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„COMPENDIU DE TUBERCULOZÅ“ – O APARIºIE
AŞTEPTATÅ
„Compendium of tuberculosis“ – an expected book
Asist. Univ. Dr. Beatrice Mahler
Catedra de Fiziopatologie şi Imunologie I, Universitatea de Medicinå ¿i Farmacie „Carol Davila“,
Bucureşti

Indicatorii epidemiometrici ai tuberculozei în
România înregistrează cele mai ridicate valori din
Europa. Tuberculoza are implicaţii sociale şi economice deosebite, întrucât afectează în special
populaţia la vârsta maximei activităţi profesionale.
În aceste condiţii, se impune a se acorda o atenţie
prioritară unei asemenea probleme de sănătate deosebit de grave. Ţinând seama de condiţionarea plurifactorială a răspândirii tuberculozei, de nivelul
actual al resurselor umane şi materiale disponibile
pentru controlul acestei afecţiuni, este necesară
identificarea şi mobilizarea tuturor resurselor necesare asigurării unui control cât mai eficient al
tuberculozei.
Apariţia compendiului de tuberculoză în anul
2011 doreşte să pună la îndemâna medicilor care au
contingenţe cu această boală şi nu numai atât cunoştinţele de bază ale diagnosticului şi tratamentului,
cât şi datele de actualitate ale unui domeniu mereu
perfectibil, în intenţia atingerii obiectivului de a
elimina flagelul ca problemă prioritară de sănătate
publică.
Volumul Compendiu de tuberculoză, apărut
sub redacţia Prof. Dr. Constantin Marica, reprezintă un eveniment editorial remarcabil, aşteptat de
întregul corp medical românesc. Lucrarea este
rodul colaborării unor specialişti de înaltă valoare
în domeniul pneumologiei, universitari şi clinicieni:
Prof. Asoc. Cristian Didilescu, Dr. Gheorghe
Murgoci, Dr. Mihaela Tănăsescu, Şef Lucr. Dr.
Oana Arghir.
Autorii au pornit de la principalele aspecte cu
care suntem confruntaţi în practica medicală a
asistenţei tuberculozei. Un exemplu în acest sens îl
poate constitui faptul că, nu de puţine ori, suntem în
faţa unor imagini radiologice pulmonare cărora
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trebuie să le stabilim etiologia şi, ulterior, conduita
terapeutică, unele aparţinând tuberculozelor, neeliminatoare de bacili. Apelarea imediată în astfel de
cazuri la tratamente de probă este acum istorie. În
schimb, aprofundarea diagnosticului până la apelul
la metodele genetice este astăzi posibilă, fără a se
înţelege că trebuie să devină o rutină.
Cartea este structurată în 17 capitole care ating
apecte epidemiologice, de diagnostic şi tratament.
Iniţial, autorii prezintă aspecte legate de epidemiologia tuberculozei, însoţite de realizările şi
perspectivele epidemiologiei moleculare. Modalităţile de transmitere a tuberculozei sunt ulterior
dezvoltate alături de elemente de patogenie. Un
capitol exterm de laborios şi bine structurat este
cel al diagnosticului tuberculozei metode noi de
diagnostic, inclusiv ale chimiorezistenţei bK la
antituberculoase, sunt în plină dezvoltare, cu numeroase aspecte încă în curs de lămurire. Aş menţiona, în acest sens, prezentarea exhaustivă a metodelor de diagnostic ale cazurilor de infecţie TB
latentă sau TB boală, şi în special dozarea
γ-interferonului, testele de amplificare a acizilor
nucleici (Testul Hain sau GeneXpert), alte tehnici
imunodiagnostice, antibiograma rapidă microscopică pentru culturile obţinute pe medii lichide
sau dozarea unor biomarkeri (dozarea lipoarabinomannanului în urină), tehnici moderne şi utile, care
vin în ajutorul clinicianului.
Ulterior, autorii prezintă formele clinice ale tuberculozei, la copil şi adult, dar şi particularităţile
tuberculozei în diferite cauze de imunosupresie.
Abordarea particulară a tuberculozei la pacientul
cu imunosupresie secundară infecţiei cu virusul
imunodeficienţei umane, dar şi prezentarea formelor
de MDR-TB (tuberculoză multidrog rezistentă)
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asociate acestei infecţii, fac ca tratatul „Compendiu
de tuberculoză“ să fie o lucrare completă şi complexă, care să răspundă cerinţelor actuale ale clinicienilor.
Un loc aparte în structura compendiului îl ocupă
tuberculoza extrapulmonară, capitol prin care sunt
prezentate, alături de o imagistică bogată, forme
rare ale tuberculozei.
În ultimele capitole, dar nu în ultimul rând,
autorii detaliază elementele de prevenire şi control
al tuberculozei. Aceasta este o problemă de sănătate
publică, care presupune eforturi comune din partea
reţelei de specialitate (unităţi cu paturi şi dispensare
de pneumoftiziologie), a tuturor unităţilor sanitare
şi a întregului personal medico-sanitar, în special a
reţelei de medicină de familie, prin integrarea acţiunilor antituberculoase în activitatea curentă a
acesteia.
Lucrarea „Compendiu de tuberculoză“, prezintă
o valoare intrinsecă care rezultă din caracterul com-
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plex, modern şi integrativ, aducând o contribuţie la
ampla problematică de perfecţionare a controlului
TB din ţara noastră.
Capitolele lucrării sunt bine concepute şi clar
scrise prezentarea datelor ştiinţifice, a descoperirilor
mai importante în controlul tuberculozei şi prilejul
unei armonizări mai expresive a datelor existente în
literatura medicală (clasică şi modernă) asupra bolii
oferă o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă
tuberculoza.
Redactorul responsabil Prof. Dr. Marica
Constantin a făcut un efort remarcabil de unificare
a conţinutului şi structurii, realizând alături de
colegii săi o carte solidă, care oferă răspunsuri la
multiplele întrebări care apar, cu tot ce poate fi util
practicianului legat de această boală şi având permanent în atenţie că există un program de control al
tuberculozei, ale cărui obiective sunt prioritare în
demersul cu „bătaie“ mai lungă, de a elimina tuberculoza ca problemă de sănătate publică.

