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EVALUAREA STUDIILOR PRIVIND PROGNOSTICUL

NEUROLOGIA BAZATÅ PE DOVEZI

REZUMAT
Studiile privind prognosticul sunt unele dintre cele mai utile studii din practica medicalå. Pentru ca informa¡ia dintr-un astfel de studiu
så poatå fi utilizatå, lucrarea trebuie så includå un lot omogen ¿i reprezentativ de pacien¡i afla¡i în acela¿i moment de evolu¡ie a bolii,
trebuie så-i urmåreascå pe o perioadå suficientå de timp, trebuie så aplice criterii de urmårire obiective ¿i så analizeze corespunzåtor
subgrupurile de pacien¡i.
Cuvinte cheie: medicinå bazatå pe dovezi; prognostic; rate de supravie¡uire; rate de recuren¡å

ABSTRACT
The prognostic studies are of capital importance in medical practice. In order to consider a study as valid, there are certain criteria that
should be fulfilled: a representative sample of patients has to be assessed at a common point of disease evolution, these patients have
to be followed sufficiently, objective variables have to be followed and the subgroups have to be defined and managed correctly.
Key words: evidence-based medicine; prognosis; survival rates; recurrence rates

Când o persoanå încearcå så înscrie în Cartea
Recordurilor o performan¡å proprie, i se poate solicita
o estimare: ce dore¿te så realizeze, cum ¿i în cât timp.
Spre exemplu, Ellen McArthur este persoana care a
navigat cel mai rapid singurå în jurul lumii ¿i a fåcut
acest lucru într-un trimaran pe parcursul a 71 de zile
14 ore ¿i 18 minute. Alteori recordurile se realizeazå
fårå så-¡i dai seama: un cetå¡ean britanic, Frederick
Finn, a adunat cele mai multe mile de zbor din lume
(13.900.000 mile) ¿i cele mai multe zboruri cu un
supersonic (718 cålåtorii cu Concorde) pânå în iunie
2003 datoritå faptului cå era nevoit så facå des drumuri
între Londra ¿i New Jersey. Ambele recorduri au în
comun faptul cå men¡ioneazå un criteriu calitativ
(naviga¡ie rapidå/zboruri numeroase), unul cantitativ
(înconjurul lumii/14 milioane de mile) ¿i unul temporal
(71 de zile/mul¡i ani de cålåtorii).

Lupta medicului cu boala se poate asemåna uneori
cu încercarea de a doborî un record numai cå, în acest
caz, pacientul este cel care solicitå o estimare, un
prognostic: ce mi se va întâmpla din cauza bolii?
(calitativ), ce ¿anse am så mi se întâmple acest lucru?
(cantitativ), cât mai am de tråit/în cât timp îmi voi
reveni? (temporal).

Comunicarea unor astfel de råspunsuri este în sine
dificilå. Bates ¿i Fredrikson, de la Forumul de Sclerozå
Multiplå (SM), San Francisco 2003, îi sfåtuiesc pe
medici så le råspundå pacien¡ilor cu SM luând în
considerare 4 aspecte care pot fi, de fapt, aplicate
oricåror pacien¡i: identificarea cuno¿tin¡elor pacientului
despre boalå pânå la momentul discu¡iei, utilizarea
unor explica¡ii inteligibile formulate în limbajul co-
tidian, folosirea mai multor forme de comunicare

(verbalå, scriså, electronicå, vizualå etc.), verificarea
calitå¡ii comunicårii prin instituirea unui dialog, nu a
unui monolog. Dacå regulile privind forma de comu-
nicare sunt atât de clare, råmâne de construit con¡inutul
comunicårii. Majoritatea informa¡iilor solicitate de pa-
cien¡i privesc evolu¡ia ¿i prognosticul bolii, de aceea
medicul trebuie så ¿tie cum så selecteze studiile cele
mai utile ¿i corect realizate în domeniu.

CRITERII DE EVALUARE

Pentru a evalua calitatea ¿i utilitatea unui studiu
privind prognosticul, Sackett et al. propun patru între-
båri legate de studiul respectiv la care trebuie så putem
råspunde. Aceste patru întrebåri sunt:
1. S-a realizat un e¿antion reprezentativ de pacien¡i,

reuni¡i într-un moment comun ¿i, de cele mai multe
ori, timpuriu al bolii?

2. Urmårirea pacien¡ilor a fost suficient de îndelungatå
¿i de riguroaså?

3. Criteriile de evaluare au fost aplicate într-un mod
obiectiv ¿i, pe cât posibil, „orb“?

4. Dacå au fost identificate subgrupuri cu prognostic
diferit atunci acestea au fost ajustate pentru princi-
palii factori de prognostic?

A. Momentul începerii studiului
Momentul începerii studiului ¿i metodologia apli-

catå sunt de fapt cheile valorii unui studiu. Atunci
când selec¡ia pacien¡ilor este eronatå, ea compromite
studiul indiferent de parametrii urmåri¡i sau de tehnicile
aplicate. Pentru a studia evolu¡ia naturalå a unei
boli ¿i prognosticul ei în absen¡a sau în prezen¡a
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tratamentului, ar trebui, în mod ideal, så ¿tim ce se
întâmplå cu to¡i pacien¡ii care au acea boalå chiar din
momentul debutului bolii. In mod evident acest lucru
este imposibil. De fiecare datå când este imposibilå
ob¡inerea condi¡iilor ideale, cercetåtorii trebuie så
încerce så se apropie cât mai mult de acestea. Ce ar
însemna acest lucru pentru studiile de prognostic?

În primul rând, este gre¿it ca o cercetare så se
realizeze dupå ce unul dintre evenimentele negative
studiate s-a produs la unii subiec¡i pentru cå astfel
ace¿ti pacien¡i sunt omi¿i din statisticå ¿i rezultatele
studiului devin par¡iale, nereprezentative. De aceea
to¡i pacien¡ii trebuie så se afle în acela¿i moment pe
parcursul bolii. Cel mai bine este ca acest moment så
fie cel în care boala devine clinic manifestå pentru cå
este un moment mai u¿or de obiectivat. Spre exemplu,
pentru a afla câ¡i ani au de tråit pacien¡ii cu sclerozå
multiplå pânå ajung la incapacitatea de a se îngriji
singuri este necesar så se aleagå primul puseu. Un alt
exemplu, pentru aceastå situa¡ie numitå „cohortå de
origine“ (inception cohort) este prognosticul post-ti-
mectomie la pacien¡ii cu miastenia gravis fårå timom.
Indica¡iile timectomiei sunt prima etapå de triaj: astfel
nu intrå în studiu decât pacien¡ii care se aflå în acele
stadii ale bolii în care interven¡ia chirurgicalå are
indica¡ie. În al doilea rând, to¡i ace¿ti pacien¡i suferå
un eveniment comun – rezec¡ia timusului – care echi-
valeazå cu un moment zero de la care începe numårå-
toarea lunilor/anilor necesari pentru ob¡inerea remisiei
complete ¿i stabile. Pentru eventualele diferen¡e între
pacien¡i se pot crea subgrupuri: pacien¡i  35 ani/
> 35 ani, pacien¡i cu durata bolii  12 luni/> 12 luni
etc. (Tomulescu et al, 2006).

O excep¡ie de la aceastå regulå apare atunci când
studiul î¿i propune så urmåreascå prognosticul unei
etape tardive a bolii. Este cazul unei tumori. Si în
aceastå situa¡ie trebuie ales un e¿antion de pacien¡i
afla¡i în aceea¿i etapå a bolii dar în cazul tumorilor
acest lucru este mai u¿or datoritå stadializårilor TNM.

B. Urmårirea la distan¡å
Este destul de dificil så apreciem cât timp de

urmårire este suficient. În mod ideal, urmårirea ar trebui
så continue pânå când are loc fie evenimentul pozitiv
(remisia completå) fie cel negativ (decesul). Cu excep-
¡ia tumorilor maligne sau a bolilor cu evolu¡ie galo-
pantå, o astfel de urmårire la distan¡å în bolile cronice
ar putea dura zeci de ani. În orice caz, trebuie så
apreciem durata urmåririi raportatå la natura bolii: o
urmårire de câteva luni-un an este în orice caz mult
prea scurtå într-o boalå cronicå pentru a putea sta la
baza unei recomandåri pe care o facem pacien¡ilor.

Durata de 5 ani este dintre cele mai frecvent utili-
zate în literaturå fiind folositå drept termen de com-
para¡ie între diferite stadii/forme ale aceleia¿i boli sau
între diferite proceduri. Dar ea reprezintå mai degrabå
un termen mediu de urmårire, ales conven¡ional, decât

un standard real. Adeseori este utilizatå ca e¿alon ¿i
în cazul unor urmåriri mai lungi, care includ întot-
deauna ¿i o evaluare dupå acest interval de timp. Spre
exemplu, pentru prognosticul accidentului vascular
cerebral termenele de urmårire diferå foarte mult: exis-
tå studii ce urmåresc recuren¡ele pânå la 12 ani (Kubo
et al, 2006) sau chiar 14 ani (Eriksson SE, Olsson JE,
2001) ¿i altele ce urmåresc recuren¡ele pânå la 1 an
(Weimar et al, 2006) dat fiind faptul cå s-a observat
cå un procent important al recuren¡elor are loc în
perioada de 12 luni dupå evenimentul ini¡ial. Totu¿i
studiile îndelungate cum este cel al lui Eriksson ¿i
Olsson indicå o probabilitate de recuren¡å de 13,5%
în primul an, 38,7% la 5 ani ¿i 53,9% la 10 ani ceea ce
ar sugera faptul cå studiile ce se rezumå la urmårire
de 1 an nu furnizeazå informa¡ii suficiente pentru o
concluzie de ansamblu. Acelea¿i studii cu duratå de
urmårire peste 10 ani (Kubo et al, Eriksson et al) aratå
cå riscul de recuren¡å ¿i mortalitatea sunt superioare
în grupul infarctelor cerebrale prin embolie cardiogenå
fa¡å de restul accidentelor vasculare. O urmårire de
un an nu ar fi permis concluzii pertinente în acest sens.
În schimb, studiile corect realizate ce urmåresc evolu¡ia
unei boli pe o perioadå de 1 an pot fi utile pentru
medicii practicieni orientându-i asupra complica¡iilor
mai frecvente ce pot apårea pe aceastå duratå.

Registrele na¡ionale oferå posibilitatea urmåririi la
distan¡å pe termen îndelungat, spre exemplu unii autori
raporteazå o urmårire de 50 de ani pentru pacien¡ii cu
sclerozå multiplå din Danemarca (Koch-Henriksen,
1999). Registrele nou înfiin¡ate precum cel pentru SM
din Norvegia datând din 1998 nu pot oferi în prezent
date de urmårire îndelungatå, în schimb adunå probe
de lichid cefalorahidian, ADN ¿i ser care vor sta la baza
unor studii poten¡ial valoroase (Myhr KM et al, 2006).

O altå problemå ce poate apårea în studiile de
urmårire la distan¡å este pierderea pacien¡ilor din stu-
diu. Multe dintre aceste pierderi (mai ales când studiile
se întind pe perioade cu adevårat lungi) sunt irelevante
clinic: pacien¡ii se mutå în alte ora¿e, î¿i schimbå lo-
cuin¡a, locul de muncå etc. Alteori înså pacien¡ii pot
fi pierdu¡i din studiu pentru cå mor, pentru cå sunt
prea bolnavi pentru a se prezenta la vizitele medicale
sau pentru cå î¿i pierd independen¡a, se mutå cu fami-
liile care îi iau în îngrijire ¿i întrerup rela¡ia cu medicul.
Se ridicå ¿i aici întrebarea câte pierderi sunt necesare
pentru ca studiul så-¿i piardå din validitate. Pentru a
råspunde se folosesc douå criterii: regula „5 ¿i 20“ ¿i
secven¡a de întrebåri „dar dacå…?“

Regula „5 ¿i 20“ este foarte u¿or de în¡eles: mai
pu¡in de 5% pierderi nu înseamnå o eroare considera-
bilå în studiu, peste 20% pierderi amenin¡å serios vali-
ditatea studiului (Sackett et al, 2000).

Secven¡a de întrebåri „dar dacå…?“ are la bazå
construirea unui scenariu „în cel mai råu caz“ ¿i a
unui scenariu „în cel mai bun caz“. Spre exemplu,
studiem prognosticul persoanelor cu accident vascular
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cerebral prin stenozå de arterå cerebralå medie. Dintre
cei 100 de pacien¡i înrola¡i în studiu 5 mor, iar 17
sunt pierdu¡i din urmårire. O ratå brutå a mortalitå¡ii
ar fi 5/83 = 6,02%. Dar dacå ¿i cei 17 pierdu¡i au
murit? Scenariul „în cel mai råu caz“ presupune cå
to¡i cei pierdu¡i sunt deceda¡i a¿adar rata mortalitå¡ii
ar fi (5 + 17)/100 = 22%. Dar dacå nici unul dintre cei
pierdu¡i nu a murit? Scenariul „în cel mai bun caz“
presupune cå nici unul dintre cei pierdu¡i din studiu
nu a decedat ¿i, în acest caz, rata mortalitå¡ii ar fi
5/(83 + 17) = 5%. În timp ce diferen¡a între „cel mai
bun caz“ ¿i rata brutå a mortalitå¡ii nu este foarte
importantå (5% vs. 6,02%), „cel mai råu caz“ introduce
o diferen¡å semnificativå. Prin prisma acestui cel mai
råu caz trebuie practic judecat un studiu.

C. Obiectivarea criteriilor
În func¡ie de tipul de evolu¡ie pe care studiul îl

urmåre¿te, evenimentele pot fi mai u¿or sau mai dificil
obiectivabile. Spre exemplu, decesul reprezintå un
eveniment obiectiv, dar cauza sa poate fi mai pu¡in
u¿or de obiectivat. Alte evenimente pot fi subiective,
spre exemplu „pacientul este pregåtit så reînceapå så
munceascå“. De aceea, este de preferat utilizarea unor
criterii riguros definite. Spre exemplu, Task Force of
Myastenia Gravis Foundation of America (MGFA)
propune drept end-point pentru studiile privind timec-
tomia remisia completå ¿i stabilå pe care o define¿te
ca „absen¡a oricåror simptome ¿i semne (cu excep¡ia
unor semne minime oculare) de miastenie în lipsa tra-
tamentului pe o perioadå de cel pu¡in un an“. Alte
criterii obiective pot fi scorurile validate care detaliazå
semnele ce trebuie cåutate pentru a stabili progresia
sau regresia unei boli. Un astfel de exemplu este
reprezentat de ADAS-COG sau de MMSE, douå scale
validate pe popula¡ii mari de pacien¡i, în diferite ¡åri.

În studiile valide, pacientul este examinat de un
medic ce nu cunoa¿te starea anterioarå a pacientului
¿i care aplicå scala/criteriile de evaluare în mod „orb“.
Dacå investigatorul din studiu ¿i examinatorul pacien-
tului sunt una ¿i aceea¿i persoanå existå riscul unei
evaluåri subiective care modificå rezultatele studiului.
A¿adar, la lectura criticå a unui studiu trebuie så fim
aten¡i ¿i la acest aspect.

D. Caracteristicile subgrupurilor
Studiile care afirmå cå un anumit subgrup de pa-

cien¡i are prognostic mai bun/mai prost fa¡å de restul
pacien¡ilor care suferå de aceea¿i boalå sunt deosebit
de utile în practicå. De multe ori aceste studii fac un
anumit tip de erori: considerå un anumit element drept
factor de prognostic înainte de a verifica dacå acest
element modificå prin el însu¿i prognosticul sau îl modi-
ficå prin al¡i factori cu care este de obicei asociat.

Spre exemplu, existå lucråri care afirmå cå frecven¡a
SM la asistentele din sec¡iile de anestezie-terapie inten-
sivå (ATI) este mai mare decât în popula¡ia generalå

(Landtblom et al, 2006, Flodin U et al, 2003, Morten-
sen JT et al, 1998, Riise T et al, 2002). Aceastå obser-
va¡ie nu este legatå de profesia de „asistent“ în sine,
ci de expuneri specifice la anumite substan¡e (anes-
tezice inhalatorii), pentru cå un asistent ATI care nu
practicå, profesia ci s-a reprofilat, are acela¿i risc de a
face boala ca ¿i popula¡ia generalå.

De aceea, prima datå când apare un posibil factor
de prognostic într-un studiu este necesar ca studii ulte-
rioare så îl confirme înainte de a putea afirma cu certitu-
dine cå pacien¡ii care îi corespund au un prognostic
diferit fa¡å de restul pacien¡ilor cu aceea¿i boalå.

IMPORTANºA UNUI STUDIU PROGNOSTIC

De îndatå ce am concluzionat cå un studiu privind
prognosticul este valid, putem trece la evaluarea rezul-
tatelor ¿i concluziilor respectivului studiu. Sackett ¿i
colaboratorii remarcå faptul cå de cele mai multe ori
rezultatele acestor studii sunt exprimate sub forma:

• Unui procent: ratele de supravie¡uire la 1 an/5
ani, ratele de recuren¡å, ratele de remisie etc;

• Unei medii: ex. supravie¡uirea medie este pe-
rioada de timp la capåtul cåreia 50% dintre
pacien¡ii din studiu au decedat;

• Unei curbe: curbele Kaplan Meier reprezintå
grafic ratele de supravie¡uire în func¡ie de timp.

Pentru fiecare dintre valorile calculate într-un stu-
diu, trebuie så fie amintit ¿i intervalul de încredere
95%. Cu cât intervalul de încredere este mai mic, cu
atât mai precise sunt rezultatele. Compara¡iile trebuie
så fie înso¡ite de teste statistice de comparare care
genereazå o valoare p. P-value reprezintå probabili-
tatea ca acele rezultate så se datoreze ¿ansei. Pentru
ca între 2 valori så existe diferen¡e semnificative, p-
value trebuie så fie mic (adicå så existe numai o foarte
micå probabilitate ca diferen¡ele så se datoreze ¿ansei
¿i nu unor evenimente explicabile ¿tiin¡ific). Prin
conven¡ie, se considerå cå dacå p < 0,05, atunci dife-
ren¡ele sunt semnificative.

Figura 1
Exemplu de curbå Kaplan Meier: pânå la 6 luni (0,5 ani) mor

40% dintre pacien¡i, pânå la 9 luni (0,75 ani) mor încå 20%
dintre pacien¡i, supravie¡uirea la 1 an este de 40%

(momentele de recoltare a datelor sunt 6 luni, 9 luni ¿i 1 an).
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Spre exemplu, într-un studiu publicat în NEJM
în 2003, autorii Krack et al afirmå cå pacien¡ii cu
boalå Parkinson în stadiu avansat care au beneficiat
de stimulare cerebralå profundå la nivelul nucleului
subtalamic au la 5 ani îmbunåtå¡iri semnificative ale
func¡iei motorii în „off“ (p = 0,003) ¿i ale diskineziei
în „on“ (p = 0,001). Acestea au fost obiectivate cu
ajutorul Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
(UPDRS).

Un studiu din 2006 (D’Amelio et al.) aratå cå, pen-
tru o urmårire de 13,5 ani, riscul de deces este de 2
ori mai mare la pacien¡ii cu Parkinson fa¡å de popula¡ia
generalå ajustatå în func¡ie de vârstå ¿i sex, iar pneu-
monia reprezintå o cauzå de deces semnificativ mai
frecventå (p = 0,007) la pacien¡ii cu Parkinson fa¡å de
lotul martor.

APLICABILITATEA ÎN CLINICÅ

Atunci când medicul trebuie så ia decizia de a
aplica sau nu în practica sa medicalå rezultatele unui
studiu, întotdeauna este nevoit så compare pacien¡ii
înrola¡i în studiu cu propriii såi pacien¡i. Din cauza
rigurozitå¡ii criteriilor de includere ¿i de excludere din
studiu, pacien¡ii înrola¡i sunt frecvent diferi¡i fa¡å de

cei întâlni¡i în practica zilnicå. În ceea ce prive¿te
studiile privind prognosticul, Sackett et al sugereazå
cå este mai potrivit ca medicul practician så-¿i punå
întrebarea dacå pacien¡ii såi sunt extrem de diferi¡i de
pacien¡ii din studiu decât så se întrebe dacå pacien¡ii
såi sunt similari celor din studiu. În cazul în care nu
existå foarte multe diferen¡e, rezultatele studiilor prog-
nostice pot fi aplicate în practica medicalå.

Rezultatele studiilor privind prognosticul sunt de
multe ori folosite pentru informarea pacien¡ilor ¿i a
familiilor acestora. De asemenea ele pot fi folosite
atunci când pacien¡ilor li se propune un tratament.
Spre exemplu: „dacå accepta¡i stimularea cerebralå
profundå ave¡i ¿anse foarte bune ca în timp så observa¡i
o îmbunåtå¡ire a func¡iei motorii ¿i o reducere a
diskineziei“.

În concluzie, dintre studiile privind prognosticul
trebuie selectate doar acelea care îndeplinesc urmå-
toarele criterii: au selectat pacien¡i afla¡i în acela¿i stadiu
al bolii, au o urmårire corespunzåtoare raportatå la
tipul bolii (acutå/cronicå), iau în considerare factorii
importan¡i ce pot modifica evolu¡ia bolii (vârstå, sex,
comorbiditå¡i etc), nu pierd mai mult de 20% dintre
pacien¡i din urmårire ¿i evalueazå subiec¡ii afla¡i în
studiu dupå criterii obiective ¿i în mod „orb“.
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