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BOLI INFEC}IOASE: FDA a aprobat primul medicament de prevenire a 
infec]iei HIV CARDIOLOGIE: Ticagrelor, recomandat în  angina instabil` 
DIABETOLOGIE: Metformin: ce vine dup`? GENETICÃ: Hemocromatoza, 
o afec]iune subdiagnosticat`? NEUROLOGIE: Toxina botulinic` de tip A 

amelioreaz` tremorul din scleroza multipl` OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE: Boala inflamatorie 
pelvin` subclinic`, cauz` semnificativ` de infertilitate ONCOLOGIE: Actualit`]i în tratarea 
melanomului avansat ORTOPEDIE: Doza prag a vitaminei D pentru prevenirea fracturilor la 
vârstnici PEDIATRIE: Tendin]e în administrarea antibioticelor la copii PSIHIATRIE: Escitalopramul 
poate preveni depresia la pacien]ii cu hepatit` cronic` C UROLOGIE: Inciden]a infec]iilor tractului 
urinar dup` corectarea endoscopic` a refluxului vezicoureteral
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DE GARDå

Studiile CORRECT 
[i ALSYMPCA: noi 
promisiuni de la Bayer 
Oncology

PERSPECTIVE

“Identificarea prospectivă a stării de 
purtător al alelei CYP2C19*2 ar 
putea permite personalizarea 
tratamentului antiplachetar, făcând 
posibilă reducerea numărului de 
complicaţii cardiovasculare 
importante post-PCI. În plus, testul 
de genotipare rapidă este sensibil și 
specific și se poate efectua facil, 
chiar la patul bolnavului”
MEDICINA PERSONALIZATĂ ÎȘI FACE LOC ȘI ÎN DOMENIUL 
CARDIOLOGIEI. Mai multe detalii, în Editorial, pagina 4, și 
în Raportul de Gardă, pagina 11.
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Domeniul care a pierdut 
pariul cu timpul.

Vorbim despre cardiologie [i, desi-
gur, o facem la modul relativ. Compa-
rativ cu oncologia, de exemplu, unde 
cercetarea medical` este atât de avan-
sat`, încât suntem nevoi]i s` dedic`m 
mai multe edi]ii, începând cu luna sep-
tembrie, pentru a acoperi întreg spec-
trul inova]iei, care tinde s` modifice 
radical un domeniu complicat, vecin 
pân` acum cu deziluzia [i lipsa de spe-
ran]`. 

Metaforic, în cardiologie s-a gân-
dit [i s-a ac]ionat cu inima, nu cu min-
tea. Cardiologia s-a aflat în centrul 

aten]iei în ultimele dou` decenii, care 
au marcat lansarea mai multor terapii 
care au promis enorm, dar care nu au 
confirmat pe deplin, tocmai pentru c` 
plecau de la un principiu invalidat de 
trecerea timpului: “one size fits all”. 
Etapa blockbusterelor, a medicamen-
telor care erau declarativ eficiente [i 
sigure independent de sex, de greuta-
te, de vârst` sau de condi]iile patoge-
nice asociate, este pe sfâr[ite. 

Revela]ia din mijlocul verii.
Aveam informa]ii în aceast` pri-

vin]`, dar lucrurile au devenit certe în 
acest` var`, când am avut privilegiul 
de a-l cunoa[te pe unul dintre liderii 

Ne întâlnim în fiecare zi pe www.mariusgeanta.ro
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europeni în domeniul cercet`rii în cardiolo-
gie. Neafiliat industriei farmaceutice, profe-
sorul Harald Schmidt, de la Universitatea din 
Maastricht, nu are vocea deloc tremurând`, 
ba dimpotriv`, când afirm` c` “pentru a pre-
întâmpina apari]ia unei complica]ii a hiper-
tensiunii arteriale este nevoie s` trat`m 700 
de pacien]i, conform datelor actuale”. Un ex-
ces evident, despre care pu]ini se pronun]` în 
condi]iile unei infla]ii de medicamente, origi-
nale [i generice, care promit s`-i ajute pe bol-
navii cu hipertensiune arterial`. Dar nu nu-
mai c`, în 699 de cazuri din 700, nu îi ajut` în 
prevenirea complica]iilor, dar încarc` paci-
entul respectiv cu povara efectelor adverse. 

O singur` cale posibil`: spre 
personalizarea tratamentului

Are cuvântul tot profesorul Harald Sch-
midt: “Problema noastr`, acum, este cum îl 
identific`m pe acel bolnav dintre cei 700 care 
beneficiaz` în mod real de pe urma tratamen-
tului antihipertensiv. Ce biomarkeri putem fo-
losi pentru a ac]iona ]intit, eficient [i sigur? Din 
pacate, niciunul, la acest moment”. Cu alte cu-
vinte, pentru înc` o bun` perioad` de timp, tra-
tamentul hipertensiunii arteriale, chiar dac` 
se face conform ghidurilor AHA, ESC sau SRC, 

este înc`rcat de un important grad de empi-
rism. Calea pân` la o terapie personalizat` a 
hipertensiunii arteriale este înc` foarte lung`, 
iar despre asta vom mai vorbi. Dac` sunte]i 
cardiolog, ave]i un dram de onoare profesio-
nal`, privi]i-v` în ochi pacientul, atunci când îi 
prescrie]i un tratament împotriva HTA [i nu-i 
vinde]i iluzii: este mai bun decât nimic, dar de-
parte de ideal. 

O idee mai important` decât un 
personaj.

V-am obi[nuit ca edi]iile de fiecare lun` 
ale revistei Hipocrate s` aib` pe copert` un per-
sonaj reprezentativ al lumii medicale contem-
porane. Facem o excep]ie de aceast` dat` [i 
l`s`m locul unei idei revolu]ionare: tratamen-
tul personalizat cu clopidogrel, despre care 
pute]i citi în Raportul de Gard`. Este mai mult 
decât o [tire, este aproape o revolu     ]ie. Odat` 
cu noile date despre clopidogrel, asist`m la o 
schimbare major` de paradigm` în terapia an-
tiplachetar`, a[a cum informa     ]ii recente despre 
warfarin` tind s` duc` în aceea[i direc]ie. Se 
deschide astfel u[a spre viitor într-un domeniu 
anchilozat în practici care au vagi leg`turi cu 
primul principiu hipocratic: înainte de a face 
bine, s` te asiguri c` nu faci r`u. 

Profesorul Harald Schmidt

V-AM OBI{NUIT 
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