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REZUMAT
Studiile terapeutice reprezintå o preocupare majorå a lumii medicale: atât a medicilor, cât ¿i a agen¡iilor farmaceutice, firmelor
producåtoare sau companiilor de studii clinice. Standardele metodologice ale unor astfel de studii au crescut în ultimul timp, iar
societå¡ile academice sunt preocupate de realizarea unor ghiduri terapeutice care så sintetizeze rezultatele lor. Totu¿i viteza cu care
este revizuitå literaturå este mai micå decât viteza cu care ajung så fie utilizate în practicå medicamente. De aceea este important
pentru medici så cunoascå tipurile de studii terapeutice ¿i criteriile validitå¡ii ¿i utilitå¡ii lor.
Cuvinte cheie: Medicinå bazatå pe dovezi; tratament; intention-to-treat; NNT; RCT

ABSTRACT
The therapy studies are a main concern for the entire healthcare community: doctors, pharmaceutic agencies, producers and clinical
research companies are all involved in the decision-making process concerning the most useful drugs on the market. The methodological
standards of such studies have undergone a long process of improvement meanwhile the academic societies have produced reviews and
therapeutic guides that synthetize the therapeutic knowledge. However the velocity of literature reviewing is lower than the velocity of drug
use in practice. Therefore it is important for doctors to know the main therapy study types and the criteria for validity and usefulness.
Key words: Evidence-based medicine; therapy; intention-to-treat; NNT; RCT

Agen¡iile de publicitate ¿tiu: reclama se bazeazå
pe 3 verbe esen¡iale a¿ezate în orice ordine – do, learn,
like (încearcå produsul, aflå despre produs, preferå
produsul). Dacå pentru produsele obi¿nuite casnice,
cosmetice sau comestibile, obiectul reclamei poate fi
încercat înainte de a fi cunoscut ¿i preferat, atitudinea
medicilor fa¡å de medicamente poate adopta un singur
scenariu – learn, like, do. Altfel spus, utilizarea unui
medicament în practicå nu se poate realiza, din punct
de vedere etic, decât dupå ce medicul s-a informat
despre medicamentul respectiv din studii corespunzå-
toare, realizate temeinic (learn), i-a plåcut ceea ce a
aflat din studii considerând cå este important de ¿tiut
(like) ¿i a hotårât så utilizeze produsul în clinicå la
pacien¡ii adecva¡i (do).

Aceste 3 verbe din publicitate corespund în cazul
studiilor terapeutice celor trei întrebåri fundamentale:
1. Rezultatele acestui studiu terapeutic sunt valide?
2. Rezultatele valide ale acestui studiu sunt importante?
3. Dacå rezultatele sunt valide ¿i importante, atunci

ele pot fi aplicate pacientului meu?
Înainte de a începe så detaliem modul în care

clinicianul poate råspunde celor trei întrebåri, trebuie
så clasificåm studiile terapeutice în func¡ie de tipul lor
(tabelul 1):
• Studiile terapeutice individuale (de obicei trialuri

randomizate ¿i controlate RCT – orb sau dublu
orb)

• Recenziile sistematice ¿i metaanalizele (se bazeazå
pe mai multe RCT individuale)

• Analizele de decizie clinicå
• Analizele economice.

Parcurgerea literaturii dedicate terapiei ar trebui så
înceapå de la recenziile sistematice care sunt plasate
la un nivel ridicat al dovezilor ¿i pot oferi un grad de
recomandare demn de luat în considerare.

STUDIILE INDIVIDUALE

Validitatea rezultatelor

Pentru a putea så discernem dacå rezultatele unui
studiu terapeutic individual sunt valide trebuie så

Tabelul 1
Descrierea principalelor tipuri de studii terapeutice

Tipul studiului Caracteristici

Studii terapeutice
individuale

Trialuri randomizate controlate (RCT),
cu design orb sau dublu-orb

Recenzii
sistematice

Analiza sistematicå a tuturor studiilor
privind un anumit tratament, poate
aplica o serie de calcule statistice
tuturor loturilor investigate în studii
atunci când acestea sunt similare
(meta-analizå). Oferå o recomandare
de utilizare a tratamentului de tip A,
B, C, D înso¡itå de nivelul de
eviden¡å.

Analize de decizie
clinicå (CDA- clinical
decision analysis)

Compara¡ia diferitelor strategii tera-
peutice într-o boalå. Se finalizeazå cu
un algoritm de decizie terapeuticå

Analize economice Analize de oportunitatea costului, cost-
eficien¡å, cost-beneficiu, cost-utilitate.
Un indicator frecvent utilizat este QALY
(quality-adjusted life-years): ani de via¡å
ajusta¡i pentru calitatea vie¡ii.

NEUROLOGIE BAZATA PE DOVEZI
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råspundem la 5 întrebåri majore ¿i la 2 întrebåri minore
(Sackett et al., 2000; Straus et al, 2005). Prezentåm în
continuare aceste întrebåri cu men¡iunea cå, în timp,
odatå cu dezvoltarea metodologiei studiilor, aspectele
minore au cåpåtat importan¡å ¿i deci ne putem a¿tepta
ca întrebårile considerate aståzi de fine¡e så devinå
criterii majore.

Întrebåri de bazå:
1. Alocarea pacien¡ilor unui tratament s-a realizat

randomizat?
2. Randomizarea a råmas necunoscutå de cåtre perso-

nalul care a inclus pacien¡ii în studiu?
3. La începutul studiului, grupurile au fost similare?
4. Urmårirea pacien¡ilor a fost suficient de lungå ¿i

de completå?
5. To¡i pacien¡ii au fost analiza¡i în grupul la care au

fost repartiza¡i randomizat?
Întrebåri de fine¡e:

6. Pacien¡ii, clinicienii ¿i personalul din studiu au
råmas orbi la tratament?

7. Grupurile au fost tratate la fel, cu excep¡ia tratamen-
tului experimental?

1. Randomizarea pacien¡ilor

Medicina bazatå pe dovezi recomandå cu perse-
veren¡å utilizarea studiilor randomizate în locul celor
observa¡ionale. Nivelul de eviden¡å al celor douå tipuri
de studii este diferit, fiind categoric în favoarea trialu-
rilor randomizate controlate. Este firesc så ne întrebåm
care sunt argumentele ¿tiin¡ifice ale unei astfel de
diferen¡ieri.

În studiile observa¡ionale repartizarea pacien¡ilor
în grupul de tratament sau în cel de placebo se face în
func¡ie de preferin¡ele medicului sau pacientului. Chiar
dacå medicul nu este con¿tient cå repartizeazå în lotul
de tratament un anumit tip de pacien¡i, el opereazå
totu¿i o selec¡ie. Adesea sunt incrimina¡i în aceastå
selec¡ie factori precum: simptomatologia, severitatea
bolii, comorbiditå¡ile, alte medicamente utilizate.
Aceste elemente pot fi, de fapt, factori de prognostic
ce influen¡eazå evolu¡ia tratamentului. Dacå factorii
de prognostic nu sunt egal distribui¡i în cele douå loturi
atunci rezultatele studiului terapeutic sunt influen¡ate
de aceastå inegalitate. În afarå de factorii de prognostic
cunoscu¡i sau pe care îi intuim, pot exista factori de
prognostic la care nu ne-am gândi. De aceea singura
cale prin care putem înlåtura inegalitatea de distribu¡ia
a oricåruia dintre factorii de prognostic cunoscu¡i ¿i
necunoscu¡i este hazardul care presupune o repartizare
randomizatå a pacien¡ilor în cele douå loturi (Altman
et al, 1999).

Existå exemple care confirmå aceste date teoretice.
În urma studiilor observa¡ionale, deschise s-a conside-
rat mult timp cå în sindromul Guillain-Barré cortico-

terapia este utilå, iar asocierea corticoterapie-imuno-
globuline este mai eficientå decât utilizarea intrave-
noaså doar a imunoglobulinelor (Goodall JA, 1974,
The Dutch Guillain-Barré Study Group, 1994). Studiile
randomizate ¿i controlate, analizate în recenzia siste-
maticå Cochrane (van Koningsveld R, 2004, Hughes
RA, 2006) au aråtat cå metilprednisolonul folosit sin-
gur agraveazå prognosticul bolii, iar utilizarea corticoi-
zilor în asociere cu imunoglobulinele nu modificå
efectul asupra bolii ob¡inut doar de imunoglobuline.

Metodele de randomizare în trialurile clinice sunt:
randomizarea simplå, în bloc, stratificatå ¿i în bloc,
minimizarea. Randomizarea simplå poate utiliza nu-
mere aleatorii. În general se utilizeazå o listå de numere
aleatorii generatå de computer. Aceasta se poate gåsi
pe Internet (reproducere par¡ialå în figura 1). Dacå
este nevoie de douå grupuri de pacien¡i, se hotårå¿te
ca numerele pare så reprezinte lotul a (ex. cortico-
steroizi +Ig i.v.), numerele impare lotul b (ex. numai
Ig i.v.). Se trage la sor¡i punctul de pornire, iar apoi se
determinå lungimea secven¡ei de numere. Spre exem-
plu, dacå trebuie så ob¡in douå loturi diferite lungimea
secven¡ei N = 2xm, unde m este numårul de pacien¡i
dori¡i în fiecare grup. Pentru exemplul de mai sus, så
presupunem cå doresc 10 pacien¡i în fiecare grup,
deci N = 20, iar cifra de pornire este traså la sor¡i ca
fiind situatå în rândul 2, coloana 14 (numårul care
apare în bold). Secven¡a de 20 de cifre ¿i loturile cores-
punzåtoare apar în figura 2. Se poate observa cå în
acest fel au fost aloca¡i 11 pacien¡i lotului b ¿i numai
9 lotului a, ceea ce constituie unul dintre dezavantajele
metodei.

Alte modalitå¡i de randomizare au un design mai
complicat ¿i nu le vom explica în continuare deoarece
cunoa¿terea no¡iunilor de medicinå bazatå pe dovezi
presupune în¡elegerea criticå a studiilor, nu realizarea
lor. Totu¿i consideråm cå este necesarå în¡elegerea
randomizårii simple ¿i cunoa¿terea avantajelor ¿i deza-
vantajelor fiecårei metode de randomizare deoarece
calitatea randomizårii poate diferen¡ia RCT-urile între
ele. Principalele avantaje ¿i dezavantaje sunt figurate
în tabelul 2 (dupå Machin ¿i Campbell).

Figura 2
Alocarea pacien¡ilor în

exemplul din articolul nostru

69 27478 44526 67331 933
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Figura 1
Exemplu de listå de numere alocate randomizat

39634 62349 74088 65564 16379 19713 39153 69459 17986 24537

14595 35050 40469 27478 44526 67331 93365 54526 22356 93208

30734 71571 83722 79712 25775 65178 07763 82928 31131 30196

64628 89126 91254 24090 25752 03091 39411 73146 06089 15630

42831 95113 43511 42082 15140 34733 68076 18292 69486 80468

80583 70361 41047 26792 78466 03395 17635 09697 82447 31405
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Atunci când pentru un anumit scenariu clinic nu
existå studii randomizate controlate care så råspundå
întrebårii noastre, putem urma piramida nivelurilor de
eviden¡å. Dacå un studiu nerandomizat a ajuns la
concluzia cå un tratament este ineficient sau dåunåtor,
este foarte probabil ca rezultatele studiului så fie corecte.
De cele mai multe ori, gre¿elile studiilor nerando-
mizate sunt rezultate fals pozitive (considerå eficient
un tratament care în realitate nu este eficient), nu fals
negative. De aceea ne putem bizui pe concluziile de
tip negativ.

2. Repartizarea ¿i personalul din studiu

Este necesar så ¿tim dacå randomizarea a fost
ascunså ¿i fa¡å de clinicienii ¿i personalul care a inclus
pacien¡ii în studiul terapeutic respectiv. Dacå reparti-
zarea a råmas necunoscutå atunci nu au fost influen¡ate
nici loturile de pacien¡i. Dacå medicii ¿tiau cårui lot îi
va reveni urmåtor caz inclus este posibil ca selec¡ia
sau efectul descris så fie distorsionate.

Studiile nu specificå întotdeauna acest detaliu. Dacå
randomizarea s-a fåcut prin telefon, putem presupune
cå ea a råmas necunoscutå de clinicieni.

3. Similaritatea loturilor

Este foarte important de urmårit într-un studiu dacå
grupurile au fost similare la începutul studiului din toate
punctele de vedere semnificative pentru prognostic,
mai pu¡in tratamentul cercetat. În principiu randomi-
zarea oferå o distribu¡ie echilibratå a factorilor de prog-
nostic. Totu¿i, a¿a cum am aråtat la diferitele metode
de randomizare, în unele cazuri poate apårea o distri-
bu¡ie inegalå a factorilor de confuzie sau prognostic.
Atunci când în urma randomizårii a apårut o astfel de
distribu¡ie inegalå a factorilor de prognostic, analiza
statisticå se poate face stratificat, eliminând confuzia.

4. Urmårirea pacien¡ilor

Dupå ce am aflat dacå studiul a fost randomizat ¿i
dacå randomizarea a fost de calitate, ne intereseazå
dacå to¡i pacien¡ii care au intrat în studiu au fost lua¡i în
calcul la finalul studiului. Este important ca to¡i pacien¡ii
care au intrat în studiu så fie urmåri¡i pânå la ie¿irea din
studiu. Dacå o parte dintre pacien¡i au fost pierdu¡i din
urmårire numim acest lucru «drop out», iar o ratå micå

de drop out ne garanteazå calitatea studiului. De ce nu
este indicat så pierdem pacien¡i din urmårire? Existå
mai multe moduri în care pierderea pacien¡ilor din
eviden¡å afecteazå veridicitatea concluziilor:
a. Dacå pacien¡ii din drop-out s-au pierdut din cauza

efectelor adverse ale tratamentului, atunci absen¡a
lor din analiza statisticå ar conduce la o supraes-
timare a beneficiului adus de tratament

b. Dacå pacien¡ii din drop-out s-au pierdut din cauza
decesului trebuie cunoscutå aceastå situa¡ie, deoa-
rece decesul poate avea legåturå cu tratamentul sau
poate fi cauzat de un eveniment independent de
tratament (ex. un accident de circula¡ie, de muncå
etc.).
Care este limita acceptabilitå¡ii pierderii din urmårire?
A¿a cum am aråtat ¿i în articolul privind studiile

prognostice (Sgarburå et al, 2006), existå câteva reguli.
O pierdere mai mare de 20% dintre pacien¡i aduce
prejudicii serioase calitå¡ii studiului. Jurnalele de cali-
tate nu publicå studii cu follow-up mai mic de 80%
(de ex., ACP Journal Club ¿i Evidence Based Medi-
cine, dupå Straus et al.)

Nu este de ajuns ca to¡i pacien¡ii så fie urmåri¡i. Ei
trebuie urmåri¡i un timp suficient de lung pentru a ne
da seama de efectele tratamentului. Un studiu privind
un medicament antiepileptic care are urmårire 100%
la o lunå este categoric neconcludent.

Un studiu publicat în 2003 în New England Journal
of Medicine (Krack et al.) prezintå evolu¡ia pacien¡ilor
cu stimulare cerebralå profundå la 5 ani de la interven-
¡ie. Dintre cei 49 de pacien¡i înrola¡i, 4 au fost pierdu¡i
la follow-up ceea ce înseamnå 8,16%. În studiu au
decedat 3 pacien¡i (6,12%). În conformitate cu regula
„dar dacå…“ (Sgarburå et al., 2006), putem evalua cel
mai prost scenariu („worst case scenario“) presupunând
cå pacien¡ii pierdu¡i din observa¡ie au decedat ¿i ei.
Atunci rata de deces este de 14,28%. Pentru e¿antionul
de 49 de pacien¡i din studiu între cele douå procente
nu existå o diferen¡å semnificativå (p-value = 0.18).

Un studiu publicat în 2006 în New England Journal
of Medicine (SAINT1 trial investigators) cerceteazå
eficacitatea NXY-059 în accidentul vascular acut
ischemic într-un studiu randomizat, dublu-orb, contro-
lat placebo. Rezultatele sunt evaluate la 90 de zile cu
ajutorul scalei Rankin modificate pentru dizabilitate
¿i cu ajutorul indicelui Barthel ¿i s-au realizat evaluåri

Tabelul 2
Avantajele ¿i dezavantajele principalelor metode de randomizare

Tip Avantaje Dezavantaje

U¿or de utilizat Poate genera loturi inegaleSimplå
Nepredictibilå Poate så nu echilibreze factorii de prognostic

Poate så nu echilibreze factorii de prognosticÎn bloc Asigurå numår aproape egal de pacien¡i în fiecare
grup U¿or predictibilå

Poate echilibra doar câ¡iva factori de prognosticStratificatå ¿i
în bloc

Asigurå numår aproape egal de pacien¡i în fiecare
lot ¿i echilibreazå factorii de prognostic U¿or predictibilå

Necesitå ca toate caracteristicile pacien¡ilor
anterior inclu¿i så fie disponibile (dificilå)

Prin
minimizare

Poate echilibra câ¡iva factori de prognostic

Poten¡ial predictibilå ¿i nu strict aleatorie
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clinice intermediare la 24 ¿i 72 ore, 7 ¿i 30 de zile.
Rezultatele aratå cå s-a înregistrat o diferen¡å semnifi-
cativå în ceea ce prive¿te reducerea dizabilitå¡ii între
pacien¡ii trata¡i cu NXY-059 ¿i cei trata¡i cu placebo,
dar nu au existat diferen¡e semnificative în ceea ce
prive¿te alte criterii. Pentru urmårirea unui astfel de
obiectiv prognostic („outcome“), un interval de urmå-
rire de 90 de zile este suficient.

5. Analiza pacien¡ilor

Odatå ce pacien¡ii sunt repartiza¡i într-un grup de
studiu, este important så råmânå a¿a pânå la finalul
studiului. În caz contrar, este afectatå calitatea randomi-
zårii. S-a observat înså cå existå diferen¡e semnificative
între pacien¡ii care î¿i iau (complian¡i) ¿i cei care nu-¿i
iau (necomplian¡i) medica¡ia, chiar dacå apar¡in lotului
placebo. Pacien¡ii care trec dintr-un grup de medica¡ie
în celålalt sau cei care påråsesc studiul au anumite
caracteristici de aceea analizarea lotului råmas, fårå a
lua în calcul ¿i ace¿ti pacien¡i, ar modifica echilibrul
loturilor. Pentru a påstra valoarea randomizårii realizate
la începutul studiului, trebuie så analizåm loturile a¿a
cum au fost ele alocate ini¡ial ceea ce se nume¿te
„intention-to-treat“ analysis. A¿adar atunci când citim
un RCT trebuie så cåutåm la design-ul studiului aceste
cuvinte cheie care garanteazå corectitudinea analizei.

Spre exemplu, studiul privind eficacitatea rt-PA în
accidentul vascular ischemic acut (Stroke rt-PA study
group, NEJM, 1995) cu un design randomizat în bloc
¿i stratificat a beneficiat de analizå statisticå de tip
„intention-to-treat“.

6. Dublu-orb vs. simplu-orb

Designul orb este motivat atât de atitudinea pacien-
¡ilor fa¡å de tratament cât ¿i de modalitatea în care
medicii raporteazå efectele tratamentului. Atunci când
pacien¡ii ¿tiu cå apar¡in grupului placebo nu mai sunt
complian¡i la tratament. De aceea, designul simplu-
orb presupune cå pacien¡ii nu ¿tiu cårui grup terapeutic
au fost repartiza¡i. Atunci când medicii ¿tiu faptul cå
un anumit pacient a fost repartizat grupului placebo,
au tendin¡a de a raporta efectele medica¡iei ca fiind
mai pu¡in benefice decât sunt, în timp ce, dacå ¿tiu cå
pacientul face parte din grupul cu medicamentul stu-
diat, au tendin¡a de a considera medicamentul mai
eficient decât este.

De aceea un design dublu-orb care presupune cå
nici medicul nu ¿tie din ce grup face parte pacientul
consultat este mai demn de încredere decât un design
simplu-orb. Studiul citat mai sus privind eficacitatea
NXY-059 a avut un design dublu-orb la fel ca majori-
tatea covâr¿itoare a studiilor terapeutice de referin¡å.

7. Alte tratamente

Tratamentul studiat reprezintå „interven¡ia“ în timp
ce alte tratamente administrate se denumesc „co-
interven¡ii“. Un design dublu-orb previne administrarea

de co-interven¡ii pacien¡ilor din lotul placebo ceea ce
ar putea modifica semnificativ rezultatele studiului.

IMPORTANºA STUDIULUI

Odatå ce am apreciat cå studiul pe care îl citim
este valid, trebuie så aflåm dacå este un studiu
important din punct de vedere clinic. Din acest punct
de vedere, trebuie så råspundem la 2 întrebåri (Sacket
et al, 2000):

1. Care este magnitudinea efectului terapeutic?
2. Cât de preciså este estimarea efectului tera-

peutic?
Pentru a hotårî dacå utilizåm sau nu un anumit tra-

tament, trebuie så parcurgem 2 pa¿i (Straus et al, 2005):
så gåsim cea mai utilå expresie clinicå a rezultatelor
studiului ¿i så comparåm aceste rezultate cu cele ob¡i-
nute prin altå medica¡ie pentru aceea¿i boalå.

1. Magnitudinea efectului terapeutic

Existå mai multe modalitå¡i prin care poate fi
estimatå magnitudinea efectului terapeutic. În acest
scop vom defini mai multe elemente:
• CER – „control event rate“: reprezintå rata eveni-

mentului negativ în lotul de control/martor. Spre
exemplu, într-un studiu privind eficacitatea medica-
¡iei din scleroza multiplå, CER este definit ca rata
recåderilor în lotul control în timpul de urmårire
dat sau, într-un studiu privind preven¡ia accidentului
vascular la cei care primesc statine, CER este rata
recuren¡ei AVC în lotul placebo în timpul de urmå-
rire (ex. 5 ani).

• EER – „experimental event rate“ reprezintå rata
evenimentului negativ în lotul experimental, cåruia
i se administreazå medica¡ia testatå. Spre exemplu,
EER este rata recåderilor în lotul cåruia i se admi-
nistreazå medica¡ia experimentalå pentru sclerozå
multiplå.

• ARR – „absolute risk reduction“: reprezintå dife-
ren¡a între CER ¿i EER, practic cu cât scade riscul
de recådere/boalå în lotul experimental fa¡å de
lotul de control.

• RRR – „relative risk reduction“: reprezintå raportul
din ARR ¿i CER, adicå practic beneficiul medi-
camentului studiat raportat procentual la control.

• NNT – „number needed to treat“: se calculeazå ca
1/ARR, este un numår întreg, ¿i reprezintå numårul
de pacien¡i pe care trebuie så-i tratåm în lotul experi-
mental pentru a preveni apari¡ia a încå unui eve-
niment negativ.

• ARI – „absolute risk increase“: reprezintå diferen¡a
între efectele adverse apårute la lotul studiat ¿i cel
de control.

• RRI – „relative risk increase“: reprezintå diferen¡a
ratelor efectelor adverse raportatå la rata din lotul
control.
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• NNH – „number needed to harm“: se calculeazå
ca 1/ARI ¿i ne indicå numårul de pacien¡i care
trebuie inclu¿i în lotul experimental pentru a cauza
încå un efect advers.
Pentru NNT ¿i NNH trebuie så precizåm întotdeauna

durata urmåririi. În continuare, pentru a exemplifica,
în tabelul 3 am calculat ace¿ti indici din rezultatele unui
studiu RCT privind eficien¡a terapiei intramusculare cu
interferon ß-1a (IFN ß-1a) la pacien¡ii cu sclerozå
multiplå (Jacobs et al, NEJM, 2000). În acest caz,
numårul de pacien¡i care trebuie trata¡i pentru a preveni
apari¡ia de noi leziuni este de 4. Cu cât NNT este mai
mic, cu atât rezultatele studiului sunt mai impresionate.
Interpretarea NNT este urmåtoarea: este necesar så
tratåm cel pu¡in 4 dintre pacien¡i cu IFN ß-1a pentru a
preveni apari¡ia unei noi leziuni la 18 luni (eviden¡iate
prin IRM cerebral), la unul dintre ei. Invers, cu cât NNH
este mai mare, cu atât tratamentul este mai sigur, pentru
cå este nevoie så tratåm mul¡i pacien¡i înainte ca la unul
dintre ei så aparå efectul advers studiat.

Un alt exemplu dat de Straus et al. este NNT = 10
pentru endarterectomie carotidianå comparativ cu
terapia medicamentoaså: este nevoie så realizåm
endarterectomii la 10 pacien¡i pentru ca la unul dintre
ei så se evite un AVC major sau decesul la 2 ani (lotul
control este protejat în acest caz cu terapie medica-
mentoaså).

2. Precizia estimårii
Estimarea noastrå este preciså dacå intervalul de

încredere 95% are limite apropiate de NNT calculat.
Intervalul de încredere 95% reprezintå intervalul în
care se încadreazå valorile ob¡inute pentru 95% din
e¿antion. Cu cât e¿antionul pe care s-a realizat studiul
este mai mare, cu atât limitele intervalului de încredere
sunt mai apropiate de NNT. Odatå ce cunoa¿tem li-
mitele acestui interval de încredere trebuie så hotårâm
dacå ele sunt semnificative clinic. Dacå limita supe-
rioarå este prea mare atunci s-ar putea så nu aibå rost
så aplicåm un tratament deoarece trebuie så tratåm
prea multe persoane pentru a preveni un eveniment
negativ la un singur pacient.

O aplica¡ie java de pe www.cebm.utoronto.ca
realizeazå calculul NNT cu 95% interval de încredere
în doar câteva secunde dupå introducerea datelor din
articol. Aplica¡ia este gratuitå ¿i disponibilå pentru palm
sau pocket pc astfel încât poate fi utilizatå cu u¿urin¡å
în practicå.

APLICABILITATEA REZULTATELOR

Dacå am constatat cå studiul terapeutic pe care îl
consultåm este valid din punct de vedere ¿tiin¡ific ¿i
important clinic, trebuie så mai råspundem câtorva
întrebåri înainte de a decide så îl aplicåm pacien¡ilor
no¿tri. Întrebårile (Straus et al, 2005) sunt în mare
parte u¿or de intuit de cåtre un clinician experimentat:
1. Este pacientul nostru într-atât de diferit de pacien¡ii

din studiu încât studiul så nu se poatå aplica?
2. Tratamentul este realizabil în unitatea noastrå sani-

tarå?
3. Care este beneficiul ¿i, respectiv, nocivitatea trata-

mentului în cazul pacientului nostru?
4. Care sunt a¿teptårile pacientului nostru legate de

tratament ¿i rezultate?
Råspunsul la primele douå întrebåri ne este mai

u¿or accesibil, dar aplicarea principiilor medicinei
bazate pe dovezi va facilita råspunsul ¿i la a treia între-
bare.

1. Caracteristicile pacientului

O modalitatea de obiectivare a asemånårii dintre
pacientul nostru ¿i pacien¡ii inclu¿i în studiu este
aplicarea criteriilor de includere. Dacå pacientul nostru
råspunde criteriilor de includere în studiu, atunci îi
putem aplica tratamentul studiat. Uneori ne putem lovi
de obstacole pe care le putem bånui ca irelevante clinic
(în unele cazuri vârsta). De aceea este mai important
så aflåm dacå principalele caracteristici legate de pacient
¿i boala sa corespund caracteristicilor pacien¡ilor din
studiu. Existå pu¡ine situa¡ii în care apar deosebiri ma-
jore, iar acestea sunt legate în special de calitatea rås-
punsului imun, comorbiditå¡i ¿i alte idiopatii.

2. Disponibilitatea tratamentului

Disponibilitatea tratamentului nu se referå numai la
prezen¡a unui produs farmaceutic pe pia¡a unei ¡åri, ci
¿i la posibilitå¡ile pe care le are pacientul de a-¿i pro-
cura tratamentul. Aici se pune problema dacå spitalul
poate så realizeze tratamentul/procedura respectivå,
dacå sistemul de asiguråri acoperå terapia sau dacå
pacientul poate suporta singur costul.

Atunci când este vorba despre o interven¡ie, spre
exemplu stimularea cerebralå profundå (DBS), se
pune problema dacå procedura s-a implementat la
nivelul ¡årii ¿i, dacå da, care este amploarea ei – câ¡i

Tabelul 3
Calculele aplicate studiului Jacobs et al., NEJM, 2000

CER EER ARR RRR NNT

118 pacien¡i 132 pacien¡i �CER-EER�
�CER-EER�/

CER
1/ARR

Tratament cu
IFN ? -1a ini¡iat în
timpul primului episod
de SM
• urmårire la 18 luni,
eveniment negativ:
leziuni noi IRM

82% 53% 29% 35% 4
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pacien¡i sunt supu¿i anual interven¡iei (Deuschl et al,
NEJM, 2006).

3. Beneficiu vs. nocivitate

Pentru a estima beneficiile ¿i dezavantajele admi-
nistrårii tratamentului la pacientul nostru putem aplica
douå metode. În oricare caz trebuie cunoscutå o nouå
mårime PEER – „patient’s expected event rate care“,
ca ¿i CER ¿i EER, se referå la evenimentul negativ ce
poate rezulta în absen¡a tratamentului.

a. Metoda pe baza PEER

Aceastå metodå este mai dificilå dar mai riguroaså;
rareori o putem aplica înså în practica clinicå. Existå
patru cåi prin care putem estima valoarea PEER (Straus
et al, 2005):
• Putem så consideråm cå pacientul nostru are acela¿i

risc de a tråi evenimentul negativ ca ¿i pacien¡ii
din lotul control, deci presupunem PEER = CER

• Dacå studiul are un subgrup de pacien¡i cu
caracteristici foarte apropiate celor ale pacientului
atunci putem presupune cå PEER = CER subgrup.
Este înså mai pu¡in probabil så gåsim un pacient
atât de similar subgrupului din studiu.

• Dacå studiul include un ghid de predic¡ie clinicå,
putem utiliza acest ghid pentru a estima PEER

• Putem cåuta o altå lucrare care så descrie prog-
nosticul pacien¡ilor netrata¡i cu tratamentul care ne
intereseazå ¿i så consideråm cå prognosticul lor
este PEER pacientului nostru.
Toate cele patru situa¡ii ne furnizeazå o valoare

PEER. Utilizåm aceastå valoare pentru a calcula NNT-
ul pacientului nostru. De ce are el un NNT diferit din
cel din studiu? Deoarece, a¿a cum am aråtat mai
înainte, pacientul nostru este similar dar nu identic
pacien¡ilor din studiu a¿adar, dacå s-ar constitui un
lot de pacien¡i ca cel pe care dorim så-l tratåm, analiza
lor ar scoate la ivealå mårimi diferite ale CER, EER ¿i
NNT. Valoarea NNT poate fi apopiatå dar este totu¿i
diferitå ¿i o calculåm astfel:

NNTpacient=1 / (PEER x RRR)
Similar calculåm NNH pentru cå ¿i aceastå mårime

este diferitå:
NNHpacient= 1/ (PEER x RRI)
Calculele complicate sunt dificil de realizat fårå

un calculator dar câ¡iva autori au realizat o nomogramå
pentru estimarea NNT similarå celei utilizate pentru
estimare LR în studiile privind diagnosticul, prezentatå
în figura 3 (Chatellier et al, 1996).

b. Metoda pe baza NNT

Aceastå a doua metodå este mai rapidå, înså are un
grad mai ridicat de aproxima¡ie. Folosim un parametru
„f“ care reprezintå frac¡ia, raportul dintre riscul pacien-
tului nostru dacå ar primi doar tratament „control“ ¿i
riscul lotului de control. Pentru un pacient cu risc mai

Figura 3
Nomogramå pentru estimarea NNT (dupå Chatellier)

mare decât lotul control din experiment f > 1, pentru
un pacient cu risc mai mic decât lotul din studiu f este
subunitar. Pentru a afla NNT-ul pacientului nostru
împår¡im pur ¿i simplu NNT-ul din studiu la valoarea f.

Spre exemplu, un pacient aflat într-o stare ceva
mai gravå de deteriorare cognitivå  în boala Alzheimer
poate avea un f = 2 (experien¡a noastrå clinicå sau
alte studii cu astfel de pacien¡i ne spun cå prognosticul
såu la 1 an este de 2 ori mai prost decât al pacien¡ilor
trata¡i cu Donepezil). Într-un astfel de studiu de
estimare a efectelor tratamentului cu Donepezil (dupå
Straus et al.) s-a calculat NNT = 8. În acest caz, pentru
pacientul nostru, împår¡im NNT-ul din studiu la 2 ¿i
ob¡inem NNTpacient = 8/2 = 4. A¿adar beneficiul este
mai mare. Invers, dacå riscul pacientului nostru este
mai mic decât al pacien¡ilor din studiu (estimåm f =
0,8) atunci ob¡inem NNTpacient = 8/0,8 = 10. Beneficiul
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adus de tratament este ceva mai mic dar în continuare
semnificativ. Un „f’“ se define¿te pentru efectele
adverse pe care le poate avea tratamentul asupra
pacientului nostru ¿i putem aplica acest f’ în calcularea
NNHpacient.

4. A¿teptårile pacientului

Dincolo de graba de a aplica un tratament „salva-
tor“, medicul trebuie så estimeze ¿i dorin¡ele pacien-
tului, viziunea acestuia asupra bolii, a¿teptårile sale
de la tratament. Aståzi medicul ¿i pacientul sunt
considera¡i parteneri în alian¡a terapeuticå, iar decizia
terapeuticå trebuie împår¡itå cu pacientul. Modalitå¡ile
prin care medicul sondeazå a¿teptårile pacientului au
fost descrise de varia¡i autori pentru situa¡ii generale
sau pentru anumite boli, spre exemplu neoplazii sau
sclerozå multiplå (Bates ¿i Fredrikson, 2003, Baile et
al, 2000, Back et al, 2005, Sgarburå ¿i Popescu, 2006)
¿i nu este rolul acestui articol så detalieze partea de
comunicare.

Înså din punctul de vedere al medicinei bazate pe
dovezi se poate da o valoare cantitativå poten¡ialului
beneficiu:

• LHH – likelihood of being helped and harmed:
raportul dintre beneficiul adus de terapie ¿i nocivi-
tatea ei.
LHH se calculeazå astfel: LHH = (1/NNT):(1/

NNH). Aplicåm ra¡ionamentul la exemplul dat pentru
calculul NNT: în loc så-i spunem pacientului cu
sclerozå multiplå ca are o ¿anså din patru de a nu
dezvolta noi leziuni într-un interval de 18 luni, putem
så-i dåm o altå informa¡ie. Presupunem cå NNT este
cel calculat mai sus (4) ¿i cå ar avea un NNH = 2400.
Atunci LHH = 0,2/0,0004 = 500 ceea ce se
interpreteazå astfel: pacientul nostru are de 500 de ori
mai multe ¿anse så beneficieze în urma tratamentului
decât så-i facå råu. Putem utiliza NNT ¿i NNH din
studiu ¿i-atunci numårul ob¡inut este aproximativ sau
putem utiliza NNTpacient ¿i NNHpacient..

Studiile terapeutice sunt cheia un practici medicale
încununate de succes. Analiza lor este destul de
complicatå ¿i presupune un spirit critic ascu¡it pentru
detectarea inadverten¡elor metodologice, dar ¿i o capa-
citate de sintezå ¿i cuantificare, bazatå pe o serie de
formule importante. Efortul depus de medic este înså
recompensat de faptul cå reu¿e¿te så ia cele mai bune
decizii clinice.
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