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INTRODUCERE
Diabetul zaharat şi tuberculoza sunt două boli cronice cu impact major asupra
morbidităţii şi mortalităţii la nivel mondial.
În prezent, conform ultimelor date publicate, la nivel global, sunt raportate
peste 400 de milioane de persoane cu diabet zaharat. Mai mult decât atât, peste 2
miliarde de persoane, echivalentul unei treimi din populaţia lumii, sunt infectate cu
Mycobacterium tuberculosis, iar 10 milioane de persoane prezintă tuberculoză
activă. Anual se înregistrează milioane de decese atât din cauza diabetului zaharat,
cât şi din cauza tuberculozei.
Asocierea diabet zaharat – tuberculoză este cunoscută de peste 1000 de ani,
dar date mai recente, din ultimul deceniu, demonstrează importanţa asocierii celor
două afecţiuni. Astfel, s-a stabilit în mod cert faptul că diabetul zaharat creşte riscul
de progresie a infecţiei tuberculoase latente în tuberculoză activă.
Numeroase publicaţii au menţionat că aproximativ un milion din cazurile de
tuberculoză sunt atribuite diabetului zaharat, acest număr fiind aproape egal cu
numărul persoanelor cu coinfecţie HIV – tuberculoză.
Urbanizarea şi modificarea stilului de viaţă au determinat creşterea
prevalenţei diabetului zaharat, sporind astfel co-epidemia diabet zaharat –
tuberculoză, ceea ce poate periclita măsurile implementate în scopul controlului
tuberculozei, în special în ţările cu venituri mici.
Asocierea diabet zaharat – tuberculoză constituie o ameninţare la adresa
sănătăţii întregii populaţii, considerându-se astfel necesar screeningul bidirecţional şi
monitorizarea atentă a acestor pacienţi.
STADIUL CUNOAŞTERII (PARTEA TEORETICĂ)
1.1. DATE EPIDEMIOLOGICE
Diabetul zaharat (DZ) reprezintă una dintre cele mai importante probleme de
sănătate ale secolului în care trăim, fiind o afecţiune cu impact major asupra
morbidităţii şi mortalităţii la nivel mondial. Hiperglicemia cronică determină leziuni
vasculare, DZ fiind astfel un factor de risc independent pentru bolile cardiovasculare,
dar şi una dintre cauzele majore de cecitate, boală cronică de rinichi şi amputaţii
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netraumatice [1, 2]. În plus, DZ a fost asociat cu un risc crescut de depresie [1, 3],
cancer [1, 4], dizabilitate fizică şi psihică [1, 5, 6] şi tuberculoză (TB) [1, 7, 8].
În anul 2017, Federaţia Internaţională de Diabet (IDF) a raportat o prevalenţă
a DZ de 8,8%, la nivel modial existând 424,9 milioane de persoane cu vârsta
cuprinsă între 20 şi 79 de ani cu această afecţiune. Până în anul 2045 este estimată
o creştere a numărului persoanelor cu DZ la 628,6 milioane, corespunzător unei
prevalenţe de 9,9%. Aproape jumătate (212,4 milioane) dintre persoanele cu DZ
sunt nediagnosticate [1]. În România, conform studiului epidemiologic PREDATORR
(PREvalence of DiAbeTes mellitus, prediabetes, overweight, Obesity, dyslipidemia,
hyperuricemia and chRonic kidney disease in Romania), prevalenţa DZ a fost 11,6%
la persoanele adulte, cu vârsta cuprinsă între 20-79 ani [9].
Tuberculoza (TB) este o cauză majoră de morbiditate şi mortalitate la nivel
mondial, aproximativ 1,7 miliarde de persoane, aproape un sfert (23%) din populaţie
fiind infectată cu Mycobacterium tuberculosis. Această categorie de persoane
prezintă astfel infecţie TB latentă (LTBI). Un procent de 5 până la 15% dintre aceştia
vor dezvolta TB activă de-a lungul vieţii [10-12]. În anul 2017, OMS a raportat 10
milioane de cazuri noi de TB, echivalentul unei incidenţe de 133/100.000 de
locuitori/an, 90% fiind adulţi cu vârsta peste 15 ani [10]. În România incidenţa
globală a TB este cea mai mare din Uniunea Europeană şi una dintre cele mai mari
din Europa, în anul 2017 estimându-se 14.000 de cazuri noi de TB, echivalentul unei
incidenţe de 72/100.000 de locuitori/an [13, 14, 15].
În 2017, la nivel mondial, 0,79 milioane din cazurile de TB erau atribuite DZ
[10]. Se estimează că asocierea LTBI-DZ va avea implicaţii în controlul TB la nivel
mondial, făcând imposibilă eradicarea TB până în anul 2035 [16, 17]. În contextul
creşterii alarmante a prevalenţei DZ, în special în ţările cu venituri mici şi mijlocii,
unde incidenţa TB este de asemenea crescută, asocierea celor două afecţiuni
reprezintă o ameninţare la adresa sănătăţii publice [18].
1.2. FACTORI DE RISC
Comorbiditatea DZ-TB este asociată cu numeroşi factori de risc individuali
(vârsta, sexul, indicii antropometrici, fumatul, consumul de alcool, consumul de
droguri, alimentaţia, sedentarismul, antecedentele heredocolaterale de DZ, de TB,
de obezitate, de HTA, tipul DZ, tipul TB, antecedente personale de HTA), dar şi
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determinanţi socio-economici (nivelul educaţional, ocupaţia, veniturile, condiţiile de
locuit, starea civilă, mediul de provenienţă, etnia).
1.3. CARACTERISTICI CLINICE ŞI PARACLINICE
Pacienţii cu co-epidemie DZ-TB prezintă atât simptomatologie, cât şi aspecte
radiografice atipice, fiind astfel dificilă diagnosticarea lor. În plus, persistenţa
examenului

spută

pozitiv

creşte

semnificativ

riscul

rezultatelor

terapeutice

nefavorabile.
Ar trebui luat în considerare screeningul TB la pacienţii cu DZ care prezintă
febră, astenie fizică, apatie, tuse, hemoptizie și durere toracică, aceştia prezentând
de multe ori scădere ponderală şi transpiraţii nocturne ce nu pot fi justificate de
dezechilibrul metabolic [19, 20, 21].
1.4. TRATAMENT
TB asociată DZ este multi drog rezistentă, determinând de asemenea
probleme în ceea ce priveşte interacţiunea dintre medicamente. Este necesară o
monitorizare mai atentă a tratamentului anti TB la pacienţii cu DZ pentru a evalua
răspunsul la tratament, pentru a determina durata tratamentului, pentru detectarea
precoce a oricăror efecte adverse sau interacţiuni medicamentoase și pentru
depistarea precoce a recidivei sau a eșecului terapeutic, fiind astfel nevoie de
ajustarea dozei sau a regimului terapeutic [20, 22].
1.5. PROGNOSTIC
Comorbiditatea DZ-TB se asociază cu un risc crescut de deces, de eşec al
terapiei şi de recidivă a bolii după terminarea tratamentului comparativ cu pacienţii
cu normoglicemie, fiind astfel extrem de important echilibrul glicemic în cazul acestei
categorii de pacienţi.

5

CONTRIBUŢII PROPRII (PARTEA PRACTICĂ)
2.1. IMPORTANŢA TEMEI
În ciuda tuturor măsurilor luate de autorităţi, prevalenţa în continuă creştere a
DZ va determina creşterea prevalenţei TB în ţările în curs de dezvoltare în
următoarele decenii, comorbiditatea DZ-TB reprezentând una dintre cele mai
importante provocări ale programelor de eradicare a TB.
România este ţara cu cea mai mare incidenţă a TB din Uniunea Europeană şi
una dintre cele mai mari din Europa [13, 15], clasându-se de asemenea pe locul doi
în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte rata mortalităţii prin TB [24], cele mai
multe decese fiind înregistrate în regiunea de Sud-Vest Oltenia [14]. Judeţul Dolj se
situează în momentul de faţă pe locul trei în ceea ce priveşte incidenţa globală a TB
în ţara noastră [14, 25].
Mai mult decât atât, prevalenţa DZ în România este una dintre cele mai mari
din Europa [1, 9], în contextul urbanizării rapide, dar şi a stilului de viaţă nesănătos.
Conform datelor menţionate anterior, este necesară implementarea unor
programe de screening bidirecţional şi monitorizare a co-epidemiei DZ-TB, cu
sprijinul necondiţionat al autorităţilor naţionale şi internaţionale, având ca scop
prevenţia, diagnosticul precoce şi tratamentul eficient al acestor pacienţi.
2.2. OBIECTIVELE STUDIULUI
Actualul studiu prezintă următoarele obiective:
 Obiective primare:
 Analiza prevalenţei infecţiei cu MTB la un lot de pacienţi cu DZ,
neselecţionaţi, din judeţul Dolj;
 Analiza istoricului personal de TB şi a altor factori de risc pentru TB la
pacienţii cu DZ şi infecţie cu MTB, comparativ cu lotul martor (pacienţii cu DZ,
fără infecţie cu MTB).
 Obiective secundare:
 Analiza modificărilor pulmonare evidenţiate prin radiografie toracică la
pacienţii cu DZ şi infecţie cu MTB (LOT 1), comparativ cu lotul martor (LOT 2);
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 Analiza simptomatologiei clinice sugestivă de TB activă la pacienţii cu DZ şi
MTB, comparativ cu lotul martor.
2.3. MATERIAL ŞI METODE DE LUCRU
2.3.1. DESIGNUL STUDIULUI
Date generale:
•

Designul studiului: transversal (de prevalenţă, cross-secţional);

•

Perioada desfăşurării studiului;

•

Clinica în cadrul căreia s-a desfăşurat studiul.

Studiul de faţă face parte dintr-un proiect internaţional complex – TANDEM
(Concurrent Tuberculosis and Diabetes Mellitus: Unraveling the causal link and
improving care). Consorţiul multidisciplinar are parteneri în România, Peru, Africa de
Sud şi Indonezia şi, de asemenea, laboratoare, cercetători și clinicieni din Germania,
Marea Britanie şi Olanda. Proiectul TANDEM s-a desfăşurat în România în perioada
2013-2017, în şase Centre de Diabet şi Pneumologie din judeţele Dolj şi Gorj.
Prezentul studiu prezintă un design cross-secţional şi s-a desfăşurat în
perioada februarie 2014 – februarie 2016 în cadrul Clinicii de Diabet, Nutriţie şi Boli
Metabolice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi a Compartimentului de
Diabet din cadrul Clinicii Medicală II a Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova.
Studiul a cuprins screeningul subiecților cu DZ pentru TB, înrolați aleator și
includerea subiecților confirmați a fi eligibili în urma screeningului. În studiu a fost
înrolat un număr de 603 subiecţi adulţi diagnosticaţi cu DZ, participarea acestora
fiind voluntară.
2.3.2. CONSIDERAŢII ETICE
Proiectul TANDEM a fost aprobat de Școala de Igienă și Medicină Tropicală
din Londra – Comitetul de etică al Intervențiilor/Cercetării observaționale și Comisiile
Instituționale de Revizuire din fiecare țară membră a consorţiului (Indonezia,
România, Peru şi Africa de Sud).
Prezentul studiu s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Ghidurilor
pentru Buna Practică Epidemiologică elaborate de International Society for
Pharmacoepidemiology (ISPE), Buna Practică Clinică (GCP) și Declarației de la
Helsinki – actualizată, precum și prin obţinerea consimţământului informat al
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subiectului. Datele personale ale subiecţilor au fost înregistrate pe computer, într-o
bază de date electronică sigură, protejată cu parolă, gestionată central (REDCap).
2.3.3. CRITERII DE INCLUDERE
-

Subiecţi adulţi, cu vârsta peste 18 ani;

-

Subiecţi cu DZ tip 1 sau DZ tip 2;

-

Subiecţi cu domiciliul stabil în România;

-

Semnarea consimțământul informat, în deplină cunoştinţă de cauză.

2.3.4. CRITERII DE EXCLUDERE
-

Subiecţi cu vârsta sub 18 ani;

-

Subiecţi cu DZ gestaţional sau alte forme de DZ;

-

Subiecţi aflaţi în tratament anti TB în momentul înrolării în studiu;

-

Subiecţi care au refuzat să semneze consimțământul informat sau nu îl
puteau semna în deplină cunoştinţă de cauză.

După stabilirea criteriilor de includere şi excludere, toţi subiecţii eligibili au
participat la un interviu, în cadrul căruia s-au înregistrat date socio-economice,
anamnestice, clinice şi paraclinice.
2.3.5. COLECTAREA DATELOR
•

Date demografice: vârstă, sex, etnie, mediu de provenienţă, stare

civilă, nivel educaţional.
În funcţie de vârstă, subiecţii au fost clasificaţi în mai multe categorii: < 40 ani;
40-59 ani; 60-79 ani; ≥ 80 ani.
Etnia a fost clasificată ca: română; rromă.
În ceea ce priveşte starea civilă, subiecţii au fost împărţiţi astfel: căsătoriţi;
necăsătoriţi.
Nivelul educaţional a fost definit în funcţie de nivelul de şcolarizare finalizat de
către subiecţii, astfel: fără şcolarizare formală; mai puţin decât şcoala primară;
şcoala primară; gimnaziu; liceu; colegiu/universitate; studii post-universitare.
•

Date socio-economice: ocupaţie, condiţii economice, condiţii de locuit.

În ceea ce priveşte ocupaţia, subiecţii au fost clasificaţi în funcţie de statutul
pe piaţa muncii în ultimele 12 luni, după cum urmează: bugetar; angajat în mediul
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privat; independent; neplătit; student; casnic; pensionar; şomer (apt de lucru); şomer
(inapt de lucru).
Am utilizat Principal Component Analysis, o procedură statistică, cu scopul de
a realiza un indice al statusului economic în funcţie de bunurile deţinute de fiecare
subiect în parte [23]:
-

deținerea unui cont bancar;

-

tipul de WC: WC cu rezervor; WC tradiţional; latrină cu ventilaţie; bol/găleată;

fără toaletă;
-

sursa principală de apă pentru băut şi gătit: branşament la reţeaua publică;

fântână privată; sursă publică din reţeaua oraşului; fântână publică; de la vecini;
vânzător ambulant de apă; izvor; pârâu, râu, lac, iaz; apă de ploaie; apă îmbuteliată;
-

deţinerea următoarelor bunuri vandabile: aragaz; frigider; cuptor cu

microunde; maşină de spălat; aer condiţionat; ventilator; calculator; televizor; DVD
player; radio/CD player; aparat foto; telefon mobil; bicicletă; motocicletă/scooter;
maşină/camion.
Astfel, subiecţii au fost repartizaţi în patru clase: săraci, clasă de mijloc
inferioară, clasă de mijloc superioară, bogaţi.
Pentru a evalua condiţiile de locuit, s-au înregistrat următoarele date despre
fiecare subiect:
-

dacă locuieşte singur sau nu;

-

câte persoane locuiesc împreună cu acesta;

-

cu cine locuieşte: partenerul(a); copii; părinţi; alte rude; prieteni;

-

unde locuieşte: locuinţă în proprietate personală; locuinţă cu familia; locuinţă

închiriată; cameră închiriată; nu are locuinţă; adăpost (om al străzii).
•

Date

antropometrice:

determinarea

înălţimii,

greutăţii,

CA,

circumferinţei şoldurilor; calcularea IMC, WHR, WHtR.
•

Semne vitale: măsurarea tensiunii arteriale sistolice (TAs), tensiunii

arteriale diastolice (TAd), alurii ventriculare, temperaturii.
•

Antecedente personale patologice: afecţiunile au fost depistate prin

documente medicale anterioare înrolării în studiu şi prin anamneză.
a) DZ: tip DZ, durata DZ, clasificarea tratamentului antidiabetic actual, durata
tratamentului cu metforminum, cu alte antidiabetice orale, respectiv insulină.
În ceea ce priveşte tipul DZ, subiecţii au fost împărţiţi în DZ tip 1 şi DZ tip 2.
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În funcţie de durata DZ, subiecţii au fost clasificaţi în următoarele categorii:
caz nou; <1 an; 1-5 ani; 6-15 ani; >15 ani.
Tratamentul antidiabetic actual a fost clasificat după cum urmează:
-

subiecţi fără tratament;

-

tratament cu metforminum;

-

tratament cu alte antidiabetice orale asociate sau nu la metforminum:

gliclazidum, glimepiridum, glipizidum, gliquidonum, repaglinidum, acarbosum,
sitagliptinum, exenatidum o dată/săptămână (QW), exenatidum de două ori/zi (BID),
lixixenatidum;
-

tratament cu insulină.
Durata tratamentului atât cu metforminum, cât şi cu alte antidiabetice orale,

respectiv insulină a fost repartizată în următoarele categorii: <1 an; 1-5 ani; 6-15 ani;
>15 ani.
b) Complicaţii ale DZ şi comorbidităţi: amputaţii; by-pass sau stent la nivelul
membrelor inferioare; răni nevindecate (cu durata peste 3 luni); infarct miocardic;
accident vascular cerebral (AVC); by-pass sau stent cardiac sau chirurgie cardiacă;
angină sau insuficienţă cardiacă; HTA; hipercolesterolemie; hipertrigliceridemie;
suprapondere / obezitate; cataractă sau aplicaţii laser; glaucom; cecitate (nontraumatică); dificultăţi de vedere; boală cronică de rinichi (BCR).
De asemenea, s-a analizat prezenţa tratamentului antihipertensiv şi a
tratamentului cu statine.
c) Antecedente personale patologice de TB:
-

subiecţii au fost întrebaţi de câte ori au fost diagnosticaţi cu TB, cât timp a

trecut de la diagnosticul de TB (<6 luni în urmă; 6-12 luni în urmă; >1 an în urmă);
-

s-a analizat durata tratamentului anti TB efectuat în antecedente, fiind

repartizat în trei categorii: <1 lună; 1-5 luni; >5 luni.
•
-

Expunere la TB:

antecedente heredocolaterale de TB – rude de gradul I: părinţi, copii, fraţi,

surori;
-

proximitate faţă de pacienţi cu TB: subiectul a fost întrebat dacă a avut

contact prelungit, în afara locuinţei, cu persoane cu TB activă; dacă a locuit cu
cineva cu TB activă: în aceeaşi casă, în aceeaşi cameră, în acelaşi pat; dacă a
locuit, lucrat sau a făcut voluntariat în adăposturi pentru cei fără locuinţă, închisoare,
unitate de dezintoxicare, spitale sau alte unităţi medicale.
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•

Simptomatologie clinică sugestivă de TB: scădere ponderală, tuse,

febră/subfebrilităţi, dispnee, durere toracică, transpiraţii nocturne.
Modificarea ponderală neintenţionată (în ultimele trei luni) a fost clasificată
astfel:
-

scădere ponderală <5 kg;

-

scădere ponderală 5-10 kg;

-

scădere ponderală ≥10 kg;

-

fără modificări;

-

creştere ponderală <5 kg;

-

creştere ponderală ≥5 kg.
În ceea ce priveşte tusea, subiecţii au fost întrebaţi date referitoare la durata

tusei, caracterul productiv al tusei, prezenţa sângelui în spută.
•

Screeningul infecţiei TB: IDR la PPD.

Rezultatul IDR la PPD a fost considerat pozitiv la o valoare ≥ 10 mm.
•

Screeningul TB active: radiografie toracică.

Rezultatele radiografiei toracice au fost clasificate după cum urmează:
-

normală;

-

anormală – posibil TB activ;

-

anormală – posibil TB inactiv;

-

anormală – nu sugerează TB.
•

Date referitoare la vaccinarea BCG: prezenţa cicatricii BCG.

•

Date referitoare la factori comportamentali: fumat, consum de alcool.

Referitor la fumat, subiecţii au fost împărţiţi în următoarele categorii: fumători,
foşti fumători şi nefumători.
Au fost consideraţi fumători subiecţii care fumau, zilnic sau ocazional, mai
mult de o ţigară pe zi şi subiecţii care au renunţat la fumat de mai puţin de un an.
Au fost consideraţi foşti fumători subiecţii care au renunţat la fumat de mai
mult de un an.
Au fost consideraţi nefumători subiecţii care nu au fumat niciodată.
De asemenea, s-au înregistrat date referitoare la vârsta la care subiectul a
început să fumeze (<10 ani; 10-20 ani; 20-30 ani; >30 ani), perioada în care
subiectul a fumat (<5 ani; 5-10 ani; 10-20 ani; >20 ani), numărul de ţigări fumate pe
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zi (<10; 10-19; 20-39; 40-59; ≥60), perioada care a trecut de când subiectul a
renunţat la fumat (<5 ani; 5-10 ani; 10-20 ani; >20 ani).
În ceea ce priveşte consumul de alcool, s-au înregistrat date referitoare la
frecvenţa consumului de alcool (zilnic; 1-4 zile/săptămână; 5-6 zile/săptămână; 1-3
zile/lună; mai rar de o dată pe lună).
•

Date referitoare la administrare de corticosteroizi în momentul înrolării

în studiu, cale de administrare (oral, inhalator, topic, intravenos, intramuscular),
durata corticoterapiei (<2 săptămâni, ≥2 săptămâni), sau corticoterapie în ultimele 30
de zile.
•
-

Analize de laborator:

HbA1c: rezultatele au fost împărţite în mai multe categorii: <7%; 7-7,9%; 8-

8,9%; 9-9,9%; 10-10,9%; 11-11,9%; 12-12,9%; 13-13,9%; >14%;
-

colesterol total;

-

trigliceride;

-

creatinină serică;

-

calcularea RFGe – categorii: ≥90 ml/min/1,73m2; 60-89,9 ml/min/1,73m2; 45-

59,9

ml/min/1,73m2;

30-45,9

ml/min/1,73m2;

15-29,9

ml/min/1,73m2;

<15

ml/min/1,73m2.
-

RAC – categorii: <30 mg/g; 30-299 mg/g; ≥300 mg/g;

-

prezenţa ITU, etiologia ITU.
Probe de sânge şi urină s-au recoltat, de asemenea, pentru studierea

materialului genetic (ADN sau ARN). Probele vor fi stocate pe o perioadă de 25 ani
în vederea efectuării unor cercetări ulterioare privind asocierea dintre DZ şi TB.
Metode:
a. Determinarea înălţimii, cu ajutorul unui taliometru.
b. Determinarea greutăţii, cu ajutorul unui cântar electronic.
c. Calcularea IMC, conform formulei: IMC = greutatea (kg) / înălţimea2 (m).
Valorile calculate se clasifică astfel:
-

IMC < 18,5 kg/m2 – subpondere;

-

IMC 18,5-24,9 kg/m2 – normopondere;

-

IMC 25-29,9 kg/m2 – suprapondere;

-

IMC 30-34,9 kg/m2 – obezitate grad 1;
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-

IMC 35-39,9 kg/m2 – obezitate grad 2;

-

IMC ≥ 40 kg/m2 – obezitate grad 3.

d. Determinarea CA, circumferinţei şoldurilor, cu ajutorul unui taliometru pentru
circumferinţă.
CA s-a determinat la jumătatea distanţei între rebordul costal şi creasta iliacă.
Valori ale circumferinţei taliei ≥ 80 cm în cazul femeilor, respectiv ≥ 94 cm în cazul
bărbaţilor sunt un indicator al obezităţii abdominale.
Circumferinţa şoldurilor s-a determinat la nivelul trohanterului mare.
e. Calcularea WHR, conform formulei: WHR = circumferinţa taliei (cm) /
circumferinţa şoldurilor (cm), o valoare ≥ 0,85 în cazul femeilor, respectiv ≥ 0,9 în
cazul bărbaţilor, fiind un indicator al obezităţii abdominale.
f. Calcularea WHtR, conform formulei: WHtR = circumferinţa taliei (cm) /
înălţime (cm), o valoare ≥ 0,5 fiind, de asemenea, un indicator al obezităţii
abdominale.
g. Măsurarea TA s-a realizat la subiectul în poziţie şezând, după cinci minute de
repaus, cu manşeta la nivelul inimii, la ambele braţe. Am considerat subiecţi cu HTA
participanţii la studiu care au avut valori ale TAs ≥140 mmHg şi/sau TAd ≥90 mmHg
şi/sau cei cu tratament antihipertensiv la domiciliu.
h. Măsurarea temperaturii s-a realizat la subiectul în poziţie şezând. S-a ridicat
braţul subiectului, s-a aşezat termometrul cu vârful în centrul axilei, paralel cu
toracele. S-a apropiat apoi braţul de trunchi, subiectul având antebraţul flectat pe
regiunea anterioară a toracelui. Termometrul se menţine în această poziţie până la
atenţionarea „bip”. Rezultatele astfel obţinute au fost împărţite în următoarele
categorii:
-

temperatură normală: < 37°C;

-

subfebrilitate: 37-38°C;

-

febră: > 38°C.

i.

Testul cutanat la tuberculină (IDR la PPD), cunoscut şi sub numele de testul

Mantoux, a fost realizat prin injectarea intradermică a 0,1 ml de PPD, ce conţin 5
unităţi de tuberculină, pe faţa internă a antebraţului. Injectarea s-a efectuat cu o
seringă pentru tuberculină, cu tăietura acului orientată în sus. Rezultatul testului a
fost citit la 48-72 ore după administrarea PPD şi a ţinut cont de dimensiunea
induraţiei, nu a eritemului. Diametrul induraţiei s-a măsurat transversal pe axul lung
al antebraţului, rezultatul fiind notat în milimetri. Rezultatul pozitiv al testului cutanat
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la tuberculină a fost considerat la o valoare ≥ 10 mm, toți pacienții având DZ,
comparativ cu o persoană sănătoasă, în cazul căreia testul este considerat pozitiv la
o dimensiune a induraţiei ≥ 15 mm.
j.

Radiografia toracică a fost realizată la distanţă de 2 metri, în incidenţă

postero-anterioară, subiectul fiind poziţionat în ortostatism, în apnee după inspir
profund sau după expir forţat.
k. Vaccinul BCG se administrează la nou-născuţi, până la vârsta de 2 luni sau la
copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 luni, care nu prezintă cicatrice BCG sau care
prezintă o cicatrice sub 3 mm. Se injectează intradermic 0,1 ml de suspensie de
vaccin BCG, pe partea postero-externă a braţului stâng, în treimea medie. Injectarea
se efectuează cu o seringă de 0,5 ml sau 1 ml, cu tăietura acului orientată în sus.
După administrare poate să apară o ulcerație, după vindecare rămânând astfel o
cicatrice specifică.
l.

HbA1c a fost realizată printr-o metodă certificată National Glycohemoglobin

Standardization

Program

(NGSP)

şi

standardizată

Diabetes

Control

and

Complications Trial (DCCT), nefiind necesară recoltarea a jeun.
Subiecţii cu DZ au fost consideraţi aceia cu antecedente personale de DZ şi
cazurile nou diagnosticate, conform criteriilor American Diabetes Association [26]:
-

Valoarea glicemiei a jeun ≥ 126 mg/dl; glicemia a jeun este glicemia recoltată

după o perioadă de post de minim 8 ore; sau
-

Valoarea glicemiei ≥ 200 mg/dl la două ore după administrarea a 75g de

glucoză anhidră, în cadrul TTGO; sau
-

HbA1c ≥ 6,5%; laboratorul trebuie să utilizeze o metodă certificată NGSP şi

standardizată DCCT; sau
-

Glicemie recoltată întâmplător ≥ 200 mg/dl la un pacient cu simptome clasice

de hiperglicemie;
-

În absența hiperglicemiei fără echivoc, diagnosticul de DZ necesită două

rezultate modificate ale testului de la același eșantion sau la două probe diferite.
m. Colesterolul total s-a recoltat a jeun, după un post de 12-14 ore.
Hipercolesterolemia s-a definit la subiecţii cu valoarea colesterolului total ≥
200 mg/dl şi/sau tratament cu statine la domiciliu.
n. Trigliceridele: proba s-a recoltat a jeun, după un post de 12-14 ore.
Hipertrigliceridemia s-a definit la subiecţii cu valoarea trigliceridelor ≥ 150
mg/dl sau în tratament cu fibrați sau alte medicamente hipolipemiante.
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o. Creatinina serică s-a recoltat a jeun.
p. RFGe s-a calculat conform ecuaţiei Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration (CKD-EPI): RFGe = 141 x min (SCr / κ, 1) α x max (SCr / κ, 1) -1,209 x
0,993 Media x 1.018 [dacă este femeie] x 1.159 [dacă este negru].
q. RAC: s-a recoltat o probă de urină spontană (prima urină de dimineaţă).
BCR s-a definit ca valoarea RFGe < 60 ml/min/1,73 m2 şi/sau valoarea RAC ≥
30 mg/g. Valorile obţinute s-au clasificat astfel:
-

BCR stadiul 1: RFGe ≥ 90 ml/min/1,73 m2 + RAC ≥ 30 mg/g;

-

BCR stadiul 2: RFGe 60-89,9 ml/min/1,73 m2 + RAC ≥ 30 mg/g;

-

BCR stadiul 3a: RFGe 45-59,9 ml/min/1,73 m2 +/- RAC ≥ 30 mg/g;

-

BCR stadiul 3b: RFGe 30-44,9 ml/min/1,73 m2 +/- RAC ≥ 30 mg/g;

-

BCR stadiul 4: RFGe 15-29,9 ml/min/1,73 m2 +/- RAC ≥ 30 mg/g;

-

BCR stadiul 5: RFGe <15 ml/min/1,73 m2 +/- RAC ≥ 30 mg/g.

2.4. ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR
Datele au fost înregistrate pe computer, într-o bază de date electronică
(REDCap), apoi au fost transferate în Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) varianta 22.0 (IBM, Armonk, New York, SUA), codificate şi analizate cu
ajutorul acestui program. Datele au fost analizate în funcţie de prezenţa sau absenţa
infecţiei TB la subiecţii incluşi în studiu. Valoarea p ≤ 0,05 a fost considerată
semnificativă statistic.
Am utilizat testul chi-pătrat pentru a compara procentele între cele două
grupuri. Distribuţiile variabilelor continue au fost testate pentru normalitate utilizând
testul Kolmogorov-Smirnov; datele cu distribuţie Gaussiană au fost prezentate ca
medie ± deviaţie standard (DS); datele care nu au fost distribuite normal au fost
prezentate ca mediană şi interval interquartile (IQR). Pentru a determina semnificaţia
diferenţelor dintre grupuri au fost folosite testul T Student şi ANOVA pentru
compararea mediilor, respectiv testele Mann-Whitney U şi Kruskal-Wallis pentru
compararea medianelor.
De asemenea, am utilizat: corelaţii Pearson, corelaţii Spearman, regresie
logistică, testul Levene, Principal Component Analysis, intervale de confidenţă 95%
(IC 95%).
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2.5. REZULTATE ŞI DISCUŢII
1. Obiectivul primar: Analiza prevalenţei infecţiei cu MTB la un lot de pacienţi
cu DZ, neselecţionaţi, din judeţul Dolj
Au fost înrolaţi în studiu 603 subiecţi cu DZ, care au îndeplinit criteriile de
includere şi de excludere. Dintre aceştia, 53,2% au fost femei şi 46,8% au fost
bărbaţi. Majoritatea subiecţilor s-au încadrat în grupa de vârstă 60-79 ani (45,9%),
urmată îndeaproape de grupa de vârstă 40-59 ani (45,1%).
Majoritatea subiecţilor au prezentat DZ tip 2 (88,9%). Durata DZ (mediană
[IQR]) a fost 8,00 [12,00] ani, cei mai mulţi dintre subiecţi (41,4%) încadrându-se în
grupa 6-15 ani. În ceea ce priveşte tratamentul antidiabetic din momentul efectuării
interviului, un procent mare de subiecţi (66%) au avut tratament cu metforminum. De
asemenea, un procent mare de subiecţi au avut tratament cu insulină (67,8%), o
posibilă explicaţie pentru acest procent fiind motivul internării, majoritatea subiecţilor
(92,9%) fiind spitalizaţi pentru dezechilibru metabolic.
Un procent important de subiecţi au prezentat HTA (70,6%). De asemenea,
hipercolesterolemia a fost prezentă la 69% dintre subiecţi. Mai mult decât atât,
supraponderea şi obezitatea sunt prezente la peste trei sferturi (79%) dintre
participanţii la studiu. BCR a fost prezentă la peste o treime (38%) dintre subiecţii,
cei mai mulţi având BCR stadiul 2 (11,3%) şi stadiul 3a (10,1%).
Referitor la fumat, majoritatea subiecţilor (53,7%) au declarat că erau
nefumători la momentul includerii în studiu, doar 14,9% fiind fumători, respectiv
31,4% foşti fumători. În plus, un procent semnificativ de subiecţi (56,3%) erau
consumatori de alcool la momentul înrolării, 10,4% dintre ei consumând alcool zilnic.
Aproape toţi subiecţii incluşi în studiu (98,7%) au prezentat cicatrice BCG,
fiind vaccinaţi la naştere.
Antecedente personale patologice (APP) de TB au fost prezente la 3,5%
dintre subiecţii înrolaţi, majoritatea acestora (90,4%) fiind diagnosticaţi cu TB o
singură dată. În cele mai multe cazuri (85,7%) s-a administrat tratament anti TB mai
mult de 5 luni.
Un procent de 5% dintre subiecţi au prezentat antecedente heredocolaterale
de TB, astfel: 3,2% au avut părinţi diagnosticaţi cu TB, în timp ce doar 1,5% au avut
copii cu TB, iar 1,2% au avut fraţi cu TB. Mai mult decât atât, un procent de 11,8%
dintre subiecţii incluşi în studiu au avut contact TB extrafamilial.
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În ceea ce priveşte
te modificarea ponderală,
ponderal aproape jumătate
tate (44%) dintre
subiecţi au prezentat scădere
dere ponderală
ponderal neintenţionată în ultimele 3 luni. Aceasta
poate fi, de asemenea, determinată
determinat de dezechilibrul metabolic, majoritatea
subiecţilor
ilor (92,9%) fiind spitalizaţi
spitaliza din acest motiv.
La momentul înrolării,
rii, 15,4% dintre subiecţi
subiec i au prezentat tuse, având o durată
durat
de peste trei săptămâni
mâni în cazul a peste o treime dintre aceştia
ace tia (35,2%). În plus,
39,6% dintre participanţii au prezentat tuse cu caracter productiv, iar 5,6% dintre cei
cu tuse productivă au afirmat prezenţa
prezen sângelui în spută.. O posibilă
posibil explicaţie a
acestui număr de subiecţii ce prezentau tuse la momentul includerii în studiu poate fi
dată de procentul mare de pacienţi
pacien cu HTA trataţii cu inhibitori ai enzimei de
conversie (IEC) (55% dintre cei cu tuse aveau tratament la domiciliu cu IEC).
Trei sferturi (75,6%) dintre subiecţi
subiec nu au prezentat modifică
ări radiografice la
includerea în studiu. Un procent important de subiecţi
subiec (18%)) au prezentat leziuni ce
sugerează TB inactiv, iar 0,8% dintre participanţii
participan ii la studiu au prezentat modificări
modific
sugestive de TB activ. Alte modificări,
modific
ce nu sugerează TB, au fost prezente în cazul
a 5,6% dintre subiecţi. (Figura 1)
Prevalenţa infecţiei
iei cu MTB a fost 48,4%, aproape jumătate
tate dintre subiecţii
subiec
înrolaţii în studiu prezentând test cutanat la tuberculină
tuberculin pozitiv. (Figura 2)

0.8%
18.0%

75.6%

5.6%

Normal
Anormal – posibil TB inactiv

Anormal – posibil TB activ
Anormal – nu sugerează
sugereaz TB

Figura 1. Repartiţia
Reparti lotului în funcţie
ie de interpretarea Rx toracice
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48.4%

51.6%

IDR pozitiv
IDR negativ

Figura 2. Repartiţia
Reparti lotului în funcţie de IDR la PPD
2. Obiectivul primar: Analiza istoricului personal de TB şii a altor factori de risc
pentru TB la pacienţii
ii cu DZ şi infecţie cu MTB (LOT 1), comparativ cu lotul
martor (LOT 2)
Datele demografice ale subiecţilor
subiec ilor sunt prezentate în Tabelul 1.
Tabel 1. Date demografice
IDR la PPD
IDR +
IDR Sex
Femei
Bărbaţi
Vârsta (categorii)
< 40 ani
40-59 ani
60-79 ani
> 80 ani
Vârsta (ani) (mediană [IQR])
Etnie
Română
Rromă
Mediu de provenienţă
Urban
Rural
Stare civilă

p (IDR+
vs IDR-)

Total

<0,001

319 (100%)
280 (100%)

120 (37,6%)
170 (60,7%)

199 (62,4%)
110 (39,3%)

22 (47,8%)
152 (56,3%)
115 (41,7%)
1 (14,3%)
58,00 [15,00]

24 (52,2%)
118 (43,7%)
161 (58,3%)
6 (85,7%)
61,00 [15,00]

287 (48,5%)
3 (42,9%)

305 (51,5%)
4 (57,1%)

0,767

592 (100%)
7 (100%)

158 (46,7%)
131 (51,4%)

180 (53,3%)
124 (48,6%)

0,264

338 (100%)
255 (100%)

Căsătoriţi

236 (50,4%)

232 (49,6%)

Necăsătoriţi

48 (39,3%)

74 (60,7%)

Fără şcolarizare formală
ă

2 (20%)

8 (80%)

10 (100%)

Mai puţin decât şcoala
coala primară
primar

1 (12,5%)

7 (87,5%)

8 (100%)

Şcoala primară

32 (48,5%)

34 (51,5%)

66 (100%)

Gimnaziu

97 (48,7%)

102 (51,3%)

0,002
0,002

0,029

46 (100%)
270 (100%)
276 (100%)
7 (100%)
59,00 [15,00]

468 (100%)
122 (100%)

Nivel educaţional

0,016

199 (100%)

Liceu

132 (53,7%)

114 (46,3%)

246 (100%)

Colegiu/universitate

19 (33,3%)

38 (66,7%)

57 (100%)

Studii post-universitare

1 (33,3%)

2 (66,7%)

3 (100%)
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Infecţia
ia cu MTB se regăseşte
reg
te în procent semnificativ mai mare la subiecţii
subiec
care locuiau cu copiii (53,5%), în timp ce 46,5% dintre cei fără
f
infec
infecţie
cu MTB
locuiau cu copiii.
Majoritatea pacienţilor
ilor (52,7%) cu TA ≥ 140/90 mmHg (cu şi
ş fără tratament)
au prezentat infecţie
ie cu MTB.
Infecţia
ia cu MTB se regăseşte
reg
te în procente semnificativ statistic mai mari la
subiecţii fumători şi foşti
ti fumători,
fum
comparativ cu cei fără infecţie
ie cu MTB. (Figura 3)
70%

59.6%

56.8%

60%

43.2%

50%

61.1%

40.4% 38.9%

40%
30%

IDR +
IDR -

20%
10%
0%

Fumător

Fost fumător Nefumător

Figura 3. Repartiţia lotului în funcţie de IDR şi statutul de fumător
fum
Procentul subiecţilor
ilor cu infecţie
infec ie cu MTB este semnificativ statistic mai mare în
rândul consumatorilor de alcool (52,8%), comparativ cu cei cu IDR negativ (47,2%).
Procentul subiecţilor
ilor vaccinaţi
vaccina BCG a fost similar în cele două
ă loturi studiate.
Deşii procentul subiecţilor
subiec ilor cu antecedente personale patologice care au
prezentat IDR pozitiv este dublu comparativ cu cei cu IDR negativ (66,7% vs 33,3%),
diferenţa dintre cele două grupuri nu a atins semnificaţia
semnifica statistică
ă. APP de TB au
fost prezente la 21 de subiecţi
subiec i (3,6%), 14 (4,9%) având IDR pozitiv şi 7 (2,3%) cu
IDR negativ.
Infecţia
ia cu MTB se întâlneşte
întâlne
într-un
un procent de aproape două
dou ori mai mare la
subiecţiiii cu antecedente heredocolaterale de TB şii contact TB extrafamilial,
comparativ cu lotul fără infecţie
infec
cu MTB (65,6% vs 34,4%).. Infecţia
Infec
cu MTB se
întâlneşte într-un
un procent de două
dou ori mai mare la subiecţiiii cu antecedente
heredocolaterale de TB, comparativ cu lotul fără
f
infecţie
ie cu MTB (68,2% vs 31,8%).
31,8%)
Infecţia cu MTB se regăse
seşte în procent de două ori mai mare în rândul subiecţilor
subiec
cu contact TB extrafamilial, comparativ cu IDR negativ (65,2% vs 34,8%).
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3. Obiectivul secundar: Analiza modificărilor pulmonare evidenţiate prin
radiografie toracică la pacienţii cu DZ şi infecţie cu MTB (LOT 1), comparativ
cu lotul martor (LOT 2)
Modificările radiografice pulmonare sugestive de TB activ şi inactiv au fost
mai frecvente în rândul subiecţilor cu infecţie cu TB latentă, comparativ cu lotul IDR
martor. În ceea ce priveşte genul şi vârsta, nu s-au constatat diferenţe semnificative
statistic în niciunul din cele două loturi studiate, în funcţie de rezultatul radiografiei
pulmonare.
În lotul subiecţilor cu DZ şi infecţie cu MTB, modificările radiografice sugestive
de TB activ şi inactiv au fost mai frecvente la cei ce provin din mediul rural,
comparativ cu mediul urban. De asemenea, procentul cel mai mare al modificărilor
sugestive de TB inactiv se regăseşte la casnici şi pensionari, iar modificările de TB
activ sunt mai frecvente la neplătiţi şi pensionari.
În ceea ce priveşte istoricul personal de TB, diferenţe semnificative statistic sau constatat la lotul IDR pozitiv (p=0,002), în funcţie de aspectul radiografic
pulmonar, atât leziunile de TB activ, cât şi TB inactiv fiind mai frecvente la subiecţii
cu APP de TB. În ceea ce priveşte istoricul familial şi extrafamilial de TB, s-au
constatat diferenţe semnificative statistic (p=0,003) la lotul IDR pozitiv, în funcţie de
aspectul rx pulmonar, leziunile de TB inactiv fiind mai frecvente la subiecţii cu
antecedente familiale şi extrafamiliale, comparativ cu cei fără antecedente.
4. Obiectivul secundar: Analiza simptomatologiei clinice sugestivă de TB
activă la pacienţii cu DZ şi MTB, comparativ cu lotul martor
Simptomatologia sugestivă de TB activ a fost mai frecventă la subiecţii care
au prezentat valoarea HbA1c peste 10%, la fumători şi foşti fumători şi la
consumatorii de alcool.
CONCLUZII FINALE
Studiul realizat cuprinde evaluarea prevalenţei infecţiei cu MTB, analiza
factorilor de risc pentru TB, dar şi a modificărilor radiografice pulmonare şi a
simptomatologiei sugestive de TB activă la un lot de subiecţi adulţi cu DZ din judeţul
Dolj, ce au fost înrolaţi în proiectul internaţional TANDEM.
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Studiul nostru a condus la elaborarea următoarelor concluzii, care pot avea
aplicabilitate în practica clinică în ceea ce priveşte prevenirea, dar şi amânarea
apariţiei infecţiei cu MTB şi a factorilor de risc pentru TB activă:


Prevalenţa infecţiei cu MTB a fost 48,4% în rândul subiecţilor cu DZ

înrolaţi în studiu. Comparativ, prevalenţa în populaţia generală a României a fost mai
mică (44,7%) [18].


Un procent important de subiecţi (18%) au prezentat leziuni ce

sugerează TB inactiv, iar 0,8% dintre participanţii la studiu au prezentat modificări
sugestive de TB activ. Comparativ, în 2015, frecvenţa cazurilor noi de TB activ în
populaţia generală a României a fost 0,1% [17], fiind un procent mult mai mic
comparativ cu cel rezultat din screeningul subiecţilor cu DZ înrolaţi în studiul nostru.


3,5% dintre subiecţii incluşi în studiu au precizat, anamnestic, APP de

TB, majoritatea (90,4%) fiind diagnosticaţi cu TB o singură dată. Acest procent este
mult mai mic decât procentul subiecţilor cu leziuni radiografice de TB inactiv, fapt
explicat prin lipsa de recunoaştere a simptomelor TB de către pacienţi, acestea fiind
nespecifice, putând fi confundate cu simptome ale dezechilibrului metabolic; de
asemenea, dacă simptomatologia nu a fost severă, nu a determinat pacientul să se
prezinte la medic. O altă explicaţie a procentului mai mic de subiecţi cu APP de TB,
comparativ cu cei cu leziuni de TB inactiv poate fi reprezentată de accesul limitat la
serviciile medicale în unele zone defavorizate. Astfel, o parte dintre subiecţi nu au
putut fi diagnosticaţi cu TB, vindecându-se spontan, fără tratament anti TB. Ca
urmare, condiţiile economice şi educaţia sunt extrem de importante în vederea
prevenţei, diagnosticării şi managementului eficient.


Tratamentul anti TB efectuat la diagnosticul TB din antecedente a fost

administrat pe o perioadă mai mare de 5 luni la majoritatea subiecţilor (85,7%).


Infecţia cu MTB a fost mai frecvent întâlnită la subiecţii de sex

masculin, mai tineri, căsătoriţi, din mediul rural, care au finalizat învăţământul
gimnazial şi liceal, la cei cu TA ≥ 140/90 mmHg, cei care locuiau cu copiii, la fumători
şi foşti fumători şi la consumatorii de alcool.


De asemenea, infecţia cu MTB (relevată prin IDR +) a fost mai

frecventă la subiecţii cu APP de TB şi la cei cu istoric familial şi/sau cu contact
extrafamilial de TB, în special la persoanele care au lucrat în spitale sau alte unităţi
medicale.
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Procentul subiecţilor vaccinaţi BCG a fost similar în cele două loturi de

subiecţi, cu IDR pozitiv şi IDR negativ, explicaţia putând fi dată de durata imunităţii
după vaccinare, existând date care semnalează o scădere a imunităţii după o
perioadă de 10 ani, vaccinarea realizându-se la nou-născuţi.


Modificările radiografice sugestive de TB activ şi inactiv au fost mai

frecvente în lotul subiecţilor cu infecţie cu MTB, comparativ cu lotul martor, așa cum
era de așteptat.


În lotul subiecţilor cu infecţie cu MTB, leziunile radiografice sugestive

de TB activ şi inactiv au fost mai frecvente la cei ce provin din mediul rural.
Modificările sugestive de TB inactiv s-au întâlnit mai frecvent la casnici şi pensionari,
iar modificările de TB activ la neplătiţi şi pensionari.


De asemenea, în lotul subiecţilor cu infecţie cu MTB atât modificările

radiografice sugestive de TB activ, cât şi inactiv, s-au întâlnit mai frecvent la subiecţii
cu APP de TB şi la cei cu istoric familial şi/sau cu contact extrafamilial de TB.


Simptomatologia sugestivă de TB activ a fost mai frecventă la subiecţii

care au prezentat valoarea HbA1c peste 10%, la fumători şi foşti fumători şi la
consumatorii de alcool.
Deşi numărul de cazuri de TB la subiecţii cu DZ este redus, prevalenţa este
mai mare decât în populaţia generală, DZ fiind considerat un factor de risc pentru
TB. Screeningul TB de rutină este dificil de efectuat din motive economice, dar se
recomandă screeningul prin radiografie toracică la pacienţii cu DZ ce prezintă
simptome și semne sugestive pentru TB activ, urmată de Xpert MTB/RIF, dacă sunt
prezente modificări ale radiografiei toracice [27].
Prevalenţa în continuă creştere a DZ va influenţa de asemenea prevalenţa
infecţiei cu MTB, eradicarea TB fiind practic imposibilă în absenţa reducerii incidenţei
DZ.
Ca urmare, se impune necesitatea vitală de a stopa epidemia globală a DZ,
ca parte a strategiei de control a TB, prin orientarea programelor naţionale şi prin
management integrat eficient din partea clinicienilor în cazul ambelor afecţiuni.
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CONTRIBUŢIE SPECIALĂ
Lucrarea de faţă reprezintă primul studiu din România care a avut ca obiectiv
analiza prevalenţei tuberculozei pulmonare la pacienţii cu diabet zaharat (din
cercetările noastre privind studiile populaţionale publicate până în momentul actual).
De asemenea, această lucrare este primul studiu din ţara noastră care
analizează prezenţa factorilor de risc pentru tuberculoza pulmonară, dar şi aspectul
radiografic pulmonar şi simptomatologia sugestivă de tuberculoză pulmonară activă
la pacienţii cu diabet zaharat.
Mai mult decât atât, acesta este primul studiu care a analizat frecvenţa
antecedentelor personale patologice de tuberculoză pulmonară la subiecţii cu diabet
zaharat care prezintă sechele de tuberculoză evidenţiate la radiografia toracică.
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