråm cå un anumit pacient nu
este bolnav.
În unele cazuri, când gold standardul este repre-

zentat de o investiga¡ie invazivå, poten¡ial riscantå
pentru un subiect sånåtos (ex. coronarografia), este
etic så nu o aplicåm ¿i acestuia. În astfel de situa¡ii,
studiile serioase utilizeazå o altfel de måsurå de con-
trol: urmårirea la distan¡å a acestor pacien¡i declara¡i
„sånåto¿i“ în absen¡a tratamentului, pentru a
demonstra cå pacientul respectiv chiar nu a avut boala.

În acest context, este important så mai analizåm
douå aspecte: dacå testul a fost aplicat în studiu în
condi¡ii similare celor din practica clinicå (din spitalul
unde lucråm) ¿i dacå rezultatele testului sunt repro-
ductibile. Acest ultim detaliu este foarte important.
Studiile bine realizate utilizeazå de obicei mai mul¡i
investigatori ¿i estimeazå gradul de concordan¡å dintre
evaluårile lor. Dacå gradul de concordan¡å este mare,
atunci putem fi convin¿i cå este util så implementåm
un astfel de test în practica noastrå clinicå, deoarece
avem ¿anse ca rezultatul pe care îl interpretåm så fie
corect. Dacå gradul de concordan¡å dintre investi-

gatori este mic, atunci este destul de riscant så intro-
ducem testul în practica noastrå, deoarece rezultatele
studiului nu sunt reproductibile.

B. Caracteristicile unui test diagnostic

Acurate¡ea unui test diagnostic este datå de capaci-
tatea testului de a identifica boala acolo unde este pre-
zentå ¿i de a o exclude acolo unde este absentå. Acura-
te¡ea scade atunci când cre¿te numårul de rezultate
fals pozitive (persoane care în realitate nu au boala
sunt diagnosticate ca bolnave) sau când cre¿te numårul
de rezultate fals negative (persoane în realitate bolna-
ve sunt identificate ca neavând boala). Pentru clarifi-
carea acestor no¡iuni, poate fi util tabelul 1.

Specificitatea, sensibilitatea ¿i likelihood ratio (LR)
sunt principalele caracteristici care ne intereseazå
pentru testele diagnostice. Acestora li se adaugå
valoarea predictivå pozitivå ¿i valoarea predictivå
negativå.

Specificitatea reprezintå propor¡ia pacien¡ilor fårå
boalå, care au ob¡inut rezultate negative la test, din
totalul pacien¡ilor fårå boalå. În literatura de speciali-
tate se folose¿te nota¡ia SpPin de la „Specificity, a
Positive result rules in the diagnosis“, deoarece pentru
testele diagnostice care au specificitate crescutå, ob-
¡inerea unui rezultat pozitiv confirmå diagnosticul.

Sensibilitatea reprezintå propor¡ia pacien¡ilor cu
boalå, care au ob¡inut rezultate pozitive la test, din
totalul pacien¡ilor bolnavi. În literatura de specialitate
se folose¿te nota¡ia SnNout de la „Sensibility, a Nega-
tive result rules out the diagnosis“, deoarece pentru
testele diagnostice cu sensibilitate crescutå, ob¡inerea
unui rezultat negativ exclude diagnosticul.

Likelihood ratio (LR), (raportul între probabilitå¡i)
reprezintå raportul între probabilitatea ca un anumit
rezultat al testului diagnostic (pozitiv sau negativ, dupå
caz) så aparå la pacien¡ii cu boala de referin¡å ¿i
probabilitatea de apari¡ie a aceluia¿i rezultat la test la
pacien¡ii fårå boala de referin¡å. Un test cu LR = 1 nu
are valoare diagnosticå. Cu cât LR cre¿te, cu atât valoa-
rea unui test este mai mare.

Specificitatea, sensibilitatea ¿i LR-ul sunt caracte-
ristici ale testului care nu variazå în func¡ie de modul
de aplicare, în timp ce valoarea predictivå pozitivå
¿i valoarea predictivå negativå, explicate mai jos,

Tabelul 1
Definirea categoriilor de rezultate ob¡inute în urma aplicårii

unui test. Nota¡iile a, b, c, d  vor fi folosite în continuare în
explicare altor no¡iuni

Boalå + Boalå -

Test +
Valoare real pozitivå

(a)
Valoare FALS pozitivå
(b)

Test -
Valoare FALS negativå

(c)
Valoare real negativå

(d)
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variazå destul de mult în func¡ie de aranjament. În
tabelul 2 se gåsesc formulele de calcul ale caracteris-
ticilor testelor.

Valoarea predictivå pozitivå (VPP) reprezintå
propor¡ia pacien¡ilor cu boalå din totalul pacien¡ilor
care au ob¡inut rezultate pozitive la test. Interpretåm
VPP ca fiind probabilitatea ca un pacient care a ob¡inut
rezultate pozitive la test så aibå boala.

Valoarea predictivå negativå (VPN) reprezintå
propor¡ia pacien¡ilor fårå boalå din totalul pacien¡ilor
care au ob¡inut rezultate negative la test. Interpretåm
VPN ca fiind probabilitatea ca un pacient care a ob¡inut
rezultate negative la test så nu aibå boala (tabelul 2).

Prevalen¡a reprezintå raportul dintre pacien¡ii care
au boala ¿i totalul pacien¡ilor din studiu. În cazul
studiilor de acest tip, prevalen¡a se mai nume¿te
probabilitatea pre-test, pentru cå reprezintå probabi-
litatea cunoscutå (prin gold standard) a pacien¡ilor de
a avea boala.

Pre-test odds reprezintå raportul dintre cei care au
boala ¿i cei care nu au boala, din ceea ce ¿tim înainte
de efectuarea testului cercetat.

Probabilitatea post-test este probabilitatea de a
avea boala, în cazul pacientului real, în func¡ie de
rezultatele sale la test ¿i coincide cu VPP, iar post-test
odds, reprezintå tot raportul dintre cei care au boala ¿i
cei care nu o au, a¿a cum este el dat în urma calculårii
LR pentru testul cercetat.

Curba ROC (Receiver Operating Characteristics)
este o modalitate de a figura rela¡ia dintre sensibilitate
¿i specificitate pentru testele diagnostice cu valori con-
tinue ¿i se utilizeazå fie pentru a compara douå teste
diagnostice între ele, fie pentru a selecta valoarea cut-
off (de delimitare), între rezultatul pozitiv ¿i cel care a
ie¿it negativ la test. Pe absciså se figureazå sensibilitatea
iar pe ordonatå valorile fals pozitive (1-specificitatea).

Toate aceste no¡iuni sunt aparent complicate, mai
ales din cauza calculului destul de laborios. În clinicå
înså, medicul nu trebuie så realizeze calcule, ci tre-
buie doar så poatå interpreta semnifica¡ia unor valori
pentru principalele caracteristici ale testelor, astfel încât
så poatå concluziona dacå un anumit test îi este util
sau nu în diagnosticul unei afec¡iuni.

Spre exemplu, utilitatea determinårii anticorpilor
anti-receptor, pentru acetilcolinå, în diagnosticul mias-
teniei gravis este binecunoscutå încå din 1985, când
Vincent ¿i Newsom-Davis au demonstrat valoarea
diagnosticå a testului. În 1997, Ferrero et al au propus
o nouå metodå de testare a anticorpilor anti-receptor
de acetilcolinå. Rezultatele ob¡inute de ei sunt prezen-
tate în tabelul 3.

Pentru aceste rezultate calculåm în tabelul 4 princi-
palele caracteristici ale testului diagnostic.

În clinicå, pentru a u¿ura calculul probabilitå¡ii
post-test se poate folosi nomograma likelihood ratio.
Dacå se cunoa¿te probabilitatea pre-test de a face
boala a pacientului considerat (prevalen¡a în popu-
la¡ia din care face parte sau în grupa de risc din
care face parte) ¿i LR pentru testul aplicat se tra-
seazå o dreaptå care une¿te valorile de pe cele douå
axe ¿i se prelunge¿te spre axa probabilitå¡ii post-
test (figura 1).

C. Aplicabilitatea în clinicå

Pentru a afla dacå un anumit test diagnostic este
aplicabil în clinicå, în cazul unui anumit pacient, medi-
cul are de råspuns mai multor întrebåri:

1. Este testul diagnostic disponibil, realizabil din
punct de vedere economic, precis ¿i are acura-
te¡e?

2. Putem genera o estimare a probabilitå¡ii pre-
test a pacientului nostru?

3. Probabilitatea post-test a pacientului nostru de
a avea boala va afecta îngrijirea acestuia sau îl
va ajuta în vreun fel?

1. Disponibilitatea ¿i interpretabilitatea testului – sunt
criterii sine qua non pentru cå un test diagnostic
este inutilizabil dacå nu este disponibil pe pia¡å

Tabelul 2
Formulele de calcul pentru caracteristicile testelor diagnostice

SpPin = d/(b + d)
SnNout = a/(a + c)
LR + = SnNout/ (1- SpPin)
LR - = (1-SnNout)/SpPin
VPP = a/(a + b)
VPN = d/(c + d )
Prevalen¡a = (a + c)/(a + b + c + d)
Pre-test odds= Prev/(1-Prev) = (a + c)/(b + d)
Post-test odds= Pre-test odds x LR
Probabilitatea post-test= Post-test odds/(post-test

odds + 1)

Tabelul 3
Rezultatele studiului Ferrero et al, privind o nouå metodå

de testare a anticorpilor anti-receptor de acetilcolinå
MG + MG -

Test + 125 1

Test - 31 105

SpPin = 99%
SnNout = 80,13%
LR+ = 80,13
LR- = 0,2
VPP = 99,2%
VPN = 77,2%
Prevalen¡a = 59,54%
Pre-test odds = 1,47
Post-test odds = Pre-test odds x LR+ = 117,92
Probabilitatea post-test = Post-test odds/(post-test

odds + 1) = 99%

Tabelul 4
Principalele caracteristici ale testului propus de Ferrero

et al (1997)
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pentru a putea fi achizi¡ionat, sau dacå unitatea, în
care lucreazå medicul nu are personal calificat în
prelucrarea ¿i interpretarea testului respectiv.

2. Estimarea probabilitå¡ii pre-test – pentru acest scop
pot fi utilizate experien¡a personalå (eventual a
clinicii în care profeseazå medicul), statisticile
na¡ionale sau regionale privind prevalen¡a unei
anumite boli, baze de date pentru practica clinicå
etc. Desigur, se impune pruden¡å în folosirea expe-
rien¡ei personale atunci când aceasta nu a fost
sintetizatå statistic, deoarece memoria poate fi in-
fluen¡atå de fenomenul de recen¡å (ultimul caz)
sau de fenomenul de aurå (cazul cel mai interesant/
cel mai dramatic). Adeseori, pentru România, sunt
greu de ob¡inut baze de date sau statistici privind
prevalen¡a regionalå sau chiar na¡ionalå a anumitor
boli, iar prevalen¡a la nivelul popula¡iei generale
s-ar putea så nu prezinte interes, ci så fie nevoie
de o prevalen¡å în rândul popula¡iei cu o anumitå
simptomatologie. O posibilitate mai u¿or de realizat
ar fi så luåm în considerare probabilitatea pre-test
propuså de studiul care verificå importan¡a testului
diagnostic pe care dorim så îl aplicåm. Sigur cå
existå deosebiri între popula¡ia studiului ¿i popu-
la¡ia noastrå, dar dacå acestea nu sunt majore (¿i
nu fac inutilizabile rezultatele studiului), atunci
aproxima¡ia nu este atât de importantå încât så
introducå erori majore.

3. Utilitatea testului diagnostic – dupå aplicarea tes-
tului pot exista mai multe situa¡ii: fie a rezultat o

probabilitate post-test foarte micå ¿i atunci diag-
nosticul este practic exclus, iar medicul trebuie så
se orienteze spre un alt diagnostic, fie a rezultat o
probabilitate post-test mare ¿i atunci diagnosticul
este practic cert, iar medicul trebuie så se orienteze
spre prescrierea unui tratament, fie probabilitatea
este medie ¿i atunci nu existå încå un diagnostic,
iar medicul trebuie så se orienteze spre realizarea
altor teste diagnostice.
Statisticienii au creat un a¿a-zis prag test-tratament
(probabilitatea post-test trebuie så depå¿eascå 85-
87%) pentru atingerea cåruia de multe ori este
nevoie de mai multe teste. Utilizarea LR este avanta-
joaså deoarece dacå testele diagnostice sunt in-
dependente între ele (nu se bazeazå pe determinåri
similare) atunci post-test odds dupå primul test
poate fi consideratå drept pre-test odds pentru al
doilea ¿i tot a¿a pânå ajungem la un likelihood ratio
care ne indicå faptul cå de¡inem diagnosticul ¿i
putem prescrie tratamentul.

ALGORITMUL CLINICIANULUI

Badenoch ¿i Heneghan au sintetizat foarte bine
cei 7 pa¿i pe care îi are de realizat medicul clinician
dupå ce a în¡eles conceptele medicinei bazate pe dove-
zi utile în evaluarea studiilor privind diagnosticul:
1. Formularea întrebårii clinice dupå modelul PICO
2. Cåutarea dovezilor ¿tiin¡ifice privind acurate¡ea

testului/testelor diagnostice.

Figura 1
Nomograma LR înainte ¿i dupå

trasarea dreptei ce une¿te
valorile probabilitå¡ii pre-test ¿i
LR; prin prelungire conduce la

aflarea probabilitå¡ii post-test
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3. Evaluarea metodelor utilizate pentru a determina
acurate¡ea testului rezultat în stabilirea validitå¡ii
studiului.

4. Aflarea LR (likelihood ratio) pentru testul diagnostic.
5. Estimarea probabilitå¡ii pre-test a bolii la pacientul

respectiv.
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