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Cuvinte cheie: virusul gripal A, vaccin antigripal, SARI 

REZUMAT 

Introducere: Conform datelor publicate de WHO (World Health Organization), în Europa s-au 

înregistrat 240.621 de pacienți cu gripă, în sezonul 2018–2019. Această epidemie de gripă a fost 

determinată de virusul A, tulpinile H1N1 pdm09 și H3N2 [1]. În România s-au confirmat 2310 

cazuri de gripă, din care 1198 cu virus gripal A(H1N1), 557 cu A(H3N2), 550 cu virus A nesubtipat, 

unu cu virus B, patru coinfecții (H1 și H3). Au decedat 199 de bolnavi [2].  

Pacienții cu comorbidităţi (imunodepresie, extremele de vârstă, boala cardiacă, diabet, obezitate, 

etc.) sunt la risc de a dezvolta infecție respiratorie acută severă (SARI). Vaccinarea antigripală este 

o modalitate eficientă de profilaxie a acestei boli potențial fatale [3]. 

Material şi metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv transversal, pe un lot de 14 pacienți 

internaţi cu gripă confirmată, în Clinica de Boli Infecţioase I, Tîrgu Mureș în perioada 01.01 – 

31.03.2019. Diagnosticul pozitiv de gripă s-a stabilit prin metoda RT-PCR (Real Time PCR), (cu 

echipament Stratagene Mx3005P), efectuat din secrețiile nazo-faringiene, recoltate de la bolnavii 

cu criterii de SARI în laboratoarele Institutului Național de Cercetare-dezvoltare Medico-militară 

“Cantacuzino”, respectiv a Centrului Regional de Sănătate Publică Timișoara (CRSPT). Am extras 

din foile de observație ale pacienților următoarele date: vârstă, sex, data debutului 

simptomatologiei, prezența febrei sau a istoricului de febră ≥38⁰C, tuse, dispnee, semne clinice de 

pneumonie, durata internării, comorbidități, complicații, date epidemiologice, vaccinare 

antigripală în antecedentele apropiate, tratament antiviral. Am urmărit complicațiile cum ar fi: 

insuficiența respiratorie acută, bronșiolita, encefalita, miocardita, pneumonia (infecție secundară 

bacteriană), septicemia, respectiv cazurile cu evoluţie nefavorabilă, deces. 

Rezultate: Vârsta medie a pacienţilor a fost de 59 de ani, cu extreme între 6 şi 84, 5 bolnavi au 

avut peste 75 de ani. Distribuția pe sexe a fost egală. La 8 pacienți s-a identificat virusul gripal 

A(H3N2), respectiv la 6 A(H1N1) (tab. I.). În lotul studiat nu am avut bolnavi cu virus gripal B și 

nici coinfecție cu mai multe virusuri gripale. 
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ABSTRACT 

CLINICO-EVOLUTIVE ASPECTS OF INFLUENZA VIRUS CONFIRMED PATIENTS AT 

THE 1ST INFECTIOUS DISEASES CLINIC OF TÂRGU MUREŞ 

Keywords: influenza A virus, influenza vaccination, SARI 

Introduction: The endemic influenza season in 2018/19 was dominated by influenza A H1N1 

pdm09 and A H3N2 viruses, published by the World Health Organization (WHO). Severe acute 

respiratory infections (SARI) may develop in patients, with compromising conditions as: obesity, 

immune-compromising conditions, advancing age, cardiac disease, hepatopathy. 

Material and methods: A retrospective study was made, enrolling 14 influenza virus confirmed 

patients, admitted at the Clinic of Infectious Diseases I, Târgu Mureş, in a period of 01.01 – 

31.03.2019. The etiological diagnosis was made by laboratory confirmation, from nasopharyngeal 

swab specimens with RT-PCR technique. We followed: demographic data, hospitalization period, 

comorbidities, complications, admission to ICU (Intensive Care Unit). 

Results: Patients enrolled in the study have a median age of 59 (range 6-84). Distribution by 

gender was equal. 8 patients were tested positive for influenza A (H3N2) and 6 patients for 

influenza A (H1N1). 7 patients were transferred to the ICU, from those, 3 patients were undergone 

mechanical ventilation, 2 patients died. Hospitalization period in 3 cases was short, between 2-5 

days, in 8 cases medium (6-15 days) and long (16-36 days) for 3 patients. The most common 

complication was pneumonia. Antiviral treatment for all of the patients was introduced.  

64% of patients were hypotensive, 21% have diabetes, 2 patients have malignancy, 2 patients were 

without any detected comorbidities. 

Conclusions: All of these cases no one had been vaccinated, therefore influenza vaccination is highly 

indicated to minimize the risk in patients with comorbidities to develop a severe form of the disease. 

 

TABELUL I 

Vârstă (ani) Sex Durata internării Virus gripal izolat 

6 MASCULIN 8 ZILE A(H3N2) 

79 MASCULIN 3 ZILE A(H3N2) 

75 FEMININ 18 ZILE A(H3N2) 

48 FEMININ 14 ZILE A(H1N1) 

50 MASCULIN 26 ZILE A(H3N2) 

47 MASCULIN 5 ZILE A(H1N1) 

64 MASCULIN 6 ZILE A(H1N1) 

76 FEMININ 8 ZILE A(H1N1) 

44 MASCULIN 36 ZILE A(H1N1) 

53 FEMININ 2 ZILE A(H1N1) 

82 FEMININ 7 ZILE A(H3N2) 

84 MASCULIN 8 ZILE A(H3N2) 

67 FEMININ 15 ZILE A(H3N2) 

64 FEMININ 15 ZILE A(H3N2) 
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În momentul internării, zece dintre bolnavi au avut febră, dispnee, tuse, semne clinice de 

pneumonie. Un pacient a fost fără semne clinice de pneumonie, iar trei au prezentat doar 

febră și dispnee marcată.  

Durata obţinerii rezultatului testului RT-PCR a fost în medie de 5 zile, doar la 2 bolnavi sub 

72 de ore, respectiv după 5 zile la 12 pacienți, dar neinfluenţând terapia antivirală, toţi 

pacienţii au primit Oseltamivir din momentul internării. 

Inițial toți au fost internați la Clinica Boli Infecțioase I Tîrgu Mureș, ulterior 7 dintre ei au fost 

transferați la Secția de Terapie Intensivă, pentru complicații, cel mai frecvent insuficiență 

respiratorie acută ce a necesitat ventilație asistată. Cu excepția unui pacient toți au avut cel 

puțin două comorbidități asociate. Trei pacienți au necesitat ventilație mecanică, unul cu 

gripă cu virus subtip H1N1 și doi cu H3N2. 

S-au înregistrat 2 decese, ambii pacienți au fost de sex masculin, transferați la Secția de ATI, 

intubați oro-traheal și ventilați mecanic. Unul dintre ei, în vârstă de 79 de ani, a avut infecție 

cu virus gripal A (H3N2). A avut multiple comorbidități, s-a aflat în a 3-a zi de boală în 

momentul internării, cu tratament antiviral instituit după 48 de ore de la debutul 

simptomatologiei. A fost confirmat cu gripă post mortem. Al doilea pacient, în vârstă de 47 de 

ani, fără comorbidități documentate, a avut infecție cu virus gripal A (H1N1). La el boala a 

debutat cu 7 zile anterior internării, tratamentul cu Oseltamivir s-a instituit în a 7-a zi de 

boală. Și în acest caz rezultatul testului de laborator l-am obținut post mortem. 

Fiecare pacient a beneficiat de tratamentul antiviral cu Tamiflu (Oseltamivir) din prima zi de 

internare. În 50% din cazuri terapia antivirală a fost administrată în mai puțin de 48 de ore 

de la debutul simptomatologiei. Bolnavii nu au avut medicație antivirală în ultimele 14 zile. 

Din lotul studiat nici un pacient nu a fost contact cu caz confirmat cu gripă.  

Din 14 pacienți, 3 au fost tratați cu antibiotice la domiciliu, înainte de spitalizare. Pe parcursul 

internării la toți pacienții s-a instituit antibioticoterapie, 7 bolnavi au primit cefalosporină de 

generație a III-a, 1 bolnav carbapenem, 4 pacienți au primit o asociere de antibiotice 

cefalosporină cu o fluorochinlonă (2 bolnavi), cefalosporină cu un aminoglicozid (1 pacient), 

polymyxin E cu un glicopeptid (1 pacient), 2 pacienți cu multiple scheme de antibiotice. 

Durata spitalizării a fost scurtă (2-5 zile) în 3 cazuri, din care un bolnav fără comorbiditate, 2 

bolnavi au decedat. Opt pacienți au avut spitalizare medie (6-15 zile), toți cu comorbidități 

multiple (2-5). Cinci dintre ei au fost infectați cu virus gripal subtip H1, și trei au avut peste 

75 de ani. Spitalizarea a fost lungă (16-36 zile) în trei cazuri, din care doi au necesitat 

tratament în Secția de ATI, cu serioase comorbidități și complicații.  
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În lotul studiat, pneumonia a fost  cea mai frecventă complicaţie. Şase pacienți au dezvoltat 

bronhopneumonie extinsă, cinci pneumonie bazală/interstițială, un pacient 

bronhopneumonie cu hemoptizie și un pacient  sepsis cu punct de plecare pulmonar. Un 

bolnav a avut complicație digestivă, enterocolită acută. Din datele de laborator, reţinem faptul 

că 10 dintre pacienţi au avut leucocitele cu valori normale, iar restul au prezentat leucopenie 

(2 pacienţi) respectiv 2 pacienţi au prezentat leucocitoză. 

Cu privire la condițiile medicale preexistente (Fig. 1), în lotul studiat 12 pacienți (85,7%) au 

avut două sau mai multe comorbidități. Hipertensiunea arterială a fost prezentă la 64% din 

pacienți. Doi bolnavi au avut boli maligne documentate (mielom multiplu, neoplasm de 

colon). În aceste cazuri durata de spitalizare a fost de 6 respectiv 7 zile. Ei nu au necesitat 

suport ventilator, însă au dezvoltat suprainfecție bacteriană pentru care au necesitat și 

tratament antibacterian cu spectru larg. Evoluția lor a fost favorabilă. 

 

Fig. 1. Comorbidități preexistente 

DISCUȚII 

Lotul pacienţilor cu gripă confirmată în Clinica Boli Infecţioase I Tg-Mureş a fost relativ mic, 

în condiţiile limitării la nivel naţional a numărului de teste pentru diagnosticarea gripei (3 

teste⁄săptămână), altfel numărul  cazurilor cu simptomatologie de gripă fiind mult mai mare.  

Conform literaturii de specialitate subtipul de virus gripal H1N1 pdm09 este un factor de risc 

independent de evoluție fatală. Primul deces, a fost la un pacient relativ tânăr, în vârstă  de 47 

de ani, care s-a prezentat tardiv la spital, la 7 zile de la debutul simptomatologiei, fără 
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comorbidităţi documentate. A beneficiat imediat de tratament cu Oseltamivir, dar evoluția a 

fost rapid nefavorabilă, decesul survenind după 5 zile de la internare. Vârsta înaintată şi 

prezenţa comorbidităţilor constituie factori de prognostic nefavorabili [3, 4, 5]. Cel de-al 

doilea deces a fost la un pacient în vârstă de 79 de ani diagnosticat cu gripă cu virusul gripal 

A(H3N2). 

În cazuistica noastră, am avut 12 pacienți cu vârsta peste 46 de ani, cunoscuţi cu boli asociate. 

Doi dintre pacienți au fost fără comorbidități documentate anterior, iar unul dintre ei a 

decedat.  

Pacienții care au primit tratament antibiotic cu 2 sau mai multe antibiotice asociate, cu doi 

excepții toți au fost internați la secția de Terapie Intensivă. 

Având în vedere analizele de laborator, în momentul internării 71% din pacienți au avut 

leucocitele în limite normale.  

Un pacient a prezentat ca și complicație sepsis cu punct de plecare pulmonar, dar cu 

hemoculturi  negative. 

CONCLUZII 

Subtipul predominant a fost virusul gripal A(H3N2) în perioada 01.01 – 31.03.2019, la 

pacientii diagnosticaţi cu gripă internaţi în Clinica de Boli Infecţioase I Tîrgu Mureș. 

Intervalul de timp de la apariția primelor manifestări de boală până la prezentarea bolnavului 

la medic este esențială în vederea administrării tratamentului antiviral, cât mai rapid, pentru 

un prognostic cât mai bun. 

Toate cazurile au apărut la pacienţi nevaccinaţi. Vaccinarea antigripală sezonieră este indicată 

la populaţia  cu factori de risc, la cei care au potențial de a dezvolta o formă gravă de boală.  

Vaccinarea rămâne modalitatea profilactică esenţială, indiferent de categoria de vârstă căreia 

i se adresează. Prevenția este singura metodă cost-eficientă, pentru menținerea sănătății 

populației. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. European Centre for Disease Prevention and Control. Influenza virus characterisation, summary 

Europe, March 2019. Stockholm: ECDC; 2018. Available from: 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/influenza-virus-characterisation-march-

2019.pdf 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
21 

2. Rodica Popescu, Odette Popovici Centrul Național De Supraveghere și Control a Bolilor 

Transmisibile, București, 19.05.2019(http://www.cnscbt.ro/index.php/informari-

saptamanale/gripa/1197-informare-infectii-respiratorii-13-05-2019-19-05-2019-s-20/file). 

3. Hannah Segaloff, Angeliki Melidou, Cornelia Adlhoch, et al. Co-circulation of influenza 

A(H1N1)pdm09 and influenza A(H3N2) viruses, World Health Organization (WHO) European 

Region, October 2018 to February 2019. Euro Surveill. 2019;24(9). 

4. Zolotusca, Laurentiu & Jorgensen, Pernille & Popovici, Odette & Pistol, et al. Risk factors associated 

with fatal influenza, Romania, October 2009, May 2011. Influenza and other respiratory viruses. 8. 

10.1111/irv.12209. 

5. Placzek HE, Madoff LC. Association of age and comorbidity on 2009 influenza A pandemic H1N1-

related intensive care unit stay in Massachusetts. Am J Public Health. 2014;104(11):e118–e125. 

doi:10.2105/AJPH.2014.302197. 

  



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
22 

UPDATE ENTEROVIROZE: AMENINȚAREA 

ESTE REALA? 

Manuela Arbune
1,2 

1Universitatea "Dunărea de Jos" Galați 
2Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Galaţi 

Cuvinte cheie: enteroviroze, non-polio, neurotropism, paralizie flască 

REZUMAT 

Introducere: Enterovirozele (EV) sunt o cauză frecventă de morbiditate, cu potențial epidemic. 

Material și metode: Review al datelor din literatura medicală (2016-2019). 

Rezultate: Enterovirusurile (EV) aparţin familiei Picornaviridae, care cuprinde cu o mare 

varietate de genotipuri, clasificate pe baza modelelor matematice de reconstrucţie filogenetică. 

Spre deosebire de poliovirusuri, care au rezervor strict uman, EV non-polio au largă răspândire 

zootică în natură. Transmiterea se realizează pe cale fecal-orală și respiratorie, cu multiplicare la 

poarta de intrare, care poate fi urmată de viremie. Peste 50% dintre enterovirozele non-polio şi 

peste 90% dintre infecţiile poliomielitice sunt asimptomatice. Spectrul larg al manifestărilor clinice 

este explicat de afinitatea diferită a enterotipurilor pentru anumiți receptori celulari. 

Neurotropismul este caracteristic unui număr de peste 100 de seroptipuri, asociate cu expresia 

meningoencefalitei și/sau mielitei. Poliomielita a fost eradicață în majoritatea țărilor, dar în 

ultimii ani au continuat să apară la toate vârstele, dar mai ales la copii, cazuri epidemice "polio-

like", atribuite noilor EV71  și 68D. Aceste infecții se caracterizează prin leziuni imagistice la nivelul 

rombencefalului și cornului anterior al măduvei spinării, manifestate frecvent cu tetrapareză 

flască și afectarea musculaturii respiratorii, cu prognostic rezervat și mortalitate crescută. Recent, 

alte 2 serotipuri, EV-C105 și EV-C109, au fost asociate cu infecții respiratorii şi în cazuri sporadice 

cu paralizie flască la copii. Nu există un tratament antiviral eficient. Un vaccin anti EV71 este 

dezvoltat în Asia. 

Concluzii: Frecvența și severitatea EV non-polio este în creștere în Europa. Evoluție moleculară 

dinamică a EV impune supravegherea atentă și permanentă de laborator a EV.  

 

ABSTRACT 

UPDATE ON ENTEROVIRAL INFECTIONS: THREATS ARE REAL? 

Keywords: Non-polio Enterovirus, neurotropism, flaccid paralysis 

Introduction: Enteroviruses (EV) are a common cause of morbidity, with epidemic potential. 

Material and methods: Review of medical literature data (2016-2019). 

Results: Enteroviruses (EV) belong to the Picornaviridae family, which comprises a wide variety 

of genotypes, classified on the basis of mathematical models of phylogenetic reconstruction. Unlike 

polioviruses, which have a strictly human reservoir, non-polio EV have wide environmental zootic 

spread. Viruses are transmitted by fecal-oral and respiratory routes, are multiplicating in the 

infection site and then can be spread by viremia. Over 50% of non-polio EV and over 90% of polio 
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infections are asymptomatic. The broad spectrum of clinical manifestations is explained by the 

different affinity of enterotypes for certain cellular receptors. Neurotropism is characteristic of 

more than 100 serotypes associated with the expression of meningoencephalitis and/or myelitis. 

Polio was eradicated in most countries, however "polio-like" epidemic cases attributed to the new 

EV71 and 68D have continued to occur in recent years. These infections are characterized by 

imaging lesions a of rhombencephalus and the anterior horn  of the spinal cord, and are  frequently 

clinical presented as flaccid tetraparesis and impaired respiratory muscles, with poor prognosis 

and increased mortality. Recently, two other serotypes, EV-C105 and EV-C109, have been 

associated with respiratory infections and in sporadic cases with flaccid paralysis in children. 

There is no effective antiviral treatment. An EV71 vaccine is developed in Asia. 

Conclusions: Frequency and severity of non-polio EV are increasing in Europe. The dynamic 

molecular evolution allow the careful and permanent laboratory monitoring of EV. 

 

Enterovirozele sunt infecţii cauzate de virusuri ARN din familia Picornaviridelor, cu tropism 

şi manifestări clinice variate, în funcţie de serotip. În funcţie de secvențele ARN, genul 

enterovirus cuprinde 4 specii enterovirale, A, B, C, D și specii rhinovirale, cunoscându-se în 

prezent 116 tipuri EV(1). Majoritatea infecţiilor enterovirale sunt subclinice. Formele 

simptomatice pot fi gastroenterite, sindroame febrile nespecifice sau pseudogripale, frecvent 

benigne, mai rar cu manifestări de tip encefalită, mielită, meningită aseptică, miocardită, 

pericardită, pleurodinie, angină,  boala “gură - mână - picior” sau alte sindroame eruptive. Un 

anumit tip de EV poate avea multiple manifestări clinice, dar manifestări similare pot fi 

determinate de mai multe tipuri enterovirale. Poliovirusurile sunt cele mai cunoscute 

enterovirusuri, cu potenţial neuroparalitic. Poliomielita este o boală vaccinabilă, în curs de 

eradicare la nivel global, dar alte enterovirusuri nonpoliomielitce continuă să determine 

îmbolnăviri la toate vârstele, dar mai ales la copii(2).  

EPIDEMIOLOGIE 

Transmiterea enterovirusurilor se face pe cale fecal-orală, prin intermediul mâinilor murdare, 
sau indirect, prin ingestia apei şi a alimentelor contaminate. EV acid-sensibile, dintre care fac 
parte și EV-D68, se transmit mai ales pe cale respiratorie și se replică exclusiv în tractul 
respirator. EV cu exantem veziculos se transmit prin contact direct sau indirect cu conținutul 
acestor leziuni sau cu secrețiile respiratorii. Infecțiile se pot răspândi comunitar, mai ales 
intra-familal sau în colectivități, dar și nosocomial, fiind documentate epidemii în secțiile de 
nou-născuți(3). La femeile gravide, EV pot traversa bariera placentară, determinând infecția 
fătului sau o boală severă a nou-născutului.  

Sursa infecţiei enterovirale este reprezentată de persoane cu infecţii simptomatice sau 
asimptomatice. Peste 50% dintre enterovirozele non-polio şi peste 90% dintre infecţiile 
poliomielitice sunt asimptomatice. Contagiozitatea începe cu 3-5 zile după infecţie şi durează 
peste 3 săptămâni, prelungindu-se timp de mai multe luni la persoanele imunodeprimate(4). 
EV pot supraviețui în produse biologice timp de luni de zile în condiții de mediu cu pH neutru, 
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umiditate și temperaturi scăzute. EV au fost izolate din piscine şi din bazinele de pescuit, dar 
nu a fost dovedit riscul de îmbolnăvire la persoanele care înoată în ape clorinate(5).  

Receptivitatea pentru infecţiile enterovirale este generală, dar mai crescută la copii. Incubația 
EV variază între 2 şi 14 zile. Imunitatea postinfecţioasă este specifică de tip, fiind dobândită 
frecvent după infecţii fruste sau inaparente. Sugarii alimentaţi natural pot avea imunitate 
pasivă, datorită conţinutului crescut de IgA specifice enterovirale din laptele mamei. 

Cele mai noi epidemii de enterovirusuri au fost atribuite EV-D68 și EV-A71. În epidemiile cu 
EV-71 au fost asociate complicații encefalitice, însoțite de manifestări cardiorespiratorii 
severe, cu mortalitate ridicată. Atât în SUA, cât și în Europa, îmbolnăviri de mielită acută 
flască "polio-like" au fost asociate infecțiilor cu EV-D68 și EV-C105(6,7,8). 

ASPECTE CLINICE 

În prezent, poliomielita tinde să devină o boală a istoriei, în condițiile imunizării vaccinale 
globale. Enterovirozele non-poliomielitice au un spectru larg de manifestări în funcţie de 
serotip (tab.I). 

TABELUL I 

Manifestările clinice asociate diferitelor serotipuri enterovirale (9,10) 

Manifestări clinice Etiologie 

Meningită aseptică 
CA 2, 4, 7, 9, 10; CB 1-5  
E4, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 30, 33; EV 70, 71 

Encefalită CA 9; CB 1-5; E 3, 4, 6, 9, 11, 25, 30; EV 71 
Paralizii A4, 7, 9; B1-5; E2, 4, 6, 9, 11, 30; EV-D 68, 70, 71 
Moarte subită la sugar CB 1, 3, 4; CA 4, 5, 8 
Sindrom sepsis-like  CB 1-5; E 4-6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 19 
Miocardită/pericardită CA 9; CB 1-5 ; E 11, 19 

Exantem 
CA 4, 5, 9, 10, 16; C B 1, 3, 5; E 4-7, 9, 11, 16-19, 25, 30, 
EV-71 

Boala “gură-mână-picior” CA 5, 7, 9, 10, 16; CB 1, 2, 5; EV 71 
Conjunctivita acută 
hemoragică 

CA 24 ; EV 70 

Herpangina CA1-10, 16, 22; CB 1-5; E6, 9, 11, 16, 17, 25; EV71 
Laringo-traheita, bronşita CB 1, 4 ; E 11 

Pneumonia 
CA 9, 16; CB 1-5  
E 6, 7, 9, 11, 12, 19, 20, 30; EV68,71 

Pleurodinia CA 1, 2, 4, 6, 9, 10, 16; CB 1-6 
Hepatita CB1, 3, 4; CA9 
Pancreatita B3, 4, 5 
Gastro-enterită B1, 2, 5 

Legenda: CA: Coxsackie A; CB: Coxsackie B; E: ECHO; EV: alte enterovirusuri 
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Manifestările neurologice EV se remarcă prin severitatea evoluției, fiind atribuite anumitor 

serotipuri neurotropice, caracterizate de capacitatea de a invada structurile sistemului nervos. 

Localizările neurologice enterovirale sunt meningita aseptică, hipertensiunea intracraniană 

benignă, paralizia acută flască, sindroamele mioclonice, sindromul Guillain-Barre, mielita 

transversă, encefalita, cerebelita, rombencefalta şi encefalomielita(11).  

Peste 90% dintre meningitele aseptice la sugarii sub vârsta de 1 an şi 50% dintre meningitele 

aseptice la copiii mari şi adulţi sunt cauzate de virusuri coxsackie B şi echovirusuri(12). 

Meningita EV se poate complica cu encefalită secundară, manifestată prin letargie progresivă, 

apatie, dezorientare, uneori convulsii, paralizii de nervi cranieni, mioclonii, mono sau 

hemipareze. Alte complicații encefalitice semnalate în cazul encefalitelor cu enterovirus 71, la 

copii mai mici de 2 ani, sunt hipotermia, edemul pulmonar, hemoragia pulmonară, detresa 

respiratorie, coma şi decesul(13,14). Encefalita EV primară este mult mai rară decât cea 

secundară. Rombencefalita este o inflamaţie a trunchiului cerebral, care poate complica boala 

“gura-mână–picior”, cu mortalitate de 14%, conform rapoartelor epidemice din Taiwan, 

Japonia, Malaysia şi Australia(15,16,17).  

Paraliziile apar sporadic şi sunt mai puţin severe decât paraliziile poliomielitice, fiind cauzate 
mai frecvent de EV-70, 71, coxsackie A7 şi A9(17). Paraliziile "polio-like", determinate de EV-
D68 în ultimii ani, au fost descrise ca paralizii acute flasce, mielite acute sau sindroame 
Guillain-Barre atipice. Infecțiile cu EV-D68 cu manifestări predominant respiratorii sunt 
cunoscute încă din anul 1962, dar asistăm la reemergența acestora prin schimbarea virulențe 
și dezvoltarea neurotropismului, demonstrat de studiile experimentale(8). În epidemiile 
recente, debutul a fost semnalat de simptome diferite, rinoree, tuse, diaree, dureri musculare, 
febră sau detresă respiratorie, mai ales la copiii sub vârsta de 5 ani. Simptomatologia mielitei 
acute flasce este determinată de pareza musculară flască, asimetrică, cu scăderea sau abolirea 
reflexelor osteotendinoase, mai ales la membrele superioare. Afectarea nervilor cranieni se 
poate manifesta cu pareze faciale, dizartrie sau disfagie(8). 

Implicațiile tardive asociate infecțiilor EV în copilărie au fost deficitul de atenție (ADHD), 
retardul neuropsihic, tulburările de comportament și creșterea riscului de schizofrenie sau 
alte disfuncții cognitive(18). Prognosticul formelor neurologice majore este rezervat, din cauza 
sechelelor şi ratei crescute de mortalitate.  

DIAGNOSTIC 

Diagnosticul  enterovirozelor conform definițiilor de caz se bazează pe criterii epidemiologice, 

clinice și de laborator (tab. II).  
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TABELUL II 

Criterii clinice compatibile cu diagnosticul enterovirozelor(19,20) 

Enteroviroze pediatrice 
severe* 

Herpangina Boala “gura-mână-
picior” 

 Copii≤12 ani SI 
 Meningită SAU 
 Encefalită SAU 
 Paralizie acută flască SAU 
 Alte complicaţii ale SNC 

(ataxia cerebeloasă) SAU 
 Miocardita/pericardita SAU 
 Edemul/ hemoragia 

pulmonară 
       SAU  Deces 

 Febra 
 Leziuni veziculoase  

pe amigdale şi 
faringele posterior 

 Febră 
 Disfagie 
 Erupţie veziculoasăpe 

palme, picoare, fese 
 Enantem veziculos pe 

palatul moale şi limbă 

*Necesită confirmare de laborator prin izolarea enterovirusului dintr-o probă biologic sau 

identificarea prin PCR  

Investigaţiile de laborator nespecifice şi imagistica pot fi utile pentru localizarea infecției 

(cardiac, pulmonar, neurologic), evaluarea severității și excluderea altor afecțiuni, dar nu 

permit confirmarea etiologică. Diagnosticul specific de laborator necesită produse biologice, 

prelevate concordant cu simptomatologia: LCR, sânge, scaun sau secreții respiratorii(21). 

Diagnosticul serologic evidenţiază prezenţa anticorpilor prin metode de neutralizare sau de 

fixare a complementului. Aceste metode sunt aplicate în studiile epidemiologice, dar utilitatea 

lor pentru diagnosticul practic este limitată. Infecţia poate fi confirmată pe baza 

seroconversiei observate după analiza serurilor pereche recoltate in faza acută şi de 

convalescenţă a bolii, dar nu poate fi exclusă de un test serologic negativ(21,22).   

Cultura celulară virală identifică EV prin reacţii de neutralizare cu anticorpi specifici de tip. 

Rezultatele culturilor virale trebuie să fie interpretate cu discernământ. Culturile pozitive din 

secreţiile nazofaringiene sau din scaun pot evidenţia colonizarea virală persistentă timp de 

câteva săptămâni, în cursul infecţiilor subclinice, fără legătură obligatorie cu boala, în timp ce 

culturile din LCR, sânge sau ţesuturi au semnificație mult mai mare pentru diagnostic. 

Rezultatele culturilor virale pot fi fals negative, dacă recoltarea produselor biologice se face cu 

întârziere în cursul bolii, în cazul manipulării inadecvate a probelor sau însămânţării pe medii 

celulare inadecvate(23,24).  

Tehnica polymerase chain reaction (PCR) permite amplificarea acidului nucleic viral din 

diferite produse biologice, având avantajul obţinerii unor rezultate mai rapide decât cultura 

virală. În prezent, prin PCR pot fi identificate majoritatea serotipurilor enterovirale patogene 
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umane, cu sensibilitate de peste 95% şi specificitate de 97%. Diagnosticul molecular al 

tipurilor EV este recomandat mai ales în cazul pacienților cu forme clinice severe, dar și 

pentru investigarea focarelor epidemiologice, excluderea circulației și importului de 

poliovirus, monitorizarea distribuției geografice a tulpinilor neurotrope EV-A71 și EV-D68, 

detectarea emergenței unor tipuri de EV noi sau modificate(21,22). În perioada de eradicare a 

poliomielitei, supravegherea de laborator a EV este esențială, datorită creșterii frecvenței și 

severității EV non-polio(22).   

Imunohistochimia poate indica expresia proteinelor enterovirale în ţesuturile bioptice sau 

necroptice, prin colorarea celulelor infectate tratate cu anticorpi monoclonali(25).  

TRATAMENT 

Infecţiile enterovirale severe necesită măsuri de terapie intensivă pentru suport cardiac, 

hepatic sau neurologic. Insuficienţa respiratorie severă necesită ventilaţie,  intubaţie 

respiratorie sau chiar traheostomie.  

Până în prezent, nu este avizat pentru utilizare nici un tratament etiologic anti-enteroviral 
(25,26). Studiile farmaceutice au în atenţie dezvoltarea unor medicamente anti-enterovirale 

eficiente şi bine tolerate. Pleconarilul este o moleculă care a dovedit acţiune antivirală in vitro, 

prin legarea de proteinele capsidei enterovirusurilor, interferând ataşarea şi decapsidarea lor. 

Pleconarilul a fost utilizat pentru tratamentul ”compasionat” al formelor severe de sepsis-like 

neonatal şi de meningite la adulţi, cu rezultate promiţătoare, dar nu este recomandat în 

practica medicală(26). Alte moleculele aflate în studiu pentru terapia EV țintesc proteaza virală, 

de exemplu iodiacetamide, N-etilmaleimide, lycorine, inhibitori de caspază. Rupintrivir este 

activ pentru un spectru larg de picornaviridae, inclusiv pentru EV-71 și CA-16, dar rezultatele 

sunt limitate la studii clinice. Nanotehnologiile au permis cercetarea unor noi soluții 

terapeputice, de exemplu oligonucleotidele antisesns și moleculele peptidomimetice(25). 

Prevenirea EV prin vaccinare nu este încă disponibilă. Măsurile de prevenţie cunoscute se 

limitează la igiena personală, prin spălare frecventă cu apă şi săpun. Alimentaţia la sân, prin 

conţinutul de anticorpi anti-enterovirali din laptele matern, poate preveni infecţia la nou-

născuţi.  

În concluzie, emergenţa şi reemergenţa enterovirusurilor reprezintă o problemă actuală de 

sănătate publică, cu potențial de evoluție epidemică și forme severe de boală, care necesită 

supraveghere riguroasă.  
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REAPARIȚIA RUJEOLEI LA UN COPIL 

IMUNODEPRIMAT 

Valentina Avram, R. Oprea, A. Bica, M. Prișcă 

Universitatea de Vest  ʺVasile Goldiș˝ Arad, Spitalul de Boli Infecțioase Arad 

Cuvinte cheie: rujeolă, aderență, tratament 

REZUMAT 

Obiective: Prezentarea unui caz de rujeolă la un copil cu Infecție HIV stadiul C2, care a întrerupt 
TARV în urmă cu aproximativ doi ani, în antecedente a mai fost confirmat cu rujeolă. 
Material și metodă: Pacient în vârstă de 14 ani, T.D., sex masculin, mediul urban, a fost internat 
în perioada 30.03-09.04.2019 acuzând: tuse seacă, disfagie, inapetență, rinoree seroasă. Obiectiv 
- limbă cu depozite candidozice, stetacustic-MV înăsprit bilateral, fără raluri supraadăugate, 
TA=110/70 mmHg, AV=68 b/m.  
Rezultate: L 3.47, Hb 10.8, Ht 34.9, VEM 76, ALAT 95.3, ASAT 83.2, Sideremie 19.85,CD4=522 
cel/μl, ARN-HIV=205.222 copii/ml ( 2016 ), Ac Ig M anti virus rujeolic POZITIV. S-a inițiat AB cu 
Cefort 2 g/24 h, vitamine, simptomatice, antipiretice, hepatoprotectoare și a TARV cu Combivir 2x1 
tb/zi, Darunavir 800 mg/r 100mg 1tb/zi, evoluția a fost favorabilă, în data de 05.04 pacientul 
devine febril, obiectiv-“facies plânsʺ, erupție maculară la nivelul feței, membrelor superioare și 
jumătatea trunchiului, erupție care până în ziua următoare s-a remis complet, s-a introdus 
Amoxiplus 2,4 g/zi. În data de 07.05 prezintă un episod convulsiv cu afebrilitate, s-a efectuat CT de 
urgență care a fost în limite normale. 
Concluzii: Necomplianţa la TARV duce la diverse complicații și evoluție nefavorabilă de-a lungul 
timpului, uneori chiar spre exitus. În cazul nostru neaderența a dus la reapariția rujeolei și o 
evoluție nefavorabilă. 

ABSTRACT 

THE APPEARANCE OF A MEASLES AN IMMUNODEPRESSED CHILD 

Keywords: measles, adhesion, treatment 

Objectives: The presentation of a case of measles in a child with HIV infection stage C2, which has 
interrupted TARV about two years ago, in a previous history has been confirmed with measles. 
Material and method: Patient aged 14 years, T.D., male, urban, was hospitalized between 30.03-
09.04.2019 accusing: dry cough, dysphagia, inappetence, serous rhinorrhea. Objective - candidiasis 
of the tongue, bilateral vesicular murmur, no rales, BP = 110/70 mmHg, HR = 68 b / m. 
Results: L 3.47, Hb 10.8, Ht 34.9, VEM 76, ALAT 95.3, ASAT 83.2, Sideremia 19.85, CD4 = 522 cel 
/ μl, ARN-HIV = 205.222 copies / ml (2016). Was initiated treatment with Cefort 2 g / 24 h, vitamin, 
symptomatic, antipyretic, hepatoprotective and TARV with Combivir 2x1 tb / day, Darunavir 800 
mg / r 100mg 1tb / day, evolution was favourable, on 05.04 the patient became febrile, "crying 
lens", macular rash in the face, upper limbs and half of the trunk, rash which was completely 
resolved until the next day, Amoxiplus was introduced 2.4 g / 24h. On 07.05 he made an episode of 
seizures with afebrility, the computerized emergency tomography being within normal limits. 
Conclusions: Noncompliance with TARV leads to various complications and unfavourable 
evolution over time, sometimes even to exitus. In our case, the lack of adherence led to a recurrence 
of measles and an unfavourable development. 
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Rujeola este o boală infecțioasă acută virală, specific umană, cu contagiozitate mare, afectează 

în special copiii, dar poate fi întâlnită la orice vârstă. Morbiditatea prin rujeolă a scăzut 

semnificativ după introducerea vaccinării specifice în 1963. Complicațiile rujeolei sunt 

numeroase, unele severe în special la pacienții imunodeprimați. Copii infectați cu HIV 

prezintă un risc ridicat de apariție a rujeolei deoarece nu primesc o cantitate suficientă de 

anticorpi materni, apare eșec la vaccinarea primară când sunt insuficienți anticorpi pentru a 

asigura protecție împotriva bolii și imunitatea scade mai repede decât se așteaptă în mod 

normal. Prezentăm în continuare cazul unui pacient infectat HIV aflat sub tratament cu 

COMBIVIR+DARUNAVIR 800 mg/r, neaderent la TARV de aproximativ doi ani. 

T.D. în vârstă de 14 ani, sex masculin, din mediul urban, elev, a fost internat în perioada 

30.03-09.04.2019. Pacient aflat în evidența serviciului nostru din anul 2008 cu infecție HIV 

stadiul C2 complet neaderent la TARV în ultimii doi ani, se prezintă cu următoarele acuze: 

tuse seacă, disfagie, inapetență, rinoree seroasă, simptome afirmate de către mamă că au 

debutat în urmă cu 3 zile. Se internează pentru investigații și tratament de specialitate. 

Antecedente heredo-colaterale:  Mama - infecţie HIV.  

Antecedente personale fiziologice - născut pe cale naturală, GN=3300 g, IA=9, 

alimentat natural 1 lună, vaccinări complete: BCG, DTP, VAPO.  

Antecedente personale patologice: Anemie, Trombocitopenie, Limfadenopatie 

generalizată persistentă, Hipotrofie ponderală și rujeolă (confirmată prin PCR în 2012). 

Medicamentaţie – Combivir 1-0-1, Prezista 800mg 1-0-0, Norvir 100mg 1-0-0. 

Examen obiectiv:  

- Stare generală: influențată 

- Stare de nutritiție: normoponderal; IMC 18,66 

- Tegumente: normal colorate 

- Mucoase: limba umedă cu depozite candidozice, faringe moderat congestionat 

- Ţesut conjunctiv adipos: normal reprezentat 

- Sistem ganglionar: superficial nepalpabil 

- Sistem muscular: normoton, normotrof, normokinetic; 

- Sistem osteo-articular: aparent integru morfo-funcțional 

- Aparat respirator: Torace normal conformat, MV înăsprit bilateral, fără raluri 

supraadăugate.  
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-Aparat cardiovascular: Arie precordială de aspect normal, zgomote cardiace ritmice, bine 

bătute fără sufluri supraadăugate. TA=110/70 mmHg, AV= 68b/min. 

- Aparat digestiv: Abdomen discret meteorizat, nedureros spontan și la palpare. Tranzit 

intestinal încetinit. 

- Ficat, căi biliare, splină: Ficat cu marginea inferioară la 1 cm sub rebordul costal, de 

consistență elastic. Splină nepalpabilă. 

- Aparat uro-genital: Loje renale libere, Giordano (-) bilateral, micțiuni spontane fiziologice. 

- Sistem nervos, endocrine, organe de simț: ROT prezente, fără semne de iritație meningiană; 

redoare a cefei absentă, Kerning, Brudzinski absente. 

TABEL  I. 

Date de laborator în dinamică 

 30.03.2019 05.04.2019 07.04.2019 
Leucocite(mii/mmᶾ) 5,36 3,47 7,51 
Eritrocite(mil/mmᶾ) 4,65 4,21 4,65 
Hb (g%) 11,60 10,80 11,60 
Ht ( %) 34,90 32 34,90 
Trombocite(mii/mmᶾ) 186 142 186 
VEM  76 75,10 
HEM  25,70 24,90 
CHEM  33,80 33,20 
Neutrofile % 31,50 33,30 24,80 
Limfocite % 49,60 47,60 57,30 
Monocite % 12,50 11 14 
Eozinofile % 6 7,20 2,30 
Bazofile % 0,40 0,90 1,60 
Glucoza (mg/dl) 94,3 81,7 115,6 
Ureea  (mg/dl) 26,41 23,70 28,63 
Creatinina (mg/dl) 0,69 0,77 0,67 
TGP (U/I) 81,1 54,2 95,3 
TGO (U/I) 78,6 69,6 83,2 
VSH  50  
Fibrinogen (mg/dl)  313  
Colesterol (mg/dl)  55,10  
HDL-c (mg/dl)  17,10  
LDL-c (mg/dl)  28,30  
Trigliceride (mg/dl)  77  
Fosfataza alcalina 
(U/L) 

 104  

GGT (U/L)  53  
Ca seric total (mg/dl)  8,6  
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Sideremie micro 
(g/dl) 

 19,85  

Proteine totale (g/dl)  8,38  
ASLO (UI/mL )  100  
PCR ( mg/L )  10,60  
Amilaza (U/I )   34 
Ag HBS   NONREACTIV  
Ac HCV  NONREACTIV  
Ac IgM anti virus 
Rujeolic 

POZITIV (2012 ) POZITIV  

 

Rx grafie pulmonară / 30.03.2019 - Cord, aorta normale. Desen peribronhovascular 

accentuat perihilar stâng și bazal drept. Opacitate nodulară de 17/12 mm bazal stânga de 

intensitate calcară, neomogenă, cu contur neregulat. SCD libere.  

TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ A CREIERULUI / 07.04.2019 - Fără leziuni 

heterodense recent constituite vizibile spontan, infra/supratentorial. Fără anomalii de sistem 

ventricular, structuri mediane. 

TRATAMENT 

Igieno-dietetic: consum de lichide în cantități mari sub formă de ceaiuri, compoturi, sucuri 

de fructe, o alimentaţie bogată în vitamine, proteine. 

Simptomatic: vitamine din grupul B (B1,B6), Paracetamol 3x1 tb/zi, Algocalmin 2x1 f/zi, 

silimarină 2x2 tb/zi, Pantoprazol 40 mg 1 tb/zi 

Etiologic: Cefort 2 g /zi, Amoxiplus 2,4 g/zi 

Patogenic: Glucoză  5% 1000 ml/zi . 

Evoluţia: Starea pacientului s-a ameliorat după internare  cu remiterea simptomatologiei, 

dar cu persistența febrei. Din data de 05.04 starea generală este mult influențată, febra 38 ֯C. 

Obiectiv: Amigdala dreaptă cu depozit albicios, erupție macula-papuloasă la nivelul feței, 

membrelor superioare și jumătatea trunchiului, inapetență  și ”facies plans”. Abdomen 

meteorizat, dureros la palpare în epigastru, fără scaun de 48 de ore. Datorită 

simptomatologiei s-a înlocuit Cefortul cu Amoxiplus 2,4 g/24 ore. Erupție care s-a remis după 

24 de ore.  În data de 07.04 în jurul orei 09 starea generală este mult influențată, prezintă 

convulsii cu afebrilitate; S-a efectuat consult pediatric, neurologic, ATI. S-a efectuat CT de 

urgență, s-a suplimentat tratamentul cu  Manitol 20%, vitamine B1, B6, Diazepam 1 ml. 

Pacientul a fost reținut sub observație în secția ATI copii unde starea generală este bună, nu 

s-a repetat criza convulsiva. În data de 08.04 la ora 11 copilul este retrimis în secția noastră . 

La examenul clinic pacientul este afebril, cooperant, orientat temporo-spaţial, stetacustic în 
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limite normale, fără elemente eruptive la nivelul tegumentelor. Se transferă la Centrul 

Regional Timişoara pentru evaluare imunologică și virusologică datorită faptului că ultima 

determinare a CD4 s-a efectuat în anul 2016, pentru a se stabili tratamentul ARV care a fost 

întrerupt în urmă cu 2 ani.  

DISCUȚII ȘI CONCLUZII  

1. Neaderența la tratamentul ARV duce la numeroase complicații, unele chiar spre exitus. 

Cel mai probabil lipsa anticorpilor IgG rujeolic nu s-a putut stabili datorită faptului că 

pacientul era neaderent la tratament de aproximativ doi ani, fapt care ne demonstrează 

ce importanță are terapie antiretrovirală. 

2. Copii infectați cu HIV au un risc mult mai are de a dezvolta rujeolă, comparativ cu copii 

neinfectați HIV. Într-un studiu din Zambia, doar jumătate dintre copiii infectați cu HIV 

au avut niveluri protectoare de anticorpi  la 27 de luni după vaccinare, comparativ cu 

89% dintre copiii neinfectați cu HIV. 

3. altă explicație a riscului crescut de rujeolă la vârste mai mari se poate datora scăderii 

lipsei de acoperire a vaccinării în timp. 

4. Se fac studii pentru a se observa dacă asocierea dintre rujeolă și vârsta mai crescută se 

datorează lipsei de vaccinare sau imunității scăzute. 
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Cuvinte cheie: ciroză, Daclatasvir, Sofosbuvir, Ledipasvir, Ribavirin 

REZUMAT 

Introducere: Infecția cu virusul hepatitic C (VHC) reprezintă una din cele mai importante cauze 

ale afectării hepatice cronice. Asocierea preparatelor antivirale cu acțiune directă (PAAD) și 

Ribavirin (RBV), au demonstrat rate înalte de răspuns virusologic susținut (RVS), inclusiv la 

pacienții cu ciroză. Scopul acestui studiu a fost evaluarea eficacității terapeutice a PAAD și RBV la 

pacienții cu ciroză hepatică provocată de virusul hepatitic C. 

Material și metode: Au fost examinați 83 de pacienți cu ciroză hepatică VHC, genotipul 1b, care 

au urmat tratament antiviral cu Sofosbuvir (SOF) + Ledipasvir (LDV)/Daclatasvir (DCV) și 

Ribavirin, timp de 12 săptămâni, în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Toma Ciorbă”. Pacienţii au 

fost monitorizaţi clinic, paraclinic şi virusologic pe toată perioada tratamentului. 

Rezultate: Repartiția pacienților în funcție de schema de tratament: SOF+DCV +RBV – 44 (53%) 

pacienți, SOF+LDV+RBV – 39 (46,9%). Vârsta medie a fost 56,2±5,14 ani. După stadializarea 

Child-Pugh repartizarea pacienților a fost următoarea: Child-Pugh A – 37 (44,5%) pacienţi, B – 46 

(55,4%). Experiență de tratament antiviral în trecut au avut 12 (14,4%) pacienți, iar 71 (85,5%) – 

naivi. Repartizarea pacienților după stadiul de fibroză apreciat prin Fibroscan a fost: stadiul F3 – 

12 (14,4%) pacienți, F4 – 71 (85,5%). După gradul de decompensare: cu ascită moderată au fost – 

9 (10,8%) pacienți, varice esofagiene - 19 (22,8%), hipersplenism – 18 (21,6%), splenectomie – 3 

(3,6%). După o lună de tratament doza de RBV a fost redusă la 12 (14,4%) pacienți și la 10 (12%) a 

fost întrerupt tratamentul cu RBV. La două luni de tratament doza de RBV a fost redusă la 10 

pacienți, din cauza anemiei moderate. Doza completă de RBV până la sfârșitul tratamentului au 

urmat 51 (61,4%) pacienți. Răspunsul biochimic s-a obținut în ambele loturi, profilul 

transaminazelor îmbunătățindu-se la sfârșitul tratamentului. RVS a fost la  – 77 (92,7%) pacienți, 

eșec la tratament – 6 (7,2%) pacienți. Doi pacienți au decedat după finisarea terapiei (1 – 

hepatocarcinom, 1 – cancer de cap de pancreas). Nu au fost observate reacții adverse majore, care 

ar justifica întreruperea tratamentului.  

Concluzii: Cel mai frecvent efect advers al terapiei antivirale cu RBV este anemia. Eficacitatea 

terapiei cu PAAD la pacienții cu ciroză hepatică nu a fost influențată de reducerea sau anularea 

RBV. Rezultatele acestui studiu au demonstrat eficacitatea tratamentului cu Sofosbuvir și 

Ledipasvir/Daclatasvir în asociere cu Ribavirin în infecția cu VHC, genotip 1, la  pacienți cu ciroză. 
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ABSTRACT 

EFFICACY OF SOFOSBUVIR AND LEDIPASVIR/DACLATASVIR WITH RIBAVIRIN 

IN PATIENTS WITH HCV CIRRHOSIS 

Keywords: cirrhosis, Sofosbuvir, Ledipasvir, Daclatasvir, Ribavirin 

Introduction: Hepatitis C virus infection (HCV) is one of the most important causes of chronic 

liver disease. The combination of direct acting antiviral (DAA) therapy and ribavirin (RBV) have 

demonstrated high rates of sustained virological response (SVR), including patients with cirrhosis. 

The purpose of this study was to evaluate the therapeutic efficacy of DAA therapy and RBV in 

patients with HCV cirrhosis. 

Material and methods: This study included 83 patients with HCV cirrhosis, genotype 1b, treated 

with Sofosbuvir (SOF) + Ledipasvir (LDV)/Daclatasvir (DCV) with ribavirin for 12 weeks in 

Clinical Hospital for Infectious Diseases ''Toma Ciorba''. Patients were monitored clinically, 

paraclinically and virologically during the treatment period. 

Results: The distribution of patients according to the treatment regimens: SOF + DCV + RBV – 44 

(53%) patients, SOF + LDV + RBV – 39 (46.9%). The mean age was 56.2±5.14 years. After Child-

Pugh staging, patients were as follows: Child-Pugh A – 37 (44.5%) patients, B – 46 (55.4%). 

Antiviral treatment experience in the past had 12 (14.4%) patients and 71 (85.5%) - naive. The 

distribution of patients according to the stage of fibrosis was: stage F3 - 12 (14.4%) patients, F4 - 

71 (85.5%). By degree of decompensation: moderate ascites were 9 (10.8%) patients, esophageal 

varices - 19 (22.8%), hypersplenism - 18 (21.6%), splenectomy - 3 (3.6%). After one month of 

treatment, the dose of RBV was reduced to 12 (14.4%) patients and 10 (12%) discontinued RBV 

treatment. At two months of treatment, the dose of RBV was reduced to 10 patients due to moderate 

anemia. The full dose of RBV until the end of treatment followed 51 (61.4%) patients. The 

biochemical response was obtained in both batches, the profile of transaminases improving at the 

end of treatment. The SVR was in – 77 (92.7%) patients, treatment failure – 6 (7.2%) patients. Two 

patients died after finishing therapy (1–hepatocellular carcinoma, 1–pancreatic cancer). No major 

adverse reactions were observed which would justify discontinuation of treatment. 

Conclusion: The most common adverse effect of antiviral therapy with RBV is anemia. The 

efficacy of DAA therapy in patients with cirrhosis was not influenced by the reduction or 

discontinuation of RBV. The results of this study demonstrated the efficacy of treatment with 

Sofosbuvir and Ledipasvir/Daclatasvir with Ribavirin in HCV infection, genotype 1, patients with 

cirrhosis.  

 

ACTUALITATE 

Prevalenţa infecţiei cu virusul hepatitic C (VHC) variază semnificativ la nivel global. 

Aproximativ 1% (71 milioane persoane) din populația lumii este afectată de această infecție. 

Anual decedează 399 000 de persoane, cauza decesului fiind ciroza hepatică (CH) și 

carcinomul hepatocelular (CHC) (1). Rata de cronicizare și progresia către CH se corelează cu 

vârsta dobândirii infecției (mai mare de 40-50 ani), sexul masculin, prezența coinfecției 

VHB/HIV, consumul de alcool, severitatea fibrozei hepatice, prezența steatozei (2; 3). Pentru 

persoanele cu infecţie cronică, riscul de ciroză este situat între 15% şi 30% pentru o perioadă 
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de 20 ani. Pacienții cu ciroză hepatică cu VHC prezintă un risc anual de decompensare de 3%-

5%, un risc de dezvoltare a carcinomului hepatocelular cuprins între 1%-5% (4; 5; 6). 

Tratamentul antiviral influenţează semnificativ evoluţia naturală a infecţiei cu VHC. Scopul 

principal al terapiei antivirale este eradicarea virusului prin obţinerea răspunsului virusologic 

susţinut (RVS). Apariția schemelor de tratament cu preparate antivirale cu acțiune directă 

(PAAD) a revoluționat terapia infecției cronice cu VHC la pacienții cu CH, crescând astfel 

prognosticul pe termen lung după vindecare (7; 8). Datorită eficacității mai ridicate, a 

siguranței și a efectelor secundare mai reduse decât în regimul bazat pe alfa – interferon 

pegylat în combinație cu Ribavirin (RBV), PAAD au devenit acum standardul pentru tratarea 

infecției cronice cu VHC. Asocierea PAAD și RBV, au demonstrat rate înalte de răspuns 

virusologic susținut (RVS), inclusiv la pacienții cu ciroză (9; 10; 11).  

Sofosbuvir (SOF) este un inhibitor pan-genotopic al ARN-polimerazei NS5B, polimerază 

dependentă de ARN-ul VHC, care prezintă un rol esenţial în replicarea virală (12). În 

numeroase studii, a fost demonstrată eficacitatea înaltă a acestuia, în combinație cu alte 

preparate antivirale. Daclatasvir (DCV), inhibitor puternic, pan-genotipic al complexului de 

replicare NS5A, atunci când este utilizat în asociere cu SOF, reprezintă o schemă terapeutică 

exclusiv orală, care a prezentat rate de vindecare de până la 98%-99%, inclusiv la pacienţii cu 

ciroză. Daclastavir (DCV) este, în general, sigur și bine tolerat, având o barieră scăzută de 

rezistență și un potențial scăzut de interacțiune medicamentoasă (10).  Asocierea dintre SOF 

şi Ledipasvir (LDV), un alt inhibitor al complexului de replicare NS5A, a demonstrat un RVS 

90-95% la pacienţii cu genotipul 1 (9). 

Pacienții cu ciroză au prezentat întotdeauna dificultăți în tratament. Combinația SOF cu 

DCV/LDV cu/fără RBV a prezentat eficacitate înaltă (RVS >85%) în ciroza hepatică cu VHC 

(9; 11). 

În acest studiu ne-am propus să evaluăm eficacitatea terapiei Sofosbuvir cu 

Ledipasvir/Daclatasvir și Ribavirin, timp de 12 săptămâni, la pacienții cu ciroză hepatică 

provocată de VHC. 

MATERIAL 

Acest studiu prospectiv, a inclus 83 de pacienți cu ciroză hepatică VHC, genotipul 1b, care au 

urmat tratament antiviral cu sofosbuvir și ledipasvir/daclatasvir în asociere cu ribavirin, timp 

de 12 săptămâni, în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”, Chișinău, Republica 

Moldova. Criteriile de includere în studiu au fost: adulți (vârsta > 18 ani), prezența CH cu VHC 

(stadiul Child-Pugh A sau B), HCV ARN pozitiv, elastografia ficatului evaluată prin Fibroscan 

(fibroză F3 >12,5kPa și F4). 
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Pacienții au fost repartizați în 2 loturi în funcție de schema de tratament administrată: I lot – 

SOF (400mg) + LDV (90 mg) + RBV (200mg), II lot – SOF (400mg) + DCV (60mg) + RBV 

(200mg). Repartiția în loturi a fost următoarea: I lot – 39 pacienți, II lot – 44. Monitorizarea 

s-a efectuat pe toată perioada tratamentului și încă 6 luni de la finisarea acestuia, fiind 

evaluați parametrii clinici, paraclinici şi virusologici.  

REZULTATE 

Repartiția după sex a fost următoarea: sexul masculin a constituit 39,7% (33 pacienți), sexul 

feminin – 60,2% (50 pacienți). Vârsta medie a fost de 56,2±5,14 ani, variind în limitele dintre 

36 şi 75 ani. Toți pacienții au avut genotipul 1. După stadializarea Child-Pugh repartizarea a 

fost următoarea: Child-Pugh A – 37 (44,5%) pacienți, Child-Pugh B – 46 (55,4%). Astfel, în 

funcție de schema de tratament, repartiția în loturi a fost: I lot: SOF + LDV + RBV – 39 

(46,9%), respectiv al  II-lea  lot: SOF + DCV + RBV – 44 (53%). Caracteristicile principale la 

inițierea tratamentului sunt reprezentate în tabelul I. 

TABELUL I 

Caracteristicile de bază la inițierea tratamentului antiviral 

Caracteristici I lot 
SOF+ LDV+RBV 
n=39 

II lot 
SOF+ DCV+RBV 
n=44 

Stadiul Child-Pugh A n (%) 17 (43,5%) 20 (45,4%) 

Stadiul Child-Pugh B n (%) 22 (56,4%) 24 (54,5%) 

Fibroscan (kPa) n (%) 

F3 (12,5 – 13,9 kPa) 5 (12,8%) 7 (15,9%) 

F4 (14 – 20 kPa) 12 (30,7%) 10 (22,7%) 

F4 (> 20 kPa) 22 (56,4%) 27 (61,3%) 

Experiență de tratament n (%) 7 (17,9%) 5 (11,3%) 

Naivi n (%) 32 (82%) 39 (88,6%) 

 

Experiență de tratament antiviral în antecedente au avut 12 (14,4%) pacienți, 71 (85,5%) – 

naivi. Terapia  antivirală standard de asociere alfa interferon pegylat şi RBV au urmat anterior 

10 (12%) pacienți, 2 (2,4%) pacienți au urmat tratament cu PAAD (SOF+LDV) 12 săptămâni.   

Este cunoscut faptul că, fibroza hepatică este un marker de prognostic privind evoluţia 

infecţiei cu VHC. Gradul de fibroză al pacienţilor din studiu a fost evaluat prin efectuarea 

Fibroscanului înainte de iniţierea tratamentului antiviral. Astfel, stadiul F3 (12,5-13,9 kPa) 

după scara Metavir a fost înregistrat la 12 (14,4%) pacienţi, stadiul F4 – 71 (85,5%) pacienți, 

din care  47 (56,6%) aveau un grad avansat de fibroză hepatică (> 20 kPa).  
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În baza datelor clinice, paraclinice și examenului ultrasonor a fost evaluat gradul de 

decompensare. Astfel, ascită moderată au prezentat 9 (10,8%) pacienți (I lot – 4 pacienți, II 

lot - 5), varice esofagiene gr I-II – 19 (22,8%) (I lot – 7 pacienți, II lot – 12), hipersplenism – 

18 (21,6%) (I lot – 6 pacienți, II lot – 12), splenectomie au suportat înainte de inițierea terapiei 

– 3 (3,6%) pacienți (I lot - 1 pacient, II lot – 2). 

Parametrii hematologici analizați pe parcursul tratamentului au fost: numărul de leucocite, 
valorile hemoglobinei serice și ale trombocitelor. Tratamentul administrat a influențat benefic 
evoluția acestora în ambele loturi. Astfel, s-a remarcat o tendință de creștere a numărului de 
leucocite și trombocite în ambele scheme de tratament.  

La iniţierea tratamentului, leucopenia (2,0x109/l – 3,9x109/l) a fost prezentă la 26 (31,3%) 
pacienţi: I lot – 12 (30,7%) pacienți, lotul II – 14 (31,8%).  După tratament, leucopenia (2,7 – 
3,9 x109/l) s-a păstrat la 15 (18%) pacienţi: I lot – 6 (15,3%) pacienți, al II-lea lot – 9 (20,4%).  

Înainte de inițierea terapiei antivirale trombocitopenie moderată au avut 48 (57,3%) pacienți, 
iar trombocitopenia severă (46 – 65 x109/l) s-a manifestat la 12 (14,4%) pacienți. Valorile 
normale ale trombocitelor (>125 x109/l) au avut 23 (27,7%) pacienți. La sfârșit de tratament, 
trombocitopenie severă (>49 x109/l) au menținut 5 (6%) pacienți, iar 48 (57,8%) pacienți 
aveau valorile normale ale trombocitelor (tab. II).  

TABELUL II 

Evaluarea numărului de trombocite la inițiere și după tratament 

Parametri SOF + LDV +RBV (I lot) SOF + DCV +RBV (II lot) 

Inițierea 
tratamentului 

După 
tratament 

Iniţierea 
tratamentului 

După 
tratament 

Trombocite n(%) 

45 – 65 x109/l 4 (10,2%) 2 (5,1%) 8 (18,1%) 3 (6,8%) 

66 – 125 x109/l 23 (58,9%) 17 (43,5%) 25 (56,8%) 13 (29,5%) 

> 125 x109/l 12 (30,7 %) 20 (51,2%) 11 (25%) 28 (63,6%) 

 

Valorile hemoglobinei (Hb)>12 g/dL până la tratament au avut 68 (81,9%) pacienți, iar 15 

(18%) au avut valorile între 11,7 – 11,9 g/dL. 

Analizând parametrii biochimici, s-a constatat că, valorile transaminazelor, au prezentat 

variații favorabile sub influența tratamentului în ambele loturi (tab. III). Micșorarea valorilor, 

atât AlAT, cât și AsAT, s-a remarcat chiar în a doua săptămână de tratament în ambele loturi. 

Dinamica normalizării a fost similară pentru ambii parametri biochimici, astfel la sfârșit de 

tratament 78 (93,9%) pacienți au avut valori normale ale transaminazelor. Prin urmare, 

putem constata răspuns biochimic la tratament în ambele loturi (94,8% în I lot, respective 

93,1% în lotul II).  
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TABELUL III 

Evaluarea sindromului de citoliză înainte și după tratament 

Valorile 
AlAT, AsAT 

SOF + LDV +RBV (I lot),  
n=39 

SOF + DCV +RBV (II lot),  
n=44 

Inițierea 
tratamentului, 
n (%) 

După 
tratament 
n (%) 

Inițierea 
tratamentului 
n (%) 

După 
tratament 
n (%) 

N (0-46 U/l) 5 (12,8%) 37 (94,8%) 7 (15,9%) 41 (93,1%) 
>2N 12 (30,7%) 2 (5,1%) 9 (20,4%) 2 (4,5%) 
<2N 22 (56,4%) 0 28 (63,6%) 1 (2,2%) 

 

Doza de RBV a fost administrată în funcție de masa corporală: >75kg – 1200 mg (6 tab/zi), 

<75kg – 800 mg/zi (4 tab/zi). Masa corporală mai mică de 75kg au avut 21 (25%) pacienți. 

După o lună de tratament doza de RBV a fost redusă cu 200mg (1 tabletă) la 12 (14,4%) 

pacienți și la 10 (12%) a fost întrerupt tratamentul cu RBV. Cauzele întreruperii terapiei cu 

RBV au fost: 2 (2,4%) pacienți au dezvoltat anemie severă (Hb<7 g/dL), 6 (7,2%) pacienți – 

icter sever (bilirubina totală > 60 mg/dL), 2 (2,4%) pacienți – tulburări cardiace (tahicardie, 

astenie pronunțată). 

La două luni de tratament doza de RBV a fost redusă la 10 (12%) pacienți, din cauza anemiei 

moderate (Hb 8,5 – 10 g/dL) (tab. IV). 

TABELUL IV 

Ajustarea dozelor de RBV pe parcursul terapiei 

Perioada 
tratamentului 

SOF + LDV +RBV 
n=39 

SOF + DCV +RBV 
n=44 

Child-Pugh A Child-Pugh B Child-Pugh A Child-Pugh B 
I lună de tratament 
Redusă cu 
200mg 

2 (5,1%) 2 (5,1%) 2 (4,5%) 6 (13,6%) 

Întrerupt 
tratamentul 

1 (2,5%) 3 (7,6%) 2 (4,5%) 4 (9,0%) 

II-a lună de tratament 
Redusă cu 
200mg 

1 (2,5%) 4 (10,2%) 2 (4,5%) 3 (6,8%) 

Astfel, doza de RBV au redus 9 (23%) pacienți din I lot și 13 (29,5%) din al II-lea lot. Întrerupt 

tratamentul a fost la 4 (10%) pacienți din I lot și 6 (13,6%) din lotul II. Ajustarea dozelor sau 

anularea terapiei cu RBV au necesitat predominant pacienții cu un grad avansat de ciroză 

hepatică (stadiul Child-Pugh B)  în ambele loturi: 9 (23%) pacienți – I lot, 13(29,5%) – lotul 

II. Prin urmare 47,8% din pacienții cu stadiul Child-Pugh B au manifestat efecte adverse la 
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tratamentul cu RBV. Doza completă de RBV până la sfârșitul tratamentului au urmat 51 

(61,4%) pacienți: I lot – 26 (66,6%) pacienți, lotul II – 25 (56,8%).  

Răspunsul virusologic susținut s-a obținut la – 77 (92,7%) pacienți: I lot – 36 (92,3%) pacienți, 

lotul II – 41 (93,1%). Eșec la tratament au avut 6 (7,2%) pacienți. Caracteristicile pacienților 

cu eșec la tratament sunt elucidate în tabelul V.  Din ei, 2 pacienți au decedat după finisarea 

terapiei, ambii fiind în tratament cu SOF+DCV+RBV: 1 pacient după finalizarea terapiei, fiind 

diagnosticat  cu hepatocarcinom, 1 pacient la două luni de la finisarea tratamentului, 

diagnosticat cu cancer de cap de pancreas. Astfel, din cei 46 (55,4%) pacienți cu ciroză stadiul 

Child-Pugh B, 10,8% au avut eșec la tratament. Prin urmare, s-a constatat că, ratele RVS sunt 

diminuate la pacienții cu ciroză Child-Pugh B, mai cu seamă la cei cu fibroză avansată 

(>20kPa, scara Metavir). De asemenea, s-a remarcat că, din cei 10 pacienți ce au urmat în 

antecedente tratament antiviral standard de asociere alfa – interferon pegylat şi RBV, 20% au 

dat eșec și la această terapie. 

TABELUL V 

Caracteristicle pacienților cu eșec la tratament 

Nr. Sex Vârsta Stadiul 
Child-
Pugh 

Experiență de 
tratament 
antiviral în 
antecedente 

Schema de 
tratament 

Fibroscan 
kPa 

1. M 54 B Naiv SOF+LDV+RBV 40,3 

2. F 54 B Naiv SOF+LDV+RBV 25,3 

3. M 47 B Naiv  SOF+LDV+RBV 24,4 
4. F 44 A Naiv SOF+DCV+RBV 14 
5. M 52 B pegINT+RBV SOF+DCV+RBV 38 
6. M 69 B pegINT+RBV SOF+DCV+RBV 28 

 

În ansamblu tratamentul a fost bine tolerat în ambele loturi. Nu au fost observate reacții 
adverse majore, care ar justifica întreruperea tratamentului cu PAAD.  

CONCLUZII 

1. Anemia indusă de RBV poate fi moderată/severă, fapt ce a necesitat ajustarea dozei sau 
anularea terapiei. 

2. Pacienții cu stadiul Child Pugh B mai frecvent manifestă efecte adverse la tratamentul  cu 
RBV. 

3. Gradul trombocitopeniei și leucopeniei s-a redus la finisarea terapiei antivirale la toți 
pacienții. 
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4. Combinația dintre SOF+LDV+RBV și SOF+DCV+RBV a influenţat evident sindromul de 
hepatocitoliză, profilul transaminazelor îmbunătățindu-se semnificativ la sfârşitul 
tratamentului (93,9% pacienţi au avut valori normale), înregistrându-se răspunsul 
biochimic. 

5. RVS în ambele scheme de tratament a constituit peste 92%. 

6. Ratele RVS sunt diminuate la pacienții cu ciroză Child-Pugh B, mai cu seamă la cei cu 
fibroză avansată (>20kPa, scara Metavir). 

7. Răspunsul virusologic la tratament nu a fost influențat de anularea RBV la 4 săptămâni de 
tratament. 

8. Tratamentul a fost în ansamblu bine tolerat în ambele loturi şi nu s-au înregistrat 
întreruperi ale terapiei cu PAAD. 
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REZUMAT 

Introducere: Tuberculoza (TBC) pulmonară sau diseminată, se află printre cele mai frecvente 

infecții oportuniste ale pacientului HIV-pozitiv. Tuberculoza diseminată se caracterizează prin 

răspândire pe cale hematogenă/limfatică a bacililor Koch de la plămâni spre alte organe. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 26 ani, aflat în evidența Centrului 

Regional HIV/SIDA Iași diagnosticat inițial cu Boală SIDA stadiul B3. 

Rezultate: Aflat sub tratament antiretroviral (ARV) inițial cu Lamivudine/Zidovudine și 

Lopinavir/Ritonavir, remaniat din cauza efectelor adverse cu Lamivudine/Zidovudine și 

Darunavir/Ritonavir, pacientul acuză simptomatologie respiratorie, stabilindu-se diagnosticul de 

Tuberculoză pulmonară bilaterală (culturi din spută-pozitive) și Boala SIDA stadiul C3. Se inițiază 

cvadrupla terapie antituberculoasă și se remaniază terapia ARV cu Lamivudine/Zidovudine și 

Raltegravir în contextul interacțiunilor medicamentoase. La reevaluare, pacientul acuză 

dorsolombalgii și prezintă adenopatii laterocervicale. Se efectuează puncție-biopsie ganglionară și 

examen IRM, care confirmă diagnosticul de Tuberculoză ganglionară și osteo-articulară – 

Spondilodiscită tuberculoasă dorso-lombo-sacrată cu abcese paravertebrale. Inițial, s-a 

considerat a fi neoperabil din cauza abceselor multiple paravertebrale, dificil de abordat și cu risc 

mare intraoperator; 2 luni mai târziu este operat în secția TBC osteo-articular Agigea din cadrul 

Spitalului Județean Constanța, cu evoluție favorabilă. Particularitatea cazului constă: un pacient 

cooperant, compliant, aderent, care, pe fondul imunodeficienței dezvoltă o comorbiditate severă – 

TBC diseminată, a cărei localizare osteo-articulară paravertebrală este extrem de rară.  

Concluzii: Tuberculoza continuă să fie o patologie amenințătoare de viață în cazul pacienților 

HIV-pozitivi; în acest caz administrarea promptă a terapiei antituberculoase prelungite (24 luni), 

asociată cu intervenția chirurgicală a dus la rezultat favorabil.  

 

INTRODUCERE 

Ceea ce a devenit cunoscut mai târziu ca fiind ”sindromul imunodeficienței umane dobândite” 

(SIDA), a fost descris pentru prima dată într-un raport publicat în iunie 1981. Echipa condusă 

de Gottlieb a raportat cinci cazuri de bărbați tineri, fără antecedente patologice, care întrețin 
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relații sexuale cu alți barbați (MSM) și care au fost tratați pentru pneumonii cu Pneumocystis 

carinii (PCP), în trei spitale din Los Angeles [1]. Analizele de laborator au decelat depleția 

limfocitelor T, iar la toți pacienții a survenit decesul. În lunile următoare, alte cazuri 

diagnosticate cu PCP, tuberculoză pulmonară (TBC), infecții cu alte tipuri de bacterii 

oportuniste și sindrom Kaposi în cadrul populației MSM au fost raportate în mai multe state 

americane. Deși cauza imunodeficienței nu a fost elucidată, incidența cazurilor și la partenerii 

sexuali, împreună cu rezultatele unui studiu național au sugerat o cale sexuală de transmitere 

a infecției [2].  

Până în ianuarie 1983, au fost descrise toate căile majore de transmitere ale agentului încă 

necunoscut care produce SIDA. Calea de transmitere heterosexuală a fost indicată de către 

rapoturi ale imunodeficienței la femei din cupluri cu partener diagnosticat cu SIDA. Existența 

unor cazuri de imunodeficiențe și infecții oportuniste la nou-născuți cu mame diagnosticate 

cu SIDA au sugerat și transmiterea verticală [3]. De asemenea, anumite dovezi au indicat 

transmitere prin sânge și sânge infectat, incluzând cazuri diagnosticate la utilizatori de 

droguri intravenoase și pacienți cu hemofilie. Mai mult decât atât, s-au raportat cazuri de 

instalarea sindromului la sugari, secundar unei transfuzii sangvine de la donatori 

diagnosticați cu PCP sau la angajați din sistemul medical, cu expunere ocupațională la sânge 

infectat [4]. Echipa francezului Luc Montagnier, alături de virusologul american Robert Gallo 

au confirmat că virusul imunodeficienței umane este agentul cauzal al SIDA [5]. 

În contextul imunodeficienței, infecția cu Mycobacterium tuberculosis a devenit cea mai 

importantă infecție oportunistă care poate complica infecția HIV. Legătura intricată dintre 

tuberculoză și HIV reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa încercărilor de a 

ține sub control infecția HIV. La pacientul coinfectat HIV-TBC, cei doi patogeni se potențează 

reciproc, accelerând deteriorarea funcției imunologice și rezultând în deces prematur în lipsa 

tratamentului [6]. 

Managementul clinic al tuberculozei la pacientul seropozitiv include integrarea eficientă a 

tratamentului antituberculos, utilizarea concomitentă a terapiei antiretrovirale, 

managementul citotoxicității medicamentelor și prevenirea/tratamentul sindromului 

inflamator de reconstrucție imună (IRIS) [7].  

MATERIAL ȘI METODĂ 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 26 ani, aflat în evidența Centrului Regional 

HIV/SIDA Iași, diagnosticat inițial cu Boală SIDA stadiul B3. 
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REZULTATE 

În iunie 2016, în Centrul Regional HIV/SIDA Iași, s-a internat un pacient în vârstă de 24 de 

ani, care a fost depistat HIV pozitiv în cursul unui examen de rutină. În timpul internării, s-

au efectuat două teste ELISA  pozitive, confirmate prin Western-blot, cu nivelul limfocitelor 

CD4=81cel/mm3 și viremia plasmatică=435.000 copii/ml. S-a stabilit diagnosticul de Boală 

SIDA stadiul B3 și Hepatită cronică cu virus B și s-a inițiat terapia antiretrovirală (ARV) cu 

Lamivudine/Zidovudine-4tablete/zi și Lopinavir/Ritonavir - 2 tablete/zi, la care s-a adăugat 

profilaxia pneumoniei cu Pneumocystis carinii (Cotrimoxazol 2 tb/zi, până când nivelul 

CD4>200 cel/mm3). După 9 zile de la inițiere, pacientul a acuzat greață, vărsături și scaune 

diareice, motiv pentru care s-a impus remanierea inhibitorului de protează cu altul din aceeași 

clasă, dar cu mai puține reacții adverse: Darunavir/Ritonavir. În februarie 2018, la 

reevaluarea periodică, pacientul a acuzat tuse, vărsături, vertij, astenie fizică și psihică. S-a 

efectuat o radiografie toracică, care a obiectivat opacități infiltrativ nodulare, extinse, 

localizate la 2/3 superioare pulmonare bilaterale (fig.1). 

  

Fig. 1. Radiografie pulmonară - feb. 2018 Fig. 2. Radiografie pulmonară – mai 2019 

S-a ridicat suspiciunea de Tuberculoză pulmonară și s-a efectuat examen din spută; bacilul 

Koch a fost negativ microscopic, dar culturile s-au pozitivat. S-a inițiat tratamentul 

antituberculos de categoria 1: Izoniazidă, Rifampicină, Pirazinamidă și Etambutol, schemă de 

tratament 7/7, pe o perioadă prelungită - 24 luni. Întrucât inhibitorii de protează sunt 

contraindicați în tuberculoză, din cauza interacțiunii cu Rifampicină, terapia antiretrovirală 

s-a modificat prin înlocuirea Darunavir/Ritonavir cu Raltegravir, în doză dublă pe durata 

tratamentului antituberculos (4 tablete/zi).  

În decembrie 2018, pacientul a fost reevaluat și la examenul clinic a prezentat adenopatii 

latero-cervicale drepte. Două luni mai târziu, s-a efectuat biopsie ganglionară, iar în urma 
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testării moleculare LPA, rezultatul a fost pozitiv prin prezența unei micobacterii aparținătoare 

MTBC, la care nu au fost identificate mutații de rezistență la Izoniazidă și Rifampicină, astfel 

continuând aceeași terapie. Pacientul a declarat dureri la nivelul coloanei vertebrale dorsale 

și s-a efectuat în iunie 2018 primul examen RMN, care a stabilit următoarele diagnostice: 

Spondilodiscită T6-T7, T10-T11 posibil de cauză tuberculoasă, Abcese paravertebrale și 

epidurale toracale, Sacroileită inferioară stângă. S-a solicitat un consult Reumatologic, care a 

recomandat continuarea terapiei antituberculoase și utilizarea unui corset Helsinki, timp de 

3 luni. În septembrie s-a repetat RMN-ul, care a decelat Spondilodiscită toraco-lombo-

sacrată, cu abcese paravestibulare, ceea ce a semnificat un răspuns parțial la tratament. 

Pacientul a fost evaluat neurochirurgical în Iași, dar a refuzat tratamentul medicamentos 

recomandat și a optat pentru transfer la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. 

Victor Babeș”.  

Pe parcursul internării (26.09.2018-17.10.2018), s-a efectuat biopsie de la nivelul abceselor 

reci, urmată de examinare prin biologie moleculară (Real Time PCR, PCR, RT-PCR), toate 

confirmând prezența Mycobacterium tuberculosis, efectuându-se un al treilea RMN. S-a 

externat cu următoarele diagnostice: Boala SIDA stadiul C3, Spondilodiscită T6-T7, T10-T11, 

Fracturi pe os patologic T10-T11, Abcese vertebrale care se extind paravestibular cu limita 

inferioară T9 și T12, Stomatită micotică, Hepatită cronică cu virus B, Sindrom depresiv 

anxios. A fost reevaluat neurochirurgical în București și s-a recomandat continuarea 

tratamentului antituberculos pentru 12 luni, apoi efectuarea unui RMN de control, 

considerând că leziunile erau neoperabile din cauza abceselor multiple paravertebrale, dificil 

de abordat și cu risc mare intraoperator. 

La revenirea în Iași, pacientul a devenit necompliant, a refuzat tratamentul medicamentos și 

s-a accentuat sindromul depresiv. În urma unui al patrulea RMN (cu aspect staționar), s-a 

luat decizia de intervenție chirurgicală, după consultare cu echipa de medici a secției TBC 

osteo-articular Agigea din cadrul Spitalului Județean Constanța. Perioada de internare a fost 

între 13.03.2019-09.04.2019 și s-au efectuat 2 intervenții: drenaj abces T6-T7 și drenaj abces 

T11-T12, cu evoluție favorabilă. La evaluarea după externare, radiografia toracică de control a 

obiectivat doar sechele fibro-nodulare bilaterale, pacientul continuând terapia 

antituberculoasă în regim 7/7, până la efectuarea următorului RMN (fig.2). Din punct de 

vedere viro-imunologic, s-a menținut aceeași evoluție, cu nivelul limfocitelor CD4=121 

cel/mm3 și viremia plasmatică=nedetectabilă. Ca și particularitate a cazului, a fost vorba 

despre un pacient cooperant, compliant, aderent, care, pe fondul imunodeficienței dezvoltă o 

comorbiditate severă – TBC diseminată, a cărei localizare osteo-articulară paravertebrală este 

extrem de rară. 
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CONCLUZII 

Tuberculoza (pulmonară sau diseminată) continuă să fie o patologie amenințătoare de viață 

în cazul pacienților HIV-pozitivi; în acest caz administrarea promptă a terapiei 

antituberculoase prelungite (24luni), asociată cu intervenția chirurgicală a condus la un 

rezultat favorabil.  
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NEUROBORELIOZA - CAZ CLINIC 

Adelaida Bica
1
, Mirandolina Prișcă

1
, Eliza Cetean

2 

Universitatea de Vest “Vasile Goldis”/ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, 
1Secţia Boli Infecţioase, 2Secţia Neurologie 

Cuvinte cheie: neuroborelioza, boala Lyme, pareza facială bilaterală 

REZUMAT 

Pacientă în vârstă de 59 ani, mediu rural, se internează având pareză facială periferică bilaterală. 
LCR: număr elemente 327/mm3, mononucleare 98%, proteinorahie 160 mg/ml, glicorahie 58 
mg/ml.. Înţepătură de capuşe în urmă cu aproximativ cu 3-4 luni. Ac anti Borrelia burgdorferi IgM 
şi IgG din ser sunt pozitivi (chemiluminiscenta). A doua determinare serologică prin metoda 
Western blot IgM anti borrelia negativi iar IgG anti borrelia au fost echivoc. RMN cerebral-fără 
modificări patologice. S-a efectuat analiza serologică a LCR -ASI Borrelia = 8.22, Ac IgG borrelia 
în LCR= 2,3, Ac IgG borrelia in ser = 64. A urmat tratament cu Ceftriaxona 4g/zi apoi 2g/zi până 
la 28 zile, Aciclovir 4 g/zi p.o., dexametazona etc. Evoluţia clinică a fost favorabilă din primele zile 
de tratament, cu remisia completă a parezei faciale după 8 zile de tratament.  
Concluzii şi discuţii:  Diagnosticul de neuroborelioză se susţine  clinic, pleiocitoza LCR, dar sinteza 
intrarahidiană a anticorpilor specifici nu a fost dovedită cu certitudine, anticorpii IgG borrelia în 
LCR nu au fost concludenţi. Răspunsul terapeutic prompt la cefalosporina gen.3. Absenţa 
eritemului migrator şi a manifestărilor din stadiile incipiente ale bolii Lyme nu exclud 
neuroborelioza. Polimorfism al tablourilor clinice la debut între scleroza multiplă, encefalite 
autoimune şi neuroborelioza. 

 
ABSTRACT 

NEUROBORRELIOSIS – CASE STUDY 

Keywords: neuroborreliosis, Lyme disease, bilateral peripheral facial 

A female patient aged 59 years, rural environment, is hospitalized with bilateral peripheral facial 
paralysis. CSF: 327/mm3 cells, 98% mononuclear, 160 mg/ml protein level, 58 mg/ml glucose level. 
The ticks bite were approximately 3-4 months before. Serum Ac anti-Borrelia burgdorferi IgM and 
IgG are positive (chemiluminescence). The second serological determination by Western blot IgM 
anti-borrelia negative and IgG anti-borrelia were equivocal. Cerebral MRI without pathological 
changes. Serological analysis of CSF -ASI Borrelia = 8.22, Ac IgG borrelia in LCR = 2.3, Ac IgG 
borrelia in serum = 64. Following treatment with Ceftriaxone 4g/day then 2g/day to 28 days, 
Aciclovir 4g/day po, dexamethasone etc. Clinical evolution was favorable from the first days of 
treatment with complete remission of facial paresis after 8 days of treatment. Conclusions and 
Discussion: The diagnosis of neuroborreliosis is clinically sustained, CSF pleocytosis, but 
intraarachidal synthesis of specific antibodies has not been proven with certainty, IgG borrelia 
antibodies in CSF were not conclusive. The prompt therapeutic response to cephalosporin gen.3. 
The absence of erythema migrans and manifestations at the incipient stages of Lyme disease do not 
exclude neuroborreliosis. Clinical picture polymorphism at the onset of multiple sclerosis, 
autoimmune encephalitis and neuroborreliosis. 
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INTRODUCERE 

Borrelia burgdorferi poate determina o varietate de manifestări neurologice, pareză facială 

bilaterală fiind una din cele mai frecvente (2). Date din literatură sugerează analogii clinice 

între debutul Sclerozei Multiple şi Neuroborelioza, anticorpii specifici anti borrelia 

burgdorferi din LCR transează de cele mai multe ori diagnosticul (2). 

ISTORIC 

Pacienta în vârstă de 59 ani, mediu rural, se internează în secţia Neurologie în data de 

28.09.2018 având pareză facială periferică bilaterală. A fost diagnosticată în urmă cu 1 lună 

(24.08.2018) cu pareză facială periferică dreapta şi a urmat tratament cu Medrol. Antecedente 

heredo-colaterale şi personale nesemnificative, HTA moderată şi Obezitate gr. I. S-a efectuat 

puncţie lombară pentru suspiciunea unei scleroze multiple; LCR-pleiocitoza. Cultura LCR a 

fost negativă. Se decide transferul în secţia boli infecţioase cu suspiciunea Encefalita fosa 

posterioară. La o anamneză mai amănunţită pacienta recunoaşte înţepătura de căpuşe în zona 

sacrată în urmă cu aproximativ cu 3-4 luni. 

Paraclinic: Imagistic: CT craniu efectuat la internare în limite normale. RMN cerebral - fără 

modificări patologice semnificative. Biologic: (Tabelul I, Tabelul II şi Tabelul III) 

TABELUL I 

Probe biologice sangvine 

Ser Iniţial (28.09.2018)  Control (16.10.2018) 
Număr leucocite 19540/mm3 9180/mm3 
PMN 81% 51% 
Limfocite 12% 34% 
Monocite 6% 11% 
Trombocite 300000/mm3 234000/mm3 
VSH 38 28 
Fibrinogen 438 mg/dl 267 mg/dl 
Proteina C reactiva 2.19 mg/l - 

Serologie: Ac HIV, AgHBs, AcHCV, TPHA – negativi.  

Ac anti Borrelia burgdorferi IgM si IgG din ser sunt pozitivi (chemiluminiscenta IgM= 37,8 

UA/ml, VN< 18;  IgG=92,6 UA/ml ,VN < 10). A doua determinare serologică prin metoda 

Western blot IgM anti borrelia negativi iar IgG anti borrelia au fost echivoc.  
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TABELUL II 

Constante LCR 

LCR Iniţial (28.09.2018) Control (09.10.2018) 
Număr elemente 327/mm3 

98% mononucleare 
144/mm3 

98% mononucleare 
Proteinorahie 160 mg/ml 36,6 mg/ml 
Glicorahie  58 mg/ml 63 mg/ml 

 

TABELUL III 

Analiza serologică comparativă ser/ LCR (09.10.2018) 

               SER  Interval de referinţă 
Ser IgM Borrelia pozitiv  
Ser IgG Borrelia ↑  64 U/ml < 6 
Imunglobuline G( IgG)/ser 10,8  g/l 7- 16 
Albumine ser 37 g/l 35- 50 
                LCR   
LCR IgM Borrelia Negativ  
LCR IgG Borrelia 2,3 U/ml  
Imunglobuline G(IgG)/ LCR 48 mg/l < 34 
Albumine LCR 225 mg/l 110-350 
IgG LCR- serum ratio 4,4 kA  
Albumine LCR-serum ratio 6,1 kA  
Index ASI Borrelia 8,22 0,6- 1,5 

Diagnostic: Conform ghidurilor europene (1), cazul prezentat îndeplineşte criteriile de 

Neuroborelioza precoce posibilă. (Tabelul IV) 

 

TABELUL IV 

Criterii de diagnostic Neuroborelioza 

Neuroborelioza  precoce certă - toate cele 3 criterii Neuroborelioza posibilă - 2 criterii 
1. Manifestări neurologice sugestive 
2. LCR- pleiocitoza 
3. Producţie intrarahidiană de anticorpi specifici 

anti Borrelia  

1. Manifestări neurologice sugestive 
2. LCR-pleiocitoza 
3. IgG anti Borrelia in ser (debutul 

clinic al bolii >  6 săptămâni) 
Neuroborelioza tardivă  

1. Neuropatie periferică 
2. Diagnostic clinic de ACA - Acrodermatita cronică 

atrofică 
3. Anticorpi anti Borrelia in ser 
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DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL 

Iniţial pentru pareza unilaterală cu: Pareza facială periferică Bell, Sindromul Ramsay-Hunt 

(lipsa elementelor eruptive, veziculelor), ulterior pentru pareza facială periferică bilaterală cu 

Encefalitele autoimune (lipsa tulburărilor cognitive, convulsii sau alterări ale conştienţei), 

Scleroza multiplă, Tumori cerebrale. 

Tratament: Ceftriaxona 4 g/zi 21 de zile apoi 2 g/zi încă 8 zile, Aciclovir 4 g/zi p.o., 

dexametazona, probiotice, depletive cerebrale, vitamine de grup B. 

Evoluţia clinică a fost favorabilă din primele zile de tratament, cu remisia completă a parezei 

faciale după 8 zile de la iniţierea terapiei antibiotice. Nu s-au înregistrat complicaţii sau 

sechele, deoarece tratamentul etiologic nu a fost instituit tardiv. 

CONCLUZII ŞI DISCUŢII 

Diagnosticul de neuroborelioză se susţine: clinic, pleiocitoza LCR,  sinteza intrarahidiană a 

anticorpilor specifici nu a fost dovedită, anticorpii IgM şi IgG borrelia din LCR fiind negativi, 

dar prezenţa acestora in ser permite încadrarea cazului ca neuroborelioza posibilă. Anticorpii 

specifici Borrelia pot fi detectaţi în LCR uneori  la > 6 săptămâni de evoluţie a bolii, 

diagnosticul în aceste cazuri se poate face prin PCR din LCR sau cultura LCR cu evidenţierea 

microscopică a borreliei (1). Răspunsul terapeutic prompt cu cefalosporină gen.3, ar putea fi 

un alt criteriu în sprijinul diagnosticului, deşi în prima săptămână s-a asociat tratament 

antiviral cu Aciclovir, neavând posibilitatea excluderii unei etiologii virale. 

Absenta eritemului migrator şi a manifestărilor din stadiile incipiente ale bolii Lyme nu exclud 

neuroborelioza. 

Polimorfism şi similitudini ale manifestărilor neurologice la debut între scleroza multiplă şi 

neuroborelioza. 
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Cuvinte cheie: otite recurente, sepsis, Turicella otitidis 

REZUMAT 

Introducere: Turicella otitidis este un bacil gram pozitiv care poate fi asociat patologiei otice 

acute sau cronice. Majoritatea cazurilor se înregistrează la copiii sub 3 ani, unde izolarea acestui 

patogen se face din secreția otică. Prezența acestuia este corelată și cu alte condiții predispozante, 

precum abcese intraauriculare sau la nivelul regiunii cervicale, mastoidite sau episoade recurente 

de otită medie. Arareori, infecția poate deveni sistemică la pacienții cu hemopatii maligne. 

Material și metodă: Pacient în vârstă de 80 ani, cu importantă patologie cardiovasculară, s-a 

internat în Institutul de Boli Cardiovasculare Iași pentru infarct miocardic acut complicat cu edem 

pulmonar acut, ce a necesitat intubare oro-traheală (IOT) și ventilație mecanică (VM). Pe 

parcursul internării, apare un sindrom febril cu pozitivarea hemoculturilor (bacili gram pozitiv - 

Turicella otitidis), motiv pentru care este transferat în clinica noastră. La internare, pacientul este 

afebril cu stare generală gravă, IOT și VM cu SpO2=96%, ascultător pulmonar - raluri crepitante 

pe ambele arii pulmonare și matitate la baza hemitoracelui stâng, tahicardic (130 bpm), stabil 

hemodinamic. Examenul clinic asociat examenelor de laborator și examenului radiologic 

pulmonar stabilesc diagnosticul de sepsis și bronhopneumonie asociată ventilației mecanice. 

Rezultate: În ciuda terapiei conform antibiogramei (sensibil la Gentamicină, Linezolid, 

Vancomicină, Tetraciclină, Rifampicină), asociată terapiei parenterale de susținere și suport 

antiaritmic, starea generală se agravează, cu instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de 

organ (respiratorie, circulatorie și renală), familia solicitând externarea. 

Concluzii: Turicella otitidis este un patogen care determină rar sepsis, având implicații mai ales 

în sfera ORL, cu predominanță la copii. În România, s-a raportat un singur caz de sepsis cu 

Turicella otitidis la adulți, la un pacient de 75 ani, imunodeprimat prin comorbidități importante, 

cu infecții de tract urinar recidivante, tratate conform antibiogramei, fără acuze în sfera ORL. În 

acest context, se pune problema statusului imun deficitar ca factor predispozant al infecției cu 

Turicella otitidis la pacientul vârsnic, ceea ce reprezintă o provocare din punct de vedere diagnostic 

și terapeutic. 
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INTRODUCERE 

Turicella otitidis este un bacil gram pozitiv care este izolat aproape exclusiv din secreția otică, 

gradul său de implicare în determinarea patologiei otice fiind, în prezent, controversat. 

Conform datelor din literatură, s-au raportat cazuri de otită medie în care s-a izolat Turicella 

otitidis (1, 2, 3), însă majoritatea au fost înregistrate la copiii sub 3 ani, unde identificarea 

acestui bacil s-a efectuat fie din cultură pură, fie din cultură mixtă. Totodată, prezența 

Turicella otitidis a fost raportată și în cazul altor patologii, precum abcese ale regiunii 

cervicale, mastoidite, abcese intraauriculare (care, în evoluție, au determinat repetate 

episoade de otită medie) și un caz de sepsis la un pacient cu hemopatie malignă (4, 5, 6, 7). În 

continuare prezentăm un caz de sepsis cu Turicella otitidis la un pacient vârstnic, fără acuze 

în sfera ORL, dar cu multiple comorbidități și spitalizat anterior pentru acutizarea patologiei 

cardiace preexistente. În România, s-a mai raportat un singur caz de sepsis cu acest patogen 

la un pacient aparținând aceleiași categorii de vârstă, instituționalizat, cu spitalizări multiple 

și imunodeprimat prin comorbidități importante. (8) 

PREZENTARE DE CAZ 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 80 ani, cu importantă patologie cardiovasculară 

(hipertensiune arterială esențială grad III risc foarte înalt, insuficiență cardiacă cronică clasa 

III NYHA, stenoză valvulară aortică largă, fibrilație atrială paroxistică, regurgitare mitrală 

moderată, boală cronică de rinichi acutizată), care s-a internat în Institutul de Boli 

Cardiovasculare Iași pentru infarct miocardic anterior acut complicat cu edem pulmonar acut, 

ce a necesitat intubare oro-traheală (IOT) și ventilație mecanică (VM). Postcoronarografie, 

pacientul a dezvoltat pseudoanevrism de arteră femurală superficială dreaptă, și, pe parcursul 

internării, a prezentat un sindrom febril cu pozitivarea hemoculturilor (bacili gram pozitiv - 

Turicella otitidis) și evidențierea unei imagini radiologice sugestive pentru 

bronhopneumonie, motiv pentru care se inițiază tratamentul cu Avelox, ulterior pacientul 

fiind transferat în clinica noastră.  

MATERIAL ȘI METODĂ 

La internare, pacientul este afebril, cu stare generală gravă, IOT și VM cu SpO2=96%, 

ascultator pulmonar prezentând raluri crepitante pe ambele arii pulmonare și matitate la baza 

hemitoracelui stâng, tahicardic (130 bpm), TA=150/90 mmHg, cu diureză prezentă pe sondă, 

stabil hemodinamic. Examenul clinic obiectivează tegumente hiperpigmentate constituțional 

și leziuni violacee bine delimitate la nivel inghinal drept cu extindere pe fața internă a coapsei 

drepte, țesut adipos excesiv reprezentat, torace cifotic, ascultator pulmonar raluri crepitante 

pe ambele arii pulmonare și matitate la baza hemitoracelui stâng, cardiac ascultator 

echilibrat, abdomen mărit de volum pe seama țesutului adipos, tranzit intestinal prezent, 
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diureză prezentă pe sonda urinară. Pacientul era consumator cronic de etanol cu medicație 

cronică la domiciliu anterior prezentării: Clopidogrel 75 mg (1 tb/zi), Aspirină 75 mg (1 tb/zi), 

Atorvastatină 80 mg (1 tb/zi), Amlodipină 10 mg (2 tb/zi), Amiodaronă (1 tb/zi). Examenele 

de laborator, la internare, obiectivează: globule albe = 11770/mm3, neutrofile = 73,3%, 

limfocite = 6,2%, monocite = 14.4%, eozinofile = 5,9%, bazofile = 0,2%, globule roșii =  3 720 

000/mm3, hemoglobină = 10.1 g/dl, hematocrit = 30,7%, trombocite = 260 000/mm3, 

glucoză = 138 mg/dl, uree 111 mg/dl, creatinină = 1,32 mg/dl, TGP = 31 UI/L, TGO = 23 UI/L, 

colesterol = 120 mg/dl, trigliceride = 143 mg/dl, bilirubină totală = 0,79 mg/dl, proteine totale 

= 62,76 mg/dl, pH = 7,28, Na+=142 mmol/L, K+=4,6 mmol/L, Cl-= 115 mmol/L. Examenul 

radiologic pulmonar relevă prezența opacităților nodulare de intensitate medie, cu tendința 

la confluare în treimea inferioară bilateral, colecție lichidiană minimă în sinusul costo-

diafragmatic drept, colecție lichidiană în treimea inferioară stângă. Antibiograma asociată 

hemoculturilor obiectivează prezența Turicella otitidis sensibil la Gentamicină, Linezolid, 

Vancomicină, Tetraciclină, Rifampicină și rezistent la Penicilină, Clindamicină, 

Ciprofloxacină și Moxifloxacină. Astfel, examenul clinic asociat examenelor de laborator și 

examenului radiologic pulmonar stabilesc diagnosticul de sepsis și bronhopneumonie 

asociată ventilației mecanice, pacientul fiind admis în secția de Terapie Intensivă a spitalului 

nostru.  

REZULTATE 

Se inițiază tratamentul cu Linezolid 1,2 g, Imipenem 2 g și Colistin 3 milioane unități în 

nebulizare (conform antibiogramei) și simptomatice care se asociază terapiei parenterale de 

susținere și suport antiaritmic. Pe parcursul internării, starea generală a pacientului se 

agravează, cu instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organ (respiratorie, circulatorie 

și renală),  familia solicitând externarea. 

DISCUȚII 

Turicella otitidis este un bacil gram pozitiv care aparține genului Corynebacterium, înalt 

pleomorf, nesporulat, non-fermentativ, catalază-pozitiv, oxidază-negativ, non-hemolitic, care 

se deosebește prin celelalte specii prin particularitățile morfologice și biochimice. (9, 10). 

Încadrarea acestui microorganism în flora normală a canalului auditiv extern este 

controversată, cu toate că un studiu realizat de Holzmann et al (11) demonstrează că acest 

patogen, izolat prin timpanocenteză la aproximativ 23% dintre copiii cu otită medie acută 

exsudativă, a fost totodată izolat și la aproximativ 11,2% dintre cazurile de control, ridicând 

astfel ipoteza apartenenței acestui microorganism la flora comensală a canalului auditiv 

extern. Totodată, s-a remarcat faptul că izolarea acestui microorganism s-a efectuat exclusiv 

auricular, acesta nefiind arondat florei comesale din alte regiuni anatomice (12) și, drept 
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urmare, în absența unor studii care să confirme această ipoteză, rolul clinic al Turicella 

otitidis rămâne un subiect deschis dezbaterilor.  

În ceea ce privește tratamentul antibiotic, datele din literatură (puține, de altfel) atestă 

sensibilitatea la betalactamine, Ciprofloxacin, Rifampicină, Tetraciclină, Gentamicină și 

remarcă rezistența la macrolide și lincosamide (13, 14), fapt care corespunde cu rezultatele 

obținute la antibiograma efectuată pacientului nostru (sensibil la Gentamicină, Linezolid, 

Vancomicină, Tetraciclină, Rifampicină și rezistent la Penicilină, Clindamicină, 

Ciprofloxacină și Moxifloxacină). 

În România s-a mai raportat un singur caz de sepsis cu Turicella otitidis la un pacient de 75 

ani, instituționalizat și imunodeprimat prin comorbidități multiple (diabet zaharat tip 2, 

hipertensiune arterială, demența mixtă, paraplegie spastică, neoplasm de vezică urinară și 

purtător cronic de sondă urinară), cu istoric de spitalizări numeroase pentru infecții de tract 

urinar recidivante care este admis într-un serviciu de medicină internă pentru stare generală 

alterată, adinamie, confuzie și febră (38.1oC). Paraclinic, se decelează important sindrom 

biologic inflamator, urocultura obiectivând prezența Proteus mirabilis, pe parcursul 

internării prezența diareei impunând testarea pentru Clostridium difficile (pozitivă). Se 

instituie terapia antibiotică asociată terapiei parenterale simptomatice și de suport fără 

ameliorarea stării generale, cu persistența sindromului febril, motiv pentru care se recoltează 

hemoculturi care obiectivează prezența Turicella otitidis. Secundar acestui rezultat, se solicită 

un consult ORL, însă acesta nu obiectivează modificări la acest nivel. (8) Din acest motiv, 

corelând cu datele din literatură, se ridică suspiciunea că infecția sistemică la acest pacient 

survine ca urmare a statusului imun deficitar. 

Corelând datele cazului nostru cu cele ale cazului anterior prezentat, remarcăm câteva 

similitudini, precum vârsta înaintată (75, respectiv 80 ani), statusul imun alterat prin 

comorbidități multiple (cardiovasculare, metabolice, neoplazice), absența acuzelor în sfera 

ORL (anamnestic și prin evidențierea absenței modificărilor la consultul de specialitate), 

respectiv spitalizări recente anterior diagnosticării prezenței Turicella otitidis în hemoculturi. 

Acești factori pot avea un rol determinant în infecția cu Turicella otitidis la pacientul vârstnic, 

ipoteză care nu poate fi validată de către datele din literatură, întrucât cazuistica la această 

categorie de vârstă este excepțională, majoritatea studiilor vizând vârsta pediatrică.   

CONCLUZII 

Turicella otitidis este un microorganism care determină rar sepsis și frecvent procese 

patologice în sfera ORL, jucând un rol important mai ales în determinarea otitelor medii acute 

și cronice. Frecvent, este izolat la copiii sub trei ani, atât în context infecțios, cât și la copiii 

sănătoși, fapt care ridică suspiciunea că acest microorganism face parte din flora comensală a 
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conductului auditiv extern, aspect care rămâne de actualitate, în absența studiilor care să 

confirme (sau să infirme) acest lucru. Cu toate acestea, există și cazuri rare, la pacienți 

vârstnici, imunodeprimați cu multiple comorbidități, spitalizări frecvente, fără acuze în sfera 

ORL, unde Turicella otitidis a fost izolată din hemoculturi, ceea ce ridică problema statusului 

imun deficitar ca principal factor predispozant. Acest fapt reprezintă o provocare din punct 

de vedere diagnostic și terapeutic, cu atât mai mult cu cât subiectul rămâne, prin lipsa 

studiilor de specialitate și cazuistica rară, o temă extrem de interesantă și care nu trebuie 

neglijată în anumite situații. 
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REZUMAT 

Sindromul congenital Zika reprezintă o asociere de anomalii congenitale asociate infecției cu 

virusul Zika în timpul sarcinii. Virusul Zika face parte din genul Flavivirus, familia Flaviviridae și 

se transmite prin înțepătura țânțarilor Aedes aegypti infestați. Infecția în timpul sarcinii 

determină o serie de anomalii congenitale unele dintre ele asociate și altor sindroame teratogene 

ceea ce face dificil diagnosticul în absența testelor diagnostice specifice pentru infecția cu virus 

Zika. Anomaliile congenitale principale sunt reprezentate de microcefalie severă disproporționată, 

micșorarea masei cerebrale cu calcificări subcorticale, ventriculomegalie, anomalii oculare (leziuni 

de atrofie corioretiniană, aspect marmorat focal al epiteliului pigmentar retinian, atrofie de nerv 

optic), contracturi congenitale (picior strâmb congenital, artrogripoză). Semnele neurologice 

descrise au fost: hipertonie după naștere, hiperreflexie, convulsii, disfuncții ale trunchiului 

cerebral, disfagie. Nu există o corelație certă între momentul infecției și severitatea anomaliilor. 

Evident că riscul de microcefalie este mai mare dacă infecția s-a produs în primul trimestru de 

sarcină și mai mic dacă s-a produs ulterior. Testele moleculare de evidențiere a virusului Zika în 

lichidul amniotic pot fi pozitive fără certitudinea afectării fătului. În concluzie, infecția cu virusul 

Zika este o problemă de sănătate publică prin gravitatea anomaliilor congenitale asociate, prin 

dificultatea diagnosticului prenatal sau postnatal, prin efectele pe termen lung și prin lipsa unor 

măsuri specifice de prevenție, iar recunoașterea elementelor caracteristice sindromului este 

necesară pentru managementul adecvat. 

 

ABSTRACT 

CONGENITAL ZIKA SYNDROME 

Keywords: Zika virus, congenital anomalies 

Congenital Syndrome Zika is a combination of congenital anomalies associated with Zika virus 

infection during pregnancy. The Zika virus is part of the Flavivirus genus, the Flaviviridae family, 

and is transmitted through the infected Aedes aegypti mosquitos. Infection during pregnancy 

causes a number of congenital anomalies, some of them associated with other teratogenic 

syndromes, making it difficult to diagnose in the absence of specific diagnostic tests for Zika virus 

infection. The main congenital abnormalities are: disproportionate severe microcephaly, 

decreased cerebral mass with subcortical calcifications, ventriculomegaly, ocular abnormalities 

(chorioretinal atrophy lesions, focal retinal pigmentary mottling, optic nerve atrophy), congenital 

contractures (clubfoot, arthrogryposis). The described neurological signs were: hypertonia after 

birth, hyperreflexia, seizures, brainstem dysfunction, dysphagia. There is no definite correlation 

between the time of the infection and the severity of the anomalies. Obviously, the risk of 

microcephaly is higher if the infection occurred in the first trimester of pregnancy and lower if it 
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occurred later. Molecular tests to detect Zika virus in amniotic fluid can be positive without the 

certainty of fetal harm.  

In conclusion, Zika virus infection is a public health problem because of the severity of associated 

congenital abnormalities, the difficulty of prenatal or postnatal diagnosis, long-term effects and 

lack of specific prevention measures, and recognition of syndromic features is necessary for proper 

management. 

 

DEFINIȚIE 

Sindromul congenital Zika (SCZ) reprezintă un sindrom teratogen nou, caracterizat printr-o 

asociere de anomalii congenitale asociate infecției cu virusul Zika în timpul sarcinii. Virusul 

Zika (ZIKV) face parte din genul Flavivirus, familia Flaviviridae și se transmite prin înțepătura 

țânțarilor Aedes aegypti infestați (1) . 

Principalele manifestări specifice sindromului Zika congenital sunt conform CDC (Centres for 

Disease Control and Prevention): microcefalie severă cu cutia craniană parțial colabată, 

micșorarea masei cerebrale cu calcificări subcorticale, leziuni la nivelul segmentului posterior 

al ochiului (cicatrici maculare, aspect marmorat focal al epiteliului pigmentar retinian), 

contracturi congenitale (picior strâmb congenital, artrogripoză), hipertonie care 

restricționează mișcările corpului după naștere (1). 

Utilizând criteriile Shepard ca și cadru de referință în demonstrarea efectului teratogen, 

Rassmussen et al demonstrează că virusul Zika este teratogen (2). În acest demers autorii au 

utilizat cele mai frecvente semne întâlnite în SCZ și anume microcefalia și anomaliile 

cerebrale. 

CONTEXT EPIDEMIOLOGIC  

Expunerea femeilor însărcinate la ZIKV se însoțește de un risc de infecție de 21%-44% (3,4). 

La femeile însărcinate, infecția cu virus Zika este simptomatică în proporție de 17%-56% (4). 

Anamneza evidențiază simptome precum exantem maculopapular, febră ușoară, astenie, 

prurit, artralgii, cefalee retroorbitală, mialgii, conjunctivită sau hiperemie conjunctivală, 

edem al extremităților, toate acestea cu apariție la două zile după infecție și având o durată de 

aproximativ două săptămâni (4).  

Transmiterea verticală se face doar la 7%-26% din produșii de concepție și în 55% infecția 

fetală este și simptomatică (14% - avorturi, 21%  - sindrom Zika congenital, 20% - 

semne/simptome potențial corelate cu infecția cu virus Zika) (5). Riscul de apariție a 

Sindromului Zika congenital a fost apreciat ca fiind mai mare de 40% în studiile efectuate în 

timpul epidemiei din Brazilia, dar studii recente din SUA arată un risc de 4%-8% de anomalii 

congenitale la copii născuți din mame cu infecție confirmată (6).  
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DIAGNOSTIC 

Diagnosticul se poate pune prenatal sau postnatal. Contextul epidemiologic este un factor 

decisiv pentru orientarea testărilor, dar chiar și așa trebuie excluse alte cauze de anomalii 

congenitale cum ar fi anomaliile cromosomice. 

Microcefalia severă  (definită ca fiind o deviere a diametrului fronto-occipital mai mare de - 

3DS față de medie) se asociază semnelor caracteristice unei disrupții cerebrale (tabel I). 

Prevalența microcefaliei în SCZ este de 33,3%-64% și se asociază cu o formă anormală a cutiei 

craniene și exces de piele occipital. Mecanismul microcefaliei pare a fi reprezentat de 

modificările țesutului cerebral (4,7,8).   

TABEL I 

Anomalii la nivel SNC în sindromul Zika congenital (4) 

Anomalii majore/Prevalență Anomalii minore/Prevalență 
Ventriculomegalie > 12 mm / 63,1%-92%* Ventriculomegalie ușoară > 10 mm 
Cisterna magna > 10 mm Chisturi subependimale 
Calcificări multiple liniare/punctiforme 
71%-92%** 

Calcificare intracerebrală izolată 

Disgenezie/agenezie de corp calos 
71%-100% 

Hipoplazie de corp calos 

Disgenezie vermiană Hipoplazie vermiană 42%-82% 
Disgenezie cerebeloasă 21%-82%*** Vasculopatie vaselor lenticulostriate 
Porencefalie Chisturi de plexuri coroide 
Leziuni chistice periventriculare Halou periventricular neregulat 
Malformații corticale: lizencefalie, agirie, pahigirie, 
polimicrogirie, heterotopie 
79%-82% 

Aderențe intraventriculare 

* prevalență comună pentru ventriculomegalie marcată și ușoară  

** prevalență comună pentru toate tipurile de calcificări 

*** prevalență pentru hipoplazia cerebeloasă globală 

 

Anomaliile oculare se întâlnesc cu o prevalență de 25% în SCZ. Sunt reprezentate de 

semne majore (microftalmie, colobom, anoftalmie) sau semne minore (cataractă, anomalii de 

segment posterior, leziuni de atrofie corioretiniană, aspect marmorat focal al epiteliului 

pigmentar retinian, atrofie de nerv optic/hipoplazie de nerv optic) (7, 9). 

Semne clinice extracerebrale majore descrise în SCZ sunt: contracturi congenitale 

(artrogripoza, picior strâmb congenital), hipertonie, tulburări de deglutiție, epilepsie (crizele 

epileptice se întâlnesc la 9%-95.5% din pacienții). Din punct de vedere neurologic, copiii cu 

SCZ pot prezenta: iritabilitate extremă, hiperreflexie, hipertonie cu spasticitate, tremor, 
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simptome extrapiramidale, hipotonie sau o combinație de hipertonie cu hipotonie. Anomaliile 

motorii au o prevalență de 77,3%-100% din copiii cu SCZ. Alte semne corelate cu SCZ au fost 

tulburările de somn, deficiențe de vedere și de auz  (4, 10, 11, 12). 

Complicațiile pe termen lung nu sunt bine descrise fiind necesare studii ulterioare.  

Este de așteptat o extindere a spectrului fenotipic o dată cu studiile extinse de cauzalitate care 

să aibă ca obiectiv și urmărirea efectelor pe termen lung. Totodată este necesară o cuantificare 

a riscului relativ/absolut de anomalii congenitale la nou-născut în funcție de momentul 

infecției materne în timpul sarcinii. Pornind de la idea unei interacțiuni permanente genotip-

fenotip-mediu, studiile ulterioare vor trebui să identifice factorii care pot modifica aceste 

riscuri: coinfecția cu un alt virus, preexistența unui răspuns imun la alt flavivirus, profilul 

genomic al fătului și al mamei, severitatea infecției (2). 

Studiile actuale nu sunt concludente în ceea ce privește corelația dintre viremia prelungită 

și/sau încărcătura virală și severitatea sindromului Zika congenital (13,14). Primul trimestru 

este perioada critică pentru infecție și efectele nedorite mai ales la nivelul sistemului nervos 

știind faptul că perioada embrionară este perioada de maximă vulnerabilitate pentru sistemul 

nervos, pentru ochi, iar virusul Zika este un virus neurotrop.  Infecția apărută după primul 

trimestru/începutul trimestrului II de sarcină s-a dovedit a fi asociată cu deficit de creștere 

intrauterină, moarte fetală sau alte anomalii evidente imagistic, dar care nu au fost confirmate 

și postnatal întrucât la momentul derulării studiului, sarcinile erau în evoluție (2).   

STRATEGII DE TESTARE 

Strategiile de testare implică diagnosticul infecției cu virus Zika la mamă, la făt, evidențierea 

imagistică a anomaliilor la făt în perioada prenatală, iar postnatal diagnostic clinic, imagistic 

și analize biologice conform ghidului de management propus de CDC (figura 1) (15, 16). 

În concluzie, infecția cu virusul Zika este o problemă de sănătate publică prin gravitatea 

anomaliilor congenitale asociate, prin dificultatea diagnosticului prenatal sau postnatal, prin 

efectele pe termen lung și prin lipsa unor măsuri specifice de prevenție, iar recunoașterea 

elementelor caracteristice sindromului este necesară pentru managementul adecvat. 
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Fig. 1. Strategii de testare (2,4,16)  
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Cuvinte cheie: sindrom Reye, Ibuprofen, citoliză hepatică, encefalopatie 

REZUMAT 

Introducere: Sindromul Reye este o reacţie rară, extrem de gravă, cu mecanism nedescifrat încă 

în totalitate (atăcarea mitocondriilor din interiorul celulelor), care afectează toate organele 

interne, în special creierul (encefalopatie acută noninflamatorie) şi ficatul (degenerescența 

hepatică). Studiile epidemiologice efectuate au demonstrat legătura directă dintre administrarea 

aspirinei în infecțiile virale ale copiilor și adolescenților (răceală comună, gripă, varicelă, 

gastroenterită sau alte boli eruptive) și apariția acestui sindrom după 3-7 zile, existând însă date 

legate de consumul de paracetamol, alți salicilați, tetracicline expirate, acid valproic, zidovudina, 

didanozina, antiemetice, aflatoxine, erbicide, ciuperci otrăvitoare, insecticide. 

Material și metodă: Băiat în vârstă de 11 ani din mediul urban, fără antecedente personale 

patologice cunoscute, prezintă febră și scaune diareice de 3 zile pentru care primește Brufen. În cea 

de-a treia zi de boală, la aproximativ 40 min după ingestia ultimului comprimat de Brufen din cele 

4 utilizate în decurs de 8 ore, este găsit inconștient, areactiv, motiv pentru care este solicitat 

serviciul de ambulanță. La sosirea SMURD este intubat orotraheal și dirijat către U.P.U. ”Sf. 

Maria”, unde investigațiile efectuate (teste de laborator, teste toxicologice, CT cranio-cerebral, 

radiografia toracică) exclud o urgență pediatrică și este dirijat în clinica noastră cu suspiciunea 

unei meningoencefalite, fiind admis direct pe secția de terapie intensivă. Clinic la internare 

pacientul este afebril, IOT, neresponsiv la stimuli verbali și dureroși, prezintă bruxism și 

hipersecreție salivară, erupție purpurică peteșială periorală, hipotensiv, tahicardic, scaune 

semiconsistente în pampers, diureză prezentă pe sondă, fără semne de iritație mningeană. 

Paraclinic se decelează important sindrom inflamator (leucocitoză=29230mmc cu 

neutrofilie=77,2%) și de hepatocitoliză (TGO=2325 UI/L, TGP=3204 UI/L), serologie MNI și 

markeri virali negativi, exudat faringian, nazal și tampon rectal neîncărcate microbiologic, 

lichidul cefalorahidian cu aspect hematic, celularitate 136 elem/mmc dintre care 92% 

polimorfonucleare, 4% limfocite și 4% macrofage, proteinorahie 0,36g/L, glicorahie 102 mg/dL, 

clorurorahie 7,69 g/L și bacterioscopie negativă, sumar de urină normal. 
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Rezultat: Antibioticoterapia adecvată  asociată corticoterapiei precum și menținerea suportului 

hidroelectrolitic și acido-bazic au dus la o ameliorare semnificativă a parametrilor în 48 de ore, 

pacientul fiind externat la 13 zile, cu controalele efectuate la 2 și 4 săptămâni în limite normale. 

Concluzii: Sindromul Reye este o urgență medicală ce nu trebuie temporizată, cu evoluție rapidă 

spre agravare, ce necesită urmărire atentă și tratament corect în secții de profil, influenţând astfel 

în mod major șansele pacientului de a supraviețui și de a recupera funcțiile neurologice și somatice. 

Mortalitatea, deși a scăzut în ultimele decenii de la 50% la 20%, rămâne una suficient de ridicată, 

rapiditatea diagnosticului și a terapiei oricărui caz  posibil fiind extrem de importantă. 

 

INTRODUCERE  

Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) ocupă un rol important în terapia modernă, fiind 

utilizate cu succes în tratamentul unei game largi de dureri acute și cronice atât la adult cât și 

la copil. Cu toate acestea, trebuie precauție în prescrierea acestora datorită efectelor adverse 

grave ce pot apărea chiar și la doze terapeutice. Food and Drug Administration (FDA) atrage 

atenția în anul 1982 asupra potențialului toxic hepatic al AINS, hepatotoxicitatea fiind o 

caracteristică de clasă a acestor medicamente.  

Sindromul Reye, descris pentru prima dată în 1963 de Douglas Reye, un patolog australian, 

este o reacţie rară, extrem de gravă, cu mecanism nedescifrat încă în totalitate, baza 

fiziopatologică fiind agresarea mitocondriilor din interiorul celulelor, în special de la nivel 

hepatic (degenerescența hepatică) ce declanșează un lanț de reacții, rezultând insuficiența 

multiplă de organ.  

Afectează persoanele de vârstă pediatrică, 90% din cazuri fiind asociate cu utilizarea aspirinei 

în infecțiile virale, existând însă date legate de consumul de paracetamol, alți salicilați, 

tetracicline expirate, acid valproic, zidovudina, didanozina, antiemetice, aflatoxine, erbicide, 

ciuperci otrăvitoare, insecticide, simptomatologia (vărsături, modificări de personalitate, 

confuzie, convulsii și pierderea conștienței) fiind prezentă în perioada de stare sau în cea de 

convalescență.  

S-au evidenţiat şi o serie de factori de risc, printre care stresorii metabolici, ereditatea şi 

modificările drastice ale dietei.  

Diagnosticul este unul dificil și complex ce necesită efectuarea unei anamneze riguroase 

pentru identificarea contextului clinic, ulterior efectuarea analizelor de sânge şi urină, 

puncţiei lombare, biopsiei hepatice, tomografiei computerizate. 

Tratamentul nu este unul specific, pacientul necesitând monitorizare permanentă, tratament 

suportiv și prevenirea apariției eventualelor complicații (hipoglicemie, hiperamoniemie). 

Sunt afectați mai puțin de un milion de copii pe an, prognosticul pacienților variind foarte 

mult și fiind influențat de momentul prezentării la medic. Decesul survine la 20%-40% dintre 
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cei afectați iar aproximativ o treime dintre cei care supraviețuiesc rămân cu un un grad de 

afectare neuropsihică.  

PREZENTARE DE CAZ 

Pacient  O.M,  de gen masculin,  în vârstă de 11 ani, din mediul urban, fără antecedente 

personale patologice cunoscute, prezintă la domiciliu febră și scaune diareice de 3 zile pentru 

care primește Brufen 400 mg. În cea de-a treia zi de boală, la aproximativ 40 min după 

ingestia ultimului comprimat de Brufen din cele 4 utilizate în decurs de 8 ore, este găsit de 

către aparținători inconștient, areactiv, cu lichid de vărsătură în cavitatea bucală, motiv 

pentru care este solicitat serviciul de ambulanță. La sosirea SMURD, pacientul este găsit 

comatos cu scor Glasgow 6, febril (T=390C), stabil hemodinamic (TA=92/40 mmHg, AV=127 

bpm, SpO2=100%). Este intubat orotraheal, sedat cu Midazolam și Propofol, se administrează 

antitermice, este sondat nazo-gastric și dirijat către U.P.U. ”Sf. Maria”.  

Investigațiile efectuate în clinica de Pediatrie au arătat: HLG, funcție hepatică (TGP=18 U/L, 

TGO=31 U/L) și renală în limite normale, creșterea nivelului seric al D-Dimerilor (956 ng/ml) 

și al izoenzimei CK-MB (71 U/L), calciu ionic la limita inferioară (4,2 md/dl), sumar de urină 

nemodificat. Testele toxicologice efectuate din urină – negative. Radiografia toracică a 

evidențiat aspect discret infiltrativ al interstițiului perihilar și hilio-bazal bilateral, mai evident 

pe partea stângă, cord normal radiologic, sinusurile costo-diafragmatice clare. Sonda de IOT 

cu capul distal intratraheal, la nivelul unui plan de secțiune ce trece prin corpul vertebral T2 

iar sonda nazo-gastrică prezentă, corect poziționată. Examinarea CT cranio-cerebrală nativă 

și cu substanță de contrast evidențiază edem cerebral difuz, cu păstrarea diferenței între 

substanța albă și cea cenușie, absența PEIC supra- și subtentoriale, decelabile la examinarea 

CT nativă și cu CIV, structurile liniei mediene în poziție normală, sistem ventricular cu 

morfologie normală și conținut omogen de LCR, cisterne bazale libere, structuri osoase 

scanate cu aspect CT în limite normale, sinusurile feței pneumatizate conform vârstei, cu 

secreții în cantitate mică la nivel etmoidal anterior, CAE libere, hipertrofia vegetațiilor 

adenoide (cu dezvoltare spre fosele nazale) și a amigdalelor faringiene.  

Excluzându-se o urgență pediatrică, este dirijat în clinica noastră cu suspiciunea unei 

meningoencefalite în vederea efectuării puncției rahidiene, fiind admis direct în secția de 

terapie intensivă. Clinic la internare, pacientul este cu stare generală gravă, comă scor 

Glasgow 6, posibil detubat în cursul transportului cu sonda de intubație în orofaringe. Este 

reintubat orotraheal și ventilat mecanic în mod IPPV, FiO=90%, PEEP=5, SpO2=98%, cu 

tendință la hipotensiune. S-a montat sondă urinară și sondă nazogastrică. Obiectiv, pacient 

normoponderal, facies simetric, bilateral, erupție peteșial purpurică periorală, mucoase 

normal colorate, fanere normal implantate, țesutul conjunctivo-adipos normal reprezentat, 
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sistem ganglionar superficial nepalpabil, sistem muscular normoton, normotrof, 

normokinetic, sistem osteoarticular aparent integru, articulații libere, mobile, nedureroase, 

excursii costale simetrice, bilateral, murmur vezicular fiziologic, tuse rară, persistentă, arie 

precordială normal conformată, șoc apexian spațiul V intercostal stâng, linie 

medioclaviculară, zgomote cardiace ritmice, bine bătute, aparent fără sufluri supraadăugate, 

hipotensiv (TA=73/33 mmHg), tahicardic (FC=119 bpm), abdomen suplu, depresibil, 

nedureros spontan și la palpare, tranzit intestinal modificat (1 scaun semiconsistent în 

pampers), ficat și splină nepalpabile, loje renale libere cu Giordano negativ bilateral, micțiuni 

fiziologice. 

Analizele efectuate în clinica noastră evidențiază intens sindrom inflamator cu GA=29340 

mmc și PMN=77,2%, limfocitopenie (13%), hiperglicemie (159 g/L), funcție renală afectată 

(uree=62 mg/dl, creatinină=1,23 mg%), ușor sindrom de hepatocitoliză (TGP=35 UI/L, 

TGO=59 UI/L), bilirubină și proteine totale în limite normale, INR=1,36, teste de coagulare 

modificate (timp de protrombină=14,8/sec, indice de protrombină=58/%, APTT=29,4/sec) 

S-a efectuat puncție rahidiană care a relevat lichidul cefalorahidian cu aspect macroscopic 

hematic, celularitate 136 elem/mmc dintre care 92% polimorfonucleare, 4% limfocite și 4% 

macrofage, proteinorahie (0,36 g/L), glicorahie (102 mg/dL), clorurorahie (7,69 g/L) cu valori 

crescute și bacterioscopie negativă. 

Datele anamnestice, clinice, imagistice și de laborator ridică suspiciunea unei afectări a 

sistemului nevros central , posibil meningoencefalită. 

Se instituie tratament cu Meropenem 3g și Vancomicină 1g, antiedematoase cerebrale (DXM 

8mg), simptomatice asociate perfuziilor parenterale de reechilibrare hidroelectrolitică și 

acido-bazică. În cea de-a doua zi, afebril, conștient, confuz, ușor agitat fără sedare, respiră 

spontan eficient cu O2 pe canulă nazală, stabil hemodimanic fără suport, diureză prezentă. 

Prezintă rash cutanat generalizat la aproximativ 24 ore de la administrarea de Vancomicină, 

motiv pentru care a fost oprită administrarea și remaniată terapia cu Colistin 1 mil în 

nebulizare, precum și dietă alimentară per os antidiareică. Pacientul a fost reevaluat 

radiologic cu evidențierea unui intens infiltrat interstițial perihilar bilateral, opacitate de 

intensitate medie, omogenă, infrahilar drept cât și ecografic, ficat mărit cu LDH 148 mm, cu 

ecostructură obișnuită, VS moderat dilatat, CBIH, CBP,VP- normale, rinichi, splină, pancreas 

normale, VU evacuată, fără lichid liber în peritoneu. S-a recoltat exudat faringian, nazal, 

tampon rectal, fiind fără încărcătură microbiologică. 

La bilanțul biologic din ce-a dea 3 zi de internare observăm remiterea sindromului inflamator 

cu GA=5850 mmc și PMN 80%, trombocitopenie 110000 mmc, limfopenie 14,4/%, indici de 

coagulare cu valori crescute ale INR-ului 1,53, timpului de protrombină 16,4/sec, APTT-ului 
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31,7/sec, indice de protrombină scăzut 48,0/%, glicemie, funcție renală și proteine totale în 

limite normale, important sindrom de hepatocitoliză cu TGP 3204 UI/L,TGO 2325 UI/L. 

Creșterea marcată a transaminazelor hepatice precum și datele anamnestice conform cărora 

pacientul se află într-o stare emoțională labilă în urma plecării în străinătate a mamei în 

cursul serii precedente ridică suspiciunea unei ingestii de substanțe toxice, posibil medicația 

bunicii, excluse datorită sumarului de urină în limite normale recoltat în U.P.U. ”Sf. Maria” și 

repetat în clinica noastră. S-a recoltat serologie pentru hepatită B și C datorită creșterii 

marcate a transaminazelor, cu markeri virali negativi și serologie Epstein Barr -negativ. 

Luând în considerare declarațiile aparținătorilor conform cărora în ultimele zile pacientul a 

urmat la domiciliu tratament cu Brufen 400 mg, doza zilnică folosită depășind doza 

recomandată în sindroamele febrile de 15-40 mg/KgC/zi , divizată în 3-4 prize, ridică 

suspiciunea unui sindrom Reye. 

Dat fiind nespecificitatea manifestărilor sindromului Reye și a lipsei de teste de evaluare 

specifică, diagnosticul este unul de excludere. 

SUSȚINEREA DIAGNOSTICULUI 

 Istoric de consum prelungit de AINS la domiciliu, posibil pentru o infecție virală 

 Pacient aflat în grupa de vârstă cu incidență crescută de dezvoltare a sindromului 

Reye 

 Simptomatologie apărută brusc (vărsături, scaune diareice, agitație psihomotorie), 

după îngestia unei doze toxice de AINS (4 comprimate de Brufen 400 mg în 8 ore) cu 

evoluție rapidă către comă 

 Biologic: limfopenie, creșterea în dinamică a transaminazelor la aproximativ 5 zile de 

la consumul de Brufen, cu normalizarea acestora după 13 zile de tratament, teste de 

coagulare modificate: INR, timp de protrombină și indice de protrombină crescute, 

valoarea D-dimerilor și a CK-MB crescute 

 Imagistic: ecografia abdominală a evidențiat ficat cu dimensiuni crescute iar CT 

cranio-cerebral a arătat edem cerebral 

Prezentarea rapidă la medic, internarea într-o secție de profil și instituirea tratamentului 

corect au dus la o evoluție favorabilă, cu normalizarea analizelor și remiterea 

simptomatologiei după 13 zile.  
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TABEL I 

Evoluția în dinamică a analizelor de laborator pe parcursul celor 13 zile de internare 

 VALORI 
NORMALE 

Ziua 1 
Sf. 
Maria 

Ziua 1 
Sf. 
Parascheva 

Ziua 
3 

Ziua 
4 

Ziua 
5 

Ziua 
6 

Ziua 
9 

Ziua 
12 

GA 4.500-13.500mmc 7.420 29.230 5.850 4.190  4.340 6.370  

PLT 150.000-380.000 
mmc 

236.000 280 110 137  213 547  

PMN 35.0-75.0% 56.6 77.2 80 71.2  29.3 52.5  

LYMPH% 20.0-45.0% 32.5 13 14.4 18.1  45.2 30  

INR 0.-1.2  1.36 1.53  1.02 1.05   

TIMP DE 
PROTROM
BINĂ 

10.3-13.2/sec  14.8 16.4  11.5 11.8   

INDICE DE 
PROTROM
BINĂ 

7-126/  58 48.0  96.5 91.6   

APTT 21.7-30/sec  29.4 31.7  25.3    

GLUCOZĂ 70-115 g/L 80 159 104 100  91   

UREE 15-50 mg/dL  62 37 39  52   

CREATINI
NĂ 

0.6-1.1 Mg% 98 1.23 0.88 0.83  0.70   

TGP 5-40 UI/L 18 35 3204 2096  1125 336 150 

TGO 90 UI/L 31 59 2325 393  90 33 34 

BIL.TOT 0.2-1.0 mg/L 0.7 0.52  1.21  1.24 0.67 0.66 

 

DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL 

1. Diagnosticul de meningoencefalită suspicionat în serviciul de pediatrie datorită 

simptomatologiei pacientului, a evoluției rapide a acestuia către comă precum și 

prezența edemului cerebral a fost exclus prin efectuarea puncției rahidiene, cu 

bacterioscopie negativă. 

2. Evoluția fulminantă a pacientului către comă cu prezența insuficienței hepatice acute 

(creșterea bruscă a transaminazelor) și a insuficienței renale (valori crescute ale ureei 
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și creatininei) au ridicat suspiciunea unei ingestii de substanțe toxice, posibil 

medicația bunicii, infirmată după efectuarea testelor urinare toxicologice.  

3. Apariția encefalopatiei la un pacient fără afectare hepatică preexistentă, a ridicat 

suspiciunea unei insuficiențe hepatice fulminante determinate de infecții congenitale 

sau dobândite cu virusuri hepatice, virusul Ebstein Bar, excluse după efectuarea 

serologiei MNI, VHC, VHB. 

4. Creșterea frecvenței scaunelor și modificarea consistenței lor, însotițe de vărsături și 

febră, simptomatologie acuzată la domiciliu indică un posibil sepsis cu punct de 

plecare digestiv, infirmată prin absența încărcăturii microbiologice pe tamponul 

rectal. 

5. Luând în calcul vârsta pediatrică a pacientului, febra înaltă însoțită de greată, 

vărsături, am luat în calcul și posibilitatea unui sepsis cu punct de plecare urinar, 

diagnostic exclus după efectuarea sumarului de urină în U.P.U. ”Sf. Maria”, repetat 

în clinica noastră. 

DISCUȚII 

Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor definesc sindromul Reye ca o encefalopatie 

acută, neinflamatoare, caracterizată prin modificări ale nivelului de conștiență. Encefalopatia 

trebuie asociată fie cu modificări grase ale ficatului, fie cu cel puțin o creștere de 3 ori a 

nivelurilor de ALT, AST sau amoniac seric, fără altă explicație rezonabilă pentru anomaliile 

hepatice și cerebrale. 

Sistemul național de supraveghere a sindromului Reye clasifică sindromul Reye în 6 etape:  

 Stadiul 1 - pacient somnolent, letargic, cu episoade recurente de vomă. 

 Stadiul 2 - pacient neliniștit, iritabil, combativ, dezorientat temporo-spațial, tahicardic, 

tahipenic, cu pupile dilatate și răspunsuri normale la stimuli dureroși, cu semn Babinski 

prezent.  

 Stadiul 3 - pacient comatos, care nu mai răspunde adecvat la stimulare nociceptivă 

(dureroasă). 

 Stadiul 4 - pacient în comă profundă, cu pupile fixe și dilatate, fără reflexe 

oculovestibulare. 

 Stadiul 5 - pacientul prezintă convulsii, nu are răspuns pupilar, îi lipsesc reflexele 

osteotendinoase profunde și poate intra în stop respirator.  
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 Stadiul 6 - starea pacientului nu poate fi integrată în niciunul din stadiile de mai sus, acesta 

fiind tratat în prealabil cu medicație care interferă semnificativ cu starea de conştiență și 

cu activitatea sistemului nervos central. 

 Coroborând datele anamnestice, examenul clinic și paraclinic, încadrăm pacientul nostru 

încadra în stadiul 6. 

Din decembrie 1980 până în noiembrie 1997, în Statele Unite au fost raportate peste 1.200 de 

cazuri de sindrom Reye. Rata mortalității sindromului Reye a fost de 31%, cea mai mare rată 

fiind observată la copiii cu vârsta sub 5 ani. După 1997, datorită scăderii consumul de aspirină, 

AINS, s-au înregistrat aproximativ 36 de cazuri noi pe an. 

CONCLUZII 

Sindromul Reye este o urgență medicală ce nu trebuie temporizată, cu evoluție rapidă spre 

agravare, ce necesită urmărire atentă și tratament corect în secții de profil, influentând astfel 

în mod major șansele pacientului de a supraviețui și de a recupera funcțiile neurologice și 

somatice. 

Diagnosticul se bazează în principal pe suspiciunea clinică, ajutată de examenele de laborator.  

În cazul pacientului nostru, antibioticoterapia adecvată asociată corticoterapiei precum și 

menținerea suportului hidroelectrolitic și acido-bazic au dus la o ameliorare semnificativă a 

parametrilor în 48 de ore, pacientul fiind externat la 13 zile, cu controalele efectuate la 2 și 4 

săptămâni în limite normale. 

National Reye's Syndrome Foundation (NRSF),  U.S. Surgeon General,  Food and Drug 

Administration, Centers for Disease Control, American Academy of Pediatrics recomandă ca 

aspirina și produsele combinate care conțin aspirină să nu fie luate de nicio persoană sub 

vârsta de 19 ani.  

Mortalitatea, deși a scăzut în ultimele decenii de la 50% la 20%, rămâne una suficient de 

ridicată, rapiditatea diagnosticului și a terapiei oricărui caz  posibil fiind extrem de 

importantă.  
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REZUMAT 

Infecțiile cronice cu virusurile hepatitice B (VHB) sau C (VHC) pot fi însoțite de numeroase 

manifestări extrahepatice care pot pune probleme de diagnostic sau de tratament și care pot scădea 

calitatea vieții acestor pacienți. Apariția manifestărilor reumatismale se datorează unui mecanism 

patogenic complex, imuno-mediat. Numeroase date din literatură susțin asocierea dintre infecția 

cu VHB și manifestări precum: artralgii, artrite, poliarterita nodoasă, crioglobulinemia mixtă 

esențială sau ”serum sickness-like syndrome”. Manifestările clinice pot fi ușoare sau pot îmbrăca 

forme severe de boală precum vasculitele sistemice cu afectare renală care pot pune în pericol viața 

pacientului. Diagnosticul și tratamentul prompt cu antivirale și imunosupresoare au condus la o 

îmbunătățire remarcabilă a prognosticului acestor pacienți. VHC poate fi considerat un agent 

etiologic cert în cazul apariției manifestărilor extrahepatice precum: crioglobulinemia mixtă 

esențială, glomerulonefrita membranoproliferativă și porfiria cutanea tarda. Crioglobulinemia 

mixtă constituie prototipul tulburărilor autoimune-limfoproliferative asociate cu VHC și se 

caracterizează prin purpură palpabilă, artralgii și oboseală. Vasculita și limfomul non-Hodgkins 

al celulelor B au o incidență destul de scăzută, însă se asociază cu un prognostic rezervat și cu o 

mortalitate crescută. Spectrul manifestărilor reumatismale asociate VHC mai cuprinde: 

artralgii/artrite, sindromul Sicca sau fibromialgia. 

 

INTRODUCERE 

Hepatitele virale ocupă un loc fruntaș în rândul bolilor infecțioase letale, reprezentând 

principala cauză pentru apariția cirozei hepatice și a hepatocarcinomului. La nivel mondial se 

vorbește despre o ”epidemie silențioasă", virusurile hepatitice infectând aproximativ 400 de 

milioane de oameni. Numărul deceselor datorate hepatitelor virale este ridicat, ajungând la 

1,4 milioane de persoane anual, cu o medie de 4000 decese/zi (1,2).  

În România, în anul 2014, au fost publicate rezultatele unui studiu epidemiologic privind 

prevalența infecțiilor cu VHB, respectiv VHC, în rândul pacienților internați pentru alte 

afecţiuni decât cele din sfera hepato-bilio-pancreatică (3). În analiză au fost incluse 3266 de 

persoane, rezultatele obținute încadrând România în categoria ţărilor cu prevalenţă ridicată 

pentru infecţia cu VHB sau VHC. În 27,9% dintre cazuri s-au pozitivat anticorpii anti-HBc, iar 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
73 

antigenul HBs a fost prezent la 4,2% dintre participanți. Incidența anticorpilor anti-VHC a 

fost ușor mai ridicată, atingând o valoare de 5,6%.  

Implicarea sistemică în hepatitele virale este o certitudine. Datele din literatură vorbesc 

despre ”infecții cronice generalizate VHB sau VHC", punctând o gamă largă de manifestări 

extrahepatice asociate (4). Principalele mecanisme patogenice implicate în apariția acestor 

manifestări sunt imunologice și limfoproliferative. În funcție de mecanismul de apariție, au 

fost împărțite în două categorii. Primul grup include manifestările legate de mecanismul de 

hipersensibilitate întârziată în asociere cu formarea de complexe imune: leziuni ale 

articulațiilor și mușchilor, plămânilor, miocardului. Al doilea grup cuprinde afecțiunile 

datorate apariției complexelor imune: vasculita cutanată, sindromul Raynaud, poliarterita 

nodoasă, crioglobulinemia mixtă. Un grup special de manifestări cuprinde bolile sangvine 

precum: citopeniile imune, imunoglobulinopatia monoclonală sau bolile limfoproliferative 

maligne (5).  

Apariția manifestărilor reumatismale la pacienții cu hepatite virale este binecunoscută, având 

o incidență ridicată. Artralgiile pot fi chiar primele semne ale bolii hepatice, fiind considerate 

semne prodromale. Aproximativ o treime dintre pacienții cu hepatită cronică VHB dezvoltă 

acuze articulare înainte de apariția icterului (6). Înafară de durerile articulare nespecifice, 

tabloul clinic articular poate cuprinde: artrite, sindrom Sicca, vasculite sau apariția 

fibromialgiei (6). Mecanismele imune joacă un rol esențial în dezvoltarea acestor simptome. 

Manifestări reumatismale în hepatita cronică VHB 

Mecanismul de apariție a manifestărilor reumatismale în cazurile de hepatită cronică VHB 

este imuno-mediat (7). Alte posibile mecanisme includ: depozite ale complexelor imune 

circulante, inducerea formării de complexe imune in situ de către antigenele virale, activarea 

cascadei complementului, reacții între antigenele tisulare și autoanticorpii virali sau afectarea 

directă a țesuturilor extrahepatice de către structurile virale VHB sau VHC (7,8) (fig.1). 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
74 

 

Fig.1. Principalele mecanisme patogenice implicate în apariția manifestărilor 

reumatismale la pacienții cu hepatită cronică cu VHB 

 

Manifestările reumatismale în infecția cronică VHB pot îmbrăca diferite aspecte clinice, 

plecând de la simple artrite sau de la ”serum sickness-like syndrome" și ajungând la 

manifestări sistemice complexe precum poliarterita nodoasă sau crioglobulinemia mixtă 

esențială (fig.2). 

 

Fig.2. Principalele manifestări reumatismale la pacienții cu hepatite cronice VHB 

 

Poliartralgiile sunt frecvent întâlnite, mai ales în faza prodromală a infecției virale VHB, 

înainte de apariția icterului. Durerile articulare sunt, în general, ușoare, localizate sau 

generalizate, afectând cu predilecție articulațiile mici de la nivelul mâinilor (9). Factorul 

reumatoid poate fi pozitiv în 25% dintre cazuri și se asociază cu scăderea fracțiilor C3 și C4 

ale complementului (10).  
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Artritele apar după infecția acută prodromală și pot persista intermitent și indefinit. Rar, 

artritele sunt persistente și erozive, distructive (11, 12). Rezoluția artritelor evoluează în 

paralel cu clearance-ul antigenului HBs (12). La nivelul membranei sinoviale, studiile au 

evidențiat depozite alcătuite din complexe imune circulante, fracții ale complementului, 

imunoglobuline și antigenul HBs (11). Mai mult, datele publicate de Wands susțin prezența la 

nivelul sinovialei a crioprecipitatelor formate din imunoglobuline de tip IgA, IgG, IgM și 

complement (C3, C4, C5) în cazurile pacienților cu încărcătură virală mare (11).  

Serum sickness-like syndrome  are o incidență cuprinsă între 10% și 30% și apare cu 1-6 

săptămâni înainte de manifestarea clinică a hepatitei (13, 14). Se mai numește și sindromul 

artrită-dermatită. Mecanismul patogenic incriminat în apariția acestei manifestări este 

reprezentat de complexele imune antigen HBs – anticorpi anti-HBs formate în exces în 

situația unei boli virale active (antigen HBs în titru crescut, anticorpi anti-HBs crescuți).   

Clinic, artrita poate fi mono sau poliarticulară. Artritele sunt foarte dureroase și se asociază 

cu tumefacție articulară importantă. Forma monoarticulară este asimetrică și afectează mai 

ales articulațiile mari de la nivelul membrelor inferioare (genunchi, glezne). Forma 

poliarticulară are un pattern simetric, cu tropism pentru articulațiile mici ale mâinilor și 

picioarelor, mimând poliartrita reumatoidă (12).  

Manifestările dermatologice pot fi de tip maculo-papular, rash petișial, purpură palpabilă, 

eritem multiform sau toxic și dermatită lichenoidă (12,14).  

Durata simptomatologiei variază între câteva zile și câteva luni, cu o medie de 20 de zile, 

dispărând o dată cu apariția semnelor clinice de hepatită. Nu prezintă recurență (14).  

Poliarterita nodoasă apare într-un procent de 1%-5% dintre cazurile de hepatită cronică VHB, 

fiind o complicație rară cu determinism imun (depozite de complexe imune, nivel scăzut al 

complementului seric) (15, 16). Este o vasculită de vase mici și medii care afectează numeroase 

viscere, cu excepția plămânului. Clinic, se prezintă prin: dureri abdominale, rash cutanat, 

poliartralgii/poliartrite, hipertensiune, scădere ponderală. Evoluția bolii este gravă, 

implicând rinichii, sistemul nervos, pielea și tractul gastro-intestinal, având o mortalitate 

cuprinsă între 30% și 50% (17, 18).  

Crioglobulinemia mixtă esențială este o vasculită sistemică care apare secundar depunerii de 

crioglobuline la nivelul peretelui vascular. Se asociază frecvent cu VHC, însă poate apare, într-

un procent ridicat de cazuri, și la pacienții cu hepatită cronică VHB (19). Clinic, afecțiunea se 

prezintă prin: purpură, artrite recurente și slăbiciune, iar evoluția cuprinde afectare 

pulmonară și renală (glomerulonefrită) (12).  
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Date din literatură raportează cazuri de asociere între hepatita cronică VHB și forme de 

polimiozită, spondilită anchilozantă (HLA-B27 pozitiv) sau polimialgie reumatică, date însă 

contradictorii și neconfirmate (20-22).  

Manifestări reumatismale în hepatita cronică VHC 

Manifestările autoimune sistemice asociate cu infecția cronică VHC se datorează în principal 

unei reacții imune de cross-reactivitate între epitopi virali și diverse proteine umane. Astfel, 

există o omologie structurală între citocromul P4502E1 și proteina VHC-NS5b (23, 24). Pe de 

altă parte, VHC prezintă tropism pentru țesutul limfatic, activând limfocitele B și 

determinând formarea și creșterea numărului de complexe imune circulante (25).  

Manifestările reumatismale asociate infecției cronice VHC sunt polimorfe. În funcție de 

frecvență, au fost împărțite în 3 categorii: cu frecvență mare – crioglobulinemia mixtă, 

frecvență medie – artrite, osteoscleroză, sindrom Sicca și cu incidență redusă – sindrom 

Sjogren, poliarterita nodoasă, poli/dermatomiozita (fig.3). 

 

Fig.3. Clasificarea manifestărilor reumatismale asociate infecției cronice HCV în funcție de gradul de incidență 

Crioglobulinemia mixtă reprezintă o vasculită leucocitoclazică a capilarelor, venulelor și 

arterelor de calibru mic, fiind încadrată în categoria vasculitelor sistemice de vase mici. Se 

caracterizează prin depunerea de crioglobuline de tip 2 (monoclonale/policlonale) și 3 

(policlonale) la nivelul peretelui vascular, ceea ce determină activarea cascadei 

complementului și inflamația endoteliului vascular (26).   

Clinic, boala se prezintă prin triada: artralgii, slăbiciune fizică și purpură palpabilă. Pacienții 

mai prezintă frecvent neuropatie periferică și afectare renală (glomerulonefrită 

membranoproliferativă tip I). Paraclinic, au fost evidențiate niveluri crescute ale factorului 

reumatoid și scăderea complementului seric (27).  
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Artritele asociate infecției cronice VHC pot fi de tip poliarticular simetric, afectând cu 

precădere articulațiile mici ale mâinilor și picioarelor, cât și mono- sau oligoarticulare, 

apărând la nivelul articulațiilor mari (28). De cele mai multe ori, artritele sunt ușoare și 

îmbracă forme neerozive de boală.  

Incidența artritelor variază între 10% și 30% (28). Etiopatogenic, inflamația articulară este 

indusă și menținută prin depozitele de complexe imune din lichidul sinovial sau chiar de 

prezența VHC la nivelul țesutului sinovial (29).  

Sindromul Sicca se asociază frecvent cu infecția virală VHC, având o incidență de 26%-53% 

(30). Crioglobulinele mixte au fost evidențiate în câteva cazuri cu prognostic rezervat, cu 

evoluție spre limfom. Pacienții infectați VHC au prezentat sialoadenită limfocitară cronică 

cauzată prin replicarea virusului hepatitic la nivelul celulelor epiteliale din glandele salivare, 

ceea ce determină reacții de cross-reactivitate (31,32). Paraclinic, prevalența anticorpilor anti-

SSA și anti-SSB a fost mai scăzută comparativ cu cea din sindromul Sjogren primitiv, însă s-a 

observat o creștere a frecvenței pentru crioglobuline, pentru anticorpii antinucleari și 

scăderea complementului (33).  

Osteoscleroza reprezintă o afecțiune rară asociată VHC caracterizată prin îngroșarea 

periostului, ceea ce determină dureri osoase generalizate. Patogenia bolii se referă la 

capacitatea VHC de a afecta celulele osoase și de a genera factori de creștere osoasă precum 

osteoprotegerină sau insulin-like growth factor (34,35).  

Studiile susțin, de asemenea, asocierea dintre hepatita cronică VHC și sindromul 

antifosfolipidic, lupusul eritematos sistemic (36) sau sclerodermia sistemică formă cutanat 

limitată (sindromul CREST) (37).  

CONCLUZII 

Implicarea VHB, respectiv VHC, în patogenia diverselor afecțiuni sistemice autoimune este 

puternic susținută de studiile publicate în literatura de specialitate. Prezența complexelor 

imune circulante, reactivitatea încrucișată dintre structurile virale și diverse autoantigene, 

efectul direct al virusului asupra țesutului țintă, interacțiunea dintre interleukine și alte 

citokine pro-inflamatorii reprezintă substratul patogenic al manifestărilor extrahepatice. 

Manifestările reumatismale se încadrează în amalgamul afecțiunilor sistemice asociate 

infecțiilor cronice virale VHB/VHC, fiind frecvente și punând reale probleme de diagnostic și 

tratament. 
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Cuvinte cheie: fungi, neuroinfecții, simptome 

REZUMAT 

Ultimele două decade au relevat un număr mereu în creștere a infecțiilor fungice cantonate la 

nivelul sistemului nervos central, excluzând pacienții cu HIV. Statusul imun al pacientului 

reprezintă factorul cheie pentru evoluția neuroinfecțiilor cauzate de fungi alături de virulența 

tulpinilor implicate. 

Datele din literatură certifică și atrag atenția asupra medicației oncologice sau a unor proceduri 

chirurgicale cum ar fi transplantul de organe, aceștia devenind din ce în ce mai mult factori de risc 

majori, care pot transforma pacienții în gazde cu mare susceptibilitate pentru infecțiile fungice. 

Din punct de vedere clinic afecțiunea cea mai frecvent întâlnită este meningita fungică urmată de 

encefalite, hidrocefalie, abcese cerebrale sau accidente vasculare cerebrale. 

Agentul etiologic cel mai frecvent implicat la pacienții non-HIV este Cryptococcus neoformans, 

urmat ca frecvență de Candida albicans, Coccidioides immitis și Histoplasma capsulatum, mult 

mai rar fiind întâlniți Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix 

schenckii, Aspergillus spp, Zygomycetes. 

Calea de transmitere a fungilor este prin inhalație sau inoculare, urmare a unui traumatism sau a 

unei intervenții chirurgicale, diseminarea infecției având loc pe cale hematogenă sau contiguitate. 

Manifestările clinice ale neuroinfecțiilor fungice sunt nespecifice, astfel încât diagnosticul 

reprezintă o provocare pentru medicul infecționist și necesitatea colaborării cu o echipă 

multidisciplinară formată din: microbiolog, neurolog și radiolog.  

Evoluția medicinei a condus la schimbarea populației aflată la risc pentru neuroinfecții fungice, 

dacă până acum în prim plan se aflau pacienții cu HIV, balanța a fost modificată prin intermediul 

procedurilor chirurgicale, a medicației oncologice alături de extremele de vârstă. 

 

În ultimii ani s-a constatat o creştere alarmantă a incidenţei infecţiilor fungice cantonate la 

nivelul sistemului nervos central (SNC), atât a celor comunitare, survenite la pacienţii cu 

infecţie HIV, cât şi a celor nozocomiale, ce apar deasemenea predominant la pacienţii 

imunodeprimați [1,2]. Acest fapt se datorează, cel mai probabil folosirii pe scara largă a 

tratamentelor imunosupresive sau a chimioterapiei agresive la pacienţii neoplazici, creşterii 
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numărului de cazuri de pacienţi transplantaţi și folosirii extensive a antibioterapiei cu spectru 

larg[1,4]. 

În natură se cunosc peste 1,5 milioane specii de fungi, însă catalogate și descrise sunt doar 

70.000, din care 300 sunt considerate patogene pentru om și aproximativ 10-15% dintre 

acestea pot determina boli la nivelul SNC. Încadrarea taxonomică actuală se face pe baza 

structurii genomice, prin tehnici moleculare, şi nu doar pe baza caracteristicilor microscopice, 

de cultură, biochimice şi de reproducere[3,4,5].  

Clasificarea fungilor cuprinde levuri (drojdii), fungi filamentoși și dimorfi.  

Levurile sunt organisme unicelulare, de mărimea unui leucocit, ce pot fi fagocitate, se divid 

rapid şi se reproduc prin înmugurire. Formează colonii netede, plate, circulare, cremoase. De 

obicei sunt specii comensale, fiind evidenţiate la o treime din populaţia adultă, aderă la 

suprafaţa corpului şi supravieţuiesc în condiţii de hipoxie.Chiar dacă levurile  au o largă 

răspândire în mediul ambiant, fiind întâlnite în toate habitatele naturale (sol, ape, aer, plante, 

animale) doar un grup restrâns sunt patogene și pot determina  îmbolnăviri la om, respectiv 

Candida albicans și Cryptococcus neoformans[4,5,6]. 

Hifele sunt organisme multicelulare tubulare, septate (Familia Moniliaceae: Aspergillus spp. 

Fusarium spp.) sau neseptate( Familia: Mucoraceae: Rhizopus, Rhizomucor și Mucor), ce se 

reproduc lent, prin spori sau îşi cresc dimensiunile prin filamente laterale. Nu pot fi fagocitate, 

ci doar înconjurate de fagocite. Formează colonii cu aspect pufos, „zbârlit”. Sunt specii 

saprofite, niciodată comensale, nu aderă la suprafaţa corpului, nu supravieţuiesc la 

concentraţii de oxigen sub 5% și produc rar colonizarea suprafeţei corpului.  

Au fost descrise şi specii dimorfe, ce trec din forma de levură în cea de filament, în funcţie de 

mediu. Exemple: Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomices dermatidis - 

levuri in vivo, hife in vitro[7]. 

În ultimii ani incidența infecțiilor fungice a crescut atât în rândul pacienților HIV, SIDA, 

(grupul cu factorul de risc cel mai înalt) la care s-au adăugat pacienții transplantați, cei 

imunosupresați prin tratament oncologic sau corticoterapie, cât și la cei cu afecțiuni 

hematologice. Totuși fungi precum Cryptococcus, Coccidioides și Histoplasma pot determina 

infecții și la pacienții imunocompetenți[3,5,7]. 

Anumite condiții pot predispune pacientul la neuroinfecții asociate  unui agent etiologic 

specific: boală / tratament - asociate factorilor genetici terapiei antibiotice prelungite, 

neutropeniei, corticoterapiei, transplanturilor, boli granulomatoase cronice, deficiență 

CARD9, neurochirurgiei, dispozitive contaminate și prematuritate la sugari pentru Candida; 

cetoacidoză diabetică, arsuri necrotice, insuficiență renală, utilizatorii de droguri 
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intravenoase și terapia cu deferoxamina pentru Mucoraceae; contactul cu păsările pentru 

Cryptococcus și Histoplasma. 

Chiar dacă simptomatologia este nespecifică s-a constat că la nivel mondial cea mai frecventă  

neuroinfecție întâlnită este meningoencefalita criptococică. ( Tabel 1) 

Pot exista diferite leziuni la nivelul SNC-ului funcție de specia implicată, de exemplu 

Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides, Paracoccidioides, Cryptococcus și Candida pot 

penetra în spațiile capilarelor și subarahnoidelor, provocând meningită și leziuni ischemice 

subpiale. Candida intră în vasele sanguine și provoacă leziuni necrotice locale, în timp ce 

Aspergillus, Cladosporium și Mucoromycetes penetrează vasele de sânge mari și pot provoca 

accidente vasculare cerebrale[2,7]. 

TABEL I 

Manifestări clinice neurologice in infecții determinate de fungi 

Meningita  → Cryptococcus, Coccidioides,  Exserohilum, Candida, Histoplasma             

Meningoencefalita  → Cryptococcus, Coccidioides, Candida 

Abcese cerebrale  → Aspergillus, Candida, Mucoraceae, Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma 

Sindrom rinocerebral  → Mucor, Rhizopus, Absidia, Syncephalastrum, Rhizomucor 

Sindroame de bază de craniu  → Aspergillus         

Accident vascular cerebral/ Infarct →  Mucoromycetes, Aspergillus                                          

Sistemice  → Mucoromycetes, Candida, Cryptococcus,  Aspergillus, Coccidioides 

 

Patogeneza infecțiilor fungice de la nivelul SNC nu este pe deplin elucidată însă primul pas în 

dezvoltarea neuroinfecțiilor îl reprezintă penetrarea patogenului a barierei hematoenfalice 

urmată de reținerea acestuia în microcirculația cerebrală și transmigrare în parenchimul 

cerebral[7,8]. 

1) Cryptococcus spp. 

Cryptococcus este agentul etiologic al criptococozei, având în prim plan două specii:  

C. neoformans (serotipurile A, D și AD) și C. gatii ( serotipurile B și C) sunt considerate 

periculoase pentru om. Factorii de virulență ai fungilor sunt producția de melanină și prezența 

capsulei polizaharidice[8,11].       
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C. gattii se găsește în principal pe copacii de  eucalipt și pe alți copaci tropicali și subtropiali 

din Australia, Papua Noua Guinee, zone din Africa, Mexic și California de Sud, regiunea nord-

vest a Pacificului din SUA și Columbia Britanică. 

C.neoformans este un saprofit omniprezent în sol, cu distribuție la nivel mondial mai ales în 

zonele cu clima temperată. Adeseori se găsește în dejecțiile păsărilor, în special al 

porumbeilor, unde rămâne viabil până la 2 ani. Infecția este dobândită prin inhalare. Deși 

criptococoza naturală apare atât la animale, cât și la om, transmiterea pe cale respiratorie nu 

a fost documentată nici de la animale la om, nici de la persoană la persoană[9,10,11]. Perioada 

de incubare la om nu este cunoscută[9, 13]. Infecțiile pulmonare pot preceda afecțiunea 

cerebrală cu luni sau ani. Criptococoza poate rezulta, de asemenea, din reactivarea unei 

infecții latente. A fost documentată transmiterea prin transplantul de organe (grefe infectate).  

C.neoformans este fungul cu incidența cea mai mare în rândul pacienților HIV la nivel 

mondial. Într-un studiu realizat de Davis [12] s-a observat implicarea SNC, în cursul 

criptococozei sistemice la 82.2% pacienți cu HIV, 48.1% transplantați și 27.6% 

imunocompetenți. ( Fig. 1) 

Un alt studiu prospectiv în rândul pacienților la care s-a stabilit diagnosticul de criptococoză 

realizat în cadrul a 7 spitale din care SUA- 4 spitale, Noua Zeelandă, Australia și Taiwan cu 

câte un spital, a evidențiat atingerea SNC-ului la 44% din imunocompetenți, 33% din 

imunocompromiși și doar 8%  la cei cu HIV, cu o rată a mortalității crescută la pacienții fără 

factori de risc asociați.( Fig. 2) 

 
 

Fig.1. Fig.2. 

Atingerea SNC este frecventă la imunocompromișii cu infecție criptococică: meningita 

subacută sau meningoencefalita (70-90%) asociată unui debut lent, sau meningoencefalita cu 

debut acut la persoanele cu imunodeficit sever[9,11,12,14]. Majoritatea bolnavilor prezintă 

cefalee, febră, letargie, comă, modificări de personalitate și de memorie cu 2-4 săptămâni 
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înainte. Uneori pacienții prezintă cefalee acută sau intermitentă (pe parcursul mai multor 

lunilor). Afectarea focală a SNC este mai rară la pacienții cu SIDA. Meningoencefalita poate 

implica cortexul, cerebelul şi trunchiul cerebral. Semnele meningiene de regulă lipsesc iar 

evoluția bolii poate fi complicată cu hidrocefalee ocluzivă. Creşterea presiunii intracraniene 

este cauza inclavării fatale a trunchiului cerebral, uneori apar şi criptococoame intracerebrale, 

care adesea se însoțesc de semne neurologice de focar. C.neoformans poate provoca leziuni 

oculare, inclusiv nevrită optică, corioretinită si endoftalmită (prezente la circa 45% dintre 

pacienții cu meningită)[10,14,15]. 

2) Candida spp 

Candida se găsește în mod natural în corpul uman fiind un germene oportunist. Sunt 

microorganisme comensale, ce se găsesc în mod uzual în flora saprofită a cavităţii bucale şi a 

tubului digestiv; mai rar apar pe piele (C. nonalbicans), în tractul genital feminin, în tractul 

urinar, la pacienţii sondaţi (C. albicans), în spută. Există peste 150 de specii de Candida, însă 

doar 9 sunt considerate patogene pentru om: C. albicans, C. guilliermondii, C. krusei, C. 

parapsilosis, C. tropicalis, C. pseudotropicalis, C. lusitaniae, C. dubliniensis, C. glabrata. 

Sunt microorganisme condiţionat patogene, determinând infecţii doar la cei cu factori de risc; 

factorii de risc pot fi de două categorii: care ţin de gazdă şi factori iatrogeni[2,4,5]. 

 Atunci când sunt prezenți varii factori de risc pentru infecția cu Candida  iar mecanismele de 

apărare ale organismului sunt compromise poate sa apară candidemie având punct de plecare 

bronhopulmonar, de la nivelul căilor respiratorii superioare și digestiv. Pacienții susceptibili 

pentru candidemie sunt neutropenicii, diabeticii, SIDA, cei cu arsuri extinse, prematurii, 

transplantații și purtătorii de cateter[4,6,15]. 

Candida este protejată de activitatea microgliilor și scapă mecanismelor de apărare ale 

organismului  ( fagocitoză, citokine, oxid nitric) prin formarea biofilmului care ii conferă 

protecție. Se estimează că 6% dintre pacienții cu candidoză diseminată au neuroinfecție fără 

manifestări clinice. 

Cea mai frecventă manifestare clinică a candidozei neurologice este meningoencefalita 

urmată de către endoftalmită, abcese cerebrale, vasculită, formațiuni intraventriculare 

rotunde, hidrocefalie, calcificări, neuropatii craniene și cazuri rare de accidente vasculare 

cerebrale. Mortalitatea în cursul candidozelor invazive este estimată la 10 până la 70%, 

crescând la 90% în cazurile de implicare a SNC[9,18].  

Un grup de risc important la dezvoltarea candidozei sistemice este reprezentat de nou născuții 

cu greutate sub 1500g, Apgar sub 5, utilizarea prelungită a antibioticelor, cateterizarea, 

nutriția parenterală totală, utilizarea lipidelor parenteral, intubație endotraheală, care au 

suferit intervenții chirurgicale sau spitalizarea îndelungită, a căror mortalitate ajunge la 30%. 
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În aceste cazuri afectarea SNC a fost evidențiată în 66% și în 80% cazuri a fost dovedită 

prezența endocarditei candidozice. Modificări neurologice frecvente:  meningita, micro- și 

macroabsesses, granuloame, anevrisme micotice, vasculită, necroză hemoragică și 

demielinizare[7,10,18]. 

Candida albicans este agentul cel mai frecvent întâlnit atât la pacienții imunocompromiși cât 

și la cei imunocompetenți, dar prevalența acestuia este în scădere în timp ce frecvența 

infecțiilor cu Candida non-albicans este în continuă creștere. 

3) Aspergillus spp. 

Sunt microorganisme ubicuitare, prezente în apă, aer, sol, alimente şi în mod caracteristic în 

materia vegetală aflată în proces de descompunere. Sunt fungi condiţionat patogeni, 

filamentoşi, formând micelii atât în culturi, cât şi în organismul gazdă. Se găseşte frecvent ca 

saprofit în căile respiratorii și până in prezent au fost identificate 180 de specii, împărţite în 

18 grupe; majoritatea infecţiilor la om sunt determinate de A. fumigatus (80-90%) şi A. flavus 

(5-10%), dar mai pot fi implicate şi alte specii - A. niger, A. nidulans, A. terreus[7, 11, 27]. 

Infecţia sistemică se produce de regulă pe cale exogenă, dar au fost descrise şi cazuri de 

infecţie endogenă, prin reactivarea unei infecţii anterioare sau la pacienţii colonizaţi. Forma 

cea mai întâlnită a aspergilozei este cea pulmonară iar în cursul aspergilozei sistemice 

implicarea SNC se regăsește între 10-20%. Pentru neuroinfecțiile în care este implicat 

Aspergillus spp. factorii de risc principali sunt: statusul neutropenic al pacientului și 

utilizarea corticoterapiei urmat de către pacienții oncologi și hematologici, transplantați, 

SIDA, boli autoimune și pulmonare, diabet, infecții la nivel facial infecția cu CMV cât și diverse 

forme de traumatism cranian[2,15,27]. Punctul de plecare pentru neuroaspergiloză poate fi o 

infecție otică, sinusală sau mastoidiană, cu diseminare ulterior la nivel cerebral, dacă există o 

traumă craniană sau o intervenție neurochirurgicală anterioara. Un factor important de 

virulență îl repezintă producerea de mycotoxină de către Aspergillus care poate afecta 

microglia, astrocitele si neuronii, inhibând fagocitoza și mărind rezistența la 

opsonizare[19,27]. 

Neuroaspergiloza la pacienții imunocompromiși poate duce la infarct cerebral, hemoragie, 

encefalomalacie, accidente vasculare cerebrale, anevrisme micotice sau hemoragice, abcese 

izolate sau multiple cât și meningită. În cazul pacienților imunocompetenți aceștia pot 

manifesta afectari de nervi cranieni, sinus cavernos, invazia sinusului orbitar, granuloame, 

abcese cerebrale și meningită. 

Manifestările clinice includ deficite neurologice (50%), febră (45-50%), cefalee la pacienții cu 

abces cerebral (60%), edem pulmonar (25%) și convulsii (25%). Simptomele mai puțin 
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frecvente includ rigidate la gâtului, deficite nervoase senzoriale/ motorii. Modificarea 

statusului mental, comprimarea măduvei spinării, letargia și coma sunt foarte rare[20,23,27]. 

4) Mucoraceae 

Fungii din clasa Zygomycota se găsesc în natură, mai ales în zonele cu umiditate crescută. 

Infecția poate sa apără fie după inhalarea sporilor sau în urma unui traumatism la nivel 

cutanat[22,24,28]. Pacienții aflați la risc de a dezvolta boala sunt cei imunosupresați prin 

deficitul de granulocite sau monocite, acestea inhibând creșterea și multiplicarea fungilor. 

Forma cea mai frecvent întâlnită este mucormicoza rinocerebrală ( factorul de risc important 

diabetul zaharat) fiind raportată în 33-49% din cazuri, urmată forma tegumentară 10-16%, 

pulmonară 10-11%, sistemică 6-12% si gastrointestinală 2-11%[25,28].  

Simptomele inițiale sunt similare sinuzitei cu febră moderată, algii sinusale, congestie nazală 

sau simptome ce pot mima celulita periorbitară. Pe măsură ce infecția se răspândește, în 

decursul a câteva zile, simptomele își schimbă caracterul și apar: dureri faciale sau oculare, 

hiperestezie, de regulă în regiunea de deasupra infecției urmate de vedere încețoșată, cefalee, 

edem facial unilateral, în timp ce congestia nazală devine sangvinolentă. 

Într-un studiu realizat de Bala[22] et al s-a observat o creștere îngrijorătoare și în rândul 

pacienților imunocompetenți, respectiv într-un procent de 24%, la pacienții fără factori de 

risc asociați, ce au fost diagnosticați cu mucormicoza Apophysomyces elegans fiind agentul 

etiologic cel mai frecvent izolat. 

5) Fungi dimorfici 

Fungul dimorfic cel mai frecevnt întâlnit este Histoplasma capsulatum, mai ales în Statele 

Unite, America Latină, Africa și Asia, considerat la momentul actual agentul etiologic major 

implicat in afecțiuni ale sistemului respirator. La nivel mondial afectează aproximativ 40 de 

milioane de oameni din lume. Evoluția infecției cu Histoplasma depinde atât  de imunitatea 

organismului, cât și de cantitatea inoculului patogen inhalată, putând fi asimptomatică, 

simptomatică cu vindecare completă, sau cronicizează, cu sau fără complicatii pulmonare sau 

sistemice. Majoritatea adulților din zonele endemice sunt seropozitivi HIV[2,23,25]. 

Pacienții cei mai expuși riscului de a dezvolta boala sunt cei imunosupresați, cei cu SIDA, 

transplantați, cei care primesc tratament cu antagoniști ai factorului de necroză si 

corticosteroizi cât și cei cu șunt ventriculo-peritoneal. 

Histoplasmoza se dezvoltă la 3-5% dintre persoanele care suferă de imunodeprimați, 90% 

dezvoltă forma sistemică; s-a constatat că 10-20% dintre acești  pacienți  pot evolua și afectare 

a  SNC-lui, cu mortalitate asociată de 20-40%[5,6,11,26]. 
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Simptome reduse apar la persoanele imunocompetente, cu manifestări clinice de gripă (febră, 

oboseală, tuse, frisoane si durere toracică) ce se vindecă fără tratament antifungic. 

Persoanele cu afecțiuni pulmonare obstructive au șanse mari de cronicizare a infecției cu 

histoplasma, cu formare de necroză cazeoasă sau calcificari ce pot mima tuberculoza sau 

neoplasmul pulmonar. La pacientii cu sistem imun compromis (pacienții cu infecție 

HIV/SIDA sau care au suferit recent un transplant de organ) se poate întâlni ocazional 

afectarea și a altor organe[9,18,20,27].  

Granulomatoza mediastinală se caracterizează prin apariția unor adenopatii toracice mari, 

uneori cu cavitati intraparenchimatoase, ce pot determina un sindrom de compresie 

esofagiană, a căilor aeriene sau a vaselor mari toracice. Histoplasmoza diseminată poate 

determina manifestări gastrointestinale (leziunile ulcerative), complicate uneori cu abdomen 

acut chirurgical, suprarenaliene, ale sistemului nervos central (meningita cronică,) sau 

endocardita cu vegetații mari[5,8,10,16,28].  

Leziunile cutanate (eritematoase maculopapulare, purpurice) sunt rare și apar prin inoculare 

directă intradermică. Boala pulmonară cavitară cronică, boala diseminată și meningita pot fi 

fatale, mai ales la copiii mici și pacienții imunodeprimați. Prezența fungilor în țesuturi poate 

fi demonstrată histologic sau pe preparate din secreții respiratorii, sânge periferic, maduvă 

osoasă sau amprente tisulare. Hemoculturile sunt utile în cazurile în care este suspectată 

infecția diseminată[6, 12,14,19,25,29]. 

Diagnosticul neuroinfecțiilor fungice 

În conformitate cu criteriile European Organization for Research and Treatment of 

Cancer/Invasive Fungal Infections diagnosticul  infecțiilor fungice invazive se bazează pe  

interpretarea combinată a factorilor de risc, a manifestărilor clinice și a rezultatelor 

imagistice. 

Manifestările clinice ale afectării SNC nu sunt specifice și includ cefalee, febră, convulsii, 

slăbiciune, confuzie instalată progresivă, status mental alterat și / sau deficite neurologice 

focale[5,12,26,30]. 

Investigațiile paraclinice CT și RMN nu pot oferi date concludente și certe pentru diagnosticul 

unei infecții fungice, acestea oferind doar informații suplimentare în diagnosticul final. 

Leziunile întâlnite cel mai frecvent sunt cele focale nespecifice sau cele hemoragice însă nu 

pot tranșa diagnosticul de neuroinfecție fungică, fiind necesară biopsia mai ales in cazul 

abceselor[8,15, 27, 28]. 
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Diagnosticul de micoză invazivă necesită biopsie a țesutului implicat, urmată de cultura și 

histopatologia probelor clinice; cu toate acestea, biopsiile SNC sunt considerate ca fiind prea 

riscante la pacienții gravi, în special la cei cu trombocitopenie sau neutropenie.  

În funcție de agentul etiologic implicat în neuroinfecție, modificările hemoleucogramei pot fi- 

pleiocitoză cu  limfocitoză  de obicei e asociată cu Cryptococcus neoformans; neutrofilie sau 

predominanța monocitelor cu Candida spp.; predominanța neutrofilelor cu Aspergillus spp.; 

eozinofilie cu Coccidioides spp[15,24,27].  

Diagnosticul trebuie confirmat prin culturi efectuate pe mediile Czapek-Dox și Sabouraud, 

dar eficacitatea acestora variază în funcție de agentul etiologic alături de  teste serologice din 

sânge și lichid cefalorahidian. Culturile prelevate din  sângele periferic sunt utile atunci când 

agentul etiologic este Candida spp. Izolarea altor fungi cum ar fi Histoplasma capsulatum și 

Cryptococcus neoformans, pot fi izolați ocazional în hemoculturi [7,10,28]. 

Testele serologice se bazează în principal pe tehnici ELISA, EIA și hemaglutinare indirectă, 

iar în ultimii ani s-au dezvoltat tehnicile de imunofluorescență. Sensibilitatea detectării 

anticorpilor  variază între 38% și 92% în funcție de specie, în timp ce detectarea 

componentelor peretelui celular (beta-glucani, galactomannan, mannan și chitină) în ser sau 

LCR variază de la 64 la 90%. Antigene precum: mannan din Candida spp., galactomannan 

Aspergillus spp. și galactoxilomanan din Cryptococcus spp toate putând fi detectate cu kituri 

disponibile din comerț. Pentru diagnosticarea criptococozei se poate utiliza antigenul 

polizaharidic capsular criptococic din ser sau LCR (latex aglutinare) iar pentru aspergiloza  

diseminată sunt utilizate teste serice galactomannan. 

Neuroinfecție fungică Prima linie de terapie 

Adulți Copii 
Meningoencefalită 
criptococică 

Terapie inițială (non-HIV, netransplantați) 
AmBd (0.7–1.0 mg/kg/ zi IV) plus 
flucytosine (100 mg/kg/zi) ≥ 4 săptămâni 
AmBd (0.7–1.0 mg/kg/zi IV) ≥ 6 
săptămâni—pentru pacienții intoleranți la 
flucytosine  
L-AmB (3–4 mg/kg/zi) sau ABLC 
(5 mg/kg/zi IV) combinat cu  flucytosine ≥ 
4 săptămâni—pentru AmBd-pacienți cu 
intoleranță  
Terapie de consolidare: fluconazol (400–
800 mg /zi) ≥ 8 săptămâni  
Terapie de întreținere: fluconazol 
(200 mg/zi) pentru 6–12 luni 

Terapie inițială: AmBd 
(1 mg/kg/zi IV)  
plus flucytosine (100 mg/kg/zi 
 oral divizat în 4 doze)  
timp de 2 săptămâni 
L-AmB (5 mg/kg/zi) sau ABLC 
 (5 mg/kg/day) pentru AmBb  
pacienți cu intoleranță 
Terapie de consolidare: 
fluconazol 
 (10–12 mg/kg /zi oral) timp de  
 8 săptămâni  
Terapie de întreținere: 
fluconazol  
(6 mg/kg/zi oral) timp 6–12 luni 
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Criptococom cerebral Terapie Inițială: AmBd (0.7–1 mg/kg/zi 
IV), sau L-AmB (3–4 mg/kg/zi IV), sau  
ABLC (5 mg/kg/zi IV) plus flucytosine 
(100 mg/kg/zi oral divizat in 4 doze) ≥ 6 
săptămâni 
Terapie de consolidare și întreținere: 
fluconazol (400– 800 mg/zi oral) timp 6–
18 luni 
Terapie adjuvantă Corticosteroizi  
Chirurgie: mase mai mari de ≥ 3 cm  
într-o zonă accesibilă 

 

Candidemie Terapie Inițială: L-AmB (5 mg/kg/zi), cu 
sau fără flucytosine oral (25 mg/kg X 4/zi) 
timp de câteva săptămâni 
 Pasul doi al terapiei: fluconazol, 400–
800 mg (6–12 mg/kg) zilnic. Terapia 
trebuie continuată până când toate 
semnele, simptomele și anomaliile 
radiologice sunt absente 

Terapie inițială pentru nou-
născuți:  
AmBd (1 mg/kg/zi IV) sau L-
AmB 
 (5 mg/kg/zi  IV) timp de câteva 
săptămâni  
Pasul doi al terapiei: fluconazol  
(12 mg/kg/ zi). Terapia trebuie 
continuată 
 până când toate semnele, 
simptomele și anomaliile 
radiologice sunt absente 

Aspergiloză Voriconazol: doză de încărcare, 6 mg/kg IV 
la 12 h for 1 day, doză de întreținere 
4 mg/kg IV la 12 h L-AmB (3–5 mg/kg/zi 
IV) pentru pacienții cu intoleranță sau 
refractari la voriconazol  
Terapia trebuie continuată până când toate 
semnele, simptomele și anomaliile 
radiologice sunt absente 

Voriconazol: doză de încărcare, 
9 mg/kg IV la 12 h timp 1 zi; 
doză de întreținere, 8 mg/kg IV 
la 12 h L-AmB (3–5 mg/kg/zi IV) 
pentru pacienții cu intoleranță 
sau refractari la voriconazol 
Durata tratamentului este 
determinată de la caz la caz 

Mucormicoză L-AmB (10 mg/kg/zi IV), inițial 28 zile 
Durata tratamentului este determinată de 
la caz la caz, de obicei continuă până la 6-8 
săptămâni 

L-AmB (5–10 mg/kg/zi IV).  
Durata tratamentului este 
determinată de la caz la caz 

Histoplasmoză Terapie inițială: L-AmB (5.0 mg/kg/zi  cu 
un total de  175 mg/kg administrată timp 
4–6 săptămâni)  
Pasul doi al terapiei: itraconazole (200 mg 
2 sau 3/zi) cel puțin timp de 1 an până la 
normalizarea LCR, inclusiv a Ag 
Histoplasma   

Terapie inițială: AmBd 
(1 mg/kg/zi IV) timp 2 
săptămâni 
Pasul doi al terapiei: 
itraconazole (5.0–10.0 mg/kg/zi 
divizat in 2 doze), fără a depăși 
400 mg zi; 
 Cel puțin timp de 1 an 

Blastomicoză Terapie inițială: L-AmB (5 mg/kg/zi) timp 
4–6 săptămâni 
Pasul doi al terapiei: fluconazol 
(800 mg/zi), itraconazole (200 mg 2 sau de 
3/zi), sau voriconazole (200–400 mg  de 2 

Terapie inițială: AmBd (0.7–
1.0 mg/kg/ zi), sau L-AmB (3–
5 mg/ kg/zi)  



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
90 

ori /zi)  timp de 12 luni și până la rezoluția 
LCR 

Pasul doi al terapiei: oral 
itraconazole, 10 mg/kg/ zi (până 
la 400 mg/zi) timp de 12 luni 

Meningita cu 
coccidioides 

Fluconazol (400–1200 mg /zi oral) pentru 
pacienții cu funcție renală normală și fără 
insuficiență renală semnificativă; 
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Cuvinte cheie: gripă, pneumonie, insuficiență respiratorie acută, vaccinare 

REZUMAT 

Introducere: Sezonul rece în România este caracterizat prin apariția anuală a gripei sezoniere. 

Prevenirea îmbolnăvirilor, cu risc de evoluție severă și uneori deces, se realizează prin vaccinare. 

Obiectivul acestui studiu a fost evaluarea unor caracteristici epidemiologice și clinice la pacienții 

adulți internați cu gripă.  

Material și metodă: Studiu retrospectiv, observațional, realizat pe cazuistica Spitalului Clinic 

de Boli Infecțioase din Brașov din sezonul gripal 2018-2019. Diagnosticul de gripă a fost stabilit pe 

baza datelor clinice și a rezultatelor testului rapid nazal. 

Rezultate: Au fost internați 169 de pacienți cu gripă confirmată. Primele cazuri au fost internate 

în luna noiembrie 2018 și ultimele în aprilie 2019, cu frecvența maximă în lunile ianuarie și 

februarie (39,65% și respectiv 22,48% cazuri). Virusul gripal A a fost identificat în 88,76% din 

cazuri. Pacienții au fost de sex feminin în proporție de 61,54%; 50,89% dintre bolnavi au avut 

vârsta peste 60 de ani. Pneumonii și bronhopneumonii bacteriene au avut 18,93% dintre bolnavi, 

insuficiența respiratorie acută a fost diagnosticată în 16,57% din cazuri. Evoluția a fost favorabilă 

pentru 166 dintre pacienți. 

Concluzii: Sezonul gripal 2018-2019 în Brașov a fost caracterizat printr-un număr mare de 

internări, produse in special de virusul A, mai frecvente la vârstnici, cu evoluție majoritar 

favorabilă.  

 

ABSTRACT 

INFLUENZA SEASON 2018-2019 IN BRASOV - EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL 

PARTICULARITIES 

Keywords: influenza, pneumonia, acute respiratory failure, vaccination 

Introduction: The cold season in Romania is characterized by the annual occurrence of seasonal 

influenza. Prevention of illnesses, which are at risk of severe progression and sometimes death, can 

be achieved by vaccination. The objective of this study was to evaluate epidemiological and clinical 

characteristics in adult patients hospitalized with influenza. 
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Material and method: Retrospective, observational study, conducted on the casuistry of the 

Infectious Diseases Hospital in Brasov of the influenza season 2018-2019. The diagnosis of 

influenza has been established based on clinical data and the results of the rapid nasal test. 

Results: 169 patients with confirmed influenza were hospitalized. The first cases were admitted in 

November 2018 and last in April 2019, with the highest frequency in January and February 

(39.65% and 22.48% cases respectively). Influenza A virus was identified in 88.76% of cases. The 

patients were 61.54% females; 50.89% of the patients were over 60 years old. Bacterial pneumonia 

and bronchopneumonia had 18.93% of the patients and acute respiratory failure was diagnosed in 

16.57% of cases. Evolution was favourable for 166 patients. 

Conclusions: The influenza season 2018-2019 in Brasov was characterized by a large number of 

hospitalizations, mainly produced by A virus, more common in the elderly, with a predominantly 

favourable evolution. 

 

INTRODUCERE  

Infecția gripală este una dintre cele mai frecvente boli infecțioase acute, cu transmitere 

aerogenă, foarte contagioasă, de obicei autolimitantă, producând epidemii sezoniere sau 

pandemii (1,2,3). Virusurile gripale A și B sunt implicate în majoritatea cazurilor de gripă, 

virusul A fiind considerat în general mai patogenic decât virusul B (1). În emisfera nordică, 

inclusiv în România, sezonul de gripă începe toamna, atinge vârful în luna februarie și se 

termină în primăvara anului viitor (1). Conform ONU anual pe glob se înregistrează 3-5 

milioane de cazuri svere de boală și aproximativ 250.000-500.000 de decese (1).  

În cursul infecției cu virusul A se produce deteriorarea epiteliului respirator și alveolar, cu 

exsudare de fluide și proteine în spațiul aerian și alveolar și afectarea schimbului de gaze (2).  

Confirmarea diagnosticului de gripă se realizează prin RT-PCR sau cultură virală din secrețiile 

nazale sau faringiene (1). De mai largă aplicabilitate practică sunt în prezent testele de 

diagnostic rapid, care detectează antigene virale gripale A sau B în probele de tampon nazo-

faringian sau specimene de aspirație colectate în decurs de 3-4 zile de la debutul bolii (1, 4). 

Complicațiile ce pot apare în cursul evoluției gripei sunt dominate de cele respiratorii, în 

special pneumonii interstițiale virale, care pot evolua spre detresă respiratorie acută și 

pneumonii secundare bacteriene, produse în special de Streptococcus pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae. Complicații mai rare sunt miozita și 

afectarea cardiacă ( miocardită, pericardită) ( 1,4,5,6,7). Grupurile populaționale la risc pentru 

apariția de complicații severe în cursul bolii sunt reprezentate de copii cu vârsta sub 2 ani, 

vârstnicii, gravidele, pacienți cu imunodepresii, persoane cu boli cronice pulmonare, cardiace, 

renale, hepatice, metabolice ( in special diabetul zaharat), hematologice sau cu obezitate 

morbidă (2,3,4,8,9,10,11,12). Date din literatura de specialitate arată că la gravide se asociază 

în plus risc de moarte fetală sau de naștere prematură (13,14). Prognosticul la pacienții fără 
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comorbidități care fac gripă sezonieră este în general bun, cu mortalitate mai mare la copii și 

vârstnici (1).  

Tratamentul etiologic se face cu inhibitori de neuraminidază ( Oseltamivir, Zanamivir), 

eficienți în administrarea precoce sau chiar la mai mult de 2 zile de la debutul bolii, reducând 

febra și durata bolii cu aproximativ 1 zi (2,4,15).  

Prevenția reprezintă cea mai eficientă strategie pentru gripă, realizabilă prin vaccinare 

antigripală anuală. Este recomandată pentru toate persoanele, începând cu vârsta de 6 luni       

(1,16,17). Vaccinarea gravidelor reduce la jumătate morbiditatea cauzată de infecția gripală    

(3,18).   

OBIECTIVE 

Obiectivul acestui studiu a fost evidențierea unor caracteristici epidemiologice și clinice 

actuale la pacienții adulți internați cu gripă în sezonul gripal 2018-2019.  

MATERIAL ȘI METODĂ  

Studiul a fost efectuat retrospectiv, este de tip observațional și descriptiv, realizat pe cazuistica 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Brașov în sezonul gripal 2018-2019. Diagnosticul de 

gripă a fost stabilit coroborat pe baza datelor epidemiologice, clinice și a rezultatelor testului 

rapid nazal. La internarea în spital pacienții au semnat consimțământul informat cu acordul 

pentru participarea la activități didactice și de cercetare, în baza căruia s-a efectual prezentul 

studiu. Niciunul dintre pacienți nu fusese vaccinat antigripal recent.  

REZULTATE  

În sezonul gripal 2018-2019 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Brașov au fost internați 

169 de pacienți adulți cu gripă confirmată.  

Distribuția lunară a internărilor este prezentată în figura 1: 
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Fig.1. Distribuția lunară a internărilor pentru gripă la adulți ( SCBI Brașov, 2018-2019) 

Primele cazuri de gripă, reduse numeric, au fost internate în luna noiembrie 2018 - 1,18%  și 

ultimele în aprilie 2019 - 7,10%, cu frecvența maximă în lunile ianuarie și februarie ( 39,65% 

și respectiv 22,48% cazuri). Pe plan național primele cazuri de gripă confirmată ( AH1) au fost 

înregistrate în săptămâna 22-28 octombrie 2018 (19). În Europa numărul cazurilor de gripă 

în sezonul 2018-2019 a început să crească la începutul lunii decembrie 2018 ( săptă-mâna 49), 

cu vârf în săptămâna 5/2019 ( luna februarie) (19,20). Un studiu efectuat de Cocuz în anul 

2017 în Brașov (21) menționează debutul sezonului gripal 2016-2017 mai târziu, în luna 

decembrie 2016, cu numărul cel mai mare de cazuri de gripă internate în luna ianuarie a 

anului urmator - 47%. 

Etiologia infecției gripale la pacienții internați a fost reprezentată de virusurile A și B, în 

monoinfecție; într-o proporție extrem de redusă din cazuri s-a constatat infecție dublă A și B. 

Virusul gripal A a fost identificat în majoritatea cazurilor - 88,76% (fig.2): 
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Fig.2. Tipurile de virus gripal izolate la pacienții adulți cu gripă ( SCBI Brașov, 2018-

2019) 

Și pe plan național s-a constatat predominanța infecțiilor cu virusul gripal A. În Europa a 

predominat de asemenea virusul A, cu cele doua subtipuri ( AH1N1)pdm09 și A( H3N2); în 

România au fost identificate ambele subtipuri ( H1/H3) (16,19,20).  

Pacienții internați cu gripă au fost de ambele sexe, cel feminin fiind reprezentat în proporție 

de 61,54% din cazuri ( tabel I):  

TABEL I 

Frecvența internărilor pentru gripă la adulți în raport cu sexul pacienților (SCBI Brașov 

2018-2019) 

 

Internări pentru gripă s-au constatat la toate grupele de vârstă, demonstrând receptivitate 

generală la infecție, menționată și în literatura de specialitate (1). Remarcăm faptul că 50,89% 

dintre bolnavi au avut vârsta peste 60 de ani, situație la risc pentru posibile evoluții severe 

(2,4) ( tabel II): 

 
 

Sex Nr. Cazuri % cazuri 

Femei 104 61.54% 

Barbati 65 38.46% 
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TABEL II 

Frecvența internărilor pentru gripă la adulți în raport cu vârsta pacienților (SCBI Brașov, 

2018-2019) 

 

În ceea ce privește afectarea respiratorie la pacienții internați cu gripă am constatat faptul că 

18,93% dintre aceștia au avut pneumonie/bronhopneumonie bacteriană, obiectivată prin 

aspecte radiologice caracteristice. Pneumonie virală de tip interstițial au avut peste jumătate 

dintre pacienți iar o proporție redusă au prezentat acutizarea unei BPOC preexistente. 

Insuficiența respiratorie acută a fost diagnosticată doar la 16,57% dintre bolnavi  ( fig.3): 

 

Fig.3. Afectarea respiratorie în gripă la adulți ( SCBI Brașov, 2018-2019) 

Față de studiul efectuat de Cocuz în 2017 pentru sezonul gripal 2016-2017 (18) am constatat 

o proporție mai mare de cazuri ce au dezvoltat în evoluție pneumonii de suprainfecție 

bacteriană și anume 18,93% cazuri in 2017-2018 vs. 11% cazuri în 2016-2017 (21).  

Insuficiența respiratorie acută a fost asociată atât la pneumonii virale interstițiale - 17 cazuri 

cât și la pneumonii bacteriene ( 7 cazuri) și acutizări ale BPOC ( 4 cazuri). Etiologia la cazurile 

Grupa De Varsta Nr. Cazuri % Cazuri 

18-30 Ani 17 10.06% 
31-40 Ani 21 12.43% 
41-50 Ani 17 10.06% 
51-60 Ani 28 16.57% 

61-70 Ani 34 20.12% 

71-80 Ani 29 17.16% 
> 80 Ani 23 13.61% 
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de gripă care au asociat insuficiență respiratorie acută a fost reprezentată de virusul A - 

89,28% cazuri, virusul B - 7,14% cazuri și asocierea A cu B - 3,57% cazuri. Studii 

epidemiologice efectuate în Europa în sezonul gripal actual au arătat faptul că formele severe 

de gripă ( definite ca SARI) au fost determinate de virusul gripal A în 99% din cazuri (16,20). 

In lotul de studiu 10 paciente erau în evidență cu sarcină în evoluție. Caracteristicile clinico-

evolutive sunt prezentate în tabelul III: 

TABEL III 

Caracteristici clinico-evolutive ale gravidelor cu gripă ( SCBI Brașov, 2018-2019) 

 
Vârsta Vârsta sarcinii 

Luna 
internării 

Afectare 
respira-

torie 

Insuficienţă 
respiratorie 

acută 

Pneumo-
nie clinic 

Boli 
cronice 
asociate 

Durata 
spitalizării 

Evoluţie 

1 31 ani 26 săptămâni Ian. 2019 DA NU DA NU 6 zile favorabila 

2 24 ani 35 săptămâni Feb.2019 NU NU DA NU 2 zile favorabil 

3 33 ani 22 săptămâni Feb.2019 NU NU NU NU 4 zile favorabil 

4 30 ani 6 săptămâni Feb.2019 NU NU NU NU 3 zile favorabil 

5 16 ani 25/26 săptămâni Dec. 2018 NU NU DA NU 4 zile favorabil 

6 21 ani 30 săptămâni Mar.2019 NU NU NU NU 3 zile favorabil 

7 20 ani 32 săptămâni Ian. 2019 NU NU NU NU 5 zile favorabil 

8 15 ani 30 săptămâni Mar.2019 NU NU NU NU 4 zile favorabil 

9 31 ani 8 săptămâni Feb.2019 NU NU NU NU 5 zile favorabil 

10 28 ani 18 săptămâni Ian. 2019 NU NU NU NU 4 zile favorabil 

 

Se observă faptul că gravidele cu gripă au avut vârste variate, au fost internate pe tot parcursul 

sezonului gripal, nu au avut manifestări clinice de pneumonie lobară/bronhopneumonie, nu 

au asociat boli cronice. Evoluția a fost favorabilă în toate cazurile, indiferent de vârsta sarcinii.    

În ceea ce privește întreg lotul de pacienți evoluția fost favorabilă pentru 166 dintre aceștia 

(fig. 4): 
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Fig.4. Evoluția la pacienții adulți cu gripă (SCBI Brașov, 2018-2019) 

Decesul s-a înregistrat la un singur pacient, în vârstă de 77 de ani, care prezenta multiple 

comorbidități ( diabet zaharat tip 2, hipertensiune arteriala stadiul III, boală renală cronică, 

obezitate). Acesta a fost internat prin transfer dintr-un serviciu de Boli Interne cu formă 

severă de gripă A, cu bronhopneumonie și insuficiență respiratorie acută și care s-a prezentat 

la spital după 3 zile de evoluție la domiciliu în absența prezentării la consult medical. 

Agravarea simptomatologiei s-a produs rapid, în câteva ore de la internare, cu deces prin stop 

cardio-respirator.  

CONCLUZII  

Sezonul gripal 2018-2019 în Brașov a debutat devreme în anul 2018 ( luna octombrie) și fost 

caracterizat printr-un număr mare de internări, produse in special de virusul A, mai frecvente 

la vârstnici și la femei, cu evoluție majoritar favorabilă, inclusiv la grupele la risc, formele 

severe fiind rare. Afectarea respiratorie a fost frecventă, reprezentată în special de 

pneumoniile interstițiale. Evitarea îmbolnăvirilor și a spitalizărilor pentru gripă, cu costurile 

umane și financiare aferente, ar putea fi prevenită prin vaccinare specifică  aplicată precoce, 

într-o proporție cât mai mare la nivelul populației.   
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REZUMAT 

Introducere: Deşi cercetările medicale din ultimele decenii au evoluat de la gradul macro către 

cel micro, fiind dominate de valoroasele descoperiri de la nivel genomic şi molecular, există încă 

patologii unde medicina modernă nu a putut dezvolta terapii curative. Afectarea cardiovasculară 

în hepatopatiile cronice reprezintă o permanentă provocare, cu interesare pluridisciplinară. 

Material şi metodă: Am efectuat un studiu prospectiv pe 210 pacienţi diagnosticaţi cu 

insuficienţă cardiacă şi afectare hepatică de diferite etiologii, internaţi în Clinica III Medicală a 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Spiridon“ Iaşi în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 

2018. Au fost analizate şi corelate datele demografice, prezenţa factorilor de risc cardiovascular, 

comorbidităţile asociate, precum şi impactul tratamentului  medicamentos asupra evoluţiei bolii. 

Monitorizarea lotului de studiu a cuprins prelevarea testelor bioumorale, electrocardiograma, 

ecocardiografia bidimensională la care s-a adăugat, chiar de primă intenţie, radiografia toracică. 

Rezultate: Vârsta pacienților a variat de la 48 la 93 de ani. În populaţia studiată sexul masculin 

a avut o pondere mai mare, mediul de provenienţă fiind predominant urban, aceasta constituind o 

particularitate a lotului studiat. Etiologia hepatopatiei cronice a fost predominant etanolică, 

întâlnită în particular la sexul masculin şi urmată de etiologia virală, care a predominat la sexul 

feminin. S-a constat o asociere importantă a comorbidităţilor, cele mai numeroase fiind afecţiunile 

cardiovasculare şi diabetul zaharat. 

Concluzii: Tratamentul comorbidităţilor asociate insuficienţei cardiace poate limita tratamentul 

bolii de fond. Polimedicaţia reduce aderența pacientului. Abordarea clinică plurivalentă a 

pacientului cu afectare hepatică şi cardiovasculară, raportată la implicaţiile terapeutice şi 

prognostice, subliniază necesitatea monitorizării active a acestui grup de pacienţi. 

 

ABSTRACT 

HEPATIC DISORDERS IN HEART FAILURE 

 

Keywords: heart failure, hepatic impairment, comorbidities, polymedication 

Aim: Although medical research in recent decades has evolved from macro to micro, being 

dominated by valuable genomic and molecular discoveries, there are still pathologies where 
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modern medicine has not been able to develop curative therapies. Cardiovascular damage in 

chronic hepatopathy is a permanent challenge with multidisciplinary interest. 

Material and method: We conducted a prospective study of 210 patients diagnosed with heart 

failure and hepatic impairment of various etiologies, admitted to the Third Medical Clinic of the 

“St. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital from Iasi, January 1, 2018 - December 31, 2018. 

Demographic data, presence of the cardiovascular risk factors, associated co-morbidities and the 

impact of medical treatment on disease progression have been analyzed and correlated. The 

monitoring of the study group included the sampling of bioumoral tests, electrocardiogram, two-

dimensional echocardiography, to which thoracic radiographs were added, even for the first time. 

Results: The age of the patients ranged from 48 to 93 years. In the population under study the male 

sex had bigger share and urban environment predominance being a peculiarity of the studied 

group. The etiology of chronic hepatopathy was predominantly ethanol, particularly at male group 

and followed by viral etiology, which predominated in female gender group. There has been a 

significant association of comorbidities, most notably was cardiovascular disease and diabetes. 

Conclusions: Treatment of comorbidities associated with heart failure may limit the treatment 

of background disease. Polymedication reduce patient adherence. The pluripotent clinical 

approach of the patient with hepatic and cardiovascular impairment, in relation to therapeutic and 

prognostic implications, underlines the need for active monitoring of this patient population. 

 

Deşi cercetările medicale din ultimele decenii au evoluat de la gradul macro către cel micro, 

fiind dominate de valoroasele descoperiri de la nivel genomic şi molecular, există încă 

patologii unde medicina modernă nu a putut dezvolta terapii curative. Afectarea 

cardiovasculară în hepatopatiile cronice reprezintă o permanentă provocare, cu interesare 

pluridisciplinară (1). 

Insuficienţa cardiacă este o cauză importantă de morbiditate şi mortalitate la nivel naţional şi 

internaţional, cu mare impact asupra pacienţilor, a familiilor acestora, a sistemului de 

sănătate, a societăţii şi a economiei. În ultima decadă se constată o creştere semnificativă a 

incidenţei acestei afecţiuni în toată lumea, deşi nu peste tot sunt implicaţi aceiaşi factori. 

Datele din literatură relevă că în ţările industrializate consumul de alcool şi infecţia virală C 

reprezintă principalele cauze ale afectării hepatice coexistente insuficienţei cardiace (2). 

Am efectuat un studiu prospectiv pe 209 pacienţi diagnosticaţi cu insuficienţă cardiacă şi 

afectare hepatică de diferite etiologii, internaţi în Clinica III Medicală a Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“ Iaşi în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018. 

Examenul clinic complet şi anamneza s-au realizat în toate cazurile. Au fost analizate şi 

corelate datele demografice, prezenţa factorilor de risc cardiovascular, comorbidităţile 

asociate, precum şi impactul tratamentului medicamentos asupra evoluţiei bolii. 

Monitorizarea lotului de studiu a cuprins prelevarea testelor bioumorale, electrocardiograma, 

ecocardiografia bidimensională la care s-a adăugat, chiar de primă intenţie, radiografia 

toracică. Studiul a fost realizat în conformitate cu principiile etice ale Declaraţiei de la 

Helsinki, protocolul fiind explicat detaliat tuturor pacienţilor şi cel puţin unui membru al 
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familiei. Consimţământul informat pentru participarea în studiu a fost obţinut de la toţi 

pacienţii şi/sau rudele acestora (3). 

Vârsta medie a lotului a fost de 73.77 ani, cu raportul de participare femei/bărbaţi de 120 

versus 89 (fig. 1). Analiza pacienţilor în funcţie de decada de vârstă, indică faptul că cei mai 

mulţi pacienţi sunt vârstnici. Pin prisma comorbidităţilor, segmentul populaţional vârstnic 

devine un mare consumator de servicii medicale şi medicamente, cu importanţă deosebită din 

punct de vedere socio-economic prin costurile ridicate pe care le implică (4).  

Din punct de vedere al mediului de provenienţă al pacienţilor (fig. 2) am constatat că în lotul 

studiat majoritatea cazurilor proveneau din mediul rural (132 cazuri, 63,15%). Această 

distribuţie a cazurilor este concordantă cu statusul socio-economic scăzut având un impact 

major asupra severităţii şi prevalenţei atât a insuficienţei cardiace, cât şi a afectării hepatice 

(5). Pe lângă problemele medicale, pacienții cu afectare cardio-hepatică întâmpină și 

numeroase provocări de ordin social și economic. Din cauza înaintării în vârstă, apar 

deficienţe funcţionale multiple consecutive declinului fiziologic (tulburări de farmacocinetică 

şi farmacodinamie, tulburări locomotorii, vizuale, auditive, de deglutiţie, cognitive). Practica 

zilnică demonstrează că aceşti pacienți pot fi considerați „persoane cu nevoi speciale“ 

deoarece viața lor este influențată total, sever și prelungit, practic pe toată durata ei (6).  

Fig. 1. Repartiţia lotului în funcţie de 

vârstă şi sex 

Fig. 2. Relaţia în funcţie de mediul de 

provenienţă şi grupa de vârstă 

Analiza tabloului hematologic a evidenţiat că din cei 209 de pacienţi incluşi în studiu, 26.31% 

(55 pacienţi) au prezentat o valoare a hemoglobinei sub 12 g/dl. Valoarea hematocritului în 

cadrul lotului studiat a fost modificată sub 37% la 31,1% din pacienţi (65 pacienţi). 
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Trombocitopenia este unul din markerii cei mai folosiţi, singur sau în combinaţii, cu valoare 

predictivă în diagnosticul hepatopatiilor cronice. Semnificaţia clinică a trombocitopeniei 

interferă cu deciziile terapeutice. Trombocitopenia severă (< 50 000/ mmc) poate fi asociată 

cu morbiditate semnificativă prin riscul crescut de sângerare. Există mai multe cauze prin 

care se explică nivelul scăzut al trombocitelor la pacienţii diagnosticaţi cu boală hepatică 

cronică: diminuarea activităţii/nivelului factorului de creştere trombocitar – trombopoietina, 

turnover-ul accelerat al plachetelor la pacienţii cu afectare heptică cronică, supresia medulară 

a producerii de plachete etc (7). Analiza valorii trombocitelor a evidenţiat o scădere sub limita 

inferioară (< 150 000/mmc de sânge) la 14,35% din pacienţi (30 pacienţi). Doar 9 pacienţi 

(4,3%) au prezentat concomitent o valoare a hemoglobinei < 12 g/dl, a hematocritului < 37% 

şi a trombocitelor < 150 000/mmc. 

TABEL I 

Distribuţia parametrilor biologici la lotul studiat 

 

Termenul de teste hepatice funcţionale este folosit în mod generic pentru a desemna testele 

hepatice uzuale necesare evaluării afecţiunilor hepatice, multe din ele reflectând mai degrabă 

integritatea hepatocitului decât funcţia acestuia (aminotransferaze, fosfataza alcalină). Ele 

sunt o metodă bună de screening pentru a detecta prezenţa disfuncţiei hepatice în special la 

pacienţii anicterici care pot ascunde o hepatită virală, o hepatită cronică activă, o ciroză sau o 

obstrucţie parţială de canal biliar, iar odată cu descoperirea disfuncţiei bilare, modelul de 

anomalii ale testelor de laborator permite recunoaşterea tipului general de tulburare hepatică. 

Testele funcţionale hepatice cantitative furnizează informaţii utile privind prognosticul 

afecţiunilor hepatice acute şi cronice, riscul chirurgical şi efectele terapeutice la pacienţii cu 

afecţiuni hepatice. 

Cele mai uzuale teste de laborator folosite, deşi acestea nu sunt specifice numai pentru ficat 

sunt: aminotransferazele (AST, ALT), gama-glutamiltranspeptidaza (GGT), fosfataza alcalină 

(FA), 5’-nucleotidaza şi leucin aminopeptidaza, lactat dehidrogenaza (LDH) şi LDH5. 

Deşi nivelurile serice ale TGP reflectă în general injuria hepatică, corelaţia între valoarea TGP 

şi activitatea necroinflamatorie şi fibroză este slabă, mai ales în infecţia cronică virală C. 

Totuşi un studiu larg a stabilit că valoarea TGP are o bună senzitivitate şi specificitate în 

predicţia substratului histologic. 

Parametri biologici Nr (%) 
Hemoglobina < 12 55 (26,31%) 
Hematocrit < 37 65 (31,1%) 
Trombocite < 150 0000 30 (14,35%) 
Hb < 12 g/dl, Ht < 37%, Trombocite < 150 0000 9 (4,3%) 
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Pentru sindromul de citoliză au fost determinate valorile ASAT, ALAT şi coeficientul de Rittis 

(ASAT/ALAT). La pacienţii incluşi în studiu, valoarea medie a ASAT a fost de 51,22±7,42 U/l, 

iar ALAT de 64,65±6,12 U/l. 

Gama-glutamiltranspeptidaza, enzimă mitocondrială oxidativă specifică pentru ficat, creşte 

târziu în ser, deoarece are greutate moleculară mare (1 000 000). Este puţin sensibilă pentru 

evidenţierea promptă a necrozei hepatocitare. Utilitatea ei decurge din prezenţa enzimei mai 

ales la nivelul hepatocitelor de la periferia acinului hepatic, care sunt afectate cu predilecţie 

de alcoolism. Aceasta face din glutamat dehidrogenază un marker al consumului de alcool. Pe 

lotul studiat s-a constat o valoare medie a GGT de 58,12 UI/l. 

Ficatul joacă un rol esențial în procesul de coagulare. Multe studii efectuate în domeniul 

hemostazei au demonstrat existența unui echilibru între factorii procoagulanți și factorii 

anticoagulanți. Hepatopatia cronică este asociată invariabil cu anomalii ale coagulării (stări 

de hipocoagulabilitate și mai rar de hipercoagulabilitate).  

Sindromul de colestază (sindromul hepato-biliar sau icteric) însumează tulburările de 

eliminare a bilei, pe traseul de la hepatocit până la vărsarea căilor biliare în duoden. 

Tulburările merg de la scăderea la oprirea completă a fluxului biliar. Mecanismele şi 

intensitatea colestazei sunt în funcţie de cauza insuficienţei hepatice. 

Prin analiza statistică folosind coeficientul Pearson r pentru corelaţii între variabile continue 

(bilirubină, INR, colesterol) arată că la o creştere a valorilor bilirubinei se constată o creştere  

a INR (deci o scădere a timpului de protrombină). Pe măsură ce bilirubina creşte se alterează 

şi factorii de coagulare (în speţă timpul de protrombină). Acest rezultat concordă cu ceea ce 

se cunoaşte din experienţa clinică, şi anume că un pacient cu afectare hepatică severă este 

expus mult mai uşor unui risc de sângerare, comparativ cu cei cu bilirubina normală. În cazul 

studiului de faţă, 39 pacienţi au prezentat valori ale bilirubinei totale peste 2 mg/dl, dintre 

aceştia 28 fiind bărbaţi şi 11 femei (fig. 3). În colestaza cronică celulele lezate ale epiteliului 

biliar şi miofibroblaştii activează celulele hepatice stelate. Procesul de fibrogeneză din 

afectarea hepatică cronică nu este pe deplin cunoscut, obezitatea, dislipidemia şi diabetul 

zaharat tip II fiind condiţiile cel mai frecvent întâlnite. Hiperglicemia şi creşterea rezistenţei 

la insulină determină creşterea nivelului de acizi graşi liberi; stresul oxidativ şi citokinele 

proinflamatorii determină apoptoza hepatocitelor şi totodată procesul de inflamaţie, cu 

evoluţie spre fibroză (8, 9). În cazul pacienţilor incluşi în studiu, 120 pacienţi au prezentat 

valori ale CRP > 0,5 mg/dl, iar fibrinogenul peste 400 mg/dl a fost întâlnit la 104 pacienţi (fig. 

4). 

Indicele de protrombină este de asemenea component în algoritmuri composit de evaluare 

pentru prezenţa afectării hepatice cronice şi a complicaţiilor acesteia. Indicele de protrombină 
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reflectă capacitatea de sinteză a ficatului şi este unul dintre indicatorii timpurii de disfuncţie 

hepatică severă. La lotul nostru de studiu, valoarea medie a indicelui de protrombină a fost 

de 85,01%, iar a timpului de protrombină de 14,29 secunde. În tabelul II şi figura 5 se poate 

observa distribuţia cazurilor în funcţie de gen şi parametrii coagulogramei. 

  
Fig. 3. Distribuţia pacienţilor în funcţie de 

sindromul de colestază 

Fig. 4. Repartiţia lotului în funcţie de 

prezenţa sindromului inflamator 

TABEL II 

Relaţia în funcţie de gen şi parametrii coagulării 

Parametrii coagulării Femei Bărbaţi 
TQ < 14 81 (46.02%) 53 (30.11%) 
TQ ≥ 14 & TQ < 20 14 (7,95%) 15 (8,52%) 
TQ ≥ 20 8 (4,54%) 5 (2,84%) 

 

 
Fig. 5. Repartiţia lotului în funcţie de gen şi parametrii coagulării 
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În studiul prezent, cea mai întâlnită comorbiditate (fig. 6) a fost diabetul zaharat (35.92%). S-

a constatat că în multe cazuri diabetul zaharat devine clinic manifest în special în stadiile 

avansate ale bolii hepatice (10-12). Studii retrospective au demonstrat că prezenţa diabetului 

zaharat creşte riscul apariţiei complicaţiilor cardio-hepatice indiferent de etiologie şi reduce 

supravieţuirea (13). Deoarece diabetul zaharat reprezintă „fondul“ cel mai mare de factori de 

risc cardiovascular cu acţiune premanentă, iar apariţia şi evoluţia bolii hepatice cronice 

suplimentează componentele sale inflamatorii sistemice, de stres oxidativ și dezechilibru 

metabolic, se va realiza o creștere adiţională a riscului cardiometabolic preexistent (14). De 

asemenea, în cazul pacienţilor incluşi în studiu, un procentaj de 21.35% au prezentat infecţii 

respiratorii iar 12.5% au asociat afectare renală cronică. Procentaj mic a fost obiectivat în cazul 

sepsisului (2.91%). Creatinina poate fi afectată şi de factori non-hepatici, precum masa 

musculară. De asemenea, modificarea creatininei poate să nu fie consecinţa directă a 

severităţii bolii cardio-hepatice, ci se poate datora utilizării excesive a diureticelor sau altor 

cauze iatrogene. Hipoperfuzia renală prelungită cu hipoxie tisulară determinată de anomaliile 

funcţionale şi hemodinamice la pacienţii cu afectare cardio-hepatică decompensată 

intensifică vulnerabilitatea nefroteliului şi a membranei bazale glomerulare, cu creşterea 

consecutivă a activităţii enzimelor membranare citoplasmatice şi lizozomale. Identificarea 

factorilor de risc pentru dezvoltarea sindromului hepatorenal este deosebit de importantă, 

deoarece prognosticul afecţiunii deja instalate este sever, iar profilaxia este singura metodă 

terapeutică eficientă (15).  

 
Fig. 6. Comorbidităţile asociate 

 

Pe lângă modificările funcţionale şi structurale din afectarea cardio-hepatică, abordările 

patogenice contemporane evidenţiază o implicare iniţială a structurilor vasculare hepatice. 

Disfuncţia endotelială reprezintă substratul fiziopatologic al unor complicaţii severe, uneori 
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cu prognostic infaust. Disfuncţia endotelială determină alterarea tonusului vascular, creşterea 

rezistenţei vasculare intrahepatice şi dezvoltarea unei circulaţii hiperdinamice (16). 

Modificările funcţionale şi structurale ale camerelor cardiace au fost observate predominant 

la nivelul cordului stâng, ceea ce corespunde cu datele din literatură care arată o dilatare a 

atriului stâng, precum şi hipertrofierea a ventriculului stâng. Pe lângă anomaliile electrice, 

sunt întâlnite o contractilitate crescută a ventriculului stâng în repaus şi o atenuare a 

contracţiei sistolice sau a relaxării diastolice în faţa stress-ului farmacologic, fiziologic sau 

chirurgical (17). Dezvoltarea rapidă a insuficienţei hepatice, poate agrava ischemia 

coronariană, cu developarea repetitivă a crizelor anginoase 

Prognosticul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă şi afectare hepatică este diferit în funcţie de 

etiologie, rezerva funcţională hepatică şi complicaţiile care apar, iar în absenţa tratamentului 

precoce, evoluţia este inevitabilă spre deces. Progresia de la o clasă NYHA inferioară într-una 

superioară de gravitate se poate realiza în intervale scurte de timp, dependente de cele mai 

multe ori de apariţia unor complicaţii. Tratamentul comorbidităţilor asociate insuficienţei 

cardiace poate limita tratamentul bolii de fond. Polimedicaţia reduce aderența pacientului. Pe 

termen lung, evoluţia acestor pacienţi poate fi influenţat de prezenţa comorbidităţilor, 

precum: diabetul zaharat, neoplazii, afecţiuni respiratorii care se asociază deseori. În sinteză, 

insuficienţa cardiacă cu modificări ale funcţiei hepatice, reprezintă un continuum cu progresie 

în timp. Abordarea clinică plurivalentă a pacientului cu afectare hepatică şi cardiovasculară, 

raportată la implicaţiile terapeutice şi prognostice, subliniază necesitatea monitorizării active 

a acestui grup de pacienţi. 
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REZUMAT 

Obiective: Prezentăm aspectele clinico-epidemiologice și evoluția sub tratament a unui pacient 

vârstnic diagnosticat concomitent cu meningită meningococică și encefalită West Nile. 

Materiale și metode: Pacient în vârsta de 80 de ani, diagnosticat recent cu fibrilație atrială, se 

internează în august 2018 la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș București, 

prin transfer de la Secția de Neurologie a Spitalului Universitar de Urgență București pentru 

alterarea stării generale, febră, frison, sincope în acces febril, debutate în urmă cu o săptămână, 

la care se asociază confuzie de trei zile. Printre investigațiile solicitate în clinica noastră se numără: 

hemoleucogramă, puncție lombară și examinarea lichidului cefalo-rahidian (LCR). În context 

epidemiologic, se recoltează și serologie din ser și LCR pentru virusul West Nile. 

Rezultate și concluzii: HLG evidențiază leucocitoză cu neutrofilie și monocitoză, iar examenul 

LCR relevă proteinorahie cu albuminorahie crescute, reacția Pandy intens pozitivă, 688 

elemente/mmc, cu 90% polimorfonucleare; pe frotiul Giemsa se observă coci Gram negativi, 

rotunzi, în diplo, cu aspect în bob de cafea. Serologia pentru virusul West-Nile este pozitivă. Se 

diagnostichează meningită meningococică asociată cu encefalită West Nile și se efectuează 

tratament cu Ceftriaxon, corticoterapie și depletive cerebrale. Evoluția pacientului este favorabilă, 

cu ameliorarea stării generale și normalizarea HLG și LCR. 

Concluzii: Diagnosticul meningitei la vârstnici reprezintă o provocare din cauza variabilității 

tabloului clinic la această grupă de pacienți. Examenul clinic riguros și contextul epidemiologic 

joacă un rol crucial în stabilirea diagnosticului. 

 

ABSTRACT 

MENINGOCOCCAL MENINGITIS ASSOCIATED WITH WEST NILE ENCEPHALITIS 

IN AN ELDERLY PATIENT 

Keywords: meningococcal meningitis, West Nile encephalitis, elderly patient 

Objectives: We discuss and present herein the clinical and epidemiological aspects and evolution 

under the treatment of a patient diagnosed with meningococcal meningitis associated with West 

Nile encephalitis. 
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Materials and methods: An 80-year-old male patient, recently diagnosed with atrial 

fibrillation, was admitted to ”Dr. Victor Babeş” Hospital for Infectious and Tropical Diseases in 

Bucharest via transfer from the Department of Neurology at the Bucharest Emergency University 

Hospital on account of the following symptoms: general malaise, fever associated with chills, and 

syncope, which started one week prior. Three days before the admission, the patient also began 

experiencing confusion. Some of the investigations we undertook included: white blood count 

(WBC), lumbar puncture and CSF analysis. Given the West Nile virus (WNV) outbreak in Romania, 

we also looked for the presence of WNV-specific IgM antibodies in the blood and CSF. 

Results: WBC showed leukocytosis with neutrophilia and monocytosis; CSF exam revealed 

elevated albumin and protein levels, positive Pandy reaction, pleocytosis with 688 elements/mmc, 

90%, polymorphonuclear cells. Giemsa stain showed Gram-negative diplococci. West Nile virus 

IgM antibodies were detected both in the blood and in the CSF.  

The patient was diagnosed with meningococcal meningitis associated with West Nile Encephalitis. 

Antimicrobial therapy with Ceftriaxone, corticotherapy and osmotic therapy were initiated. The 

patient responded well to the prescribed treatment, and the laboratory values of the WBC and CSF 

parameters returned to the normal. 

Conclusions: Diagnosing of meningitis in the elderly is a challenge because of the variability of 

the clinical picture in this group of patients. A rigorous physical examination put into the local 

epidemic context is vital in establishing the diagnosis. 

 

PREZENTARE DE CAZ 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 80 de ani, fără APP cunoscute, căsătorit, fără 

ocupație, din mediul rural. Bolnavul prezintă de aproximativ o săptămână febră și frison, în 

ultimele 3 zile asociază și episoade de sincope în puseele febrile, ulterior simptomatologia 

fiind agravată de stare confuzională. Familia solicită ambulanța, pacientul fiind transportat la 

Spitalul de Urgență Municipal. În urma consultului cardiologic, pacientul este diagnosticat cu 

fibrilație atrială, rezultatele imagistice  ( computer tomograf- cu substanta de contrast) nu 

evidențiază modificari acute neurologice, motiv pentru care este trimis în serviciul nostru 

pentru investigarea sindromului febril asociat cu sindrom confuzional. 

 

 La momentul internării, la examenul clinic obiectivăm: pacient cu stare generală alterată, 

afebril, normoponderal, conștient, facies simetric, tegumente cu erupție maculo-eritematoasa 

la nivelul membrelor inferioare, cu caracter scuamos pe alocuri) predominant la nivelul 

gambelor (familia nu poate preciza cu certitudine momentul apariției erupției), sistem 

ganglionar superficial nepalpabil, sistem muscular hiperton, hipokinetic, sistem osteo-

articular clinic integru, menține ortostatism, murmur vezicular prezent bilateral, fără raluri, 

zgomote cardiace aritmice, bine bătute, fara sufluri, TA = 110/70 mmHg, AV = 80 bpm,  

abdomen meteorizat, mobil cu respirația, nedureros spontan ți la palpare, fără semne de 

iritație peritoneala,  ficat cu marginea inferioară la 2 cm sub rebordul costal, splină 
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nepalpabilă, diureză prezentă, micțiuni fiziologice, fără disurie, redoare de ceafă prezentă, 

dezorientat temporo-spațial, agitat psihomotor, bradilalic, bradipsihic. 

La analizele de la internare prelevate decelam patologic: Hemoleucograma pune în evidență 

leucocitoza (17980 /µL ) cu neutrofilie (15540 /µL) și limfopenie (1220 /µL), însoțite de  

sindrom inflamator (proteina C reactiva moderat crescută-5.77 mg/dL). Luând în considerare 

simptomele clinice descrise în anamneză (sindromul febril,starea confuzională) precum și 

semnele clinice (semnele de iritație meningeană, erupția maculo eritematoasă de la nivelul 

membrelor inferioare), se decide efectuarea puncției lombare pentru stabilirea diagnosticului 

de certitudine. 

Având în vedere aspectul lichidului cefalorahidian prelevat (în “zeama de varză”), se ridică 

suspiciunea de meningită bacteriană și se inițiază tratament empiric cu Ceftriaxon iv 4g/zi  și 

Vancomicina iv 2g/zi, antibioterapie asociată cu corticoterapie intravenoasă și depletive 

cerebrale. La scurt timp de la efectuarea punctiei lombare se confirmă diagnosticul de 

meningită bacteriană prin rezultatele obținute  la examenul lichidului cefalorahidian: Reacție 

Pandy intens pozitivă (++++), 688 elemente/mmc, predominanța polimorfonuclearelor 

(90%), cu proteinorahie și albuminorahie intens crescute. La Frotiu Gram se evidențiază coci 

Gram negativi, rotunzi, în diplo, “în bob de cafea”, motiv pentru care se stabilește diagnosticul 

de meningită meningococică, menținându-se astfel Ceftriaxon iv ca și antibioterapie.De 

precizat ca reacția de latex aglutinare a antigenului bacterian Neisseria meningitidis a fost 

negativă. 

Având în vedere că pacientul este internat în perioada de supraveghere a infecției cu virus 

West Nile în România și ținând cont și de contextual epidemiologic, se recoltează probe din 

lichidul cefalorahidian pentru efectuarea serologiei aferente. 

La 24 de ore de la tratamentul administrat, evoluția pacientului este  favorabilă, bolnavul  

devenind cooperant, orientat temporo-spațial, echilibrat cardio-pulmonar. 

În urma puncției lombare de control efectuate pe 03.09 s-a obținut un lichid cefalorahidian 

ușor hipertensiv, ușor opalescent,  iar analizele de laborator au evidențiat o scădere a 

proteinorahiei și albuminorahiei, reacția Pandy +++, cu 12 elem/mm3. Deasemenea 

hemoleucograma  pune în evidență ameliorarea ușoară a  leucocitozei (14600 /µL ) și 

neutrofiliei  -9400 /µL (probabil în contextul administrării de corticoterapie) , observându-

se și remiterea sindromului inflamator (proteina C reactiva-0.21 mg /dl) 

 Pe data de 07.09 se pozitivează rezultatul serologiei din LCR- infecție cu West Nile- (pozitiv 

(IR=7.24) și în ser = pozitiv (IR=6.52) 
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Puncția lombară efectuată pe 10.09 relevă un LCR normotensiv, cvasilimpede, cu scăderea 

elementelor (4elem/mmc), iar la analizele de laborator se obține o valoare aproape normala 

a leucocitelor, fără sindrom inflamator. Evoluția favorabilă prin aspectul lichidului 

cefalorahidian se poate observa în tabelul I.  

TABELUL I 

LCR 

 25.08.2018 03.09.2018 10.09.2018 

Frotiu Giemsa 90% PMN, 10% celule mononucleate 
polimorfe   

Frotiu Gram extrem de rari (2 perechi) coci Gram 
negativi, rotunzi, in diplo, "în bob de cafea";   

Număr elemente nucleate 688/mmc 12/mmc 4/mmc 

Reacția Pandy ++++ +++ +++ 

Biochimie 

Clorurorahie 7.14 g/L 7.5 g/L 7.14 g/L 

Glicorahie 0.43 g/L 0.53 g/L 0.64 g/L 

Albuminorahi
e 

1.482 g/L 0.671 g/L 0.645 g/L 

Proteine totale 2.488 g/L 1.182 g/L 1.037 g/L 

Supravegherea infecției cu 
virus West Nile 

pozitiv (IR=7.24) si in ser = pozitiv 
(IR=6.52)   

În data de 11.09.2018 se recoltează probe pentru a doua probă de serologie West Nile din ser, 

decelandu-se pozitivă ulterior.  

Pacientul se externează cu stare generala bună, afebril, cooperant, conștient, echilibrat cardio 

pulmonar, fără semne de iritație meningeană. 

 Se recomandă la externare: evitarea expunerii la frig, aerul condiționat, efortul fizic; evitarea 

substanțelor neuroexcitante, consumul de cafea, alcool, țigări, ciocolată; luarea în evidență 

într un serviciu de cardiologie (Fibrilație atrială recent diagnosticată)- se recomandă 

tratament de fond la domiciliu cu Eliquis  5 mg - 2 comprimate /zi, conform recomandărilor 

de la medicul cardiolog de la  spital Universitar; dispensarizare prin medicul de familie. 

DISCUȚII 

Diagnosticul pozitiv definitiv a fost de: Meningita meningococică.Encefalita West Nile. 

Fibrilație atrială nou descoperită.  
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Deși inițial vârsta pacientului precum și semnele clinice de iritație meningeana ne-au condus 

către suspiciunea de o posibilă encefalita virală, erupția de la nivelul membrelor inferioare 

precum și aspectul lichidului cefalorahidian în *zeama de varza* ne-au orientat către o 

posibilă meningită meningococică,motiv pentru care am instituit empiric tratament 

antibiotic. 

Chiar dacă prin reacția de latex aglutinare antigenul bacterian Neisseria meningitidis a fost 

negativ, semnele clinice precum și aspectul frotiului gram au facut posibilă punerea 

diagnosticului de meningită meningococică.  

Criteriile epidemiologice trebuie luate în considerare la orice pacient, în cazul nostru mediul 

rural precum și perioada de internare specifică pentru infecțiile cu West Nile, orientându-ne 

pentru testarea pacientului la o posibilă co-infecție cu virus West Nile.  

CONCLUZII 

Meningita meningococică este potențial fatală și trebuie privită întotdeauna ca o urgență 

medicală. Tratamentul antibiotic trebuie inițiat cât mai precoce si este necesara administrarea 

unui antibiotic empiric, înaintea rezultatelor testelor diagnostice. 

În ceea ce privește encefalita West Nile, trebuie menționat că probabilitatea ca o persoană să 

se infecteze de la o singură înțepătura de țanțar este mică.Riscul de îmbolnăvire severă și 

deces este cel mai mare pentru persoanele de peste 50 de ani sau cu deficiențe imune, deși 

infecția poate apărea la orice vârsta. 

În continuare vaccinarea antimeningococică este cea mai sigură metodă de profilaxie pentru 

infecția meningococică, fiind recomandată în special tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 

11 și 18 ani, pacienților cu comorbidități și călătorilor în țări unde Neisseria meningitidis este 

endemică, mai ales dacă contactul cu populația locală va fi prelungit. 

Cel mai bun remediu pentru a preveni virusul West Nile și alte boli provocate de țânțari este 

evitarea expunerii la țânțari și eliminarea apei stătătoare.  
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REZUMAT 

Rezistența antimicrobiană este rezultatul interacțiunii microorganismelor cu mediul, bacteriile 

dezvoltând mecanisme pentru a supraviețui, iar unele sunt adesea considerate a fi rezistente la 

unul sau mai multe antimicrobiene.  

Material și metodă: Lotul de studiu este reprezentat de pacienți pediatrici internați în secții cu 

risc (ATI, Chirurgie, Oncologie) și care au suferit și de o IAAM (sepsis, infecție urinară, infecție de 

plagă, cutanată, infecție de cateter, pneumonie asociată ventilației etc.). Studiul epidemiologic 

descriptiv a luat în considerare microorganismele mai frecvent izolate şi cu o rezistenţă la 

antibiotice recunoscută la nivel spitalicesc, dar și comunitar, cum ar fi Klebsiella spp, Klebsiella 

pneumoniae ESBL.  

Rezultate: Din lotul de studiu derulat în perioada 2016 – 2017 și care a cuprins un număr de 59 

cazuri de IAAM cu K. pneumoniae, am selectat un sublot de 24 pacienți internați. La aceștia, au fost 

prelevate diverse produse patologice pentru evidențierea Klebsiella pneumoniae, tulpini 

producătoare de betalactamaze (ESBL). Verificarea antibiorezistenței tulpinilor de K. pneumoniae 

a demonstrat faptul că toate cele 24 izolate a fost găsite rezistente la ampicilină, la amoxicilină cu 

acid clavulanic. 18 din tulpinile izolate de K. pneumoniae au fost rezistente și la cefalosporine de 

tipul cefuroxime, ceftazidime, ceftriaxone, cefepime.   

Concluzii: Cu puține variante terapeutice rămase ca opţiune, existența infecțiilor cu Klebsiella 

spp. producătoare de ESBL reprezintă o provocare pentru managementul antibioticelor și  

ghidurile de spital. 
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ABSTRACT 

ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE ESBL IN 

PEDIATRIC POPULATION WITH   HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS 

Keywords: Klebsiella, betalactamase, healthcare-associated infections, antibioresistance, pediatrics 

Antimicrobial resistance is the expected result of the interaction of microorganisms with the 

environment, bacteria developing mechanisms for survival, and some of bacteria are often 

considered to be resistant to one or more antimicrobials. Healthcare-associated infections result in 

a long duration of hospitalization, high mortality and increased costs of healthcare. 

Material and method: The study group was represented by hospitalized patients diagnosed with 

healthcare-associated infections (sepsis, urinary tract infection, wound infection, cutaneous 

infection, conjunctival infection, catheter-associated infection, ventilator-associated pneumonia 

etc.). A longitudinal descriptive study took into consideration microorganisms more frequently 

isolated and with and recognised antibiotic resistance such as: Klebsiella spp, Klebsiella 

pneumoniae ESBL. 

Results: Out of the study group performed between 2016 and 2017, with 59 cases of healthcare-

associated infections with K. pneumoniae, we selected a subgroup of 24 admitted patients. Various 

pathological products have been collected from the subgroup individuals, in order to detect 

extented- spectrum betalactamases producing K. pneumoniae strains (ESBL). The antibiotic 

resistance of K. pneumoniae strains demonstrated that all 24 isolates were found to be ampicillin-

resistant and amoxicillin + clavulanic acid resistant too. 18 strains of K. pneumoniae were also 

resistant to cephalosporins such as cefuroxime, ceftazidime, ceftriaxone, cefepime.  

Conclusions: With few therapeutic alternatives remaining as an option, the existence of ESBL-

producing Klebsiella spp is a challenge for antibiotic management and a problem for hospital 

guidelines. 

 

INTRODUCERE 

Klebsiella spp. este o bacterie întâlnită la om și alte mamifere, care colonizează tractul 

gastrointestinal, nasofaringele și tegumentul (20). Infecția cu microorganisme producătoare 

de betalactamaze (BLSE) a fost raportată, pentru prima dată, în anul 1983, așa cum precizează 

Lee JC et al. în studiul efectuat (13).  

Ulterior, acest fenotip s-a răspândit la nivel mondial, hidrolizând cele mai multe antibiotice 

betalactamice cu spectru larg. Într-un alt studiu efectuat de Tzouvelekis et al., se precizează c, 

la începutul anilor 1970, atât epidemiologia, cât și spectrul infecțiilor cauzate de Klebsiella 

spp. s-a schimbat dramatic, când această bacterie s-a stabilit în spitale și a devenit prima 

cauza de infecții intraspitalicești la acel moment (20).  

Este cunoscut faptul că tulpinile de Klebsiella spp. produc cantități moderate de penicilinaze 

cromozomiale, colectând plasmide multidrogrezistente. La începutul anilor 2000, aceste 

tulpini s-au răspândit rapid în spitale, determinând o criză de dimensiuni globale, de izolate 

rezistente la antimicrobiene. Pentru pacienții și profesioniștii din sănătate, creșterea 
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rezistenței la antimicrobiene a tulpinilor de Klebsiella spp. reprezintă o amenințare, în special 

atunci când discutăm despre izolatele rezistente la carbapeneme. Cu puține variante 

terapeutice rămase ca opţiune, existența infecțiilor cu Klebsiella spp. producătoare de ESBL 

reprezintă o provocare pentru managementul antibioticelor într-un mediu spitalicesc și o 

problemă pentru ghidurile de spital (2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15).  

Conform studiilor și raportărilor, în România, consumul de medicamente, în special de 

antibiotice, este unul din cele mai crescute din Uniunea Europeană. Din cauza automedicației, 

dar nu numai, utilizarea inadecvată a antibioticelor reprezintă o problemă majoră pentru 

sistemul naţional de sănătate. În 2015, Comisia Europeană a derulat un studiu care a arătat 

că românii consumă cu 70% mai multe antibiotice decât ceilalți europeni și că, zilnic, 3,3% 

din populația României consumă antibiotice. Același studiu a precizat că 70% dintre români 

cred că antibioticele sunt împotriva virusurilor, comparativ cu 49% dintre europeni, și, de 

asemenea, că 55% dintre români cred că antibioticele sunt eficiente în infecțiile virale 

respiratorii din anotimpul rece și în gripă, comparativ cu 41% dintre europeni. Aceeași 

problemă, utilizarea intempestivă și, uneori, inadecvată, a antibioticelor, a fost semnalată și 

în spitalele din țara noastră (16, 18). 

Scopul studiului a fost de a evalua descriptiv lotul de pacienți pediatrici la care au fost 

izolate tulpini de Klebsiella pneumoniae producătoare de ESBL.  

MATERIAL ȘI METODĂ 

Studiul a fost derulat pe un lot de 24 pacienți internați în Spitalul Clinic de Urgențe pentru 

Copii „Sf. Maria” din Iași, în perioada 2016-2017. La aceștia, au fost recoltate diverse produse 

patologice în care s-au evidențiat Klebsiella pneumoniae, tulpini producătoare de 

betalactamaze (BLSE/ ESBL).  

Criteriile de includere în studiu au fost vârsta pediatrică (0-18 ani) și prezența infecțiilor la 

care s-au izolat tulpini de K. pneumoniae singulare sau în asocieri cu alte microorganisme. 

Criteriile de excludere nu au luat în considerare mediul de proveniență, distribuția pe sexe, 

clinica / secția unde a fost internat pacientul și nici tipul prelevatului patologic. Datele au fost 

culese din rapoartele medicale ale pacienților eligibili, conform criteriilor de includere.  

Sensibilitatea la antimicrobiene a fiecărei tulpini a fost determinată prin metoda difuziunii în 

disc, iar criteriile de interpretare au fost considerate cele ale standardelor de laborator. 

Confirmarea fenotipurilor, a depistării producerii de betalactamaze a fost realizată cu ajutorul 

discurilor combinate de cefalosporine / acid clavulanic, așa cum se precizează în standarde.  

   



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
119 

REZULTATE 

Din lotul total de 218 cazuri la care au fost izolate tulpini de K. pneumoniae, în perioada 2016-

2017, a fost identificat un număr de 24 izolate producătoare de betalactamaze (11,01%).  

Distribuția pe grupe de vârstă pediatrice a pacienților cu infecții la care au fost izolate tulpini 

de K. pneumoniae ESBL a arătat că cele mai multe cazuri au fost înregistrate la sugari de 0-

12 luni (18 cazuri – 75,00%), apoi la copiii de vârstă 2-5 ani și 6-11 ani, dar incomparabil mai 

puține, la vârste pediatrice mai mari (Figura 1). 

 

 

Fig.1. Histograma vârstei 

Distribuția cazurilor pe trimestre a fost luată în considerare, astfel, am constatat că în 

trimestrul al II-lea au fost raportate cele mai multe cazuri (9 – 37,50%), iar în trimestrul IV, 

cele mai puține (3 cazuri – 12,50%) (Figura 2). 
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Fig.2. Distribuția cazurilor pe trimestre  

Distribuția pe sexe a arătat o predominanță netă a băieților, cu un raport M / F = 2, cu un 

număr de 6 cazuri (66,67%) la sexul masculin în trimestrul al II-lea și 5 cazuri (83,33%) în 

trimestrul al III-lea. 

Referitor la distribuţia pe secţiile unde au fost internaţi pacienţii din lotul studiat, se poate 

constata faptul că terapia acută pediatrică a avut cele mai multe cazuri (7 pacienţi – 29,16%), 

apoi secţia de ATI (6 cazuri – 25,00% din care 2 cazuri internate în secţia de ATI 

neonatologie), urmată de secţiile de pediatrie generală (5 izolate – 20,83%).  

Alte secţii implicate au fost nefrologia cu 2 cazuri, spitalizare de zi – 2 cazuri, chirurgia 

pediatrică – 1 caz şi neurochirurgia pediatrică – 1 caz. Distribuţia acestora pe trimestre 

evidenţiază faptul că cele mai multe cazuri au fost internate în secţia de terapie acută, în 

trimestrul I şi trimestrul al III-lea (Tabel I). 

TABEL I 

Distribuţia trimestrială pe secţii a pacienţilor incluşi în studiu 

Secţia Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Total 

Terapie acută pediatrică 3 1 3  7 

ATI 2  1 1 4 

ATI neonatologie 1 1   2 

trim I - 6 cazuri

trim II - 9 
cazuri

trim III - 6 
cazuri

trim IV - 3 
cazuri
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Pediatrie generală  2 1 2 5 

Nefrologie  1 1  2 

Spitalizare de zi  1   1 

Chirurgie pediatrică  1   1 

Neurochirurgie  1   1 

Total trimestrial 6 9 6 3 24 

 

Tipul prelevatelor este important, recoltările fiind efectuate din diverse produse patologice, 

cele mai numeroase fiind aspiratele hipofaringiene (7 pacienţi), urmate de uroculturi (4 

pacienţi), recoltări din plagă / arsură (3 pacienţi) şi secreţie otică (2 pacienţi).  

Alte tipuri de prelevate, precum hemocultură şi cultură de la nivelul vârfului cateterului, 

cultură din lichid cefalorahidian, coprocultură, aspirat traheal şi gastric, secreţie 

conjunctivală,  cu câte 1 caz, sunt prezentate în Tabelul II. 

TABEL II 

Tipul de prelevate recoltate de la pacienții pediatrici incluși în studiu 

Prelevate Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Total 

Aspirat hipofaringian 3 1 3  7 

Urocultură  2 1 1 4 

Puroi plagă / arsură 1    3 

Secreție otică  2   2 

Secreție conjunctivală 1    1 

Aspirat traheal    1 1 

Aspirat gastric 1    1 

Hemocultură   1  1 

Lichid cefalorahidian  1   1 

Coprocultură    1 1 

Tegument – cultură (CMB)  1   1 

Cateter – vârf   1  1 

Total 6 9 6 3 24 
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Asocierile tulpinilor de K. pneumoniae ESBL la pacienţii pediatrici luaţi în studiu au fost 

considerate importante, având în vedere transferul posibil de plasmide care se poate efectua 

între enterobacteriacee. Astfel, cele mai multe asocieri au fost cu E. coli (16 prelevate), 

Acinetobacter spp. (14 prelevate), Enterococcus spp. (7 prelevate) şi Stenotrophomonas 

maltophilia (2 prelevate). 

Verificarea antibiorezistenței tulpinilor de K. pneumoniae ESBL a demonstrat faptul că toate 

cele 24 izolate a fost găsite rezistente la ampicilină și  la amoxicilină cu acid clavulanic. De 

asemenea, 18 (75,00%) din tulpinile izolate de K. pneumoniae ESBL  au fost rezistente și la 

cefalosporine de tipul cefuroxim, ceftazidim, ceftriaxon, cefepim.  

DISCUȚII 

Klebsiella pneumoniae este un microorganism patogen uman major care determină o  

morbiditate și o mortalitate ridicate în rândul pacienților internați în spitale. Epidemiologia 

genetică a infecțiilor cu K. pneumoniae la pacienții spitalizați din Statele Unite și din alte țări 

a constituit scopul a numeroase studii, utilizându-se tiparea moleculară cu rezoluție mică, 

cum ar fi testarea secvențelor multiloc (MLST). Rezultatele acestor studii, pe pacienți 

spitalizați, au raportat frecvent o prevalență a tulpinilor CG258 care a fost identificată pentru 

prima dată în anul 2009 ca o variantă cu un locus de tip secvență 11 (ST11) din Ungaria și, de 

atunci, a fost raportată la nivel mondial. Tulpinile de K. pneumoniae producătoare de 

carbapenemază au fost identificate pentru prima dată în Carolina de Nord în 1996 și, în 

prezent, produc infecții asociate asistenței medicale și spitalicești adesea multidrogrezistente, 

la nivel mondial (14, 17).  

În Europa, prima descriere a tulpinilor producătoare de carbapenemaze a fost în Marea 

Britanie în anul 2003 și a fost o varianta KPC-4 de la Enterobacter spp. recoltat dintr-un 

specimen din Scoția. Prima înregistrare a unei tulpini de K. pneumoniae producătoare de 

carbapenemază a fost realizată tot în Scoția, în anul 2007. Până în 2009, astfel de izolate erau 

confirmate sporadic în laboratoarele naționale de referință, de exemplu, în anul 2008, au fost 

raportate cinci izolate în patru spitale, iar în 2009, 13 izolate din 12 spitale, unde cele mai 

multe au fost cu K. pneumoniae ST258, în Grecia și Israel. Însă, în anul 2010, acest model 

epidemiologic s-a schimbat brusc, prin raportarea a 231 izolate pozitive pentru 

carbapenemază din care 216 pentru Klebsiella spp. În anul 2011, au fost raportate 368 izolate 

din care 286 cu Klebsiella spp., iar în anul 2012, un număr de 251 izolate cu Klebsiella spp. 

Studiile au subliniat faptul că măsurile de control luate în toate aceste focare de plasmide au 

fost nereușite și că există o circulație intensă a tulpinilor de K. pneumoniae în spitale, tulpini 

cu plasmide de rezistență transmisibile între Klebsiella spp. și alți agenți patogeni. 

Transmiterea elementelor de rezistență a contribuit la apariția multidrogrezistenței specifice 
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pentru K. pneumoniae ESBL la nivelul spitalelor mari, cu numeroase și variate secții. În 

ultimii ani s-a constatat creșterea numărului de astfel de focare de infecții asociate asistenței 

medicale spitalicești cu tulpini conținând plasmite, ele necesitând a fi luate în considerare în  

managementul clinic, epidemiologic și de laborator al spitalului (1, 3, 4, 19). 

Un studiu efectuat în trei spitale din București a descris distribuția genelor BLSE la tulpinile 

de K. pneumoniae izolate de la pacienți cu septicemii și bacteriemii simptomatice. Astfel, 

genele BLSE au fost găsite în 19 (70%) din cele 27 de tulpini de K. pneumoniae 

antibiorezistente. Gena blaCTX-M-15 a fost găsită în 15 (79%) și blaSHV-12 în 12 (63%) izolate 

de K. pneumoniae (11). 

Într-un alt studiu efectuat pe 288 izolate de K. pneumoniae de la pacienți din cinci spitale din 

Iran, a arătat că peste o treime din tulpini au fost BLSE (39,4%), iar într-unul din spitale, chiar 

peste 50%. De asemenea, au fost examinate pentru genele care codifică BLSE (blaSHV, TEM 

și CTX-M). Studiul a fost evaluat descriptiv și pe lunile calendaristice, autorii constatând că 

rezistența la cefalosporine de generația a treia este mai mare în timpul lunilor reci, decât în 

timpul lunilor calde (10), așa cum am constatat și noi în studiul de față. 

Infecțiile cu microorganisme ESBL au un impact important asupra managementului clinic și 

farmacologic al bolilor infecțioase, mai ales în spitalele mari. Astfel de infecții sunt cunoscute 

ca asociind o evoluție mai severă decât cele fără tulpini ESBL, iar pacienții la care au fost 

izolate tulpinile sunt mai probabil să primească terapie antimicrobiană empirică și care să 

asocieze ulterior o evoluție gravă. K. pneumoniae și E.coli sunt cele două enterobacteriacee 

mai frecvent producătoare de betalactamaze, răspândite la nivel mondial, cauzând variate 

infecții, cum ar fi: infecții de tract urinar, infecții intraabdominale, bacteriemii, atât în mediul 

spitalicesc - dovedite a fi infecții asociate asistenței medicale -, cât și în populația generală. 

Prevalența fenotipurilor producătoare de betalactamaze printre tulpinile izolate de la 

pacienții internați în spital, de K. pneumoniae și E. coli, a variat, într-un studiu, între 1,5 și 

29,8%, înainte de anul 2005. Fără excepție, prevalența crescândă a infecțiilor cu agenți 

patogeni producători de betalactamaze a fost raportat de majoritatea spitalelor. Astfel, 

clinicienii ar trebui să fie informați asupra posibilului eșec al tratamentului antibiotic pentru 

infecții din comunitate cauzate de astfel de patogeni producători de ESBL, deoarece utilizarea 

empirică a cefalosporinelor pare a fi o practică frecventă în multe țări, inclusiv în țara noastră, 

atât ca automedicație, cât și înclusă în recomandarea medicilor din teritoriu (13). 

CONCLUZII 

Problematica infecțiilor asociate asistenței medicale la care s-au identificat tulpini de K. 

pneumoniae producătoare de betalactamaze trebuie să fie în atenția oricărui clinician, mai 

ales în secțiile pediatrice de terapie acută, terapie intensivă, neonatologie, întrucât aceștia, pe 
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fondul unui sistem imunitar supresat sau încă imatur, sunt pacienții cei mai expuși la a 

dezvolta infecții grave, dificil de controlat prin antibioticele uzuale, inclusiv cefalosporine.  

Existența circulației de tulpini de K. pneumoniae producătoare de betalactamaze (ESBL), 

într-un spital pediatric de mari dimensiuni, cum este cel din Iași, reprezintă o amenințare, 

dar și o oportunitate pentru profesioniștii din sănătate de a realiza, la timp și cât mai 

cuprinzător, cele mai potrivite ghiduri de utilizare a antibioticelor, pentru a ține sub control 

infecțiile cu microorganisme multirezistente.  
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REZUMAT 

Introducere: Este cunoscut faptul că, pacienţii oncologici, aflaţi în tratament chimioterapic au 

un risc crescut de a dezvolta infecţii severe, ameninţătoare de viaţă. 

Obiective: Determinarea riscului infecțios la pacienții cu afecțiuni oncologice aflaţi în tratament 

chimioterapic și evaluarea posibilităților de prevenire. 

Material si metodă: Am analizat un grup de 62 de pacienți adulți, cunoscuți cu diverse afecțiuni 

maligne (tumori solide sau afecțiuni hematologice) supuși chimioterapiei, internaţi în spitalul 

nostru pentru diferite complicaţii infecțioase. 

Rezultate: Cele mai frecvente malignități au fost cancerul de colon (19 pacienți), urmat de 

cancerul de sân (14 pacienți), limfoamele și leucemiile (7 cazuri), cancerul de col uterin și cel 

pulmonar (5 pacienți fiecare). Cea mai frecventă boală infecțioasă pentru care acești pacienți au 

fost spitalizați a fost enterocolita cu Clostridium difficile (13 pacienți), urmată de gripă complicată 

(7 pacienți), sepsis cu germeni MDR gram-negativi (4 pacienți), herpes zoster (4 pacienți) Hepatita 

B, Pneuonia cu Pneumocistis jiroveci, infecții ale tractului urinar, infecții severe ale pielii, au fost 

înregistrate 3 decese. Factorii de risc identificaţi au fost:neutropenia cauzată de chimioterapie, 

vârsta, expunerea anterioară la antibiotice, proceduri și dispozitive. 

Concluzii: Este necesar un management adecvat pentru acești pacienți. Vaccinarea înainte de 

chimioterapie ar putea preveni infecțiile severe cu virusul gripal, virusul varicelo-zosterian și 

infecțiile pneumococice severe. Screening-ul pentru hepatita B este necesar înainte de 

chimioterapie. Este necesară colaborarea interdisciplinară între oncolog și medicul infecțios. 

 

ABSTRACT 

RISK INFECTION ASSESSMENT IN ONCOLOGICAL PATIENTS 

Keywords: oncological, chemotherapy, infections 

Introduction: It is known that oncological patients undergoing chemotherapy have an increased 

risk of developing life threatening, severe infections. 

Objectives: Determining the infectious risk in patients with oncological diseases undergoing 

chemotherapy and assessing the possibilities of prevention. 

Material and methods: We analyzed a group of 62 adult patients, known with various 

malignancies (solid tumors or hematologic conditions) undergoing chemotherapy, in our hospital 

for various infectious conditions.  
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Results: The most common malignancy was colon cancer (19 patients), followed by breast cancer, 

(14 patients), lymphomas and leukemias (7 cases), cervical and lung cancer (5 patients each). The 

most common infectious disease for which these patients were hospitalized was Enterocolitis with 

Clostridium difficile (13 patients), followed by complicated Influenza (7 patients), Sepsis with gram-

negative MDR (4 patients), Herpes zoster (4 patients) , reactivation of Hepatitis B, Pneumonia with 

Pneumocistis jiroveci, urinary tract infection, severe skin infections, 3 deaths were recorded. The 

identified risk factors were: neutropenia caused by chemotherapy, age, previous exposure to 

antibiotics, procedures and devices. 

Conclusions: Appropriate management is required for these patients. Vaccination prior to 

chemotherapy could prevent severe infections with influenza virus, varicella zoster virus, and 

severe pneumococcal infections. Screening for hepatitis B is required before chemotherapy. 

Interdisciplinary collaboration between the oncologist and the infectious physician is necessary. 

 

INTRODUCERE 

La pacienţii oncologici, aflaţi în tratament chimioterapic, infecțiile au fost recunoscute de 

mult timp ca fiind periculoase, ameninţătoare de viaţă și dificil de tratat, putând periclita 

succesul terapeutic al unor regimuri chimioterapeutice eficiente [1]. Agenții infecțioși care 

provoacă astfel de infecții sunt adesea organisme oportuniste. Factorii de risc sunt 

reprezentaţi fie de factori locali (catetere necesare procedurilor  terapeutice), catetere urinare, 

suport respirator (ventilaţie mecanică), precum și de neutropenia secundară chimioterapiei 

imunosupresoare [2.3] [Tabel 1, Tabel 2].  

TABEL I 

Predispoziția iatrogenă la infecții [1] 

Factori locali: leziuni ale tegumentelor şi mucoaselor 

Medicamentele (de exemplu, ciclofosfamida) 
Proceduri (administrarea intravenoasă, incizia, biopsia de măduvă osoasă) 
Leziuni chirurgicale 
Catetere urinare 
Dispozitive intravasculare (intravenoase, intraarteriale, presiune venoasă centrală, catetere Swan-
Ganz, etc) 
Suportul respirator (ventilaţie mecanică asistată, presiune pozitivă continuă în căile aeriene, etc) 
Boala transmisă prin transfuzie  
Splenectomia 
Bacteriile rezistente dobândite în spital (cauzate de spălarea necorespunzătoare a mâinilor) 
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TABEL 2 

Stadiul de susceptibilitate pentru neutropenie secundară la chimioterapia imunosupresivă [1] 

Număr absolut de neutrofile. Celule/mm3 Predispoziţie la infecţii bacteriene 
>1000 
500-1000 
<500 
7 zile 

Scăzută 
Redusă 
Moderată (50%) 
Severă (100%) 

 

Bacteriile reprezintă cea mai frecventă etiologie a infecţiilor care apar la acești pacienţ [4]. 

Bacteriile  Gram-pozitive, în special Staphylococcus spp coagulazo-negativ, rămân principala 

cauză a infectiilor de cateter, deși a fost observată o creștere a bacteriilor Gram-negative ca si 

agent etiologic [5]. Infecţiile fungice sunt frecvent asociate cu neoplaziile hematopoetice și 

totodată sunt asociate cu o mortalitate crescută [6]. De asemenea, se constată o modificare în 

spectrul etiologic al candidemiilor, și anume o creștere îngrijorătoare a infecțiilor severe cu 

Candida glabrata cu rezistenţă crescută la azoli [7]. Pneumonia cu Pneumocystis jiroveci 

(PJP) este din ce în ce mai mult întâlnită ca și infecție oportunistă la pacienții cu cancer cu 

imunitate celulară afectată, precum cei cu limfoame sau leucemii, cei tratați cu terapie 

imunosupresivă și cei care suferă transplant de măduvă [8]. Pacienții imunocompromiși pot 

dezvolta pneumonii severe sau letale determinate de virusul sincițial respirator (RSV), 

adenovirusuri, reactivarea CMV (citomegalvirus), Nocardia spp. sau diferite specii de 

Aspergillus (Aspergillus fumigatus si Aspergillus flavus), precum și infecţii oportuniste ale 

SNC având ca și agenţi etiologici virusurile herpetice, Cryptococcus neoformans, Listeria 

monocytogenes,  human polyomavirus JC și Toxoplasma gondii [8,9] [Tabel 3]. 

TABEL 3 

Etiologia infecțiilor la pacienţii cu neoplazii [1] 

Bacteriană 75% Staphylococcus epidermidis 50%  
Staphylococcus aureus 15%  
Escherichia coli 3%  
Pseudomonas aeruginosa 2% 
Klebsiella/Enterobacter sp. 1%  
Altele 4% 

Virală 20% Varicella-zoster virus 7% 
Herpes simplex virus 5% 
Cytomegalovirus 5%  
Altele  3% 

Fungică 5% Candida albicans 4%  

Altele  1% 
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Obiectivele studiului au fost evaluarea riscului infecțios la pacienții cu afecțiuni oncologice 

supuși chimioterapiei și posibilităților de prevenire. 

Material și metodă. Au fost evaluaţi 62 de pacienți adulți (42 F, 20 B), cunoscuți cu afecţiuni 

maligne (tumori solide sau afecțiuni hematologice), aflaţi în tratament chimioterapic, 

internaţi în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa în anul 2018 (1.2% din totalul 

internărilor) pentru diferite boli infecțioase (virale, bacteriene, fungice); 6 pacienți infectați 

cu HIV. 

Cele mai frecvente malignități au fost cancerul de colon (19 pacienți), urmat de cancerul de 

sân (14 pacienți), limfoamele și leucemiile (7 cazuri), cancerul de col uterin și cel pulmonar (5 

pacienți fiecare). La pacientele infectate cu HIV, cea mai frecventă afecţiune întâlnită a fost 

neoplasmul de col uterin [Fig.1, Fig. 2]. 

 
Fig. 1. Tipul afecţiunilor oncologice Fig. 2. Afecţiunile oncologice la 

pacienţii cu HIV 

Cea mai frecventă boală infecțioasă pentru care acești pacienți au fost spitalizați a fost 

Enterocolita cu Clostridium difficile (15 pacienți), urmată de gripă complicată (7 pacienți) și 

herpes zoster cu diferite localizari (6 pacienți) [Fig. 3].   
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Fig. 3. Bolile infecţoase pentru care pacienţii au fost spitalizaţi 

Au fost raportate 3 decese: un pacient cu Gripa severă complicată, nevaccinat antigripal,  o 

pacientă cu colita pseudomembranoasă cu  Clostridium difficile, un pacient cu urosepsis cu 

Klebsiella spp. multirezistentă la antibiotice (MDR). 

CONCLUZII 

Având în vedere afecţiunile multiple severe care apar la pacienţii oncologici aflaţi în tratament 

chimioterapic, se impune un management judicios al acestor pacienţi. Vaccinarea înainte de 

chimioterapie ar putea preveni infecțiile severe cu virusul gripal, virusul varicelo-zosterian și 

infecțiile pneumococice severe. Screening-ul pentru hepatita B este necesar înainte de 

chimioterapie în vederea depistării precoce și prevenirii reactivărilor, precum și profilaxia 

infecţiilor fungice și a celor bacteriene la pacientţii cu neutropenii severe [9]. 
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Cuvinte cheie: rinosinuzită fungică, aspergillus fumigatus, tratament 

Introducere: Speciile de Aspergilus sunt fungi saprofiți care sunt răspândiți în sol. Aspergilus 

fumigatus este un fung filamentos cauzator de boli care pun viața în pericol, în special în rândul 

pacienților cu imunitate precară. Aspergiloza reprezintă a doua cea mai frecventă infecție fungică 

după candidoză. Acest agent etiologic afectează vasele de sânge determinând tromboză sau 

invadează sinusurile, determinând progresiv leziuni palatine și ale limbii. În ciuda tratamentului  

antifungic, mortalitatea este ridicată dacă deficiențele imunitare nu sunt corectate. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unui copil de sex masculin în vârstă de 14 ani care s-a 

prezentat în serviciul ORL pentru exoftalmie bilaterală, predominant ochi drept. Explorările şi 

investigațiile efectuate au ridicat suspiciunea de tumoră rinusinusală, motiv pentru care s-a 

intervenit chirurgical. Examenul extemporaneu al țesutului excizat și examinarea microscopică a 

puroiului sinusal au pus în evidență prezența Aspergillus fumigatus, motiv pentru care a fost dirijat 

în clinica noastră. A primit terapie antifungică cu Voriconazol cu evoluție lent favorabilă și 

episoade de recădere. 

Particularitatea cazului: În literatura de specialitate sunt descrise puține cazuri de aspergiloză 

rinosinusală în rândul vârstei pediatrice, cu atât mai rar prezența infecției la un pacient 

imunocompetent.  

Concluzii: Colaborarea multidisciplinară între disciplinele ORL, microbiologie și infecțioase este 

esențială pentru dezvoltarea unor noi analize utile în diagnosticul rapid al aspergilozei invazive și 

în monitorizarea răspunsului la tratament. 

 

INTRODUCERE 

Speciile de Aspergilus sunt fungi saprofiți care sunt răspândiți în sol. Aspergilus fumigatus 

este un fung filamentos cauzator de boli care pun viața în pericol, în special în rândul 

pacienților cu imunitate precară. (1) Aspergiloza reprezintă a doua cea mai frecventă infecție 

fungică după candidoză. (2) Acest agent etiologic afectează vasele de sânge determinând 

tromboză sau invadează sinusurile, determinând progresiv leziuni palatine și ale limbii. În 

ciuda tratamentului  antifungic, mortalitatea este ridicată dacă deficiențele imunitare nu sunt 

corectate. În ceea ce privește diagnosticarea acestei patologii și a paletei largi de diagnostice 
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diferențiale, sunt necesare mai multe explorări cum ar fi cele de imagistică, biopsie pentru 

examenul histopatologic și izolarea microbiologică a fungului. Cu toate acestea, izolarea poate 

dura o perioadă considerabilă de timp și poate întârzia diagnosticul.(3)(4)În prezent 

standardul de aur în tratamentul acestei patologii este reprezentat de intervenția chirurgicală 

endoscopică împreună cu tratamentul antifungic.(5) 

PREZENTARE DE CAZ  

Pacient în vârstă de 14 ani, internat în octombrie  2018, initial  în Spitalul de Recuperare Iași-

Secția ORL, unde s-a prezentat acuzând exoftalmie bilaterală, predominantă la nivelul 

ochiului drept, rinoree muco-purulentă, sindrom obstructiv nazal intermitent bilateral. La 

internarea din serviciul ORL, la examenul clinic: tegumente si mucoase palide, limbă 

saburală, exoftalmie bilaterală, rinoree mucopurulentă, obstrucție nazală,minimă cicatrice 

cheloidă hipocondru drept, cardiopulmonar normal ascultator, abdomen nedureros, tranzit 

intestinal și micțiuni fiziologice. Din antecedentele heredo-colaterale, mama și tata aparent 

sănătoși, bunica maternă-neoplasm bronho-pulmonar (decedată la 56 ani). În antecedentele 

personale patologice: în 2017 operație de colecistectomie, copilul fiind vaccinat conform 

schemei naționale de vaccinare. 

La momentul internării s-a suspicionat o tumoră rino-sinusală dreaptă, motiv pentru care s-

a efectuat CT cranio-cerebral nativ cu substanță de contrast i.v. care a evidențiat o îngroșare 

pseudotumorală, calcificată a mucoasei sinusurilor maxilar, sfenoidal și de partea dreaptă, a 

sinusurilor frontale ,a celulelor etmoidale drepte și a celulelor etmoidale anterioare stangi, 

precum și a cornetului nazal inferior drept cu protruzie intraorbitară și efect de masă pe globul 

ocular drept.  

TABEL I 

Bilanț bilogic ORL 

Analize 
Globule albe 
PMN 
Trombocite 
Hemoglobina 
Hematocrit 
V.S.H. 
Uree 
Creatinină 
Glucoză 
T.G.P. 

Rezultate 
10.6  103/mm3 

42.6%  
282 103/mm3 
10.9g/dl 
35.1% 
28/mm/1h 
30.39 mg/dl 
0.80 mg/dl 
81.21mg/dl 
12U/L 
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S-a intervenit chirurgical cu rezecția formațiunii tumorale, cu prelevare de biopsie, la care 

examenul histopatologic al probei nu a putut  face diagnosticul diferențial între un proces 

reactiv și unul neoplazic, însă examinarea microscopică din probă de puroi sinusal recoltată, 

evidențiază prezența Aspergillus fumigatus și Staphylococcus saprophyticus. Prezentă 

germenilor în puroiul sinusal susține transferul în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase pentru 

investigații suplimentare și tratament de specialitate. 

La internarea în Clinica de Boli infecțioase: pacient cu stare generală relativ bună, afebril, 

conștient, asimetrie oculară pe baza exoftalmiei de la nivelul ochiului drept, tegumente discret 

palide, micropoliadenopatie laterocervicală bilaterală, pulomonar fără ascultație patologică, 

rinoree seroasă, cardiac normal ascultator, tranzit intestinal încetinit, micțiuni fiziologice, 

orientat temporo-spațial, fără semne de contractură meningeană,r eflexe osteo-tendinoase 

pozitive, simetrice bilateral. 

TABEL II 

Bilanț biologic în Spitalul de Boli Infecțioase 

Analize Rezultat 
Globule albe 9.42*103/mm3 

PMN 53.1% 

Trombocite 126*103/mm3 

Hemoglobina 9.8g/dl 

Hematocrit 32.7% 
VSH 30mm/1h 
CRP 14.51mg/L 

Uree 28mg/dl 

Creatinină 0.80mg/dl 
Glucoză 89mg/dl 

Proteine totale 68.85g/L 
TGP 14UI/l 

 

S-a efectuat puncție lombară, în vederea excluderii unei meningite de etiologie fungică, unde 

s-a evidențiat: aspect LCR clar, absența reacției inflamatorii, albumină LCR-0.40g/L, glucoză 

60mg/dl clor-7.17g/L, cât și o radiografie pulmonară, unde nu s-au găsit modificări 

patologice. 

Medicul infecționist a solicitat și efectuarea unui nou computer tomograf, unde aspectul 

imagistic poate fi sugestiv pentru rinosinuzită fungică invazivă, examinare care împreună cu 

examenul microscopic al puroiul sinusal confirmă diagnosticul de aspergilloză rino-sinusală. 

S-a inițiat tratament antifungic cu Voriconazol 300mg, simptomatice, perfuzie de 
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reechilibrare hidro-electrolitică, cu evoluție favorabilă. Se dirijează în data de 22.10.2018 în 

clinica O.R.L. pentru menținerea protruziei de la nivelul globului ocular drept. Investigațiile 

efectuate în clinica de O.R.L.,conduc spre diagnosticul de recidivă a aspergilozei rino-sinusale, 

motiv pentru care se decide reintervenția chirurgicală. Rezultatul anatomo-patologic al 

examenului extemporaneu relevă: formațiuni nodulare constituite din material eozinofil 

predominant periferic cu aspectul hifelor miceliene ramificate, calcificări și zone centrale 

optic egale-aspecte ce pledează pentru o aspergilloză (frontală+maxilară+sfenoidală). 

Postoperator pacientul este din nou transferat în Clinica de Boli Infecțioase, cu un bilanț 

paraclinic normal, pentru continuarea terapiei antifungice cu Voriconazol 300 mg/zi timp de 

9 zile. Se externează cu stare generală bună. 

În Martie 2019  pacientul se prezintă în Clinica de O.R.L. pentru cefalee frontală, rinoree 

seroasă, în afebrilitate. Examenul radiologic efectuat relevă imagine de sinuzită, iar serologia 

Ac de tip IgM Aspergillus Fumigatus este pozitivă. Acesta este internat timp de 7 zile cu 

diagnosticul de sinuzită fungică, ulterior fiind dirijat către Spitalul de Boli Infecțioase pentru 

o nouă cură de tratament antifungic. Pe perioada spitalizării pacientul a urmat tratament cu 

Voriconazol, externat cu o stare generală bună, fără alte acuze,fiind chemat periodic pentru 

evaluarea stării de sănătate. 

CONCLUZII 

În literatura de specialitate sunt descrise puține cazuri de aspergiloză rinosinusală în rândul 

vârstei pediatrice, cu atât mai rar prezența infecției la un pacient imunocompetent. Sunt 

anumiți factori de risc care se asociază cu prezența acestei patologii (tratamentul cu steroizi, 

chimioterapia, SIDA, boala granulomatoasă cronică, transplantul de măduvă osoasă) , factori 

care nu au fost prezenți în cazul nostru. 

Reprezintă o provocare medicală diferențierea dintre boala neoplazică și infecția fungică, 

deoarece acestea sunt clinic similare și rezultatele imagistice nu sunt intotdeauna 

concludente, prin urmare biopsiile și examinările  histopatologice sunt de maximă necesitate. 

Inițial diagnosticul a fost de neoplasm, iar apoi examinarea histopatologică, microbiologică și 

imagistică au evidențiat aspergiloza, acest fapt demonstrează încă o dată că imagistica alături 

de patologie și microbiologie sunt esențiale pentru a ghida un tratament corect.(6) 

Colaborarea multidisciplinară între disciplinele orl, microbiologie și infecțioase este esențială 

pentru dezvoltarea unor noi analize utile în diagnsticul rapid al aspergilozei invazive și în 

monitorizarea răspunsului la tratament. 
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Cuvinte cheie: enterocolită, Campylobacter spp., claritromicină  

REZUMAT 

Introducere:  Între agenții infecțioși ai Enterocolitei acute, cea cu Campylobacter la copil se 

situează printre primele locuri atât în Europa cât și în SUA. Scopul studiului este de a releva 

incidența cazurilor de Enterocolită cu Campylobacter în regiunea de nord-est a României.  

Materiale și metode:  S-a urmărit determinarea incidenței Enterocolitei cu Campylobacter, prin 

efectuarea unui studiu retrospectiv, realizat în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ’’Sf. Parascheva’’ 

Iași  în perioada 01.01.2017-31.12.2019.  

Rezultate:  Lotul de studiu a cuprins 159 de pacienți (71 de sex feminin și 88 de sex masculin), cu 

o mediană a vârstei de 1 an și 4 luni, cu o medie a zilelor de internare de 5,4 zile. Majoritatea au 

fost de sex masculin (55%).  30% din cazuri cu o vârstă de până la 1 an, 60,5% cu o vârstă între 1 și 

4 ani, înregistrându-se și un caz la vârsta de 64 ani. Carnea de pui a fost alimentul incriminat la 

majoritatea cazurilor (75%). Formele ușoare și medii au predominat (82% din cazuri), sindromul 

de deshidratare fiind de gradul I, remis în maximum 48 de ore sub terapie de specialitate. 

Sindromul anemic a fost relevat la 81% din cazuri, forme medii și ușoare. Antibiograma efectuată 

a arătat sensibilitate la Claritromicină pentru toate tulpinile. Nu s-au înregistrat decese.  

Concluzii: Enterocolita cu Campylobacter spp. reprezintă 45% dintre enterocolitele cu bacterie 

precizată, cu o medie lunară de aproximativ 7 cazuri pe lună. Accentul pentru prevenția 

Enterocolitei cu Campylobacter trebuie pus pe igiena alimentară. 

 

INTRODUCERE 

Infecțiile cu Campylobacter se numără printre cele mai frecvente infecții bacteriene în rândul 

populației de pe întreg globul, producând atât boli diareice acute, cât și boli sistemice. În tările 

industrializate, infecțiile enterice cu Campylobacter determină o diaree inflamatorie, 

sanguinolentă sau chiar un sindrom dizenteriform, iar uneori, anumite specii de 

Campylobacter spp, pot fi responsabile de „diareea călătorului”.[1, 3] 
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Între agenții infecțioși ai enterocolitei acute, cea cu Campylobacter spp la copil se situează 

printre primele locuri atât în Europa cât și în SUA.  

Căile de transmitere a enterocolitei Campylobacter sunt: 

 fecal-orală (favorizată de igiena personală deficitară); 

 ingestia alimentelor contaminate (în special lapte nepasteurizat, carne de pui 

insuficient preparată) sau a apei contaminate; 

 contactul sexual. [1, 5] 

Factorii de risc pentru dezvoltarea bacteriemiei cu Campylobacter spp sunt: 

 Hipogamaglobulinemia; 

 Infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV-SIDA); 

 Malnutriția Kwarhiorkor; 

 Sarcina; 

 Malignitățile; 

 Vârstele extreme (sugarii și vârstnicii); 

 Alcoolismul; 

 Diabetul zaharat; 

 Splenectomia; 

SCOPUL 

Scopul studiului este de a releva incidența cazurilor de Enterocolită cu Campylobacter în 

regiunea de nord-est a României.  

MATERIALE ȘI METODE 

S-a urmărit determinarea incidenței Enterocolitei cu Campylobacter, în perioada 01.01.2017-

31.12.2019, prin efectuarea unui studiu retrospectiv, realizat în Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase ’’Sf. Parascheva’’ Iași. Lotul de studiu a cuprins 159 de pacienți (71 de sex feminin 

și 88 de sex masculin), cu o mediană a vârstei de 1 an și 4 luni.  

S-a avut în vedere mediul predominant de proveniență al pacientului, răspândirea pe 

categoriile de vârstă, sexul predominant afectat, numărul zileleor de spitalizare,  

simptomatologia pacienților, calea de transmitere, complicațiile asociate, prevenția și 

tratamentul instituit.  
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REZULTATE 

Lotul de studiu a cuprins 159 de pacienți (71 de sex feminin și 88 de sex masculin), cu o 

distribuție de: 45.2% (72 pacienți) din mediul urban și 55.8 % (87 pacienți) din mediul rural 

și cu o medie a zilelor de internare de 5,4 zile. Mediana  vârstei a fost de 1 an și 4 luni;  30% 

din cazuri cu o vârstă de până la 1 an, 60,5% cu o vârstă între 1 și 4 ani, înregistrându-se și un 

caz la vârsta de 64 ani. 

 

 Fig.1. Distribuția pe categoriile de vârstă 

Simptomatologia specifică a infecției enterocolitei cu Campylobacter: la toate cazurile fiind 

prezente scaunele diareice, durerile abdominale, febră 90% (143 pacienți), vărsături 74% (118 

pacienți) din cazuri. 
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Fig.2. Simptomatologie 

Alimentul incriminat a fost la majoritatea cazurilor carnea de pui (75%), iar consumul de lapte 

nepasteurizat la 20% din cazuri. 

 

Fig.3. Aliment incriminat 
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Formele ușoare și medii au predominat, 82% din cazuri (130 pacienți), sindromul de 

deshidratare fiind de gradul I la 95% (151 pacienți) și de gradul II la 5% (8 pacienți), remis în 

maximum 48 de ore sub terapie de specialitate.  

Sindromul anemic a fost relevat la 81% din cazuri (129 pacienți), forme medii și ușoare. 

Probele serologice au evidențiat leucocitoză în 71% din cazuri (113 pacienți), deasemenea  s-a 

constatat creșterea valorilor alanilaminotransferazei (ALAT) la 35.5% din cazuri (56 pacienți) 

și a vitezei de sedimentare a eritrocitelor (VSH) la 87.7% din cazuri (139 pacienți). 

Antibiograma efectuată a arătat sensibilitate la Claritromicină pentru toate tulpinile. Alături 

de tratamentul antibiotic de importanță majoră este atât regimul igieno-dietetic 

cât și reechilibrarea hidro-electrolitică (orală și intravenoasă). Nu s-au înregistrat decese.  

DISCUȚII 

Atât în țările în curs de dezvoltare cât și în cele dezvoltate, la ora actuală se înregistrează o 

creștere continuă a numărului de infecții, cu o incidență de 73 cazuri la 100.000 de locuitori. 

[1,2] Incidența cea mai mare este raportată la copii, următoarea categorie de risc fiind adulții 

tineri. În ceea ce privește populația pediatrică, enterocolita cu Campylobacter rămâne una 

dintre cele mai frecvente infecții digestive până la vârsta de 5 ani. [6] Ratele de izolare a 

bacteriei la copiii cu diaree acută se situează între 10-46%.[2,6] Infecția cu Campylobacter nu 

prezintă predilecție pentru o anumită rasă însă este întâlnită mai des în rândul populației 

masculine.[1,2] 

Enterocolitele cu Campylobacter sunt în general auto-limitate, majoritatea pacienților 

recuperându-se în medie în 5 zile (2 până la 10 zile), fie spontan, fie cu ajutorul antibioterapiei. 

[3,4] 

Utilizarea antibioticelor este controversată. Majoritatea autorilor consideră că antibioterapia 

ar trebui rezervată următoarelor situații:  

 Diaree sanguinolentă; 

 Febră înaltă; 

 Prezența a mai mult de 8 episoade de scaune/zi; 

 Persistența simptomatologiei peste o săptămână; 

 Sarcină; 

 Pacienți imunocompromiși; [3, 4] 
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Rata mortalității este foarte scăzută, pe an fiind raportate 76 de decese prin infecție cu 

Campylobacter pe întreg globul. Moartea survine în general în rândul pacienților 

imunocompromiși (cu hipogamaglobulinemii, HIV-SIDA) sau al copiilor anterior sănătoși, 

secundar deshidratării severe. [2, 4, 5] 

Cea mai eficientă metodă de prevenție este igiena corespunzătoare. Spălarea riguroasă a 

mâinilor cu apă și săpun înainte de fiecare masă și după utilizarea toaletei, dar și spălarea 

corectă și dezinfectarea tacâmurilor și a veselei. Deasemenea se recomandă prepararea 

termică corespunzătoare a alimentelor (carnea, laptele ) și procurarea lor din surse cunoscute 

și sigure, respectiv verificarea datei de expirare înainte de consum, cu precădere în sezonul 

cald.[3] 

CONCLUZII 

 Enterocolita cu Campylobacter spp. reprezintă 45% dintre enterocolitele cu bacterie 

precizată, cu o medie lunară de aproximativ 7 cazuri pe lună.   

Accentul pentru prevenția Enterocolitei cu Campylobacter trebuie pus pe igiena alimentară 

și personală. 
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INFECTIA ASOCIATA INGRIJIRILOR 

MEDICALE CU KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

MDR - PREZENTARE DE CAZ 

Cristina Gîrbovan, Carmen Chiriac, Nina Bodnar, Andrea Incze, 

Anca Georgescu, Iringo Zaharia Kezdi  

UMFST Tg. Mureş, Disciplina Boli Infecțioase 

Cuvinte cheie: Klebsiella pneumoniae MDR, infecţie, Ceftazidim-Avibactam 

REZUMAT 

Introducere: Infecţiile cu germeni multirezistenţi constituie o provocare terapeutică în zilele 

noastre, în condiţiile abuzului de antibiotice. Klebsiella pneumoniae, cunoscută ca o amenințare 

majoră pentru sănătatea publică, este cel mai frecvent agent al infecțiilor asociate îngrijirilor 

medicale și comunitare. 

Material şi metodă: Pacient în vârstă de 55 ani, cunoscut cu multiple comorbidităţi, boală 

cardiacă, boală renală cronică stadiul IV, diabet zaharat  tip 2 insulinonecesitant cu complicaţii 

(nefropatie, retinopatie, polineuropatie diabetică), boală comiţială, internat recent într-un spital 

teritorial cu AVC ischemic sylvian stâng, verosimil în contextul unei endocardite acute de valvă 

aortică cu vegetaţie embolizantă s-a prezentat în Clinica Boli Infecţioase I Tg-Mureş pentru 

sindrom febril prelungit care a necesitat spitalizare prelungită cu tratament antimicrobian 

complex şi supraveghere şi în secţia de terapie intensivă.  

Rezultate: Datorită alterării stării generale, cu fenomene de insuficienţă respiratorie, afectării  

probelor renale, pacientul a fost transferat la secţia ATI pentru monitorizarea funcţilor vitale. Pe 

parcursul spitalizării s-a izolat iniţial din urocultură, Klebsiella pneumoniae MDR sensibilă la 

Cloramfenicol şi Tigeciclina, ulterior s-a izolat şi din hemocultură aceeaşi tulpină  care a fost 

sensibilă numai la Ceftazidim-Avibactam. Tratamentul iniţial a fost cu Tigeciclină pacientul 

prezentând în continuare febră, ulterior cu Zavicefta, sub care pacientul devine afebril.  

Concluzii: Pacientul cu multiple comorbidităţi prezintă un risc crescut de a dezvolta infecţii severe 

cu germeni multidrog rezistenţi cu  abordare terapeutică  limitată. 

 

ABSTRACT  

THE INFECTION WITH MULTIDRUG-RESISTANT KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

ASSOCIATED WITH MEDICAL CARE – CASE STUDY 

Keywords: MDR Klebsiella pneumoniae, infection, Ceftazidime-Avibactam 

Introduction: The infection with multi resistant germs constitutes a therapeutic challenge 

nowadays, due to the excessive use of antibiotics. Klebsiella pneumoniae, known as a major threat 

to public health, is the most common factor of infections associated with medical care and 

community acquired infections. 
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Material and method: 55 years old patient, known with multiple comorbidities, cardiac illness, 

chronic renal disease stage IV, type 2 insulin – dependent diabetes with complications 

(nephropathy, retinopathy, diabetic polyneuropathy), comitial disease, recently admitted to a 

regional hospital with a left sylvian ischemic stroke  probably due to an acute endocarditis of aortic 

valve with embolized vegetation presented himself at the Infectious Disease Clinic I Tg–Mureş, with 

febrile syndrome which needed prolonged hospitalization with complex antimicrobial treatment 

and supervision in the Intensive Care Unit too. 

Results: Due to the alteration of the general condition with episodes of respiratory insufficiency, 

impairment of renal sample, the patient was transferred to the ICU for monitoring of the vital 

functions. During hospitalization, first, it was isolated from urinalysis MDR Klebsiella Pneumoniae 

responsive to Cloramphenicol and Tigecycline, later it was isolated from blood culture the same 

strain which was responsive only to Ceftazidime – Avibactam. The initial treatment was with 

Tigecycline, the patient continuing to have fever, later with Zavicefta, after which the patient 

became afebrile. 

Conclusions: The patient with multiple comorbidities presents a high risk of developing severe 

infections with multidrug resistant germs with a limited therapeutic approach.        

 

INTRODUCERE 

Klebsiella pneumoniae este un agent patogen oportunist care poate provoca o serie de 

afecţiuni la persoanele imunocompromise, de la pneumonii, infecţii de tract urinar, 

bacteremii, infecţii de cateter, sepsis, meningite, fiind întîlnit cu precădere în patologia 

asociată îngrijirilor medicale, la pacientul cu spitalizare prelungită, dar de loc de neglijat în 

comunitate [1].Descris prima dată în anul 1882 de Carl Friedlander ca un bacil încapsulat, 

izolat din plămânii pacienţilor care au decedat de pneumonie, este cunoscut sub numele de  

Klebsiella pneumoniae din anul 1886, fiind asociat cu pneumonie iniţial la pacientul alcoholic 

şi diabetic[2]. Este o bacterie gram-negativă, încapsulată, imobilă, care se află în mediul 

înconjurător,sol, apă, dispozitive medicale, fiind cel mai important reprezentant al genului 

Klebsiella. Colonizează uşor mucoasa tractului orofaringian, gastrointestinal şi tegumentul, 

ulterior din aceste situsuri poate intra şi în alte ţesuturi şi poate provoca infecţii severe.  Astăzi, 

pneumonia cu K. pneumoniae este considerată cea mai frecventă cauză a pneumoniei 

dobândite în spitale în Statele Unite, reprezentând între 3% şi 8% dintre infecţiile bacteriene 

asociate îngrijirilor medicale [1]. De-a lungul ultimelor decenii, se vorbeşte de  o creștere a 

rezistenței la o gamă largă de antibiotice prin tulpini derivate din K. pneumoniae "clasice". Ca 

o consecință a acestei rezistențe la antibiotice, infecțiile simple, cum ar fi infecțiile tractului 

urinar au devenit recalcitante la tratament, iar infecțiile mai grave, cum ar fi pneumonia și 

bacteremia, au un prognostic mai rezervat[3,4]. 

PREZENTAREA CAZULUI 

Pacient în vârsta de 55 de ani, cu multiple comorbiditati, cu diabet zaharat tip 2 

insulinonecesitant, cu complicaţii (nefropatie, retinopatie, polineuropatie), boală renală 
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cronică stadiul IV, HTA stadiul II cu risc cardiovascular înalt, parkinsonism vascular şi 

epilepsie vasculară, se internează în Clinica  Boli Infectioase I Tg.Mures în data de 26.02.2019 

pentru sindrom febril prelungit, astenie marcată, tuse şi eliminarea scaunelor muco-apoase. 

De menţionat că în luna ianuarie 2019 a prezentat AVC ischemic sylvian stâng, verosimil în 

contextul unei endocardite acute de valvă aortică cu vegetaţie embolizantă,  cu două internări 

recente: în perioada 2.01.-17.01.2019 la Spitalul de Urgenţă Sfântu Gheorghe şi la Spitalul de 

Recuperare Cardiovasculară Covasna în perioada 25.01-6.02 2019. Clinic la internare,pacient 

cu stare generală influentată, hiperstenic, facies palid, discretă pareză facială dreaptă, 

încercanat, tegumente palide calde, mucoase palide, sclere subicterice, ţesut adipos în exces 

reprezentat mai ales la nivelul circumferinţei abdominal, edeme gambiere bilateral fără 

adenopatii palpabile, sistem muscular normoton, hipokinetic, sistem osteo-articular aparent 

integru, mobil, nedureros la mişcarile active şi pasive, amputaţie haluce drept, torace normal 

conformat, MV prezent bilateral, raluri subcrepitante bazal bilateral , SaO2=97% , şoc apexian 

în spaţiul V intercostal stâng pe linia medio-claviculară, zgomote cardiace ritmice, 

tahicardice,suflu sistolic parasternal drept în focarul mitralei, puls periferic palpabil simetric, 

TA: 100⁄70mmHg, AV: 100 b⁄m, abdomen deasupra planului xifo-pubian, destins, meteorism 

abdominal, sensibil  la palpare superficială şi profundă, tranzit intestinala accelerat, scaune 

diareice fără elemente patologice,  ficat  cu marginea inferioară la 2 cm sub rebordul costal 

drep, polul inferior al splinei palpabil la1,5 cm, loje renale libere, mictiuni fiziologice, manevra 

Giordano negativ bilateral, orientat temporospaţial,cooperant, hemipareză dreaptă sechelară, 

ROT  mai vii pe hemicorpul drept, fără semne de iritaţie meningeană.  

La internare s-a iniţiat  tratament cu Meronem şi Linezolid cu evoluţie nefavorabilă, cu 

menţinerea sindromului infecţios şi alterarea probelor renale, cu o valoare a  creatininei în 

creştere până la 7 mg/dl, oligurie, motiv pentru care a fost transferat la Clinica ATI –Spitalul 

Judeţean Mureş în perioada 1.03 -20.03.2019 pentru monitorizare şi supraveghere, ulterior 

revenind în Clinica Boli Infecţioase I până în data de 5.04, fiind  trimis la Spitalul Teritorial. 

S-a instituit din start această terapie, deoarece pacientul beneficiase de tratamente cu 

Cefalosporine de generaţia II , III, Fluorochinolone, şi Metrodinazol. A ridicat o multitudine 

de probleme de diagnostic, pentru că în ciuda terapiei instituite a prezentat sindrom infecţios, 

iar iniţial  hemoculturile recoltate şi uroculturile au fost fără creştere bacteriană, ajustarea 

tratamentului realizându-se pe criterii empirice. Din urocultură s-a izolat în ziua a-15-a, 

Klebsiella Pneumoniae MDR, sensibilă doar la Cloramfenicol, Gentamicină şi Tigeciclină, iar 

în ziua 20 a internării, din hemocultură aceeaşi tulpină de Klebsiella Pneumoniae care între 

timp a devenit doar intermediar sensibilă  la Tigeciclină, restrângând drastic opţiunea 

terapeutică la Ceftazidim – Avibactam.  
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TABELUL I 

Sensibilitatea tulpinilor de Klebsiella Pneumoniae CPE  izolate din urocultură şi 

hemocultură 

Antibiotic Urocultură Hemocultura 
 CMI (mcg⁄ml) Interpretare CMI (mcg⁄ml) Interpretare 

Trimethhoprim >16 R >16 R 
Tetraciclină >16 R >16 R 
Minociclină >16 R >16 R 

Moxifloxacin >8 R >8 R 
Levofloxacin >8 R >8 R 
Meropenem >16 R >16 R 
Aztreonam >64 R >64 R 

Cefepim >64 R >64 R 
Ceftriaxonă >64 R  >64 R 
Cefuroxim >64  R >64 R 

Piperacilină >128 R >128 R 
Ticarcilina >128 R >128 R 
Tigeciclină <2 S 4 I 

Cloramfenicol <8 S 18 I 
Gentamicină 4 I 4 I 
Ceftazidim-
Avibactam 

_ - <16 S 

 

Din datele de laborator, pacientul a prezentat de la internare sindrom de răspuns inflamator 

sistemic, cu testele de inflamaţie prezente, cu procalcitonina la internare cu o valoare  

cuprinsă între 2 -10 ng⁄ml şi  în data de 13.03 2019 cu o valoare de peste  ≥10 ng⁄ml.   

TABELUL II 

Evoluţia datelor de laborator 

Parametri 26.02. 2.03. 5.03. 15.03 20.03. 27.03 29.03 03.04 

Leucocite 
mmc 
Neutrofile % 

33 670 
91,43 

17240  
77,9 
 

15950  
80,53 

16500 
89,46 

19090 
80,30 

15460 
81,8 

13410 
17,7 

7370 
70,1 

Hgb g/dl 9,68 8,69 8,59 8,25 7,68 8,6 9,5 10,7 
VSH mm/h 98 80 75 85 140 75 60 48 
Fibrinogen mg/dl 688 429 420 560 723 620 450 232 
Proteina C 
reactivă mg/L 

295,64 
 

31,08 111,9 139 320 145 70 15 

 

A prezentat valori crescute ale creatininei (între 3,62-7 mg⁄dl),ureei (80-191 mg⁄dl), acidului 

uric (7,1-10,9 mg⁄dl), hipoalbuminemie şi hipoproteinemie. Pacientul a fost evaluat prin 
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examinări seriate la Clinica Cardiologie,  excludându-se pe baza ecografiei cardiace 

diagnosticul de endocardită acută de valvă aortică în momentul internării la Tg-Mureş 

neputând însă infirma existenţa acesteia în contextul AVC-ului sylvian stâng în antecedente. 

Examenul CT abdominal din data de 01.03 descrie o pancolită marcată de cec ascendent, cu 

ascită minimă secundară ridicând suspiciunea de proces neoplazic de colon ascendent. 

Consultul gastroenterologic, colonoscopia şi  markerii tumorali CA 19-9, antigenul 

carcinoembrionar fiind negativi, exclud această suspiciune. Având în vedere aspectul de colită 

pseudomembranoasă, tranzitul accelerat cu scaune mucoapoase prezente atît la internare cât 

şi la domiciliu, se ridică suspiciunea de infecţie cu Clostridium Difficile infirmată prin 

repetarea în dinamică a toxinelor A şi B care au fost negative pe parcursul spitalizării. Iniţial 

radiografia toracică efectuată în data de 01.03 descrie doar un desen interstiţial accentuat. 

Ulterior în data de 26.03 se repetă un examen CT toraco-abdominal care descrie focare 

congestive pulmonare bilateral, pleurezie bilaterală cu grosime de 58 mm în stânga şi 31 mm 

în dreapta, lichid pericardic dispus circumferenţial cu grosime de 20mm, ascită abdomino-

pelvină în cantitate medie şi microlitiază renală bilaterală. S-a efectuat în data de 29 03. 

puncţia pleurală, obtinându-se un lichid pleural cu caracterul unui transudat, iar 

determinările pentru bacilul Koch au fost negative. S-a interpretat cazul ca un Sepsis cu 

Klebsiella pneumoniae cu punct de plecare urinar, Bronhopneumonie, Pleurezie bilaterală, 

Mediastinită, Pericardită, Boală renala stadiul IV, Insuficienţă renală acută,  Diabet zaharat 

tip II insulinonecesitant,Nefropatie diabetică, Polineuropatie diabetică, Sechele după AVC 

ischemic sylvian stâng, HTA grad II cu risc CV înalt,Stare după endocardită acută de valvă 

aortică,  Parkinsonism şi Epilepsie vasculară, Anemie secundară severă, Microlitiază renală, 

Boală hemoroidală, Colită pseudomembranoasă. Pacientul a urmat multiple scheme de 

tratament,de la Meronem în asociere cu Lynezolid, Vancomicină, Ceftazidim + Colistin, 

Tigeciclină, Ceftazidim-Avibactam ajustate în funcţie de clearance-ul de creatinină. Evoluţia 

a fost nefavorabilă, în primele 12 zile,până la izolarea Klebsielei pneumoniae din urocultură 

şi ulterior din hemocultură, cînd pacientul a primit tratament ţintit,iniţial cu Tigeciclină  

ulterior cu Zavicefta devenind afebril şi cu ameliorarea probelor de inflamaţie. În data de 5.04 

a fost transferat la Spitalul Sfântu-Gheorghe şi în prezent este în evidenţa Centrului de 

hemodializă din acest oraş. 

DISCUŢII 

Cazul prezentat se încadrează  în profilul pacientului  cu risc în a dezvolta infecţii severe, fiind 

polispitalizat, pe diferite secţii din mai multe spitale, (neurologie, medicină internă, boli 

infecţioase,terapie intensivă),cu multiple terapii antimicrobiene, imunosupresat prin 

comorbidităţile pe care le prezintă, cu sondă vezicală, cateter venos central, dispozitive care 

cresc de asemenea riscul în contactarea infecţiilor. Pacientul internat într-o secţie de terapie 
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intensivă este expus riscului de a contacta infecţie cu germeni multidrogrezistenţi, la aceasta 

contribuind atât spitalizările anterioare cât şi consumul de antibiotice[5]. Rezistența 

germenilor ce cauzează infecții în secțiile de ATI prezintă niveluri mai ridicate decât cele de 

pe secțiile medicale [6].  Infecţia cu Klebsiella pneumoniae MDR a asociat  costuri ridicate de 

îngrijiri, decontul cheltuielilor pe perioada celor 38 de zile de spitalizare fiind de 38,253.08 

Ron. În ceea ce priveşte terapia, Tigeciclina este unul dintre puţinele antibiotice cu acţiune 

asupra K. Pneumoniae  producătoare de ESBL.Particularităţile farmacocinetice ale acesteia 

indică limitări ale utilizării în infecţiile urinare (10-15% din medicament ajunge sub formă 

activă în urină) sau sanguine (concentraţii serice posibil inadecvate datorită distribuţiei largi 

la nivel tisular), dovedindu-şi limitele şi la pacientul nostru prin menţinerea sindromului 

infecţios [7]. Zavicefta demonstrează eficacitatea lui în tratarea infecțiilor complicate 

intraabdominale și ale tractului urinar. Avibactamul blochează acţiunea betalactamazelor, 

permitând astfel ceftazidimei să acţioneze asupra bacteriilor, respectiv în cazul nostru asupra 

K. pneumoniae. [8,9]. Folosirea acestuia în cazul nostru a reprezentat un succes terapeutic, 

cu un puternic răsunet favorabil asupra prognosticului.Izolarea crescândă a tulpinilor 

rezistente la antimicrobialele "de ultimă instanță" a redus semnificativ sau, în anumite 

situații, a eliminat complet opțiunile terapeutice pentru tratamentul infecțiilor cu Klebsiella.  

CONCLUZII 

Pacientul cu multiple comorbidităţi prezintă un risc crescut de a dezvolta infecţii severe cu 

germeni multidrog rezistenţi cu  abordare terapeutică  limitată. Organizația Mondială a 

Sănătății a inclus recent Klebsiella pe lista critică a microorganismelor pentru care sunt 

necesare de urgență noi preparate  terapeutice. Ceftazidim-Avibactam rămîne terapia de 

salvare pentru tulpinile de Klebsiella pneumoniae MDR.  
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REZUMAT 

Introducere: Poliradiculonevrita (PRN) este o boala rară, demielinizantă, caracterizată prin 

afectarea inflamatorie a sistemului nervos periferic, care poate conduce la deces. Apare la orice 

varstă, cu o incidență de 1-2 cazuri la 100000 locuitori și interesează în mod egal ambele sexe. 

Material și metoda: În perioada ianuarie 2018-aprilie 2019 la Spitalul Clinic de Boli infecțioase 

Iași au fost internati 14 pacienti cu diagnosticul de poliradiculonevrita, dintre care 9 au fost copii 

(64,3%). Vom prezenta cazul unei fetițe de 8 ani, din mediul rural, care s-a prezentat inițial la 

Spitalul Județean Bacău pentru febră, cefalee, rinoree, dureri lombare și impotență funcțională la 

nivelul membrelor inferioare. Deteriorarea progresivă a stării generale și agravarea deficitului 

motor au motivat transferul în clinica noastră. Examenul obiectiv la internare evidențiază 

hipotonie și akinezie la nivelul musculăturii membrelor inferioare, pierderea sensibilitatii tactile și 

dureroase la nivelul membrelor superioare, abolirea reflexelor rotulian și ahilean bilateral, 

diminuarea reflexelor stilo-radial și cubito-pronator bilateral. S-a efectuat puncție lombară fără 

modificări patologice ale LCR iar testele serologice au evidentiat prezența anticorpilor IgM pentru 

Enterovirus și virusul Coxsackie. 

Rezultate: Examenul clinic, investigațiile paraclinice și consultul neurologic au susținut 

diagnosticul de poliradiculonevrită. Evoluția a fost lent favorabila sub tratament cu 

imunoglobuline, corticoizi, simptomatice și plasmafereza, cu ameliorarea stării generale și 

remiterea parțială a deficitului motor. 

Concluzii: Poliradiculonevrita este o boala rară, diagnosticul fiind dificil de stabilit, în special la 

copii. Existența unor variante clinice și etiopatogenice crește dificultatea diagnosticării. Utilizarea 

plasmaferezei și a tratamentului imunomodulator a demonstrat beneficii evidente în tratarea 

acestei afecțiuni. 

 

INTRODUCERE 

Poliradiculonevrita (PRN) este o afecțiune rară dar cu afectare neurologică semnificativă, care 

poate duce la decesul pacientului dacă nu este diagnosticata și tratată la timp. PRN afectează 

sistematic şi concomitent rădăcinile si nervii periferici prinzând deseori şi nervii cranieni. Cu 

toate acestea tratamentul complex inițiat precoce a condus la rezultate favorabile. Sindromul 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
151 

Guillain-Barre este o variantă a poliradiculonevritei acute. Este precedat de un episod febril, 

o intervenţie chirurgicală sau o vaccinare cu 2-3 săptămâni anterior debutului 

simptomatologiei. Boala apare la orice vârstă, cu o incidență de 1-2 cazuri la 100000 

locuitori.7 La copil au fost documentate cazuri între 10 luni și 15 ani, cu un maxim de 

frecvență între 3 și 5 ani. PRN afectează în mod egal ambele sexe.2 Din punct de vedere 

etiopatogenic, afecțiunea succede de obicei unei infecții virale (CMV, Epstein-Barr, 

VZV, herpetic, ECHO, virusul rujeolic etc.). Au mai fost semnalate cazuri după infecții 

bacteriene cu Mycoplasma pneumoniae, Campylobacter jejuni  și după vaccinări (în 

special cu vaccin antigripal). În mod exceptional au apărut îmbolnăviri după traumatisme, 

abuz de medicamente, la pacienții cu boli autoimune (în 2,5% dintre cazuri).2,9 Caracteristică 

formei Guillain-Barre este disociaţia albumino-citologică în lichidul cefalorahidian (LCR), cu 

creşterea albuminei până la 10.000 mg/l şi celularitate normală sau uşor crescută.10 

MATERIAL ŞI METODĂ 

În perioada ianuarie 2018-aprilie 2019 la Spitalul Clinic de Boli infecțioase Iași au fost 

internați 14 pacienți cu diagnosticul de poliradiculonevrita, dintre care 9 au fost copii (64,3%).  

Copilul S.S. de sex feminin, în vârstă de 8 ani, 25 kg, a fost internat prin transfer de la Spitalul 

Județean Bacău unde s-a prezentat inițial pentru febră, cefalee, rinoree, dureri lombare și 

impotență funcțională la nivelul membrelor inferioare, incontinență urinară. Deteriorarea 

progresivă a stării generale și agravarea deficitului motor au motivat transferul în clinica 

noastră pe 25 octombrie 2019. Menționăm CT-ul cranio-cerebral nativ efectuat anterior 

transferului nu a decelat modificări patologice.  

AHC și APP nu au semnificație clinică. Vaccinările au fost efectuate conform schemei 

naționale. Condițiile de viață sunt bune. 

Din istoricul bolii aflăm că episodul actual a fost precedat cu 2 saptamani anterior debutului 

de un sindrom diareic acut remis sub tratament simptomatic. 

Examenul obiectiv la internare ne arată un copil conștient, cooperant, stabil 

hemodinamic și respirator, cu subfebrilitate (t=37.8*C), tegumente palide, uscate, limbă 

saburală, stetacustic pulmonar murmur vezicular înăsprit, raluri crepitante bazal bilateral, 

stetacustic cardiac zgomote cardiace ritmice, bine bătute, fără sufluri supraadăugate, 

abdomen meteorizat, mobil cu mișcările respiratorii, nedureros spontan sau la palpare, TI 

încetinit, micțiuni prezente pe sonda urinară,  hipotonie și akinezie la nivelul musculăturii 

membrelor inferioare, pierderea sensibilității tactile și dureroase la nivelul membrelor 

superioare, abolirea reflexelor rotulian și ahilean bilateral, diminuarea reflexelor stilo-radial 

și cubito-pronator bilateral, schițează redoarea cefei. 
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Investigații paraclinice decelează glicemia, creatinina, ureea, enzimele musculare, 

ionograma – cu valori normale; leucocitoză (15530/mm3) cu ușoară monocitoză (14%), VSH 

ușor crescută (40 mm la o oră), sindrom de hepatocitoliză minor (TGP=34UI/l, 

TGO=59/UI/l); hipoproteinemie – 61,66 g/l; hemoculturi sterile; exsudatul faringian a fost 

negativ pentru streptococ beta-hemolitic; urocultură pozitiva >100000 UFC/ml Proteus 

mirabilis. S-a efectuat puncție lombară cu LCR aspect clar, cu disociație albumino-

citologică (Pandy pozitiv +, albumină 0,60 g/l, glucoză 65 mg/dl, cloruri 7,17 g/l, elemente 

2/mmc), serologie pozitiva pentru Enterovirus (Ac IgM și IgG +) și virusul Coxackie (IgM +). 

Ac anti Mycoplasma pneumoniae IgG și IgM – negativi. Radiografia pulmonară evidențiază 

infiltrat interstitial perihilar bilateral; ecografie abdominala – în limite normale. 

Se ridică suspiciunea de poliradiculonevrită acută, forma Guillain-Barre și se solicită consult 

neurologic, la 24 ore de la internare: deficit motor cvasitotal al membrelor inferioare, 

ortostatism și mers imposibile, discret deficit motor al membrelor superioare, hipotonie a 

membrelor inferioare, ROT abolite global, redoare moderată a cefei, dureri musculare 

generalizate, hipoestezie algica a membrelor inferioare, fără semne de afectare a nervilor 

cranieni; concluzii – paraplegie flască, poliradiculonevrită acută; recomandări – 

corticoterapie, vitamine de grup B. 

S-a inițiat tratament cu prednison - remaniat ulterior cu solumedrol (initial 125mg/zi 3 zile 

apoi 62,5mg/zi), ampicilină (2g/zi), vitamine de grup B, imunoglobuline, simptomatice, 

perfuzii endovenoase, hepatoprotectoare, însă evoluţia este nefavorabilă, cu instalarea 

tetraplegiei, motiv pentru care se solicita consult nefrologic în vederea efectuării 

plasmaferezei. S-a decis montarea cateterului venos central pe vena jugulară internă dreaptă, 

procedură care a fost făcută fără incidente, fără hematoame, fără sângerări, prin puncţie 

unică, respectând condiţii de asepsie stricte. Referitor la iniţierea plasmaferezei, s-a făcut 

priming-ul cu heparină în diluție 500UI/ml (40-60UI/Kgc), fiind necesar ca în priming-ul 

plasmaferezei, cât şi în timpul acesteia să se administreze doze de heparină, pentru că 

eventuala apariţie a trombilor duce la colmatarea filtrului. S-au efectuat 5 schimburi 

plasmatice spațiate la 2 zile, aşa cum este indicat în protocoalele de specialitare. La sfârșitul 

celor cinci sesiuni de plasmefereză, evoluția a fost lent favorabilă, cu oprirea progresiei 

deficitelor neurologice, îmbunătățirea stării generale și reducerea deficitului motor la nivelul 

membrelor, dar cu menținerea paraparezei. 

Examenul clinic, investigațiile paraclinice și consultul neurologic au susținut diagnosticul de 

poliradiculonevrită forma Guillain-Barre. 

În prezența unei paralizii flasce instalată rapid au fost luate în considerație și alte afecțiuni 

care au fost excluse prin simptome și investigații caracteristice: 
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 Boli ale celulelor din coarnele anterioare medulare (poliomielita acută anterioară sau 
postvaccinală și alte infecții cu virusuri neurotrope) care prezintă clinic paralizii de obicei 
asimetrice, iar în LCR citologia este crescută. 
 Afecțiuni medulare: mielita transversă (prezintă inițial parapareză de tip flasc, 
pierderea tonusului sfincterian, a sensibilității dureroase, asociată în 50% dintre cazuri cu 
pleiocitoză și hiperalbuminorahie); procese medulare înlocuitoare de spațiu (tumori, abcese, 
malformații vasculare) care s-au exclus pe baza aspectelor neuroimagistice. 
 Miozita sau dermatomiozita – care prezintă creșterea enzimelor musculare. 
 Botulismul – exclus prin neidentificarea cauzei, a lipsei simptomatologiei digestive 
asociată celei neurologice și a răspunsului la tratament specific. 
 Paralizia diskaliemică – prezința anomaliilor electrolitice și EKG. 
 Alte cauze: boli infecțioase care asociază neuropatii acute periferice (difteria), 
neuropatii acute toxice (metale grele, înțepătură de insecte, mușcătură de șarpe), unele 
medicamente (HIN, Etambutol etc.), neuropatii acute în cadrul unor boli metabolice 
(porfiria). 

Tratamentul simptomatic şi suportiv aplicat pacientei, conform protocoalelor, a fost 

următorul: 

- Monitorizarea si corectarea diselectrolitemiilor şi tulburărilor acido-bazice.  

- Monitorizarea şi corectarea promptă a hipotensiunii arteriale.  

- Kinetoterapie: zilnic a fost efectuat masaj şi kinetoterapie; 

- profilaxia ulcerului de stres: s-a administrat inhibitor de pompă de protoni, 20 mg/zi; 

- antialgice pentru durerea neuropată, Metamizol 250 mg/zi, Paracetamol 375 mg/zi;  

- vitaminoterapie de grup B: vitamina B1 si B6 câte 1 fiolă/zi; 

- profilaxia TEP (tromboembolismului pulmonar): HGMM (heparina cu  greutate 

moleculară mică) 0,2ml fiolă 1/zi; 

- antibioterapie cu ampicilina 2 g/zi. 

- Tratament imunomodulator cu Intratect 50g/l in doza totala de 2g/kgc;  

Reevaluarea neurologică arată tendința de retracție a flexorilor membrelor inferioare și 

semn Babinski pozitiv bilateral recomandându-se kinetoterapie recuperatorie și orteze pentru 

picioare.  

  



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
154 

REZULTATE 

După depășirea episodului acut și o spitalizare de 35 zile, pacienta este externată cu stare 

generală bună și recuperarea parțială a deficitului motor dar cu imposibilitatea mersului și 

menținerii ortostatismului, fiind dirijată pentru tratament de specialitate la o clinică de 

recuperare neurologică pediatrică din Cluj.  

La o lună și jumătate de la externare, pacienta este adusă la control. Aceasta acuză mialgii, 

deficit motor al membrelor inferiore, fatigabilitate. Din examenul clinic menționăm stare 

generală ușor influențată, paloare sclero-tegumentară, cardiopulmonar stetacustic normal, 

abdomen suplu, depresibil, mobil cu mișcările respiratorii nedureros spontan și la palpare, TI 

și micțiuni fiziologice, fără SCM, hipotonie musculară la nivelul membrelor, akinezie la nivelul 

membrelor inferioare. Paraclinic – hemoleucogramă, probe funcționale hepatice și renale 

în limite normale, urocultură negativă. S-a efectuat RMN de coloană și consult neurologic care 

au subliniat următoarele: tetrapareză spastică cu predominanța paraparezei; sechele post 

mielo-polira-diculonevrită; mielită transversă; ortostatism și mers imposibile, deficit motor 

al membrelor, predominant la cele inferioare, hipertonie elastică a membrelor inferioare > 

superioare, ROT vii la membrele superioare, exagerate la membrele inferioare, semn Babinki 

pozitiv bilateral, amiotrofii ale membrelor superioare inferioare, parestezii ale membrelor și 

trunchiului, sfinctere continente, nervi cranieni normali, retracții achiliene bilaterale.  

CONCLUZII 

După eradicarea aproape totală a poliomielitei, sindromul Guillain-Barre a apărut ca fiind cea 

mai comună cauză de paralizie acută flască la copiii sub 15 ani, fiind o boala rară, care 

afectează semnificativ calitatea vieţii pacientului, diagnosticul fiind dificil de stabilit, în 

special la copii. Existența unor variante clinice și etiopatogenice crește dificultatea 

diagnosticării.3 Utilizarea plasmaferezei și a tratamentului imunomodulator a demonstrat 

beneficii evidente în tratarea acestei afecțiuni, prin plasmafereză îndepărtându-se anticorpii 

anti-mielinici, cu efecte nedorite rare în comparaţie cu alte metode de epurare 

extracorporeală. Nu trebuie neglijate însă complicaţiile descrise în tratatele de specialitate: 

pneumotoraxul, sepsisul, hipocalcemia, coagulopatii, hipotensiunea arteriala. 1 

Evoluția în general este limitată în timp și de obicei favorabilă.4,6 În majoritatea cazurilor, se 

obține vindecarea completă în câteva săptămâni până la câteva luni și mai rar până la un an 

de la debutul bolii. Totodata studiile de specialitate arată faptul că pacienții care au prezentat 

diaree ca eveniment antecedent debutului poliradiculonevritei au fost asociați cu o formă de 

boală severă – cca 76% din cazuri. Cea mai obișnuită manifestare clinică în cazul copiilor este 

slăbiciunea musculară prezentă la 100% din cazuri, urmată de durere/parestezie la 

aproximativ 32% dintre cazuri. Implicarea nervilor cranieni a fost observată la un număr mai 
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mic de pacienți - 22% dintre bolnavi (paralizie bulbară la 13%). Recuperarea totală a fost 

documentată la 58,62% dintre copii la 3 luni de la debutul bolii și respectiv la 77,7% dintre 

bolnavi la 6 luni. S-a citat o mortalitate sub 3% prin tulburări respiratorii și cardio-

circulatorii.1,6 De obicei, vindecarea se face cu restituție totală dar cu persistența areflexiei 

timp de ani de zile.2 

Evoluția cazului prezentat, a fost lent favorabilă pe termen scurt prin remisia după 

câteva zile de tratament cortizonic,imunomodulator, suportiv si plasmafereză a deficitului 

motor de la nivelul membrelor superioare cu prevenirea tulburărilor masticatorii și de 

deglutiție (cu excluderea riscului de aspirație), a detresei respiratorii și tulburărilor 

cardiocirculatorii. Ulterior s-a ameliorat deficitul motor cu recuperarea partiala, după cca 2 

luni, la nivelul membrelor superioare și ameliorare la nivelul membrelor inferioare. În ciuda 

colaborării interdisciplinare și a instituirii precoce a tuturor măsurilor terapeutice indicate 

de protocoalele de specialitate, s-a reusit doar recuperarea parțiala a pacientei.  

BIBLIOGRAFIE 

1. Hughes RA, Pritchard J, Hadden RD. Pharmacological treatment other than corticosteroids, 

intravenous immunoglobulin and plasma exchange for Guillain-Barré syndrome. Cochrane 

Database Syst Rev. 2013 Feb 28. 2:CD008630. 

2. Asbury AK – New concepts of Guillain-Barré syndrome. J Child Neurol.,  2000,  15  (3), 183-91. 

3. Dragomir D – Boli neuromusculare. În: Ciofu PE, Ciofu Carmen (ed.): Pediatria  Tratat, 985-987,  

Editura  Medicală,  București, 2001. 

4. Grigoras I. - Anestezie şi terapie intensivă. Principii de bază, Institutul European 2007. 

5. Mullings KR, Alleva JT, Hudgins TH. Rehabilitation of Guillain-Barré syndrome. Dis Mon. 2010 

May. 56(5):288-92.  

6. Protocoale clinice în anestezie şi terapie intensivă, Ed. Mirton 2011. 

7. Popescu V, Ștefănescu-Răduț Mihaela – Boli neurologice cu patogenie autoimună. Revista Română 

de Pediatrie, 2002, vol. LI, 3, 252-255. 

8. Tasdemir HA, Dilber C, Kanber Y, Uysal S – Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré 

syndrome: how effective? J Child Neurol.,  2006,  21  (11), 972-974. 

9. Popescu V – Hipotonia infantilă (copilul moale): Algoritm  diagnostic  și  terapeutic  în  pediatrie,  

411-415,  Editura Medicală  Amaltea,  București, 1999. 

10. Hufschmidt A., Lucking C. H. - Neurologie integrală de la simptom la tratament, Ed. Polirom, 2002. 

 

   



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
156 

SIGURANȚA ADMINISTRARII 

ANTIBIOTICELOR – O PERMANENTA 

PROBLEMA MEDICALA CU IMPACT 

POPULAȚIONAL 

Ioana Maria Hunea
1
, M. Hurmuzache

1,2
, Carmen Mihaela Dorobăț

1
, 

Cristina Mihaela Ghiciuc
2
, Irina Dima

1
, Irina Teodorescu

1
, 

Ioana Alina Harja-Alexa
2
, Cătălina Mihaela Luca

1,2 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva”, Iași, Romania 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași, Romania 

Cuvinte cheie: siguranță, Clostridium difficile, farmacovigilență, reacții adverse  

REZUMAT 

Decizia de selectare a celei mai potrivite terapii se bazează întodeauna pe analiza raportului risc / 

beneficiu. Atunci când sunt necesare antibiotice, beneficiile trebuie să depășească riscurile. Cu toate 

acestea, în contextul creșterii accelerate a rezistenței antimicrobiene, este necesară o monitorizare 

permanentă a siguranței antibioticelor. Am analizat retrospectiv rapoartele privind reacțiile 

adverse înregistrate la Spitalul de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva", Iași. Reacțiile de 

hipersensibilitate asociate utilizării antibioticelor au fost cel mai frecvent raportate. Pe de altă 

parte, colita pseudomembranoasa este o reacție adversă înregistrata la mai mult de 1/10000 și 

mai puțin de 1/1000 de cazuri, în special pentru a treia generație de cefalosporine, fluorochinolone, 

lincosamine și mai putin pentru carbapeneme. Infecții cu Clostridium difficile probabil sau posibil 

corelate cu administrarea acestor clase de antibiotice au fost investigate și raportate 

epidemiologic, dar nu au fost considerate reacții adverse. Elaborarea și implementarea unei 

strategii de farmacovigilență pentru o monitorizare mai precisă a utilizării antibioticelor este o 

provocare care necesită resurse și finanțare. 

 
ABSTRACT 

SAFETY OF ANTIBIOTICS – A PERMANENT MEDICAL PROBLEM WITH 

POPULATION IMPACT 

 

Keywords: safety, Clostridium difficile, pharmacovigillance, adverse reactions 

Decision of selection of most suitable therapy is always based on analysis of risk – benefit ratio. 

When antibiotics are needed, benefits must outweigh risks. However, in the context of an 

accelerated development of antimicrobial resistance, a permanent safety monitorization of 

antibiotics is required.  

We retrospectively analyzed the reports of spontaneous adverse drug reactions registered in the 

Hospital of Infectious Diseases “St. Parascheva”.  The most frequent reported were hypersensitivity 
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reactions associated with antibiotic use. On the other side, pseudomembranous colitis is an adverse 

reaction registered in more than 1/10000 and less than 1/1000 cases, especially for third 

generation of cephalosporins, fluoroquinolones, lincosamines and less for carbapenemes. Probable 

or possible Clostridium difficile infections correlated with administration of these classes of 

antibiotics were investigated and reported epidemiological, but they were not considered as 

adverse reactions.  

Development and implementation of a pharmacovigillance strategy for a more accurate 

monitorization of the antibiotics use is a challenge which needs more resources and funding.  

 

INTRODUCERE  

Siguranța administrării medicamentului reprezintă element cu impact farmacoeconomic 

semnificativ, atât asupra duratei de spitalizare, a cheltuielilor asociate acesteia, dar și a 

cheltuielilor medicale și non – medicale indirecte (1). Studii farmacoeconomice au evidențiat 

cheltuieli anuale asociate îngrijirilor mediale datorate reacțiilor adverse până la 4.5 miliarde 

dolari (2). Frecvența reacțiilor adverse asociate antibioterapiei poate ajunge până 25% la 

pacienții spitalizați, însă este mai ridicată la categorii cu risc, precum populația geriatrică, 

datorită severității bolii și comorbidităților, a particularităților farmacocinetice și a 

interacțiunilor medicamentoase asociate polimedicației (2, 3). În plus, o prelungire a duratei 

de antibioterapie cu 10 zile poate crește riscul de evenimente adverse cu 3% (4). În practica 

medicală curentă, scopul este de a crea un sistem de management al reacțiilor adverse care să 

aibă impact asupra calității vieții omului, cât și impact economic. Pentru a putea iniția un 

astfel de sistem, este necesară însă aporfundarea noțiunilor de bază de farmacovigilență, 

pornind de la definițiile regulatorii pentru terminologia de bază:  

Eveniment advers - orice manifestare nocivă apărută după administrarea unui 

medicament şi care nu are neapărat legătură cauzală cu acest tratament.  

Reacția adversă este ”un răspuns dăunător și neintenționat, care apare la doze utilizate în 

mod normal la om, pentru profilaxia, diagnosticul sau tratamentul bolii sau pentru 

modificarea unor funcții fiziologice”. Acest termen a inlocuit formularea anterioara de “efect 

secundar” la medicament, ce definea un „efect nedorit al unui produs medicamentos, ce apare 

la doze utilizate în mod normal la om, fiind relaționat cu proprietățile farmacologice ale 

medicamentului”. Atât evenimentul advers, cat si reacția adversă, fac referire la simptom, 

semn (inclusiv modificări ale analizelor de laborator) sau boală cu caracter temporar, care ar 

putea fi asociate cu un medicament, dar care nu au neapărată relație de cauzalitate.  

Reacţia adversă gravă este o reacţie adversă care cauzează moartea, pune în pericol viaţa, 

necesită spitalizarea sau prelungirea spitalizării, provoacă un handicap ori o incapacitate 

durabilă sau importantă ori provoacă anomalii/malformaţii congenitale.  



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
158 

Reacţia adversă neaşteptată este o reacţie adversă a cărei natură, severitate sau evoluţie 

nu corespunde informaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului (5 – 7).  

Reacţiile adverse pot apărea atât ca urmare a utilizării medicamentului în condiţiile 

autorizaţiei de punere pe piaţă, cât şi ca urmare a utilizării în afara acestor condiţii, de 

exemplu: utilizarea “off – label”, supradozajul, utilizarea greşită, abuzul, erorile de medicaţie, 

inclusiv eșecul terapeutic. (8, 9)  

Evenimentele adverse/reacțiile adverse pot fi clasificate dupa mai multe criterii, și anume:  

 Severitate: grave/non – grave, conform definițiilor stabilite in ICH E2D (2003) sau 

prin aplicarea unor scale semicantitative (de ex. scala Hartwig) (7, 10); 

 Relația de cauzalitate cu tratamentul: sigur/probabil/posibil/improbabil/ 

nerelaționat (de ex. criterii Naranjo) (11); 

 Posibilitate de prevenire: care pot fi prevenite (preventable)/imprevizibile (algoritm 

Schumock – Thornton) (12).  

În plus, reacțiile adverse sunt clasificate și în reacții așteptate sau neașteptate, în funcție de 

datele de siguranță ale produsului medicamentos disponibile. Documentul de referință în 

acest sens este Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP), document în care aceste reacții 

sunt încadrate și în funcție de incidență. Principalul dezavantaj este dat de faptul că aceste 

reactii sunt în faza de preautorizare a medicamentului, respectiv din studiile clinice, fără a 

reflecta cu adevărat riscurile asociate cu practica medicală curentă. Din acest motiv, 

supravegherea continuă post – autorizare a unui medicament în practica medicală este un 

element esențial pentru siguranța pacientului. Acest sistem de supraveghere este realizat prin 

intermediul farmacovigilenței, definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca „ştiinţa şi 

activităţile desfăşurate referitoare la depistarea, evaluarea, înţelegerea şi prevenirea apariţiei 

de efecte adverse sau a oricăror altor probleme privind medicamentele”. Colectarea, 

gestionarea şi evaluarea reacţiilor adverse, în cadrul activităţii de farmacovigilenţă, constituie 

unul dintre factorii principali în stabilirea profilului de siguranţă a medicamentului, atât la 

nivel naţional, cât şi international (6). Astfel, Organizatia Mondiala a Sănătății (Uppsala 

Monitoring Center), Agenția Europeană a Medicamentului (EudraVigilance), precum și 

autoritățile naționale au dezvoltat sisteme de colectare și evaluare a reacțiilor adverse la 

medicamente. Deși rata de prescriere a antibioticelor este foarte mare, incidența reacțiilor 

adverse asociate acestor medicamente nu este cunoscută. Informațiile de siguranță post-

marketing provin din raportări spontane, studii observaționale post-marketing sau date 

publicate în literatura de specialitate. În țara noastră, în absența unor studii de siguranță post-

marketing (atât pentru antibiotice originale, cât și pentru generice), raportarea spontană a 
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reacțiilor adverse (prin implicarea personalului medical sau pacientului) constituie 

principala modalitate de supraveghere post-marketing a siguranței medicamentului.  

În acest context, am efectuat o analiză retrospectivă a raportărilor spontane de reacții adverse 

înregistrate în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași în perioada 2015 – 

mai 2019.  

MATERIAL ŞI METODĂ 

Am efectuat o analiză retrospectivă a următoarelor documente: 

‐ Fișe pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicament, colectate și 

arhivate de Comisia de farmacovigilență din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase pe 

perioada 2015 – 2019.  

Au fost colectate date demografice ale pacientului (gen, vârsta), date referitoare la 

medicamentul administrat (DCI, denumire comerciala, lot, durata tratamentului 

administrat), informații referitoare la reacția adversă (descriere, durată, evoluție), medicație 

concomitentă. 

‐ Fișe de raportare a infecțiilor cu Clostridium difficile (ICD), colectate și arhivate de 

Compartimentul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (CPIAAM) 

pentru anul 2018.  

Pentru a stabili o corelație între infecția declarată și profilul de siguranță a antibioticelor 

asociate, au fost analizate: caracterul de primoinfecție/recidivă a infecției cu Clostridium 

difficile, antibioticul administrat, medicația concomitentă, alți factori de risc. Infecțiile 

dezvoltate după administrare de antibiotice cu risc pentru colita pseudomembranoasă 

(cefalosporine, fluorochinolone, carbapeneme, lincosamine, etc) au fost evaluate ca reacții 

adverse.  

Datele colectate au fost evaluate astfel:  

‐ caracterul așteptat/neașteptat prin accesarea datelor disponibile în RCP-ul 

medicamentului administrat, dar și a bazelor de date internaționale (EudraVigillance, 

Uppsala Monitoring Center, MedWatch, etc.);  

‐ gravitatea reacției adverse prin utilizarea scalei semicantitative Hartwig (nivel 1  = 

reacție ușoară → nivel 7 = deces) (10);  

‐ relația de cauzalitate cu medicamentul administrat (criterii Naranjo) (11);  

‐ posibilitatea de prevenire a reacției adverse (algoritm Schumock – Thornton) (12).  
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Datele obținute au fost analizate prin metode de statistică descriptivă. Corelația între 

severitatea reacției adverse și evolutia pacientului (prin durata de spitalizare) a fost evaluată 

prin aplicarea testului Pearson (software XLSTAT vers. 2019).  

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Pe parcursul intervalului analizat au fost înregistrate 66 raportări ale reacțiilor adverse către 

Comisia de Farmacovigilență, cu o creștere a numărului de raportări anuale de aproximativ 5 

ori mai mult în 2018 comparativ cu 2015 (33 versus 5 raportări). Dintre acestea, 83.4% reacții 

adverse au fost raportate după administrarea de antibiotice, în timp ce 15.2% după 

administrare de alte medicamente. Cele mai frecvente au fost reacțiile adverse înregistrate 

dupa administrare de vancomicină și fluorochinolone (27.27%) (fig.1A).  

 
Fig.1. Frecvența reacțiilor adverse (pe clase de medicamente) (1A. raportări 

Farmacovigilență; 1B. raportări Farmacovigilență+ CPIAAM) 

Reacțiile de hipersensibilitate locală sau generală (eritem, edem, prurit, etc.) au fost 

numeroase (61.62% cazuri), în timp ce reacțiile gastro-intestinale raportate către Comisia de 

farmacovigilență au fost doar de 12.23% cazuri (Fig. 2A).  

Infecția cu Clostridium difficile post – antibioterapie a fost raportată către CPIAAM în 201 

cazuri, antibioticele implicate fiind cefalosporine (26% cazuri), în special ceftriaxona (50% 

din totalul raportărilor pentru cefalosporine), fluorochinolone (16.44% cazuri) și 

aminopeniciline (6.39% cazuri), și în măsură mult mai redusă (sub 2%) pentru carbapeneme 

și lincosamine (clindamicina). Pacienții au primit una sau mai multe scheme de antibioterapie 

în special în alte spitale (30% cazuri) comparativ cu 10% cazuri în cadrul spitalului nostru.  

Daca avem în vedere infecția cu Clostridium difficile ca reacție adversă la antibiotic (conform 

RCP-ului medicamentului), atunci datele de farmacovigilență sunt modificate semnificativ. 

Astfel, frecvența manifestărilor digestive raportate a crescut cu aproximativ 85%, iar cea a 

reacțiilor de hipersensibilitate a fost doar 15% (fig. 2B).  
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Fig. 2. Frecvența reacțiilor adverse (clasificare pe aparate și sisteme) (1A. raportări 

Farmacovigilență; 1B. raportări Farmacovigilență + CPIAAM) 

Analiza caracteristicilor reacțiilor adverse propusă în farmacovigilență a evidențiat faptul că 

toate aceste reacții au îndeplinit condiția de reacții adverse așteptate, care pot fi prevenite. 

Conform criteriilor Naranjo, majoritatea reacțiilor au fost probabil relaționate cu 

antibioterapia (94.5% cazuri) și au avut grad moderat de severitate (nivel 2-4), conform 

algoritmului Schumock – Thornton, care a necesitat întreruperea antibioticului, 

administrarea unui tratament simptomatic sau chiar prelungirea perioadei de spitalizare. 

Cazuri severe (nivel 5), care au necesitat spitalizare prelungită și tratament intensiv au fost 

notate în doar circa 2% cazuri (Tabel 1).  

TABEL I 

Evaluarea reacțiilor adverse asociate antibioterapiei 

 
 
Gravitate 

Nivel 2 38.18% 
Nivel 3 56.36% 
Nivel 4 3.64% 
Nivel 5 1.82% 

Cauzalitate  Probabil  94.55% 
Posibil  5.45% 

Expectabilitate  Așteptate  100% 

 

Reacțiile adverse raportate nu au influențat semnificativ evoluția pacientului, respectiv durata 

de spitalizare (coeficient de corelaie Pearson = 0.262).  

Trend-ul ascendent privind numărul de raportări ale reacțiilor adverse în cadrul spitalului 

nostru este similar cu cel din Romania, precum și cel european in perioada 2015 – 2018 (13-

15). Reacțiile de hipersensibilitate (prezente la internare sau pe parcursul spitalizării) au 

rămas pe primul loc privind numărul de raportări în studiul actual. Totuși, frecvența acestor 

reacții în spitalul nostru (61% cazuri în 4 ani) a fost relativ mică în comparație cu datele din 
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alte studii (24% cazuri în 12 luni) (16). Pe de altă parte, prin analiza coroborată a datelor 

furnizate de cele două servicii din spitalul nostru am obținut o frecvență a reacțiilor de 

hipersensibilitate de aproximativ 16%. Date asemănătoare au fost obținute de Shehab și colab 

(2008) care au notat că aproximativ 19% din prezentările în serviciul de urgențe s-au datorat 

reacțiilor adverse asociate antibioticoterapiei, cel mai frecvent înregistrate fiind reacții de 

hipersensibilitate (reacții alergice, sindrom Stevens – Johnson, chiar șoc anafilactic) (17). 

Antibioticele cel mai frecvent asociate cu reacții adverse au fost fluorochinolonele si 

cefalosporinele.  

Din nefericire, raportarea altor clase de reacții adverse (precum tulburările gastro – 

intestinale) a fost deficitară pe perioada analizată în spitalul nostru comparativ cu alte studii 

(12.73%/4 ani versus 38.77%/6 luni sau 42%/ 12 luni, inclusiv cazuri de infecții cu Clostridium 

difficile) (16, 17). În prezent, infecția cu Clostridium difficile este analizată și raportată numai 

ca infecție comunitară, din punct de vedere epidemiologic. Însă, din punctul nostru de vedere, 

pornind de la RCP-ul antibioticului, colita pseudomembranoasa poate și ar trebui analizată și 

ca reacție adversă în domeniul farmacovigilenței.  

CONCLUZII  

Rezultatele studiului nostru pot conduce la concluzia că, deși în creștere față de anii anteriori, 

ne confruntăm și în prezent cu o subraportare a reacțiilor adverse. Pentru îmbunătățirea 

calității și a numărului de raportări ale reacțiilor adverse este necesară extinderea activității 

de farmacovigilență, nu numai la nivel local, cât și național. În alte țări (de ex. Italia), 

introducerea centrelor regionale de farmacovigilență a îmbunătățit semnificativ nivelul de 

raportare a reacțiilor adverse la nivel național. Prin datele colectate, autoritatea italiană a 

medicamentului a stabilit noi restrictii de utilizare pentru unele medicamente (de ex. 

restricționarea utilizării metoclopramid la copii sub 16 ani) (18). În absența unor astfel de 

centre la nivel național, creșterea responsabilității și atribuțiilor comisiilor de 

farmacovigilență din spitale este iminentă. Echipa multidisciplinară (infecționist, 

farmacist/farmacolog clinician, epidemiolog, etc) trebuie să asigure nu numai colectarea 

raportărilor, ci și verificarea acurateții datelor înregistrate, evaluarea acestora, întocmirea 

propriei baze de date privind reacțiile adverse, etc. Activitatea de farmacovigilență în 

domeniul bolilor infecțioase necesită o atenție sporită datorită utilizării preponderent a 

antibioticelor cu spectru larg, de ultima generație, în contextul rezistenței antimicrobiene 

crescute. Este absolut necesar în a obține un tablou acurat al profilului de siguranță a acestei 

categorii de medicamente, cu scopul final de a preveni impactul negativ asupra stării de 

sănătate a pacientului, precum si asupra cheltuielilor medicale associate.  
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REZUMAT 

Infecţia HIV este responsabilă pentru una dintre cele mai devastatoare pandemii din istoria 

omenirii. Introducerea terapiei antiretrovirale (ARV) a schimbat cursul bolii, care a devenit 

tratabilă (dar nu curabilă), a îmbunătăţit prognosticul şi a crescut speranţa de viaţă apropiată de 

cea obişnuită. Cu toate acestea aderenţa faţă de terapia ARV rămâne între 27-80%, mult sub nivelul 

de 95% necesar unui răspuns virusologic susţinut. Lipsa de aderenţă este un proces multifactorial, 

dinamic, dependent de factori individuali, sociali, familiali, corelaţi cu schema ARV (efecte adverse, 

restricţii privind alimentaţia şi viaţa personală), cu devotamentul medicului (timpul alocat 

consilierii, explicaţiilor, monitorizării pacientului) şi cu atitudinea societăţii (discriminare/ajutor 

şi acceptare). Prezentarea expune evoluţia conceptului de aderenţă de la definiţia lui Horne (1999) 

spre modelul “HIV care continuum”, quantificarea acestuia prin metode obiective (sisteme de 

monitorizare), înţelegerea şi intervenţia diferită în  formele de nonaderenţă intenţională versus 

cea nonintenţională şi  metodele de abordare specifice grupurilor de risc.  De asemenea sunt 

evaluate intervenţiile de creştere a aderenţei în populaţia refractară (conceptul “harm reduction”, 

beneficiile tratamentului injectabil “long acting-ARV”).  

Concluzie. Cunoaşterea şi aplicarea măsurilor de susţinere a aderenţei faţă de tratamentul ARV 

pe termen lung reprezintă o sarcină extrem de dificilă, efectuată în echipă multidisciplinară, cu 

alocare importantă de timp şi resurse, în lipsa căreia eşecul terapiei este previzibil, efortul 

financiar  inutil şi targetul final 90-90-90 (UNAIDS, 2013), o teorie mult prea optimistă. 

 

ABSTRACT 

ADHERENCE TO ANTIRETROVIRAL TREATMENT, FROM THEORY TO PRACTICE 

 

The HIV infection is responsible for one of the most devastating pandemics in human history. The 

administration of antiretroviral therapy (ART) has significantly changed the course of the disease 

and increased the life expectancy in these patients to that of uninfected individuals. Nevertheless, 

the adherence to ART remains inadequate, ranging from 27%-80%, well below the level of 95% 

required for a sustained virologic response. The concept of adherence of ART employs a dynamic 

and multifactorial process related to individual, social and family support as well as to the ARV 
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regimen (side effects, food restrictions, lifestyle changes), the relationship with the HIV provider 

(availability, support, explanations and patient monitorisation) and the attitude of the society 

(discrimination/acceptance). The presentation is centred on the evolving concept of adherence 

from the definition introduced by Horne in 1990 towards the model of “HIV care continuum” and 

comprises the methods used to monitor adherence objectively and the recommended interventions 

and approaches in specific risk groups. Alternative treatment options aimed at refractory un-

adherent patients are also described (the concept of “harm reduction” and benefits of “long acting” 

injectable formulations). 

The assessments and interventions dedicated to ART adherence require a multidisciplinary 

approach and the allocation of valuable time and resources. Finally, adherence is a critical link for 

achieving individual treatment success as well as the overall 90-90-90 target to end to HIV/AIDS 

epidemic.  

 

INTRODUCERE 

Accesul la terapiile antiretrovirale (ARV) dar şi eficienţa acestora au transformat infecţia HIV 

într-o infecţie cronică care necesită tratament toată viaţa. Ȋn aceste condiţii reuşita 

tratamentului ARV este în mare parte legată de aderenţa la terapie pe tot parcursul bolii. 

Pentru a menţine nivelul maxim de supresie virală, aderenţa la terapia ARV se consideră că 

trebuie sa fie, cel puţin teoretic, de peste  95% [1]. Acest nivel de aderenţă este rareori întâlnit 

şi doar pe perioade limitate; frecvent există perioade de tratament cu aderenţă înaltă care 

alternează cu cele cu o aderenţă redusă; mai mult, aderenţa scade  în timp [2]. Astfel,   chiar 

şi pacienţii cei mai aderenţi devin treptat parţial şi apoi chiar total neaderenţi. Pacienţii cu 

HIV nu diferă în ce priveşte aderenţa de cei care au alte boli cronice. Spre deosebire de aceştia 

însă, nonaderenţa în HIV compromite drastic rezultatul tratamentului prin apariţia 

rezistenţei, prăbuşirea statusului immunologic şi reactivările oportuniste. Chiar dacă se reia 

tratamentul corect, aceste evenimente odată produse, de multe ori nu mai sunt reversibile. 

Problemele legate de aderenţa la ARV au devenit stringente după 1997, odată cu apariţia clasei 

de inhibitori de protează şi a schemelor complexe de ARV, la care, ulterior, s-a adăugat 

extinderea indicaţiilor HAART. Aceste aspecte au adus în discuţie tot mai mult reacţiile 

adverse şi dificultăţile de administrare ale acestor terapii. Trebuie să ţinem cont că rezultatele 

tratamentului ARV nu sunt spectaculoase pentru majoritatea pacienţilor, atâta timp cât ei 

sunt asimptomatici. Chiar şi cei simptomatici după ce încep să se simtă mai bine, în timp, 

observă doar efectele adverse şi nu şi pe cele positive. Noile medicaţii ARV cu timp de 

înjumătaţire lung şi barieră înaltă de rezistenţa au făcut ca targetul de 95% aderenţă să poată 

fi coborât la 75%, condiţii în care se obţine supresie virală fără apariţia de rezistenţă [3]. Cu 

atât mai mult, “Long acting ARV”(LA-ARV) cu administrare parenterală lunară, ar putea 

reduce mult din problemele de aderenţă. Aderenţa la terapia ARV constituie însă, în prezent, 

un aspect pe cât de important pe atât de greu de evaluat sau de combătut. Articolul expune 

succinct aspecte teoretice şi practice legate de aderenţa la ARV. 
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Conceptul de aderenţă. Terminologii 

Definiţia extinsă a aderenţei în conceptul OMS include gradul în care pacientul acceptă 

tratamentul, dieta sau stilul de viaţă recomandat de medic [4] 

http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_report/en/. Aderenţa trebuie 

privită ca un angajament pe care pacientul şi-l asumă şi în care crede. Putem vorbi chiar de 

un parteneriat între pacient şi medic (sau în alte ţări, asistentul care urmăreste medicaţia). 

Pentru ca să funcţioneze, acest parteneriat trebuie să se bazeze pe convingere şi nu pe 

constrângere. Complianţa pe de alta parte, se referă la acceptul (obedienţa) pacietului faţă de 

medic. Termenul de complianţă are o nuanţă personală, subiectivă în primul rând. 

Ȋn timp, au existat diferite moduri de a defini aderenţa legate de respectarea schemei de 

tratament : “felul în care se raportează pacientul la medicaţie în funcţie de nevoia personală 

şi efectele adverse” (Horne,1999) [5], gradul în care “comportamentul pacientului legat de 

schema de tratament corespunde cu recomandările medicului” (OMS, 2001), “toate pilulele 

la intervalul prescris” (Maggiolo, 2005) [6], “gradul în care pacientul acceptă recomandarea 

medicului” (Horne, 2005) [7]. Din 2013 aderenţa a definit un pas important în conceptul de 

“HIV treatment cascade and care continuum” [8]. Acest nou concept demonstrează dinamica 

fenomului de aderenţa de la diagnostic şi iniţierea terapiei până la supresia virală şi ulterior 

mentenanţa acestui proces. Conceptul nu se referă numai la terapie cât şi la consecinţele 

sociale, biologice, familiale din viaţa pacientului, care contribuie la sucesul sau insuccesul 

tratamentului.  

Aderenţa la terapia ARV a pacienţilor cu HIV nu diferă foarte mult de cea a pacienţilor cu alte 

boli cronice din punct de vedere procentual. Ȋn general nivelul de aderenţă la pacienţii cronici 

(tuberculoză, diabet, astm, etc) este de 30- 50%, chiar mai scăzut faţă de cel al pacienţilor cu 

HIV [9].Tocmai recunosterea nonaderenţei ca factor prezent în majoritatea tratamentelor 

cronice, a dus la apariţia altui concept : “medication persistence”  care se referă la durata de 

timp între iniţierea tratamentului şi întreruperea acestuia (“ the duration of time from 

initiation to discontinuation of therapy”) [10]. 

Din anul 2012 conceptul de aderenţă, în general, este privit în linie dinamică conform 

“Consensului european privind taxonomia şi terminologia complianţei”. Aderenţa trebuie 

analizată din acest punct de vedere separat, pe etape: iniţierea, implementarea, persistenţa şi 

întreruperea tratamentului. [11] 
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Importanţa aderenţei 

Aderenţa la terapie împiedică evoluţia HIV, complicaţiile oportuniste, menţine supresia 

virală, reduce riscul de rezistenţă faţă de terapie, riscul de transmitere şi în final eşecul 

terapiei.  

Lipsa de aderenţă predispune la evoluţia HIV şi reducerea opţiunilor de tratament. O 

metaanaliză efectuată pe 84 de studii estimează că între 62%-70.4% din pacienţii cu HIV 

ajung la aderenţa necesară >90% [12][13]. 

Factorii care influenţează aderenţa  

Aderenţa nu este previzibilă şi nici nonaderenţa nu este predictibilă. Factorii de aderenţă sunt 

multipli, acţionează concomitent şi de regulă sunt individuali. Pentru unii pacienţi contează 

reacţiile adverse imediate, pentru alţii cele metabolice, tardive, pentru alţii suportul familial, 

orele de administrare; pentru unii contează numărul de pilule, pentru alţii nu contează 

neapărat acest lucru, dacă pilulele sunt bine tolerate etc. Factorii care intervin în aderenţă 

sunt diferiţi iar studiile nu sunt concordante tocmai datorită aspectelor individuale care 

predomină.  

Ȋn general există factori care ţin de sistemul sanitar: organizarea sistemului medical, medic 

sau echipă multidisciplinară/asistent (timpul alocat consilierii, explicaţiilor, monitorizării 

pacientului  etc) , factori care ţin de pacient (personalitate, mod de viaţă, nivel intelectual, 

determinare, comorbidităţi), factori sociali (discriminare versus ajutor şi acceptare) sau 

factori familiali (suport familial). 

Conform studiilor, dificultăţile de aderenţă sunt cel mai frecvent legate de relaţia pacient-

medic [14]  de uitarea tratamentului (până la 52%) [15], de programul încărcat, pierderea de 

timp la spital inclusiv problemele legate de transport sau distanţa de casă (până la 46%) [15], 

de suportul social şi familial redus şi de consumul de droguri [16]. Chiar şi sexul pacienţilor 

apare ca fiind important în unele studii (femeile sunt predispose la nonaderenţa de 1.5 ori mai 

mult ca bărbaţii) [17]. Depresia este  corelată puternic cu nonaderenţa . Prin prevalenţa 

ridicată la aceşti pacienţi (22-32%), depresia devine un factor de nonaderenţă important şi 

foarte greu de modificat [18]. Concluziile studiilor sunt acelea că este extrem de dificil să se 

poată stabili o schemă perfectă, că este necesară optimizarea relaţiilor dintre pacient şi 

sistemul medical în ansamblu şi în general, că trebuie găsite metode individuale de creştere a 

aderenţei.  

FORMELE DE MANIFESTARE  

Nonaderenţa îmbracă mai multe forme, unele greu de prevăzut şi anume : reducerea dozelor 

pe principiul că medicamentele sunt prea mari, sau prea puternice, interferă cu alte medicaţii, 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
169 

sau interferă cu administrarea de droguri sau alcool (situaţie în care se preferă drogurile sau 

alcoolul); sau interferă cu alte tratamente. Alţii îşi cresc dozele în anumite situaţii (febră, etc). 

Alţii stopează tratamentul în zilele de weekend, sau nu iau o anumită doză de frică să nu fie 

văzuţi de anturaj. Ȋn această situaţie pacientul îşi face scheme proprii pe care nu le declară. 

Uneori respectă doza totală dar modifică schema. Conform definiţiei  [7] [6], există 3 tipuri 

de manifestări ale nonaderenţei: 

-modificarea frecvenţei până la stoparea terapiei; aici se poate adăuga uneori chiar 

intensificarea tratamentului; 

-modificările dozelor recomandate; 

-modificările schemei în totalitate. 

Ȋn toate situaţiile însă, trebuie făcută distincţia între nonaderenţa intenţională şi cea 

nonintenţională.  

Urmările nonaderenţei: în cazul subdozării- eşecul virusologic, în cazul supradozării -reacţiile 

adverse. Ȋn toate situaţiile: complicaţii, mortalitate, spitalizare, costuri pentru societate.  

Metodele de îmbunătăţire şi “Long-acting” ARV 

Există o multitudine de metode de îmbunătăţire a aderenţei. Dacă ne referim numai la 

medicaţia ARV, amintim: 

1. Importanţa schemei de administrare: simplificarea tratamentului prin formulări asociate 

(ex Kivexa) sau schemele one day/one pill (ex. Triumeq, Genvoya). Tratamentul cu o singură 

tabletă este acceptat cel mai uşor şi este foarte util la pacienţii dezintegraţi social. Chiar dacă 

există aceleaşi efecte adverse, este mai uşor acceptat, conform unor studii [19,20].  

2. Importanţa tipului de ARV. Ȋn acest context trebuie discutată aderenţa mare faţă de ARV 

fără efecte adverse sau fără interacţiuni medicamentoase precum şi noua clasă de ARV cu 

timp de înjumătăţire foarte lung, respectiv: long-acting ARV (LA-ARV)    

-LA-ARV sunt nanoformulări cu acumulare tisulară şi distribuţie tisulară foarte bună, 

preconizate pentru utilizare atât în tratament cât şi în profilaxie; ar permite aderenţa 

îmbunătăţită, cu costuri mai mici şi un control mai bun al aderenţei [21]. Sunt caţiva candidaţi 

care au trecut de studii de fază 1 şi 2 şi anume: 

-cabotegravir (GSK1265744) este inhibitor de integrare: nanosuspensie administrată la 1-3 

luni im sau sc; poate fi combinat cu rilpivirine injectabil  şi etravirine în diverse scheme; are 

şi formă orală (o dată pe zi); în formulările actuale nu atinge concentraţii suficiente 
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cervicovaginal şi rectal  (28%, respective 8%); are efecte adverse puţine :cele  locale şi cefalee, 

mai frecvent. 

-rilpivirine parenteral (TMC278)- este un inhibitor non-nucleozidic de revers transcriptază: 

se administrează în injecţie lunară im sau sc; atinge nivele rectale mari dar riscul de rezistenţă 

este ridicat;  

-anticorpii monoclonali (inhibitori de intrare): se leagă de epitopii HIV (gp120, 41) sau se 

leagă de receptori de intrare (CD4, CCR5); printre aceştia, ibalizumab (legare de CD4) şi PRO 

140 (legare de CCR5). Ibalizumab (Tanox) este preconizat pentru administrare la 2-4 

săptămâni iv sau sc; are efect aditiv sau sinergic faţă de celelalte clase şi risc de rezistenţă 

scăzut. Reacţiile adverse sunt puţine; există însă dificultăţi de dozare datorită variabilităţii de 

clearance renal, de farmakokinetică, de nivele serice individuale iar tehnologia de producere 

este costisitoare (indicaţia fiind numai în terapia de salvare)[22].  

Monitorizarea aderenţei 

Există diverse modalităţi de a urmări modul în care pacientul îşi administrează tratamentul. 

Nici una din aceste modalităţi  nu reprezintă un model perfect. Aceste metode sunt 

reprezentate de: 

a) Metode directe (determinarea concentraţiei de ARV în sânge).  

Desi obiective şi precise sunt scumpe, invazive, costisitoare, raportează concentraţia la un 

moment dat, deci dau informaţii restrânse deocamdată nestandardizate.  

b) Metode indirecte:  

-număratoarea pilulelor în mod direct sau prin metode electronice: sunt metode simple, 

ieftine, noninvazive dar pot da erori (nu se poate stabili dacă medicaţia a fost inghiţită sau nu) 

-chestionare de tipul:  

 “Morisky Medication Adherence Scale”, utilizat deja pentru pacienţii cu HIV [23] 

 “Adherence Barriers Questionnaire” (ABQ), utilizat de pacienţii cronici în general 

[24] sau   

 “Adherence Barriers Questionnaire for HIV (ABQ-HIV), care este adaptat pacienţilor 

cu HIV. ABQ-HIV analizeaza aderenţa nonintenţionala (7  itemuri), aderenţa corelată 

cu lipsa cunoştinţelor legate de boală/tratament (5 itemuri) şi aderenţa intenţională 

(3 itemuri)[25](chestionarul  poate fi găsit la: 

https://springernature.figshare.com/articles/Additional_file_1_of_Adaption_and_
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validation_of_the_adherence_barriers_questionnaire_for_HIV_patients_on_anti

retroviral_therapy_ABQ-HIV_/7397711 

Categoriile cele mai expuse nonaderenţei 

Grupurile vulnerabile sunt reprezentate de copii (dependenţi de familie), adolescenţi 

(perioada de vârstă în care există un abandon mare al terapiei, cu comunicare deficitară 

datorate lipsei de încredere în medic, tratament, societate, familie), femeile (unde intervin 

lipsa de timp, dorinţa de a menţine secretul bolii şi al tratamentului datorită problemelor de 

discriminare) şi vârstnicii (unde apar depresia, consumul de alcool, necesitatea altor 

tratamente). La polul opus, există grupuri, care, deşi vulnerabile, pot fi bine controlate, 

consiliate şi tratate (persoanele care lucrează în industria sexului sau homosexualii).  Şi în 

aceste cazuri însă există stigmatul social, teama de izolare în cazul în care se deconspiră boala, 

teama de marginalizare şi de pierdere a locului de muncă, ceea ce reduce considerabil 

aderenţa [26]. Pentru categoriile non-aderente (consumatorii de droguri) există posibilitatea 

de integrare a informaţiilor legate de terapie şi importanţa ei în strategia “Harm Reduction”. 

[27]. Harm reduction cuprinde măsurile care asigură un acces decent la droguri, în mod 

controlat, în locaţii bine stabilite cu spaţii care asigură intimitate şi dotate cu seringi sterile. 

Harm reduction are aplicaţii pozitive în Elveţia, Olanda, Canada. S-a observat că aceste 

programe sunt mai eficiente dacă asociază diverse mesaje. Astfel de mesaje pot să cuprindă 

informaţii legate de tratament şi profilaxie, fiind astfel o modalitate de a întări aderenţa la 

terapie în aceste grupuri extrem de nonaderente. 

Consideraţii practice privind aderenţa 

a. Consilierea pretratament. Include:  

-explicarea bolii, riscurile, mortalitatea;  

-explicarea tratamentului, importanţa lui, rolul supresiei virale, al tratametnului cronic; 

-riscul efectelor adverse; posibilitatea reducerii lor, soluţii; 

-acceptul pacientului de a începe tratamentul ARV şi a menţine schema indicată. 

b. Iniţierea tratamentului. Include: 

-alegerea schemei împreună cu pacientul în funcţie de programul personal, preferinţele 

pacientului , efectele adverse scontate;   

-explicarea exactă (indicaţii scrise) privind: administrarea, păstrarea ARV, interacţiuni 

medicamentoase; 
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-sugestii privind organizarea programului pacientului pentru a corespunde regimului ARV 

(diete, ore, etc) 

c. Consolidarea tratamentului. Include:  

- evaluarea aderenţei (discuţie, chestionar, alte metode);  

- discuţii privind atitudinea faţă de tratamentul ARV (acceptarea efectelor secundare, a orelor 

de administrare), încurajarea. 

d. Menţinerea tratamentului. Include:  

-evaluarea aderenţei la fiecare vizită, identificarea barierelor nou apărute, încurajarea sau 

consilierea în continuare. 

Metode practice de a creşte aderenţa  

Pentru a creşte aderenţa, o metodă trebuie sa fie simplă, ieftină, eficientă şi aplicabilă. 

Asemenea metodă nu există. Trebuie combinate diverse metode în care se va ţine cont de 

următoarele: 

-de întelegerea pacientului (nivelul intelectual): pacienţii care nu pot înţelege anumite 

interdicţii (de ex. alimentare) trebuie să primească scheme care nu depind de alimentaţie; 

pacienţii care au tulburări de memorie trebuie să primescă spijin (familial..etc) şi să aibe 

scheme simple care nu sunt foarte stricte (de obicei inhibitori de integrază);  

-întotdeauna mai simplu este mai bine; 

-individualizare schemelor; nu orice indicaţie de ghid se potriveşte pacientului;  

-modul în care pacientul acceptă efectele adverse (întrebări directe: “te gândeşti să renunţi la 

tratament?”);  

-solicitarea unui suport din partea familiei, a serviciilor sociale, religioase; 

-atitudine noncritică, concretă (întrebări directe, simple legate de modul de administrare a 

terapiei- uneori poate exista surpriza că pacientul nu ştie nici cum arată şi nici cum se numesc 

medicamentele pe care le ia). 

Trebuie să recunoaştem însă că, toate aceste acţiuni implică mult timp dedicat acestor 

pacienţi, iar sistemul sanitar , în special în tările sărace sau cu nivel mediu de dezvoltare nu 

dispune de personal suficient alocat acestui scop. Un studiu recent efectuat raportează un 

nivel crescut de “burnout” la personalul sanitar care îngrijeste pacienţi cu HIV, iar acest lucru 

pare a fi un nou aspect al modului în care sistemul sanitar devine insuficient pentru 
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monitorizarea acestor pacienţi. Lipsa personalului specializat şi supraîncărcarea personalului 

existent reduce în mod evident şansa unei terapii eficiente [28][29].  

CONCLUZII 

Aderenţa reprezintă un factor decisiv în succesul virusologic. Menţinerea unei aderenţe înalte 

(> 95%) este necesară pe tot parcursul tratamentului. Factorii care influenţează aderenţa sunt 

foarte numeroşi, individuali, acţionează concomitent, variază şi sunt foarte greu de depistat 

uneori. Monitorizarea aderenţei la tratament ar trebui să intre în rutina controlului periodic 

la aceşti pacienţi, dar necesită timp special adresat acestui aspect şi personal suficient. Dacă 

lipsa de aderenţă persistă, trebuie încercate noi variante de terapie. 
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REZUMAT 

Introducere: Infecția HIV primară este etapa de început a infecției HIV, de până la 6 luni de la 

momentul infectant. Inițial se poate detecta doar ARN-HIV, apoi antigenul p24, urmată de apariția 

anticorpilor anti HIV, detectați prin metoda imuno-enzimatică, apoi pozitivare progresivă a 

benzilor testului Western Blot. Ea este divizată în două etape: infecția HIV acută (perioada care 

precedă apariția anticorpilor anti HIV) și infecția HIV recentă. În această perioadă pacientul poate 

fi asimptomatic, sau poate prezenta o simptomatologie care mimează alte afecțiuni, astfel infecția 

HIV rămânând deseori nediagnosticată. Acest fapt poate avea consecințe epidemiologice și 

evolutive nefavorabile. Inițierea tratamentului antiretroviral este importantă mai ales în infecția 

HIV acută, datorită reducerii cantității de virus în organism, a fenomenelor inflamatorii, păstrării 

răspunsului imun adecvat.   

Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 25 de ani, cu comportament 

sexual la risc, care s-a prezentat pentru febră prelungită, frisoane, sindrom adenomegalic, 

leucopenie, trombocitopenie, investigat în diferite servicii medicale, fără a fi elucidat diagnosticul. 

Pacientul a avut un test HIV negativ efectuat în urmă cu 8 săptămâni. 

Rezultate: Testarea de anticorpi anti HIV inițială a fost negativă. Testarea de antigen p24 a fost 

pozitivă, încărcătura virală a fost de 8057647 copii/ml. S-a inițiat terapia antiretrovirală cu 

emtricitabină, tenofovir și dolutegravir, cu evoluție favorabilă.  

Concluzii: Este importantă diagnosticarea și tratarea timpurie a infecției HIV, mai ales în 

perioada de infecție acută, datorită reducerii riscului de transmitere, și datorită potențialului 

evolutiv favorabil. 

  
ABSTRACT 

PRIMARY HIV INFECTION – A HIDDEN DISEASE? – CASE PRESENTATION 

Keywords: acute HIV infection, recent HIV infection, antiretroviral therapy 

Introduction: Primary HIV infection is the first phase during the course of HIV, the period which 

lasts about 6 months following infection. The first parameter detected is RNA-HIV, followed by p24 

antigen, followed by anti HIV antibodies detected by immunoassay, finally a progressive 

positivation of bands of Western Blot. It is divided into two phases: acute HIV infection (the period 

which precedes the appearance of HIV antibodies) and recent HIV infection. During this period the 

patient can be asymptomatic or might present symptoms mimicking other diseases, therefore HIV 

remains frequently undiagnosed. This might have unfavourable epidemiological and evolutive 
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consequences.  Initiating antiretroviral therapy is important especially in acute HIV infection, due 

to the reduction of quantity of virus in the organism, of the inflammation phenomena, and 

preservation of a good immune response.    

Material and methods: We present the case of a 25-years-old male patient with risky sexual 

behaviour, who presented with prolonged fever, chills, lymphadenopathy, leukopenia, 

thrombocytopenia. The patient was investigated in different healthcare facilities, without 

establishing the diagnosis.  The patient had a negative HIV test 8 weeks before. 

Results: The initial HIV antibody test was negative. The antigen p24 detection test was positive, 

the HIV viral load was 8057647 copies/ml. Antiretroviral therapy was initiated with emtricitabine, 

tenofovir and dolutegravir, with favourable outcome.  

Conclusions: It is important to diagnose and treat HIV early, especially during acute HIV 

infection, in order to reduce the risk of transmission and due to the potential favourable outcome.   

 

INTRODUCERE 

Infecția HIV primară este etapa imediat următoare după momentul infectant al infecției HIV. 

Ea este definită prin următoarele: posibilă expunere la infecția HIV în ultimele 6 luni, 

încărcătura virală HIV sau antigenul p24 detectabil, și pozitivarea progresivă a anticorpilor 

anti HIV. Infecția HIV primară se poate asocia cu o simptomatologie atipică, nespecifică, 

definită ca și sindrom retroviral acut. [1]  

Sindromul retroviral acut se poate manifesta ca și sindrom mononucleozic sau sindrom 

pseudogripal, frecvent etichetat incorect în cadrul altor patologii. Diagnosticarea acestuia este 

importantă pe de o parte datorită posibilității de consiliere a persoanei cu infecție HIV privind 

prevenirea transmiterii acesteia, și astfel reducerea riscului transmiterii, pe de altă parte 

datorită posibilității de inițiere timpurie a terapiei antiretrovirale. Următoarele manifestări 

clinice pot caracteriza sindromul retroviral acut: exantem, ulcerații ale mucoaselor, candidoză 

oro-faringiană, meningită cu lichid cefalo-rahidian clar, sindrom febril, sindrom 

pseudogripal, sindrom mononucleozic. Simptomele apar de obicei la 2-4 săptămâni (până la 

3 luni) de la momentul infectant. [2] 

În cazul suspiciunii infecției HIV acute se recomandă determinarea încărcăturii virale HIV, și 

efectuarea testului combinat antigen p24 – anticorpi anti HIV. O viremie HIV de peste 5000 

copii/ml este diagnostică. Dacă viremia detectată este sub 5000 copii/ml, iar testele 

serologice au rezultate negative, determinarea viremiei trebuie repetată, datorită posibilității 

unor rezultate fals pozitive. Peste aproximativ 3 săptămâni trebuie efectuate testele serologice 

de confirmare. Se recomandă efectuarea testului de rezistență virală prin metoda de 

genotipare la pacienții diagnosticați cu infecție HIV primară. Terapia antiretrovirală trebuie 

inițiată în cazul infecției HIV acute, fără a aștepta rezultatele testului de rezistență. [1, 2]  
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Infecția HIV primară este divizată în două etape: infecția HIV acută, aceasta fiind perioada 

care precedă apariția anticorpilor anti-HIV, și infecția HIV recentă, care cuprinde restul 

perioadei de 6 luni de la momentul infectării cu virusul HIV. [1, 2]  

În această perioadă încărcătura virală HIV devine detectabilă aproximativ la 11 zile după 

transmiterea infecției, urmată aproximativ în ziua a 18.-a de apariția antigenului p24 în sânge, 

anticorpii anti HIV detectați prin metoda imuno-enzimatică apar  aproximativ din ziua a 23.-

a, iar benzile testului Western Blot se pozitivează progresiv, începând din ziua a 27.-a 

aproximativ, rezultatul fiind indeterminat până în ziua a 32-a aproximativ, apoi pozitiv, dar 

fără reactivitate față de antigenul p31, ulterior va include și reactivitatea față de acest antigen, 

aproximativ din ziua 100 după momentul infectant. [1]  

Riscul transmiterii infecției HIV este mai ridicat în faza de infecție HIV primară față de 

infecția HIV cronică, datorită viremiei ridicate caracteristice acestei perioade. Nivelul viremiei 

poate atinge și zeci de milioane de copii/ml pe parcursul infecției HIV primare, facilitând 

astfel transmiterea infecției HIV. Perioada de maximă contagiozitate durează aproximativ 3 

luni de la momentul infectant. [2, 3]  

Tratamentul antiretroviral trebuie inițiat imediat în cazul infecției HIV acute, respectiv în 

cazul sindromului retroviral acut manifestat prin simptomatologie severă, la pacienții 

vârstnici, sau cu număr scăzut al limfocitelor T CD4+, respectiv la femeile gravide. Se 

recomandă ca pacienții diagnosticați în etapa timpurie a infecției HIV să participe la studiile 

care se referă la elaborarea tratamentului curativ al infecției HIV, fiindcă această categorie de 

pacienți are potențialul de a răspunde favorabil la tratamentul curativ. [1, 4] 

Tratamentul antiretroviral instituit timpuriu, mai ales în perioada infecției HIV acute 

ameliorează simptomele de debut, scade nivelul viremiei și reduce cantitatea de virus din 

organism, de la nivelul limfocitelor T CD4+, riscul apariției de mutații ale virusului, reduce 

timpul până la obținerea supresiei virale, și astfel scade riscul transmiterii infecției HIV, scade 

riscul reinfecței cu o altă tulpină de virus HIV, reduce fenomenele inflamatorii, astfel 

răspunsul imun rămâne adecvat, protejează sistemul nervos și tractul gastrointestinal de 

efectele nefavorabile ale infecției HIV. [1, 2, 4, 5] Inițierea tratamentului antiretroviral deja în 

perioada infecției HIV primare face posibilă restaurarea raportului CD4+/CD8+, cu 

consecințe imunologice favorabile. Dacă tratamentul se inițiază pe parcursul infecției HIV 

cronice, nu se mai restaurează complet raportul CD4+/CD8+. [6] 

Dezavantajele posibile ale instituirii medicației antiretrovirale pe parcursul infecției HIV 

timpurii pot fi dezvoltarea rezistenței virale în cazul aderenței inadecvate la tratament, 

cumularea efectelor adverse legate de medicația antiretrovirală. Dacă s-a inițiat terapia 

antiretrovirală, ea trebuie continuată toată viața, este contraindicată întreruperea ei. [1, 2] 
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MATERIAL ȘI METODĂ  

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 25 de ani, internat în Clinica Boli Infecțioase I. Tg. 

Mureș în decembrie 2018, al cărui simptome au debutat cu 10 zile înaintea internării, cu 

frisoane, febră, hemoptizie, apariția adenopatiei laterocervicale bilaterale.  

Cu această simptomatologie s-a prezentat la Serviciul de Urgență, unde s-au efectuat analize 

de laborator, care  au evidențiat o leucopenie (numărul leucocitelor 3190/mm3), 

limfocitopenie (numărul limfocitelor 750/mm3), trombocitopenie (numărul trombocitelor 

100000/mm3). Hemoglobina, hematocritul, numărul de eritrocite s-au încadrat în limite 

normale. Pacientul a urmat la domiciliu din proprie inițiativă tratament antitermic cu 

repetate administrări de metamizol, astfel modificările hematologice au fost interpretate 

posibil în contextul efectelor secundare ale acestui medicament.  

S-a efectuat consult ORL și laringoscopie, endoscopie faringiană, care nu au pus în evidență 

modificări patologice. S-a efectuat consult gastroenterologic, endoscopie digestivă superioară, 

care a evidențiat o duodenită erozivă, hernie hiatală, esofagită de reflux, pentru care s-a 

recomandat tratament cu inhibitori de pompă de proton. Radiografia pulmonară a evidențiat 

adenopatie hilară bilaterală, desen bronhovascular ușor accentuat. Testarea rapidă a 

antigenului streptococic din secreția faringiană a avut rezultat  negativ.   

La examenul obiectiv efectuat în momentul internării s-a evidențiat un exantem maculo-

papulos discret la nivel toraco-abdominal, faringe și amigdale hiperemice, amigdale 

hipertrofice, criptice, adenopatie laterocervicală bilaterală, cu ganglioni de până la 2x1 cm 

diametrul, mobili, nedureroși la palpare, o ușoară hepatomegalie. 

Din antecedentele personale patologice ale pacientului menționăm, că este cunoscut cu o 

uretrită și  sifilis diagnosticate și tratate în anul precedent debutului simptomatologiei, când 

s-au efectuat două teste HIV combinate de detectare a antigenului p24 împreună cu anticorpii 

anti-HIV, la o distanță de 8 săptămâni, cu rezultat negativ. Pacientul a avut contact sexual la 

risc de transmitere al infecției HIV afirmativ în urmă cu 3-4 luni înaintea debutului 

simptomatologiei, cu persoană infectată HIV. S-a mai efectuat un test HIV combinat (antigen 

p24 – anticorpi anti-HIV) cu rezultat negativ în urmă cu 8 săptămâni față de internare. 

REZULTATE  

S-a efectuat test HIV combinat (antigen p24 – anticorpi anti-HIV) cu 5 zile înaintea internării, 

cu rezultat pozitiv. Testul HIV rapid efectuat în ziua internării, care evidențiază doar 

anticorpii anti-HIV a fost negativ. Testul HIV combinat  (antigen p24 – anticorpi anti-HIV) 

efectuat în aceeași zi a avut rezultat pozitiv. Testul HIV ELISA, care evidențiază anticorpii 

anti-HIV efectuat în ziua următoare a avut rezultat pozitiv, la fel cu al doilea test HIV ELISA 
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efectuat ulterior. Încărcătura virală HIV efectuată în ziua internării a  fost de 8057647 

copii/ml. Numărul de limfocite CD4+ a fost de 556/mm3, efectuat la 22 de zile de la momentul 

internării, pacientul fiind deja sub medicație antiretrovirală. Testarea Western Blot s-a 

efectuat în a 28-a zi de la internare, cu rezultat pozitiv, fără să fie specificat însă, dacă serul 

pacientului a fost reactiv față de antigenul p31. 

Analizele de laborator efectuate la internare au arătat un discret sindrom de citoliză hepatică 

(ALT 96 U/l, AST 82 U/l, GGT 104 U/l, LDH 226 U/l). S-a efectuat examinarea sputei pentru 

a evidenția bacilii acid-alcool-rezistenți, cu rezultat negativ, testarea GeneXpert (PCR) în 

vederea evidențierii bacilului Koch, cu rezultat negativ.  

S-a inițiat tratamentul antiretroviral în momentul obținerii rezultatului încărcăturii virale 

HIV și al celui de al doilea test HIV combinat (antigen p24 – anticorpi anti-HIV) în a doua zi 

de la internare, cu emtricitabină, tenofovir și dolutegravir. Pacientul a fost consiliat privind 

importanța medicației antiretrovirale, posibilele efecte adverse, și prevenirea transmiterii 

infecției HIV.  

Simptomatologia de debut s-a remis în urma administrării medicației antiretrovirale, 

parametrii hematologici și transaminazele s-au încadrat în limite normale la evaluarea 

efectuată la 20 de zile de la inițierea tratamentului antiretroviral.   

Numărul de limfocite CD4+ determinat la 5 luni de la inițierea medicației antiretrovirale a 

fost de 620/mm3, evoluția clinică fiind favorabilă, încărcătura virală HIV nedetectabilă.      

DISCUȚII 

Pacientul cu risc înalt de transmitere al infecției HIV datorită contactului sexual cu persoană 

seropozitivă HIV din antecedentele apropiate, este depistat cu infecție HIV în perioada 

infecției primare, la sfârșitul perioadei de infecție HIV acută, chiar în momentul 

seroconversiei, fiind cu simptomatologie sugestivă pentru sindromul retroviral acut (sindrom 

febril prelungit, adenopatie, exantem, hepatomegalie, modificări ale transaminazelor, faringe 

eritematos, modificări hematologice, cu limfocitopenie). În urma consilierii pacientului s-a 

inițiat medicația antiretrovirală, în urma căreia evoluția este favorabilă, scade dramatic riscul 

transmiterii infecției HIV, se reduce pool-ul viral HIV din organism, numărul de limfocite T 

CD4+ infectate, se reduc fenomenele inflamatorii, răspunsul imun rămâne adecvat, și astfel 

asigură o speranță și calitate a vieții adecvată.  

CONCLUZII 

Infecția HIV primară este dificil de diagnosticat, datorită simptomatologiei atipice, și a 

seroconversiei tardive. În faza inițială, a infecției HIV acute este posibilă stabilirea 

diagnosticului cu ajutorul determinării viremiei HIV, respectiv a antigenului p24. Este 
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importantă diagnosticarea și tratarea timpurie a infecției HIV, mai ales în perioada de infecție 

HIV acută, datorită reducerii riscului de transmitere al infecției HIV, și datorită evoluției 

favorabile pe termen lung din punct de vedere virusologic, imunologic, al calității și duratei 

vieții, și al posibilității de a participa la studii privind medicația curativă, eventual în viitor 

chiar un tratament curativ soldat cu succes terapeutic. 
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Cuvinte cheie: sepsis, optimizare, off-label, germeni MDR 

REZUMAT 

Introducere: Sepsisul este o temă de actualitate la nivel mondial, atât datorită creşterii 

rezistenţei germenilor, cât şi datorită imunodepresiei şi a comorbidităţilor asociate, fapt ce 

conduce la o rată crescută a mortalităţii. Astfel, sunt necesare terapii costisitoare asociate unor 

tehnici tot mai complexe de epurare extracorporeală.  

Material şi metodă: Am dorit să evidenţiem spirala continuă a optimizării managementului în 

sepsis conform experienţei S.T.I. I.N.B.I. “Prof. Dr. Matei Balş”, realizând o analiză comparativă a 

cazuisticii ultimilor 5 ani. 

Rezultate: Numărul de cazuri internate în secţia noastră a fost cuprins între 420 şi 510 

pacienţi/an, dintre care 165-195 pacienţi cu şoc septic şi disfuncţii multiple de organ, în special 

respiratorie, renală şi neurologică. Au fost înregistrate eşecuri terapeutice cu mortalitate 29.4% la 

pacienţi vârstnici, cu imunodepresie şi comorbidităţi multiple (diabet zaharat – 20.8%, HTA 16.3%, 

obezitate 9.4%, BPOC 7.9%), vârsta medie a acestora fiind de 65 de ani (între 39 şi 92 de ani).  

Au fost evidenţiaţi germeni MDR în portaje, aspirat traheal, hemoculturi, uroculturi: K. 

pneumoniae (21.3%), E. faecium (20%), A. baumannii (15.6%), MRSA (11.4%) şi Ps. aeruginosa 

(5.4%). S-a observat creşterea rezistenţei K. pneumoniae la cefalosporine şi carbapenemi, fiind 

necesare scheme terapeutice de salvare, în asocieri off-label şi suport avansat folosind platforme 

de ultimă generaţie. 

Concluzii: Rezistenţa în creştere a microorganismelor şi lipsa unor antibiotice adecvate conduc 

în prezent la scăderea ratei de supravieţuire. În viitor însă se conturează 15 noi molecule care 

alături de o abordare multidisciplinară, tehnici de ultimă generaţie şi scheme individualizate 

conturează o spirală a optimizării procesului terapeutic. 

 
ABSTRACT 

THE SPIRAL OF MANAGEMENT OPTIMISATION IN SEPSIS – PRESENT AND FUTURE 

Keywords: sepsis, optimisation, off-label, MDR microorganisms 

Introduction: Sepsis is a globally debated medical concern given the increasing resistance of 

bacteria, but also the patients’ immunosuppression and associated co-morbidities, thus leading to 
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an increased mortality rate. Expensive therapies associated with complex techniques of 

extracorporeal circulation are needed. 

Materials and methods: Our purpose was to emphasize the continuous spiral of management 

optimization in sepsis according to our experience in I.C.D. N.I.I.D. “Prof. Dr. Matei Balş” through 

a comparative analysis of our patient database over a 5 year period. 

Results: There were 420 to 510 patients admitted/year, of which 165-195 patients with septic 

shock and multiple organ failure (particularly respiratory, renal and neurologic). The mortality 

rate was 29.4% in old immunosuppressed patients with multiple comorbidities (diabetes – 20.8%, 

HBP 16.3%, obesity 9.4%, COPD 7.9%), with a mean age of 65 years old (age span between 39 and 

92 years old). 

We have identified MDR microorganisms as colonization agents, but also in tracheal aspirate 

culture, blood cultures and urine cultures: K. pneumoniae (21.3%), E. faecium (20%), A. baumannii 

(15.6%), MRSA (11.4%) and Ps. aeruginosa (5.4%). We have noticed the increasing pattern of K. 

pneumoniae resistance to cephalosporins and carbapenems, requiring last-resort off-label 

therapies and advanced vital support using state-of-the-art equipment. 

Conclusions: Nowadays, the increasing resistance of microorganisms and the lack of adequate 

antibiotic therapy lead to a decreased survival rate. Fifteen new molecules are being studied for 

future use, which associated with a multidisciplinary approach, state-of-the-art techniques and 

individualized therapies create a spiral of therapeutic process optimization. 

 

INTRODUCERE 

Tema aleasă este una de importanţă majoră, deoarece vizează modul în care profesioniştii din 

domeniul medical obţin succesul terapeutic desfăşurându-şi activitatea în echipe 

multidisciplinare. Referindu-ne exclusiv la cazurile de sepsis admise în secţia de terapie 

intensivă non-chirurgicală, rata mortalităţii rămâne una ridicată, estimativ 25%-45% anual, 

conform datelor statistice (OMS 2018). Valoarea procentuală depinde de diverşi factori: 

vârsta, comorbidităţile preexistente (cardiovasculare, renale, hepatice, neurologice, 

pulmonare, precum şi diabetul zaharat, obezitatea, tabagismul, etilismul cronic sau consumul 

de droguri), imunodepresia (HIV, neoplazii, transplant), situaţii în care se atinge o rată de 

mortalitate crescută. Acestor factori li se adaugă şi elementele legate de o prezentare tardivă 

la medic precum şi profilul persoanelor instituţionalizate, care pot menţine rata mortalităţii 

în jur de 50% indiferent de eforturile echipei medicale interdisciplinare cu expertiza în această 

patologie. 

De ce? Pentru că sub impactul agresiunii bacteriene, mai ales în cazul germenilor MDR, pe un 

teren imundeprimat sau cu comorbidităţi cunoscute, evoluţia procesului septic este rapidă 

spre disfuncţii de organ şi şoc septic. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Dinamica datelor din literatura de specialitate privind aspectele fiziopatogenice în sepsis, 

mijloacele de diagnostic şi tratamentul de specialitate antiinfecţios şi cel de înalt suport vital 
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reprezintă o provocare continuă în practica medicală curentă a pacientului critic. La aceste 

aspecte ne vom referi succint cu argumente ce sperăm să demonstreze implementarea 

cunoştinţelor medicale la zi în terapia pacientului critic în STI ”Prof. Dr. Matei Balş”. 

O antibioterapie inadecvată, insuficient de activă la nivelul focarului infecţios (primar sau 

secundar) dar şi prezentarea tardivă, pot conduce, prin procese inflamatorii declanşate de 

germeni şi/sau toxinele lor, la apariţia unei ”cascade” de  modificări a lanţului fiziologic între 

factorii pro şi antiinflamatori (citokine, interleukine, TNF, etc.), rupând echilibrul şi 

conducând la insuficienţă multiplă de organ şi exitus. 

Cu cât agresivitatea germenilor este mai mare (spectrul de rezistenţă antimicrobiană extins la 

mai mult de 2 clase de antibiotice prin dezvoltarea de mutaţii), cu atât decizia iniţierii 

antibioterapiei trebuie să fie mai promptă şi la fel evaluarea - în paralel - a disfuncţiilor de 

organ impunând adoptarea strategiilor de control a funcţiilor vitale (conform standardelor şi 

protocoalelor ATI).  

Activitatea medicală de performanţă necesită informarea continuă şi însuşirea tuturor 

tehnicilor nou-introduse. Aceasta presupune o muncă asiduă de formare a echipelor 

multidisciplinare (inclusiv a personalului medical mediu şi auxiliar) precum şi optimizarea 

permanentă a protocoalelor de abordare a patologiei complexe pentru pacientul critic. 

Adaptarea şi îmbunătăţirea continuă a bazei tehnice şi materiale, însuşirea modalităţilor de 

aplicare precum şi implementarea acestora sunt paşii necesari obţinerii performanţei. 

Strategia terapeutică de salvare a pacientului critic presupune actualizarea şi perfecţionarea 

continuă a cunoştintelor, ce permite luarea deciziilor rapide, o adevărată spirală a 

descoperirilor ştiinţifice medicale, cu protocoale şi standarde de aplicare. 

În STI I.N.B.I. ”Prof. Dr. Matei Balş”, ca urmare a celor 14 ani de experienţă practică în 

abordarea cazurilor critice (diagnostic şi tratament) din patologia infecţioasă, preocuparea 

noastră de permanentă actualizare a informaţiei medicale a fost, este şi va fi continuă.  

Astfel, putem menţiona anii 2005-2007, cu activitate de TI numai în controlul disfuncţiei 

respiratorii, pentru ca treptat, în 2008 să extindem preocupările în controlul disfuncţiei 

renale prin hemodializă, hemofiltrare, iar din 2009 să efectuăm plasmafereză. Începând cu 

2010 standardul de folosire a tehnicilor moderne a fost aplicat, putând efectua şi dializa 

hepatică, ultimii 3 ani introducând în practică oxigenarea extracorporeală (ECMO). 

Preocupările continue ale echipei fac ca în prezent tehnicile de epurare a citokinelor prin 

adsorbţie utilizând filtre de tip Cytosorb sau a endotoxinelor prin filtre specifice să fie o 

constantă în strategia de salvare.  
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Definiţia sepsisului 

Sepsisul poate fi definit ca disfuncţia de organ ameninţătoare de viaţă datorată răspunsului 

inadecvat al organismului gazdă la apariţia unei infecţii.  

TABELUL I 

Scorul SOFA - Sequential [Sepsis-related] Organ Failure Assessment (1) (1,2) 

Sistem 0 1 2 3 4 
Respirator 
PaO2/FiO2, 
mmHg (kPa) ≥400(53.3) <400(53.3) <300(40) <200(26.7) cu 

suport respirator 
<100(13.3) cu 

suport respirator 
Coagulare 
Trombocite, 
X103/μL ≥150 <150 <100 <50 <20 

Hepatic 
Bilirubina, 
mg/dL (μmol/L) <1.2(20) 1.2-1.9(20-32) 2.0-5.9(33-101) 6.0-11.9(102-

204) >12.0(204) 

Cardiovascular 

MAP,mmHg/ 
suport MAP≥70 MAP<70 

Dopamina<5 / 
Dobutamina 
(orice doza) 

Dopamina 5.1-
15/ 

Epinefrina≤0.1/ 
Norepinefrina≤0.

1 

Dopamina>15/ 
Epinefrina>0.1/ 

Norepinefrina>0.1 

Sistem nervos central 
Scorul Glasgow 15 13-14 10-12 6-9 <6 
Renal 
Creatinina, 
mg/dL (μmol/L) <1.2(110) 1.2-1.9 (110-

170) 
2.0-3.4(171-

299) 3.5-4.9(300-440) >5.0 (440) 

Diureza, mL/zi    <500 <200 
Abrevieri: FiO2 – fracţia in inspir a oxigenului;  MAP-presiunea arteriala medie;  PaO2 – presiunea 
parţială a oxigenului. 
Nota: Dozele de catecolamina sunt administrate ca μg/kg/min timp de minim o oră. 

 

Din punct de vedere clinic, disfuncţia de organ poate fi definită prin creşterea scorului SOFA 

(Sequential [Sepsis-related] Organ Failure Assessment (1,2) cu 2 puncte sau mai mult (tab. I), 

aceasta fiind asociată cu o mortalitate intraspitalicescă de peste 10% (3). Şocul septic poate fi 

definit ca un subtip de sepsis în care disfuncţiile cardiocirculatorie, celulară, metabolică sunt 

severe, având astfel un risc mult mai mare de mortalitate. Necesitatea instituirii unui suport 

vasopresor, pentru a menţine o presiune arterială medie egală sau mai mare de 65 mmHg, 

sau o valoare serică a nivelului de lactat mai mare de 2 mmol/L (>18 mg/dL), în absenţa 

hipovolemiei, sunt elemente definitorii pentru încadrarea în categoria de şoc septic. Această 

combinaţie de factori se asociază cu o rată de mortalitate intraspitalicească mai mare de 40% 

(3). 
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Pacienţii adulţi la care se suspectează prezenţa unei infecţii cu evoluţie spre agravare şi 

prognostic rezervat pot fi identificaţi rapid prin calcularea scorului quick SOFA (qSOFA) de 

cel puţin 2 puncte, acordându-se câte 1 punct pentru: frecvenţa respiratorie ≥ 22 

respiraţii/min, status mental alterat sau tensiunea arterială sistolică ≤100 mmHg (3). 

În contextul definirii corecte a conceptului de sepsis şi în prezenţa unei echipe 

multidisciplinare competente, este imperioasă precizarea rapidă a diagnosticului etiologic 

(bacterian, viral, fungic parazitar, etc.) dar şi a scorului de încadrare a disfuncţiei de organ; 

acestea se realizează prin coroborarea datelor anamnestice, epidemiologice, clinice, biologice 

uzuale completate de cele serologice şi/sau autoimune şi investigaţii paraclinice, acestea 

realizând o spirală continuă. 

Se discută ca în viitor să fie abordate tehnici noi de diagnostic etiologic de tipul 

spectrofotometriei de masă pentru precizarea unui diagnostic etiologic cert şi rapid, dar şi 

folosirea uzuală a unor tehnici aflate în curs de standardizare în vederea stabilirii unor nivele 

serice de antibiotic cât mai eficiente. 

Managementul sepsisului a evoluat de-a lungul timpului, recomandările schimbându-se pe 

măsura apariţiei de noi dovezi (tab. II). 

TABELUL II 

Evoluţia recomandărilor în sepsis de-a lungul timpului (3) 

Recomandările campaniei ”Surviving sepsis” în perioada  2012 - 2018 
2012 2016 2018 
Primele 6 ore: Resuscitare 
1. Măsuraţi lactatul seric 
2. Obţineţi hemoculturi înainte de 
administrarea antibioticului 
3. Administraţi antibiotice cu spectru 
larg în decurs de 3 
 ore de la prezentare 
4. În cazul hipotensiunii şi/sau 
lactatului > 4 mmol/L: 
(a) Administraţi o doza iniţială 
minimă de 20 mL/kg de cristaloid 
(sau echivalent coloid) 
(b) Administraţi vasopresoare în cazul 
hipotensiunii neresponsive 
resuscitării volemice pentru a menţine 
presiunea arteriala medie (MAP) ≥ 65 
mmHg 
5. În cazul persistenţei hipotensiunii 
în pofida resuscitării volemice şi/sau a 
lactatului>4 mmol/L 
(a) Obţineţi o presiune venoasă 
centrală (CVP) ≥8 mmHg 

Primele 3 ore: 
1. Măsuraţi lactatul seric 
2. Obţineţi hemoculturi înainte 
de administrarea antibioticului 
3. Administraţi antibiotice cu 
spectru larg în decurs de 3 ore de 
la prezentare 
4. Administraţi 30 mL/kg de 
cristaloid în cazul hipotensiunii 
şi/sau lactat ≥ 4 mmol/L. 
Primele 6 ore: 
1. Administraţi vasopresoare în 
cazul hipotensiunii neresponsive 
resuscitării volemice pentru a 
menţine presiunea arterială 
medie (MAP) ≥ 65 mmHg 
2. În cazul persistenţei 
hipotensiunii în pofida 
resuscitării volemice şi/sau a 
lactatului > 4mmol/L 
(a) Măsuraţi CVP 
(b) Măsuraţi ScvO2 ≥ 70% 

Prima oră: 
1. Măsuraţi lactatul seric 
(repetaţi analiza dacă lactatul 
iniţial > 2 mmol/L 
(recomandare slabă, nivel 
scăzut de evidenţă) 
2. Obţineţi hemoculturi 
înainte de administrarea 
antibioticelor 
3. Administraţi antibiotice cu 
spectru larg (recomandare 
puternică, nivel de evidenţă 
moderat) 
4. Administraţi rapid 30 
ml/kg soluţie cristaloidă 
pentru hipotensiune sau 
lactat ≥ 4mmol/L 
(recomandare puternică, 
nivel de evidenţă scăzut). 
5. Administraţi vasopresoare 
dacă pacientul este 
hipotensiv în timpul sau 
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(b) Obţineţi o saturaţie centrală a 
oxigenului (ScvO2) ≥ 70%. 
Primele 24 de ore – 
Management 
1. Administraţi corticosteroizi în doză 
mică pentru şocul septic conform 
protocol TI 
2. Administraţi drotrecogin α conform 
protocol TI 
3. Menţineţi glicemia ≥ limita 
inferioară a normalului, dar < 150 
mg/dL 
4. Menţineţi presiunile inspiratorii de 
platou < 30 cmH2O la pacienţii 
ventilaţi mecanic.  

3. Măsuraţi încă o dată lactatul 
seric dacă valoarea iniţială era 
crescută.  

după resuscitarea volemică 
pentru a menţine MAP ≥ 65 
mmHg (recomandare 
puternică, nivel de evidenţă 
moderat). 

 

Principiul iniţierii prompte a antibioterapiei în primele ore rămâne valabil la pacientul critic, 

dezescaladarea fiind posibilă în momentul obţinerii dovezilor microbiologice. Acestea pot fi 

obţinute prin tehnici PCR, care permit un diagnostic în aproximativ 4-5 ore, sau tehnici de 

diagnostic rapid tip ”point-of-care”. Acest protocol este nestandardizat, dar poate fi extrem de 

util în cazurile severe. Gold-standardul rămâne cultura cu efectuarea antibiogramei şi RT-

PCR. În prezent, se vorbeşte de terapii personalizate bazate pe mecanisme fiziopatologice (fig. 

1) (4). 

 
Fig. 1. Încadrarea în subtipuri cu determinism fiziopatologic (4) 
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Date epidemiologice globale 

La nivel global, sepsisul afectează peste 30 de milioane de oameni în fiecare an, conducând la 

aproximativ 6 milioane de decese (5). În prezent datele epidemiologice globale demonstrează 

că etiologia cea mai frecventă la pacientul critic este tot din grupul ESKAPE (Enterococcus 

faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp.), care prezintă o creştere a rezistenţei la 

carbapeneme (fig. 2). 

 
Fig. 2. Frecvenţa bacteriilor Enterobacteriaceae rezistente la carbapeneme în Europa – 

2015 (6) 

În prezent, avem la dispoziţie noi antibiotice în lupta cu microorganismele multirezistente 

(tab. III). Sunt în proces de aprobare FDA noi molecule, iar până în 2020 se anticipează că 

alte 15 noi antibiotice vor intra în practica medicală (7) – dintre care 4 se află în uz curent în 

România. 

TABEL III 

Noi molecule antibiotice şi principalele indicaţii clinice (7) 

Medicament Spectru de activitate Doza aprobată Indicaţii 
aprobate 

Experimental Stadiul de 
dezvoltare 

Ceftolozane/ 
tazobactam 

BGN + P.aeruginosa MDR, 
Enterobacteriacee ESBL 
Activitate moderată asupra 
anaerobilor, inclusiv Bacteroides  
spp. 
Fara activitate împotriva CPE, 
MRSA sau enterococi 

1.5 g la 8 ore iv Infecţii urinare 
complicate 
Infecţii 
intraabdominale 
complicate 

Infecţii de tract respirator 
inclusiv VAP 

aprobat 

Ceftazidime/ 
avibactam 

BGN, inclusiv ESBL şi Ambler clasa 
A, C şi anumite clase D de gram 

2.5g la 8 ore iv Infecţii urinare 
complicate 

Bacteriemii  şi sepsis 
determinate de patogeni  
GN MDR 

aprobat 
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negative producătoare de  
betalactamaze 
Activitate limitată împortivă 
anaerobilor, inclusive Bacterioides 
spp. 
Fără activitate asupra MBL-CPE, 
MRSA şi enterococi 

Infecţii 
intraabdominale 
complicate; HAP,  
VAP cu GN MDR  

Ceftaroline GP inclusiv  MRSA (fără activitate 
pe enterococi) GN, cu excepţia 
P.aeruginosa, A.baumannii şi 
Entrobacteriacee producătoare de 
ESBL şi CPE 

600 mg la 12 ore 
iv 
600 mg la 8 ore 
la funcţie renală 
normală 

Infecţii de părţi 
moi 

HAP, bacteriemii, 
endocardita infecţioasă, 
infecţii de SNC 

 
Aprobată 

Ceftobiprole GP, inclusive MRSA si E. faecalis 
BGN + P. aeruginosa 
Fără activitate împotriva 
patogenilor producători de ESBL şi 
CPE 

500 mg la 8 ore 
iv 

cSSTIs, CAP, 
HAP  
(fără VAP) 

- Aprobat 

Tedizolid GP, inclusiv MRSA şi VRE 200 mg la 24 de 
ore (oral) 

cSStIs Infecţii respiratorii, 
osteomielita 

aprobat 

Imipenem/rel
ebactam 

BGN, inclusiv ESBL si BGN 
producători de betalactamaze din 
clasa Ambler A şi C (şi CPE şi P. 
aeruginosa) 

- - HAP, VAP, infecţii 
intraabdominale complicate, 
infecţii urinare complicate 
determinate de BGN MDR 

Faza III 

Meropenem/ 
vaborbactam 

GN, inclusiv ESBL şi GN 
producători de betalactamaze din 
clasa Ambler A şi C (şi CPE şi P. 
aeruginosa) 

- - Bacteriemii, HAP, VAP, infecţii 
intraabdominale complicate, 
infecţii urinare complicate) cu 
BGN MDR 

Faza III 

Cefiderocol GN, inclusiv ESBL şi GN  
producători de betalactamaze din 
clasa Ambler A şi C (şi CPE şi P. 
aeruginosa); A. baumannii MDR; 
Activitate limitată GP şi 
anaerobilor 

 
- 

 
-  

Bacteriemii, HAP, VAP, infecţii 
intraabdominale complicate, 
infecţii urinare complicate) 
determinate de BGN MDR 

Faza III 

Eravacycline GP inclusiv  MRSA si VRE 
GN  inclusiv Ambler clasa A ( ESBL 
şi KPC) unele clase D CPE 
A.baumannii şi anaerobi 
Fără efect împotriva P. aeruginosa 

1mg/kg iv  Infecţii intra-
abdominale 
complicate 

Infecţii respiratorii, infecţii 
determinate de A. baumannii 

aprobată 

Omadacycline Asemanator cu eravacyclina - - cSSTIs, infectii intrabdominale 
complicate, infectii respiratorii 

Faza III 

Plazomicin BGN, inclusiv MDR; 
Enterobacteriacee, P. aeruginosa şi 
A. baumannii 
Fără activitate împotriva GN 
producători de MBL; Stafilococ 
Activitate limitată împotriva S. 
pneumoniae şi enterococi 

15 mg/kg la 24 
de ore (iv) 

Infecţii urinare 
intra-  
abdominale 
complicate 

Infecţii  determinate de 
enterobacteriacee MDR  

aprobat 

Ceftaroline/ 
avibactam 

GP inclusiv MRSA; fără activitate 
împotriva enterococilor 
Enterobacteriacee producătoare de 
betalactamaze cls D şi din clasa 
Ambler clasa A, C 

- - Infecţii determinate de 
enterobacteriacee MDR 

Faza III 

Aztreonam/ 
avibactam 

GN, inclusiv enterobacteriaceele 
producătoare de betalactamaze din 
clasa D, şi clasele Ambler  A, B, C 
Active împotriva P. aeruginosa şi A. 
baumannii 
Activitate limitată GP şi 
anaerobilor 

- - Infecţii determinate de  
Enterobacteriacee MDR 

Faza III 
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determinate de P. aeruginosa 
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Faza III 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
190 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Analiza datelor statistice din foile de observaţie ale pacienţilor internaţi în STI “Prof. Dr. Matei 

Balş” în ultimii 5 ani. 

Numărul de cazuri internate în secţia noastră a fost cuprins între 420 şi 510 pacienţi/an, 

dintre care 165-195 pacienţi cu şoc septic şi disfuncţii multiple de organ (respiratorie, 

cardiocirculatorie, renală şi neurologică) cu vârsta medie de 65 de ani (între 39 şi 92 de ani) 

– cu variaţii minore pe an.  

Am analizat retrospectiv cazuistica STI a Institutului Naţional de Boli Infecţioase (I.N.B.I.) 

“Prof. Dr. Matei Balş” în perioada 1.01.2018 – 01.05.2019 în vederea conturării unei imagini 

de ansamblu actuale cu privire la numărul de pacienţi, diversitatea patologiei, principalele 

comorbidităţi, agenţii etiologici MDR identificaţi şi consecinţele terapeutice. 

Date epidemiologice locale 

În perioada analizată au fost internaţi 490 pacienţi, dintre care 142 (28.98%) pacienţi cu 

sepsis sau şoc septic, 94 (19.18%) cu insuficienţă respiratorie, 83 (16.94%) cu 

bronhopneumonie acută, 63 (12.86%) cu gripă, 40 (8.16%) cu meningită sau encefalită, 16 

(3.27%) cu endocardită, 8 (1.63%) cu insuficienţă hepatică şi 52 (10.61%) cu patologie diversă 

(fig. 3). 

 
Fig. 3. Patologia diversă întâlnită în STI în perioada analizată 

Au fost înregistrate eşecuri terapeutice cu mortalitate 29.4% la pacienţi vârstnici, cu 

imunodepresie şi comorbidităţi multiple. Pacienţii la care am identificat comorbidităţi au avut 

vârsta medie de 65 de ani (vârste cuprinse între 39 şi 92 de ani). Principalele comorbidităţi şi 

factori de risc au fost diabetul zaharat (102 cazuri), HTA (80 cazuri), obezitatea (46 cazuri), 
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BPOC (39 cazuri), ciroza hepatică (14 cazuri), consumul de droguri (14 cazuri) şi alcoolismul 

(9 cazuri).  

În perioada 1.01.2018-30.05.2019, screeningul pentru determinarea încărcăturii 

microbiologice a evidenţiat germeni MDR în portaje, aspirat traheal, hemoculturi, uroculturi 

(315 probe pozitive provenite de la 64 de pacienţi). În ordinea frecvenţei s-au identificat: K. 

pneumoniae (21.27%), E. faecium (20%), A. baumannii (15.56%), MRSA (11.43%) şi P. 

aeruginosa (5.40%) (fig. 4). 

 

Fig. 4. Principalii germeni MDR identificaţi în STI în perioada 1.01.2018 - 30.05.2019  

Având în vedere creşterea incidenţei germenilor MDR şi datele epidemiologice europene, am 

dorit să vedem cum se modifică acest trend la nivel epidemiologic local. Astfel, am comparat 

profilul microbiologic din primele 5 luni ale anului 2018 cu profilul microbiologic din aceeaşi 

perioadă a anului 2019 (fig. 5). Observăm că K. pneumoniae se menţine o ameninţare 

redutabilă. 
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Fig. 5. Germenii MDR identificaţi în perioada 1.01.-30.05.2018, respectiv 1.01-30.05.2019 

Succesul depinde de o echipă multidisciplinară cu experienţa ”on site”, fapt pe care dorim să 

îl evidenţiem prin prezentarea pe scurt a două cazuri: un caz de sepsis secundar unei 

intervenţii chirurgicale pe cord salvatoare de  viaţă şi un caz de boală X. 

 

Cazul 1 - Pacient în vârstă de 44 de ani cu disecţie acută de aortă, realizându-se cura 

chirurgicală a acesteia în august 2017 cu reconstrucţia vaselor implicate (aorta ascendentă şi 

crosa cu tub protetic cu reimplantarea arterei subclavii stângi în neoaorta ascendentă şi 

proteza de valvă aortică), a prezentat o complicaţie post operatorie imediată - hematom 

pulmonar suprainfectat cu Pseudomonas aeruginosa şi Klebsiella pneumoniae MDR drenat 

chirurgical (reintervenţie) asociat cu infecţie cu Staphylococcus epidermidis a plăgii 

operatorii, fiind tratat cu antibioterapie cu spectru larg (meropenem şi vancomicină) timp de 

3 luni. La 14 zile după a doua intervenţie a suferit un AVC ischemic acut cu recuperare lentă, 

iar în martie 2018 a prezentat un nou episod infecţios (piocolecist cu aceiaşi germeni) cu 

rezolvare chirurgicală – colecistectomie.  

În iunie 2018 pacientul a prezentat un nou episod de sepsis cu aceiaşi germeni cu 

bronhopneumonie cu punct de plecare endarterita proteza aortică suprainfectată cu K. 

pneumoniae ESBL +, fiind trimis în spitalul nostru în vederea stabilirii unei antibioterapii 

adecvate pentru şoc septic cu MSOF; profilul biologic a evidenţiat trombocitopenie şi anemie 

severă, sindrom inflamator, procalcitonina pozitivă. S-a menţinut schema de antibioterapie 

iniţială cu spectru larg timp de 3 zile, până când reevaluările bacteriologice au evidenţiat K. 

pneumoniae ESBL+, carbapenemaza pozitiv, metalo-betalactamaza negativ. Ecocardiografia 
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a relevat multiple vegetaţii, iar CT-ul abdominal a relevat abcese splenice şi hepatice, clinic 

fiind vizibile şi determinări cutanate (fig. 7). 

Terapia a fost escaladată la Ceftazidim/Avibactam 2g la 8 ore, daptomicina şi anidulafungin 

timp de 3 luni cu micşorarea abceselor splenice şi eradicarea abceselor hepatice (fig 8.), fiind 

posibilă splenectomia în octombrie 2018. Evoluţia a fost favorabilă până în prezent (2019), 

deşi imaginile de ecografie de cord menţin suspiciunea de biofilm, prognosticul rămând 

rezervat.  

  

Fig. 7. Determinări cutanate Fig. 8. CT abdomen 

 

Cazul 2 - Pacient în vârstă de 55 de ani, inginer de foraj, fără APP cunoscute, cu domiciliul 

în Asia – Vietnam şi frecvente deplasări în această zonă, a fost internat într-un spital din 

Vietnam pentru simptomatologie debutată brusc cu 26 de zile în urmă: diaree, greaţă şi erupţii 

maculopapuloase pe trunchi (caracter tranzitoriu). După 14 zile de spitalizare (diagnosticul şi 

tratamentul neprecizate, serologia Elisa IgM pentru virusul Dengue – negativă), a prezentat 

gingivoragii şi cruste hematice periorale. Pacientul s-a întors în ţară şi a fost internat în 

localitatea de domiciliu timp de 3 zile, fiind reorientat în clinica noastră cu suspiciune de febră 

hemoragică.  

Clinic la internare în I.N.B.I.: stare generală gravă, febril, conştient, cooperant, confuz, fără 

redoare de ceafă erupţie maculopapuloasă eritematoasă la nivelul toracelui superior, 

echimoze, gingivoragie, cruste hematice perilabiale, hiperemie conjunctivală, echilibrat 

cardiovascular şi respirator, ficat de consistenţă crescută, fără alte modificări la examenul 

clinic. Profilul biologic, precum şi testele specifice unor boli rare sunt evidenţiate în tabelul 

IV. Menţionăm de asemenea rezultate negative ale testelor pentru depistarea metalelor grele, 

teste de iradiere şi puncţie medulară neconcludente (aplazie medulară).  
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TABEL IV 

Profilul biologic al pacientului şi teste specifice pentru boli rare 

 

Ne-am aflat în faţa unui caz de sepsis cu MSOF de etiologie neprecizată, posibil boală X, 

pentru care s-au utilizat mijloace de salvare, antibioterapie cu spectru larg, antifungice, 

ventilaţie mecanică non invazivă ulterior IOT+VM, dar şi factori de stimulare medulară, 

corticoterapie. Nu am reuşit să obţinem decât ameliorarea biologică, astfel încât să îl putem 

stabiliza după aproape o lună, făcând posibilă retransferarea în localitatea de domiciliu având 

în vedere prognosticul infaust. Din păcate, chiar şi utilizând cele mai performante mijloace de 

diagnostic, având la dispoziţie echipe în cadrul unor clinici cu profil larg multidisciplinar, nu 

pot fi luate deciziile cele mai potrivite în lipsa unui diagnostic corect. Boala X rămâne o boală 

în care viitorul ne va putea oferi răspunsul. 

CONCLUZII  

Folosirea uneori în exces a antibioticelor (atât la oameni, cât şi la animale) a determinat în 

ultimii ani o creştere a rezistenţei germenilor, fapt ce impune introducerea în uz a unor noi 

molecule pentru asigurarea unui succes terapeutic. În viitor, se conturează apariţia a 15 noi 

molecule care alături de o abordare multidisciplinară, tehnici de ultimă generaţie şi scheme 

individualizate conturează o spirală a optimizării procesului terapeutic. 
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Cuvinte cheie: instilaţii uretro-vezicale, terapie BCG, granulomatoză pulmonară 

REZUMAT 

Instilaţiile uretro-vezicale cu BCG reprezintă un tratament de referinţă pentru cancerele vezicale 

superficiale, cu posibile efecte secundare între a treia şi a opta săptămână de tratament. Pacientul 

MM în vârstă de 51 ani, se internează în a treia  zi de boală pentru sindrom pseudogripal, icteric, 

cistitic, dureri abdominale. Pacientul este cunoscut cu tumoră vezicală tratată chirurgical şi local 

cu Doxorubicină, instilaţii uretro-vezicale cu BCG. Examenul clinic obiectiv a decelat subfebrilitate, 

depozit micotic lingual, sindrom icteric, raluri subcrepitante hemitorace stâng, 

hepatosplenomegalie. S-a interpretat iniţial cazul ca o hepatită virală acută, dar serologia a 

infirmat etiologia virală. Creşterea ulterioară a testelor de inflamaţie ne-au reorientat diagnosticul 

către un Sepsis de etiologie bacteriană sau fungică şi s-a iniţiat tratament cu Imipenem şi 

Fluconazol, cu retrocedarea febrei, icterului, scăderea testelor de citoliză şi de retenţie biliară. La 

patru zile de spitalizare, pacientul redevine febril, cu tuse seacă, transpiraţii profuze; s-a remaniat 

antibioticoterapia cu Moxifloxacin, Voriconazol, Colistin, apoi Moxifloxacin, Amikacină. 

Persistenţa febrei după 20 de zile de antibioticoterapie, antifungic, ne-a ridicat noi ipoteze de 

diagnostic (endocardită acută, afecţiuni onco-hematologice, colagenoze) infirmate însă paraclinic. 

Examenul CT toracic a evidenţiat micronoduli pulmonar bilateral şi adenopatii mediastinale. 

Consultul pneumologic, examenul bacteriologic BAAR al sputei şi urinei, test Quantiferon, nu au 

fost concludente pentru o tuberculoză pulmonară primară, metastaze pulmonare. Dat fiind valorile 

crescute ale markerilor tumorali, leucocituria şi hematuria, consultul urologic a suspicionat o 

cistită TBC, confirmată prin PCR urină. Sub tratament antituberculos, Prednison, evoluţia clinică 

şi biologică a fost favorabilă. Implicarea pulmonară este o complicaţie rară survenită în cursul 

tratamentului cancerelor vezicale prin terapie BCG. Examenul CT, PCR joacă un rol important în 

stabilirea diagnosticului.  

 

INTRODUCERE 

Cauzele sindromului febril prelungit la un pacient neoplazic plasează pe primul loc infecţiile, 

favorizate de terenul imunodeprimat al pacientului şi eventualele comorbidităţi, dar şi o 

posibilă recidivă locală a tumorii şi apariţia de metastaze în alte organe. Diversele tratamente 

oncologice de care a beneficiat pacientul sunt în general mai puţin luate în considerare în 

evaluarea unui sindrom febril prelungit, mai ales când documentele medicale certifică 

eficacitatea acestora şi evoluţia favorabilă postcură. 
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PREZENTARE DE CAZ 

Pacientul MM în vârstă de 51 ani, de sex masculin, se internează în clinica Boli Infecţioase, 

Iaşi în a treia zi de boală pentru subfebrilitate, frisoane, tuse seacă, mioartralgii, icter 

sclerotegumentar moderat, dureri abdominale difuze, lombalgii, tranzit intestinal accelerat 

(~5 scaune diareice semiconsistente/zi), disurie, polakiurie. Dintre antecedentele personale 

patologice menţionăm că pacientul este fost fumător, cu numeroase infecţii de tract urinar şi 

diagnosticat cu carcinom urotelial cu celule tranziţionale non-invaziv (stadiul pTa) în martie 

2017, pentru care s-au efectuat două intervenţii chirurgicale în Germania, chimioterapie 

locală cu Doxorubicină şi trei instilaţii uretro-vezicale cu BCG din şase, conform protocolului 

terapeutic pentru cancerele vezicale superficiale. La 72 de ore, după a treia şedinţă de 

imunoterapie BCG, pacientul acuză sindrom pseudogripal, icteric, cistitic, motiv pentru care 

a urmat tratament ambulator cu Ciprofloxacin, simptomatice (Paracetamol sub doza toxică 

de 2,5 g/24 h), cu accentuarea simptomatologiei urinare. 

La internare în clinica noastră, examenul clinic obiectiv a decelat valori ale temperaturii de 

37,2°C, depozit micotic lingual, intens icter sclero-tegumentar, stabil hemodinamic şi 

respirator, TA=110/80 mmHg, FC=80/min, Sp O2=96% aa., stetacustic pulmonar raluri 

subcrepitante bazal hemitorace stâng, hepatosplenomegalie. Pe baza datelor clinice, 

paraclinice (teste de hepatocitoliză: TGO=162 UI/l, TGP=479 UI/l, colestază: bilirubina 

totală=5.99 mg/dl, bilirubina directă=4.74 mg/dl, fosfataza alcalină=686 UI/l, GGT=458 

UI/l cu valori crescute, teste de inflamaţie cu valori normale: leucocite=4.490/mmc, VSH=10 

mm/h), respectiv imagistice (aspect radiografic pulmonar normal) s-a interpretat iniţial cazul 

ca o hepatită virală acută, dar examenele serologice au infirmat etiologia virală (virusul 

hepatitic A, B, C, HIV, CMV). Creşterea ulterioară în dinamică a testelor de inflamaţie 

(CRP=48 mg/l, VSH=25 mm/h) au reorientat diagnosticul către un Sepsis de etiologie 

bacteriană sau fungică (raclaj lingual: prezent Candida albicans, hemoculturi pentru bacterii 

şi fungi negative) şi s-a iniţiat tratament cu Imipenem şi Fluconazol, hepatotrofice, cu 

afebrilitate după trei zile, retrocedarea sindromului icteric, respectiv scăderea treptată a 

testelor de citoliză şi de retenţie biliară (TGO=45 UI/l, TGP=106 UI/l, bilirubină totală=1.14 

mg/dl). Examenul ecografic abdominal a decelat hepatosplenomegalie, motiv pentru care se 

efectuează examen CT abdominal nativ şi cu substanţă de contrast intravenoasă, care a 

evidenţiat hepatomegalie, o leziune hipodensă de 4 mm la nivelul segmentului III hepatic, 

splenomegalie uşoară cu  adenopatii în segmentul lombo-aortic şi hilar hepatic. Examinarea 

CT pelvină a descris îngroşare parietală moderat hipercaptantă la nivelul vezicii urinare, fără 

adenopatii ilio-obturatorii. La patru zile de spitalizare, pacientul redevine febril (T=38,5°C -

39,5°C), cu tuse seacă şi transpiraţii profuze, mai pronunţate nocturn, inapetenţă, astenie 

fizică şi psihică marcată, motiv pentru care s-a remaniat terapia antibiotică cu Moxifloxacin 
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400 mg, Voriconazol 400 mg, Colistin 6 mil. iv. timp de 8 zile, apoi Moxifloxacin şi Amikacină 

1 g, timp de o săptămână. Persistenţa curbei febrile după 20 de zile de tratament antibiotic și 

antifungic ne-au ridicat noi suspiciuni de diagnostic (endocardită acută, afecţiuni onco-

hematologice, colagenoze), dar investigaţiile imagistice (ecocardiografie, frotiu de sânge 

periferic, medulograma, dozarea anticorpilor ANA, AMA, ASMA) au infirmat aceste ipoteze. 

Examenul CT toracic  a evidenţiat micronoduli centrilobulari cu aspect miliar, cu dimensiuni 

cuprinse între 1 şi 3 mm, vizualizabili simetric la nivelul parenchimului pulmonar bilateral. 

La nivelul lobului superior drept în segmentul posterior, subpleural, s-a decelat un nodul 

solid, cu contur net şi dimensiuni de maxim 10 mm, respectiv adenopatii mediastinale. 

Pe baza rezultatelor examenului CT toracic, am solicitat consult pneumologic, care a 

recomandat fibrobronhoscopie (absenţa leziunilor endobronşice), examen bacteriologic 

BAAR al aspiratului traheo-bronşic şi al urinei, test Quantiferon, intradermoreacţia la 

tuberculină; rezultatele au fost neconcludente pentru o tuberculoză pulmonară primară sau 

metastaze pulmonare. Dat fiind markerii tumorali cu valori crescute (antigen 

carcinoembrionar=7,10 ng/ml; NSE=25,31 ng/ml), respectiv leucociturie (8320/minut) şi 

hematurie (4160/minut) la proba Addis, hematurie macroscopică s-a impus  un consult 

urologic care a opiniat pentru o cistită TBC (după excluderea unui abces prostatic de lob stâng, 

prostatită subacută prin ecografie transuretrală) şi a recomandat spermocultură pentru 

Mycobacterium tuberculosis şi bovis. Examenul PCR al urinei, efectuat în laboratorul de 

Biologie Moleculară al spitalului nostru a fost pozitiv pentru ADN Mycobacterium 

tuberculosis. Reevaluarea biologică după 31 de zile de spitalizare evidenţiază un CRP=48 

mg/l, VSH=70 mm/h, hemoleucograma, funcţia renală, ionograma în limite normale, 

sindrom de hepatocitoliză moderat cu  normalizarea bilirubinei totale (TGO=61 UI/l,TGP=87 

UI/l, BT=0,79 mg/dl).     

Ca atare, s-a iniţiat tratament antituberculos în cvadruplă asociere (Rifampicină, Etambutol, 

Izoniazidă, Pirazinamidă) şi corticoterapie cu Prednison, hepatotrofice, sub care evoluţia a 

fost net ameliorată, cu retrocedarea febrei, revenirea apetitului, curbă ponderală ascendentă, 

normalizarea analizelor (CRP=24 mg/l, TGO=30 UI/l, TGP=54 UI/l, BT=0.59 mg/dl). După 

56 zile de spitalizare în Clinica Boli Infecţioase, pacientul a fost luat în evidenţă de Spitalul 

Pneumoftiziologie, Iaşi pentru continuarea terapiei. 

DISCUŢII 

Lucrarea noastră prezintă cazul unui pacient în vârstă de 51 ani, diagnosticat în Germania cu 

o tumoră vezicală neinvazivă care a fost tratată conform protocolului standard: 2 intervenţii 

chirurgicale, urmate de instilaţii intravezicale cu Doxorubicină şi ulterior trei instilaţii uretro-

vezicale cu BCG. Apariţia unui sindrom pseudogripal şi cistitic la trei zile de la ultima instilaţie 
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cu BCG a fost interpretată ca o reacţie locală normală de către pacient şi tratată cu 

Paracetamol şi Ciprofloxacin.         

Deşi imunoterapia cu BCG reprezintă un tratament de eficacitate dovedită pentru tumorile 

vezicale non-invazive, ea este grevată de un potenţial crescut de toxicitate (1). Efectele 

secundare locale legate de gestul chirurgical însuşi sunt mai puţin frecvente. Este însă posibilă 

o colonizare retrogradă a tractului urinar cu apariţia unor complicaţii loco-regionale de tipul 

epididimitei, abcesului renal sau prostatitei. Efectele secundare sistemice (denumite şi BCG-

ite sistemice) sunt descrise în 0,4%-4,7% din cazuri  şi afectează ficatul, plămânul, urechea, 

ochii şi pielea (2). Patogenia complicaţiilor sistemice nu este foarte clară, fiind vorba probabil 

de un fenomen imunoalergic, prin declanşarea unei reacţii de hipersensibilitate şi/sau o 

diseminare hematogenă cu apariţia unei miliare consecutive (3).     

Debutul simptomelor se situează, în general, între a treia şi a opta săptămână după instilaţii. 

În  cazul nostru, sindromul febril a debutat la trei zile postintervenţie şi, ca în majoritatea 

cazurilor publicate în literatură, nu s-a însoţit de semne clinice evidente de afectare organică, 

pulmonară şi hepatică. De asemenea, nici investigaţiile de laborator nu au permis iniţial 

stabilirea corectă a diagnosticului (teste de inflamaţie normale, radiografia pulmonară şi 

ecografia abdominală nesugestive, hemoculturi, uroculturi, sputocultură negative). Doar 

examenul CT toracic şi abdominal au ridicat suspiciunea unei miliare tuberculoase şi a unei 

afectări granulomatoase hepatice (corelat cu sindromul de retenţie biliară şi de citoliză 

iniţial).    

Rolul investigaţiilor imagistice în stabilirea localizărilor din BCG-itele sistemice este subliniat 

de multe studii din literatura medicală, care raportează procente de 55% pentru afectarea 

miliară şi de 20% pentru cea hepatică sau a căilor urinare (2). Examenul PCR este puţin 

sensibil, existând un deficit de sensibilitate pentru detecţia Mycobacterium bovis BCG în 

raport cu Mycobacterium tuberculosis (4). În cazul de faţă, toate examenele bacteriologice 

efectuate pentru identificarea bacilului Koch (spută, urină, lichid prostatic) au fost negative, 

doar examenul PCR al urinei permiţând stabilirea diagnosticului etiologic. În literatura de 

specialitate, rata de documentare microbiologică nu depăşeşte procentul de 27% (2,5).  

Din punct de vedere temporal, cazul nostru se încadrează în categoria BCG-itelor precoce, cu 

apariţia în primele luni de la ultima instilaţie şi cu afectare sistemică multiplă (miliară şi 

hepatică),  BCG-itele tardive fiind frecvent focale, cu atingere genito-urinară, vasculară, 

osoasă sau retroperitoneală şi cu apariţia la peste un an de la ultima instilaţie intravezicală 

(3,6). 

Evoluţia rapid favorabilă, clinică şi paraclinică sub cvadruplă terapie cu antituberculoase şi 

corticoterapie a reprezentat un argument în plus pentru susţinerea diagnosticului etiologic, 
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dar şi pentru includerea acestui diagnostic în algoritmul de investigare a unui sindrom febril 

prelungit la un pacient cu tumoră vezicală care a beneficiat de imunoterapie BCG. 

CONCLUZII 

Infecţia tuberculoasă sistemică este o complicaţie rară a imunoterapiei BCG la pacienţii cu 

tumori vezicale. Lipsa de specificitate şi sărăcia examenului clinic, rata de documentare 

microbiologică scăzută, testele de inflamaţie şi radiografia pulmonară standard frecvent 

normale pot întârzia stabilirea diagnosticului, aspect care poate fi ameliorat semnificativ prin 

examenul CT şi metodele de biologie moleculară. Colaborarea interdisciplinară (infecţionist, 

medic de laborator, radiolog, urolog, oncolog, pneumolog) este esenţială pentru precocitatea 

diagnosticului şi instituirea terapiei adecvate.  

BIBLIOGRAFIE 

1. Colombel M, Marechal JM, Smida S et al. Risque de recidive et de progression du carcinome 

urothelial de vessie Ta-T1 traite par resection complete et BCG-therapie: impact des cures 

incompletes. Prog Urol 2007; 17( 6 supp. 1):10 A 

2. Levi L, Groh M, De Castro N, Bergeron A, Schlemmer F, BCG infection following intravesicular 

immunotherapy for bladder cancer. Rev Mal Respir 2018 Apr;35(4):416-429. 

3. Georgescu D, Geavlete P, Arabagiu I et al. Complications of BCG intravesical treatment for 

superficial bladder tumours – 21 years follow-up. Eur Urol Suppl 2006; 5(2):189.  

4. Audigier C, Nesme P, Perol M, Guerin J-C,  Complication pulmonaire rare dʼun traitment par BCG 

intravésical. Rev Mal Respir 2000, 17, 679-681. 

5. González-Del Vecchio M, Ruiz-Serrano MJ, Gijon P, Sanchez- Somolinos M, de Egea V, Garcia de 

Viedma D, Sanchez- Fresneda MN,  Differences between a probable and proven BCG infection 

following intravesical instillations: 16 years experience in a tertiary care hospital. Diagn Microbiol 

Infect Dis 2016 Jul; 85(3):338-343. 

6. Maiza N, Bourdim N, Tighiouart L, Moumeni A,  Miliaire post BCG thérapie : à propos d’une 

observation. Rev Mal Respir  2009, 26, 136. 

   



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
201 

MANIFESTARI CLINICE SPECIFICE 

SARCOMULUI KAPOSI – PRIM CRITERIU 

DE PREZENTARE LA PACIENTUL 

SEROPOZITIV HIV 

Isabela Ioana Loghin
1,2

, Maia Pulbere
2
, Oana Manuela Secrieru

2
, 

Adriana-Florina Bahnă
2
, Raluca Adămiţă-Bugeac

2
, Cristina Nicolau

2
, 

L.J. Prisacariu
2
, Carmen Manciuc

2
, Carmen Mihaela Dorobăț

2
 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi, România 
2Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Sfânta Parascheva” Centrul Regional HIV/SIDA Iaşi, România 

Cuvinte cheie: sarcom Kaposi, infecţii oportuniste, seropozitiv HIV 

REZUMAT 

Introducere: Este cunoscut faptul că sarcomul Kaposi reprezintă cea mai frecventă neoplazie 

întâlnită la pacienţii infectați cu virusul imunodeficienței umane (HIV), manifestările cutaneo-

mucoase caracteristice sarcomului Kaposi putând fi un prim criteriu de prezentare la aceşti 

pacienți. Material şi metodă. Am efectuat un studiu retrospectiv asupra pacienților seropozitivi 

HIV din Centrul Regional de HIV/SIDA al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva", 

Iași, utilizând datele medicale ale celor care asociază și sarcomul Kaposi. Rezultate. Dintre cei 1544 

pacienţi seropozitivi HIV aflaţi în evidenţă, 15 cazuri au asociat sarcom Kaposi. Toate cazurile 

înregistrate au fost bărbați cu o vârstă medie de 43 de ani, cu provenienţă preponderent din mediul 

urban, late presenters diagnosticaţi cu Boală SIDA stadiul C3 cu fond sever de imunosupresie 

(numărul limfocitelor T CD4 <200 celule/mmc). Majoritatea pacienţilor au fost cazuri nou 

diagnosticate, evaluaţi viro-imunologic şi dermatologic. Manifestările clinice specifice sarcomului 

Kaposi au evidențiat la acești pacienți leziuni cutanate şi mucoase cu diferite localizări: mucoasa 

palatină, gât, toracele anterior și posterior sau membrele superioare și inferioare. Terapia 

antiretrovirală a fost inițiată rapid, asociind inhibitori de protează și inhibitori nucleozidici de 

reverstranscriptază, cu evoluţie favorabilă până în prezent. Concluzii. Cu toate că prezenţa 

sarcomului Kaposi accelerează evoluţia clinico-biologică a infecției HIV, un prognostic bun este dat 

de prezenţa manifestărilor cutanate în absenţa stigmatizărilor organelor în contextul aderenței și 

respectării tratamentului antiretroviral. 

 

INTRODUCERE 

În anul 1981, Centrul de Prevenire și Control al Bolilor (CDC) a publicat un raport în care se 

descria în New York și San Francisco, o epidemie de cazuri diagnosticate cu un tip rar de 

cancer, numit sarcomul Kaposi în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați 
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(MSM). Conform aceluiași raport, acest tip de cancer era foarte frecvent acompaniat de 

infecții oportuniste, cum ar fi pneumonia cu Pneumocystis carinii [1]. 

După cercetări îndelungate, s-a stabilit faptul că infecțiile și cancerul erau, de fapt, manifestări 

ale unui sindrom de imunodeficiență dobândită. Deși inițial, acest sindrom părea să se 

limiteze doar la MSM, s-au descoperit cazuri și printre utilizatorii de droguri intravenoase sau 

cupluri heterosexuale. Așadar, termenul de ”sindromul imunodeficienței dobândite” (SIDA) 

a fost introdus pentru a denumi această afecțiune, prima folosire a acestuia fiind în anul 1982, 

într-un alt raport publicat de CDC [1]. 

Un an mai târziu, o echipă de cercetători francezi, condusă de Luc Montagnier, au izolat un 

nou tip de retrovirus uman, care se suspecta a fi agentul cauzal al sindromului de 

imunodeficiență dobândită. Pentru a confirma relația de cauzalitate, a fost necesar ajutorul 

virusologului american Robert Gallo, ale cărui cercetări au stabilit faptul că acest retrovirus 

este agentul patogen al SIDA și a contribuit la dezvoltarea unui test pentru a-l detecta în sânge. 

Inițial, virusul a fost denumit virus asociat limfadenopatiei (LAV), ulterior fiind redenumit în 

virusul imunodeficienței umane (HIV), [1]. 

În cursul infecției HIV se diferențiază trei stadii: 

I. Primoinfecția - simptome nespecifice: febră, mialgii, artralgii, ganglioni limfatici măriți, 

care pot persista până la 14 zile, timp în care anticorpii anti-HIV au niveluri nedetectabile; 

II. Stadiul asimptomatic - poate dura până la 10 ani, timp în care virusul continuă replicarea 

și începe scăderea lentă a nivelului limfocitelor CD4 (limfocite T helper); 

III. Boala SIDA - reprezintă ultimul stadiu al infecției HIV. În momentul în care nivelul 

limfocitelor CD4 scade sub 200 celule/mm3, pacienții încep să dezvolte infecții cu patogeni 

oportuniști (infecții care se dezvoltă la persoane cu sistem imunitar deficitar) sau neoplazii 

(sarcomul Kaposi) [2]. 

Cele mai frecvente infecții oportuniste sunt: pneumonia cu Pneumocystis carinii, 

tuberculoza, infecția cu Mycobacterium avium, infecția cu virusul herpes simplex, 

toxoplasmoza și infecția cu citomegalovirus. În plus, pacienții infectați cu HIV pot dezvolta 

frecvent neoplazii, cea mai frecventă fiind sarcomul Kaposi [3]. 

Sarcomul Kaposi, descris pentru prima dată în 1872 de către dermatologul ungur Moritz 

Kaposi, a fost una dintre primele afecțiuni despre care s-au raportat date în literatura cu 

privire la asocierea cu HIV/SIDA. Apare cu o frecvență mai mare la pacienții seropozitivi HIV 

față de populația generală, cu precădere în rândul MSM [4]. 
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Există trei variante clinice: forma clasică, forma endemică africană și forma epidemică - 

asociată HIV/SIDA.  

Epidemiologia formei asociate HIV/SIDA a sugerat, încă de la începuturi, faptul că poate 

exista un co-factor ce ține de mediu sau care poate fi transmis pe cale sexuală, ce contribuie 

la dezvoltarea sarcomului Kaposi.  

Cercetările privind acest co-factor, au condus la descoperirea unui nou herpersvirus, 

herpesvirusul uman-8 (HHV-8), care este cunoscut în prezent și sub denumirea de 

herpesvirus asociat sarcomului Kaposi (KSHV), care este prezent în toate formele de sarcomul 

Kaposi și a cărui existență pare a fi necesară pentru dezvoltarea sarcomului [5].  

Este cunoscut faptul că sarcomul Kaposi reprezintă cea mai frecventă neoplazie întâlnită la 

pacienţii infectați cu virusul imunodeficienței umane (HIV), manifestările cutaneo-mucoase 

caracteristice sarcomului Kaposi putând fi un prim criteriu de prezentare la aceşti pacienți. 

Sarcomul Kaposi se poate dezvolta în orice stadiu al infecției HIV. De obicei, apare în 

momentul în care numărul limfocitelor CD4 scade sub 200 celule/mm3 și accelerează evoluția 

infecției HIV. Leziunile sunt asimptomatice, în stadiul inițial fiind macule, ulterior 

progresând spre papule, plăci și noduli, uneori devenind dureroase pe parcurs [6]. 

Tratamentul tumorilor unice sau puține la număr include electrocauterizare, criochirurgie, 

chimioterapie, chirurgie laser sau radioterapie locală. În cazul tumorilor extinse, se pot folosi 

monochimioterapia sau chimioterapia combinată [7, 8]. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Am efectuat un studiu retrospectiv asupra pacienților seropozitivi HIV aflați în evidența 

Centrului Regional HIV/SIDA, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta 

Parascheva” Iași, având ca și criteriu de includere asocierea sarcomului Kaposi, în special 

cazurile nou diagnosticate, care au fost evaluaţi serologic în urma suspiciunii clinice 

reprezentate de manifestări cutaneo-mucoase specifice sarcomului Kaposi.  

REZULTATE ŞI DISCUȚII 

În evidența Centrului Regional HIV/SIDA Iași se află 1544 pacienți seropozitivi HIV, care sunt 

monitorizați și evaluați periodic. Dintre aceștia, 15 cazuri au asociat și sarcom Kaposi. Toți 

pacienții seropozitivi HIV care au fost diagnosticați cu sarcom Kaposi erau de sex masculin, 

tineri sau adulţi tineri cu o vârstă medie de 43 ani şi provenienţă preponderent din mediul 

urban.  

De asemenea, toate cazurile erau late presenters, fiind diagnosticați cu boala SIDA stadiul C3, 

cu fond sever de imunosupresie printr-un nivel de limfocite CD4 sub 200 celule/mm3 şi valori 
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ridicate ale încărcăturii virale. Majoritatea cazurilor au fost nou-diagnosticate, necesitând 

evaluare completă: bilanţ clinico-biologic, viro-imunologic, în special consult dermatologic, 

oncologic, pneumologic în unele situaţii, precum şi consiliere psihologică.  

Manifestările clinice dermatologice au constat în leziuni cutanate – noduli violacei chiar şi cu 

caracter dur și de asemenea, elemente la nivelul mucoasei cavităţii bucale, sau genital. 

  
Fig. 1 Manifestări mucoase - sarcom 

Kaposi 

Fig. 2 Manifestări cutanate sarcom Kaposi 

  
Fig. 3 Manifestări cutanate sarcom Kaposi (membre superioare, membre inferioare, 

torace) 

Cele mai frecvente localizări ale elementelor specifice, care au şi ridicat suspiciunea încă de la 

examenul clinic obiectiv, au fost descrise la nivelul mucoasei palatine (fig. 1), iar la nivel 

tegumentar: gât, torace, membrele superioare și inferioare (fig.2, fig. 3) 

Cei mai deşi oportunişti implicaţi în cazul pacienţilor seropozitivi HIV cu sarcom Kaposi au 

fost Mycobacterium tuberculosis, cu diferite localizări ale infecţiei: pulmonar şi ganglionar; 

virusul Citomegal, Toxoplasma gondii precum şi Pneumocystis carinii. 
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În toate cazurile, diagnosticul de sindrom Kaposi a fost stabilit clinic, în urma consultului 

dermatologic și ulterior confirmat histopatologic prin proba de biopsie prelevată de la nivelul 

leziunilor. 

Terapia antiretrovirală a fost inițiată rapid, cu o schemă terapeutică ce a inclus inhibitori de 

protează și inhibitori nucleozidici de reverstranscriptază, cu evoluție favorabilă prin 

îmbunătățirea statusului viro-imunologic și remiterea simptomatologiei cutaneo-mucoase, 

sub continuă evaluare periodică clinico-biologică şi viro-imunologică în contextul aderenţei 

şi complianţei la terapia antiretrovirală. 

CONCLUZII 

Sarcomul Kaposi este o tumoră cutanată multifocală, sistemică, ce își are originea în celulele 

endoteliale ale vaselor sangvine și limfatice [9]. 

Din punct de vedere clinic, forma epidemică a sarcomului Kaposi, cea asociată HIV/SIDA 

diferă de forma clasică prin evoluția rapidă și diseminare extinsă. Se caracterizează prin 

neoangiogeneză alterată, inflamație și proliferarea celulelor tumorale de origine endotelială, 

similare celulelor endoteliale limfatice, dar slab diferențiate [10]. 

Prin contrast cu forma clasică, forma epidemică asociată HIV/SIDA poate afecta întreaga 

suprafață cutanată și membranele mucoase și, poate exista și atingere ganglionară sau a 

organelor interne (stomac, intestin, plamân, ficat).  

Progresia bolii este foarte variabilă, pornind de la leziuni de dimensiuni reduse, care pot 

rămâne în același stadiu ani de zile și ajungând la o evoluție extrem de agresivă, cu progresie 

rapidă ce poate conduce la deces în câteva luni [10, 11]. 

Cu toate că prezenţa sarcomului Kaposi accelerează evoluţia clinico-biologică a infecției HIV, 

un prognostic bun este dat de prezenţa manifestărilor cutanate și absenţa stigmatizărilor 

organelor în contextul aderenței și respectării tratamentului antiretroviral. 
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REZUMAT 

Meningita criptococozică reprezintă patologia inițială definitorie pentru Sindromul 

imunodeficienţei dobândite - SIDA și apare de obicei, atunci când numărul limfocitelor T CD4 scade 

sub 50/µL. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 64 ani care se internează pentru prima dată 

în clinica noastră prin transfer de la Institutul de Psihiatrie Socola Iași pentru sindrom confuzional 

însoțit de sindrom febril. Scor qSOFA la internare - 2. Investigațiile efectuate la momentul 

prezentării au relevat sindrom biologic inflamator, trombocitopenie, sindrom anemic, 

hepatocitoliză, iar în urocultură se identifică Klebsiella pneumoniae ESBL. Sub tratament 

antibiotic cu Ertapenem și Amikacină, conform antibiogramei, evoluţia a fost extrem de lent 

favorabilă. Dat fiind deprecierea statusului neurologic în contextul asteniei marcate şi al anemiei, 

s-a impus efectuarea serologiei HIV – test reactiv, precum şi puncţie rahidiană care a relevat 

prezenţa Cryptococcus neoformans. Statusul viro–imunologic a evidenţiat nivel foarte scăzut al 

limfocitelor T CD4: 7cel/mmc, cu încărcătură virală mare: 1.600.000 copii/ml. Astfel, cazul nou 

seropozitiv HIV s-a stadializat în Boală SIDA stadiul C3 şi s-a iniţiat terapie antiretrovirală cu 

darunavir/ritonavir şi abacavir/lamivudină, asociind tratament antifungic: Fluconazol, cu 

evoluție ulterioară favorabilă. În concluzie, este importantă efectuarea serologiei HIV la cea mai 

mică suspiciune, mai ales în contextul prezenţei meningitei criptococozice, cu scopul de a salva 

viaţa acestor pacienţi sub terapie corect şi rapid instituită.  

  

INTRODUCERE 

Sindromul de Imunodeficiență Dobândită (SIDA) a fost descris pentru prima oară în Statele 

Unite, în vara anului 1981 când Centrul de Prevenție și Control al bolilor din SUA a raportat 5 

cazuri de pneumonie dată de Pneumocystis jiroveci în rândul tinerilor homosexuali din Los 

Angeles și Sarcomul Kaposi cu sau fără pneumonie dată de Pneumocystis jiroveci și alte 

infecții oportuniste la alți 26 de bărbați homosexuali anterior sănătoși din New York, San 
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Francisco și Los Angeles. SIDA a fost ulterior descrisă și în rândul consumatorilor de droguri 

intravenoase (1). 

SIDA este caracterizată prin depleția limfocitelor T CD4 și imunosupresie profundă, ceea ce 

duce la infecții oportuniste, neoplasme secundare și manifestări neurologice (2). 

Transmiterea HIV are loc în condiții care facilitează schimbul de sânge sau fluide ale corpului 

ce conțin virusul (3).  

Clasificarea CDC arată cel mai nefavorabil status imun și clinic înregistrat în istoricul 

pacientului și nu se modifică odată cu îmbunătățirea stării de sănătate sau cu creșterea valorii 

CD4 (4). 

Meningita criptococozică reprezintă patologia inițială definitorie pentru Sindromul 

imunodeficienţei dobândite - SIDA și apare de obicei, atunci când numărul limfocitelor T CD4 

scade sub 50/µL. Atunci când pacienții primesc tratamentul corespunzător mortalitatea la 10 

săptămâni variază între 20% și 36%. Cu toate acestea rata mortalității și factorii care 

influențează mortalitatea la finalizarea terapiei recomandate nu sunt bine cunoscute (5).  

Studiile recente asociază creșterea numărului neutrofilelor în sânge cu mortalitatea (6). La 

nivel global se estimează a fi aproximativ un milion de cazuri de criptococoză și mai mult de 

600.000 de decese anual.  

Mecanismul prin care acest fung diseminează extrapulmonar și pătrunde la nivelul sistemului 

nervos central este puțin cunoscut. Literatura de specialitate arată faptul că criptococul poate 

pătrunde în sistemul nervos atât direct prin migrarea prin endoteliu, cât și indirect prin 

intermediul macrofagelor - “cal troian” (7).     

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 64 ani, din mediul rural, care se internează pentru 

prima dată în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iaşi, în luna martie a.c. 

(2019), prin transfer de la Institutul de Psihiatrie Socola Iași pentru sindrom confuzional 

însoțit de sindrom febril (t=39 ˚C), cu sumar de urină patologic, fiind anterior evaluată 

neurochirurgical și CT cranio-cerebral excluzându-se o urgență de specialitate.  

Dintre antecedentele personale patologice menționăm: Demență mixtă, Sindrom anxios-

depresiv, Tulburări ale dispoziției organice. 

Examenul clinic la internare evidenţiază stare generală sever influențată a pacientei, febră 

(t=38,8 ˚C), scor qSOFA = 2, (tab. I).  
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TABELUL I 

Examenul clinic obiectiv la internare pe aparate şi sisteme 

Aparate şi sisteme 
Descriere 

Tegumente şi mucoase 
palide, deshidratate, depozit albicios lingual 

Țesut conjunctivo-adipos 
slab resprezentat 

Sistem ganglionar 
nepalpabil superficial 

Sistem muscular şi osteo-articular 
aparent în limite normale 

Aparat respirator 
absenţa ralurilor bronșice, SpO2=96% aa, FR= 24/min 

Aparat cardiovascular 
zgomote cardiace ritmice, fără sufluri supraadăugate, 
TA=116/73, FC=96/minut 

Aparat digestiv 
abdomen suplu, mobil cu mișcările respiratorii, depresibil, 
nedureros, ficat la 1cm src 

Aparat reno-urinar 
urini hipercrome, diureză prezentă pe sonda uretro-vezicală 

Sistem nervos central 
sindrom confuzional, discretă afazie, dezorientare temporo-
spatială, absenţa sindromului de contractură meningeană – 
la momentul internării 

 

Explorările paraclinice au relevat la internare sindrom biologic inflamator, leucopenie, 

trombocitopenie, sindrom anemic, hipoglicemie, hipokaliemie, sindrom moderat de citoliză 

hepatică (tab. II). Hemoculturile recoltate nu au evidenţiat creștere bacteriană după 7 zile de 

incubare.  

TABELUL II 

Parametrii biologici în evoluţie 

Hemoleucogramă Ziua 1 Ziua 3 Ziua 7 Ziua 14 Ziua 24 Ziua 38 -
Externare 

GA/mmc 3 800 1 830 4 000 1 280 3 640 3 740 
PN % 81,9 71,5 76,7 48,4 88,8 82,3 
LY % 17,2 13,7 17,5 32,8 9,6 5,6 
MO % 0,2 11,5 3,5 6,3 1,6 2,1 
GR/mmc 3 190 000 3 060 000 3 028 000 2 860 000 3 040 000 2 940 000 
Hb mg/% 9,1 8,7 8,7 8,2 8,6 8,1  
Ht % 27,5 26,1 26,7 24,7 25,8 25,7 
PLT/mmc 51 000 37 000 95 000 77 000 255 000 226 000 
Uree mg/dl 28,8 33,0   17 30 
Creat mg/% 0,46 0,58 0,56  0,5 0,65 
Glicemie mg/dl 88 82 99 87 134 102 
NA mqE/l 130 143,4 144,6 144,2 143,1 140 
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K mgE/l 3,3 3,27 2,4  2,8 4,08 
Cl mqE/l 100,1 101,6 97,4  93,7 94,6 
Colesterol mg/dl  107 105    
TGP UI/L 69 57 67  13 35 
TGO UI/L 219 171 145  17 43 

VSH mm/1h 55 65 80 70 65 45 

Proteina C reactivă 58,44 66,80 67 66 32 12 

Evaluarea imagistică a presupus radiografie transtoracică fără evidenţiere de modificări la 

nivelul cordului și plămânului.  

Iniţial se instituie tratament antibiotic cu Meropenem 6g/zi, Ciprofloxacin 400 mg iv/zi, timp 

de 3 zile, după care se remaniază cu Ertapenem 1g/zi şi Amikacina 1g/zi, timp de 10 zile, 

întrucât se identifică în urocultură Klebsiella pneumoniae ESBL. 

Examenul morfologic al frotiului de sânge relevă: leucopenie severă, devierea formulei 

leucocitare până la metamielocit neutrofil, prezenta de polimorfonucleare cu vacuolizări 

intracitoplasmatice, hipogranulare, limfocite reactionale, trombocitopenie severă. 

Dat fiind deprecierea statusului neurologic, în contextul asteniei marcate şi al anemiei, s-a 

impus efectuarea serologiei HIV – test reactiv, iar, pacienta este transferată în 

Compartimentul HIV/SIDA al spitalului nostru, pentru evaluare, confirmare, stadializare şi 

stabilirea tratamentului specific. 

Evaluarea viro-imunologică relevă un fond sever de imunosupresie, cu un număr mic al 

limfocitelor T CD4=7celule/mmc şi o încărcătură virală mare, 1.600.000 copii/ml (tab. III). 

În a doua săptămână de la internare, pacienta instalează sindrom diareic, se efectuează 

examenul materiilor fecale pentru Cryptosporidium și Clostridium difficile - rezultate 

negative. 

Cazul nou seropozitiv HIV se stadializează în Boală SIDA și se iniţiază terapie antiretrovirală 

cu Darunavir/Ritonavir și Abacavir/Lamivudină.  

În ziua a 15-a de la internare pacienta devine somnolentă, bradilalică, bradipsihică, prezintă 

sindrom de contractură meningeană, iar puncție rahidiană relevă: LCR clar, 7 ecn/mmc, 

albuminorahie=0,55g/l, glucorahie=34g/l, clorurorahie=6,65g/l, numeroase levuri 

capsulate, Cryptococcus neoformans. 

În contextul meningitei criptococcozice, pacienta este stadializată în Boala SIDA stadiul C3, 

şi se adaugă tratament antifungic: Fluconazol 400 mg iv/zi, ulterior 200mg iv/zi. 
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TABELUL III 

Statusul viro-imunologic 

Status viro-imunologic 
 

CD4 celule/mmc 
7 

Viremie plasmatică HIV copii/ml 
1.600.000 

Ag HBs 
Absenţi 

Ac anti HCV 
Negativi 

Ac anti Toxoplasma gondii (IgM/IgG) 
Absenţi 

Ac anti Citomegalovirus (IgM/IgG) 
Absenţi 

RPR/TPHA 
Negativ 

Raclaj lingual pentru fungi 
prezența Candida sp 

Testul pentru Cryptosporidium-materiile fecale 
Negativ 

Astfel sub tratament antiretroviral cu Darunavir/Ritonavir și Abacavir/Lamivudină, asociind 

pentru profilaxia pneumocistozei, Biseptol 2 tablete/zi, 3 zile pe săptămână, alături de 

tratament antifungic Fluconazol 200mg iv/zi – timp de 21 de zile, precum şi antibioterapie 

(iniţial pentru infecţia urinară cu Klebsiella pneumoniae ESBL), evoluţia pacientei a fost lent 

favorabilă, cu remiterea sindromului febril şi ameliorarea statusului neurologic, chiar în 

contextul patologiei psihiatrice preexistente, cu menţinerea sindromului anemic şi al 

leucopeniei. 

Particularitatea prezentării: Caz nou diagnosticat seropozitiv HIV, late presenter, în 

contextul patologiei psihiatrice preexistente, ce a asociat meningită criptococozică. Toate 

acestea sugerează necesitatea testării precoce, iar o dată cu stabilirea diagnosticului inițierea 

terapiei antiretrovirale. 

CONCLUZII 

Este primordială testarea precoce la orice individ suspect, deoarece un diagnostic timpuriu 

însoțit de instituirea terapiei antiretrovirale duce la salvarea vieții pacientului. 

Infecţiile oportuniste sunt printre cele mai de temut complicații, ceea ce sugerează necesitatea 

unui diagnostic precoce şi buna colaborare medic-pacient, precum şi abord interdisciplinar. 
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Astfel, la momentul actual se știe că lupta cu infecția HIV/SIDA poate fi câștigată de medic și 

de către pacient, privind supraviețuirea pe termen lung, sub un tratament antiretroviral 

adecvat şi în prezenţa complianţei pacientului.  
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ABSTRACT 

Leptospirosis is a worldwide spirochetal zoonosis whose global incidence is increasing and is 

probably underestimated. The disease has long been associated with occupational contact with 

animals (rats and cattle) and has become in developed countries a pathology more related to 

recreational activities with exposure to fresh water (canoeing, swimming), and to an environment 

contaminated with leptospire by urine from rodents. Leptospirosis should be one of the differential 

diagnoses to be considered when returning from travel to tropical areas. The clinical symptoms, 

particularly in the initial phase, are not specific and can limit to a flu-like syndrome or "dengue-

like" making diagnosis often difficult. Clinical symptoms (fever, muscle pain, cough, conjunctival 

involvement, jaundice) and biological arguments (thrombocytopenia, cholestasis, rhabdomyolysis, 

frank elevation of CRP) will help the diagnosis and lead to quick antibiotherapy before the 

progression to a severe icterohaemorrhagic (Weil's disease) or respiratory form, which is 

associated with significant mortality. Treatment is based on injectable beta-lactams in severe 

forms (mainly cephalosporins) and amoxicillin, doxycycline or azithromycin in non-severe forms. 

Some atypical or delayed forms of leptospirosis occurring in the late immune phase of the disease 

are to know. Rapid diagnostic tools are currently being studied to improve diagnosis in remote 

areas and facilitate access to early treatment. 

 

REZUMAT 

UPDATE ÎN LEPTOSPIROZĂ 

Cuvinte cheie: leptospiroza, boala Weil, icterohemoragie 

Leptospiroza este o zoonoză determinată de spirochete cu incidență în creștere și probabil 

subestimată la nivel mondial. A fost asociată multă vreme cu contactul profesional cu animale 

(șobolani și bovine) și a devenit în țările dezvoltate o patologie mai degrabă legată de activitățile 

de agrement, cu expunere la apă dulce (canotaj, înot) și într-un mediu contaminat cu leptospire din 

urina rozătoarelor.  

Leptospiroza este unul dintre diagnosticele diferențiale care trebuie luat în considerare la 

întoarcerea din zonele tropicale. Simptomele clinice, în special în faza inițială, nu sunt specifice și 

se pot limita la un sindrom asemănător gripei sau la "dengue-like", ceea ce face ca diagnosticul să 

fie adesea dificil. Simptomele clinice (febră, dureri musculare, tuse, afectare conjunctivală, icter) și 

argumente biologice (trombocitopenie, colestază, rabdomioliză, creșterea sinceră a CRP) vor ajuta 

la diagnosticarea rapidă și la antibiotice rapide înainte de progresia bolii icterohemoragică (boala 

Weil) sau formă respiratorie, care este asociată cu mortalitate semnificativă. Tratamentul este cu 
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beta-lactamine injectabile în forme severe (în principal cefalosporine) și amoxicilină, doxiciclină 

sau azitromicină în forme mai puţin severe. Unele forme de leptospiroză atipică sau întârziată care 

apar în faza imună târzie a bolii trebuie să fie recunoscute. Instrumentele de diagnostic rapid sunt 

în prezent studiate pentru a îmbunătăți diagnosticul în zonele îndepărtate și pentru a facilita 

accesul la tratamentul precoce. 

 

Leptospirosis is a worldwide spirochetal zoonosis whose global incidence is increasing and is 

probably underestimated a widespread and prevalent zoonotic disease. It is caused by bacteria 

of the genus Leptospira, the disease can range in severity from mild to severe disease leading 

to kidney damage, liver failure, or death. It occurs in both temperate and tropical regions; the 

incidence in the tropics is approximately 10 times higher than in temperate regions. Before 

1989, Leptospira was divided into two species, the pathogenic Leptospira interrogans and 

the L. biflexa. At present, a genotypic classification categorizes Leptospira into 24 serogroups 

and 250 serovars.1 Leptospirosis remains an emergent public health problem in most tropical 

and temperate areas.2 Rodents, livestock, and wild animals are potential reservoirs for 

Leptospira spp., and these animals allow long-term survival in the environment.3 Infections 

may occur following exposure to animal urine or by direct or indirect contact with 

contaminated water or soil. 

Leptospirosis has long been associated with occupational contact with animals (rats and 

cattle) and has become in developed countries a pathology more related to recreational 

activities with exposure to fresh water (canoeing, swimming) and to an environment 

contaminated by urine from leptospires excretory rodents. The primary source of leptospires 

is the excretory animal, from whose renal tubules leptospires are excreted into the 

environment with the animal urine. Leptospirosis should be one of the differential diagnoses 

to be considered when returning from travel to tropical areas, particularly Southeast Asia, and 

particularly during the rainy season. It has been recognized as an emerging global public 

health problem because of its increasing incidence in both developing and developed 

countries. Rodents are the most important reservoirs for maintaining transmission in most 

settings. Infection in small rodents usually occurs during infancy, and, once infected, animals 

may shed the organism in their urine intermittently or continuously throughout life, resulting 

in contamination of the environment, particularly water.3 Organisms may remain viable for 

days to months in soil and water with a neutral pH.  

Human infection usually results from exposure to environmental sources, such as animal 

urine, contaminated water or soil, or infected animal tissue. Portals of entry include cuts or 

abraded skin, mucous membranes, or conjunctivae. Controversy exists as to whether 

Leptospira can penetrate the intact skin.  Leptospirosis affects risk groups that are exposed 

to animal reservoirs or contaminated environments, such as abattoir and sewage workers, 
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military personnel, and individuals partaking in water sports and recreation. 8-12 However, 

leptospirosis has a broader health impact as a disease of impoverished subsistence farmers 13–

15, cash croppers, and pastoralists 16 from tropical regions. Furthermore, leptospirosis has 

emerged as a health threat in new settings due the influence of globalization and climate. 

Disasters and extreme weather events are now recognized to precipitate epidemics. 6Progress 

has been made in the areas of pathogenesis of Leptospira and immunity against leptospirosis; 

in particular, pathogenic mechanisms in kidney and lung, identification of adhesion proteins 

and role of cell-mediated immunity against leptospirosis. However, the molecular mechanism 

still remains inadequately understood due to lack of genetic tools to study pathogenic 

Leptospira. The whole-genome sequences of pathogenic Leptospira have been completed. 

More recently, random mutagenesis in pathogenic Leptospira has been successful using the 

Himar1 mariner transposon. Genome information and this technique will facilitate the 

identification of virulence factors as well as the understanding of the pathogenesis of 

leptospires, which is promising to develop a new effective vaccine for leptospirosis. 

Transplacental infection occurs, but the rate of fetal transmission and the type and frequency 

of fetal complications are unknown. 23-24 In one review of 14 pregnancies with active maternal 

infection, there were 8 spontaneous abortions, 4 infants with active infection, and 2 healthy 

neonates.23 Another series of 11 cases noted risk of abortion or fetal death of over 50 percent.24 

Information on sequel in surviving neonates is sparse. 

Different strains of Leptospira may vary in their ability to cause disease and to jump between 

species. It is a direct zoonotic disease caused by spirochetes belonging to different pathogenic 

species of the genus Leptospira. Large number of animals acts as carriers or vectors. Human 

infection results from accidental contact with carrier animals or environment contaminated 

with leptospires. The primary source of leptospires is the excretor animal, from whose renal 

tubules leptospires are excreted into the environment with the animal urine.  

The clinical symptoms, particularly in the initial phase, are not specific and can limit to a flu-

like syndrome or "dengue-like" making diagnosis often difficult. It is then necessary to look 

carefully for clinical (muscle pain, cough, conjunctival involvement, jaundice) and biological 

arguments (thrombocytopenia, cholestasis, rhabdomyolysis, frank elevation of CRP) that will 

help to diagnose leptospirosis and lead to quick antibiotic therapy before the progression to a 

severe ictero-haemorrhagic (Weil's disease) or respiratory form associated with significant 

mortality. These include myalgia (muscle pain), chills, and headaches in the early stages 

Symptom onset often occurs abruptly after the 2- to 20-day incubation period. Direct tissue 

injuries from leptospire invasion and toxins, which have been theorized yet never clearly 

elucidated, characterize the acute phase. Symptoms then abate with cessation of the systemic 
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proliferation of leptospires. The second or immune phase is characterized by increasing 

antibody titers and inflammatory infiltration of affected organ systems. Aseptic meningitis 

and renal dysfunction are hallmarks of the immune phase. Symptoms may persist for 6 days 

to more than four weeks, with a mean duration of 14 days. Approximately 10% of patients 

diagnosed with leptospirosis develop signs of Weil disease. The classic definition of Weil 

disease is severe leptospirosis presenting with jaundice, renal failure, and pulmonary 

hemorrhage. Mortality rates among these patients is 10%, despite care in an Intensive Care 

Unit (ICU), and even higher in regions with less sophisticated care. Severe, fatal cases of 

leptospirosis may occur without associated jaundice. Typical symptoms of the disease are flu-

like: fever, headache, muscle aches. However, some patients may have liver and kidney 

failure. Lethargy, emesis, abdominal pain, photophobia, arthralgia, cough, diarrhea, or 

constipation also may occur. The differential diagnosis for these symptoms is confounding 

and ranges from benign viral syndromes of childhood to meningitis and sepsis. 23 

Severe manifestations are associated with high morbidity and mortality rates and may 

therefore pose an important risk to public health, especially in certain high prevalence areas. 

A considerable number of infections progress to a severe form, which can present as the well-

known triad of jaundice, impaired renal function and hemorrhage, known as Weil's disease. 

The severe pulmonary form of leptospirosis (SPFL) is a less known entity and is characterized 

by intra-alveolar hemorrhage and can lead to acute respiratory failure and death when 

adequate treatment fails. Prognostic factors correlating with severity and survival of 

leptospirosis include indicators of renal failure, pulmonary involvement and electrolyte 

imbalances. The majority of leptospiral infections are either subclinical or result in very mild 

illness and patients recover without complications. In a few cases it may manifest as 

multiorgan failure where the mortality can go up to 40%.  

For diagnosis routine blood tests are usually nonspecific, hyponatremia, mild to moderately 

increased transaminases, mildly raised white blood cell count, and thrombocytopenia. 

Elevated creatine kinase may be suggestive of leptospirosis, occurring in around 50% of 

patients. Urinalysis often shows proteinuria, pyuria and granular casts, and occasionally 

microscopic hematuria. There is no adequate gold standard test for the diagnosis of 

leptospirosis, with the micro agglutination test (MAT) and bacterial culture both imperfect in 

terms of sensitivity, even when combined. Recently developed serology-based rapid 

diagnostic tests perform variably in the field, particularly in endemic areas.11 PCR-based 

molecular tests show considerable promise for rapid, accurate diagnosis but are not yet widely 

available. Pathogenic Leptospira spp. can be grown in vitro from clinical specimens including 

blood, urine and cerebrospinal fluid (CSF), though special media are required. Growth is 

usually observed in 1–2 weeks, but may take up to 3 months. A method of growing leptospires 
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on solid agar (LVW media) has been developed recently, which facilitates more rapid growth, 

isolation of single colonies, and simplified antimicrobial sensitivity testing.12 

Various complications appears in a small proportion, due to involvement of multiple organ 

system, depends upon the predominant organs involved and the case fatality ratio could be 

about 40% or more. These are: febrile illness with icterus, splenomegaly and nephritis (known 

as Weil's disease), acute febrile illness with severe muscle pain, febrile illness with pulmonary 

hemorrhages in the form of hemoptysis, jaundice with pulmonary hemorrhages, and jaundice 

with hematuria, meningitis with hemorrhages including sub conjunctival hemorrhage or 

febrile illness with cardiac arrhythmias with or without hemorrhages.  

Infection in pregnant women may be grave leading to severe fetal and maternal morbidity and 

mortality. The presentation may mimic other viral, bacterial, and parasitic infections, acute 

fatty liver, pregnancy-induced hypertension, and HELLP syndrome. Owing to the unusual 

presentation, leptospirosis in pregnancy is often misdiagnosed and under-reported. 

Preventive public education regarding hygiene, personal practices, source reduction, 

environmental sanitation, early diagnosis, and treatment of the condition are needed to avoid 

perinatal and maternal mortality. 

As treatment antimicrobial therapy is efficacious for early- and severe late-phase 

leptospirosis. Mild leptospirosis is treated with oral doxycycline (100 mg twice a day) or 

ampicillin (500 mg every 6 hours) or amoxicillin (500 mg every 8 hours). Azithromycin (1 g 

followed by 500 mg once a day for 2 days) is not inferior to and is better tolerated than 

doxycycline but is more expensive and less readily available.1 Severe leptospirosis is treated 

with intravenous penicillin (1.5 million units every 6 hours). Intravenous ceftriaxone (1g once 

a day)2 and cefotaxime (1g every 6 hours) have equivalent efficacy as penicillin for severe 

leptospirosis; parenteral doxycycline (100mg every 12 hours) is a satisfactory alternative.3 

Other used in vitro antimicrobial agents  chloramphenicol and quinolone and macrolide 

agents. The duration of antimicrobial therapy is usually 7 days. Although patients require 

monitoring for Jarisch-Herxheimer reactions during initiation of antimicrobial therapy, this 

complication is less frequently observed than with other spirochete infections. Reducing 

mortality from severe leptospirosis requires prompt triage of high-risk patients and 

aggressive supportive care for hypotension, acute renal and lung injury, and hemorrhage. 

Patients with no oliguria hypokalemic renal insufficiency have a better overall prognosis and 

can be treated by volume and potassium repletion. Timely initiation of dialysis is critical to 

prevent mortality from oliguria renal insufficiency. Continuous hemofiltration is more 

effective than peritoneal dialysis in treating infection-associated acute renal failure 
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Some atypical or delayed forms of leptospirosis occurring in the late immune phase of the 

disease are to know. Rapid diagnostic tools are currently being studied to improve diagnosis 

in remote areas and facilitate access to early treatment.  

The basic principles of prevention such as source reduction, environmental sanitation, more 

hygienic work-related and personal practices etc., are same everywhere, there is no universal 

control method applicable to all epidemiological settings. Vaccines for leptospirosis are 

routinely used in livestock and domestic animals, although they do not appear to be 

transmission-blocking.5 Investment towards identifying interventions, such as vaccines, may 

therefore yield synergistic health and societal benefits for poor populations in developing 

countries. Moreover, more sustainable practices considering ecosystems are needed for 

disease prevention. Finally, leptospirosis is a social-ecological problem, which often occurs in 

the context of social inequity. Therefore there is a critical need to evaluate and address the 

investment case for interventions that target the underlying environmental conditions and 

infrastructure deficiencies, such as open sewers in urban slum communities 22–24, in order to 

make sustainable progress against this neglected disease.  

Comprehensive understanding of the eco-epidemiological and cultural characteristics of a 

community that faces the problem of leptospirosis is an essential prerequisite for evolving an 

effective and acceptable control measure. 
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REZUMAT 

Artrita reactivă (sindromul Reiter) reprezintă o afecțiune reumatismală inflamatorie ce apare la un 

interval de 1-4 săptămâni de la o infecție cu poartă de intrare intestinală sau urogenitală. Boala 

aparține grupului de afecțiuni numite Spondilartrite, care prezintă o serie de caracteristici clinice și 

radiologice comune. Clasic se caracterizează prin triada artrită, uretrită, conjunctivită, la 80% dintre 

pacienți fiind prezent Ag HLA B27. Speciile de bacterii asociate cel mai frecvent cu apariția artritei 

reactive sunt reprezentate de Salmonella, Yersinia, Shigella și Campylobacter (în cazul porții de 

intrare digestive) și Chlamydia trachomatis (patogenul urogenital cel mai frecvent implicat), specii 

aerobe sau microaerofilice gram-negative ce conțin la nivel membranar lipopolizaharide. Sunt trei 

aspecte centrale legate de patogenia artritei reactive: prezența bacteriei sau a produșilor bacterieni 

la nivel articular, interacțiunea bacterie - gazdă și răspunsul imun local împotriva acestora. Ipoteza 

peptidelor artritogene evidențiază ideea că inflamația articulară este  declanșată de răspunsul 

limfocitelor T la antigenele specifice derivate din bacteriile trigger, aceste limfocite prezentând un 

fenomen de cross-reactivitate cu o serie de peptide derivate din antigenele self. Bacteriile 

declanșatoare ale bolii prezintă constituienți care au o structură asemănătoare cu proteinele gazdei; 

acest mimetism molecular produce un fenomen de toleranță pentru unele microorganisme, care pot 

scăpa astfel de sistemul imun al gazdei. Studii recente au indicat faptul că Ag HLA B27, pe lângă rolul 

de celulă prezentatoare de antigen, are și posibilitatea de a modula răspunsul imun; astfel această 

celulă contribuie la existența unei interacțiuni anormale dintre gazdă și bacterii. 

 
ABSTRACT 

THE INTERACTION BETWEEN INFECTIOUS TRIGGER FACTORS AND HOST 

RESPONSE IN REACTIVE ARTHRITIS 

Keywords: reactive arthritis, pathogenesis, arthritic bacteria, immune system 

Reactive arthritis (Reiter’s syndrome) is an inflammatory rheumatic disease appearing 1 to 4 

weeks after an gastrointestinal or genito-urinary infection This disease is part of the 

Spondyloarthritis group, that share several clinical and radiological features. Classically it 
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includes the triad arthritis, urethritis, and conjunctivitis, 80% of patients being positive for the 

antigen HLA-B27. The bacterial species associated with reactive arthritis are Yersinia, Salmonella, 

Shigella and Campylobacter (for the gastrointestinal gate), while Chlamydia trachomatis is the 

most common cause of arthritis associated with genital infection; all these pathogens are gram-

negative, aerobic or microaerophilic bacteria, containing lipopolysaccharide in their membrane. 

Three central aspects are important in the pathogenesis of the disease: the presence of bacteria or 

bacterial products in the joint, the bacterium-host interaction and the local immune response 

directed against these elements. The arthritogenic peptide hypothesis highlights the idea that the 

joint inflammation is triggered by a T lymphocytes response to specific antigenic peptides derived 

from the triggering bacteria and that these T cells then cross-react with self-antigen-derived 

peptides. Certain arthritic bacteria have constituents which display strong homology to proteins of 

the host; this molecular mimicry can produce tolerance of some microbes, which may thus escape 

from the immune system of the host. Recent studies indicated that in addition to its function as an 

antigen-presenting molecule, HLA-B27 might also have the possibility of modulating the 

inflammatory response; this way HLA B27 cell may contribute to an abnormal host–bacteria 

interaction. 

 

Mecanismele etiopatogeniei artritei reactive au la bază interacțiunea dintre bacterii 

(Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, Ureaplasma urealyticum, cu afectare la nivel urinar 

și Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia, cu interesare gastrointestinală), tipul de 

interacțiune dintre gazdă şi agentul patogen, precum și răspunsul imun rapid al gazdei la 

aceste bacterii observat la nivelul articulațiilor. Bacteriile se deplasează de la locul primar al 

infecției şi ajung în articulații, eludând răspunsul imun al gazdei și reuşind să supraviețuiască 

la locul primar al infecției şi în interiorul articulației. La nivelul articulaţiilor, Yersinia ajunge 

în complexul imun, enterobacteriile pătrund în macrofage, iar Chlamydia invadează 

leucocitele polimorfonucleare. Artrita reactivă se instalează la un interval cuprins între 1 și 4 

săptămâni după contractarea infecției la doar 1-15% dintre persoanele afectate, semn că un 

anumit rol îl joacă și factorul genetic (1, 3).  

Inflamaţia, care se manifestă ca o reacție locală caracterizată prin durere și prin tumefierea 

articulațiilor, este întreţinută de monocitele şi macrofagele infectate care secretă citokine 

proinflamatorii, cum ar fi interferonul-γ (INF-γ), interleukinele IL-1β,  IL-6, IL-12, IL-23 și 

factorul de necroză tumorală (TNF). Fagocitoza bacteriilor de către macrofage, sinoviocite și 

polimorfe duce la eliberarea factorilor chemotactici și la activarea sistemelor complement, 

având ca efect inflamaţia. 

Limfocitele T helper 1 (Th1) secretă IFN-γ și TNF și intervin în eliminarea bacteriilor. Un rol 

important în remiterea infecțiilor, în special în cazul bacteriilor intracelulare, îl au citokinele 

de tipul IFN-γ. În cazul artritei reactive, răspunsul antibacterian Th1, prin factorii 

proinflamatori IFN-γ, IL-2 și IL-12, este afectat în favoarea unui răspuns Th2, obținut prin 

intermediul IL-10 și IL-4, care permite supraviețuirea microbilor. Acțiunea imună a  

limfocitelor Th1 predomină în formele cronice ale artritei reactive, fiind mai puțin prezentă în 
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formele acute ale acestei afecțiuni. De asemenea, la nivelul celulelor mononucleare din 

lichidul sinovial, răspunsul citokinelor provenite din Ly Th2 pare să joace un rol esenţial în 

etiopatogenia artritei reactive, în timp ce în clonele de celule T derivate din lichidul sinovial, 

citokinele din Ly Th1 s-au dovedit a fi mai importante.  

Totuşi, nu toate bacteriile stimulează producerea de citokine cu rol în apariţia inflamaţiei. 

Astfel, proteinele de Yersinia blochează căile de semnalizare intracelulare din celulele 

afectate, mai precis factorul nuclear kB și protein-kinazele activate de mitogen, stopând astfel 

eliberarea citokinelor proinflamatorii, precum și expresia crescută a moleculelor de adeziune 

(2).  

Instalarea artritei este condiționată de răspunsul celulelor T CD4+ și CD8+ la atacul 

bacterian. Perturbarea răspunsului imun duce la un dezechilibru al producției de citokine 

Th2, ceea ce împiedică și mai mult eliminarea antigenelor de către gazdă (1).  

Pacienții cu artrită reactivă prezintă niveluri serice crescute ale citokinelor Th1, TNFα și Th17, 

niveluri mari ale IL-6 şi IL-1β în probele de lichid sinovial și dezechilibre în activitatea 

interleukinelor IL-12 și IL-10 la nivelul articulațiilor. Nivelurile scăzute ale TNF-α și IL-23 ar 

putea duce la apariţia artritei reactive, deoarece căderea căii IL-23/Th17 afectează capacitatea 

sistemului imun de a combate infecțiile. 

Infecția cu anumiţi agenți patogeni pregăteşte sistemul imunitar pentru recunoaşterea și 

atacarea anumitor antigene ale gazdei. Mecanismul implicat ar fi mimetismul molecular, prin 

care răspunsul imun al gazdei este îndreptat împotriva organismului însuși, ca urmare a 

reactivității încrucișate antigenice dintre gazdă și agentul microbian. Mimetismul molecular 

reprezintă asemănările dintre secvenţa antigenelor derivate din agenţii patogeni şi peptidele 

native umane ale gazdei, cu apariţia unei reacţii încrucişate. Astfel se formează autoanticorpi 

împotriva auto-antigenelor și implicit un răspuns inflamator greșit, care duce la afectarea 

țesutului. Anticorpii pacienților cu artrită reactivă tind să recunoască porțiunile neomologe 

ale substraturilor bacteriene. 

În cazul bacteriilor Yersinia, Shigella și Salmonella, s-a stabilit existenţa unui mimetism 

molecular între HLA B27 și moleculele bacteriene. Acest mimetism favorizează toleranța la 

aceste organisme și dificultăţi de eliminare a acestora. S-a observat apariţia unor forme 

atipice, homodimeri și heterodimeri de HLA B27, încadrate în clasa II a antigenului leucocitar 

uman HLA, care pot fi recunoscute de celulele T CD4+. Beta 2-microglobulina pare însă să 

inhibe formarea unor astfel de forme. 

Prin intermediul microscopiei şi al reacţiei de polimerizare în lanţ, Chlamydia a fost 

identificată şi în articulaţiile pacienţilor cu artrită reactivă, semn că, după invadarea tractului 

genital sau respirator, această bacterie invadează nu doar celulele epiteliale, ci şi monocitele 
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şi macrofagele, prin intermediul cărora speciile de Chlamydia sunt transportate prin fluxul 

sanguin în lichidul sinovial. După 12-24 ore agentul patogen ia forma sa activă, corpul 

reticulat, și începe să se înmulțească în interiorul celulei gazdă, fiind în cele din urmă eliberat 

pentru a disemina în continuare infecția. La fel, lipopolizaharide de Salmonella şi Yersinia au 

fost identificate în lichidul sau în membrana sinovială a pacienţilor cu artrită reactivă, deşi 

bacteriile intestinale patogene nu reuşesc să supravieţuiască mult timp la nivelul acesteia, 

monocitele reprezentând o resursă permanentă a bacteriilor prezente în ţesutul sinovial. De 

altfel, în cazurile de artrită provocată de Chlamydia, cel mai probabil bacteriile ajung în 

articulații prin intermediul monocitelor infectate. 

Aproximativ 70% sau, după alți autori, între 50% şi 80% din pacienţii cu artrită reactivă sunt 

pozitivi la antigenul leucocitar uman HLA B27. Pacienții cu HLA B27 prezintă o evoluție mai 

gravă a bolii, cu o durată mai mare a simptomelor și cu mai multe manifestări extraarticulare. 

Prezența antigenului leucocitar uman HLA B27 depinde și de agentul microbian implicat, 

fiind de doar 27% în cazul infecției cu Salmonella. HLA B27 poate face indivizii mai 

susceptibili la infecţii bacteriene, cum ar fi gastroenterita provocată de Salmonella, dar nu şi 

la dezvoltarea artritei reactive după instalarea infecţiei. În plus, anumite bacterii, cum ar fi 

Borrelia, Brucella, Hemophilus, Hafnia, Leptospira, Mycobacterium, Neisseria, 

Staphylococcus, Streptococcus, Ureaplasma sau Vibrio, provoacă artrită reactivă în absența 

HLA B27 (4,5).  

Comparativ cu pacienții HLA B27 negativi, pacienții HLA B27 pozitivi care au dezvoltat artrită 

reactivă au niveluri mai mici de IFN-γ în lichidul sinovial. Cum IFN-γ reprezintă o citokină 

extrem de importantă în eliminarea Chlamydiei trachomatis, se poate spune că pacienții HLA 

B27 pozitivi cu artrită reactivă au şanse mai reduse de a combate infecția genitală și de a 

controla diseminarea bacteriei Chlamydia la nivelul articulației (6,7).  

HLA B27 reprezintă o moleculă de clasa I a complexului major de histocompatibilitate (CMH), 

care conține 25 de glicoproteine și este codificată pe cromozomul 6p. După translație și plierea 

structurii terțiare, catenele grele HLA B27 formează structuri heterotrimerice cu β2-

microglobulină și cu peptide intracelulare derivate din proteine self, virusuri și bacterii. 

Super-locusul HLA reprezintă o regiune genomică în poziția cromozomială 6p21 care codifică 

cele șase gene HLA și alte cel puțin 132 de gene de codare a proteinelor, cu rol important în 

reglarea sistemului imunitar. Acest mic segment al genomului uman este pus în relaţie cu 

peste 100 de boli, printre care se numără poliartrita reumatoidă, psoriazisul și alte afecțiuni 

autoimune. Acest haplotip favorizează reacția încrucișată dintre antigen și gazdă, el însuși 

putând constitui o țintă pentru răspunsul imun. Imunizarea cu HLA B27 induce un răspuns 

al limfocitelor T citotoxice CD8+ care ar putea avea o reacție încrucișată cu peptidele de 
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Chlamydia, dar și cu domeniul alfa 1 al antigenului leucocitar uman HLA B27, asigurând 

astfel o autoimunizare. În cazul agenţilor patogeni Salmonella, Yersinia și Shigella, antigenul 

leucocitar uman HLA B27 a fost implicat în prezentarea antigenului la limfocitele T CD8+ 

citotoxice sau limfocitele T killer autoreactive. 

Antigenul leucocitar uman HLA B27 se leagă de peptidele din virusuri precum cel gripal, HIV 

sau Epstein-Barr, motiv pentru care se produc răspunsuri citotoxice ale Ly T, care joacă un 

rol important în răspunsul imun al organismului la aceste virusuri. Fiind o moleculă CMH de 

clasă I din complexul major de histocompatibilitate, se presupune că acesta ar putea suferi 

modificări ale proprietăților de prezentare ale antigenului, astfel încât celulele gazdă devin 

mai susceptibile la infecțiile cu agenți patogeni artritogenici şi mai puțin eficiente în 

combaterea infecției.  

Din punct de vedere structural, molecula HLA B27 se diferenţiază de alte molecule HLA prin 

catenele grele pliate lent, care formează dimeri anormali. Aceștia se acumulează în interiorul 

celulelor, în reticulul endoplasmatic, ducând la un răspuns mai intens al proteinelor nepliate 

care activează răspunsul la stres la nivel celular și provocând o instabilitate a acestei molecule, 

cu o acumulare a homodimerilor HLA B27 și a beta-2 microglobulinei și cu o activare 

ulterioară a proceselor inflamatorii. Catenele grele pliate anormal provoacă o congestie la 

nivelul compartimentelor celulare, fapt care determină activarea unui mecanism de stres 

cunoscut sub numele de ”răspuns al proteinei eronat împachetate”, care la rândul său 

declanşează o serie de procese de semnalizare, culminând cu o reacție proinflamatorie care 

poate duce la instalarea artritei reactive. 

Experimental, s-a demonstrat existenţa unui mimetism molecular între alelele HLA B27 și 

bacterii. Majoritatea agenţilor microbieni care provoacă artrita reactivă afectează ţesutul 

articular prin intermediul citokinelor produse prin transactivarea genelor gazdă de către 

produşii bacterieni. Toleranța imună este perturbată de mimetismul molecular dintre 

antigenele gazdă și antigenele bacteriene, ajungându-se astfel la leziuni autoimune (3, 8).  

Peptidele intervin în etiopatogenia artritei reactive prin faptul că, dată fiind asemănarea 

acestora cu peptidele microbiene, proteinele self pe care le prezintă antigenul leucocitar uman 

HLA B27 pliat devin ținta celulelor T CD8+ autoreactive. Aminopeptidazele intervin în 

procesarea proteinelor citoplasmatice pentru a se prezenta în moleculele de clasă I a 

complexului major de histocompatibilitate de pe suprafața celulei. Funcția căilor clasei I a 

CMH este accea de a prezenta sistemului imun proteinele citoplasmatice, astfel încât peptidele 

derivate din tumori sau din infecții să poată fi detectate de către celulele CD8. Celulele T 

provoacă o citotoxicitate care duce la cronicizarea inflamației. Markerii răspunsului 
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proteinelor nepliate predispun la o expunere mai mare la citokine proinflamatorii de tipul 

IFN-𝛾 (7). 

Cum și pacienții care nu prezintă antigenul leucocitar uman HLA B27 pot avea artrită reactivă, 

a fost investigat și rolul factorilor microbieni care persistă și se infiltrează la nivelul 

articulațiilor. Astfel, la Salmonella, proteina membranei externe reușește să stimuleze 

producția de interleukine IL-17 sau IL-23 în celulele imune sinoviale (9, 10).  

Se presupune că existenţa unui mediu intracelular modificat la nivelul celulelor care prezintă 

HLA B27 ar putea explica capacitatea anumitor bacterii de a persista în organism, iar scăderea 

producției de oxid nitric în celulele care exprimă HLA B27 ar putea determina o eliminare mai 

redusă a microbilor (11).  

Bacteriile care persistă la nivelul articulațiilor pot rămâne nedetectate de către sistemul 

imunitar, membrana sinovială prezentând un număr redus de celule aparţinând sistemului 

imun. În plus, mediul hipoxic al articulațiilor inflamate constituie un microclimat ideal pentru 

Chlamydia sau alte bacterii anaerobe. De aceea, infecţiile de la nivelul articulaţiilor sunt greu 

de îndepărtat, necesitând de regulă debridare şi irigare, însoţite de tratament de durată cu 

antibiotice. De asemenea, bacteriile persistente au un metabolism modificat, cu structuri 

aberante și cu o stopare reversibilă a dezvoltării, ceea ce face dificilă cultivarea bacteriile 

prelevate din țesutul sinovial. În plus, celulele gazdă nu sunt distruse prin liza bacteriilor 

persistente (2). Persistenţa bacteriilor şi prezenţa materialului antigenic în articulațiile 

pacienților cu artrită reactivă este şi motivul pentru care unele protocoale terapeutice 

recomandă tratamentul prelungit cu antibiotice (12).  

În cazul artritelor reactive provocate de enterobacterii, nu s-a putut demonstra persistența 

acestora la nivelul articulaţiilor. La nivel intraarticular, s-au descoperit cel mult antigene şi 

ADN. Chlamydia însă a putut fi identificată la nivelul articulaţiilor prin evidențierea unor 

transcripte primare de acid ribonucleic ribozomal. ARN-ul de Chlamydia trachomatis a fost 

identificat în biopsiile unor pacienți cu artrită reactivă cu o durată a bolii mai mare de 36 de 

luni (2).  

În infecţiile cronice persistente, Chlamydia devine nedetectabilă de către sistemul imun în 

urma reglării negative a expresiei anumitor gene, cum ar fi gena proteinei membranei externe 

omp1 și CMH din celulele infectate, sau din cauza unei expresii crescute a proteinei de șoc 

termic 60 (HSP60), care inhibă apoptoza celulelor infectate cu Chlamydia. Inhibarea 

apoptozei celulelor gazdă se poate produce şi prin implicarea directă a domeniilor de apoptoză 

corespunzătoare familiei receptorilor TNF. Prin eliberarea de TNFα, monocitele infectate cu 

Chlamydia pot induce apoptoza LyT autologe. Studiile in vitro au demonstrat că anticorpii 

monoclonali din proteina principală a membranei externe pot neutraliza infecțiile cu 
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Chlamydia trachomatis și Chlamydia muridarum. Proteina principală a membranei externe 

intervine în protecția imună prin stimularea celulelor B și prin producerea de anticorpi 

neutralizanți. Cum în Chlamydia trachomatis proteina principală a membranei externe este 

expusă la suprafață și reuşeşte să producă anticorpi în ţesuturile gazdă infectate, un vaccin 

pentru prevenirea infecției cu acest patogen devine astfel realizabil (13).  

Complexele antigen-anticorp care se formează în urma răspunsului imun împotriva 

microbilor sau a fragmentelor acestora, cum ar fi peretele celular de lipopolizaharide, pot 

provoca inflamație. Lipopolizaharidele produse de bacterii joacă un rol important în 

declanşarea artritei reactive, deoarece sporesc virulenţa bacteriilor. În cazul artritei reactive 

provocate de Yersinia enterocolitica, monocitele produc în mod constant o formă de 

membrană activă la lipopolizaharide, iar în serul și în lichidul sinovial al pacienților cu artrită 

reactivă indusă de Salmonella există anticorpi care acționează împotriva lipopolizaharidelor. 

Lipopolizaharidele, ca parte a peretelui celular, precum şi proteinele de șoc termic de 

Chlamydia sunt recunoscute ca stimuli străini conservați evolutiv de către Toll-receptorii 

corespunzători, care duc la activarea celulară. Lipopolizaharidele de Chlamydia reprezintă un 

stimulant destul de slab al Toll-receptorilor, fapt care explică evoluţia clinică mai puțin activă 

a infecției bacteriene cronice (2). 

Unele bacterii deţin un aparat secretor prin care proteinele efectoare bacteriene sunt injectate 

în matricea citoplasmatică a celulei gazdă, obţinându-se astfel o creştere a virulenței 

bacteriilor patogene. Un astfel de aparat de secreție de tip III este întâlnit la Chlamydia, 

Yersinia şi Salmonella, cu modificarea drastică a expresiei genelor celulelor gazdă infectate. 

Din păcate însă, pierderea virulenței poate duce la persistență, după cum o demonstrează 

experimentele pe Salmonella enterica. De asemenea, persistenţa bacteriei Chlamydia, un 

agent patogen intracelular, depinde de supraviețuirea celulelor gazdă, motiv pentru care 

aceasta se caracterizează printr-o virulență mai scăzută și printr-o persistență mai mare. De 

altfel, Chlamydia trachomatis a reprezentat singurul organism funcţional identificat la 

nivelul articulației, fiind depistate antigene, ADN şi ARN bacterian în lichidul şi în ţesutul 

sinovial al articulaţiilor afectate. Nu întâmplător, termenul ”reactiv” din denumirea de artrită 

reactivă reflectă modul în care această boală a fost considerată la început o reacţie autoimună 

neinfecţioasă faţă de bacterii, doar pe baza imposibilităţii, care s-a dovedit doar o dificultate, 

de a preleva vreun agent patogen din articulaţiile afectate (2, 7, 12). 

Toll-receptorii cu rol în recunoașterea agenților patogeni, în activarea răspunsului imun la 

nivel celular și în prevenirea proceselor autoimune, intervin în artrita reactivă sub forma 

receptorilor de tip TLR-4, identificați în special în studiile in vitro și TLR-2, observați mai 

mult in vivo. Astfel, deficitul de TLR-4 poate duce la proliferarea în exces a bacteriilor, iar 
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eliminarea de către gazdă a agenților patogeni este influențată de producerea de TLR-4 de 

către neutrofile (14). 

După o infecție prealabilă, în urma căreia capătă imunitate în mod natural împotriva 

agentului bacterian, prin îmbolnăvire, vaccinare (ex. pentru Salmonella) sau printr-o a doua 

expunere la aceeași bacterie, antigenele microbiene se instalează și în țesutul sinovial. Reacția 

imediată, indusă de celulele CD4+ cunoaște la nivel clinic manifestările unei artrite acute. 

În cazul artritei reactive se inhibă acţiunea citokinelor Th1, prin interferonul 𝛾, interleukina 2 

și IL-12, iar acţiunea predominată a Ly Th2, prin IL-4 și IL-10, contribuie la persistența 

bacteriilor în articulații. Genotipurile factorului de necroză tumorală, corelate cu o producție 

scăzută de IFN-𝛾 și TNF-α, observate la pacienții cu artrită reactivă, par să explice existenţa 

acestui dezechilibru între Ly Th1 şi Th2. 

Nivelurile scăzute de TNF-α s-au corelat cu o durată mai mare a bolii, motiv pentru care se 

presupune că funcţionarea defectuoasă a sistemului imunitar înnăscut face ca agenţii 

antibacterieni să ajungă în lichidul sinovial, la nivelul căruia se activează celulele T (15).  

Infecțiile virale ar putea declanșa reacţii autoimune și inflamație la nivelul articulaţiilor prin 

mecanisme precum mimetismul molecular (altfel spus, situsul comun gazdă – bacterie), 

activarea nespecifică (reprezentând activarea celulelor care prezintă antigene, care pot 

stimula celulele T autoreactive) şi persistența agentului infecţios, tradusă prin prezența 

constantă a antigenelor virale care declanşează răspunsul imun. Fenomenele autoimune sunt 

încurajate şi de activarea celulelor dendritice plasmocitoide, în special prin producerea unor 

niveluri ridicate de IFN de tip I, care facilitează apariţia unor răspunsuri imune aberante. 

Aceste celule dendritice stimulează acizii nucleici virali prin exprimarea intracelulară a 

receptorilor de tip TLR-7 și TLR-9, interacționând cu peptide antimicrobiene precum LL37 

(16, 17). 

Producerea diverselor citokine duce la apariţia metaloproteinazelor matriceale (MMP), cu rol 

în formarea artritei. Inhibitorul factorului de migrație al macrofagelor intervine în producerea 

unui număr şi mai mare de citokine pro-inflamatorii și a metaloproteinazelor matriceale la 

nivelul macrofagelor infectate (5).  

O serie de variante genetice ale receptorului de tip TLR-2 au fost observate în cazurile de 

artrită reactivă acută cauzate de infecția cu Salmonella enteritidis, ceea ce indică faptul că 

mecanismul etiopatogenic poate fi atribuit mai multor microorganisme care acţionează 

concomitent (7).  
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CONCLUZII 

Pe parcursul evoluţiei s-a creat un echilibru între bacterii şi organismul-gazdă. Acest 

compromis se caracterizează printr-o inflamație moderată, dar care se cronicizează, gazda 

controlând, dar nereuşind să elimine bacteriile. Afectarea funcţiei limfocitelor killer şi a 

limfocitelor T face ca sistemul imun înnăscut şi cel dobândit al gazdei să devină vulnerabil în 

faţa agenţilor patogeni, ceea ce duce la producerea în exces a citokinelor, atât la nivel local, 

cât şi la nivel sistemic şi implicit la apariţia artritei reactive. 

Antigenul leucocitar uman HLA B27 nu intervine în mod decisiv în etiopatogenia artritei 

reactive, ci doar favorizează formele cronice de boală, cu evoluţii care merg spre agravarea 

acesteia şi transformarea ei în spondilită anchilozantă. De fapt, deoarece activitatea bolii este 

mai crescută la pacienții HLA B27 pozitivi cu artrită reactivă, este mult mai probabil ca 

pacienții HLA B27 pozitivi să fie diagnosticați cu o formă uşoară a bolii care va trece 

neobservată. 
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REZUMAT 

Introducere: Pentru aparţinătorii pacienţilor decedaţi în spitale, depresia de doliu este o realitate 

cu care psihologul şi medicul curant se confruntă în fiecare zi.  

Material şi metodă: Am analizat acest fenomen psihologic pentru aparţinătorii pacienţilor 

decedaţi în Spitalul Boli Infecţioase Iaşi pe perioada anului 2018 şi care au fost asistaţi de către 

compartimentul psihologic al spitalului, la cererea lor, sau a medicului curant.  

Rezultate: În perioada ianuarie-decembrie 2018, s-au înregistrat 318 decese, ceea ce înseamnă o 

medie de 0.9/zi, tuturor aparţinătorilor, pacienţilor cu stare gravă s-a sugerat de către medical 

curant şi compartimentul psihologic asistenţă de specialitate pe perioada spitalizării cazurilor 

dificile şi admisiei în terapia intensivă. Provenienţa pacienţilor a fost echilibrată pentru rural şi 

urban, peste 10% din cazuri au fost copii şi adulţi tineri sub vârsta de 24 ani, la care manifestările 

de tip depresiv ale aparţinătorilor au fost mult mai accentuate. Cazurile cu evoluţia biologică cea 

mai rapidă ca şi meningite bacteriene, rujeolă, meningococcemia, au determinat manifestări 

psihologice mai zgomotoase şi de mai mare intensitate. Sepsisul de etiologie neprecizată şi 

bronhopneumonia au reprezentat aproape 2/3 din cazuri (70,75%), cu o medie a zilelor de 

spitalizare de 12.4 zile/pacient. 

Concluzii: Compartimentul psihologic, împreună cu medical curant, sunt confruntaţi cu cazuri de 

şoc şi depresie accentuate ale aparţinătorilor în condiţiile vârstei copilului şi adultului tânăr şi a 

unei evoluţii acute sau supraacută a bolii care a determinat decesul. 

 

Doliul este răspunsul emoţional la pierdere. De cele mai multe ori el este răspunsul la 

pierderea unei persoane iubite sau a divorțului, dar poate fi trăit şi în urma pierderii slujbei 

sau a locuinței, pierderea unui animal, a unei prietenii, pierderea sprijinului după trăirea unei 

traume, pierderea stabilității financiare, etc. 
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Suferința psihică provocată de doliu are implicații emotionale, fizice, comportamentale, 

sociale şi spirituale. În funcție de personalitatea fiecăruia, valorile familiei, cultura şi credința 

religioasă, suferința se poate manifesta diferit. Dacă modul de manifestare și de trăire este 

diferit, cercetătorii au demonstrat că procesul de prelucrare a pierderii are câteva 

stadii ordonate și previzibile: 

 Șoc și neîncredere – imediat după o pierdere sau un eveniment traumatizant, nu cred 

că evenimentul s-a întâmplat sau chiar îl neagă. 

 Tristețea –  este sentimentul sănătos și normal a fi simțit într-o situație de pierdere. 

Pot apărea de asemenea sentimente de gol interior, disperare, dorința de singurătate 

sunt de ademenea naturale în situații de pierderi importante. Ca manifestare a 

tristeții profunde, putem să plângem mult dar în timp tristețea se va sedimenta. Dar 

dacă nu se simte nici o îmbunătățire de la o zi la alta s-ar putea să ne confruntăm cu 

o depresie. 

 Vinovăția – alt sentiment comun este regretul sau vinovăția față de lucrurile care au 

rămas nespuse sau nefăcute. Am putea să ne simțim vinovați pentru ca nu am făcut 

ceva pentru a preveni pierderea chiar dacă nu era nimic de făcut, sau vinovăția față 

de sentimentele de ușurare după o boală lungă și dureroasă a celui drag. 

 Furia/enervare – deseori pierderea poate părea nedreaptă și ne face să ne simțim 

furioși sau revoltați. S-ar putea să simțim nevoia de a învinui pe cineva pentru această 

nedreptate – Dumnezeu, doctorul, persoana care a plecat de lângă noi pentru ca ne-

a abandonat, chiar și pe noi înșine. Pentru mulți, terapia pentru depășirea pierderii 

este un exercițiu pentru iertare sau pentru eliberarea de furie. 

 Frica – o pierdere semnificativă poate activa sentimente de anxietate, neputință și 

nesiguranță, mergând chiar până la apariția atacurilor de panică. Pierderea unei 

persoane dragi ne poate face să fim anxioși față de schimbările din viață cărora va 

trebui să le facem față, noi reponsabilități pe care acum le avem de înfruntat în alte 

condiții și în general teama de necunoscutul care ne așteaptă într-o nouă etapă a 

existenței noastre. 

 Simptome fizice – datorită nivelurilor intense de stres asociat cu suferință psihică 

provocată de pierdere, organismul nostru răspunde și din punct de vedere fizic nu 

doar emoțional. Probleme fizice comune pot include oboseală, greață, amețeală, 

pierdere sau câștig în greutate, dureri și insomnie. 

 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
232 

Identificarea sensului pierderii şi găsirea unui nou sens în viaţă, rămâne provocarea 

principală pentru toate persoanele îndoliate. Mecanismul de coping al persoanei care se 

confruntă cu o pierdere, este procesul de recuperare ce va permite continuarea unei vieţi 

normale în absenţa persoanei dragi. 

Rolul terapeutului: “rolul tău este de a fi prezent şi împreună cu persoana, mai curând decât 

a fi un salvator; un companion mai degrabă decât un ghid, un prieten mai degrabă decât un 

profesor” Welshons (2002) 

Terapeutul identifică mecanismele de apărare şi strategiile pe care le foloseşte persoana 

pentru a face faţă pierderii prin: 

 consiliere psihologică  

 intervenţie de criză 

 terapie suportivă – încurajarea exprimării emoţiilor şi sentimentelor 

Pierderea este un sindrom cu simptome psihologice şi semne somatice care pot evolua 

normal spre remitere sau anormal spre o tulburare mentală care trebuie abordată ca oricare 

alta tulburare mentală. Erich Lindemann (1944)  

Cercetătorii au demonstrat că procesul de prelucrare a pierderii are câteva stadii ordonate și 

previzibile (Tabel 1): 

 negarea pierderii 

 furia  

 Negocierea 

 Depresia 

 Acceptarea (Elisabeth Kübler-Ross) 
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TABEL 1 

Modelele stadiale ale doliului 

 

Doliul complicat sau patologizat 

Cercetări recente au demonstrat că simptomele de pierdere complicată formează un grup 

distinct de grupul de simptome depresive, datorită fenomenologiei particulare a simptomelor, 

particularităţilor evolutive, comorbidităţii şi răspunsului la terapie (Prigerson şi colab. 1996, 

Reynolds et al., 1999; Silverman, Johnson, & Prigerson, 2001). 

Criteriile şi simptomele doliului complicat (Tabel 2): 
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TABEL 2 

Criterii ale doliului complicat 

 
 

Indicii care duc la suspiciunea existenţei doliului complicat (Tabel 3): 

TABEL 3 

Suspiciuni ale existenţei doliului complicat 

 
Angajarea activă, empatică şi reflexivă a profesionistului în contact cu cel ce trăieşte doliul 

conduce la adaptarea modului cum subiectul îşi construieşte realitatea şi înţelesul pierderii, 

primul pas spre o intervenţie umanistă şi eficientă. 

 Empatia este capacitatea de a te transpune în locul celuilalt, de a-i simţi emoţiile, 

stările sufleteşti fiind un sprijin real.  
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 Compasiunea este sensibilitatea faţă de problema şi suferinţa celuilalt în încercarea 

de a îi alina durerea. 

Pentru aparţinătorii pacienţilor decedaţi în spitale, şocul pierderii urmat de potenţiala 

depresie de doliu este o realitate cu care psihologul şi medicul curant se confruntă în fiecare 

zi, pe care încearca să o prevină.  

Provocări ale pierderii în practica medicală: 

 Doliul anticipator se instalează atunci când o persoană dragă este suferindă de o 

boală incurabilă; 

 Doliul asociat cu experienţa personală.  

Vârsta şi sexul sunt factori de influenţă în trăirea doliului. Femeile sunt mai vulnerabile în 

fata pierderii, datorita nivelului de anxietate şi a insecurităţii legăturilor de ataşament; 

bătrânii sunt cei mai vulnerabili în trăirea doliului, în măsură în care le reaminteşte un 

deznodământ aşteptat. 

Trăsăturile de personalitate ale persoanei, precum nivelul de control şi reglare emoţională, 

rezistentă la frustrare, trăsăturile de optimism şi rezilienţa, sunt factori mediaţionali 

importanţi ai doliului; “pierderea tragică invalidează ‘lumea aşteptată’ a individului, lume care 

face ca sentimentul de securitate, predictibilitatea, încrederea sau optimismul să fie luate ca 

de la sine înţeles” Janoff-Bulman si Berg (1998). 

Cum faci faţă suferinţei provocate de pierdere? 

1.      Nu suferi în singurătate 

Cel mai important factor în vindecarea suferinţei este să ai suficient sprijin din partea familiei, 

prietenilor, credinţei, un grup de sprijin și/sau un terapeut. Împărtășirea suferinței face ca 

povara ei să fie mai ușor de suportat. 

2.      Ai grijă de tine 

Stresul pierderii îți poate afecta în mod negativ sistemul imunitar, făcându-te vulnerabil în 

fața bolilor. Acum mai mult ca niciodată ai nevoie să ai grijă de sănătatea ta fizică și 

emotională. Mintea și trupul sunt legate și vei avea nevoie de sănătate pentru a face față 

suferinței. Încercările de evitare a sentimentelor nu fac decât să amâne soluționarea suferinței 

și acceptarea pierderii, ceea ce poate duce la complicații cum ar fi depresia, anxietatea, abuzul 

de substanțe sau alte suferințe cronice. 
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3.      Consiliere psihologică 

Mulți consideră că sprijinul unui psiholog ajută la un proces sănătos de vindecare. Cu cât 

înțelegi mai bine suferința și ești mai proactiv cu atât vindecarea este mai eficientă. 

Când contactează un psiholog/consilier/terapist? (Tabel 4) 

Tabel 4 

Când contactează un consilier/terapist? 

 
TRATAMENT 

Pentru depresie există numeroase protocoale de tip cognitiv-comportamental eficiente.  

În cazul doliulului complicat cel mai eficient este (tratamentul pentru doliul 

complicat  (Complicated Grief Treatment – CGT)), o formă de psihoterapie derivată din 

terapia cognitiv-comportamentală și teoria atașamentului.  

‐ se centrează pe abordarea factorilor care împiedică adaptarea: gânduri 

disfuncționale, comportamente dezadaptative, strategii ineficiente de reglare 

emoțională.  

‐ sedințele au în centru ideea de pierdere, de vindecare, precum și elemente de 

expunere la pierdere.  

‐ Adaptarea presupune acceptarea pierderii și a consecințelor ei, revizuirea relației cu 

persoana decedată și abilitatea de imaginare a unui viitor în care se întrevede 

posibilitatea fericirii, în ciuda faptului că persoana apropiată lipsește. 

Deși există zone de juxtapunere între cele două, în mod special în ceea ce privește factorii de 

risc, particularitățile simptomatologiei și răspunsul la tratamente diferite ne determină să le 

considerăm tulburări distincte.  

În continuare există nevoie de cercetări care să elucideze rolul relațiilor de atașament în 

reglarea emoțională și fiziologică care pare a fi deficitară în doliul complicat persistent. 
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REZULTATE  

În perioada ianuarie-decembrie 2018, s-au înregistrat 318 decese, ceea ce înseamnă o medie 

de 0.9/zi. Provenienţa pacienţilor a fost echilibrată pentru rural şi urban, 10% din cazuri au 

fost copii şi adulţi tineri sub vârsta de 24 ani, la care manifestările de tip depresiv ale 

aparţinătorilor au fost mult mai accentuate. Cazurile cu evoluţia biologică cea mai rapidă ca 

şi meningite bacteriene, rujeolă, meningococcemia, au determinat manifestări psihologice 

mai zgomotoase şi de mai mare intensitate. Sepsisul de etiologie neprecizată şi 

bronhopneumonia au reprezentat aproape 2/3 din cazuri (70,75%), cu o medie a zilelor de 

spitalizare de 12.4 zile/pacient. 

CONCLUZII 

Pentru aparţinătorii pacienţilor decedaţi în spitale, depresia de doliu este o realitate cu care 

psihologul şi medicul curant se confruntă în fiecare zi. 

Compartimentul psihologic, împreună cu medical curant, sunt confruntaţi cu cazuri de şoc şi 

depresie accentuate ale aparţinătorilor în condiţiile vârstei copilului şi adultului tânăr şi a unei 

evoluţii acute sau supraacută a bolii care a determinat decesul. 

Acţiunile compartimentului psihologic şi a medicului curant sunt concentrate în vederea 

pregătirii psihologice a aparţinătorului cu scopul echilibrării psiho-emoţionale într-un 

moment extrem de dificil şi astfel a profilactizării depresiei de doliu cu tot cortegiul de 

sentimente de culpabilitate, tristeţe, izolare, etc.  
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Introducere: Boala arterială periferică, manifestare a aterosclerozei sistemice, prezintă o 

prevalenţă crescută în populaţia generală, asociată cu morbiditate şi mortalitate înaltă. Mulţi 

pacienţi dezvoltă complicaţii infecţioase sau ischemie acută a membrului inferior care necesită 

amputaţie, cu consecinţe funcţionale şi sociale importante.   

Material şi metodă: Am efectuat un studiu prospectiv pe 100 de pacienţi diagnosticaţi cu boală 

arterială periferică în diferite stadii de evoluţie, internaţi în Clinica III Medicală a Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă ”Sf. Spiridon“ Iaşi în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018. Au fost 

analizate şi corelate datele demografice, prezenţa factorilor de risc cardiovascular, prezenţa 

ulceraţiilor, comorbidităţile asociate, precum şi impactul tratamentului  medicamentos asupra 

evoluţiei bolii. Monitorizarea lotului de studiu a cuprins prelevarea testelor bioumorale, 

electrocardiogramă, măsurarea indicelui gleznă-braţ, ecocardiografia transtoracică, ecografia 

Doppler vasculară. 

Rezultate: Vârsta pacienților a variat de la 52 la 92 de ani, media lotului fiind 71,45±10,15 ani. S-

a constat ponderea mai mare a sexului masculin, mediul de provenienţă fiind predominant urban. 

Principalul factor de risc a fost fumatul. Utilizând clasificarea Fontaine şi Rutherford, majoritatea 

pacienţilor se aflau în stadiile avansate de boală, unii prezentând indicaţia de amputare în 

momentul includerii în studiu. Hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, disipidemia şi consumul 

de alcool au fost principalele comorbidităţi asociate. Aderenţa scăzută la tratament reprezintă un 

factor de prognostic negativ. 

Concluzii: Managementul bolii arteriale periferice este complex, având ca obiectiv major 

ameliorarea calităţii vieţii pacientului prin remisia sau ameliorarea sindromului algic şi 

prezervarea viabilităţii membrului afectat. Progresul tehnologic accelerat şi dezvoltarea 

cardiologiei moleculare vor oferi în viitor noi direcţii de prevenţie şi tratament. 
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ABSTRACT 

PREVALENCE OF ADVANCED PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE IN MEDICAL 

CLINICS 

Keywords: peripheral arterial disease, systemic atherosclerosis, acute ischemia, amputation 

Introduction: Peripheral arterial disease, a manifestation of systemic atherosclerosis, represents 

a disease with high prevalence and related mortality and morbidity. Lot of patients with peripheral 

arterial disease develop critical limb ischemia leading to amputation, which have a significant 

functional and social impact.  

Material and method: This prospective study included 100 patients diagnosed with different 

stages of peripheral arterial disease, who were hospitalized at ”St. Spiridon” Hospital, Internal 

Medicine Clinic, between January the 1st 2016 and December the 31st 2017. Demographic data, the 

presence of cardiovascular risk factors, clinical symptoms, associated co-morbidities and the 

impact of medication on disease progression have been analyzed and correlated. Investigations 

included bioumoral tests, electrocardiography, ankle brachial index, transthoracic 

echocardiogram and vascular Doppler ultrasonography. 

Results: Age varies between 52 and 92 years, with an average age of 71.45±10.15 years, with 

predominance of the male gender from urban residence. Smocking is the main risk factor. Using 

the Fontaine and Rutherford classification, most patients were classified as advanced stages, even 

with the indication of amputation. Hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia and alcohol use 

were the most associated co-morbidities. Low compliance with treatment has a negative prognosis.  

Conclusion: The management of peripheral arterial disease is complex, with the primary goal of 

improving the quality of life in terms of remission or reduction of pain and maintaining the viability 

of the affected limb. The accelerated technological process and the development of molecular 

cardiology will offer new possibilities for treatment in cardiovascular diseases. 

 
 

Boala arterială periferică este caracterizată prin afectare arterială obstructivă ce determină 

stenozarea progresivă a lumenului vascular și a fluxului sangvin spre membre fiind o 

manifestare a aterosclerozei sistemice (1). 

În ultimii ani datele epidemiologice au fost schimbate considerabil în ceea ce priveşte 

incidența și prevalența bolii arteriale periferice din cauza, în primul rând, a modificării 

prevalenței factorilor de risc ai aterosclerozei. Odată cu creșterea acestora, prevalența bolii 

arteriale periferice a devenit o problemă de sănătate publică, determinând costuri financiare 

importante pentru diagnostic și tratament (2). 

Prevalența arteriopatiei obliterante simptomatice se estimează ca fiind de 1% până la 1,5% la 

bărbații sub 50 ani și crește până la 5% la cei vârstnici. În cazul sexului feminin, se constată o 

prevalență mai redusă și evoluţie clinică mai lentă.  
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Afectarea vasculară crește direct proporțional cu vârsta și este estimată la 2,5% la persoanele 

cu vârsta cuprinsă între 40-59 de ani și până la 18,8% la cei între 70-79 de ani. Aproximativ 

50% dintre persoanele afectate sunt încă asimptomatice (3). 

Studiile au demonstrat că prezența afectării vasculare periferice reprezintă un semn 

important al afectării concomitente cerebreale și coronariene. Etiologia bolii vasculare 

periferice este considerată în principal aterosclerotică, iar factorii de risc ai aterosclerozei 

(fumatul, hipercolesterolemia, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială etc) au rol important 

în apariția și evoluția progresivă. Peste 90% dintre pacienţii cu afectare vasculară periferică 

au ca principal factor de risc prezent sau în antecedente fumatul.  De asemenea, ca factori de 

risc independenți pentru boala arterială periferică au fost enumerați markerii biologici ai 

inflamaţiei (proteina C reactivă, fibrinogenul plasmatic) (4). 

Boala arterială periferică are o evoluție cronică și progresie lentă, cu stenzarea arterelor și 

apariția simptomatologiei. Adesea se pot asocia evenimente acute (tromboză și/sau embolie) 

ce determină, în absența unui tratament adecvat și precoce, evoluție nefavorabilă (5). 

Mortalitatea în cazul pacienților cu patologie cardiovasculară asociind afectare vasculară 

periferică, la 10 ani, este de aproximativ 61% în cazul pacienților de sex masculin şi 33% în 

rândul pacienților de sex feminin, reprezentând un risc relativ de aproximativ 3,3 în cazul 

bărbaților și respectiv 2,5 la femei în comparație cu persoanele fără patologie vasculară 

periferică asociată (6). 

Boala vasculară periferică va continua să prezinte un interes deosebit pentru toate 

specialitățile medicale implicate în diagnosticul și tratamentul acesteia necesitând o atenție 

deosebită prin prisma manifestărilor clinice care influențează calitatea vieții, activitatea 

socială și profesională, dar și prognosticul vital al persoanelor afectate.   

Am efectuat un studiu prospectiv pe 100 de pacienti diagnosticaţi cu boală arterială periferică 

aflați  în diferite stadii de evoluţie, internaţi în Clinica III Medicală a Spitalului Clinic Judetean 

de Urgenţă ”Sf. Spiridon“ Iaşi în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018. Au fost 

analizate și corelate datele demografice, prezența factorilor de risc cardiovasculari, prezenţa 

ulceraţiilor, comorbiditățile asociate, precum și impactul tratamentului  medicamentos 

asupra evoluţiei bolii. Monitorizarea lotului de studiu a cuprins prelevarea testelor 

bioumorale, electrocardiograma, măsurarea indicelui gleznă-braţ, ecocardiografia 

transtoracică, ecografia Doppler vasculară. 

Vârsta pacienţilor a variat de la 52 la 92 de ani, media lotului fiind 71,45±10,15 ani cu o 

pondere mai mare a sexului masculin (68%) comparativ cu sexul feminin (32%) (fig. 1). 
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Din cele 100 de cazuri studiate, 59 de pacienți au fost din mediul urban (59%), iar 41 de 

pacienți (41%) din mediul rural. Persoanele de sex masculin din mediul urban au avut o 

pondere de 69,5% și cele din mediul rural de 65,85%, spre deosebire de sexul feminin dintre 

care 30,50% cazuri au fost din mediul urban și 34,15% din mediul rural (fig. 2). 

  
Fig. 1. Distribuția cazurilor în funcție 

de sex și grupa de vârstă 

Fig. 2. Distribuția în funcție de mediul de 

proveniență și sex 

Condițiile sociale și economice ale pacienților joacă un rol important în dezvoltarea bolilor 

arteriale. Majoritatea pacienților au fost cu un nivel socio-economic scăzut sau mediu ceea ce 

implică o complianță scăzută în respectarea măsurilor terapeutice farmacologice și non-

farmacologice (fig. 3). 

În ceea ce priveşte nivelul de şcolarizare, în lotul studiat, statistica arată că majoritatea 

pacienților (48%) au ca și nivel de instruire şcoala gimnazială. Acest lucru atestă un nivel 

redus de școlarizare; profesiile preponderente studiului (atât la cei care încă sunt activi, dar 

și la cei care nu mai lucrează) au fost agricultura și domeniul construcţiilor, 41% respectiv 

30%, restul de 29% activând în alte domenii (fig. 4). 

 

 

 
Fig. 3. Distribuția lotului în funcție de nivelul 

socio-economic 

Fig. 4. Distribuția lotului în funcție 

structura profesională 
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Principalele  manifestările clinice au fost claudicația intermitentă, tegumentele reci și 

paresteziile la nivelul membrelor inferioare (fig. 5). 

Principalii factori de risc ai aterosclerozei și comorbidităţi asociate au fost hipertensiunea 

arterială (35%), diabetul zaharat de tip 2, dislipidemia și hiperuricemia (fig. 6, 7). De 

asemenea, în lotul studiat,  aproximativ 43% dintre pacienţi au asociat obezitate, cu un indice 

de masă corporală peste 30 kg/m2, dintre care 76,07% fiind bărbați și 20,93% femei fig. 8). 

 
Fig. 5. Distribuția lotului în funcție simptomatologia la internare 

 

  
Fig. 6. Distribuția etiologică a bolii 

vasculare periferice la sexul masculin 

Fig. 7. Distribuția etiologică a bolii 

vasculare periferice la sexul masculin 
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Biologic se decelează la mai mult de jumătate dintre pacienții examinați (64%) leucocitoză și 

creşterea markerilor specifici ai inflamației (VSH crescut la 45% dintre pacienţi și respectiv 

38% au prezentat valori crescute ale CRP-ului și fibrinogenului) (fig. 9). Concomitent, 30% 

dintre pacienți cunoscuți cu boală periferică stadiul III și IV asociază infecții cutanate cu 

Stafilococcus aureus MRSA. 

Pe perioada spitalizării pacienții au beneficiat de tratament complex instituit, asociat cu 

tratamentul de fond al patologiilor asociate și antibioterapie conform antibiogramei în cazul 

pacienților cu suprainfecţie bacteriană cutanată, ameliorând astfel sindromul infecțios și 

statusul leziunilor ulcerative. 

Managementul bolii arteriale periferice este unul complex, necesitând o echipă 

multidisciplinară formată din cardiolog, internist, chirurg vascular, infecționist și având ca 

obiectiv major ameliorarea calităţii vieţii pacientului prin remisia sau ameliorarea 

sindromului algic, precum şi prezervarea viabilităţii membrului afectat (8). 

Cu ajutorul ultrasonografiei se poate realiza o evaluare completă a teritoriilor vasculare 

interesate, fiind de multe ori prima etapă de diagnostic. Imagistica de flux 2D și color sau 

ecografia tridimensională 3D real – time, precum și întrebuințarea substanțelor de contrast 

ultrasonografice vor face ca ultrasonografia să fie o metodă și mai utilă de diagnostic neinvaziv 

(9). 

Deși mult timp boala arterială periferică a fost considerată ca o problemă minoră de sănătate, 

studiile au demonstrat că există un risc crescut de a dezvolta complicații severe în timp (10). 

  
Fig. 8. Distribuția lotului pe sexe în funcție 

de IMC 

Fig. 9. Distribuția pacienților în funcție 

de prezența sindromului inflamator 

 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
245 

Tratamentul factorilor de risc, cel farmacologic (tratamentul patologiilor asociate, 

monitorizarea atentă a acestor pacienţi), cât şi cel nefarmacologic prin sistarea fumatului, 

regim alimentar, activitate fizică adaptată toleranței fiecărui pacient, reprezintă un pas 

important în ameliorarea capacității funcționale și progresia spre ischemie critică și 

necesitatea de amputare (11). 

În cazul pacienților fumători, studiile au demonstrat un risc de 2-3 ori mai mare de apariție a 

bolii arteriale periferice în comparație cu cei nefumători, cu scăderea calității vieții, infecții 

asociate și progresia spre ischemie critică și necesitatea de amputaţie (12). Totodată, pacienții 

nefumători au o rată dublă de supraviețuire la cinci ani și risc scăzut de apariție a infarctului 

miocardic comparativ cu pacienții fumători (13). 

Infecțiile reprezintă o problemă frecventă în cazul pacienților diagnosticați cu boală arterială 

periferică, un factor negativ și cu implicații nefavorabile asupra procesului de vindecare. În 

figura 10 sunt prezentate diverse stadii de evoluţie a pacienţilor cu boală vasculară periferică 

incluşi în studiu. Printre factorii de risc asociați se numără spitalizările repetate, utilizarea 

antibioticelor cu spectru larg în exces și comorbiditățile asociate. Staphylococcus aureus 

reprezintă microorganismul cel mai frecvent izolat de la nivelul ulcerelor membrelor 

inferioare  determinând mobiditate și mortalitate semnificativă în rândul pacienților vârstnici 

și un important impact psihosocial. Literatura de specialitate relevă că mortalitatea în cazul 

pacienților diagnosticați cu S. aureus meticilino-rezistent (MRSA) este  de 3 ori mai mare 

comparativ cu  pacienții care asociază infecții cu S. aureus sensibil la meticilină (MSSA) (14). 

Spitalizarea pacientului cu boală arterială periferică stadiul III și IV are un important impact 

socio-economic fiind adesea prelungită, repetitivă și cu prognostic rezervat datorită 

comorbidităţilor asociate, necesitând o abordare interdisciplinară (15). 

De asemenea, menținerea unei igiene corespunzătoare, toaleta zilnică, control periodic atât 

în absența leziunilor trofice cât și în cazul aparițiilor ulcerațiilor, zonelor de necroză etc 

reprezintă un element important în vindecarea și evitarea complicațiilor. O atenție deosebită 

trebuie acordată pacienților diabetici deoarece este cunoscut faptul că prezintă forme mai 

severe și extinse de arteriopatie periferică.  

Referitor la strategia terapeutică datele din literatură au demonstrat că atât antrenamentul 

fizic supravegheat cât și revascularea intervențională cresc perimetrul de mers în cazul 

pacienți (16). 
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Fig. 10. Stadii evolutive avansate ale pacienţilor cu boală vasculară periferică 

Metodele terapeutice actuale pot influența favorabil evoluția clinică a pacienților. Dezvoltarea 

cardiologiei moleculare cât şi progresul tehnologic accelerat vor oferi în viitor noi direcţii de 

tratament în patologia cardiovasculară. Terapia genică și terapia cu celule stem destinate a 

stimula angiogeneza par a fi alternative promițătoare pe viitor la tratamentul standard actual. 
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Cuvinte cheie: fungi, rezistență, antifungice 

REZUMAT 

Introducere: Sunt izolate și analizate susceptibilitățile la preparatele antifungice a 356 tulpini de 

Candida sp. din diversele secreții patologice ale pacienților și două tulpini de Kryptococcus 

neoformans din plagă și spută. 

Material și metode: În perioada ianuarie 2016 – mai 2019 au fost identificate un număr de 358 

produse patologice cu fungi. În paralel cu izolarea tulpinilor de fungi, am urmărit și izolarea 

tulpinilor bacteriene asociate. Izolarea fungilor s-a făcut pe mediul Sabouraud, iar pentru 

identificare și antifungigramă s-au utilizat galeriile Fungifast și metoda automată Vitek2C. S-a 

recoltat și cultivat sânge (compatibil cu sistemele automate Bactec și Automated Blood Culture 

Systems model TDR-X) pentru hemoculturi de la 12 adulți.  

Rezultate: Am constatat predominanța speciilor de Candida albicans (74,86%), iar la speciile 

nonalbicans incidența a fost: Candida tropicalis (6,42%), Candida parapsilosis (6,14%), Candida 

glabrata (3,91%), Candida krusei (2,23%). Testarea antifungicelor a indicat următoarele spectre 

de rezistență dobândită: Itraconazol – 4,94% pentru izolatele de Candida albicans și Candida 

tropicalis. Candida tropicalis a prezentat cea mai mare rezistență cumulativă la trei antifungice 

(10,75%). Un număr de 54 de tulpini de Candida albicans au prezentat asocieri bacteriene, cea mai 

frecevntă asociere microbiană fiind de Candida albicans + Pseudomonas aeruginosa (12 asocieri), 

urmată de Candida albicans + Klebsiella pneumoniae (10 asocieri). Am remarcat o asociere de trei 

specii microbiene Candida glabrata + Staphylococcus aureus + Enterococ sp. 

Concluzii: Rezistența cel mai des întâlnită printre speciile de Candida s-a întregistrat la 

Itraconazol. Asocierea Candida albicans cu Pseudomonas aeruginosa a fost mai frecventă urmată 

de Candida albicans cu Klebsiella pneumoniae.  
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ABSTRACT 

MICROBIOLOGICAL STUDY OF FUNGAL SPECIES ISOLATED FROM PATIENTS 

HOSPITALISED IN AN EMERGENCY HOSPITAL 

Keywords: fungi, resistance, antifungals 

Introduction: 356 Candida sp. strains from various pathological secretions and two strains of 

Kryptococcus neoformans from wounds and sputum, were tested for susceptibility to antifungal 

preparations. 

Materials and methods: Between January 2016 – May 2019, 358 pathological products 

containing fungi were identified. In parallel with the isolation of fungal strains, we also sought to 

isolate the associated bacterial strains. The fungi were isolated on Sabouraud medium.  Fungifast 

galleries and the Vitek2C automated method were used for identification and antifungigram. Blood 

was drawn (compatible with the Bactec automated systems and Automated Blood Culture Systems 

model TDR-X) for hemocultures from 12 patients. 

Rezults: We noticed that the predominant species was Candida albicans (74.86%) followed by 

Candida tropicalis (6.42%), Candida parapsilosis (6.14%), Candida glabrata (3.91%) and Candida 

krusei (2.23%). The testing of antifungals indicated resistance to Itraconazole – 4.94% for Candida 

albicans and Candida tropicalis. Candida tropicalis had the highest cummulative resistance to 

three antifungals (10.75%). 54 Candida albicans strains showed bacterial association: Candida 

albicans + Pseudomonas aeruginosa (12 associations) and Candida albicans + Klebsiella 

pneumoniae (10 associations). An association between three microbial species was also observed: 

Candida glabrata + Staphylococcus aureus + Enterococ sp. 

Concluzions: The most common resistance among Candida species was to Itraconazole. The most 

frequent association was between Candida albicans and Pseudomonas aeruginosa followed by 

Candida albicans + Klebsiella pneumoniae. 

 

INTRODUCERE 

Infecțiile fungice, în special micotice se manifestă ca o nouă provocare medicală, incidența 

acestora crescând considerabil. Fungii au distribuție ubicuitară în natură (se găsesc pe sol, în 

resturi organice, în apă). Fungii pot fi saprofiți, condiționat patogeni sau patogeni și pot cauza 

infecții pe cale exogenă sau endogenă, infecții superficiale sau invazive (sistemice).  

În ultimii ani s-a constatat o creștere a incidenței infecțiilor fungice mai ales în secțiile de 

terapie intensivă, fiind cauză de sepsis nozocomial, cu evoluție și prognostic imprevizibile. De 

aceea se impune ca diagnosticul microbiologic țintit și tratamentul eficient să fie efectuate cât 

mai repede. 

MATERIAL ȘI METODE  

În perioada ianuarie 2016 – mai 2019 au fost recoltate un număr de 358 produse patologice: 

secreții plagă, secreții traheo-bronșice, lichide peritoneale, vârfuri de cateter, sonde de 

intubație oro-traheală, sânge, spute. În paralel cu izolarea tulpinilor de fungi, am urmărit și 

izolarea tulpinilor bacteriene asociate. Izolarea fungilor s-a făcut pe mediul Sabouraud, iar 
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pentru identificare și antifungigramă s-au utilizat galeriile Fungifast (reacție colorimetrică și 

metoda punctelor de ruptură) și metoda automată Vitek2C, având softul cu versiunea 8.01 ce 

identifică și Candida auris (metoda punctelor de ruptură). S-a recoltat și cultivat sânge 

(compatibil cu sistemele automate Bactec și  Automated Blood Culture Systems model TDR-

X) pentru hemoculturi de la 12 adulți. Antibioticele antifungice incluse în cardul de testare al 

Vitekului sunt: Amfotericină B, Fluconazol, 5-Flucitozină, Voriconazol, Caspofungin, 

Micafungin. Fungifastul detectează susceptibilitatea la: Amfotericină B, Fluconazol, 5-

Flucitozină, Voriconazol, Itraconazol.  

REZULTATE 

Am urmărit prevalența subtipurilor de fungi identificate și am constatat predominența 

speciilor de Candida albicans/74,86%, iar la speciile nonalbicans incidența a fost: Candida 

tropicalis/ 6,42%, Candida parapsilosis/6,14%, Candida glabrata/3,91%. Am izolat două 

tulpini de Cryptococcus neoformans. Un număr important de asocieri de tipul fung + bacterie 

(coc, bacil) am izolat – 74, iar majoritar au fost asocierile Candidei albicans + Pseudomonas 

aeruginosa (12). Speciile de Candida izolate sunt mai frecvent rezistente la Itraconazol (ITR) 

- 20 tulpini, urmat de Voriconazol (VOR) – 10, Fluconazol (FLU) – 8 și doar 3 tulpini 5-

Flucytosine R și Amfotericină B – 2 R. Două tulpini de Cryptococcus neoformans au fost 

identificate, dintre care una a fost rezistentă la Fluconazol, 5-Flucytosine și Itraconazol.  

CONCLUZII  

Candida albicans este levura cel mai des izolată din fiecare proba patologică. Rezistența cel 

mai des întâlnită printre speciile de Candida s-a întregistrat la Itraconazol. Asocierea Candida 

albicans cu Pseudomonas aeruginosa a fost mai frecventă, urmată de Candida albicans cu 

Klebsiella pneumoniae.  
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EPIDEMIOLOGIE 

Până în anii 1990, Enterobacteriaceae-le rezistente la carbapeneme (CRE) erau aproape 

inexistente, dar astăzi sunt frecvent întâlnite în spitalele din multe ţări. Klebsiella 

pneumoniae producătoare de KPC a fost prima enterobacterie rezistentă la carbapeneme 

apărută, apoi s-a răspândit pe tot globul și este actualmente endemică în SUA, Israel, Grecia 

și Italia. Recent, Enterobacteriaceae producătoare de betalactamaze NDM și K. pneumoniae 

producătoare de OXA-48 au diseminat din Asia de Sud și, respectiv, din Africa de Nord. Aceste 

tulpini sunt cel mai frecvent rezistente la toate beta-lactaminele, inclusiv carbapeneme, și la 

alte clase de antibiotice (1, 2). 

Prevalența în creștere a bacteriilor producătoare de carbapenemaze este îngrijorătoare 

datorită răspândirii rapide a elementelor genetice mobile conținând genele pentru 

carbapenemază, a opțiunilor terapeutice limitate pentru infecțiile produse de aceste 

organisme și a mortalității ridicate asociate cu aceste infecții (3). 

Infecțiile determinate de bacteriile Gram-negative multidrog-rezistente (MDR, rezistente la 

cel puțin 1 agent din cel puțin 3 clase de antimicrobiene), cu rezistență extinsă la antibiotice 

(XDR, rezistente la cel puțin 1 agent din toate clasele de antimicrobiene, cu excepția a maxim 

2) și panrezistente (PDR, rezistente la toate clasele de antimicrobiene) reprezintă în prezent 

o amenințare majoră la nivel mondial, atât pentru pacienți cât  și pentru sistemele de sănătate. 

K. pneumoniae, Acinetobacter baumannii și Pseudomonas aeruginosa producătoare de 

carbapenemaze cauzează preponderent bacteriemii și pneumonii asociate ventilației invazive, 

dar și infecții de tract urinar, în special în sudul Europei, dar și în Asia de Sud-Est (4). 

Nivelurile actuale de rezistență la antimicrobiene (AMR) în România sunt îngrijorătoare. 

Nivelurile AMR raportate pentru principalele bacterii izolate de la om sunt foarte mari și/sau 

în creștere comparativ cu majoritatea țărilor UE. Mai mulți factori contribuie probabil la 
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situația actuală. Consumul mare de antimicrobiene în medicina umană și utilizarea frecventă 

a agenților antimicrobieni de rezervă cu spectru larg sunt îngrijorătoare. Există, de asemenea, 

probleme la nivel de infrastructură în spitale, lipsuri în competențele personalului medical, o 

colaborare insuficientă între clinicieni, microbiologi și epidemiologi și o colaborare limitată 

între medicina umană și cea veterinară în ceea ce privește AMR (5). 

Infecțiile determinate de Enterobacteriaceae rezistente la carbapeneme (CRE) sunt asociate 

cu o mortalitate ridicată, în principal din cauza întârzierilor în administrarea tratamentului 

eficient și a disponibilității limitate a opțiunilor terapeutice.  

Potrivit ultimului raport publicat de EARS-Net (Agenția Europeană de Monitorizare a 

Rezistenței la Antibiotice), în anul 2017 în România au fost raportate 510 cazuri de  tulpini de 

E. coli rezistente la carbapeneme, aflându-se astfel pe locul 3 în Europa, după Cipru și Grecia 

(în creștere față de anul 2016, atunci când au fost raportate 411 tulpini). În ceea ce privește 

tulpinile de K. pneumoniae, atât în anul 2017 cât și în anul 2016 au fost raportate 334 cazuri 

rezistente la carbapeneme, România situându-se astfel pe locul 3 în Europa (după Grecia și 

Italia) (6). 

Deși procentul de rezistență la carbapeneme a rămas la niveluri scăzute pentru majoritatea 

țărilor în 2015, rezistența la carbapeneme la nivelul UE a crescut semnificativ în ultimii patru 

ani, de la un procent mediu ponderat de 6,2% în 2012 la 8,1% în 2015 și peste 10% pentru 

tulpinile de K. pneumoniae, în anul 2017 (6). Marea majoritate a speciilor rezistente la 

carbapeneme au avut o rezistență suplimentară la fluorochinolone, cefalosporine de a treia 

generație și aminoglicozide (7). 

FACTORI DE RISC 

Dintre factorii de risc pentru colonizarea cu bacterii producătoare de ESBL în timpul 

spitalizării, menționăm: 

‐ Spitalizări recente; 

‐ Severitatea bolii; 

‐ Timpul petrecut în unitatea de terapie intensivă; 

‐ Intubația și ventilația mecanică; 

‐ Cateterizarea urinară sau arterială; 

‐ Consumul anterior de antibiotice; 

‐ Infecțiile tractului urinar. 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
253 

Factori de risc pentru colonizarea/infecția cu Enterobacteriaceae producatoare de 

carbapenemaze (CPE): 

Riscul este maxim pentru pacienții care: 

‐ au fost anterior purtători de CPE (ultimele 12 luni); 

‐ au fost îngrijiți în ultimele 12 luni fie în aceleași saloane cu pacienți 

infectați/colonizați cu CPE, fie de către personalul care i-a îngrijit pe aceștia (8).  

Alți factori de risc sunt:  

‐ internare în spitale cu prevalență semnificativă a CPE, mai ales dacă a fost o internare 

prelungită sau dacă pacientului i s-au efectuat multiple proceduri invazive (montare 

de catetere venoase, tuburi de dren, sonde urinare); 

‐ tratamentul antibiotic recent, mai ales carbapeneme, dar și alte antibiotice (corelație 

descrisă pentru cefalosporine, chinolone, piperacilină, metronidazol) (8). 

Factori de risc asociați cu o mortalitate ridicată : 

‐ vârsta peste 65 ani; 

‐ sexul masculin; 

‐ internarea într-o secție de terapie intensivă/ventilație invazivă în ultimele 3 luni; 

‐ spitalizări sau utilizarea de antibiotice în ultimele 6 luni; 

‐ imunodeficiențe (transplant de sânge sau de organe, diabet zaharat, dializă, 

intervenții chirurgicale sau alte proceduri invazive); 

‐ valori ale scorului de comorbiditate Charlson ≥5 (9) sau chiar ≥3 (10); 

‐ valori ale scorului de bacteriemie Pitt >4; 

‐ utilizarea de corticoterapie; 

‐ insuficiență respiratorie acută sau șoc septic (11). 

MECANISME DE REZISTENȚĂ 

Rezistența Enterobacteriaceae-lor la carbapeneme poate fi intrinsecă (cum este cazul Proteus 

spp., Providencia spp., şi Morganella spp. față de imipenem) sau dobândită, determinată de: 

• Producerea unei beta-lactamaze de tip ESBL (betalactamază cu spectru extins) sau AmpC 

asociată cu scăderea pătrunderii antibioticului în celula bacteriană (perturbarea funcționării 

porinelor): acest mecanism afectează mai ales activitatea ertapenemului. Impactul 
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epidemiologic al acestui mecanism este redus, deoarece respectiva subpopulație bacteriană 

are un ritm redus de multiplicare.  

• Producția de carbapenemaze: este de regulă asociată cu multirezistență la antibiotice. Inițial 

cunoscută ca modalitate de rezistență cu răspândire clonală asociată unor gene cromozomale, 

recunoaște o schimbare radicală după anii 1990, când încep sa fie detectate carbapenemazele 

codificate plasmidic, cu transmitere între bacterii aparținând aceleiași specii sau unor specii 

înrudite (4,12). 

Există mai multe tipuri de carbapenemaze codificate plasmidic, cu distribuție geografică 

inițial specifică, dar în curs de estompare datorită globalizării (4). 

Clasificarea Ambler împarte betalactamazele în: 

‐ Clasa A (β-lactamaze serice): KPC-2 – KPC-20; 

‐ Clasa B (metalo-β-lactamaze): NDM-1– NDM-12; VIM-1 – VIM-41; IMP, GIM-1; 

‐ Clasa C (lactamaze AmpC, fără să includă și carbapenemaze); 

‐ Clasa D (oxacilinaze): OXA-48 like (OXA-48, OXA-162, OXA-181 etc) (13). 

Cele mai răspândite carbapenemaze sunt: KPC, NDM, VIM și OXA-48. Carbapenemazele pot 

fi detectate în cazul multor specii diferite, cele mai frecvente fiind prezente la K. pneumoniae, 

iar distribuția lor la nivel mondial diferă foarte mult. 

Toate clasele majore de carbapenemaze au fost detectate la izolatele de K. pneumoniae din 

Romania (14,15) și analiza profilurilor de electroforeză în gel în câmp pulsat ale izolatelor de 

K. pneumoniae producătoare de OXA-48 și NDM-1 sugerează transmiterea interspitalicească 

și regională a clonelor epidemice (14). 

Mutațiile cromozomale la mai multe gene implicate în modificările lipopolizaharidului din 

peretele bacterian au fost considerate până recent ca fiind principala cauză de apariție a 

rezistenței la colistin. Apariția genei de rezistență la colistin, mediată prin gena plasmidică 

mcr-1, a ridicat un semnal de alarmă la nivel mondial din noiembrie 2015, având în vedere 

posibilitatea unei răspândiri pe orizontală. În prezent, această genă a fost raportată în 

principal în izolatele multidrog-rezistente ale mai multor specii de enterobacterii (16). 

OPȚIUNI TERAPEUTICE 

Speciile de CRE și cele producătoare de β-lactamaze cu spectru extins (BLSE) reprezintă o 

prioritate pentru Centrul de Prevenție și Control al Bolilor (CDC). Rezistența la antibiotice 

crește, probabil datorită  creșterii incidenței atât a tulpinilor BLSE și a CRE; acestea sunt 
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adesea multidrog-rezistente, lăsând puține opțiuni terapeutice și subliniind necesitatea unor 

noi agenți pentru tratarea infecțiilor grave cauzate de acești agenți patogeni.  

Cu puține excepții, enterobacteriile producătoare de carbapenemaze inactivează penicilinele 

(inclusiv combinațiile cu inhibitori de betalactamază, ca piperacilina-tazobactam) și 

cefalosporine (inclusiv cefepim). Polimixinele (colistin și polimixina B) și tigeciclina și-au 

păstrat în procent ridicat activitatea împotriva CRE. Fosfomicina și doxiciclina (sau 

minociclina) sunt active împotriva unor tulpini CRE și trebuie luate în considerare în special 

în cazul infecțiilor de tract urinar. Deși OXA-48 nu hidrolizează bine cefalosporinele, tulpinile 

de K. pneumoniae producătoare de OXA-48 produc frecvent și ESBL și de aceea sunt 

rezistente și la cefalosporine  (1). 

Opțiunile de tratament pentru infecțiile cu K. pneumoniae rezistentă la carbapeneme (CR) 

sunt limitate. Aminoglicozidele sunt active in vitro împotriva a peste 50% din izolatele K. 

pneumoniae rezistente la carbapeneme (17).   

Aminoglicozidele s-au dovedit a fi mai eficace decât polimixina B sau tigeciclina pentru 

eradicarea bacteriuriei determinate de CR K. pneumoniae. Tratamentul cu o schemă care 

include gentamicina a fost asociat cu o mortalitate redusă în rândul pacienților cu sepsis, 

datorită unei tulpini epidemice de CR K. pneumoniae rezistente la colistin (18,19). 

Plazocin, care face parte din noua generație de aminoglicozide și acționează prin inhibiția 

sintezei proteice prin legarea de subunitatea ribozomală bacteriană 30S, a fost evaluat în două 

studii clinice de fază III care au vizat infecțiile complicate ale tractului urinar (CUTI) sau 

pielonefrita acută (AP) și pacienții cu infecții hematologice, pneumonii bacteriene 

nosocomiale sau la pacienții asistați respirator. Aminoglicozidele sunt adesea folosite pentru 

a trata CRE, deoarece aceste medicamente sunt bactericide împotriva acestora; totuși, 

creșterea rezistenței datorată prezenței genelor care codifică enzimele modificatoare de 

aminoglicozide (AME) a ridicat o problemă importantă,  deoarece aceste organisme poartă de 

obicei multipli determinanți de rezistență (20). 

Plazocin este activ in vitro pe CRE producătoare de o varietate de carbapenemaze/β-

lactamaze, cu CMI semnificativ mai mici comparative cu alte aminoglicozide (21). 

Dintre noii derivați de tetracicline, Eravaciclina, un antimicrobian care se leagă de ribozomul 

bacterian și inhibă astfel sinteza proteică, similar din punct de vedere structural cu 

tetraciclina, este activ împotriva Enterobacteriaceae-lor, inclusiv speciile producătoare de 

KPC, OXA și NDM, care sunt rezistente la carbapeneme (21,22).   

Până în prezent, au fost efectuate patru studii de fază 3 care au studiat efectul eravaciclinei 

asupra microorganismelor MDR, care au demonstrat o bună performanță în tratamentul 
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infecțiilor intra-abdominale complicate, însă un efect suboptimal în tratamentul infecțiilor de 

tract urinar complicate, ridicând astfel probleme în ceea ce privește o posibilă penetrabilitate 

scăzută la nivelul tractului urinar (23). 

Avibactam (diazabiciclooctanonă-DBO), este un nou inhibitor de β-lactamaze, care în 

combinație cu Ceftazidima, Ceftarolina (studii de fază II) sau Aztreonam (studii de fază I) 

reprezintă una dintre puținele opțiuni terapeutice cu activitate anti-CRE ce produc KPC. 

Spectrul de activitate este reprezentat în principal de bacteriile Gram-negative ce exprimă β-

lactamaze de clasa A, C, D (în combinație cu Ceftazidima/Ceftarolina) sau B (atunci când este 

utilizat în combinatie cu Aztreonam – care nu este hidrolizat de MBL) (24). Totuși, în anul 

2017 au fost raportate primele 3 cazuri de K. pneumonie rezistentă la Ceftazidim&Avibactam, 

după un tratament administrat timp de 10-19 zile (25). 

Meropenem-vaborbactam este o combinație nouă de antibiotic beta-lactamic/inhibitor de 

betalactamază care combină o carbapenemă cu un inhibitor de serin-betalactamază, cu 

activitate potențială în special asupra K. pneumoniae producătoare de KPC. Meropenem- 

vaborbactam este aprobat pentru tratamentul infecțiilor de tract urinar complicate, inclusiv 

pielonefrita acută și ar putea reprezenta o opțiune terapeutică pentru infecțiile de tract urinar 

complicate cu Enterobactericeae producătoare de KPC rezistente la ceftazidim-avibactam 

(26). 

De asemenea, sunt în studiu două noi carbapeneme, FSI-1671 și FSI-1686, care au demonstrat 

activitatea împotriva microorganismelor MDR, Enterobacteriaceae, A. baumannii, și P. 

aeruginosa. În studiile efectuate pe șoareci, ambele carbapeneme au demonstrat o bună 

potență asupra acestor bacterii, în comparație cu celelalte carbapeneme testate. 

Cefiderocol, un nou antibiotic siderofor, este eficient asupra tuturor claselor de 

carbapenemaze, datorită unei modalități eficiente de a penetra membrana celulară (utilizând 

transportorii de fier ai microorganismelor), putând fi utilizat în tratamentul unei varietăți de 

bacterii gram-negative MDR sau chiar XDR, inclusiv Enterobacteriaceae producătoare de 

KPC și VIM, P. aeruginosa producătoare de MBL sau Sternotrophomonas maltophilia și A. 

baumannii producătoare de OXA (23). 

În concluzie, emergența în ultima decadă a rezistenței la carbapeneme a 

Enterobacteriaceae-lor a devenit o criză majoră de sănătate publică la nivel mondial datorită 

răspândirii rapide a acesteia și lipsei dezvoltării unor noi antibiotice. Cea mai recentă și 

îngrijorătoare este creșterea rapidă a incidenței OXA-48, în special la K. pneumoniae (27). 
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REZUMAT 

Introducere: Meningita meningococică este cea mai frecventă formă de manifestare clinică a 

infecţiei meningococice şi constituie una din principalele urgenţe medicale.  

Prezentare caz: Tânăr în vârstă de 23 ani, se internează în serviciul Boli Infecţioase în condiţii 

de urgenţă, pentru agitaţie psihomotorie marcată şi vărsături. Datele heteroanamnestice indică 

un sindrom febril pe durata celor trei zile precedente internării, însoţit de cefalee, lombalgii, dureri 

la nivelul membrelor inferioare şi tulburări de vedere, pe fondul unui consum important de alcool 

etilic, pentru care s-a recomandat tratament simptomatic la domiciliu. Evoluţia a fost nefavorabilă 

cu accentuarea sindromului confuziv şi a manifestărilor neuro-psihice şi după sistarea consumului 

de alcool, fiind transportat în serviciul de urgenţă care ridică suspiciunea encefalitei şi îl 

direcţionează spre internare. Examenul obiectiv decelează pacient necooperant, dezorientat 

temporo-spaţial, dizartric, mioză simetrică areactivă în absenţa altor semne neurologice de focar, 

discretă redoare de ceafă.  

Rezultate: Lichidul cefalo-rahidian (LCR): aspect tulbure, sangvinolent, cu glicorahie <1 mg/dl, 

proteinorahie 6288 mg/dl; frotiu primar din sediment: nenumerabile leucocite dintre care 10% 

PMN nesegmentate și 76% PMN segmentate, prezenţi numeroşi coci în diplo. Probe toxicologice din 

urină: pozitive pentru Canabis. Evoluţia sub tratament etiologic cu Ceftriaxon şi Vancomicina, 

patogenic şi simptomatic a fost rapid favorabilă clinic şi biologic, cu normalizarea parametrilor 

biochimici ai LCR după 7 zile de tratament. 

Concluzii: Consumul de droguri psihoactive poate modifica semnificativ sau masca tabloul clinic 

al meningoencefalitei acute, ridicând probleme de diagnostic diferenţial şi conducând la 

întârzierea diagnosticului. Culturile LCR negative în prezenţa cocilor în număr mare, glicorahia 

foarte mică şi evoluţia rapid favorabilă au particularizat cazul. Se impune un grad crescut de 

suspicionare a consumului de droguri la pacienţi cu manifestare neuro-psihică particulare sau 

discordante (mioză în acest caz).  
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ABSTRACT 

MENINGOENCEPHALITIS CAUSED BY NEISSERIA MENINGITIDIS AT A YOUNG 

WITH POSITIVE TOXICOLOGICAL TESTS - CASE PRESENTATION 

Keywords: meningoencephalitis, drugs, Neisseria Meningitidis 

Background: Meningococcal meningitis is the most common form of clinical manifestation of 

meningococcal infection and is one of the major medical emergencies. 

Case presentation: A 23-year-old young is hospitalized in the Infectious Disease Clinic in 

emergency conditions, for psychomotor agitation and vomiting. Heteroamnestic data indicates a 

febrile syndrome during the three days prior to admission, accompanied by headache, lumbar 

pain, lower limb pain and visual disturbances, on the background of a high ethylic alcohol 

consumption, for which symptomatic treatment was recommended at home. Evolution was 

unfavourable with accentuating confusing syndrome and neuro-psychic manifestations and after 

cessation of alcohol consumption, being transported to the emergency service that raises the 

suspicion of encephalitis and directs it for admission. The objective exam detects the patient 

uncooperatively, temporarily and spatially disorientated, symmetrical miosis is active in the 

absence of other neurological signs of outbreak, discrete stiff neck. 

Results: Cerebrospinal fluid (CSF) was cloudy, bloody, with a glucose concentration of <1 mg/dl, 

a protein level 6288 mg/dl; primary smear from the sediment: countless white blood cells which 

10% non-segmentated polymorphonuclear leukocytes (PMN) and 76% PMN segmented, many 

diplococci. Toxicological tests in urine: positive for Cannabis. Evolution under etiological treatment 

with Ceftriaxone and Vancomycin, pathogenic and symptomatic, were rapidly clinically 

favourable and biologically, normalizing the biochemical parameters of the CSF after 7 days of 

treatment. 

Conclusions: Psychoactive drug use can significantly change or mask the picture clinical 

diagnosis of acute meningoencephalitis, raising differential diagnosis and leading problems at the 

delay of diagnosis. The negative CSF cultures in the presence of large cages, very low glucose 

concentration and rapid favourable evolution have customized the case. One is required increased 

suspected drug use in patients with neuro-particular or discordant psychic (miosis in this case). 

 

INTRODUCERE 

Meningoencefalita este afecţiunea inflamatorie acută a sistemului nervos central, de diferite 

etiologii, caracterizată clinic prin sindrom infecțios și meningean asociate cu modificări ale 

constantelor LCR, cu potențial evolutiv sever, frecvent asociate cu sechele importante. 

Meningoencefalita impune un diagnostic corect precoce și o terapie promptă, constituind 

astfel una din principalele urgențe ale bolilor infecțioase. 

Cea mai utilă clasificare a meningitelor este după criteriul etiologic. Astfel, există meningite 

cauzate de: virusuri (enterovirusuri, virusuri herpetice, adenovirusuri, ș.a.m.d); bacterii 

(Neiserii, streptococi, stafilococi, bacili gram negativi/gram pozitivi, spirochete); chlamidii; 

fungi (Cryptococcus neoformans, Candida, Aspergillus); protozoare, metazoare. 

În România, meningitele virale se situează pe primul loc ca frecvență, iar cele bacteriene, chiar 
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dacă ocupă locul al doilea din acest punct de vedere, se particularizează prin deosebita 

severitate clinică, fiind fatale în până la 10%-20% din cazuri. Acestea din urmă sunt cauza a 

aproximativ 170.000 de decese din întreaga lume în fiecare an [1]. Germenii cei mai frecvent 

izolați sunt: meningococul, pneumococul și Haemophylus influnzae. 

Neisseria meningitidis (meningococul) poate coloniza oro- sau nasofaringele, inducând starea 

de purtător asimptomatic într-o proporție variabilă de 2%-15%, constituind principala sursă 

de infecție.  

Conform Raportului anual epidemiologic din 2016 elaborat de European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC), numărul cazurilor de boală menigococia invazivă în România 

a rămas constant în perioada 2012-2016, cu afectarea cea mai importantă în rândul copiilor 

sub 1 an, mai frecvente în perioada lunilor de iarnă [2]. 

Consumul de droguri ilegale este asociat cu probleme de sănătate acute și cronice, agravate 

de diverși factori precum proprietățile substanțelor, calea de administrare, vulnerabilitatea 

persoanei și contextul social în care sunt consumate drogurile. Printre problemele cronice se 

numără dependența și bolile infecțioase asociate consumului de droguri, iar problemele acute 

sunt foarte diverse, cea mai bine documentată dintre ele fiind problema supradozelor. 

Prevalența utilizării substanțelor ilicite în rândul populației adulte din România a crescut 

constant în perioada 2004-2016, dar rămâne scăzută în comparație cu alte țări europene. 

Canabisul rămâne drogul cel mai frecvent utilizat, iar utilizarea acestuia este concentrat în 

rândul adulților tineri cu vârste între 15 și 34 de ani. Pe baza unor anchete realizate în rândul 

populației generale, se estimează că în jur de 1% dintre adulții europeni sunt consumatori 

zilnici sau aproape zilnici de canabis, adică au consumat acest drog timp de 20 de zile sau mai 

mult în ultima lună [3]. 

OBIECTIVE 

În acest studiu de caz prezentăm situația unui tânăr cu meningită bacteriană formă severă, 

consumator de droguri și alcool. Acest raport servește pentru a evidenția rolul esențial al 

diagnosticării în timp util a unei meningoencefalite, dar și suspicionarea consumului de 

droguri la pacienţii cu manifestăre neuro-psihică particulare sau discordante.  

PREZENTARE CAZ 

Pacient în vârstă de 23 ani, de sex masculin, fără un istoric medical semnificativ, prezintă 

debutul bolii cu 3 zile anterior internării cu cefalee, lombalgii, dureri la nivelul membrelor 

inferioare și tulburări de vedere, pe fondul unui consum important de alcool etilic, motiv 

pentru care se prezintă la camera de gardă, unde i se recomandă tratament simptomatic. 

Evoluția fiind nefavorabilă, cu accentuarea sindromului confuziv și a manifestărilor neuro-

psihice chiar și după sistarea consumului de alcool, se internează în regim de urgență în 
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Clinica Boli Infecțioase cu suspiciunea unei encefalite. De menționat faptul că datele 

heteroanamnestice au indicat un sindrom febril pe durata celor trei zile. 

La internare, pacientul se afla în stare generală alterată, necooperant, temperatura: 37°C, 

halenă, petesii la nivelul trunchiului, echilibrat cardio-respirator, tensiune arterială: 133/78 

mmHg, puls: 88 bpm, iar saturația în oxigen 97% în aerul ambiental. Examenul neurologic 

decelează pacient dezorientat temporo-spațial, dizartric, mioză simetrică areactivă, discretă 

redoare de ceafă, semn Kerning I pozitiv, fără modificări din partea nervilor cranieni, reflexe 

osteo-tendinoase declanșabile simetric. 

Investigațiile inițiale au evidențiat o leucocitoză de 26 700/mm3, cu deviere la stânga a 

formulei leucocitare (neutrofile 91,8%, limfocite 2,3%), cu modificarea concentrațiilor 

plasmatice a proteinelor de fază acută: proteina C reactivă (PCR) - 266 mg/dl, fibrinogen - 

823 mg/dl, VSH – 85 mm/ora, glicemie 130 mg/dl. CT-ul cranian nativ a decelat un sistem 

ventricular ușor dilatat, simetric, în linie mediană, fără alte leziuni spontan heterodense 

intracraniene. Având în vedere tabloul clinic, se efectuează puncție lombară. Examinarea 

lichidului cefalo-rahidian a evidențiat un aspect tulbure, sangvinolent, cu glicorahie <1 mg/dl, 

o creștere a proteinelor 6 288 mg/L (interval de referință 150-400 mg/L). Frotiul primar din 

sediment: nenumerabile leucocite, dintre care 10% polimorfonicleare nesegmentate și 76% 

polimorfonucleare segmentate, prezenţi numeroşi coci în diplo. Ulterior, culturile au fost 

negative. Având în vedere tabloul clinic cu manifestările neuro-psihice și afirmativ consumul 

de alcool, se ridică suspiciunea unui consum de substanțe psihoactive, motiv pentru care se 

efectuează teste toxicologice din urină cu pozitivarea acestora pentru canabis, dar și pentru 

posibile boli infecțioase cu transmitere parenterală: HIV, hepatita B și hepatita C fiind 

negative în acest caz. 

Conduita terapeutică a ținut cont atât de etiologie, cât și de particularitățile terenului (pacient 

tânăr, fără antecedente personale patologice semnificative, consumator de alcool și droguri). 

Astfel s-a instituit tratamentul complex al meningitei menigococice. Terapia cu antibiotice a 

constat în administrarea de Ceftriaxon 2x2g/zi, Vancomicina 2x1g/zi, timp de 7 zile. 

Concomitent s-a instituit terapia patogenică cu Manitol, la care s-a adăugat corticoterapie de 

scurtă durată cu Dexametazona. 

În decursul primelor 72 de ore de antibioterapie s-a observat ameliorarea simptomatologiei 

și a sindromului meningean. În ziua a 7-a de tratament se efectuează puncție lombară de 

control cu ameliorarea parametrilor LCR (tabel I).  
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TABELUL I 

Evoluția în dinamică a parametrilor LCR 

LCR Ziua 1 Ziua 7 
Aspect  Tulbure, sangvinolent  clar 

Număr elemente Nenumerabile 
86% PMN 

9 % Monocite 
             5% Limfocite          

 
Limfocite: 160 

  Hematii: absente 
 

Glicorahie  <1 mg/dl 57,22 mg/dl 
Proteinorahie  6 288 mg/L 780mg/L 

Frotiu  Coci în diplo - 
Cultura Fără creștere Fără creștere 

 

Evoluția clinică cât şi paraclinică sub tratamentul instituit a fost favorabilă cu normalizarea 

parametrilor inflamatori (PCR 0,98 mg/L, fibrinogen 163 mg/dl). 

DISCUȚII 

Suspiciunea de meningită bacteriană depinde în mod critic de recunoaşterea precoce a 

sindromului meningean. Într-un studiu olandez efectuat pe adulţi care prezintă meningită 

bacteriană, sensibilitatea în triada clasică, febră-rigiditatea cefei-alterarea statusului mental, 

a fost găsită ca fiind scăzută, dar aproape toţi pacienţii cu meningită bacteriană au avut cel 

puţin două din cele patru simptome, precum cefalee, febră, rigiditatea cefei şi alterarea 

statusului mental [4]. Nivelul stării de conştienţă în meningita bacteriană este variabil şi se 

poate încadra între somnolenţă, confuzie, stupor şi comă. Suprapunerea unor simptome 

întâlnite atât în meningoencefalite cât și în intoxicațiile acute cu substanțe psihoactive, 

precum cefalee sau alterarea statusului mental, ridică probleme de diagnostic diferențial, 

necesitând o anamneză corectă și un examen clinic competent. Prezența miozei simetrice 

areactive în cazul de față a fost un element discordant. 

Prevenirea consumului de droguri și a fumatului, care cresc riscul de a fi un purtător al 

bacteriilor cauzatoare de meningită, și a problemelor legate de acestea în rândul tinerilor 

reprezintă obiectivul principal al strategiilor naționale în materie de droguri la nivel european 

și se poate realiza printr-o gamă largă de metode. 

Cu toate că, vaccinarea antimeningococică nu face parte din schema obligatorie de vaccinare, 

cea mai bună prevenire împotriva bolii rămâne imunizarea. Centers for Disease Control and 

Prevention recomandă vaccinarea copiilor şi adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 11 şi 12 

ani, cu o doză de rapel la vârsta de 16 ani, cu vaccin meningococic conjugat. 
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CONCLUZII 

Consumul de droguri psihoactive poate modifica semnificativ sau masca tabloul clinic al 

meningoencefalitei acute, ridicând probleme de diagnostic diferenţial şi conducând la 

întârzierea diagnosticului. Presiunea crescută a LCR, numărul crescut al leucocitelor 

polimorfonucleare şi concentraţia crescută a proteinelor, împreună cu un raport scăzut al 

glucozei în LCR/plasma (<0.3), frotiu primar cu coci în diplo sunt rezultate care au susţinut 

diagnosticul de meningită bacteriană cu Neisseriaria Meningitidis. 

Culturile LCR negative în prezenţa cocilor în număr mare, glicorahia foarte mică şi evoluţia 

rapid favorabilă au particularizat cazul. Se impune un grad crescut de suspicionare a 

consumului de droguri la pacienţii cu manifestare neuro-psihică particulare sau discordante. 
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INFECȚIOASA A BOLII ALZHEIMER 
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Universitatea ”V. Goldiş”, Arad. Departamentul de Microbiologie & Virologie 

Cuvinte cheie: boala Alzheimer, Amiloidul-ß, infecţia, neuroinflamaţia, îmbătrȃnirea, limfocitele T 

REZUMAT 

Contribuţia infecţiilor periferice la declinul cognitiv a fost mult discutată ȋn ultimii ani, stabilindu-
se rolul patogenilor infecţioşi ȋn progresiunea neurodegenerării legate de vȃrstă. Se admite 
actualmente că mecanismele cerebrale de apărare imună nu sunt absolut eficace şi că celulele din 
sistemul nervos central sunt sensibile, atȃt la factorii inflamatori dezvoltaţi ȋn periferie cȃt şi la 
infiltrarea cerebrală cu celule imune periferice, inductoare de inflamaţie. Această caracteristică e 
relevantă pentru progresiunea bolii Alzheimer, pacienţii respectivi fiind mult mai vulnerabili la 
infecţiile ce alterează funcţiile cognitive. Aceste modificări apar mai ales după infecţii ale căilor 
respiratorii, produse de virusuri, bacterii sau fungi, care se asociază ulterior cu dezvoltarea bolii 
Alzheimer. Încă nu e clar dacă aceste microorganisme sunt direct implicate ȋn progresia bolii 
Alzheimer sau dacă ele pot coloniza mai uşor encefalul pacienţilor cu demenţă Alzheimer, 
exacerbȃnd debutul inflamaţiei cerebrale. Lucrarea noastră discută impactul acestor factori şi 
prezintă alterările ce apar, odată cu vȃrsta, la nivelul sistemului imun periferic, care pot favoriza 
vulnerabilitatea la infecţii, vulnerabilitate care induce declinul cognitiv. 
Abrevieri: B.A.- Boala Alzheimer, Amiloidul-ß – Aß. 
 

ABSTRACT 

UPDATE ON INFECTIOUS PATHOGENETIC HYPOTHESIS IN ALZHEIMER ̍ S 
DISEASES 

Keywords: Alzheimer’s disease, amyloid-β, infection, neuroinflammation, aging, T cells 

The contribution of peripheral infection to cognitive decline was largely discussed, but in the past 
years have established a key role for infectious pathogens in the progression of age-related 
neurodegeneration. It is actually accepted that the immune privilege of the brain is not absolute, 
and that cells of the central nervous system are sensitive to both the inflammatory events occurring 
in the periphery and to the brain infiltration of peripheral immune cells. This is particularly 
relevant for the progression of Alzheimer’s disease, in which it has been demonstrated that patients 
are more vulnerable to infection-related cognitive changes. This can occur from typical infectious 
challenges such as respiratory tract infections, although a number of specific viral, bacterial and 
fungal pathogens have also been associated with the development of disease. To date, it is not clear 
whether these microorganisms are directly related to Alzheimer’s disease progression or if they are 
opportune pathogens that easily colonize those with dementia and exacerbate the ongoing 
inflammation observed in these individuals. Our work discuss the impact of these challenges and 
examine the changes known to occur with age in the peripheral immune system, which may 
contribute to the age-related vulnerability to infection-induced cognitive decline. 
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Ipotezele patognetice ȋn Boala Alzheimer 

În ultimii ani impactul infecțiilor periferice asupra funcțiilor cognitive este mult discutat, 

propunându-se rolul acestora în progresia neurodegenerării şi în corelație cu vârsta. 

Se acceptă azi faptul că unii factori imuni protejează creierul de infecții, dar nu într-o manieră 

absolută şi că celulele din sistemul nervos central sunt vulnerabile la acțiunea unor factori 

inflamatori-infecțioşi, ce acționează inițial în periferie, dar care permit ulterior infiltrarea 

patogenilor şi în encefal. 

Această particularitate e relevantă pentru progresia bolii Alzheimer, deoarece s-a demonstrat 

că respectivii pacienți sunt mult mai vulnerabili cerebral la modificările induse de infecții.  

Încă nu e foarte clar dacă unele microorganisme sunt direct responsabile de inducerea şi 

progresiunea bolii Alzheimer sau dacă ele se dezvoltă pe anumite profile 

genotipice/imunogenetice ale MHC, ce facilitează colonizarea cerebrală a germenilor, 

favorizând demența şi exacerbând reacția inflamatorie cerebrală, cu efecte distructive 

neuronale. 

 Demența este cel mai comun sindrom de alterare cronic –progresivă neuronală, 

caracterizat prin afectarea capacității cognitive, considerată, până nu de mult, drept 

o consecință a procesului normal al îmbătrânirii. În Boala Alzeimer (B.A.) se constată:  

 Pierderea progresivă a memoriei 

 Afectarea proceselor de gândire  

 Alterarea comprehensiunii şi a procesului de calcul 

 Reducerea abilităţii de folosire a limbajului curent şi de gândire rațională, dar cu 

păstrarea conştienței 

 Dificultăți în rezolvarea problemelor cotidiene 

 Dezorientare temporo-spațială 

 Defecte de comunicare cu anturajul, etc. 

B.A. a fost descrisă iniţial la o Conferință de Neurologie din Tubingen, în anul 1906, de către 

medicul german Alois Alzheimer.  

Din anul 1910, datează prima documentare scrisă care atesta existența B.A. şi care discută 

unele  mecanisme fiziopatologice, dar procesele patogenetice implicate în producerea în B.A. 

rămâneau obscure. La începutul secolului XX, medicul ceh Oskar Fischer, contemporan cu 

Alzheimer, nota o posibilă corelație între nou-identificata Demență Alzheimer şi Tuberculoză.  
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Lucrările de neurobiologie ulterioare propun o serie de mecanisme patogene bazate pe 

aspecte histopatologice ale specimenelor de creier, prelevate post mortem, de la pacienți 

afectați de B.A., ce relevau prezența intracerebrală a unor depozite de peptide amiloide. 

S-au lansat ulterior multiple ipoteze asupra acumulării intracerebrale a unor substanțe 

colinergice sau a acumularii intracerebrale de glutamați care ar afecta neuotransmisia 

influxului nervos cerebral.  

La aceste date s-au adăugat studii privind rolul prezenței intracerebrale a proteinei tau, a 

implicării stresului oxidativ, al ionilor de Ca++, etc. 

În ultimii ani se discută tot mai aprins, ipoteza infecțiilor cu anumiți GERMENI PATOGENI, 

care ar induce efecte distructive, lent-progresive, asupra neuronilor cerebrali ȋn B.A. 

Etiopatogenia Bolii Alzheimer redevine o problemă actuală 

În anul 2017 Doctorul Leslie Norins lansează Alzheimer's Germ Quest Inc., o corporație de 

beneficiu public, care oferă un premiu de peste 1 milion dolari, pentru studiul rolului  

infecțiilor cu patogeni în inducerea B.A.. Să-l cităm pe donator: "From a two-year review of 

the scientific literature, I believe it's now clear that just one germ—identity not yet specified, 

and possibly not yet discovered - causes most AD. I'm calling it the 'Alzheimer's Germ.'  

Norins publicase deja în anul 2010 un studiu ȋn The Journal of Neurosurgery, arătând că rata 

de decese prin B.A. a neurochirurgilor americani este de aproape de 2,5 ori mai mare decât 

cea a populației generale. Tot în anul 2010, e publicat un alt studiu, cu rezultate similare, în 

The Journal of the American Geriatric Society. 

În anii următori ipotezele privind etiologia infecțioasă a B.A. se multiplică. În anul 2016, o 

echipă de cercetători provenind din mai multe universităţi occidentale de prestigiu semnează 

un editorial ȋn Journal of Alzheimer's Disease [3] cerȃnd continuarea cercetărilor privind 

definirea rolului agenţilor infecţioşi ȋn inducerea B.A. Un studiu interesant, publicat ȋn revista 

Neuron [4] din Iulie 2018, sugerează fapul că infecţiile virale pot influenţa progresiunea B.A. 

Conducatorul acestui studiu, profesorul de Genetică – Joel Dudley de la Mount Sinai Hospital, 

compară genome de ţesuturi cerebrale, ale unor cobai sănătoşi cu cele provenind de la 

specimene de laborator, infectate cu virusuri herpetice, care au dezvoltat progresiv demenţa. 

Echipa coordonată de Prof. Dudley a detectat un nivel foarte mare de ADN viral al HHV-6 şi 

HHV 7, la animalele cu afectare cerebrală, studiate. Unele virusuri au abilitatea de a se 

ʺascunde" ȋn neuroni, sub forme dormante, timp de decade, ȋncorporȃndu-şi genomurile ȋn 

aceştia. Exemplul  clasic: virusul chikenpox/varicelos. O infecţie ȋn copilărie cu aceste 

virusuri, care se vindecă clinic, poate persista silenţios, reactivȃndu-se, cȃţiva ani mai tȃrziu 

sub forma leziunilor de Herpes Zoster. Mulţi oameni adăpostesc himere de ADN viral  ȋn 
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genomurile lor. 75% din indivizii infectaţi viral ȋn antecedente ascund ȋn genomurile lor HHV-

6 şi pot dezvolta ulterior declinul cerebral [5]. 

Ipoteze imunogenetice ȋn dezvoltarea B.A. 

Dudley notează că V. Herpes par a interacţiona cu anumite gene umane din grupul 

HLA/MHC, cunoscute că favorizează riscul dezvoltării unei B.A. Homozigoţia pentru alela 

HLA-A2, dar nu şi heterozigoţia se asociază cu B.A. după unele studii americane. Prezenţa 

alelei HLA-A2 pare a fi asociată cu o creştere a riscului de B.A. şi de apariţie mai precoce a 

bolii. Probabil că doar anumite combinaţii de factori genetici şi factori infecţioşi (virusuri, 

bacterii, fungi, etc.), care produc o supraactivare a sistemului imun, generatoare de sindroame 

inflamatorii, pot induce afectarea treptată a neuronilor din encefal. 

Leziunile anatomo-patologice cerebrale din B.A. 

Elementul morfopatologic caracteristic din B.A. este acumularea cerebrală a unei proteine 

numite amiloid.  Acesta se prezintă sub două forme esenţiale: agregate şi plăci amiloide. 

Aceste formaţiuni intracerebrale au fost mult timp considerate drept principalele cauze ale 

bolii. La ora actuală considerarea acumulării intracerebrale de amiloid-drept cauză inductivă 

a B.A. este abandonată. Se afirmă că acumulările cerebrale de amiloid sunt consecinţa unor 

infecţii din trecutul patologic al pacienţilor. Totuşi, Rudolph Tanzi [6] - un neurolog de la 

Harvard University, sugerează că  B.A. ar fi datorată ambilor factori: amiloidul acumulat şi 

efectul unor infecţii suferite anterior de pacienţi. Experimentele efectuate pe şoricei de un 

coleg de-al lui Tanzi, Dr. Robert Moir, arată că acest amiloid este distructiv cerebral ȋn 

infecţiile bacteriene sau virale induse de la şoriceii de laborator. El crede că agregatele 

amiloide ar fi proteine generate de un anume răspuns imun dezvoltat contra unor infecţii din 

trecutul patologic al pacientului sau al animalului de experienţă, care ar fi generat anticorpi 

cu efect distructiv lent cerebral !? 

Dr. Tanzi crede că ȋn multe cazuri de Alzheimer, microbii ar genera doar un set de toxine care 

ar activa un veritabil domino patologic molecular intracerebral. Este demonstrat că amiloidul 

acumulat intracerebral ȋn exces induce o altă proteină patologică, numită tau ce formează o 

reţea neurofibrilară (tangle) alcatuită din agregate hiperfosforilate de proteine tau – leziune 

ce reprezintă markerul primar din boala Alzheimer. Excesul de amiloid din agregatele proteice 

tau, acumulat intracerebral, va distruge treptat neuronii din creier. 
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Fig. 1. Impactul infecţiei asupra patogeniei B.A. 

Odată cu ȋmbătrȃnirea, permeabilitatea barierei hematoencefalice creşte. În B.A. se produce 

un sindrom inflamator cerebral caracterizat de o activare a microgliei şi de o depunere de 

amyloid ß, care alterează bariera hematoencefalică. Microglia produce o mare varietate de 

citokine, ca răspuns la acumularea de ß amyloid, ce stimulează numărul de LT din creier, ca 

răspuns la infecţiile anterioare. LT interacţionează şi ele cu microglia, crescȃnd producţia 

intracerebrală de citokine. În creierul celor cu B.A. au fost depistate microorganisme ce pot 

exacerba neurofinflamaţia, conducȃnd la o neurodegenerare progresivă. 

 
Fig. 2. În Boala Alzheimer se produc aglomerări de proteine ȋn neuronii din creier. 

Aceste agregate proteice, numite plăci  amiloidice β, vor realiza ȋn interiorul neuronilor 

cerebrali o reţea neurofibrilară formată din proteine tau. (Reprodus dupa Horney et al. 

Indian. J. Of  Inf. Dis. 2015). 
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Fig. 3. Aspecte lezionale cerebrale din B.A. 

Ipoteza colinergică şi rolul calciului ionizat-acumulat intraneuronal 

A fost formulată ȋn urmă cu peste 30 de ani ca un proces neurodegenerativ primar capabil să 

afecteze grupuri de neuroni colinergici din: 

 hipocamp 

 din cortexul frontal  

 din nucleii amigdalieni 

 de la nivelul septului medial, 

regiuni ce deţin un important rol funcţional ȋn procesele de conştiinţă, de atenţie, de memorie, 

de ȋnvăţare, etc [2]. Degenerescenţa acestor regiuni generează o subreglare a markerilor 

colinergici: acetiltransferaza şi acetilcolinesteraza, care se asociază cu debutul alterării 

cognitive [3, 4] şi la care se adaugă reducerea densităţii şi alterarea neurofibrilelor cerebrale. 

Neurotransmisia fiziologică glutamatergică din hipocamp produce un semnal cacium-

citosolic care mediază fenomenele de plasticitate sinaptică, de ex., aşa-numita potenţializare 

pe termen lung (LTP), ce se accentuează, şi care, ȋn mod normal e responsabilă de procesul de 

ȋnvăţare şi de consolidare a memoriei. O acumulare cerebrală excesivă de ioni de Ca, Na şi Cl, 

ce induce o hiperactivare a receptorilor pentru NMDA-glutamat*** se asociază cu o 

depolarizare excesivă a membranei postsinaptice care va provoca debutul procesului cerebral 

degenerativ şi moartea neuronilor [25, 26, 27]. Această hiperactivare poate fi indusă şi de 

unele toxine microbiene sau virale. O creştere intraneuronală a calciului poate genera, pe 

termen lung, o degenerare a cerebelului, caracterizată prin acumulare de calciu ȋn 

mitocondrii, prin activarea sintezei de acid nitric şi prin producere de radicali liberi, ce 
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generează apoptoza şi moartea neuronilor [28, 29, 30, 31]. Un tratament care ar ȋntrerupe 

cascada proceselor generatoare de amiloid, de proteină tau şi a inflamaţiei ar putea, teoretic, 

să reducă riscul degenerării cerebrale.   

*** receptorii NMDA-glutamat sau receptorii N-methyl-D-aspartat sunt receptori, 

cunoscuți şi sub abrevierea de NMDAR ce reprezintă receptori cerebrali şi pentru proteinele 

canalelor ionice ale neuronilor cerebrali. 

Boala Alzheimer - Ipoteze imunopatologice 

Infecţiile produse ȋn corpul uman activează celulele imunocompetente, cu producerea sporită 

de citokine în circulaţia generală. Acestea au o influenţă redusă asupra unui SNC normal, dar 

asupra unui creier deja afectat inflamator, cum este cel din B.A., efectul acestor infecţii 

accentuează inflamaţia neurostructurilor cerebrale, alterȃnd permeabilitatea barierei 

meningoencefalice şi accentuȃnd sindromul inflamator  neurocebral cronic preexistent - 

datorat vȃrstei pacientului. După vȃrsta de 65 de ani, numărul total al L.T. naive se reduce, ȋn 

paralel cu creşterea corespunzătoare a L.T. cu memorie [72], asociindu-se cu infecţii cronice 

sau repetate. Însumate, acestea vor limita capacitatea individului de a produce un răspuns 

imun antiinfectiv, eficient. La adulţii maturi, poolul de L.T. naive e menţinut prin proliferarea 

acestora. Durata de viaţă a acestor L.T. naive poate fi influenţată de unii factori de stress, de 

ex. de substanţe oxidative sau de modificări ale factorilor anti-apoptotici, care pot afecta 

funcţiile L.T. Mai multe studii au demonstrat că activarea L.T. este frecventă la pacienţii cu 

B.A. La aceştia numărul L.T. naive este semnificativ scăzut, asociat cu o creştere a L.T. de 

memorie, comparativ cu un grup de control format din persoane sănătoase de aceeaşi vȃrstă 

[75–77]. Pacienţii cu B.A. prezintă L.T. cu telomeri scurtaţi, dimensiunile acestora fiind direct 

corelate cu severitatea bolii. La aceşti pacienţi se observă o creştere a reactivităţii L.T. faţă de 

Aß, fenotipul acestor L.T. circulatorii fiind modificat prin creştere numărului de L.T. 

CD4+IFN- şi de L.T. CD8+IFN-ɤ [81, 82].  

Saresella şi col. au raportat faptul că numărul de L.T.h17 şi L.T.h9, specific formării de Aß, 

este crescut la pacienţii cu B.A. ȋn comparaţie cu un grup de control [75]. Aceste modificări au 

un impact critic asupra SNC şi au fost detectate ȋn LCR pacienţilor cu B.A. Prezenţa acestor 

tipuri de L.T. este ȋn strȃnsă asociere cu modificările microgliei, care, se ştie, că are rolul de 

fenotip prezentator de antigen la pacienţii cu B.A. 

Ipoteze imuno-infecţioase 

Infecţiile respiratorii au un efect semnificativ asupra fenotipului L.T. din SNC efect care se 

accentuează odată cu vȃrsta. Una dintre modificările-cheie ale sistemului imun adaptativ este 

involuţia timusului, ce produce o scădere dramatică a producerii de noi celule T. Odată cu 
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vȃrsta, se instalează o scădere dramatică a producerii de noi L.T. Aceasta se asociază cu o 

reducere a diversităţii L.T. naive şi cu o creştere a L.T. cu memorie. După vȃrsta de 65 de ani, 

se produce o expandare clonală a subseturilor de L.T. cu memorie, care poate apare ȋn 

infecţiile cronice sau repetate. 

Ipotezele infecţioase ȋn Boala Herzheimer 

Natalwala şi col. afirmă că multe infecţii ca pneumoniile, infecţiile de căi respiratorii joase sau 

infecţiile tractului urinar sunt frecvente la pacienţii cu B.A. Alte studii au demonstrat că 

numeroase infecţii apărute la vȃrste ȋnaintate dublează riscul de dezvoltare a B.A. [18]. 

Pneumonia de diverse etiologii este o cauză frecventă a decesului ȋn B.A. Vaccinarea 

antigripală reduce semnificativ riscul de dezvoltare a B.A. Terapia antibiotică administrată la 

pacienţii cu B.A. ȋn unele infecţii bacteriene poate reduce declinul cognitiv. Mai mulţi patogeni 

virali, bacterieni, fungici sunt suspectaţi că joacă un rol ȋn progresia neurodegenerării, inclusiv 

virusul herpetic de tip 1 (HSV-1). Infecţiile cu Chlamydia pneumoniae, cu spirochete şi 

Candida pot favoriza o degenerare neuronală lent-progresivă.  

Chlamydia pneumoniae – o bacterie Gram negativ, cu tropism obligatoriu intracelular, a 

fost identificată, post mortem, pentru prima oară, ȋn creierul  unui pacient cu B.A. de către 

Balinand şi col. ȋn 1998 [37].  

Infecţia cu C. pneumoniae e asociată de 5 ori mai frecvent cu dezvoltarea unei B.A., iar 

pacienţii cu B.A. prezintă nivele crescute de anticorpi specifici anti-Chlamydia în circulaţia 

sanguină. Se presupune că bacteria poate trece prin bariera hematoencefalică - via unor 

infecţii nazale sau prin monocite. Odată ajunsă ȋn creier, Chlamydia poate infecta microglia, 

astrocitele şi neuronii. 

Gérard şi col. au observat că neuronii infectaţi conţin patogeni viabili, metabolic-activi, situaţi 

ȋn proximitatea plăcilor de amiloid [39]. În mod similar, pacienţii cu B.A. ce prezintă alele de 

tipul apolipoproteinei APO E4, sunt mult mai susceptibili la infecţiile cu C. pneumoniae, 

realizȃnd concentraţii bacteriene mari ȋn regiunea hipocampului, ȋn comparaţie cu cei fără 

alele APO E4. 

C. pneumoniae poate inhiba, in vitro, apoptoza neuronală, facilitȃnd astfel menţinerea 

infecţiei cronice. Infectarea intranazală a şoarecilor de laborator cu C. pneumoniae, induce 

depunerea intracerebrală de Aβ asociată cu colocalizarea gliei activate. C. pneumoniae 

rămȃne activă ȋn SNC al murinelor, timp de mai multe luni de zile după inoculare [44]. 

Helicobacter pylori (H. pylori) e un germene Gram negativ care creşte în tubul digestiv. S-

a demonstrat recent că infecţia cu acest microb este asociată semnificativ cu dezvoltarea 

demenţei. Dintre pacienţii cu B.A., cei infectaţi cu H. pylori prezintă o demenţă mult mai 
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severă şi un scor de severitate MMSE*** mult mai redus, ȋnsoţit de o creştere a citokinelor 

proinflamatorii ȋn LCR.  

*** Mini-Mental State Examination (MMSE) sau scorul Folstein este un chestionar ȋn 30 de 

puncte utilizat pentru masurarea deficitului cognitiv mai ales în caz de demenţă. 

H. pylori  prezintă un risc semnificativ pentru dezvoltarea demenţei, chiar la debut, cei 

infectaţi cu H. pylori avȃnd un scor MMSE redus. 

Eliminarea infecţiei cu acest germene reduce rata de mortalitate a pacienţilor cu B.A. În plus, 

pacienţii cu B.A. care au fost trataţi pentru infecţia cu H. pylori şi s-au sterilizat pe o perioadă 

de 2 ani, s-au ameliorat cognitiv. Experimental, injectarea intraperitoneală cu filtrat de 

Helicobacter la şoareci, a crescut rata de acumulare de Aβ42 ȋn cortex şi hipocamp, leziunile 

fiind asociate cu un deficit de memorizare si de orientare spaţială. Filtratul de H. pylori a 

crescut semnificativ, in vitro, fosforilarea ȋn culturile de neuroni, iar in vivo - ȋn hipocamp. 

Infecţiile bacteriene periodontale 

Periodontitele sunt un alt factor de risc pentru B.A., pacienţii vȃrstnici cu antecedente de 

periodontită avȃnd o acumulare mare de amiloid ȋn SNC, asociată cu nivele elevate de IL-6 şi 

de TNFα ȋn circulaţie. Cele mai frecvente periodontite sunt produse de infecţiile cu Spirochete 

patogene periodontale de tipul Treponema. Alte specii de patogeni periodontali au fost 

identificate cerebral la pacienţii cu B.A. ce prezentau acumulări cerebrale de lipopolizaharide, 

ȋn care erau incluse specii de Porphyromonas gingivalis şi de Borrelia burgdorferi. B. 

burgdorferi co-localizează cu depozitele de Aβ la pacienţii cu B.A. inducȃnd depunerea, in 

vitro, de Aβ - la nivel glial şi neuronal. O serie de studii (58,60) arată că la mulţi pacienţi 

decedaţi cu B.A. s-au depistat, la nivel cerebral prezenţa de Spirochete. Pacienţii cu B.A. 

prezintă nivele circulatorii crescute de anticorpi anti-B. burgdorferi. 

Infecţiile virale şi B.A. 

Infecţia cronică cu HSV-1 şi cu virusul citomegalic (CMV) e implicată ȋn procesul de 

neurodegenerare. HSV-1 produce, de regulă o infecţie latentă, de lungă durată, a SNC, iar 

CMV se izolează adesea din creierul pacienţilor cu B.A. sub forma de ADN viral, localizat, 

frecvent, ȋn hipocamp. Virusul HSV-1 este un factor de risc la persoanele purtătoare de alele 

ale apolipoproteinei E epsilon 4, aceste alele fiind mult mai frecvent depistate la persoanele 

infectate cu HSV-1 decȃt la cele neinfectate [28, 30]. HSV-1 este un trigger al proteinei 

amiloide precursoare (APP), care e responsabilă de producerea de amyloid β - via β şi γ-

secretazelor [31). CMV produce, pe termen lung, o infecţie latentă care se asociază, la 

vȃrstnici, la fel ca ȋn infecţia cu HSV-1, cu scoruri reduse ale MMSE. 
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După 5 ani de studii de tip follow-up, CMV a fost găsit asociat cu un declin cognitiv rapid ce a 

condus la instalarea B.A. [33]. Westman şi col. observă că celulele sanguine mononucleare 

periferice provenind de la pacienţi cu B.A., infectaţi cu CMV, sunt mult mai reactive după 

stimularea cu mitogeni, decȃt cele provenite de la noninfectaţi, sugerȃnd că CMV este un 

promoter al inflamaţiei la cei cu B.A. [36]. 

Infecţiile fungice şi B.A 

Încă nu e clar dacă o infecţie fungică co-localizează cu depozitele cerebrale de Aß sau dacă 

infecţia a avut un efect direct sau indirect asupra producerii de amiloid ȋn SNC. S-a sugerat că 

Aβ poate funcţiona aidoma unui peptid antimicrobian (AMP). Studii in vitro confirmă ipoteza 

unei Aβ cu funcţie antimicrobiană eficace contra unei largi palete de patogeni, uneori mai 

potentă decȃt LL-37.*** 

C. albicans este mult mai sensibilă la acţiunea unor Aβ sintetice, iar omogenatele de creier, 

conţinȃnd acest peptid, provenite de la cei cu B.A. dar nu şi la grupul de control, sunt capabile 

să inhibe creştera fungilor. S-a demonstrat recent că Aβ protejează, in vitro, celulele gliale 

contra infecţiei cu C. albicans. Aβ inhibă, in vitro, replicarea virusului HSV-1 şi protejează, in 

vivo, şoriceii de laborator contra infecţiei cu Salmonella typhimurium. În plus, există date 

experimentale ce permit să se afirme că peptidul Aβ ar avea un rol protectiv, potenţator al 

imunităţii naturale!? 

*** LL3-7 sau Cathelicidina este un peptid antimicrobian, stocat ȋn lizozomii M0 şi 

leucocitele plimorfonucleare PMN. Cathelicidinele au un rol important în imunitatea naturală 

antibacteriană. 

Infecţiile fungice şi patogenia B.A. 

În 2014, Alonso şi col. au evidenţiat, pentru prima dată prezenţa unor proteine fungice ȋn 

creierul unor pacienţi cu B.A. A fost detectat intracerebral, ADN-ul multor specii fungice: 

 Saccharomyces cerevisiae,  

 Malassezia globosa,  

 Malassezia restricta, 

 Penicillium,  

 Candida glabrata,  

 Candida albicans. 
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Pacienţii suferind de B.A. prezintă adesea o seropozitivitate accentuată pentru o C. albicans 

și C. glabrata [66]. 

CONCLUZII 

În ultimii ani s-au acumulat o serie de date clinice şi experimentale ce susţin ipoteza unei 

patogenii de sorginte infecţioasă a Bolii Alzheimer, asociată unor cauze disimune, metabolice, 

biochimice, imunogenetice, etc. Lucrarea noastră reprezintă o trecere exhaustivă ȋn revistă a 

datelor actuale ce susţin rolul factorului infecţios ȋn dezvoltarea progresivă a leziunilor 

cerebrale din Boala Alzheimer. 
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ASPECTE IMUNOLOGICE ȊN 

MICRODELETIA 22Q11.2 

Monica-Cristina Pânzaru, Lăcrămioara Butnariu, Lavinia Caba, Roxana 

Popescu, Eva Gavril, Setalia Popa, Irina Resmeriţă, E.V. Gorduza, Cristina Rusu 

Universitatea de Medicinӑ şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Disciplina de Geneticӑ Medicalӑ 

Cuvinte cheie: microdeleţie 22q11.2, imunodeficienţӑ 

REZUMAT 

Unul dintre cele mai ȋntâlnite sindroame cromozomiale cauzate de microdeleţii este cel produs de 

deleţia 22q11.2 (22q11.2 DS), afectând 1 din 4.000 de nou-nӑscuţi. 22q11.2 DS este o afecţiune 

multisistemicӑ care include anomalii cardiace, palatine, imunodeficienţӑ, tulburӑri 

endocrinologice, gastrointestinale, psihiatrice şi dizabilitate intelectualӑ, fiind o cauzӑ 

semnificativӑ de morbiditate şi mortalitate infantilӑ. 

Tulburӑrile imunologice, secundare hipoplaziei timusului şi modificӑrii numӑrului de limfocite T, 

afecteazӑ aproximativ 75% din copiii cu 22q11.2 DS. Spectrul fenotipic eterogen variazӑ de la 

pacienţi cu funcţie timicӑ normalӑ pânӑ la absenţa celulelor T. Manifestӑrile clinice includ infecţii 

cronice, rӑspuns imun umoral modificat, deficit de IgA, alergii şi astm bronşic. Bolile autoimune, 

cum ar fi artrita reumatoidӑ juvenilӑ, trombocitopenia idiopaticӑ, anemia hemoliticӑ şi afecţiunile 

tiroidiene sunt frecvente. 

Evaluarea funcţiei timice se bazeazӑ pe analiza limfocitelor T prin flow-citometrie. 

În cele mai multe cazuri de imunodeficienţӑ nu sunt necesare mӑsuri speciale, cu excepţia tratӑrii 

agresive a infecţiilor. Rareori sunt necesare administrarea profilacticӑ a antibioticelor, 

imunoglobuline intravenos sau transplant de timus. Nu este recomandatӑ administrarea de 

vaccinuri vii atenuate la copii cu anomalii ale limfocitelor. Postvaccinal se va testa titrul 

anticorpilor, pentru a verifica rӑspunsul imun. Se recomandӑ utilizarea produselor de sânge 

iradiate pânӑ la normalizarea anomaliilor imunologice. 

22q22.1 DS prezintӑ un spectru clinic de o variabilitate remarcabilӑ. Managementul adecvat 

necesitӑ o echipӑ multidisciplinarӑ (care sӑ includӑ şi specialişti ȋn imunologie şi geneticӑ 

medicalӑ). Anomaliile imunologice trebuie sӑ beneficieze de o atenţie deosebitӑ. Diagnosticul 

precoce, prenatal sau neonatal, poate  ȋmbunӑtӑţi prognosticul. 

 

ABSTRACT 

IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF 22Q11.2 MICRODELETION 

Keywords: 22q11.2 microdeletion, immune deficiency 

22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS) is the most common chromosomal microdeletion disorder, 

affecting 1 in 4,000 live births. 22q11.2 DS leads to significant morbidity and premature mortality, 

with frequent multi-organ system involvement, such as cardiac and palatal abnormalities, immune 
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deficiency, endocrine and gastrointestinal problems, and later-onset conditions including variable 

cognitive deficits and psychiatric illness. 

Immunodeficiency affects up to 75% of paediatric patients owing to thymic hypoplasia and 

impaired T cell production. The condition is heterogeneous, ranging from patients with normal 

thymic development and normal T cell production to a subset of patients with absent T cell 

production. Manifestations include chronic infections, impaired humoral immune response 

resulting in poor response to vaccines, IgA deficiency, allergy and asthma. Autoimmune diseases 

such as juvenile rheumatoid arthritis, idiopathic thrombocytopenia, haemolytic anaemia and 

thyroid disease are common. 

Assessment of thymic function is best performed by analysing peripheral blood T cells by flow 

cytometry. 

Immune deficiency generally requires no specific intervention except treating infections 

aggressively.  Rarely prophylactic antibiotics, intravenous immunoglobulin therapy, or thymic 

transplantation are required. Infants with lymphocyte abnormalities should not be immunized 

with live vaccines. Antibody studies to assess results of immunizations are warranted. Irradiated 

blood products are recommended until normalization of the immune system can be confirmed. 

22q11DS has a remarkable variability and expression among individuals. The optimal 

management requires a multidisciplinary team approach (including immunologist and geneticist). 

Special attention to immunological abnormalities system is needed. Early diagnosis, preferably 

prenatally or neonatally, could improve outcomes. 

 

În 1965 Angelo DiGeorge descria primele cazuri cu aplazia timusului şi a glandelor 

paratiroide. Ulterior, acestei asocieri i se adaugӑ şi malformaţiile cardiace congenitale, iar ȋn 

anii 80 se identificӑ cauza: microdeleţia 22q11.2 (1-3).  

22q11.2 se numӑrӑ printre cele mai frecvente microdeleţii, cu o prevalenţӑ de 1: 1.000 fetuşi 

(4). Studiile efectuate pe nou-nӑscuţi raporteazӑ o frecvenţӑ variind ȋntre 1:2.000 şi 1:4.000 

(5-6). Un screening neonatal sistematic ar putea elucida ȋntrebarea: cazurile cu manifestӑri 

discrete nu sunt diagnosticate sau multe cazuri se pierd in utero?  

Subbanda 22q11.2 este flancată de repetiţii cu număr redus de copii, care favorizează 

“alunecarea” în timpul alinierii cromozomilor omologi şi schimbul inegal de fragmente. 

Microdeleţia are dimensiuni variabile, ȋntre 0.7 şi 3 Mb, iar printre cele 90 de gene localizate 

se numӑrӑ TBX1, DGCR8, CRKL, SNAP29 şi SCARF2 (7-11). 

Sindromul produs de microdeleția 22q11.2 (22q11.2 DS) prezintă un spectru fenotipic larg și 

variabil care cuprinde: anomalii velo-palatine, malformații cardiace (MCC), dismorfie facială 

sugestivă, hipoplazia timusului (deficite imune) și a glandelor paratiroide (hipocalcemie), 

dificultăți de învățare și tulburări psihice, la care se adaugă o alte semne clinice (tab. I). 

Numărul semnelor clinice identificate în 22q11.2 DS depășește 180, fiind posibilă afectarea 

oricărui organ și sistem, iar gravitatea spectrului variază extrem, de la forme severe cu 

potențial letal în perioada neonatală (sindromul DiGeorge) până la forme ușoare cu dismorfie 

facială și vorbire nazală sau hipoparatiroidism tranzitoriu (2, 12). 
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TABELUL I 

Anomalii întâlnite în 22q11.2 DS (după McDonald McGinn et al, 2015) 

 Anomalii frecvente Anomalii asociate 
Cardiovasculare 

 
 Defecte conotruncale 
 Defect septal ventricular 

 Variante anatomice aberante 
ale vaselor, inele vasculare 

Velopalatine 
 

 Voce hipernazală și/sau 
regurgitaţii nazale  

 Insuficienă  velopalatină 
 Despicături palatine 

submucoase sau deschise 
 Hipoacuzie de conducere  

sau senzorială 

 Inel laringian 
 Fistula traheoesofagiană  
 Stenoză subglotică 
 Laringotraheomalacia 

 

Imunologice 
 

 Infecţii  repetate 
 Reducerea numărului sau 

afectarea funcţiei 
limfocitelor T 

 Boli autoimmune 
(trombocitopenie, artrită 
juvenila, neutropenie, vitiligo) 

 Imunodeficienţă severă 
Dezvoltare 
psihomotorie şi 
psihică 

 Dificultăţi de învăţare  
 Tulburări  psihiatrice  
 

 Deficit de atentie 
  Autism 
  Anxietate și tulburări 

depresive 
 Schizofrenia și alte tulburări 

psihotice  
Dismorfie cranio-
facială 

 Nas lung şi proeminent 
 Faţa asimetrică la plâns 
 Faţa lungă 
 Hipoplazie malară 

 Microcefalie 
 Colobom irian 
 Atrezie coanală 

 
Endocrinologice  Hipocalcemia și/sau 

hipoparatiroidism  
  Hipo/ hipertiroidism 

 Deficit de hormon de creştere 
 Diabet zaharat tip II 

 

Anomaliile imunologice variazӑ de la forme severe cu absenţa limfocitelor T pânӑ la  cazuri 

uşoare care nu necesitӑ intervenţii terapeutice. Hipo/ aplazia timusului conduce la 

imunodeficienţӑ prin reducerea numӑrului de limfocite T şi secundar afectarea funcţiei lor. 

Între 75-80% din nou-nӑscuţii cu 22q11.2DS prezintӑ scӑderea numӑrului de limfocite T, fӑrӑ 

a exista contraindicaţii pentru manevrele chirurgicale (ex. corecţia MCC), doar o creştere 

uşoarӑ a frecvenţei infecţiilor postoperator, care impun o abordare adecvatӑ. 0.1% din nou-

nӑscuţii cu 22q11.2DS nu prezintӑ limfocite T şi necesitӑ transplant de timus sau de celule T. 

Transplantul de timus a fost utilizat mai des şi au fost raportate rezultate superioare 

transplantului de celule T. În cazurile cu deficit sever se recomandӑ utilizarea produselor de 

sânge iradiate (13-17).  

Copiii cu anomalii imunologice uşoare (CD3 = 800–2,000 celule/mm3) au frecvent un nivel 

bun al imunoglobulinelor. Numӑrul normal de limfocite T poate masca ȋnsӑ, un deficit 

funcţional, ȋn special la adulţii cu 22q11.2. Aceşti pacienţi prezintӑ infecţii recidivante 
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(afecţiuni virale persistente, urmate de suprainfecţie bacterianӑ). La acestea contribuie şi 

factorii anatomici (traheomalacie, reflux gastroesofagian) sau alergiile. Adesea numӑrul de 

limfocite T prezintӑ o creştere ȋn primul an de viaţӑ; ulterior la adulţi se remarcӑ accentuarea 

apoptozei – o posibilӑ explicaţie fiind scurtarea telomerelor (15, 18). 

La pacienţii cu deficit uşor sau moderat de limfocite T (> 600 celule/mm3) vaccinul MMR şi 

cel pentru varicelӑ au fost eficiente. La cazurile cu CD4 < 100 celule/mm3 nu se recomandӑ 

utilizarea vaccinurilor vii atenuate. Postvaccinal se va testa titrul anticorpilor, pentru a 

verifica rӑspunsul imun (14, 15, 19). Anomalii ale imunoglobulinelor pot fi detectate: deficit 

de Ig A, Ig M sau Ig G. Hipogamaglobulinemia se ȋntâlneşte mai ales ȋn primul an de viaţӑ. 

Deficitul de imunoglobuline apare ȋn pofida producţiei normale de limfocite B şi se coreleazӑ 

cu severitatea infecţiilor (ȋn special cele sinusale şi pulmonare). 6% din pacienţii cu 22q11.2 

DS au nevoie de administrare de imunoglobuline intravenos (13,16,20).  

Un numӑr mare de pacienţi cu 22q11.2 DS (ȋntre 40% şi 66%) au prezentat afecţiuni atopice: 

astm bronşic, rinitӑ, eczemӑ, alergii alimentare sau medicamentoase. În studiul efectuat de 

Morsheimer et al, scӑderea CD3 s-a corelat semnificativ cu o creştere (de 2,5 ori) a riscului de 

a dezvolta afecţiuni atopice (15, 21). Bolile autoimune, cum ar fi artrita reumatoidӑ juvenilӑ, 

trombocitopenia idiopaticӑ, anemia hemoliticӑ şi afecţiunile tiroidiene sunt frecvente. 

Similar, boala celiacӑ are o frecvenţӑ mai mare decât ȋn populaţia generalӑ (22-23). 

Evaluarea funcţiei timice se bazeazӑ pe analiza limfocitelor T prin flow-citometrie. Pe lângӑ 

aceasta bilanţul immunologic trebuie sӑ includӑ:  

 hemoleucogramӑ completӑ cu evaluarea leucocitelor,  

 imunoglobulinele M, A şi G,  

 fenotiparea limfocitelor (CD3, CD4, CD8, CD19, sau CD20, CD16/CD56),  

 titrul anticorpilor – postvaccin pentru tetanus, Haemophilus influenzae tip B şi 

pneumococic,  

 ȋn cazurile cu reducerea numӑrului de limfocite T - evaluarea rӑspunsului la 

stimularea cu fitohemaglutininӑ, 

 ȋn cazurile cu semne clinice -anticorpi antiglobulinӑ (13). 

În concluzie, anomaliile imunologice sunt frecvente la pacienţii cu 22q11.2 şi nu se limiteazӑ 

doar la infecţiile recurente. Nu existӑ, pânӑ ȋn acest moment, un factor predictiv (ex. mӑrimea 

microdeleţiei) care sӑ se coreleze cu severitatea manifestӑrilor imunologice. Este necesarӑ o 

evaluare atentӑ a acestor cazuri şi un management care sӑ includӑ o echipӑ multidisciplinarӑ. 
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Diagnosticul precoce poate optimiza prognosticul, ȋn special ȋn cazurile severe care necesitӑ 

transplant de timus. 
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Cuvinte cheie: Aspergillus, aspergiloza, transplant 

REZUMAT 

Introducere: Odată cu ascensiunea transplantelor de organe solide, se conturează şi o creştere a 

numărului de complicaţii infecţioase ce afectează pacienţii cu tratament imunosupresor. 

Prezentarea cazului: Bărbat de 33 de ani prezintă febră, astenie, dispnee, tuse productivă şi 

obnubilare debutate cu 2 săptămâni anterior prezentării. Pacientul a tranzitat un alt spital de unde 

a fost transferat cu suspiciunea de meningo-encefalită. Este cunoscut de 10 ani cu poliangeita 

granulomatoasă şi boala cronică de rinichi (BCR) stadiul 5D, iar în urmă cu 7 ani se efectuează 

transplant renal. Pacientul se află în tratament imunosupresor (Tacrolimus, Mycofenolat-mofetil, 

corticoterapie). Clinic prezintă: facies şi distribuţie adipoasă cushingoidă, hipotonie şi hipotrofie 

musculară, raluri crepitante bazale drepte, redoare de ceafă uşoară, bradipsihie, tremor al 

extremităţilor. Examinările paraclinice relevă: leucocitoză cu neutrofilie şi limfopenie, anemie 

uşoară hipocromă normocitară, sindrom inflamator, retenţie azotată, culturi din spută pozitive 

pentru Aspergillus fumigatus, micronoduli pulmonari radiologic bilateral, lichid cefalorahidian 

(LCR) limpede, normotensiv, fără modificări biochimice semnificative dar cu PCR-Aspergillus 

pozitiv. Imagistica prin rezonanţă magnetică nucleară (IRM) cerebrală decelează multiple arii de 

organizare (compatibile cu aspergiloame). Se diagnostichează aspergiloza invazivă probabilă cu 

diseminare pulmonară şi cerebrală. Tratamentul complex a inclus terapie antifungică 

parenterală: iniţial Anidulafungin 100mg/zi (6zile), apoi Voriconazol 400mg/zi (21zile). Evoluţia 

este favorabilă cu dispariţia simptomatologiei, iar pacientul a continuat antifungoterapia cu 

Voriconazol oral 400mg/zi încă 2 luni cu răspuns clinico-paraclinic favorabil la control. 

Concluzii: Prezentăm un caz de aspergiloza în context de imunosupresie cu manifestări clinice 

generale şi neurologice minore în comparaţie cu gradul de extensie a leziunilor.  
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ABSTRACT 

DISSEMINATED ASPERGILLOSIS WITH PULMONARY AND CEREBRAL 

INVOLVEMENT IN A POST TRANSPLANT IMMUNOSUPPRESSED PATIENT 

 

Introduction: With the ascension of solid organ transplantation, there is an increase of possible 

infectious complications that can affect patients on immunosuppressive therapy.  

Case presentation: A 33-year old male presents with fever, fatigue, dispneea, productive cough 

and obnubilation onset at 2 weeks prior to admission. The patient transited another hospital from 

where he was transferred with a suspicion of meningoencephalitis. He had a 10-year history of 

granulomatosis with polyangeiitis and chronic kidney disease-stage 5D, and had renal transplant 

performed 7 years ago. The patient was on immunosuppressive therapy (Tacrolimus, Mofetil-

Mycophenolate, corticotherapy). Clinical exam showed: cushingoid facies and adipose tissue 

distribution, muscular hypotony and hypotrophy, mild neck stiffness, bradypsychia and extremity 

tremor. Laboratory findings revealed: Leukocytosis with neutrophilia and lymphocytopenia, mild 

hypochromic normocytic anemia, moderate inflammatory syndrome, elevated serum creatinine, 

sputum cultures positive for Aspergillus fumigatus and several pulmonary bilateral micronodules 

on X-ray, clear, normotensive cerebrospinal fluid(CSF), without significant biochemical 

modifications but with positive Aspergillus-PCR. Nuclear magnetic resonance cerebral imaging 

showed multiple organized lesions (compatible with aspergiloma). Thus, probable invasive 

aspergillosis with cerebral and pulmonary involvement was diagnosed. Complex management 

included parenteral antifungal therapy with Anidulafungin 100mg/day (6days), followed by 

Voriconazole 400mg/day (21days). Evolution was favourable with symptom regression and the 

patient continued antifungal therapy with oral Voriconazole 400mg/day for 2 months, with 

clinico-paraclinical favourable response on follow-up.   

Conclusions: The presented case of aspergilosis in the context of immunosuppresssion has minor 

general and neurological impact in contrast with de extension of the lesions. 

 

INTRODUCERE 

Odată cu ascensiunea transplantelor de organe solide, se conturează și o creștere a numărului 

de complicații infecțioase ce afectează pacienții cu tratament imunosupresor. Aspergiloza 

rămâne o provocare atât din punct de vedere al diagnosticului cât și al tratamentului, 

managementul pacientului necesitând o abordare multidiciplinară pe tot parcursul bolii. 

PREZENTAREA CAZULUI 

Un barbat de 33 de ani prezintă febră, astenie, dispnee, tuse productivă și obnubilare debutate 

cu 2 săptămâni anterior prezentării. Pacientul a tranzitat un alt spital de unde a fost transferat 

cu suspiciunea de meningo-encefalită. Este cunoscut de 10 ani cu poliangeită granulomatoasă 

cu afectare multiplă de organe (pulmonară, cerebrală, renală, articulară, cutanată) și boală 

cronică de rinichi(BCR) stadiul 5D pentru care s-a aflat în program de hemodializă pe fistula 

arterio-venoasă, până în urma cu 7 ani cand a fost efectuat transplant renal de la donator viu 

înrudit. În urma cu 5 luni, proba biopsie din grefon a decelat vasculita pauciimună cu 

semilune celulare și fibroase, fiind efectuat tratament consecutiv cu Rituximab 700mg/cura 
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– 4 cure. Pacientul se află în tratament îmunosupresor cu: Tacrolimus 1mg/zi, Mycofenolat-

mofetil 500mg/zi, corticoterapie cu Metilprednisolon 4mg/zi la momentul internării în 

clinica noastră. 

La examenul clinic prezintă: facies și distribuție adipoasă cushingoida cu exces de țesut adipos 

la nivel facial (facies „în luna plină”) și abdominal dar nu și toracic, cicatrice chirurgicală 

inghinală dreaptă post transplant renal, fără adenopatii palpabile superficial, hipotonie și 

hipotrofie musculară cu scădere difuză a forței musculare mai ales la nivelul membrelor 

inferioare, murmur vezicular prezent bilateral, raluri crepitante bazale drepte, zgomote 

cardiace ritmice, fără sufluri decelabile, PA=140/70mmHg, AV=80bpm, SaO2aa:98% fistula 

arterio-venoasă brahială stânga nefuncțională), redoare de ceafă ușoară, bradipsihie și tremor 

al extremitaților.  

Examinările paraclinice efectuate au depistat: leucocitoza cu neutrofilie importanță, 

limfopenie și monocitoza ușoară, anemie ușoară hipocromă normocitară, sindrom inflamator 

moderat, sindrom de retenție azotată. A fost efectuat test PCR gripal din exudatul faringian 

cu rezultat pozitiv pentru virusul gripal A. Urocultura a fost negativă. Au fost efectuate culturi 

din sputa cu rezultat pozitiv pentru Aspergillus fumigatus (fig.1). Radiografia toracică a 

evidențiat opacități micronodulare și nodulare difuz delimitate perihilar bilateral de 5-8mm 

în diametru. CT toracic evidențiază multiple arii de condensare cu bronhograma aerică 

inclusă și arii „în geam mat”.  Antigenul galactomanan și β-D glucan nu au fost disponibile la 

momentul respectiv. Dintre investigațiile serologice menționăm că serologia pentru Taenia 

solium a fost negativă, iar cea pentru Toxoplasma gondii a avut un rezultat pozitiv (IgG 

Toxoplasma: 123.06UI/mL). La puncția lombară a fost depistat un lichid 

cefalorahidian(LCR) limpede, normotensiv, fără modificări biochimice dar cu PCR-

Aspergillus pozitiv. PCR pentru Toxoplasma gondii și Mycobacterium tuberculosis din LCR 

au fost negative.  
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Fig. 1. Detaliu al coloniilor de Aspergillus fumigatus izolate din sputa pacientului, mediu 

Sabouraud (imagine din colecția personală a clinicii) 

Imagistica prin rezonanță magnetică nucleară (IRM) cerebrală decelează multiple arii de 

organizare/abcedare supratentoriale rotunde și rotund-ovalare cu contur net, cele mai mari 

cu aspect discret boselat, situate aleator în substanta albă (fig.2). Leziunile prezintă 

urmatoarele localizări și dimensiuni (antero-posterior/transvers/cranio-caudal): fronto-

insular drept 34/27/33mm, frontal anterior stâng 23/20/24mm, frontal posterior stâng, cu 

extensie în corona radiată ipsilaterală 23/23/24mm, parietal stâng 6/6/5mm, occipital stâng 

7/7/6mm, occipital-temporal inferior drept 5/5/4mm. Leziunile cu dimensiuni mai mici 

prezintă în întregime restricția difuziei apei, în timp ce cele mai mari apar cu componentă 

centrală anfructoasă, ce prezintă importanța restricție a difuziei apei (caracter compatibil 

abcedat). Leziunea voluminoasă de emisfer cerebral drept exercită ușor efect de masă asupra 

ventriculului lateral drept. Nu se pun în evidență dilatații notabile de sistem ventricular sau 

deplasări semnificative ale structurilor de linie mediană.  
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Fig. 2. Numeroase leziuni cerebrale vizualizate prin explorare IRM cerebrala nativa in 

secventa FLAIR sagitala (imagine din colectia personala a clinicii) 

Astfel se stabilește diagnosticul de aspergiloza invazivă probabilă cu afectare pulmonară și 

cerebrală(1).  

Până la stabilirea diagnosticului etiologic, fiind în contextul unui pacient imunosupresat cu 

abcese cerebrale și pneumonie, tratamentul antiinfecțios de prima intenție a fost complex, 

fiind reprezentat de asocierea medicației antibiotice cu cea antifungice: Meropenem 2g la 8 

ore IV - 12 zile, Vancomicina 1g la 12 ore IV - 6 zile, Sulfometoxazol/Trimetoprim 2.4g/zi p.o.- 

12 zile si Anidulafungin 100mg/zi IV – 6 zile.   

Ulterior, după formularea diagnosticului de aspergiloza cerebrală probabilă, Anidulafunginul 

a fost substituit cu Voriconazol 400mg/zi IV, timp de 21 de zile, ulterior cu administrare orală. 

A fost asociat și tratament cu depletive cerebrale, antipiretic inițial, antiviral cu Oseltamivir 

75mgx2/zi-p.o.-7zile pentru tratamentul gripei cu virus gripal tip A asociate, tratament de 

protecție gastrică și simptomatic asociat și regim igieno-dietetic adaptat BCR și 

corticoterapiei. 

Pe parcursul internării s-au constat următoarele modificări radiologice pulmonare: apariția 

unei caverne perihilare drepte cu pereți groși și dimenisuni de aproximativ 26/37mm și 2 

caverne de 15/26mm și 15/15mm perihilare stângi la aproximativ 1 săptămână de la internare, 

leziuni vizualizabile în figura 3. Ulterior în săptămâna 3 de internare se observă o ameliorare 

a tabloului radiologic pulmonar. Simptomatologia respiratorie a pacientului a fost congruentă 

cu modificările radiologice, după o inițială dispariție a ralurilor crepitante și a tusei, acestea 

au reapărut și ulterior au dispărut sub tratamentul antifungic și antibiotic.  A fost realizată 

bronhoscopie și aspirat bronho-alveolar în săptămâna 3 de internare cu rezultat negativ 
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pentru prezența de elemente fungice sau bacteriene la examinarea frotiurilor și a culturilor 

realizate din acesta și ADN de Mycobacterium tuberculosis nedetectabil. A fost efectuat 

indexul de aviditate IgG Toxoplasma, avand valoarea 0.544 ca rezultat, caracteristica unei 

aviditați crescute (>0.3), sugestivă pentru absența unei infecții acute. În contextul rezultatului 

negativ al PCR-Toxoplasma s-a decis sistarea Sulfametoxazol/Trimetoprimului. 

 

Fig. 3. Radiografie toracică antero-posterioară cu prezenta unei caverne perihilară 

dreaptă de dimensiuni mari și a 2 caverne perihilare stângi cu dimensiuni mai mici 

(imagine din colecția personală a clinicii) 

Consultul psihiatric a obiectivat tulburare de anxietate și a recomandat administrarea de 

Diazepam inițial 10mg/zi timp de 4 zile, apoi 5mg/zi în următoarele 4 zile, ulterior cu 

administrare la nevoie. Tremorul extremităților s-a redus progresiv, iar astenia musculară s-

a ameliorat de asemenea progresiv, pacientul fiind încurajat să se mobilizeze progresiv, la 

externare fiind capabil de efort fizic moderat fără să acuze dispnee sau astenie iar forța 

musculară și-a revenit progresiv în limitele normale.  

Anterior externării, dupa 1 lună de tratament antifungic se efectuează examinare imagistică 

nativă (administrarea substanței de contrast fiind contraindicată de patologia renală 

asociată), respectiv IRM cerebral și angio-IRM de control la care se constată absența deviației 

structurilor liniei mediane și regresia dimensională a leziunilor subcorticale frontale, 

diametrele lor fiind de 4,5-16mm, acestea având aspect inelar, multiloculat și fiind 

cirmuscrise de modificări în hipersemnal T2/FLAIR cu restricție a difuziei. Pacientul este 

externat cu recomandarea continuării tratamentului antifungic cu Voriconazol oral 200mg 

x2/zi timp de înca 2 luni și cu monitorizare periodică a funcțiilor renale și hepatice.  

Pacientul revine, conform indicațiilor după efectuarea în total a 3 luni de tratament cu 

Voriconazol 400mg/zi (administrat 1 lună intravenos pe parcursul internării și 2 luni oral). 
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La examinarea clinica se constată absența elementelor patologice la nivelul aparatului 

respirator și absența bradilaliei, bradipsihiei,a tremorului extremităților, a semnelor de 

iritație meningeană sau a  deficitelor motorii, pacientul fiind orientat temporo-spatial, stabil 

hemodinamic și afebril și declarând absența asteniei. Examinările de laborator relevă formula 

leucocitară normală, sindrom inflamator minim (CRP: 0.7mg/dL), anemie ușoară 

normocromă normocitară și sindrom de retenție azotată (creatinina serica:1.9mg/dL). Pe 

radiografia toracică se constată dispariția leziunilor cavitare, aceasta având aspect 

cvasinormal. Se efectuează puncție lombară, iar LCR este limpede, normotensiv și fără 

modificări biochimice patologice, cu ractie Pandy negativă și prezenta de 9 elemente 

nucleate/mmc, dar PCR-Aspergillus este in continuare pozitiv în LCR. IRM cerebral de 

control constată persistența leziunilor la nivel cerebral, cu scădere a dimensiunilor acestora, 

fiind descrise 5 leziuni: 3 mari frontale bilateral și câte una parieto-occipital pe partea dreaptă 

și occipital stâng (ultimile 2 având dimensiuni milimetrice), cu menținerea plajelor de edem 

perilezional digitiform ce prezintă însa caracter mai organizat, leziunile aflându-se în ușoară 

regresie dimensională, masurând maxim axial 15/10mm. Se recomandă continuarea 

tratamentului cu Voriconazol oral timp de înca 3 luni în doze de 300mg la 12 ore, cu 

monitorizare periodică a funcției renale și hepatice și reevaluare ulterioară imagistică și 

biologică în cadrul clinicii noastre. Pacientul este de asemenea monitorizat periodic 

nefrologic, fiind evaluată periodic tacrolinemia, în funcție de care este adaptată administrarea 

Tacrolimusului. 

DISCUȚII 

Infecția cu Aspergillus este o patologie întalnită de obicei la pacienți imunodeprimați, iar 

Aspergillus fumigatus este cea mai frecventă specie de Aspergillus implicată în aspergilozele 

invazive (inclusiv cu efectare cerebrală)(2). Aspergiloza invazivă este cel mai frecvent întâlnită 

la pacienți post transplant de celule stem hematopoetice(2), dar pacienții cu transplant de 

organe solide și pacienți aflați în tratament cronic cu corticosteroizi sunt de asemenea 

predispuși să dezvolte o astfel de infecție(2), pacientul din cazul de față având acești 2 factori 

de risc. Mortalitatea în aspergiloza invazivă cerebrală este ridicată iar tratamentul de prima 

intenție al aspergilozei invazive este reprezentat de Voriconazol, medicament ce poate fi 

administrat atât intravenos cât și oral și care este asociat cu răspuns clinic favorabil în cca. 

34% din cazuri(2), iar specia Aspergillus fumigatus este considerată a fi în general sensibilă 

la acesta antifungic(1,2). Terapia antifungică cu Voriconazol durează în astfel de cazuri cel 

puțin 3 luni, dar poate fi prelungită pe parcursul a mai multor luni sau chiar ani, în funcție de 

răspunsul la tratament(2).   
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CONCLUZII 

În lucrarea de față este exemplificat un caz de aspergiloza în context de imunosupresie cu 

manifestări clinice generale și neurologice minore în comparație cu gradul de extensie a 

leziunilor și cu răspuns clinic lent favorabil dar care necesită în continuare  tratament 

antifungic și monitorizare periodică. Astfel, infecția cu Aspergillus reprezintă în cazul de față 

o infecție cronică ce impune un management interdisciplinar eficient și o terapie complexă și  

de lungă durată. 
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Pe parcursul ultimelor decenii, infecţia cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) reprezintă 

o dovadă a evoluţiei în diagnostic şi management terapeutic în medicină, devenind dintr-o 

boală fatală la începuturile ei o boală complexă multisistemică ce prezintă diverse opţiuni de 

tratament. Este cunoscută asocierea pacienţilor HIV pozitivi cu infecţiile oportuniste, însă o 

reală provocare o reprezintă asocierea cu boli cronice autoimune ce necesită o atenţie 

deosebită în alegerea tratamentului. Sumarizând ultimele date din literatură, tratamentul 

pacienţilor HIV pozitivi care asociază artrita reumatoidă este iniţiat cu unul sau mai multe 

droguri modificatoare de boală, cele mai frecvente fiind hidroxiclorochina sau sulfasalazina. 

Hidroxiclorochina (HCQ) are proprietăţi imunomodulatoare, antiinflamatorii şi anti-HIV (in 

vitro, in vivo) prin creşterea pH-ul endozomal inhibând modificarea post translaţională a 

genei gp 120. La pacienţii HIV pozitivi fără răspuns la terapia înalt activă antiretroviarală 

(highly active antiretroviral therapy HAART), HCQ duce la creşterea limfocitelor T CD4+, 

efect care s-a menţinut timp de 2 luni după stoparea acesteia. Pe de altă parte HCQ deţine 

potenţialul de a accelera efectul imunosupresiv al infecţiei HIV în special la pacienţii fără 

tratament specific. Sulfasalazina are efecte imunomodulatoare asupra limfocitului T, fiind 

demonstrată in vitro capacitatea sa de a scădea producerea antigenului p24 şi de a reduce 

infecţia HIV prin inhibarea FN-KB în nucleosol. Nu există foarte multe date referitoare la 

utilizarea metotrexatului (MTX). Leflunomida (LFN) reduce activarea LTCD4+ şi expresia co-

receptorilor HIV (receptori de chemokina C-C tip 5 si C-X-C tip 4). Ciclosporina A (CsA) 

inhibă replicarea HIV in vitro prin interferarea cu transcripţia inversă şi incorporarea 

ciclofilinei A in virioni. In vivo CsA a determinat la pacienţii HIV pozitivi un număr stabil de 

LTCD4+ după 11 luni de tratament. Glucocorticoizii nu influenţează declinul  limfoctitelor T 

CD4+ la pacienţii fără tratament antiretroviral. Există evidente care arată eficacitatea şi 

siguranţa corticosteroizilor în tratamentul artritei inflamatorii, fără a accelera infecţia HIV. 

Terapia biologică reprezintă o opţiune terapeutică ce necesită cântărirea eficacităţii şi 

siguranţei la pacienţii cu răspuns la terapia HAART. Calea inflamatorie JAK-STAT favorizează 
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replicarea HIV, ca urmare inhibitorii JAK (tofacitinib) pot promova un efect antiinflamator 

care împiedica replicarea HIV. Având în vedere insuficienţa datelor referitoare la siguranţă 

acestor terapii la pacienţii HIV pozitivi, utilizarea lor necesită foarte multă prudenţă. 

Sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA) este o boală infecţioasă cauzată de virusul 

imunodeficienţei umane (HIV) (1). Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estima pâna în 

decembrie 2011 aproximativ 34 milioane de persoane infectate cu HIV, dintre care 2 milioane 

de cazuri noi pe an la nivel mondial, cu peste 34 milioane de decese secundare bolii de-a lungul 

anilor (1,2). Terapia antiretrovirală înalt activă a determinat scăderea mortalităţii, însă cu 

creşterea morbidităţii în contextul evoluţiei cronice a afecţiunii şi apariţia efectelor secundare 

ale terapiei (2). 

Bolile reumatismale pot fi o cauză semnificativă de morbiditate la pacienţii HIV/SIDA, fiind 

considerate rezultatul depleţiei de celule CD4+, inversarea raportului limfocitelor T 

CD4+/CD8+ şi dezvoltarea de anticorpi ce favorizează formarea de complexe imune 

secundare expunerii constante la antigene HIV (2). Artrita reumatoidă (AR) este o boală 

autoimună cu o prevalenţă crescută care necesită tratament patogenic cu droguri 

modificatoare de boală convenționale sintetice sau biologice. La pacienții cu AR HIV+ 

alegerea unor soluţii terapeutice simultane este necesară. Monitorizarea reacțiilor adverse ale 

medicației este importantă, deoarece tratamentul imunosupresor al bolii reumatismale poate 

interfera cu terapia antiretrovirală (1). 

Manifestări articulare în infecţia cu HIV 

Infecţia cu HIV este asociată cu anumite manifestări articulare specifice: sindromul dureros 

articular, artrita non-distructivă asociată cu HIV, artralgia asociată sindromului limfocitozei 

infiltrative difuze (3). 

TABEL 1 

Manifestări reumatismale asociate infecţiei cu HIV 

 Manifestarea reumatismală 

Era pre-terapie 
antiretrovirală  

Artralgii  

Artrite  

Artrita reactivă (sindromul Reiter) 

Artrita psoriazică 

Spondilartrita nediferențiată 

Sindromul limfocitozei infiltrative difuze (DILS)  

Miopatii: polimiozita, dermatomiozita, miozita cu incluziuni celulare  
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Vasculita  

Guta, hiperuricemie 

Status septic: osteomielita/artrita septică; piomiozita 

Era post-terapie 
antiretrovirală 

IRIS-DILS, Sarcoidoza, artrita reumatoidă, lupus eritematos sistemic 

Manifestări induse de medicație: 
- miopatia indusă de zidovudina  
- rabdomioliza 
- guta/hiperuricemie 
-lipodistrofia 

Patologii osoase: 
- osteoporoza 
- osteomielita 
- osteonecroza 

 

Sindromul dureros articular este o afecţiune autolimitată care durează mai puţin de 24 

de ore la pacienţii cu infecţie HIV (3,4). Este descris la aproximativ 10% din pacienţii africani 

HIV+ şi se  manifestă prin durere articulară şi osoasă, predominant la nivelul membrelor 

inferioare într-o manieră asimetrică. 

Artrita asociată cu HIV, descrisă încă din 1988 reprezintă o manifestare mai frecventă în 

regiunea africana sub-sahariană (5). Această manifestare articulară este non-distructivă, mai 

frecventă la bărbaţi cu o durată similară altor artrite virale de până la 6 săptămâni şi se 

prezintă cu o distribuţie oligoarticulară de obicei la nivelul membrelor inferioare, fără a 

determina modificări pe radiografia convenţională (4). 

Artrita reumatoid-like este extrem de rară, “artrită pseudoreumatoidă”, prezintă 

modificări radiologice foarte asemănătoare AR, dar asociază și reacție periostală 

proeminentă. 

Sindromul limfocitozei infiltrative difuze (DILS) are caracteristici similare cu 

sindromul Sjogren. DILS determină simptome sicca secundare hipertrofiei glandelor salivare 

(în special parotida) şi lacrimale, putând asocia artralgii (6). Incidenţa DILS este în scădere 

după introducereea terapiei antiretrovirale.  

Pacienţii care dezvoltă sindromul limfocitozei infiltrative difuze prezintă infiltrarea cu 

limfocite T CD8+ îndeosebi a glandelor parotide, determinând creşteri masive în volum ale 

acestora şi manifestări clinice de xerostomie alături de xeroftalmie şi artralgii (7). Infiltrea cu 

limfocite T CD8+ are loc şi la nivel hepatic, pulmonar, gastrointestinal, renal, al timusului şi 

sistemului nervos conducând la apariţia hepatitei, acidozei tubulare renale, limfomului, 

polimiozitei, pneumonitei interstiţiale şi neuropatiei periferice (7,8). DILS prezintă câteva 

elemente caracteristice comparativ cu sindromul Sjogren idiopatic astfel: este mai frecvent la 
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barbaţi cu vârste până în 40 de ani, absenţa factorului reumatoid şi a anticorpilor anti-SSA/Ro 

sau SSB/La, prezenţa limfadenopatiei generalizate cu creşteri masive în volum a glandelor 

parotide, predominând manifestările extra-glandulare şi asociind artralgii, nefiind în mod 

uzual însoţite de artrite (6). 

Artrita/artralgia asociată infecţiei acute cu HIV pot fi adesea prezente. Pacienţii cu 

infecţii acute pot prezenta un sindrom similar cu mononucleoza infecţioasă cu mialgii şi 

artralgii/artrite, însă cu evoluţie auto-limitată (9).  

 Sindromul inflamator de reconstituire imună (IRIS) este definit ca o manifestare 

autoimună/inflamatorie sau agravare paradoxală a unei patologii pre-existente (exemplu: 

sarcoidoza sau artrita reumatoidă), fiind asociată cu reconstituirea imunităţii mediate de 

limfocitele T în cadrul terapiei antiretrovirale (10). Se poate lua în considerare diagnosticul 

de IRIS în contextul agravării unei infecţii recunoscute şi poartă denumirea de sindrom 

“paradoxal” (“paradoxical” IRIS) sau poate fi în contextul unei infecţii preexistente 

necunoscute/neconfirmate, numindu-se sindrom “care demască” (“unmasking” IRIS) (11,12).  

IRIS poate prezenta manifestări începând cu prima săptămână de tratament ART, până la 6 

luni de la iniţiere, acestea fiind în concordanţă tipului de infecţie oportunistă preexistentă, 

necesitând tratament corespunzător şi precoce instituit (13). În condiţiile unei infecţii 

oportuniste cu prognostic sever în cazul reactivării (precum meningita tuberculoasă sau cu 

criptococus) se temporizează iniţierea terapiei ART având în vedere raportul risc/beneficiu 

(13).  

Patogeneza HIV/SIDA şi interferenţa cu autoimunitatea  

Sindromul imunodeficienţei dobândite reprezintă o boală infecţioasă determinată de virusul 

imunodeficienţei umane (HIV), fiind descris încă din 1981 (1).  

Poarta cea mai frecventă de intrare a HIV este mucoasa ano-genitală. Glicoproteina GP-120 

de pe suprafaţa anvelopei virale prezintă tropism pentru molecula CD4 de pe suprafata 

celulelor dendritice care se găsesc la nivelul epiteliului cervico-vaginal, ţesutului amigdalian 

şi ganglionar, acestea reprezentând situsurile iniţiale de infecţie în transmisia genitală sau 

orală (14). 

Celulele CD4+ infectate exprimă pe suprafaţa lor chemokine specifice CCR5 (coreceptor 

pentru HIV-1) şi CXCR4 care ajută la intrarea HIV intracelular şi la replicarea virală (3,15). 

Prezenţa HIV poate fi detectabilă la nivelul adenopatiilor regionale la 2 zile după expunere şi 

după 3 zile în plasma, fiind ulterior diseminată la nivel cerebral, splină şi ganglionii regionali 

(14). La momentul infecţiei iniţiale pacienţii au un număr crescut de celule T CD4+ 

susceptibile, însă fără răspuns imun specific, fiind urmat de o replicare virală masivă şi rapidă, 
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conducând la o viremie extrem de crescută. Astfel infecţia virală precoce prezintă un grad înalt 

de contagiozitate, având în vedere prezenţa nivelului extrem de ridicat al încărcăturii virale 

tranzitorii descrise în acest stadiu al infecţiei.   

Dezechilibrul dintre limfocitele Th1 şi Th2 conduce la o susceptibilitate ridicată pentru 

infecţii. Creşterea limfocitelor Th1 conduce la scăderea secreţiei de interferon gama (IFN 

gama) şi o stimulare a infecţiei. O creştere a activităţii LTh2 determină creşterea producţiei 

interleukinei 10 (IL-10) şi IL-4, menţinând infecţia virală sub control.  

Particule HIV prezintă o similaritate cu anumite antigene, putând determina mimetism 

molecular, astfel putându-se dezvolta un răspuns imun care determină artrită reactivă, artrită 

psoriazică, DILS, miopatii sau vasculite (3).  

Au fost descrise o serie de particularităţi imunologice la pacienţii cu HIV+, prezența unor 

anticorpi în titru scăzut, fără semnificaţie clinică, însă care pot creşte mortalitatea, cu un 

prognostic semnificativ atunci când se asociază cu un titru scăzut de LCD4 sau infecţie cu HIV 

tardivă. Anticorpii identificați sunt: Ac anti-nucleari (ANA), factorul reumatoid (FR), Ac anti 

cardiolipină, Ac anti fosfolipide (anti Beta 2 glicoproteina 1), Ac anti ADN dublu catenari 

(ADNdc), Ac anti-histone, Ac anti Sm, Ac anti U1 RNP sau Ac anti SSA (3,16). 

Stadializarea infecţiei cu HIV (tabel 2) 

Stadiul I definit ca infecţie acută cu HIV nu prezintă modificări ale sistemului imun,  fiind 

asociat în mod normal cu prezenţa bolilor autoimune. Stadiul II (LCD4 >200microL) este 

însoţit de scăderea numărului LCD4 +, caracterizat de apariţia unui grad de imunosupresie şi 

unde, deasamenea pot să apară afecţiuni autoimune (3,17). Stadiul III  (LCD4<200microL) 

este definit ca SIDA, iar nivelul LCD4 este foarte scăzut, astfel într-un status de imunosupresie 

accentuat, apariţia unei patologii autoimune este rară. Stadiul III poate fi prezent indiferent 

de titrul CD4 în prezenţa anumitor manifestări asociate (tabel 2) (18). Stadiul IV este definit 

după introducerea terapiei antiretrovirale cu o redobândire a competenței imune şi 

posibilitatea apariţiei autoimuntăților (3,17).  

TABEL 2 

Stadializarea infecţiei cu HIV 

Stadiul I Infecția acută cu HIV 

Stadiul II CD4 > 200 microL 

Stadiul III SIDA (CD4 < 200 microL) 

Stadiul IV  Tratament înalt activ antiretroviral  
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Dezvoltarea artritei reumatoide după IRIS  

Un studiu publicat de Calabrese et al. în 2005 a urmărit 395 de pacienţi HIV+/SIDA în 

perioada 1989-2000 pentru a descrie natura şi frecvenţa manifestărilor reumatismale după 

iniţierea terapiei antiretrovirale (19). În perioada anterioară terapiei anti-retrovirale înalt 

active nu s-a înregistrat nici un pacient care a dezvoltat AR, însă s-au înregistrat 2 pacienţi la 

care a debutat AR la scurt timp după administrarea terapiei antiretrovirale, în timpul fazei de 

reconstrucţie imună (1,19). 

Particularităţi ale diagnosticului şi monitorizării artritei reumatoide la pacienţii 

HIV+ 

Au fost raportate cazuri de novo de AR la pacienții HIV+. Există studii care susţin faptul că 

prezenţa factorului reumatoid (FR) şi a anticorpilor anti peptid ciclic citrulinat (ACPA) se 

întâlneşte la 15% dintre pacienţii HIV+. 

Pacienții HIV+ și AR prezintă un număr al articulatiilor dureroase mai mic, prin urmare şi 

scoruri de activitate ale bolii mai mici. Se consideră că infectia HIV imbunătățește activitatea 

AR. Există dificultăți in monitorizarea AR la pacienții HIV+. 

Infecția HIV poate determina pozitivarea FR și ACPA, de obicei în titruri mici, iar AR poate 

determina serologie HIV fals-pozitivă, metoda ELISA  fiind cel mai specific test pentru 

determinarea HIV la pacientii cu AR (1). 

Mijloacele de tratament la pacienţii cu AR și HIV+ 

Managementul terapeutic în artrita reumatoidă implică de primă intenţie terapia cu droguri 

modificatoare de boala (DMARDs) convenţional sintetice de tipul: hidroxiclorochina (HCQ), 

sulfasalazina (SSZ), metothrexat (MTX), leflunomid (LFN), ciclosporina A (CsA) (20). 

Nu există foarte multe date referitoare la utilizarea metotrexatului (MTX) la pacienţii cu 

AR şi HIV+, existând studii efectuate anterior terapiei antiretrovirale care descriu o evoluţie 

rapid progresivă a SIDA în urma iniţierii terapiei imunosupresoare şi dezvoltarea 

numeroaselor infecţii oportuniste. Astfel MTX nu reprezintă o opţiune terapeutică de primă 

intenţie la acest grup de pacienţi, fiind considerată o soluţie de rezervă în cazurile cu activitate 

crescută a bolii (1). 

Hidroxiclorochina este un analog al clorochinei cu proprietăţi imunomodulatoare şi anti-

inflamatorii, fiind considerată o opţiune terapeutică în multiple afecţiuni autoimune (20).   

Este raportat efectul anti-HIV in vitro şi in vivo prin creşterea pH-ului endozomal, inhibând 

modificarea post-translaţională a genei GP-120.  Rezultatele au demonstrat siguranță şi 

tolerabilitate pentru utilizarea HCQ la pacienţii HIV+ aflaţi sub terapie antiretrovirală, în 
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timp ce la pacienţii fără tratament specific a fost descris un efect paradoxal de scădere 

accelerată a numărului celulelor CD4+ (20,21). HCQ reprezintă, alături de SSZ, cele mai 

frecvente opţiuni terapeutice utilizate în AR la pacienţii HIV+.   

Sulfasalazina (SSZ) are efecte imunomodulatoare benefice în contextul infecţiei HIV 

deoarece inhibă migrarea NF-KB la nivelul nucleului limfocitelor T. În combinaţie cu 

Indinavir reduce infectivitatea virala (1), reprezintânt o opţiune terapeutică frecventă pentru 

pacienții cu AR HIV+. 

Leflunomida reduce activarea limfocitelor T CD4+ şi expresia coreceptorilor HIV CCR-5 şi 

CXC tip 4. Utilizată într-o doza de 20mg/zi a fost asociată cu scăderea replicării virale. (22) 

Ciclosporina A (CsA) inhibă replicarea HIV in vitro prin interferarea cu transcripţia 

inversă şi incorporarea ciclofilinei A în virioni. In vivo CsA a determinat la pacienţii HIV+ un 

număr stabil de limfocite T CD4+ după 11 luni de tratament (20). 

Corticoterapia nu influențează declinul limfocitelor CD4+ la pacienţii fără tratament 

antiretroviral. Există date care susţin eficacitatea şi siguranţa acesteia în tratamentul 

afecţiunilor inflamatorii autoimune fără a accelera infecţia HIV, necesitând însă o 

monitorizare atentă a riscului de osteonecroză, dublat de prezenţa infecţiei cu HIV prin ea 

însaşi (20). 

Sunt raportate în literatură câteva studii de caz cu terapie biologică cu anticorpi anti 

TNF alpha (infliximab, adalimuab, etanercept) la pacienți cu AR HIV+. Într-un studiu 

publicat în 2007, Kaur et al prezintă cazul unui pacient cu AR-HIV+ care a fost tratat cu 

etanercept, cu evoluţie virusologică bună (23). Având în vedere frecvenţa scăzută a 

pacienţilor HIV/SIDA care dezvoltă AR, există mai multe studii care au urmărit efectul 

terapiei biologice la cei care asociau artropatie psoriazică sau psoriazis (20). Există rețineri 

privind utilizarea agenților biologici la pacienții cu AR HIV+ având în vedere riscul crescut de 

infecții. 

Calea inflamatorie JAK-STAT favorizează replicarea HIV, ca urmare inhibitorii JAK 

(tofacitinib) pot promova un efect antiinflamator care impiedică replicarea HIV.  

Interacţiuni medicamentoase DMARDs - terapia antiretrovirală  

Inhibitorii de protează au efect inhibitor asupra enzimei 3A4 a citocromului P450 conducând 

la creşterea concentraţiei serice a MTX, CsA, corticosteroizilor (CS) până la nivele toxice.  

CS sunt vulnerabili fluctuațiilor farmacokinetice în prezența inhibitorilor de protează putând 

determina sindrom Cushing, chiar și la doze foarte mici. Interacțiuni medicamentoase mai 

puțin semnificative au fost raportate privind inhibitorii revers-transcriptazei. 
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CONCLUZII 

HCQ și SSZ oferă cea mai bună siguranță și eficacitate, fiind astfel pe primul loc pentru terapia 

pacienților cu AR HIV+. Glucocorticoizii pot fi aleși ca primă linie de terapie, dar cu prudență 

având în vedere riscul crescut al osteonecrozei. Utilizarea de metotrexat, leflunomid şi 

ciclosporina A au date limitate.  

Agenții biologici, inhibtiorii de TNF-alpha ar fi o opțiune sigură și eficientă pentru 

tratamentul AR la pacienții HIV+, atât timp cât infecția HIV este controlată de terapia 

antiretrovirală. Monitorizarea activității AR la pacienții HIV+ este o provocare. 
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CAPNOCYTOPHAGA CANIMORSUS: O 

CAUZA RARA DE SEPSIS ȘI MENINGITA, 

DAR CU POTENȚIAL FATAL, DUPA 

MUȘCATURA DE CAINE 
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Cuvinte cheie: imunodepresie, muşcătura de câine, profilaxie, meningită, sepsis 

Introducere: Persoanele cu risc mare de sepsis cu Capnocytophaga canimorsus sunt reprezentate 

de cele cu ciroză hepatică virală sau etanolică şi splenectomizate. C. canimorsus este un bacil Gram-

negativ, prezent în cavitatea orală a ~70% dintre câini şi ~60% dintre pisici. 

Prezentare de caz: Un pacient diabetic de 62 de ani a fost evaluat pentru suspiciunea de accident 

vascular cerebral într-un Spital de Urgenţă, ulterior, după infirmare, fiind direcţionat către clinica 

noastră pentru febra persistentă, dizartrie şi alterarea statusului neurologic. 

La examenul clinic au fost obiectivate redoare de ceafă, dar şi escoriaţie la nivelul antebraţului drept. 

Datele biologice iniţiale au evidenţiat leucocitoza, trombocitopenie uşoară, hiperglicemie, 

hiperbilirubinemie, hiponatremie. Examinarea lichidului cefalorahidian (LCR): aspect 

sangvinolent, pleocitoza (2200 leucocite/mmc) cu 85% neutrofile, bacili Gram-negativi, 

proteinorahie crescută. S-a efectuat tratament antibiotic cu spectru larg, iar în zilele următoare s-

au pozitivat hemocultura şi cultură LCR pentru Capnocytophaga canimorsus. 

Reluarea anchetei epidemiologice evidenţiază faptul că leziunea cutanată era cauzată de un câine, 

în urmă cu două săptămâni, iar alt câine a lins pacientul, fără a fi urmată profilaxie antibiotică. 

Cel mai probabil, sursa bacteriemiei şi a meningitei a fost unul dintre cei doi câini. 

Evoluţia sub tratament antibiotic şi suport avansat al funcţiilor vitale timp de 14 zile a fost 

favorabilă, cu recuperare totală. 

Concluzie: Deşi un patogen rar, la o consultaţie pentru o plagă sau escoriaţie produsă prin 

muşcătura recentă de câine sau pisică, medicul trebuie să aibă în vedere această posibilitate şi să 

recomande efectuarea unei profilaxii adecvate cu amoxicilină-clavulanat, mai ales pentru pacienţii 

imunodeprimaţi.  
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ABSTRACT 

CAPNOCYTOPHAGA CANIMORSUS: A RARE, BUT LIFE-THREATENING CAUSE OF 

SEPSIS AND MENINGITIS AFTER DOG BITES 

 

Keywords: immunosuppression, dog bite, prophylaxis, meningitis, sepsis 

Background: Individuals at greater risk for sepsis due to Capnocytophaga canimorsus include 

those with hepatic cirrhosis or asplenia. C. canimorsus is a Gram-negative rod, present in the oral 

cavity of ~70% of dogs and ~65% of cats.  

Case presentation: A 62-year-old diabetic male was evaluated in an Emergency Hospital for a 

possible stroke, that was infirmed and the patient was referred to our clinic for persistent high 

fever, dysarthria, and altered mental status. 

The initial physical exam brought to our attention nuchal rigidity and fine scratch marks on the 

right forearm.  

Biological findings included leukocytosis, thrombocytopenia, hyperglycemia, hyperbilirubinemia, 

hyponatremia and the cerebrospinal fluid (CSF) examination showed hemorrhagic CSF, 

pleocytosis (2200 white blood cells/mL) with 85% neutrophils and Gram-negative rods, high 

protein levels. He was put on broad-spectrum antibiotic and the following days the blood and CSF 

cultures grew Capnocytophaga canimorsus.  

The complete epidemiologic survey showed that the skin lesions were caused by a dog two weeks prior 

to the onset of the disease, and another dog licked the patient, for which he did not follow antibiotic 

prophylaxis. The source of bacteremia and meningitis was very likely to be one of the dogs. 

A full recovery was made following 2 weeks of broad spectrum antibiotics and intensive care 

support.  

Conclusions: Although it is a rare pathogen, clinicians should be aware of this possibility and any 

person at risk presenting to the hospital with recent bite injury by dog or cat should be given 

adequate antibiotic prophylaxis with amoxicillin-clavulanate, especially immunosuppressed 

patients. 

 

INTRODUCERE  

Sepsisul și meningita bacteriană sunt două entități medicale, dintre cele mai severe, care se 

soldează, de multe ori cu evoluție spre exitus sau recuperare cu sau fără sechele. De aceea, 

alegerea terapiei de prima intenție rămâne o provocare, în ciuda tehnicilor de identificare din 

ce în ce mai performante și a standardizării abordarilor, deoarece etiologia acestora este din 

ce în ce mai diversa și atipică (1). 

Un exemplu este Capnocytophaga canimorsus, un bacil Gram-negativ, comensual în cavitatea 

orală a ~70% dintre câini și ~60% dintre pisici; acesta poate provoca infecție ușoară sau 

subclinică a plăgilor post mușcătură sau zgârietură; însă, pe un teren imunodeprimat (ciroza 

hepatică, etilismul sau splenectomia), capătă aspect sever, cu prognostic infaust (1). 

Această bacterie C. canimorsus este, în general, susceptibilă la antibioterapie (peniciline, 

cefalosporine și imipenem), dar există izolate secretoare de beta-lactamaze (amoxicilina-
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clavulanat), dar și rezistente la aztreonam, aminoglicozide și trimeteopim-sulfametoxazol 

(1,2). 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 62 de ani, cu o simptomatologie debutată cu 24 de 

ore anterior prezentării la spital; cu febră înaltă (40˚C) apoi dizartrie accentuată, ce a 

determinat adresarea inițială la un spital de urgență, cu suspiciunea de accident vascular 

cerebral, pe un fond neurologic preexistent (accident vascular cerebral ischemic vechi de 5 

luni) și diabet zaharat (DZ) tip II în tratament cu antidiabetice orale. Evaluarea neurologică 

și imagistică cerebrală a infirmat patologia vasculară acută. Completarea evaluării cu o 

puncție lombară, ce a evidențiat LCR hemoragic cu pleocitoza reconsidera diagnosticul, 

pacientul fiind transferat în Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof Dr. Matei Balș”, cu 

suspiciunea de meningoencefalită.  

Examenul clinic la admisie consemnează obezitate grad II, la pacient cu stare generală gravă, 

cu redoare de ceafă importantă, agitat psiho-motor, CGS 11puncte (O4, V4, M3), afazic, reflexe 

cutaneo-plantare în flexie, limba uscată, tegumente transpirate, plagă periorală și escoriații la 

nivelul antebratului stâng, dermatită ocra gambier bilateral, onicomicoză haluce bilateral, 

murmur vezicular pulmonar prezent bilateral, rare raluri subcrepitante bazal stânga; zgomote 

cardiace ritmice, tahicardice (108/minut), fără sufluri, tensiune arterială (TA) 140/90mmHg, 

abdomen cu panicul adipos în exces, nedureros la palpare, ficat și splina în limite normale.  

În primele ore după internare, soția pacientului a oferit date anamnestice suplimentare 

completându-se astfel și ancheta epidemiologica - pacientul nefumător, instructor de pilotaj, 

ce nu respectă dieta hipoglucidică, cu leziuni cutanate recente: plaga plantară post ințepătură 

de cui (veche de trei săptămâni), fără profilaxie antitetanică sau antibiotică și alte două plagi 

(vechi de  

două săptămâni) la nivelul buzelor produse de câinele unui prieten (cu status vaccinal 

necunoscut și al antebrațului prin mușcătura câinelui propriu (vaccinat).  

REZULTATE 

Datele biologice, la admisie evidențiază leucocitoză cu neutrofilie, trombocitopenie, sindrom 

inflamator prezent și tulburări hidroelectrolitice, sunt expuse în Tabel I  în dinamică; acestea 

sunt completate de aspectul lichidului cefalorahidian (LCR) tulbure, cu reacția Pandy 4+, 

celularitate 2200/mm3 cu acid acetic, cu sediment ce evidențiază 85% polimorfonucleate, 10% 

limfocite medii, 5% monocite, fibrina ++, dar și rare hematii, frecvenți bacili Gram la limită, 

unii gram pozitivi granulați intră și interleucocitar (Fig. 1) au permis conturarea 

diagnosticului de etapă - meningoencefalita acută bacteriană, formă severă. 
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TABEL I 

Date biologice în dinamica 

 

 La admisie Pe parcursul terapiei La externare 

WBC/mm3 15 100 14 250 10 800 

PLT/mm3 171 000 196 000 192 000 

FBG mg/dL 837 168,5 127 

PCTQ ng/mL 4,65 - neg 

Creat mg/dL 0,6 0,6 0,6 

Uree mg/dL 38 49,8 48 

BIL T U/L 3,1 2,1 2,2 

Glicemie 

mg/dL 

220 207 102 

Exsudat faringian  si exsudat nazal - negative 

Serologie  EBV, CMV, VHC, VHB, HIV – negative 

Serologii Mycoplasma pneumoniae. Chlamydia pneumoniae - negative 

Inițierea antibioticoterapiei a fost imediată (Meropenem i.v. 2g la 8 ore/zi, Linezolid i.v. 

600mg la 12 ore/zi), antifungic, corticoterapie, depletiv cerebral, tromboprofilaxie, terapie de 

reechilibrare hidroelectrolitică, insulinoterapie, hidratare și alimentație enterală (SNG) 

precum și monitorizarea atenta a functiilor vitale; evolutia clinico-biologica a fost ondulanta, 

dar cu instalarea afebrilității în primele 24 de ore.  

La 72 de ore de la prelevarea probelor pentru analiza microbiologica, s-a identificat un BGN 

cu creștere lentă, ce a necesitat medii selective, atât în cultura LCR cât și în hemocultură, 

numit Capnocytophaga canimorsus (Fig 1b).  

Acest lucru a permis reajustarea diagnosticului consemnâand etiologia și bacteriemia severă 

cu Capnocytophaga canimorsus, pe fondul  imunosupresiei prin diabet zaharat tip II 

dezechilibrat. 

Având în vedere bacteriemia cu Capnocytophaga canimorsus, la pacient cu evoluție severă am 

aprofundat investigațiile pentru evidențierea altor determinări; astfel, în urma consultului 

cardiologic (în dinamica) clinic și ecografic (ventricul stâng nedilatat cu fracție de ejecție (FE) 

55% cu cinetică normală, regurgitare mitrală ușoară, valvă aortică tricuspă fără formațiuni 

mobile, cord drept, nedilatat fără hipertensiune pulmonară, pericard liber), a fost infirmată 
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endocardita infecțioasă; iar la examinarea CT cerebrală (atrofie corticala, leziune sechelară 

supratentorială stângă; reacție inflamatorie cronică la nivelul sinusurilor maxilare, sfenoidal 

bilateral și etmoidal de partea dreaptă) a fost infirmată o eventuală complicație.  

 

 
    Fig. 1a. Frotiu cu BG la limită 

 
Fig.1b.  Antibiograma Capnocytophaga canimorsus 

În primele 7 zile de terapie (schema mai sus menționată), starea clinică a pacientului a 

prezentat ameliorare progresivă devenind conștient, cooperant și orientat temporospațial și 

la propria persoană; evaluările succesive ale aspectului LCR se consemnează o tendință la 

normalizarea (Tabel II). 

TABEL II 

Aspectul LCR în dinamica 
 

PL ziua 1 ziua 3 ziua 10 
Reactia Pandy 4(+) 3(+) (-) 
Nr elemente   
(/mmc) 

2200 3440 34 

Frotiu/ Cultura 85% PMN,  
10% Li medii,  
5% monocite 

87% PMN,  
13% Li mari 

- 

frecventi BG la limita, 
unii G+ granulati 
intra si 
interleucocitar 

Rari BGN, intraleucocitar - 

 Capnocytophaga 
canimorsus 

 

Proteinorahie 
(mg/dL) 

398 367 94 

Glicorahie      
(mg/dL) 

<20 47 82 

Acid lactic     
(mg/dL) 

- 83,5 - 

Clorurorahie  
(mg/dL) 

- 660 690 
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Deși evoluția clinică a fost cu o dinamică favorabilă, în ziua a noua de tratament, pacientul a 

prezentat brusc dureri intense la nivelul globului ocular stâng,  cu hemicranie stânga; biologic 

au fost consemnate valori crescute ale glicemiei (puse inițial în legatură cu alimentația, dar și 

ca efect al corticoterapiei).  

Consultul oftalmologic efectuat de urgență consemnează valori modificate ale tensiunii 

oculare TOD 15 mmHg; TOS 60 mmHg, diagnosticul fiind de atac acut de glaucom  OS.  

S-a inițiat urgent tratament cu depletive cerebrale (manitol 20%, acetazolamida 1-2tb/zi), 

aspacardin, dar și administrare topică de dorzolamidă/timolol, perfuzii de reechilibrare 

hidroelectrolitică, insulinoterapie și antialgice sub care evoluția a fost favorabilă.  

Reevaluarea oftalmologică într-o clinică de specialitate s-a soldat cu efectuarea de iridotomie 

cu laser la nivelul globului ocular stâng cu recomandarea de terapie cu 

flurorometolona/clorhidrat de tetrahidrozolină.  

În continuare, evoluția clinică a pacientului a fost favorabilă, cu recuperare totală a cogniției, 

fără deficite motorii sau sensitive, fiind externat după 16 zile de spitalizare, cu  recomandări 

privind regulile de viață (evită expuneri la soare) și comportament alimentar (dietă 

hipoglucidică și săracă în grăsimi), continuarea terapiei orale cu amoxicilina-clavulanat, 5 

zile, corticoterapie în doze descrescătoare, precum și continuarea tratamentului antidiabetic 

și oftalmologic.  

CONCLUZII 

Prezentând acest caz dorim să atragem atenția suplimentar, pentru iubitorii de animaluțe de 

companie, asupra patogenului Capnocytophaga canimorsus, care la pacientul nostru 

(imunodeprimat) a determinat o infecție severă – meningo-encefalita acută cu bacteriemie 

severă, responsive la terapie, afectarea oculară tardiv manifestată putând fi considerată ca 

posibil efect al trigger-ului infecțios; de asemenea, pentru un pacient cu o plaga sau escoriație 

produsă prin mușcătura recentă de câine sau pisică, noi medicii trebuie să avem permanent 

în vedere acest patogen, iar prescripția medicală să cuprindă profilaxia antibiotica adecvată 

(penicilină sau amoxicilina-clavulanat). 
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Cuvinte cheie: encefalita, herpes virus, crize convulsive, sechele 

REZUMAT 

Introducere: Virusul herpes simplex tip 1 (HSV-1) reprezintă cea mai frecventă cauză de 

encefalită sporadică la nivel mondial. Cefaleea cu debut brusc, crizele convulsive, semnele 

neurologice de focar şi afectarea stării de conştienţă conturează tabloul clinic.  

Material şi metodă: Am analizat cazul unei paciente de 47 de ani, transferată în secţia noastră 

pentru o simptomatologie brusc instalată cu 9 zile în urmă, cu cefalee în afebrilitate, greaţă şi 

halucinaţii olfactive. În primele 24 de ore au apărut febra, frisoane, mişcări involuntare în 

hemicorpul stâng, alterarea stării de conştienţă, fiind internată de urgenţă în Bulgaria. Evaluările 

multidisciplinare şi imagistice repetate au ridicat suspiciunea de encefalită acută. S-a instituit 

corticoterapie, antibioterapie şi antiviral per os şi susţinerea funcţiilor vitale. 

La admisie, pacienta era analgosedată, febrilă, anizocorică, IOT-VM, stabilă hemodinamic. 

Biologic prezenta pancitopenie, tulburări de coagulare, procalcitonină pozitivă, hiponatremie. 

RM-ul cerebral a evidenţiat anomalii de semnal cortico- şi subcorticale supratentoriale bilateral, 

cu uşor efect de masă, fără semne de angajare. Evaluarea LCR (PCR HSV-1 - pozitiv) confirmă 

encefalita herpetică. 

Rezultate: Sub terapia de susţinere a funcţiilor vitale şi etiologică cu Aciclovir iv până la 21 de 

zile, evoluţia a fost favorabilă, sub rezerva menţinerii modificărilor imagistice şi a profilului 

neurologic alterat (bradilalie, bradipsihie, lipsa iniţiativei personale, tulburări de atenţie şi 

concentrare). 

Concluzii: Encefalita herpetică are morbiditate şi mortalitate importante, supravieţuirea 

pacientului în urma instituirii terapiei etiologice reprezentând un succes, deseori obţinut cu preţul 

unor sechele neurologice redutabile cu afectarea ireversibilă a calităţii vieţii.  
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ABSTRACT 

THE COST OF MEDICAL SUCCESS IN A YOUNG WOMAN WITH SEVERE HERPETIC 

ENCEPHALITIS - CASE REPORT 

Keywords: encephalitis, herpes virus, seizures, sequelae 

Introduction: Herpes Virus Type 1 (HSV-1) is the leading cause of sporadic encephalitis 

worldwide. The clinical spectrum of herpetic encephalitis consists of the sudden onset of headache, 

seizures, focal neurologic deficits and loss of conscience. 

Materials and methods: We put forward the case of a 47 year old woman, admitted to our clinic 

for the sudden onset of headache, nausea and olfactory hallucinations 9 days before. In the first 24 

hours she developed fever, chills, involuntary movements of the left limbs and altered conscience, 

being immediately hospitalised in Bulgaria. The multidisciplinary evaluation and the repeated 

imaging studies raised the suspicion of acute encephalitis. The patient was started on corticoids, 

antibiotics, antiviral oral drugs and the advanced support of vital signs. 

On admission, the patient was sedated, febrile, with anisocoria, OTI-VM, hemodynamically stable. 

The blood tests revealed pancytopenia, coagulation disturbances, positive procalcitonin, 

hyponatremia. The cerebral MRI showed cortical and subcortical supratentorial bilateral signal 

abnormalities, a slight mass effect, no signs of cerebral engagement. The CSF analysis (PCR HSV-

1 positive) confirmed the herpetic etiology of the encephalitis. 

Results: After receiving intravenous Acyclovir for 21 days and advanced life support, the clinical 

outcome was favourable, but the MRI changes and the altered neurological status persisted 

(bradylalia, bradypsychia, lack of initiative, attention and concentration disturbances). 

Conclusions: Herpetic encephalitis has significant morbidity and mortality. The clinical success 

given by the patient’s survival is achieved by prompt administration of targeted therapy, at the 

cost of significant neurologic sequelae and irreversible worsening of the quality of life. 

 

INTRODUCERE 

Virusul herpes simplex tip 1 (HSV-1) reprezintă cea mai frecventă cauză de encefalită 

sporadică la nivel mondial (1).  

Deși patogeneza acestei entități nu este pe deplin înțeleasă, se presupune că atât acțiunea 

directă a virusului, cât și mecanisme indirecte mediate imunologic sunt responsabile pentru 

distructia tisulară, deși acestea din urmă sunt incriminate pentru majoritatea daunelor 

produse (2). 

Tabloul clinic al encefalitei herpetice este conturat de semne neurologice de focar, printre care 

alterarea stării de conștiență, deficite ale nervilor cranieni, hemipareza, afazie, ataxie sau crize 

convulsive. Peste 90% dintre pacienți prezintă cel puțin unul dintre aceste semne însoțit de 

febră (3). 

Examinarea LCR evidențiază pleiocitoza limfocitară, creșterea numărului de eritrocite (la 

84% dintre pacienți), proteinorahie crescută, glicorahie normală (4). Stabilirea diagnosticului 

de encefalită herpetică se realizează prin detectarea fragmentelor de ADN viral în LCR prin 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
313 

reacția de polimerizare în lanț (PCR HSV-1 – pozitiv), considerată gold standard, care este 

detectabil până la 1 lună de la debutul bolii (6). 

Datele imagistice evidențiază anomalii la nivelul lobului temporal, de cele mai multe ori 

unilaterale și cu efect de masă (3). Rezonanța magnetică (RM) cerebrală reprezintă cea mai 

sensibilă și specifică metoda imagistică pentru diagnosticarea encefalitei herpetice (5). 

Encefalita herpetica este o boală cu efecte devastatoare asupra SNC, chiar și în cazul 

administrării terapiei specifice cu aciclovir injectabil încă de la debut. Aproape două treimi 

dintre supraviețuitori rămân cu deficite neurologice semnificative (7). 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Am analizat cazul unei paciente de 47 de ani, asistent medical în cadrul unui serviciu de 

radiologie, cu anemie feriprivă și insuficiență venoasă cronică (în antecedentele personale), 

transferată în secția noastră pentru simptomatologie brusc instalată cu 9 zile în urmă, în timp 

ce se află în cu familia în Bulgaria în scop turistic. Aflată la hotel, a acuzat brusc cefalee în 

afebrilitate, greață și halucinații olfactive, pentru care a urmat tratament cu ibuprofen, fără 

ameliorare. În primele 24 de ore a prezentat febră, frisoane, mișcări involuntare în 

hemicorpul stâng și alterarea stării de conștiență, motiv pentru care a fost internată de 

urgență în secția de Neurologie a unui spital din Bulgaria.  

Au fost efectuate examinări CT cerebral repetate, care nu au evidențiat modificări patologice. 

Ecocardiografia transtoracică nu a evidențiat elemente de endocardită, iar radiografia cord-

pulmon, ecografia abdominală și examenul oftalmologic au fost în limite normale. Au fost 

efectuate două puncții lombare, examenul LCR evidențiind pleiocitoza (fără alte date 

disponibile din biletul de transfer). S-a ridicat suspiciunea de encefalită acută, motiv pentru 

care a primit tratament antibiotic cu ceftriaxona iv 2g la 12 ore și amikacina iv 1g/zi, 

corticoterapie cu dexametazona iv (4 mg la 6 ore), manitol iv, protector gastric, albumina și 

aciclovir per os 400 mg la 6 ore.  

Sub tratament, starea pacientei s-a agravat, motiv pentru care s-a solicitat repatrierea 

pacientei în Romania pe cale aeriană, fapt deosebit de dificil având în vedere starea gravă a 

acesteia. În urma eforturilor medicale, pacienta a fost stabilizată, fiind posibil transferul către 

țară, fiind ulterior admisă în INBI „Prof. dr Matei Balș”. 

La admisia în clinica noastră, pacienta era analgosedata, febrilă, anizocorică, prezenta 

tegumente palide, era intubată oro-traheal și ventilată mecanic (IOT-VM) cu SpO2 96%, 

stabilă hemodinamic (TA 115/65 mmHg, AV 84 b/min). Examenul clinic a decelat murmur 

vezicular prezent bilateral, rare raluri bronșice diseminate, zgomote cardiace echidistante, 
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fără sufluri, abdomen suplu, mobil, depresibil, ușoară hepatomegalie cu marginea inferioară 

a ficatului la 1 cm sub rebordul costal, splină nepalpabilă, diureză prezentă. 

RM-ul cerebral efectuat în urgență a evidențiat anomalii de semnal corticale și cortico-

subcorticale supratentoriale bilateral, mai intense de partea dreaptă, cu ușor efect de masă 

(deviere spre stanga a liniei mediane cu 2,5 mm), fara semne de angajare, aspect RM sugerând 

modificări de encefalită (mai probabil encefalită virală herpetică - HSV), câteva leziuni 

demielinizante punctiforme, nespecifice, fronto-parietale de partea dreaptă, mastoidita 

stânga, ușoară polisinuzită (fig. 1). 

S-a efectuat consult neurologic, care a evidențiat redoare marcată de ceafă, globi oculari pe 

linia mediană, pupile egale, clipește și înghite spontan, simetrie facială; tetraplegie, RCP în 

flexie bilateral; la stimuli nociceptivi strânge ochii, grimasează, mișcă membrele în flexie, 

uneori mișcări spontane la nivelul tuturor membrelor; și care în urma evaluării imagistice a 

confirmat indicația efectuării puncției lombare. 

Examenul LCR a evidențiat LCR clar, Pandy 2+, 165 elemente/mm3 cu acid acetic, sediment: 

1% PMN, 37% limfocite mari, 40% limfocite medii și 13% limfocite mici; albuminorahie 171 

mg/dl, glicorahie 49 mg/dl la o glicemie de 95 mg/dl, cloruri 670 mg/dl, acid lactic 18.7 

mg/dl. Nu s-au evidențiat germeni pe frotiu, culturile pentru bacterii și fungi au fost negative. 

Au fost prelevate probe în vederea efectuării PCR HSV-1 care a fost pozitiv, fapt ce a confirmat 

etiologia herpetică a encefalitei. 

Culturile din probă de aspirat traheal prelevată la momentul admisiei a fost pozitivă pentru 

Acinetobacter baumanni, antibiograma relevând sensibilitatea păstrată doar la Colistin (fig. 2). 

 

Fig.1. Aspect RM cerebral efectuat in urgenta; 

In stânga: modificări de hipersemnal T2 corticale și subcorticale fronto-temporo-

parietale, predominant pe dreapta - ușoară deviere spre stânga a liniei mediane; în 

dreapta: reacție inflamatorie a cavităţilor mastoidiene stângi 
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REZULTATE 

S-a efectuat terapie complexă cu aciclovir iv (2.25 g/zi) timp de 21 de zile, la care inițial s-a 

asociat tratament antibiotic cu meropenem iv 1g la 8 ore și linezolid iv 600 mg la 12 ore, 

datorită aspectul sedimentului LCR cu prezenta de PMN și limfocite mari, la care s-a asociat 

colistin iv având în vedere prezenta Acinetobacter baumanni XDR în secreția traheală la 

momentul admisiei. De asemenea, pacienta a primit HGMM pentru profilaxia trombozei 

venoase profunde, diuretice, tratament anticonvulsivant cu fenitoin ulterior levetiracetam 

500 mg la 12 ore, tratament simptomatic, realizându-se suportul avansat al funcțiilor vitale. 

 

 
Fig.2. Antibiograma culturii din  secreția traheală 

Evoluția a fost lent favorabilă cu ameliorarea stării generale, pacienta mentinându-se afebrilă, 

fără repetarea crizelor convulsive (sub terapia anticonvulsivantă), fiind posibilă extubarea în 

a 14-a zi de evoluție a bolii, respectiv a 5-a zi de spitalizare pe secția noastră. Ameliorarea 

tabloului clinic a fost însoțită de ameliorarea aspectului LCR, fapt evidențiat de puncțiile 

lombare efectuare în dinamica (tab. I). Scorul MMSE în ziua a 13-a de spitalizare în secția 

noastră a fost de 4 puncte. 
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TABELUL I 

Evoluţia aspectului LCR pe parcursul spitalizării 

Ziua de spitalizare Ziua 5 Ziua 13 Ziua 19 Ziua 26 
Aspect LCR Clar, usor 

hipotensiv 
Clar, usor 
hipotensiv 

Clar, 
normotensiv 

Clar, 
normotensiv 

Pandy 2+ 2+ 2+ 2+ 
Nr. elemente/mm3 cu 
acid acetic 

165 67 35 18 

Sediment 90% Ly; 1% PMN 67% Ly - - 
Albuminorahie (mg/dl) 143 171 150 125 
Glicorahie (mg/dl) 50 49 47 47 
Cloruri (mg/dl) 660 680 700 - 
Acid lactic (mg/dl) 20.4 18.7 17.5 - 
PCR HSV-1 Pozitiv Pozitiv - - 

 

S-a observat de asemenea și ameliorarea aspectului imagistic, relevat de investigațiile RM 

cerebral efectuate în ziua 9 de spitalizare și respectiv ziua 26 de spitalizare (fig. 3), acesta din 

urmă evidențiind: aspect evolutiv de encefalită virală cu regresia cu fenomenelor acute 

edematos-inflamatorii și instalare de fenomene sechelare.  

 

Fig. 3. Aspect RM cerebral în ziua 9 (stanga) și respectiv ziua 26 (dreapta); 

În stânga: aspect similar cu cel din ziua admisiei; în dreapta: restrângerea fenomenelor 

inflamatorii în hipersemnal T2, cu tendința la lichefiere temporală dreapta, dispariția 

efectelor de masă. 

Din punct de vedere clinic, în pofida ameliorării, statusul neurologic a ramas alterat, la 

momentul externării, după 27 de zile de spitalizare, pacienta, deși era conștientă, cooperantă, 

era dezorientată temporo-spațial, cu discurs sărac, elemente anomice, bradilalie, bradipsihie, 
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cu comportament inadecvat de tip frontal. Pacienta răspundea la apelare, recunoscându-și 

numele, dar nu știa cine este și nu și-a recunoscut soțul și copilul în momentul intâlnirii cu 

aceștia. 

Dupa externare, pacienta a fost preluată într-un serviciu de neurologie în vederea continuării 

unui tratament de recuperare, consultul neuropsihologic precizând un scor MMSE ameliorat 

în valoare de 11 puncte, GAFS 30 puncte, la momentul examinării prezentând o deteriorare 

cognitivă severă sugestivă pentru o tulburare neurocognitivă majoră.  

În pofida faptului că în cazul encefalitei herpetice leziunile cerebrale la nivel limbic sunt, în 

general, ireversibile sau minim reversibile, succesul terapiei este dat clar de supraviețuirea 

pacientei, dar cu un preț substanțial cu tabloul neurologic persistent prin îmbunătățirea 

scorului MMSE de la 4 puncte la 11 puncte. În evoluție, pacienta a recuperat, recunoscându-

și soțul și copilul și crescându-și gradul de independență (se alimentează singură, își 

realizează singură toaleta, etc). 

CONCLUZII 

Encefalita herpetică are morbiditate și mortalitate importante, supraviețuirea pacientului în 

urma instituirii terapiei etiologice reprezentând un succes, deseori obținut cu prețul unor 

sechele neurologice redutabile cu afectarea ireversibilă a calității vieții.  
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Peste 35 milioane de oameni la nivel global sunt seropozitivi HIV, dintre aceștia 3.3 milioane 

au vârsta sub 15 ani; în fiecare zi 6300 contactează virusul (în medie 262 persoane pe ora) 

conform UNAIDS. 

Virusul imunodeficienţei umane (HIV) infectează celulele sistemului imunitar, distrugând 

sau alterând funcţia lor. Funcţia imună este măsurată prin numărul de celule CD4. Infecţia cu 

HIV determină deteriorarea progresivă a sistemului imunitar, ceea ce duce la "deficit 

imunitar" (atunci când acesta nu mai poate îndeplini rolul său de luptă împotriva infecției si 

bolii). Infecţii asociate cu imunodeficienţa severă sunt cunoscute ca "infecţii oportuniste", 

deoarece profită de un sistem imunitar slăbit. 

HIV poate fi transmis prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată, prin transfuzie 

de sânge contaminat sau schimbul de ace contaminate, seringi sau alte instrumente ascuţite. 

El poate fi transmis, de asemenea, de la mama la făt în timpul sarcinii, naşterii şi alăptării. 

Persoanele nu pot infecta prin contact de zi cu zi cum ar fi îmbrăţişare, strângere de mână sau 

schimb de obiecte, hrană sau apă. 

Simptomele HIV variază în funcţie de stadiul infecţiei. Dacă la unele persoane infectate 

aceasta este mai evidentă în primele luni, mulţi nu sunt conştienţi de prezenţa infecţiei până 

la etapele ulterioare. În primele câteva săptămâni după infecţia iniţială, simptomele pot fi 

inexistente sau pot fi prezente simptome asemănătoare gripei, inclusiv febră, dureri de cap, 

erupţii cutanate sau durere în gât. Pe măsură ce infecţia slăbeşte sistemul imunitar al 

persoanei, individul poate dezvolta alte semne şi simptome, cum ar fi umflarea ganglionilor 

limfatici, pierdere în greutate, febră, diaree şi tuse. 
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Testul HIV dezvăluie infecţia prin detectarea prezenţei sau absenţei anticorpilor HIV în sânge. 

Anticorpii sunt produşi de sistemul imun al unui individ pentru a lupta împotriva patogenilor 

străini. Majoritatea oamenilor au o "perioadă de fereastră", de obicei de 3-6 săptămâni, în 

care anticorpii HIV sunt încă produşi şi nu sunt încă detectabili. Această perioadă de infecţie 

timpurie reprezintă momentul cu cel mai mare risc de transmitere a infecţiei, dar aceasta se 

poate produce în timpul tuturor stadiilor de infecţie. Dacă cineva a avut o recentă posibilă 

expunere la HIV, retestarea trebuie făcută după 6 săptămâni timp în care se pot produce 

anticorpi la persoanele infectate. 

Sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA) este un termen care se aplică la etapele cele 

mai avansate ale infecţiei cu HIV. Acesta este definit ca urmare a existenţei a unui număr mai 

mare de 20 infecţii oportuniste sau forme de cancer legate de HIV. SIDA poate dura de la 2 la 

peste 15 ani, în funcţie de individ.  

Durata de timp în care o persoană HIV pozitiv dezvoltă SIDA poate varia foarte mult între 

indivizi.  Fără tratament, majoritatea persoanelor infectate cu HIV vor dezvolta semne ale 

bolii în 5-10 ani, deşi acest lucru poate fi mai scurt. Terapia antiretrovirală (ART) poate 

încetini progresia bolii prin prevenirea replicării virusului şi, prin urmare, reducerea cantităţii 

de virus în sânge la o persoană infectată (cunoscut ca "încărcătura virală"). 

Tratamentul antiretroviral a crescut speranța de viață a pacienților infectați cu virusul 

imunodeficientei umane (HIV) şi a scăzut incidenţa patologiei asociată sindromului 

imunodeficienţei umane (SIDA). Cu toate acestea, frecvenţa bolilor pulmonare, cardiace, 

gastrointestinale şi renale, care de obicei nu sunt corelate în mod direct cu HIV a crescut.  

Deși principiile de management în unitatea de terapie intensivă (ATI) se referă la pacienții în 

stare critică, cu infecție cu HIV, tratamentul antiretroviral și chestiuni nerezolvate în ceea ce 

privește utilizarea sa în UTI adăugă un nivel suplimentar de complexitate. 

Afectarea pulmonară  

Chiar de la începutul apariției bolii SIDA, insuficienţa respiratorie fost cea mai frecventă 

indicație pentru admisia pacienților în secția de Terapie Intensivă. Cu toate acestea, numărul 

internărilor pe secția de Terapie Intensivă, pe baza indicației de insuficienţă respiratorie a 

scăzut între anii 1981 – 2013.  

Pneumonia cu pneumocystis, pneumonia bacteriana (incluzând-o şi pe cea dată de 

stafilococul auriu MRSA) şi tuberculoza rămân cele mai importante cauze ale insuficienţei 

respiratorii. 

Insuficienţa respiratorie poate fi, de asemenea, rezultat al sindromului de reconstituire imună 

la pneumonia dată de pneumocystis, tuberculoză sau un alt mycobacterium după inițierea 
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tratamentului cu antiretrovirale. Sindromul de reconstituire imună pentru acești agenţi 

patogeni se manifestă paradoxal cu agravarea bolii respiratorii de bază. Sindromul apare la 

câteva zile  sau săptămâni de la inițierea tratamentului antiretroviral și este cauzată de o 

reacție inflamatorie exagerată la Pneumocystis sau antigene micobacteriene. Diagnosticul 

sindromului de reconstituire imună cere excluderea altor cauze de decompensare 

respiratorie. Tratamentul include corticosteroizi; chiar și pacienții cu cazuri severe de 

sindrom pot fi în măsură să continue terapia antiretrovirala. 

Pacienții infectați cu HIV, care au, de asemenea, sindromul de detresă respiratorie acută 

(ARDS) şi care necesită ventilare mecanică trebuie să fie îngrijiți conform ghidurilor şi 

protocoalelor ARDS cu utilizarea de volume tidale joase și presiuni platou. Punerea în aplicare 

a acestor orientări este deosebit de importantă la pacienții cu pneumonie cu Pneumocystis, 

din cauza pneumatocelelor asociate infecției și riscul crescut de pneumotorax în timpul 

ventilației mecanice. Pseudomonas aeruginosa și S. aureus sunt cauzele predominante de 

pneumonii bacteriene nosocomiale la pacienții cu infecție HIV, așa cum sunt ele pentru 

pacienții fără infecție cu HIV în compartimentele de terapie intensivă . Prin urmare, strategia 

de management în cazul infecțiilor dobândite intraspitalicesc şi a pneumoniilor asociate 

ventilației mecanice (inclusiv prevenirea, diagnosticarea și tratamentul) este similar cu cel 

pentru pacienții fără infecție cu HIV. Prezența MRSA este un factor de risc independent 

pentru deces la pacienții cu infecție HIV și pneumonie nosocomială, care ar trebui să fie luate 

în considerare în formularea de regimuri antibiotice empirice inițiale. 

Afectarea cardiacă 

Terapia antiretrovirală este asociată cu o serie de complicații metabolice aterogene, inclusiv 

dislipidemiile, rezistența la insulină și diabet. Aceste terapii pot contribuit la rata de creștere 

a bolilor cardiovasculare în rândul pacienților cu infecție HIV, deși factorii de risc tradiționali 

rămân factorii dominanți. Managementul sindroamelor coronariene acute la pacienții cu 

infecție HIV include by-pass-ul coronarian și transplantul cardiac la pacienții candidați 

pentru aceste manevre. Cu toate acestea, restenoza este mult mai probabilă de a fi dezvoltată 

la pacienții cu infecție HIV şi sindroame coronariene acute, care au urmat o intervenție 

coronariană percutanată decât la pacienții fără infecție cu HIV. Deși motivele exacte pentru 

creșterea ratei de restenoză sunt neclare, trebuie luată în considerare utilizarea de noi droguri 

ce mențin permeabile stenturile, care sunt asociate cu o incidență redusă a restenozei. 

Afectarea hepatică 

Stadiul final al bolii hepatice secundară hepatitei virale a apărut ca o cauză frecventă de 

morbiditate și mortalitate, precum și deciziile cu privire la tratament antiretroviral se 

împletesc cu cele referitoare la tratamentul hepatitei. Trei medicamente antiretrovirale - 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
321 

lamivudină, emtricitabină și tenofovir - sunt, de asemenea, active pe virusului hepatitic B 

(VHB). Având în vedere ratele ridicate ale rezistenței VHB la monoterapie cu lamivudină sau 

emtricitabină, medicii trebuie să ia în considerare combinarea oricărui dintre aceste 

medicamente cu tenofovir pentru a reduce probabilitatea apariției rezistenţei. Dacă 

tratamentul antiretroviral este inițiat la un pacient cu infecții  HIV și VHB netratate, 

infecționiștii pot co-trata VHB prin selectarea tenofovir și a emtricitabină sau lamivudină, ca 

două componente ale regimului antiretroviral. Pacienții care primesc tratament concomitent 

pentru HIV și VHB si care sunt admiși în TI ar trebui să aibă aceste terapii continue dacă este 

posibil, deoarece reactivarea hepatitei B a fost raportată după întreruperea tratamentului. 

Efectele toxice și interacțiunile medicamentoase care sunt asociate cu interferonul pegylat și 

ribavirina (de exemplu, neutropenie severă, trombocitopenie, anemie) împiedică de multe ori  

tratamentul pacienţilor în stare critică, cu insuficienţă hepatică asociată cu infecția cu virusul 

hepatitei C. Pacienții care primesc deja tratament pentru infecția cu virusul hepatitei C ar 

trebui să continue să primească tratamentul, dacă este posibil. Pacienții infectați cu HIV și 

boala de ficat în stadiu terminal pot fi candidați pentru transplant hepatic, și trimiterea la un 

centru de specialitate ar trebui să fie luate în considerare.  

Inhibitorii nucleozidici de revers-transcriptaza (INRT), mai ales stavudina, au fost asociaţi cu 

dezvoltarea de acidoză lactică, steatoză hepatică, și, în cazuri rare, insuficienţă hepatica acuta. 

În astfel de cazuri, rata de mortalitate se apropie de 50%, iar tratamentul antiretroviral trebuie 

întrerupt imediat. 

Afectarea renală 

Stadiul final al bolii renale secundar nefropatiei HIV, hepatita B sau C, diabet, sau 

hipertensiune arterială este o cauză frecventă de morbiditate și mortalitate. Gestionarea bolii 

renale în stadiu terminal la pacienții cu infecție HIV include dializa şi transplant renal. 

Deoarece infecția cu HIV pare a fi cauza nefropatiei asociată HIV, pacienții în această condiție 

trebuie tratați cu terapie antiretrovirală, care poate încetini progresia bolii. Corticosteroizii 

pot fi necesari în cazurile refractare. 

Medicamente antiretrovirale, în special INNRT și regimurile potențate cu ritonavir, au mai 

multe interacțiuni medicamentoase importante cu alte medicamente asociate  HIV sau 

medicamente comune ATI. De exemplu, administrarea de midazolam necesită o monitorizare 

atentă la pacienții care nu sunt dependenți de un ventilator și care primesc INNRTI sau 

inhibitori de protează, deoarece nivelurile de benzodiazepine pot fi crescute semnificativ. 

Profilul de siguranță al medicamentelor antiretrovirale noi este substanțial mai bun decât cel 

al predecesorilor lor, dar efectele secundare ale acestor medicamente mai pune probleme de 

diagnostic și de gestionare la pacienții din compartimentele de terapie intensive. 
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Deși tratamentul antiretroviral a redus incidenţa bolilor definitorii SIDA, acesta  poate avea 

efecte adverse legate de toxicitate, cum ar fi reacții de hipersensibilitate, sindromul Stevens - 

Johnson, necroză hepatică, pancreatită  și acidoza.lactică. De exemplu,  abacavir este asociat 

cu un sindrom de hipersensibilitate, care în cazuri rare poate duce la deces la pacienții cărora 

li s-a administrat acest medicament. O astfel de reacție de hipersensibilitate sistemică apare 

la aproximativ 8 la suta din pacienții care primesc abacavir; în astfel de cazuri, simptomele 

apar de obicei în termen de şase săptămâni şi pot include febră mare, erupție cutanată difuză, 

greață, dureri de cap, și mai puțin frecvent, dispnee. Cele mai multe simptome rezolvă în 

termen de 48 de ore după întreruperea administrării de abacavir, dar utilizarea în continuare 

poate duce la progresia spre detresă respiratorie și hipotensiune arterială. În cazul în care se 

suspectează efectele toxice ale medicamente antiretrovirale, agentul incriminat trebuie 

întrerupt imediat. 

Afectarea neurologică 

Pacienții cu manifestări neurologice ale HIV pot necesita îngrijire în secțiile de terapie 

intensivă pentru convulsii greu de rezolvat sau pentru un nivel de modificare a conștienţei, de 

la letargie la comă; aceste condiții de multe ori pot fi asociate cu insuficiență respiratorie 

secundară care necesită intubare şi ventilație mecanică. Procesele neurologice legate de HIV, 

care pot provoca o deteriorare acută, în general, sunt leziuni de masă, meningite sau  rareori 

mielopatii. Cele mai frecvente etiologii sunt infecție cu T. gondii și limfom primar CNS, în 

timp ce cea mai frecventă cauză de meningită este infecția cu C. neoformans. Deoarece HIV 

este un virus neurotrop, o varietate de afecțiuni neurologice pot apărea, inclusiv mielopatie 

(cauzează ocazional paralizie spastică), neuropatie periferică (rareori cauzează insuficiență 

respiratorie) și encefalopatia HIV sau demență SIDA.  

Într-un studiu de caz ce a vizat toți pacienții cu SIDA admiși într-o secție de terapie intensivă, 

17% din cei admiși au fost pentru "eșec neurologic", definit ca un nivel de conştiinţă modificată 

sau convulsii.  Majoritatea acestor pacienți au necesitat ventilație mecanică datorată  

severității disfuncției neurologice. Cel mai frecvent, diagnosticul a fost toxoplasmoza 

cerebrală. Rata de mortalitate la 3 luni a fost de 68%; coma profundă a fost cauza de deces la 

50% dintre ei. Predictori de deces au fost un Scor Glasgow < 7 și semne clinice de implicare a 

trunchiul cerebral.  

Disfuncțiile neurologice au un impact puternic asupra capacității pacientului de a lua decizii 

în ceea ce privește asistența medicală și poate fi deosebit de dificil atunci când pacienții sunt 

spitalizați în ATI și în imposibilitatea de a comunica cu privire la decizii în stadiile terminale. 

Aproximativ 40% dintre pacienți netratați ART experimentează un proces neurologic (de 

obicei, demența SIDA sau meningita criptococică), care le limitează capacitatea de a lua 
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deciziile corecte. În mod evident, disfuncții neurologice afectează capacitatea pacientului de a 

lua deciziile corecte şi totodată afectează calitatea vieții. Într-un studiu de ambulatoriu, într-

o clinică de SIDA, 53% au afirmat că ar dori tratament de susținere al funcțiilor vitale, dacă 

este necesar, dar numai 19% au afirmat că ar dori acest nivel de îngrijire în cazul în care 

coexistă demenţa SIDA. Acest studiu subliniază importanța stabilirii directivelor în avans și 

desemnarea factorilor de decizie surogat, precoce în cursul bolii pacientului, înainte de 

debutul deteriorării clinice. 

Afectarea gastrointestinală 

O varietate de tulburări gastro-intestinale pot necesita fie admiterea în ATI sau complica 

cursul de îngrijire într-un compartiment ATI. Hemoragiile gastro-intestinale reprezintă 

diagnosticul cel mai frecvent GI care necesita admitere în ATI la pacienții infectați cu HIV. 

Hemoragia la pacienții infectați cu HIV este mult mai probabil să apară în tractul gastro-

intestinal superior decât în tractul gastro-intestinal inferior. Aproximativ jumătate din 

cazurile de sângerare în tractul gastro-intestinal superior sunt atribuite condițiilor legate de 

HIV, inclusiv esofagita şi ulcerațiilor infecțioase, sarcom Kaposi și limfom SIDA - de 

asemenea, se pot prezenta cu cauze non-HIV asociate tractul gastro-intestinal superior, cum 

ar fi ulcer gastric sau duodenal, varice esofagiene sau gastrită erozivă. În hemoragiile tractul 

gastro-intestinal inferior, aproximativ 70 % din cazuri sunt legate de infecția HIV: colită cu 

CMV și ulcere de colon idiopatice sunt cele mai comune cauze. Alte etiologii includ sarcom 

Kaposi, limfomul asociat cu SIDA, Mycobacterium avium, sau alte cauze infecțioase HIV - 

asociate.  

Tratamentul pacienților cu HIV şi sângerări gastro-intestinale acute este similar cu cel al 

persoanelor neinfectate cu HIV și constă din resuscitare fluidică, identificarea sursei de 

sângerare, realizarea hemostazei și prevenirea hemoragiilor recurente. Sângerările pot fi 

exacerbate de trombocitopenia HIV-asociată. Mai mult,  studii de observație sugerează că 

pacienții infectați cu HIV ar putea avea o rata mai mare de resângerare comparativ cu 

pacienții  non-HIV, deși studii comparative directe nu au fost efectuate .  

Alte tulburări gastro-intestinale care necesită admitere ATI includ encefalopatie hepatică (de 

multe ori din cauza stadiul final al bolii hepatice și hepatitei virale), peritonită și perforarea 

intestinului. La pacienții cu SIDA, cea mai frecventă cauză de dureri abdominale care pune in 

pericol viaţa este peritonita cauzată de CMV, cu sau fără perforație . Perforațiile intestinale, 

de asemenea, au fost asociate cu sarcom Kaposi, limfom și infecții cu micobacterii. Pacienții 

pot prezenta, de asemenea,  pancreatită, care pot fi cauzata de medicamente antiretrovirale 

(pentamidină sau alte medicamente). Colangiopatia SIDA, cauzată de o varietate de procese 

infecțioase și neoplazice, poate varia de la colestază asimptomatica la sepsis biliar fulminant. 
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Pacienții in stare critică cu colangită ar trebui să primească fluide si antibiotice cu spectru larg 

împotriva bacteriilor gram-negative. Colangiopancreatografia endoscopică retrogradă cu 

sfincterotomie poate fi paliativă la pacienţii septici cu dovezi ecografice de dilatare 

conductului biliar comun. Problemele abdominale acute nu au legătură cu imunosupresia, 

dar,trebuie să fie luate în considerare în evaluarea pacientului infectat cu HIV. 

Sepsis-ul este o cauză ce in ce mai comuna de admitere in TI pentru pacienții infectați cu HIV 

și este asociat cu o mortalitate ridicată.  În general, managementul sepsisului la pacienții 

infectați cu HIV este similar cu cel al pacienților neinfectați și include resuscitare adecvată de 

volum, instituire precoce de antibiotice cu spectru larg și vasopresoare  necesare pentru a 

menține tensiunea arterială adecvată. În alegerea antibioticelor inițiale empirice, trebuie luată 

în considerare valoarea CD4  precum și alți factori de risc pentru anumite infecții, cum ar fi 

consumul de droguri intravenoase și expunerile la fungi și/sau micobacterii. Ca și în alte 

condiții, trebuie avute in vedere potențialele interacțiuni medicamentoase cu ART, în special 

pentru inhibitori de protează și INNRT cu clase de medicamente precum azolii și macrolidele. 

Deși terapii cum ar fi corticosteroizi și proteina C activată au demonstrat îmbunătățirea 

supraviețuirii în principal la populațiile neinfectate HIV cu sepsis, utilizarea lor nu pot fi 

extrapolate la toate persoanele infectate cu HIV in stare critică.  

Pacienții infectați cu HIV pot necesita terapie intensivă pentru un număr mare de motive. 

Mulți pacienți nu pot fi identificați ca fiind infectați cu HIV la momentul  admiterii in ATI,  

astfel încât medicii trebuie să rămână conștienți de posibilitatea unui  caz nou de infecție cu 

HIV in rândul pacienților in stare critică. Insuficiența respiratorie acută rămâne diagnosticul 

cel mai frecvent de admisie in compartimentul de TI și de obicei, se datorează unor cauze 

infecțioase. Alte indicații de admitere  in ATI includ sepsisul, disfuncţia neurologică  si 

complicații gastro-intestinale, în special sângerare gastrointestinală. În general, în spital, rata 

mortalității  bolnavilor de SIDA admiși in  ATI rămâne aproximativ  de 30-40 % . Multe dintre 

provocările în îngrijirea a pacienților critici infectați cu HIV sunt similare cu cele întâlnite la 

îngrijirea pacienților non-HIV, iar discutarea problemelor end-of-life este o parte esențială 

din această etapă. 
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Cuvinte cheie: infecție, Helicobacter pylori, copil 

REZUMAT 

Helicobacter pylori este o bacterie gram-negativa microaerofilă care colonizează mucoasa 

stomacului la aproximativ 60% din populația globului. Ratele de eradicare ale infecţiei au scăzut 

la nivel global datorită rezistenţei bacteriei la antibiotice şi lipsei de complianţă la tratament. 

Prezentăm cazul unei adolescente în vârstă de 17 ani, din mediul rural, cu condiții de viață precare, 

cunoscută din antecedentele personale patologice cu repetate episoade de infecții acute de căi 

respiratorii superioare tratate cu antibiotic, admisă în serviciul nostru pentru epigastralgii. 

Hemoleucograma și biochimia au fost în limite normale. Endoscopia digestivă superioară 

vizualizeaza leziuni de gastrită nodular - purpurică; examenul microscopic şi testul rapid al ureazei 

pe biopsiile prelevate endoscopic obiectiveaza infecția cu H.pylori, pentru care primește tratament 

cu IPP, amoxicilină și claritromicină timp de 7 zile. Pacienta revine după 2 luni prezentând aceeași 

simptomatologie. Reevaluarea endoscopică demonstrează persistența infecției cu H.pylori, 

recomandându-se tratament cu IPP, amoxicilină și metronidazol timp de 14 zile cu evoluție clinică 

favorabilă. După 6 săptămâni, se efectuează testul antigenului fecal H.pylori, cu rezultat negativ. 

Eșecul tratamentului inițial se poate datora faptului că pacienta a primit frecvent claritromicina 

pentru tratamentul infecțiilor acute de căi respiratorii superioare. Ulterior, primind schema 

terapeutică indicată în cazurile în care rezistența regională la claritromicină nu este cunoscută – 

tratament bazat pe metronidazol, se reușește eradicarea infecției, obiectivată pe baza unui test 

neinvaziv.  

Identificarea profilului de rezistenţă la antibiotice  a tulpinilor de H.pylori prezente la populaţia 

pediatrică din România este o condiţie obligatorie pentru ameliorarea ratelor de eradicare.  

 

Helicobacter pylori este un bacil gram-negativ microaerofil care colonizează mucoasa 

gastrică a 50% din populația globului, estimându-se că peste 1 miliard de persoane sunt 

infectate cu H.pylori (1,2). Infecția cu H.pylori este cauza principală pentru gastritele antrale, 

corporeale, boala ulceroasă peptică, cancerul gastric si limfomul de tip MALT (3). H. pylori 

este clasificat drept cancerigen de clasa I de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS). 
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Infecția cu H.pylori este în principal dobândită în copilărie atât în țările industrializate, cât și 

în cele în curs de dezvoltare și persistă pe tot parcursul vieții dacă aceasta nu este tratată. 

În România, incidența infecției cu H. pylori la copii și adolescenți rămâne încă necunoscută; 

în țara noastră acționează factori de risc importanți în principal în zonele rurale, și anume 

tipul de locuință care influențează condițiile de sanitație, statusul socio-economic scăzut, 

numărul mare de membri în familie, dormitul în paturi comune, precum și deficiențele rețelei 

de alimentare cu apă. În același timp, doar 15.8% dintre copii din România sunt exclusiv 

alăptați în primele luni de viață, fapt care ar putea constitui un factor de risc suplimentar, 

având în vedere că laptele uman pare a avea un efect protector împotriva H. pylori.  

Prezentăm cazul unei adolescente în vârstă de 17 ani, din mediul rural, cu condiții de viață 

precare, unde locuiesc 6 persoane în 2 camere. Din antecedentele heredo-colaterale 

menționăm că tatăl și bunicul patern au fost diagnosticați cu ulcer duodenal. Pacienta este 

cunoscută din antecedentele personale patologice cu repetate episoade de infecții acute de căi 

respiratorii superioare tratate cu antibiotic, admisă în serviciul nostru pentru epigastralgii, 

simptomatologie ce a debutat brusc în urmă cu câteva săptămâni dar cu accentuare în ultimele 

24 ore anterior prezentării la spital. Hemoleucograma a fost în limite normale, iar biochimia 

relevă o ușoară hipocalcemie. Ecografie abdominală: Colecist cu pereți îngroșați, fără calculi, 

stază gastrică, fără alte modificări patologice. Endoscopia digestivă superioară vizualizează 

leziuni de gastrită nodular-purpurică, duodenită difuză, reflux duodeno-gastric și esofagită 

gr. I; examenul histopatologic și testul rapid al ureazei pentru biopsiile prelevate endoscopic 

obiectivează infecția cu H.pylori, pentru care primește tratament la domiciliu cu inhibitor de 

pompă de protoni (IPP), amoxicilină și claritromicină timp de 7 zile. Pacienta revine după 2 

luni prezentând aceeași simptomatologie. Reevaluarea endoscopică demonstrează persistența 

infecției cu H.pylori prin aspectul macroscopic al mucoasei și pozitivitatea biopsiilor gastrice 

prelevate. Se optimizează schema terapeutică recomandându-se IPP, amoxicilină și 

metronidazol timp de 14 zile, cu evoluție clinică favorabilă. După 6 săptămâni de la terminarea 

tratamentului se efectuează testul antigenului fecal H.pylori cu rezultat negativ, realizându-

se astfel eradicarea infecției cu H.pylori. 

Eșecul tratamentului inițial se poate datora faptului că pacienta a primit frecvent 

claritromicină pentru tratamentul infecțiilor acute de căi respiratorii superioare. Ulterior, 

primind schema terapeutică indicată în cazurile în care rezistența regională la claritromicină 

nu este cunoscută – tratament bazat pe metronidazol, se reușește eradicarea infecției, 

obiectivată pe baza unui test neinvaziv. 

Cauzele care conduc la eșecul tratamentului pot fi reacțiile adverse, complianța redusă și 

rezistența la antibiotice. Rezistența la metronidazol și claritromicină au fost evaluate prin 
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studii populaționale care au sugerat faptul că rezistența la claritromicină este mai mare la 

tulpinile obținute de la copii decât la cele de la adulți. Tripla terapie standard bazată pe 

claritromicina, anterior recomandată (4) este prescrisă în țara noastră pe scară largă în 

rețeaua de medicină primară și în secțiile de pediatrie din teritoriu iar schemele alternative 

sunt recomandate doar în centrele terțiare. România deține un loc fruntaș în Uniunea 

Europeană în ceea ce privește consumul de antibiotice fără prescripție medicală, estimat la 

30%. Utilizarea unor antibiotice pe scară largă (claritromicină pentru infecțiile respiratorii) 

în populația generală a dus la apariția rezistenței bacteriene la aceste preparate cu rate 

cuprinse între 49,2%-Spania și 0,8% în Olanda (5). Alți autori raportează o rată a rezistenței 

la claritromicină de 23,3% față de doar 3,3% la metronidazol fără a evidenția rezistența la 

amoxicilină și levofloxacină (6). Conform recomandărilor ESPGHAN ar trebui ca eficiența 

schemelor terapeutice de primă intenție să fie evaluată în centre regionale și naționale și 

atunci când există posibilitatea, să se determine susceptibilitatea bacteriei la antibiotice în 

vederea optimizării ratelor de eradicare (4,7,8).  

Determinarea rezistenței H.pylori la antibiotice se poate realiza prin testul E (“E-test”), o 

metodă de evaluare a CMI, rapidă şi simplă care îmbină acurateţea testării cantitative cu 

simplitatea testării difuzimetrice și se realizează cu ajutorul unor bandelete de plastic 

impregnate cu antibiotic. Prin această metodă se poate studia sensibilitatea tulpinilor de H. 

pylori izolate la trei antibiotice: amoxicilină, claritromicină și metronidazol, cu următoarele 

posibilități: rezistent la claritromicină și sensibil la metronidazol; rezistent la claritromicină 

și la metronidazol; sensibil la claritromicină și rezistent la metronidazol; sensibil la 

claritromicină și la metronidazol, la fiecare dintre aceste categorii de pacienți aplicându-se 

schema recomandată de ESPGHAN. De asemenea, analiza real-time PCR poate fi utilizată 

pentru a detecta prezența H.pylori  și se poate determina rezistența genotipică și 

indentificarea mutațiile responsabile de apariție a rezistenței la claritromicină. (9) 

Diferite studii sugerează o diferență semnificativă în rata de eradicare între tulpinile sensibile 

și rezistente la claritromicină, evidențiate fie prin E-test (92,4% față de 55,5%, P<0,001), fie 

prin PCR (94,5% față de 70,9%; P<0,001 ). De remarcat că rata de eradicare a arătat cea mai 

mică valoare (30,7%) când rezistența bacteriană fenotipică a fost corelată cu mutația 

punctuală A2143G (10). 

Recomandările elaborate în timpul reuniunii consensului de la Maastricht pentru adulții 

infectați cu H.pylori nu sunt aplicabile copiilor. Screening-ul copiilor cu simptome dispeptice 

suspicionați pentru infecția cu H.pylori cu teste neinvazive nu este indicat sau recomandat. 

Copiii trebuie investigați pentru infecția cu H.pylori numai atunci când prezintă simptome 

sau semne sugestive de boală organică care sunt suficient de severe pentru a justifica riscurile 

terapiei. Diagnosticul inițial al infecției cu H.pylori nu trebuie bazat pe metode non-invazive. 
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Endoscopia digestivă superioară cu biopsii multiple este abordarea optimă a investigării la 

copiii cu simptome digestive superioare sugestive pentru boala organică. Testul respirator cu 

uree marcată sau detectarea antigenului fecal prin metoda ELISA cu anticorpi monoclonali 

sunt fiabile la copiii mai mari peste 6 ani, dar au nevoie de o evaluare suplimentară la copiii 

mai mici, în special la cei sub 2 ani. Testele serologice pentru infecția cu H.pylori nu sunt 

fiabile pentru utilizare la pacienții pediatrici. (4,11,12) 

Tratamentul infecției cu H.pylori la vârstă pediatrică se realizează la ora actuală pe baza 

recomandărilor conținute în ghidurile ESPGHAN/NASPGHAN(2016)(4). 

Tripla terapie care utilizează un inhibitor de pompă de protoni și două antibiotice timp de 7-

14 zile este tratamentul de elecție la copii.  Rata ridicată a rezistenței la claritromicină în 

infecția cu H.pylori de la copii limitează eficacitatea. La copiii cu tulpini dublu-rezistente la 

claritromicină și metronidazol, opțiunile terapeutice sunt limitate pentru că multe 

medicamente de linia a doua (tetraciclină, bismut, rifabutină, ciprofloxacină) sunt 

contraindicate sau nu sunt aprobate pentru utilizarea la copii.  

În zonele sau populațiile cu o rată ridicată de rezistență la macrolide, este recomandată 

cultură antibacteriană înainte de instituirea terapiei la copiii infectați cu H.pylori atunci când 

claritromicina este utilizată ca parte a regimului de tratament. La copiii tratați pentru infecția 

cu H.pylori, răspunsul la tratament trebuie monitorizat cu un test fiabil neinvaziv precum 

detectarea antigenului fecal, efectuat la 4-8 săptămâni după terminarea curei antibacteriene.  

Întrucât în România nu există în prezent studii privind rezistența la antibiotice a H. pylori la 

copii, identificarea profilului de rezistență la antibiotice a tulpinilor de H.pylori prezente la 

populația pediatrică din România este o condiție obligatorie pentru ameliorarea ratelor de 

eradicare. 
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REZUMAT 

Introducere: Infecția cu virusul hepatitei C are o răspândire mondială și risc de cronicizare 

foarte înalt. 75% dintre pacienți rămân ARN-VHC pozitivi după hepatita acută C, cu posibilitate de 

evoluție în ciroză hepatică și hepatocarcinom. Tratamentul cu preparate antivirale cu acțiune 

directă poate duce la obținerea răspunsului virusologic susținut (RVS) în circa 95% din cazuri 

realizând eradicarea infecției. 

Material și metode: Studiul a fost realizat la 170 de pacienți cu hepatită virală C cronică cu 

vârsta cuprinsă între 21 și 77 ani. Bolnavii au fost repartizați în două loturi a câte 85 de subiecți. 

Pacienții din I lot au urmat tratament antiviral cu Sofosbuvir 400 mg + Ledipasvir 80 mg, cei din 

lotul II – Sofosbuvir 400 mg + Daclatasvir 60 mg per os, 1 dată pe zi, timp de 12 săptămâni. 

Rezultate: Studiul nostru a demonstrat că ambele scheme de tratament cu Sofosbuvir/Ledipasvir 

și Sofosbuvir/Daclatasvir timp de 12 săptămâni la pacienții cu HVC cronică au avut o eficacitate 

înaltă. Tratamentul cu Sofosbuvir/Ledipasvir a înregistrat RVS la 91,7% pacienți și 85,9% la cei, 

care au urmat Sofosbuvir/Daclatasvir. Tratamentul a fost eficient atât la pacienții naivi, cât și la 

cei care au urmat anterior PEG/INF și RBV fără succes. Pe parcursul tratamentului antiviral puțini 

pacienți au înregistrat efecte adverse ca astenie, cefalee, insomnie, grețuri, care nu au impus 

întreruperea tratamentului. 

Concluzii: Studiul nostru a demonstrat că tratamentul cu Sofosbuvir/Ledipasvir și 

Sofosbuvir/Daclatasvir timp de 12 săptămâni a atins RVS înalt atât la pacienții cu HVC cronică 

naivi, cât și la cei experimentați în tratamente cu PEG-INF și Ribavirină. 

 

ABSTRACT 

CHRONIC VIRAL HEPATITIS C THERAPY WITH DIRECT ACTION ANTIVIRAL DRUGS 

Keywords: hepatitis C, treatment, sofosbuvir, ledipasvir, daclatasvir 

Introduction: Hepatitis C virus infection has a worldwide spread and very high chronic risk. 75% 

of patients remain RNA-HCV positive after acute hepatitis C, with complications such as cirrhosis 

and hepatocellular carcinoma. Treatment with direct acting antiviral drugs may result in 

sustained virological response (SVR) in about 95% of cases by eradicating the infection. 

Material and methods: The study included 170 patients with chronic viral hepatitis C aged 21 

to 77 years. The patients were divided into two groups of 85 subjects. Patients in the first group had 
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been treated with antiviral drugs Sofosbuvir 400 mg + Ledipasvir 80 mg, those in second group - 

Sofosbuvir 400 mg + Daclatasvir 60 mg orally, once daily for 12 weeks. 

Results: Our study has shown that both regimens of treatment with Sofosbuvir/Ledipasvir and 

Sofosbuvir/Daclatasvir for 12 weeks in patients with chronic HCV had high efficacy. Treatment 

with Sofosbuvir/Ledipasvir achieved SVR in 91.7% of patients and 85.9% of those who received 

Sofosbuvir/Daclatasvir. The treatment was effective in both naive patients and those who 

previously received PEG/INF and RBV without success. During treatment with antiviral drugs few 

patients experienced side effects such as asthenia, headache, insomnia, nausea, which did not 

require discontinuation of treatment. 

Conclusions: Our study has shown that treatment with Sofosbuvir/Ledipasvir and 

Sofosbuvir/Daclatasvir for 12 weeks achieved a high RVS both in naive patients with chronic HCV 

and those experienced previous treatment with PEG-IFN/Ribavirin. 

 

ACTUALITATE 

Infecția cu virusul hepatitei C rămâne o problemă actuală la nivel mondial, fiind estimate în 

jur de 71 milioane de cazuri de boală [1,2]. În Republica Moldova la finele anului 2016 au fost 

înregistrate 15 400 persoane infectate cu VHC. Prevalența infecţiei în populația generală a 

fost estimată la 4,5%, genotipul 1b – în 98% cazuri [3,4]. În ultimii ani tratamentul infecției 

cu virusul hepatitei C a suferit schimbări mari prin dezvoltarea  terapiei antivirale cu acțiune 

directă, cu administrare pe cale orală [5]. Schemele noi de tratament fără interferoni și  

ribavirină au redus incidența și gravitatea reacțiilor adverse, au simplificat durata și 

modalitatea de administrare și au oferit o oportunitate de vindecare pentru bolnavii care au 

contraindicații la interferon sau ribavirină. Conform recomandărilor ghidurilor 

internaționale, din anul 2016 în Republica Moldova au fost aprobate schemele  de tratament 

cu preparate antivirale cu acțiune directă (PAAD): Sofosbuvir / Ledipasvir și 

Sofosbuvir/Daclatasvir. Aceste scheme au demonstrat răspuns virusologic susținut (RVS) în 

rândul pacienților cu infecție cu VHC genotip 1 în jur de 90-95% cazuri, atât la pacienții naivi 

cât și la cei, care au urmat anterior terapia cu PEG-INF/RBV/IP fără succes [6,7]. Scopul 

tratamentului antiviral este eliminarea definitivă a virusului și negativarea ARN-VHC la un 

interval de 6 luni după finisarea tratamentului prin obținerea RVS. Datele din literatură 

confirmă că peste 99% din pacienți care au avut RVS rămân ARN VHC negativi 4-5 ani după 

finisarea tratamentului cu absența semnelor de hepatită. Beneficiul răspunsului virusologic 

susținut pe un termen îndelungat este reducerea cazurilor de carcinom hepatocelular, ciroză 

decompensată și compensată și de deces cu 75% în următorii 15 ani [8].     

MATERIAL ȘI METODE 

Studiul nostru a fost realizat pe un lot de 170 de pacienți adulți cu Hepatită virală C cronică 

care au inițiat tratamentul  cu preparate antivirale cu acțiune directă  la baza Spitalului Clinic 

de Boli infecțioase “Toma Ciorbă” pe parcursul anilor 2017-2018. Criteriile de includere în 
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studiu au fost: pacienți cu vârsta  ≥ 18 ani, confirmată HVC cronică prin ARN VHC >50 

copii/ml, cu gradul de fibroză F0-F1, F2, F3, toate genotipurile, pacienți naivi și tratați 

anterior cu preparate antivirale cu eșec terapeutic. 

Criterii de excludere au fost: sarcina și perioada de alăptare, co-infecția cu HIV sau HVB și 

HVD, ciroza hepatică, gradul de fibroză F4, Carcinomul hepatocelular și alte patologii 

maligne, utilizatorii de preparate imunosupresive.  

Toți subiecții au fost distribuiți în mod aleatoriu în două grupe a câte 85 de pacienți.      

Diagnosticul de HVC cronică la pacienții studiați a fost stabilit inițial prin depistarea Anti HCV 

prin reacția imuno-enzimatică și confirmat prin depistarea ARN VHC. I lot de pacienți a 

urmat tratament antiviral cu Sofosbuvir 400 mg combinat cu Ledipasvir 80 mg într-o pastilă 

(Twinvir, India). Al II-lea lot - Sofosbuvir 400 mg (Hopetavir, India) + Daclatasvir 60 mg 

(Daclavirdin, India), administrate per oral o dată pe zi timp de 12 săptămâni. 

REZULTATE 

Vârsta pacienților luați în studiu a variat între 22 și 73 ani, media fiind 50,13±1,28 ani  

(Tabelul 1). Nu au fost stabilite diferențe semnificative după vârstă și sexul pacienților în 

ambele loturi. Durata infecției cu virus hepatic C din momentul depistării a fost cuprinsă între 

1 și 29 ani, în medie fiind de 11,51 ±0,67 ani. La peste 50% pacienți din ambele loturi a fost 

stabilita cel puțin o maladie concomitentă a tractului digestiv sau o manifestare extrahepatică. 

Majoritatea pacienților au fost naivi 150 (88,2%), iar 20 (11,8%) - experimentați în tratamente 

antivirale cu PEG-INF/ Ribavirină și IP. Pacienții din ambele loturi au prezentat activitate 

citolitică moderată. La inițierea tratamentului ARN-VHC a variat de la 21.680 până la 

62.214.608 mln copii/ml (cu media 6.413.266 ± 976.941mln copii/ml). La majoritatea 

pacienților cu HVC cronică - 145 (85,3%) s-a identificat genotipul 1, genotipul 2 - la 2 (1,2%), 

genotipul 3 – la 9 (5,3%), genotipul 4 – la 1 (0,76%), genotipuri mixte – la 4 (2,4%) și la 7 

(4,1%) - genotip neidentificat. Din lotul examinat la 58 (34,1%) pacienți s-a stabilit gradul 

minim de fibroză F0-F1, la 45 (26,5%) – fibroză moderată (F2) și fibroză avansată (F3) -  la 

67(39,4%). 
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TABELUL 1 

Caracteristica generală a loturilor de pacienți cu HVC cronică la inițierea tratamentului 

antiviral 

 
Indicii 

SOF/LDV SOF/DCV  
P 1-2 I II 

N=85 N=85 
Vârsta, ani 50,03±1,29 50,24±1,28 >0,05 
Sex  masculin, n/(%) 
        feminin, n/(%) 

42 (49,4) 
43 (50,6) 

44 (51,7) 
41 (48,2) 

>0,05 
>0,05 

Durata maladiei, ani 12,2±0,71 10,83±0,63 >0,05 
Boli concomitente ale tractului digestiv, 
n/(%) 

53 (62,3) 49 (57,64) >0,05 

Manifestări 
extrahepatice, n/(%) 

46 (54,1) 50 (58,82) >0,05 

Tratamente antivirale anterioare, n/(%) 11 (12,9) 9 (10,58) >0,05 
Bilirubina totală, mcmoli/l 16,54±0,93 15,98±0,73 >0,05 
ALT, UI/l 108,23±12,22 118,8±14,78 >0,05 

AST, UI/l 81,8±8,44 90,38±7,49 >0,05 

ARN-VHC, copii/ml 6.231.148± 745.259 6.595.385± 1.450.617 >0,05 
Genotip , n/(%) 
1b 
 2 
 3  
 4 
 Mixt 
Neidentificat  

 
82 (96,4) 

1 (1,2) 
0 
0 
0 

2 (2,4) 

 
63 (74,1) 

1 (1,2) 
9 (10,6) 
1 (1,2) 
4 (4,7) 
7 (8,2) 

 
 

Stadiul de fibroză  
F0-F1 
F2 
F3 

 
43 (50,6) 
23 (27,1) 
19 (22,4) 

 
15 (17,6) 
22 (25,9) 
48 (56,5) 

 
<0,001 
>0,05 
<0,001 

Fibroza, grad 1,71±0,08 2,37±0,07 <0,001 
 

Structura patologiilor concomitente la bolnavii cu HVC cronică luați în studiu este elucidată 

în Tabelul 2.  La inițierea tratamentului antiviral la ¼ din pacienți s-au stabilit patologii ale 

tractului digestiv ca pancreatita cronică – la 41 (24,1%), colecistita cronică – la 45 (26,5%),  

gastroduodenopatia cronică – la 42 (24,7%) . Concomitent la pacienții examinați a fost stabilit 

diabetul zaharat – la 59 (34,7%), boala hipertonică și cardiopatia ischemică – la 65 (38,2%), 

tiroidita autoimună – la 14 (8,2%) și vasculita hemoragică – la 16 (9,4%), care pot fi 

interpretate și ca  manifestări extrahepatice ale hepatitei virale C. 
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TABELUL 2 

Structura maladiilor concomitente la bolnavii cu HVC cronică la inițierea tratamentului 

antiviral 

 

Maladiile 

SOF/LDV SOF/DCV  

P 1-2 I II 

N=85 N=85 

Pancreatită cronică, n/(%) 19 (22,3) 22 (25,8) >0,05 

Colecistită cronică, n/(%) 25 (29,4) 22 (25,8) >0,05 

Gastroduodenopatie cronică, n/(%) 21 (24,7) 21 (24,7) >0,05 

Diabet zaharat, n/(%) 28 (32,9) 31 (36,4) >0,05 

Boala hipertonică, n/(%) 18 (21,2) 33 (38,8) <0,01 

Cardiopatie, n/(%) 14 (16,5) 8 (9,4) >0,05 

Tumori, n/(%) 7 (8,2) 5 (5,8) >0,05 

Obezitate, n/(%) 9 (10,6) 11 (12,9) >0,05 

Tiroidită autoimună, n/(%) 7 (8,2) 7 (8,2) >0,05 

Vasculită, n/(%)  7 (8,2) 9 (10,6) >0,05 

 

    Caracterizarea manifestărilor clinice la pacienții cu HVC cronică la inițierea tratamentului 

antiviral este prezentată în Tabelul 3. În 52 (30,6%) de cazuri HCV cronică a evoluat 

asimptomatic. Sindrom asteno-vegetativ și dureri în rebordul costal drept au fost stabilite la 

câte 109 (64,1%) bolnavi, sindrom dispeptic – la 99 (58,2%), sindrom icteric – la 50 (29,4%). 

Toți pacienții au prezentat hepatomegalie, iar splenomegalia a fost diagnosticată la 51 (30%). 

La un număr mai mic de bolnavi – 28 (16,5%) s-au identificat manifestări cutanate, printre 

care hiperpigmentație, vasculită, vitiligo, lichen plan. Manifestările clinice în ambele loturi de 

pacienți au fost similare, nu am identificat diferențe semnificative statistic. 

TABELUL 3 

Caracteristica  manifestărilor clinice la pacienții cu HVC cronică la inițierea tratamentului 

antiviral 

 
Manifestările clinice 

SOF/LDV SOF/DCV P 1-2 

I II  
N=85 N=85  

Sindrom asteno-vegetativ, n/(%) 61 (71,7) 55 (64,7) >0,05 

Sindrom dispeptic, n/(%) 47 (55,3) 52 (61,2) >0,05 

Dureri în rebordul costal drept, n/(%) 52 (61,2) 57 (67,1) >0,05 

Sindrom icteric, n/(%) 24 (28,2) 26 (30,5) >0,05 

Hepatomegalie, n/(%) 85 (100) 84 (98,8) >0,05 
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Splenomegalie, n/(%) 26 (30,5) 25 (29,4) >0,05 

Manifestări cutanate, n/(%) 13 (15,3) 15 (17,64) >0,05 

 

Pe parcursul tratamentului antiviral pacienții ambelor grupuri au înregistrat o dinamică 

evident pozitivă cu diminuarea substanțială a activității citolitice (Tabelul 4). Dacă la inițierea 

tratamentului cu preparate antivirale ALAT majorat au prezentat în total 136 (80%) pacienți, 

numai la 4 săptămâni de tratament numărul lor a diminuat până la 17 (10%), având o citoliză 

minimală, iar la finele tratamentului activitate citolitică au prezentat doar 13 (7,6%) subiecți. 

Rezultate similare s-au înregistrat la un șir de alți indici biochimici cum sunt AST, bilirubina 

totală, GGTP,  amilaza serică, diferențele fiind statistic veridice la pacienții din ambele loturi. 

Totodată am stabilit că în rezultatul tratamentului antiviral la 5 (2,9%) bolnavi s-au 

normalizat indicii glicemiei serice, posibil fiind diminuate manifestările extrahepatice.  

TABELUL 4 

Dinamica indicilor biochimici la pacienții cu HVC cronică tratați cu preparate antivirale 

cu acțiune directă 

 
Indicii 
 
 

SOF/LDV  
P1 

SOF/DCV  
P2 I II 

N=85 N=85 

ALT 
 (> 49 UI/l), n/(%) 

până la tratament 66 (77,6)  
<0,001 

70 (82,4)  
<0,001 după tratament 4 (4,7) 9 (10,6) 

AST  
(> 46 UI/l), n/(%) 

până la tratament 63 (74,1)  
<0,001 

60 (70,6)  
<0,001 după tratament 4 (4,7) 8 (9,4) 

Bilirubina totală   
 (> 19 mcmoli/l), n/(%) 

până la tratament 24 (28,2)  
<0,05 

26 (30,6)  
<0,01 după tratament 12 (14,1) 11 (12,9) 

Fosfataza alcalină 
(> 290 U/l), n/(%) 

până la tratament 6 (7,1)  
>0,05 

6 (7,1)  
<0,05 după tratament 4 (4,7) 1 (1,2) 

GGTP  (> 42 U/l), n/(%) până la tratament 28(32,9)  
<0,01 

30 (35,3)  
<0,001 după tratament 12 (14,1) 12 (14,1) 

Proba cu timol 
(> 4 U), n/(%) 

până la tratament 44 (51,7)  
>0,05 

55 (64,7)  
>0,05 după tratament 33 (38,8) 45 (52,9) 

Glucoza  
(> 5,8 mcmoli/l), n/(%) 

până la tratament 28 (32,9)  
>0,05 

31 (36,4)  
>0,05 după tratament 25 (29,4) 29 (34,1) 

Amilaza(>100 U/l), 
n/(%) 

până la tratament 19 (22,3)  
<0,001 

22 (25,8)  
<0,05 după tratament 5 (5,8) 11 (12,9) 

 

Tratamentul administrat cu preparate antivirale cu acțiune directă a înregistrat ARN VHC 

nedetectabil la finele tratamentului la 155(91,2%) pacienți (Tabelul 5). Peste 24 de săptămâni 

după finisarea tratamentului antiviral au menținut rezultatul negativ al viremiei 151 (88,8%) 
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bolnavi. În lotul de pacienți care au urmat Sofosbuvir/Ledipasvir 78(91,7%) au înregistrat 

RVS, iar la cei care au primit Sofosbuvir/Daclatasvir rata de răspuns a fost 73(85,9%).  

TABELUL 5 

Răspunsul virusologic după  tratamentul antiviral la bolnavii cu HVC cronică 

 
Indicii 

SOF/LDV SOF/DCV P 1-2 
I II  

N=85 N=85  
RV 12 * 
ARN-VHC  nedetectabil , n (%) 

80 (94,1) 75(88,2) >0,05 

RVS 24 ** 
ARN-VHC  nedetectabil , n (%) 

78(91,7) 73(85,9) >0,05 

 
*Răspuns virusologic la 12 săptămâni de tratament antiviral 

** Răspuns virusologic susținut peste 24 săptămâni după finisarea tratamentului antiviral 

 

Spre deosebire de tratamentele anterioare efectuate cu interferoni și ribavirină, care 

înregistrau reacții adverse până la 50% bolnavi [9], tratamentul cu preparate antivirale cu 

acțiune directă au fost tolerate mult mai bine de către pacienți și doar 24 (14,1%) au raportat 

reacții adverse minore sau moderate (Tabelul 6). Printre efectele adverse mai frecvent 

raportate de pacienți au fost astenia, cefaleea, greața, insomnia. Doar un pacient a avut crize 

hipertonice repetate, care a impus o monitorizare mai îndelungată, dar nu a necesitat 

întreruperea curei de tratament antiviral. 

TABELUL 6 

Reacțiile adverse la tratamentul cu preparate antivirale cu acțiune directă 

 

Indicii 

SOF/LDV SOF/DCV  

P 1-2 I II 

N=85 N=85 

Reacții adverse în total 11(12,9) 13 (15,3) >0,05 

Astenie, n (%) 3 (3,5) 4 (4,7) >0,05 

Cefalee, n (%)  3 (3,5) 3 (3,5) >0,05 

Greață, n (%) 2 (2,4) 3 (3,5) >0,05 

Insomnie, n (%) 3 (3,5) 2 (2,4) >0,05 

Crize hipertonice 0 1 (1,2) >0,05 
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CONCLUZII 

1. Tratamentul antiviral cu preparate cu acțiune directă s-a dovedit eficient, atingând o 

rată de răspuns virusologic susținut până la 91,7%. 

2. Schema de tratament cu Sofosbuvir și Ledipasvir a fost mai eficientă decât cea cu 

Sofosbuvir și Daclatasvir. 

3. Tratamentul antiviral cu preparate antivirale cu acțiune directă a fost eficient atât la 

pacienții naivi, cât și  la cei care au urmat anterior fără succes tratamentul cu 

PEG/INF și RBV. 

4. Preparatele antivirale noi au fost bine tolerate de majoritatea subiecților, fiind 

înregistrate reacții adverse minore care nu au necesitat întreruperea tratamentului. 
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Cuvinte cheie: gripa, vaccinare,  profilaxie, mortalitate 

REZUMAT 

Introducere: Gripa reprezintă o problemă de sănătate publică, cu impact socio-economic 

important. Virusul gripal conține 3 tipuri, tipurile A și B fiind responsabile de epidemiile sezoniere. 

Protecția împotriva infecției cu virus gripal se realizează prin măsuri profilactice și prin vaccinare 

anuală.  

Materiale și metode: Studiul este de tip observațional, retrospectiv pe un lot de 672 de pacienți 

adulți, internați în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”, București, în 

perioada 01.01.2018-30.04.2019. Criteriile de includere au fost reprezentate de pacienții internați 

si diagnosticați cu gripă clinic. 

Rezultate: Numărul pacienților internați în sezonul gripal 2018-2019 a fost de 307, rata de 

mortalitate a fost de 1,95% (6 pacienți), comparativ cu sezonul trecut unde rata de mortalitate a 

fost de 2,73% (10 pacienți). Niciunul dintre pacienții decedați nu era vaccinat. 

Media de vârstă a pacienților care au decedat a fost de 75 de ani, având comorbidități asociate. 

Toți pacienții decedați s-au decompensat din punct de vedere respirator, 9 pacienți au necesitat 

IOT/VM. Intervalul de la internare la deces a fost între 1 și 30 de zile. 

Dintre pacienții care au decedat, 11 au avut gripă confirmată prin PCR, 7 cu tipul A și 4 cu tipul B. 

Alte complicații ale gripei au fost bronhopneumonia și insuficienţa respiratorie acută. 

Concluzii: Gripa este o boală infecțioasă ce poate cauza complicații importante mai ales 

persoanelor din grupele de risc. Incidența este în creștere de la un sezon la altul prin neglijarea 

profilaxiei și a vaccinării.  

Tipul A de virus gripal a fost mai frecvent izolat în lotul de pacienți decedați. 

Toți pacienții decedați au asociat comorbidități și majoritatea acestora a necesitat IOT și VM. 
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ABSTRACT 

PARTICULARITIES OF THE FLU SEASON 2018-2019 IN ADULT PATIENTS, IN THE 

CLINICAL HOSPITAL OF INFECTIOUS AND TROPICAL DISEASES ”DR. VICTOR 

BABEȘ”, BUCHAREST 

Keywords: the flu, vaccination, prophylaxis, mortality 

Introduction: The flu represents a public health problem, with important socio-economical 

impact. There are 3 types of flu virus; types A and B are the ones responsible for the seasoned 

epidemics. The epidemic can be avoided with prophylactic measures and annual vaccination. 

Material and method: This is a retrospective study of 672 adult patients, hospitalized in The 

Clinical Hospital of Infectious and Tropical Diseases ”Dr. Victor Babeş”, Bucharest, between 01-01-

2018 and 30-04-2019. The inclusion criteria were represented by hospitalized patients diagnosed 

with the flu. 

Results: The number of hospitalized patients in the 2018-2019 flu season was 307, the mortality 

rate was 1.95% (6 patients), compared with the last season where the mortality rate was 2.73% (10 

patients). None of the patients who died were vaccinated. 

The average age of the deceased patients was 75 years and they all had associated comorbidities. 

All patients that have deceased suffered acute respiratory failure, 9 required orotracheal 

intubation/assisted ventilation.  

The period between hospitalization and death has varied between 1 and 30 days. 

Among the deceased patients, 11 patients had confirmed flu infection via PCR, 7 with type A virus 

and 4 with type B virus. 

Other complications of the flu were bronchopneumonia and acute respiratory failure. 

Conclusions: The flu is an infectious disease the can cause important complications, especially 

among high risk patients. The incidence is growing every year most likely because the population 

neglects the prophylactic measures including vaccination. 

Type A virus was more frequently detected in deceased patients. 

All deceased patients had associated comorbidities and most of them required Orotracheal 

intubation/assisted ventilation. 

 

Gripa reprezintă o infecție acută, de etiologie virală, intens contagioasă a căilor respiratorii 

superioare și/sau inferioare și este acompaniată de multe ori de manifestări sistemice precum 

febra, mialgii, cefalee și fatigabilitate. Agenții infecțioși sunt reprezentați de virusurile gripale 

A, B și C dintre care virusurile A și B sunt agenți patogeni umani majori, capabili să producă 

epidemii anual. Prima documentare apare încă din anul 410 î.H, când Hippocrate o descrie ca 

fiind o boală incredibil de contagioasă venită din nordul Greciei. Denumirea de gripă vine abia 

în anul 1357 în Florența, iar între anii 1386-1387 este documentată prima epidemie în Europa, 

victimele fiind fie în vârstă fie cu  numeroase comorbidități. Între anii 1918-1920 Gripa 

Spaniolă infectează aproximativ 500 de milioane de oameni și este fatală pentru 50-100 de 

milioane de oameni. Complicațiile gripei pot fi pulmonare: pneumonie virală și/sau 

bacteriană, acutizarea BPOC, a astmului sau a bronșitei cronice, sinuzită acută, otită, sau 

extrapulmonare: miozită, rabdomioliză, miocardită, pericardită, encefalită, mielita transversă 
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și sindromul Guillain-Barre, precum și decompensarea unor organe anterior bolnave, în 

special în cazul pacienților în vârstă(1–5). 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Studiul a vizat analiza pacienților adulți, diagnosticați cu gripă și internați în Spitalul de Boli 

Infecțioase și Tropicale Doctor Victor Babeș din București, în perioada decembrie 2018-

martie 2019 din punct de vedere al evoluției acestora si tipului de virus gripal identificat. 

REZULTATE 

În total în sezonul gripal 2018-2019 au fost 3599 de prezentări la camera de gardă, cu 

suspiciune de gripă clinic, necomplicată. Dintre aceștia, 331 au avut criterii de internare. 

Diagnosticul de gripă a fost formulat conform criteriilor epidemiologice, clinice și de laborator 

din „Metodologia de supraveghere a gripei, infecțiilor respiratorii acute (ARI) și a infecțiilor 

respiratorii acute severe (SARI) pentru sezonul 2018-2019 publicate de Institutul Național de 

Sănătate Publică, Romania” (tab.I).Confirmarea s-a făcut prin detecţie genetică de tip şi 

subtip: RT-PCR/ Real Time-PCR, astfel au fost 36 de pacienți infectați cu virus gripal A 

confirmat și 31 de pacienți infectați cu virus gripal B confirmat, iar restul de 264 au fost 

diagnosticați conform criteriilor de mai jos (tab.I) cu gripă clinic. 

TABELUL I 

Criteriile de diagnostic ale gripei (6) 

 

Limitele de vârstă au fost intre 18 și 94 de ani, cu mediana vârstei fiind 56 de ani, iar media 

vârstelor 55 de ani, cu predominanța sexului feminin în 199 ( 57,87%) de cazuri. În grupa de 

vârstă 60-69 de ani a fost cel mai mare număr de pacienți. 

 Pacienții cu evoluție favorabilă sub tratament cu vârsta sub 65 de ani au avut nevoie de un 

număr mediu de 5 zile de spitalizare, iar cei cu vârsta peste 65 de ani, în medie de 7 zile de 

spitalizare. 

Criterii clinice Criterii de laborator Criterii epidemiologice 

Febră ≥38 
 
 C 
Tuse 
Debut în perioade de 10 zile 
anterioare 
Absența altui diagnostic 
clinic/radiologic 

 
Detecţie genetică de tip şi 
subtip: RT-PCR/ Real Time-
PCR  
 
Izolare şi caracterizare de 
virusuri gripale: tip/subtip  
 

Orice persoană care 
îndeplineşte criteriile clinice 
şi are legătură 
epidemiologică cu un caz 
confirmat 
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Fig.1. Distribuția pacienților diagnosticați cu gripa pe grupe de vârstă 2019 

Dintre pacienții internați, 98 au avut pneumonie, 131 au avut alte manifestări respiratorii, iar 

102 pacienți au asociat manifestări extrapulmonare (fig. 2). 

 

Fig.2. Distribuția complicațiilor gripei 

Au fost în total 6 pacienți decedați, dintre aceștia 4 au avut gripă confirmată prin detecţie 

genetică de tip şi subtip RT-PCR/ Real Time-PCR cu virus A. Intervalul din momentul 

debutului simptomatologiei și până la prezentarea la spital a variat între 3 și 7 zile. Vârstele 

acestora au fost cuprinse între 44 și 94 de ani și niciunul nu a fost vaccinat. La internare, acești 

pacienți au prezentat criterii clinice de gripă, complicată cu multiple disfuncții de organ (tab. 

II). Printre patologiile asociate se numără, în ordinea frecvenței: hipertensiunea arteriala 

esențiala, diabetul zaharat de tip II, insuficiențe cronice de organ, obezitatea de grad II-IV, 
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anemia cronică simplă, dislipidemie, boala cardiacă ischemică, fibrilația atriala permanentă, 

demența Alzheimer și poliartrita reumatoidă. 

 Toți pacienții decedați au asociat insuficiență respiratorie acută și au avut nevoie de intubație 

oro-traheală și ventilație mecanică, cauza decesului a fost detresa respiratorie acuta la toți cei 

6 pacienți. 

TABELUL II 

Afecțiunile de organ ale pacienților decedați 

Afectare cardiacă Afectare renală Insuficiență hepatică 
acută 

Insuficiență 
respiratorie acută 

HTA 
FiA 

- - DA 

NYHA IV 
HTA 
IMA 

IRC V-hemodializă 
(MRSA) 

DA DA 

NYHA II 
HTA 
FiA 

IRA - DA 

Cardiopatie 
ischemică 

Stenoză Ao 

IRA - DA 

NYHA II 
FiA 

- DA DA 

- IRA DA Insuficiență 
respiratorie acută 

 

CONCLUZII 

Gripa este o boală infecțioasă ce poate cauza complicații importante mai ales persoanelor din 

grupele de risc. Incidența este în creștere de la un sezon la altul prin neglijarea profilaxiei și a 

vaccinării. 

Virusurile gripale au o receptivitate generală fără o afinitate în ceea ce privește vârsta sau 

sexul, cu toate acestea, pacienții cu vârsta peste 65 de ani au necesitat în plus 2 zile de 

spitalizare comparativ cu cei cu vârsta sub 65 de ani. 

Mortalitatea a fost scăzută, sub 2%, niciunul dintre pacienții decedați nu a fost vaccinat, 

aceștia au asociat numeroase patologii ce au dus în final la multiple insuficiențe de organ, iar 

decesul s-a produs prin detresă respiratorie acută. 

În total au fost 3599 de prezentări la camera de gardă, diagnosticați clinic cu gripă, dintre 

aceștia 331 au avut criterii de internare, 224 au fost externați cu ameliorarea stării de sănătate, 
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iar 6 au decedat. Comparativ cu datele Ministerului Sănătății, Institutul național de sănătate 

publică care raportează că de la începutul sezonului au fost 2310 cazuri confirmate de gripă, 

dintre care 199 decese confirmate cu virus gripal. 
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Cuvinte cheie: infecția cu Clostridium difficile, toxine A și B, markeri de inflamație 

REZUMAT 

Introducere: Literatura actuală referitoare la infecția cu Clostridium difficile (ICD) subliniază 

numeroase probleme care au rămas nerezolvate: heterogenitatea definiției ICD, locul noilor teste 

de diagnostic în cadrul ghidurilor de practică clinică a ICD, impactul măsurilor de control a 

infecției, implicarea factorilor de risc și amploarea fenomenului în mediul spitalicesc dar și în 

comunitate. Clostridium difficile poate determina diaree comunitară care poate fi mai severă decât 

cea asociată îngrijirilor medicale. Mai mult, cunoașterea factorilor de risc specifici pentru ICD în 

diferite servicii clinice este esențială. 

Material și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv pe un lot de 159 de pacienți diagnosticați 

cu colită cu Clostridium difficile, spitalizați în Spitalul Clinic de Boli infecțioase ”Sfânta Parascheva” 

Iași, în perioada 01 ianuarie-30 iunie 2018. Pentru diagnosticul de colită cu Clostridium difficile s-

a efectuat testul de detecție a toxinele A și B din materiile fecale. 

Rezultate: Din cele 159 de cazuri colectate pe parcursul a 6 luni, 79 de cazuri au fost femei iar 80 

de cazuri au fost bărbați. Vârsta medie a fost de 76 ani, iar vârstele extreme sunt reprezentate de 

17, respective 93 de ani. 71,1% din pacienți au prezentat o internare anterioară într-un serviciu 

spitalicesc, ceea ce ne arată din nou incidența crescută a diareei nosocomiale cu Clostridium 

difficile. Consumul de antibiotice a reprezentat un factor de risc pentru un procent de 49,6% din 

cazuri, iar asocierele de antibiotice au fost prezente în 23 de cazuri. De asemenea s-a remarcat o 

inconsecvență în cazul markerilor de inflamație, cel mai frecvent utilizat fiind viteza de 

sedimentare a hematiilor (84,2%), proteina C reactivă (37,1%) și fibrinogenul (31,4%).  

Concluzii: Este importantă cunoașterea situației instituționale a infecției cu Clostridium difficile 

și a factorilor de risc specifici acesteia pentru ca astfel să fie prevenite infecțiile nosocomiale, cu 

sublinierea efectuării unei evaluări corecte atât clinic cât și paraclinic a pacienților suspecți de 

această infecție. Diagnosticul ne este oferit de prezența toxinelor A și B, iar în ceea ce privește 

markerii de inflamație, aceștia sunt utilizați într-un procent redus. 

 

INTRODUCERE 

Colita cu Clostridium difficile (ICD) este o infecție amenințătoare de viață, în special pentru 

pacienții vârstnici și pentru cei cu disbioză a microbiotei intestinale în urma consumului de 

antibiotice. Clostridium difficile este princiala cauză a diareei asociată asistenței medicale. 

Incidența ICD a crescut în ultimele decenii, iar recurența apare în 15-30% din cazuri. Traseul 
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acestei infecții este dictat de mai mulți factori, printre care se numără agenții antimicrobieni, 

sistemul imunitar și microbiota intestinală a gazdei. Transmiterea infecției se realizează pe 

cale digestivă (fecal-orală).  

Mediatorii primari ai inflamației în infecția cu Clostridium difficile (CDI) sunt toxinele 

clostridiene: toxina A și toxina B. Toxinele declanșează o cascadă complexă a răspunsurilor 

celulare pentru a provoca diaree, inflamație și necroză tisulară. Simptomele fiind de la o 

diaree ușoară însoțită de dureri abdominale și febră la colită fulminantă 

pseudomembranoasă, iar fără un tratament adecvat, megacolon toxic și deces. Cel mai 

frecvent factor de risc pentru CDI este expunerea la antibiotice anterior bolii. Comorbiditățile 

care favorizează această infecție includ imunosupresia, diabetul, insuficiența renală cronică și 

infecția urinară recurentă. Expunerea cronică la inhibitorii pompei de protoni este, de 

asemenea, un factor de risc (1) 

Clostridium difficile este o bacterie anaerobă, Gram-pozitivă, care a fost identificată inițial în 

1935 ca parte a florei intestinale normale a sugarilor. La acel moment, tulpina a fost numită 

Bacillus difficilis pentru a reflecta dificultatea de izolare și cultivarea acesteia. În ciuda 

faptului că organismul este prezent ca o bacterie comensală la nou-născuți, cercetătorii au 

observat că ar putea induce boala la animale, probabil din cauza producerii unei toxine 

secretate. Activitatea de cercetare ulterioară a dus la descoperirea toxinelor: toxina A (TcdA) 

și/sau toxina B (TcdB), acestea fiind descrise ca principalii factori de virulență ai bacteriei.(2) 

În Statele Unite, ICD a cauzat aproximativ jumătate de milion de infecții și 29.000 de decese 

în anul 2012. Aproape două treimi dintre aceștia au fost asociate asistenței medicale și mai 

mult de 80% din aceste decese au avut loc la persoanele depeste 65 de ani.(3)Centrul 

European de Prevenire și Control al Bolilor (EDCD) a efectuat în 2011-2012 un sondaj privind 

prevalența ICD asociate asistenței medicale iar rezultatul a fost următorul: 124.000 de 

pacienți au dezvoltat această infecție pe parcursul unui an.(4) Totuși s-a dovedit o discordanță 

între numărul de cazuri cu diaree intraspitalicească și numărul de teste efectuate pentru ICD, 

aceasta ducând la o subestimare considerabilă a incidenței reale a infecției, fiind omise, în 

medie, aproximativ 80 de cazuri de ICD pe spital în Europa.(5) 

Impactul economic al ICD global nu se cunoaște, în schimb, în SUA se estimează o sumă de 

5,4-6,3 miliarde de dolari pe an necesari pentru îngrijirea pacienților în spital, iar în Europa 

aproximativ 3 miliarde de euro/an. (5,6) 

Datorită importanței majore a acestei patologii, scopul lucrării de față a fost evaluarea 

aspectelor clinico-epidemiologice particulare ale ICD la cei 159 pacienți incluși în studiu, 

factorii de risc incriminați ai acestei infecții, simptomatologia predominantă, comorbiditățile 

asociate precum și modalitatea de tratament.  
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MATERIALE ȘI METODE 

Am efectuat un studiu retrospectiv pe un lot de 159 de pacienți diagnosticați cu colită cu 

Clostridium difficile, spitalizați în Spitalul Clinic de Boli infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași, 

în perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2018. S-au urmărit următoarele criterii: prezența 

sindromului diareic, iar pentru diagnosticul de colită cu Clostridium difficile s-a efectuat 

testul de detecție a toxinelor A și B din materiile fecale. Au mai fost analizate următoarele 

date: aspectul scaunului diareic, numărul acestora, asocierea durerilor abdominale și 

prezența sindromului inflamator. Am urmărit modalitatea de tratament și perioada de timp 

până la remiterea scaunelor diareice. 

REZULTATE 

Distribuția cazurilor studiate a arătat o prevalență mai mare a cazurilor în luna martie (42 de 

cazuri), iar cele mai puține cazuri diagnosticate au fost în luna iunie (8 cazuri). Fig. 1. 

 
Fig.1. Distribuția cazurilor de ICD pe lunile de studiu 

În ceea ce privește distribuția pe vârstă, media a fost de 76 ani, iar vârstele extreme au fost 

reprezentate de 17, respectiv 93 de ani (Fig.2). Din cele 159 de cazuri colectate pe parcursul a 

6 luni, 79 de cazuri au fost femei, iar 80 de cazuri au fost bărbați. Mediul de proveniență a fost 

aproape egal, cu o ușoară predominanță a mediului rural (51.5%). 
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Fig.2. Distribuția pacienților pe vârstă 

Am urmărit și durata spitalizării pacienților cu sindrom diareic acut, ulterior realizându-se 

confirmarea ICD. Durata cea mai mică de spitalizare a fost de 2 zile, cu persistența scaunelor 

diareice dar cu refuzul pacientului de a rămâne internat pentru continuarea terapiei. Durata 

cea mai mare de spitalizare a fost de 36 de zile, fiind vorba despre o pacientă care asocia 

rectocolită ulcero-hemoragică, iar numărul scaunelor s-a reglat după aproximativ 20 de zile, 

documentându-se absența, după 25 de zile, a toxinelor din materiile fecale. Media duratei de 

spitalizare a fost de 9 zile. 

71,1 % din pacienți au prezentat o internare anterioară într-un serviciu spitalicesc, ceea ce ne 

arată din nou incidența crescută a diareei nosocomiale cu Clostridium difficile. În funcție de 

spital am observat faptul că 42 de cazuri au prezentat internări anterioare în cadrul Clinicii de 

Boli Infecțioase Iași. Pe locul doi se află spitalul Sfântul Spiridon cu 34 de pacienți, unde secția 

de gastroenterologie și chirurgie generală au avut cele mai multe cazuri internate. Spitalul de 

Pneumologie ocupă al treilea loc cu 11 pacienți externați recent/ transferați cu ICD. 

În ceea ce privește procentul intervențiilor chirurgicale suferite de pacienții incluși în studiu, 

am observat faptul că un procent de 37,1% din pacienți au prezentat o intervenție chirurgicală 

recentă, anterior diagnosticării ICD. 11,3% din pacienți au prezentat neoplazii, iar 15,7% aveau 

diabet zahar tip 1 sau 2. Acest lucru ne confirmă din nou faptul că imunosupresia și diabetul 

zaharat, sunt factori de risc pentru ICD. 

Consumul de antibiotice rămâne principalul factor declanșator al acestei infecții, pe lângă 

spitalizarea anterioară și vârsta înaintată. Literatura ne arată faptul că toate clasele de 

antibiotice pot fi asociate cu CDI, dar clindamicina, cefalosporinele și fluoroquinolonele sunt 

cele mai frecvent menționate.(8) Am analizat acest aspect pe lotul de pacienți incluși în studiu, 
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iar rezultele au fost următoarele: un procent de 49,6% din cazuri au urmat tratament cu 

antibiotice, iar asocierele de antibiotice au fost prezente în 14,4% din cazuri.  

 
Fig.3. Distribuția consumului de antibiotice pe clase 

Dintre fluorochinolone cele mai utilizate au fost ciprofloxacina în 11 cazuri, iar dintre 

cefalosporine ceftriaxona (7 cazuri) - Fig.3. Putem observa o rată de recurență crescută și în 

cazul pacienților cu ICD tratați metronidazol. Au fost 20 de pacienți care, după tratamentul 

cu metronidazol, au prezentat recădere a ICD, iar în ceea ce privește vancomicina, 14 pacienți 

au prezentat recurența infecției. Fig.4 

 
Fig. 4. Rata recurenței ICD în rândul pacienților studiați 

Majoritatea pacienților au prezentat scaune diareice de aproximativ o zi, numărul maxim a 

fost de 90 de zile, iar media a fost de 3 zile. 118 pacienți au declarat faptul că diareea a fost 
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apoasă, 20 de cazuri diaree cu mucus, iar 33 de pacienți au prezentat scaune semiconsistente. 

Dintre aceștia, 9 pacienți au declarat prezența sângelui în scaun. Doar 21 de cazuri au fost 

însoțite de sindrom febril, care s-a remis, în cea mai mare parte, în prima zi de tratament. Iar 

durerile abdominale au fost prezente la 80% din pacienți. 

Pentru diagnosticul ICD s-a efectuat testul de detecție a toxinelor Clostridium difficile. Rata 

de diagnostic a toxinei A a fost de 8,1%, a toxinei B doar în 1,88% din cazuri, predominant 

fiind prezența ambelor toxine în 101 cazuri, adică 63,5%. GDH a fost pozitiv în 3 cazuri. De 

remarcat a fost faptul că 30 de pacienți au avut toxinele absente și coprocultura negativă la 

prima testare. La testarea ulterioară un procent majoritar de teste s-au pozitivat, iar 

persoanele la care testarea a rămas negativă s-a luat în considerare diagnosticul de 

enterocolită acută. 

Am urmărit și markerii inflamatori și am observat că leucocitoza a fost asociată la 51,5% cazuri 

și polimorfonuclearele au avut valori crescute în 57,8% cazuri. S-a remarcat o inconsecvență 

în efectuarea markerilor de inflamație, cel mai frecvent utilizat fiind viteza de sedimentare a 

hematiilor(VSH) (84,2%), proteina C reactivă (CRP) (37,1%) și fibrinogenul (31.4%).Fig.5 

(tab.I) Am observat că majoritatea pacienților care au avut un număr crescut de scaune 

diareice (>5 scaune/zi) au prezentat și un sindrom inflamator important cu leucocitoză cu 

polimorfonucleare crescute, CRP, VSH și fibrinogenul cu valori peste limita normală. 

TABEL I 

Sindromul inflamator 

 LEUCOCITE PMN VSH CRP 

MEDIA 10135 71.35 35 48 

VALOARE 
MAXIMĂ 

63900 93 130 384 

VALOARE 
MINIMĂ 

1101 14.6 5.2 4 
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Fig.5. Caracteristicile testelor inflamatorii 

Antibioterapia efectuată se poate observa in tabelul următor. (tab.II) 

TABEL II 

ANTIBIOTERAPIA 

ANTIBIOTERAPIE NUMĂR PACIENȚI TRATAȚI 

METRONIDAZOL 58 

VANCOMICINĂ 54 

METRONIDAZOL+VANCOMICINĂ 16 

 

Remiterea scaunelor diareice sub tratament corespunzător a fost în medie de 4 zile, cu 16 

cazuri în care remiterea a fost din prima zi de tratament, iar numărul maxim de zile a fost de 

19 și 20, dar ambii pacienți asociau o boală inflamatorie intestinală. 

CONCLUZII 

Colita cu Clostridium difficile reprezintă o problemă importantă în ceea ce privește diareea 

asociată asistenței medicale. Majoritatea cazurilor au necesitat internare în spital pe o 

perioada de 9 zile, iar recidiva a fost prezentă la un număr mare de pacienți. Acest lucru are 

un impact economic important, de aceea un control cât mai eficace al acestei infecții ar aduce 

beneficii atât pacienților, cât și administrației spitalelor. Persoanele cele mai frecvent afectate 

de această infecție au fost în special vârstnicii cu diferite comorbidități, acesta fiind unul din 

factorii de risc importanți.  

Consumul de antibiotice din nou a avut un impact major. Gestiunea administrării corecte a 

unei antibioterapii și doar când aceasta este strict necesară, trebuie sa fie luată în calcul în 

cazul fiecărui pacient, în special în situațiile în care există imunosupresie. Markerii 
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inflamatori au avut un rol important, cu creșterea acestora în majoritatea cazurilor permițând 

orientarea clinicianului asupra severității infecției. 
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REZUMAT 

Introducere: Exantemele febrile la copii sunt o realitate. În condiţiile neutropeniei febrile, acesta 

poate să orienteze spre cauze infecţioase sau noninfecţioase.   

Material şi metodă: Prezentăm retrospectiv cazul unei paciente, în vârstă de 7 ani, internată în 

perioada 8.05.2019-21.05.2019 în Clinica de Boli Infecţioase Iaşi. 

Rezultate: Pacienta este internată în data de 8.05.2019 prin transfer de la Secţia de oncologie 

Pediatrică, pentru erupţie de tip rujeoliform generalizată apărută în contextul unei neutropenii 

febrile severe: leucocite 1200/µL, PMN=2,2 si febra 38,9 0 C, cu stare generală gravă, edem 

palpebral OD, echimoză pleoapă superioară OD şi pleoapă inferioară OS, dureri oculare AO, 

fotofobie,  rinoree mucopurulentă, tuse productivă, disfagie, inapetenţă, somnolenţă. Anamneza 

relevă absenţa completă a vaccinării conform schemei PNI. Antecedentele personale patologice 

sunt nesemnificative. S-au recoltat serologii pentru Rujeolă, Virus Ebstein-Barr, rezultatul puncţiei 

medulare infirmă LLA. Terapia a constat în Meronem, Vancomicina, Filgrastim şi terapie locală 

oftalmologică. Evoluţia a fost favorabilă, serologia pentru Rujeolă a fost pozitivă, serologiile 

negative, IgG pozitiv VEB. După 13 zile de spitalizare.  

Concluzie: Exantemul la copil în contextul neutropeniei febrile pune probleme mari de diagnostic 

diferenţial, borderline în patologia infecţioasă/noninfecţioasă. La pacientul nevaccinat exantemul 

febril cu neutropenie pune mari probleme de diagnostic diferenţial şi atitudine terapeutică ce 

implică specialistul pediatru, oncolog şi infecţionist. 

 

INTRODUCERE  

Exantemul febril la copil constituie o cauză majoră de eroare medicală. În condițiile 

neutropeniei febrile, acesta poate să orienteze spre cauze infecțioase sau noninfecțioase.  

MATERIAL ŞI METODĂ 

Prezentăm retrospectiv cazul unei paciente, în vârstă de 7 ani, internată în perioada 

8.05.2019-21.05.2019 în Clinica de Boli Infecțioase Iași cu: 1. Rujeola-formă gravă; 2. 

Neutropenie febrilă; 3. Sepsis de etiologie neprecizată; 4. Stafilococie cutanată a feței; 5. 

Bronhopneumonie; 6. DSA ostium secundum fără HTAP; 7. Refluare tricuspidiana; 8. Reacție 
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pericardică; 9. Diselectrolitemie cu hipopotasemie; 10. Conjunctivita AO; 11. Eroziune 

corneeană OD;  

REZULTATE 

Pacienta este internată în data de 8.05.2019 prin transfer de la Secția de oncologie Pediatrică, 

Sp. Sf. Maria Iași pentru erupție de tip rujeoliform generalizată apărută în contextul unei 

neutropenii febrile severe (leucocite= 1,2 x 103 /µL, PMN=0,07x 103 /µL și febră 38,9 0 C), 

stare generală gravă, edem palpebral OD, echimoză pleoapă superioară OD și pleoapa 

inferioară OS, dureri oculare AO, fotofobie, rinoree mucopurulentă, tuse productivă, disfagie, 

inapetenta, somnolență.  

Anamneza: Pacienta provine din mediul rural, este al 7-lea copil, născut natural, vârsta 

gestationala de 40 săptămâni, fără patologii asociate sarcinii și nașterii, cu GN= 3850g, 

Apgar=9, alimentat natural primele trei luni, diversificat precoce la 3 luni, relativ corect, 

profilactizat pentru rahitism carențial cu vitamin D (Vigantol). 

Antecedentele vaccinale relevă doar vaccinarea de la naștere: vaccinarea BCG și anti VHB cu 

absența completă a schemei de vaccinare conform PNI (Program național de vaccinare) 

pentru că mama a refuzat sistematic vaccinarea din motive religioase.  

Antecedentele heredo-colaterale: mama, 51 de ani; tata, 55 de ani; părinți aparent sănătoși, 

nefumători; 2 surori; 4 frați; 1 soră cu retard mental sever, ceilalți frați aparent sănătoși.   

Antecedentele personale patologice sunt : Adenoidita  cronică (2018); Abces dentar tratat cu 

antibioterapie specifică (11aprilie 2019); 1. Angina flegmonoasă; 2. Boală toxică a ficatului – 

Sp. Orășenesc Bicaz (16.04-20.04.2019); 1. Mononucleoză infecțioasă; 2. Amigdalită acută 

nespecificată; 3. Boală toxică a ficatului - Sp. de Urgență Piatra Neamț (20.04-23.04.2019).  

Condițiile de viață și de muncă sunt relativ bune, locuința fiind de tip casă în care locuiesc 5 

persoane în 3 camere. Pacienta este elevă. Mama neagă contactul copilului cu persoane 

bolnave și diagnosticate cu rujeola atât în mediul familial cât și la școală. 

Istoric: Pacienta cunoscută în antecedentele patologice recente cu mononucleoză infecțioasă 

diagnosticată prin serologie Ig M pozitivă și tratată la Spitalul de Urgență Piatra Neamț se 

prezintă  în data de 02.05.2019 la Spitalul de Pediatrie Sf. Maria Iași pentru febră (T>38 º C), 

rinoree muco-purulenta, tuse productiva, palpitatii si dureri precordiale si este internata in 

Clinica de Cardiologie Pediatrică cu suspiciunea de Malformație congenitală cardiac 

nespecificată.  

Pe parcursul internării prezintă clinic episoade de febră cu T> 38ºC până la 39,8ºC însoțită 

de frison, stare generală influențată, tegumente palide, facies încercănat, congestie faringiană 
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moderată cu evoluție spre intensă, hipertrofie amigdaliană grd II bilateral, adenopatie 

laterocervicală bilaterală nedureroasă, tahicardie (FC>120bpm), apetit diminuat până la 

refuzul alimentației, hepato-splenomegalie, secreții conjunctivale mucopurulente AO. 

Investigațiile paraclinice de laborator relevă evoluția hemoleucogramei de la valori normale 

la internare (Leucocite=9,2x103 /µL, Neutrofile= 4,57x103 /µL, Limfocite=4 x103 /µL, 

Monocite=0,59 x103 /µL) spre  neutropenie severă (5.05.2019-Leucocite=2,35x103 /µL, 

Neutrofile=0,23x103 /µL) care se accentuează în  următoarele 24 de ore  când T>39ºC 

(Leucocite=1,81x103 /µL, Neutrofile= 0,22x103 /µL, Limfocite=1,2 x103 /µL) și anemie 

normocromă normocitară (06.05.2019 -Eritrocite= 3,69x1003/µL, Hematocrit=29,7%, 

Hemoglobina=9,9g/dl),  lactatdehidrogenaza (LDH)=736 U/L, VSH=12mm/h, Proteina C 

reactiva = 5 mg/l, ASLO<200 U/ml, Frotiul sanguin: PN=14%, L=60%, M=26%, 

Eritroblasti=1/100 elem, hipocromie, anizocitoza, plachete în număr normal, schizocite<1%; 

Anticorpi anti virus Ebstein Barr Ig G= 0,06 nonprotectivi (<0,50-nonreactiv).  

Alte investigații paraclinice care au fost efectuate cu scop diagnostic sunt: Exudat 

faringian=negativ pt streptococ betahemolitic grup A; Examenul coproparazitologic =negativ; 

Hemocultura=negativă; Sumar urină și urocultură = aspect normal; Ex. ORL: rinoree 

mucopurulentă, adenoamigdalită cr fără fenomene inflamatorii, otic normal, obs. Etmoidita, 

se recomandă CT cerebral; Rx thoracic: discret aspect infiltrativ hilio-bazal bilateral; 

Ecografie abdominală: ficat cu dimensiuni și reflectivitate crescute, splină cu dimensiuni 

crescute și structura omogenă, fină lamă de lichid liber între anse, pneumatizare intestinală 

accentuate, adenita mezenterica.  

A primit tratament cu Isoprinosine, Fluimucil, antitermice, aerosoli, PEV de reechilibrare și 

în contextul neutropeniei febrile s-a adăugat Cefotaxim.  

Accentuarea neutropeniei impune transferul în Clinica de Oncologie Pediatrică cu 

suspiciunea de Leucemie limfoblastică acută (LLA) in 7.05.2019.  

Clinic prezintă stare generală influențată, febră (T=39ºC), congestie faringiană cu hipertrofie 

amigdaliană grd II bilateral și limbă saburală, adenopatie laterocervicală bilaterală, tuse seacă 

iritativă, murmur vezicular inasprit, exolftalmie bilaterală și o erupție maculo-papulo-

eritematoasă diseminată pe abdomen și torace, catifelată, nepruriginoasă care a apărut în 

cursul zilei. Se inițiază tratament cu Cefort, Gentamicina, Diflucan, hemisuccinat de 

hidrocortizon, antitermice, În următoarele 24 de ore erupția devine generalizată, pacienta 

prezintă  febră în continuare,  echimoze la nivel suborbitar stâng și palpebral superior drept, 

edem palpebral superior drept, murmurul vezicular diminuat la nivelul lobului mijlociu dr, 

tahicardie.  
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Paraclinic se accentuează neutropenia (07.05.2019-Leucocite=2,47x103/µL, 

Neutrofile=0,03x103 /µL; 08.05.2019- Leucocite=1,2x103 /µL, Neutrofile=0,07x103 /µL, 

Limfocite=0,72 x103 /µL), se menține anemia (Eritrocite= 3,7x1003/µL, Hematocrit=30,1%, 

Hemoglobina=10g/dl), se conturează sindromul inflamator (VSH=24mm/h, Proteina C 

reactivă (CRP) >6 mg/l, Fibrinogen=425 mg/dl,  LDH=513U/L), Anticorpi 

anticitomegalovirus Ig G=70 U/ml sunt protectivi, Ag HBs este negativ, frotiul sanguin 

subliniază neutropenia: PN=2%, L=79%, M=18%, E=1%, anizocitoza, plachete în număr 

normal. Rx thoracic menține același aspect. Medulograma infirmă diagnosticul de LLA: 

Esantion de măduvă fără prezență de celule atipice, cu celularitate redusă pe toate seriile; 

seria granulocitară cu blocaj maturativ: mai numeroase promielocite, mielocite(cu granulații 

toxice), rare elemente mature; numeroase macrophage vacuolizate și limfocitoza relative, cu 

limfocite de aspect reactiv. Ex. Dermatologic pune diagnosticul de exantem viral. 

Contextul febril și erupția generalizată cu aspect rujeoliform determină dirijarea pacientei 

către Spitalul de Boli Infecțioase Iași cu suspiciunea de Rujeolă.; Pneumonie interstițială. 

Examenul clinic la internare: pacienta în varsta de 7 ani, staturo-ponderal normal dezvoltată 

(talie=120cm, greutate=20kg) prezintă stare generală sever influențată, febră (T=38,9ºC), 

stare de conștiență păstrată, facies încercănat, plâns,  edem inflamator palpebral OD, 

elemente micro-papulo-eritematoase la nivel palpebral superior drept, echimoză pleoapa 

inferioară OS și superioară OD, buze uscate acoperite de cruste, tegumente palide, erupție 

micro-papulo-eritematoasa catifelată, nepruriginoasă generalizată, diseminată predominant 

pe torace și abdomen, faringe congestiv, limbă saburală, hipertrofie amigdaliană grd.II 

bilateral, adenopatie subangulomandibulară bilaterală nedureroasă, pulmonar-tuse iritativă, 

murmur vezicular inasprit, raluri crepitante bazale bilateral, SpO2=93%, cardiac-zgomote 

ritmice, tahicardice, fără sufluri supraadăugate, FC=115bpm, TA=95/61mmHg, digestiv-

apetit diminuat, abdomen depresibil, mobil cu respirația, ușor meteorizat, nedureros la 

palpare, transit intestinal fiziologic, ficat la 2cm sub rebordul costal, splină palpabilă la 1 cm 

sub rebord,  genito-urinar-normal clinic, mictiuni fiziologice, dureri oculare bilateral, 

fotofobie, congestive conjunctivală AO, secreții purulente cu aglutinarea genelor AO, 

exolftalmie AO, somnolență, fără semne de contractura meningeană. 

Investigații paraclinice la internare releva neutropenie (Leucocite=2,62x103 /µL, 

Neutrofile=0,06x103 /µL, Limfocite=1,98 x103 /µL), anemie normocitară, normocromă 

(Eritrocite= 3,7x1003/µL, Hematocrit=30,1%, Hemoglobina=10,3g/dl), sindrom inflamator 

prezent (VSH=30mm/h; CRP=30,37 mg/L), hipopotasemie (potasiu=3,48mmol/L), 

hipocalcemie (Calciu=3,56mg/dl)., funcția hepatică și renală în limite normale. 

Diagnosticul de etapă a fost Neutropenie febrilă și obs. Sepsis. 
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S-a instituit  imediat terapie cu Meronem 1g/zi, Vancomicina 1g/zi, Imunogolbulina umană 

1Fl/zi, Filgrastim 1/2  f/zi, Aminosteril, antitermice, antitusive, aerosoli, oxigen pe canula 

nazală și perfuzie endovenoasă de reechilibrare.  

S-au realizat: Ex. Oncopediatric care stabilește terapia cu Filgrastim și Ex. Oftalmologic care 

stabilește diagnosticul de Conjunctivită acută AO; OD-Edem palpebral, Eroziune corneeană 

superficială, Protruzie ocular ușoară; OS- Echimoza palpebrală inferioară și inițiază terapie 

oftalmologică specifică locală. 

Investigațiile imagistice au aratat: Rx thoracic – opacități nodulare de intensitate medie 

perihilar drept și bazal stâng.; Ecografia abdominală- fiact marit de volum pe seama lobului 

drept, discret hiperecogen difuz, splina ușor mărită, lama de lichid subfrenicdrept și între 

ansele din hipogastru. 

S-au recoltat serologii pentru Rujeolă, Virus Ebstein-Barr, HIV, hemoculturi și exudat 

faringian pentru streptococ betahemolitic grup A. 

Diagnosticul diferențial a vizat: 

1. Exantemul febril (1): 

Boli eruptive: 

‐ rujeola – sezonalitate, luna mai; febră înaltă (39), catar oculo-nazal, edemul palpebral, 

secreții oculare, erupția maculo-papulo-eritematoasă cu evoluție centrifugă, leziuni 

interstitiale pulmonare, limba saburală și apoi descuamată, limfadenita mezenterică, 

lipsește semnul KopliK, complicații prezente-bronhopneumonia, conjunctivită purulentă.  

S-a recoltat serologie pentru rujeolă;  

‐ rubeolă – lipsesc adenopatiile; 

‐ scarlatină – lipsesc masca Filatov și semnul Pastia, angina, evoluția specifică al limbii. S-a 

recoltat exudat faringian pentru streptococ betahemolitic grupA; 

‐ varicelă la debut – lipsește contextul epidemiologic, exantemul cu evoluție specifică; 

‐ mononucleoză infecțioasă – este prezentă hepatosplenomegalia, lipsește angina. S-a 

recoltat serologie VEB. 

Boli infecțioase virale cu exantem secundar: 

- boala zgârieturii de pisică – mama neagă contactul; 

- hepatita acută virală – hepatomegalie prezentă, paraclinic parametrii sanguini în limite 

normale, Ag HBs negative. 
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Boli infecțioase bacteriene cu exantem secundar: 

- sepsis - febră, tahicardie leucopenie, secreții oculare purulente, hepatosplenomegalie. 

Boli noninfecțioase: 

-sindroame mieloproliferative-medulogramă infirmă mieloproliferarea; 

- alergii medicamentoase sau alimentare – mama neagă fenomenele alergice; 

2. Neutropenia febrilă: 

- sepsis - profil anormal de leucocite cu număr crescut sau deprimat pentru vârstă (nu datorită 

chimioterapiei) – leucopenie cu neutropenie, febră, hepatosplenomegalie 

- infecție HIV – febră persistentă, neutropenia, lipsește contextual epidemiologic. S-a recoltat  

serologia HIV  

- postchimioterapie în patologia oncologică – nu are antecedente oncologice 

Pacienta a fost permanent monitorizată de către serviciul de Terapie Intensivă (TI) privind 

parametrii vitali care s-au păstrat în limite relativ normale dar cu persistența tahicardiei, 

FC>110bpm. 

În evoluție starea generală a fost lent ameliorată, cu remiterea febrei și a simptomatologiei 

respiratorii, oculare, cutanate cu dispariția erupției după 48 de ore. 

După administrarea de Imunoglobulină umană și Filgrastim, timp de 2 zile în contextul 

antibioterapiei se constată creșteri semnificative ale leucocitelor: 09.05.2019 – 

Leucocite3,33x103 /µL, Neutrofile=0,19x103 /µL, Limfocite=2,66 x103 /µL; 11.05.2019 - 

Leucocite=29,05x103 /µL, Neutrofile=10,31 x103 /µL, Limfocite=14,31 x103 /µL, 

Monocite=3,02 x103 /µL, Eozinofile=1,36 x103 /µL, scaderea VSH=20mm/h. 

Se menține antibioterapia cu Meronem și Vancomicina până la 12 zile de tratament, timp în 

care se normalizează formula leucocitară: 16.05.2019- Leucocite12,40x103 /µL, 

Neutrofile=6,14x103 /µL, Limfocite=4,83 x103 /µL, Monocite=1,09 x103 /µL, Eozinofile=0,3 

x103 /µL; 20.05.2019 - Leucocite=4,95x103 /µL, Neutrofile=1,25 x103 /µL, Limfocite=3,33 

x103 /µL, Monocite=0,34 x103 /µL, se îmbunătățește anemia: Eritrocite= 3,73x1003/µL, 

Hematocrit=31,1%, Hemoglobina=10,4g/dl), se menține mărit VSH=28mm/h, se 

normalizează Calciu=4,24mg/dl, funcția hepatică și renală se menține în limite normale. 

Serologia pentru VEB și HIV sunt negative. Se pozitivează serologia pentru rujeolă. 

Exudatul faringian este negativ. Hemoculturile sunt negative după 7 zile. 
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Se îmbunătătesc aspectele imagistice la nivel pulmonar (Rx la externare-cord-pulmon normal 

radiologic) și hepato-splenic (ficat normal, splină ușor mărită de volum). 

În cursul spitalizării, pacienta prezintă episoade de astenie marcată, însoțită de palpitații, 

somnolență, remise spontan, motiv pentru care se realizează consultul cardiologic și se 

stabilește diagnosticul de DSA ostium secundum fără HTAP; Refluare tricuspidiană grd.I-II; 

Reacție pericardică; Valve fără vegetații. 

Evoluția a fost favorabilă în cele 14 zile de spitalizare. 

DISCUŢII 

1. Exantemul poate fi întâlnit în boli infecțioase care variază de la infecții ușoare până 

la boli infecțioase severe și noninfecțioase astfel încât o anamneză corectă și completă 

privind contextul în care apare erupția și caracteristicile erupției în sine (morfologie, 

localizare, distribuție) este absolut necesară pentru diagnostic (2)  

2. Exantemul viral este nespecific și foarte polimorf mai ales la copil astfel încât 

suspiciunea clinică este instrumentul cel mai valoros în recunoașterea și diferențierea 

unor boli grave pentru care investigarea și inițierea tratamentului este crucială (3) 

3. Neutropenia febrilă  este cea mai frecventă complicație care amenință viața 

pacienților supuși chimioterapiei și o condiție esențială în sepsis fiind considerată o 

situație de urgență unde deciziile  terapeutice trebuie să fie luate în timp util și exacte. 

(4, 5) 

4. Rujeola este o boală infecţioasă acută, foarte contagioasă, deosebit de severă, 

constituind o cauză majoră de morbiditate şi mortalitate la sugari şi copii nevaccinaţi, 

însoţită de numeroase complicaţii (1). 

5. Rujeola o infecție care poate fi prevenită prin vaccinare. Pentru a elimina rujeola, 

ratele de vaccinare ale populației trebuie să se situeze în intervalul 93% până la 95%. 

OMS  a elaborat un plan global de acțiune privind vaccinarea pentru rujeola și rubeola 

până în 2020 (6). 

CONCLUZII 

1. Exantemul la copil în contextul neutropeniei febrile pune probleme mari de 

diagnostic diferențial, borderline în patologia infecțioasă/ noninfecțioasă. 

2. La pacientul nevaccinat exantemul febril cu neutropenie pune mari probleme de 

diagnostic diferențial și atitudine terapeutică ce implica specialistul pediatru, oncolog 

și infecționist. 
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Cuvinte cheie: hepatita acută virală A, epidemiologie, prevenire, vaccinare 

REZUMAT 

Introducere:  Deşi incidenţa infecţiilor cu virusul hepatitei A (HAV) a scăzut în ultimii ani, 

această infecţie rămâne o realitate mondială, legată puternic de condiţiile socio-economice. 

Scop: Analiza caracteristicilor clinico-biologice şi epidemiologice ale infecţiei cu HAV în judeţul 

Iaşi pe o perioadă de 40 luni. 

Material şi metodă: Am analizat retrospectiv foile de observaţie ale pacienţilor cu hepatita 

virală A internaţi în Spitalul Boli Infecţioase din Iaşi. Cazurile confirmate serologic de infecţie cu 

HAV au fost incluse în analiză. 

Rezultate: Două sute cinci-zeci şi doi pacienţi au fost incluşi în analiza noastră. Incidenţa infecţiei 

cu HAV a fost uşor mai mică în perioada analizată comparativ cu anii anteriori. Am remarcat o 

predominantă a sexului masculin 63.89% şi a mediului de provenienţă  rural 69.44%. Am observat 

o uşoară creştere anuală de cazuri în cadrul pacienţilor adulţi (adultul tânăr) 7.53%. Infecţiile 

severe au fost înregistrate la internare la 4.43% din cazuri, iar evoluţia a fost favorabilă în cazul 

tratamentului suportiv şi simptomatic. Durata medie de spitalizare a fost de 12 zile, iar în 2,67% 

au fost remarcate recidive. Au fost identificate 11 focare de infecţie cu HAV în judeţul Iaşi şi 91,07% 

din zonele rurale. 

Concluzii: Deşi corelată cu o mortalitate scăzută, infecţia cu HAV rămâne o problemă de sănătate 

publică cu impact farmacoeconomic; sunt încă necesare măsuri preventive active, în special în 

cazul populaţiilor cu risc. 

 

Virusul hepatitei A (VHA) este un virus ARN, ce determină o infecție autolimitată asociată 

unei inflamații hepatice acute. Acesta poate supraviețui perioade îndelungate în mediul 

înconjurător, contaminarea apelor sau a alimentelor este sursa principal a izbucnirilor 

epidemice. Transmiterea VHA se poate produce și prin produse de sânge (mai rar).  
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INTRODUCERE 

Deși incidența infecțiilor cu virusul hepatitei A (HAV) a scăzut în ultimii ani, această infecție 

rămâne o realitate mondială, legată puternic de condițiile socio-economice. 

SCOPUL LUCRĂRII 

Evaluarea datelor epidemiologice, clinico-biologice și terapeutice ale infecției cu HAV în 

județul Iași pe o perioadă de 40 luni.    

MATERIAL ŞI METODĂ 

Am analizat retrospectiv foile de observație ale pacienților cu hepatită virală A internați în 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași pe o perioadă de 40 luni, principalul 

Spital de Boli Infecțioase din Estul Romaniei.  

În cadrul studiului au fost incluși pacienții cu diagnostic confirmat de infecție cu HVA, 

confirmat prin probe biologice și teste serologice, cu legătura epidemiologică cu o persoană 

infectată cu HVA. 

Au fost colectate următoarele date:  

-datele demografice; 

-antecedentele personale; 

-datele clinice;  

-probe biologice (hemoleucogramă, glicemie, sumar de urină, probe hepato-renale, calcemia 

și calciuria); 

-testele serologice; 

-tratament; 

-evolutie. 

REZULTATE 

O tendință descrescătoare a incidenței infecției cu virusul hepatitei A a fost observată între 

2016 și 01.05.2019, când 886 de pacienți cu infecție confirmată au fost internați (Figura 1). 

Am observat o ușoară creștere anuală de cazuri în cadrul pacienților adulți (adultul tânăr) 

7.53%.  
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Fig.1. Distribuția pacienților (în funcție de vârstă și an) 

Predominant a fost sexul masculin (57,39% cazuri) din mediul rural (Figura 2). Vârsta medie 

(± SD) a fost de 13,31 ± 8,56 ani, majoritatea pacienților având vârsta cuprinsă între 8 și 15 

ani (55,64% cazuri).  

 

Fig.2. Distribuția pacienților după proveniență (%) 

Comorbidități asociate au fost înregistrate în 8% cazuri, majoritatea reprezentând tulburări 

digestive. Afecțiuni neurologice au fost observate cel mai frecvent la copii cu tulburări 

neuropsihiatrice asociate (figura 3). 
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Fig.3. Distribuția pacienților prin comorbidități (%) 

Principalul criteriu clinic și biologic la internare a fost sindromul icteric sau colestatic (în peste 

70% cazuri). VHA a avut severitate moderată atât la copii (55,23%), cât și la adulți (68,56%). 

Cu toate acestea, incidența bolii severe a fost semnificativ mai mare la copii (p < 0,005). Doar 

5% dintre pacienți au prezentat doar prurit.  

În timpul unei perioade medii de spitalizare de 12 zile (3-36 zile), evoluția a fost favorabilă, cu 

o scădere medie de 83% pentru AST și 60% pentru bilirubină. A existat o corelație slabă între 

durata spitalizării și vârsta (Tau Kendall = 0,182, figura 4) sau severitatea bolii (Tau Kendall 

= 0,132, Figura 5). 

 
Fig.4. Corelația dintre vârsta și durata spitalizării 
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Fig.5. Corelația dintre severitatea și durata spitalizării 

Datele epidemiologice au relevat 11 focare de infecții ale virusului hepatitei A, majoritatea 

fiind suprapuse peste zonele acoperite de sistemele de alimentare cu apă potabilă, dar cu 

condiții sanitare relativ scăzute. În orașul Iași (8,9% cazuri), majoritatea cazurilor înregistrate 

au provenit din centrele de plasament (figura 6). 

 
Fig.6. Focare de infecție cu virusul hepatitei A în județul Iași 
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TRATAMENT 

-regim igieno-dietetic; 

-tratament simptomatic; 

-pacientul va fi urmărit clinic și paraclinic după externarea din spital la o luna, la 3 și la 6 luni. 

CONCLUZII 

Deși corelată cu o mortalitate scăzută, infecția cu HAV rămâne o problemă de sanatate publică 

cu impact farmaco-economic; sunt încă necesare măsuri preventive active, în special în cazul 

populațiilor cu risc. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Boli infectioase – diagnostic si tratament, Editura “Gr. T. Popa”, U.M.F. Iasi 2012 

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6107969/ 

3. https://cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/Buletin-Informativ-Principalii-

indicatori-AN-2017.pdf 

4. https://cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/Buletin-Informativ-Boli-infectioase-si-

parazitare-9-luni-2018.pdf 

5. https://cnsisp.insp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/01/BULETIN-AN-2017.pdf 

6. file:///C:/Users/Ioana/Downloads/[13142143%20-

%20Folia%20Medica]%20Epidemiological%20Study%20of%20Hepatitis%20A%20Infection%20in

%20Eastern%20Bulgaria%20(1).pdf 

 
   



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
368 

NEUROBORELIOZA TARDIVA SUB FORMA 

DE MENINGITA SUBACUTA 

PREZENTARE DE CAZ 

Sorina Vasile
1
, Simina Dinu

1
, Cristiana Cristea

1,2
, Andreea Stoenescu

1,2
, 

Simin Aysel Florescu
 1,2

, P. Calistru
1,2

, E. Ceaușu
1, 2 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babes", București, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, România 

 Cuvinte cheie: meningită subacută, neuroborelioză, tuberculoză. 

REZUMAT 

Obiective: Prezentăm aspectele clinico-epidemiologice și evoluția sub tratament a unei paciente 

cu neuroborelioză tardivă sub formă de meningită subacută limfocitară. 

Materiale și metode: Pacientă în vârstă de 39 de ani din mediu rural se internează în  aprilie 

2019 în spitalul nostru prin transfer dintr-o secție de neurologie din București cu suspiciunea de 

meningita subacută tuberculoasă, diagnostic ridicat pe seama parametrilor lichidului 

cefalorahidian (LCR) și a imaginilor examenului RMN cerebral. Debutul bolii se situează cu 8 luni 

anterior internării cu sindrom cefalalgic trenant, parestezii ale feței și ale membrelor superioare. 

În primăvara anului 2018, pacienta a suferit multiple mușcături de căpușă. 

Materiale si metode Examenul LCR: numărătoare elemente, formulă, frotiuri colorate Gram, 

Ziehl- Neelsen, culturi bacteriene (inclusiv pentru M. tuberculosis), PCR ADN M. tuberculosis, IgM 

și IgG Borrelia - ELISA și Western Blot; VDRL, parametri biochimici. Serologie sânge anticorpi 

IgM, IgG Borrelia - ELISA și Western Blot. 

Rezultate: LCR cu 354 elemente/mmc predominant mononucleare, proteinorahie 1,5g/L, 

albuminorahie crescută, glicorahie scăzută, frotiu Ziehl-Neelsen negativ pentru BAAR, PCR  

negativ pentru ADN M. tuberculosis. Se evidențiază: anticorpi IgG Borrelia prin ELISA și Western-

Blot într-un titru de 1,5 ori mai mare decât în ser. Anticorpi IgM Borrelia absenți în ser și LCR. Se 

diagnostichează neuroborelioză tardivă. S-a administrat Ceftriaxon intravenos timp de trei 

săptamâni asociat cu tuberculostatice până la obținerea rezultatelor culturilor pe mediul 

Lowenstein. După două săptămâni de tratament, se constată normalizarea parametrilor LCR. 

Concluzii: Neuroborelioza tardivă sub formă de meningită limfocitară subacută poate mima 

meningita tuberculoasă. 

 
ABSTRACT 

LATE NEUROBORRELIOSIS PRESENTING AS SUBACUTE MENINGITIS. CASE 

REPORT 

Keywords: subacute meningitis, neuroborreliosis, tuberculosis 

Objectives: We discuss and present herein the clinical and epidemiological aspects and evolution 

under the treatment of a patient with late neuroborreliosis presenting as subacute meningitis. 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
369 

Materials and methods: A 39-year-old patient living in a rural area is admitted in April 2019 

in our hospital by transfer from a neurology department in Bucharest for suspected tuberculous 

meningitis after cerebrospinal fluid (CSF) examination and an MRI scan. The onset of the disease 

was 8 months prior to the hospital admission with cephalalgias, and facial and upper limb 

paresthesia. In the spring of 2018, the patient reported having suffered multiple tick bites. 

Materials and methods: CSF analysis, Gram and Ziehl-Neelsen staining, microbial cultures 

(including M. tuberculosis), PCR for Mycobacterium tuberculosis DNA, Borrelia IgM and IgG 

antibodies from CSF - ELISA and Western Blot; VDRL; Borrelia IgM and IgG antibody from serum 

- ELISA and Western Blot. 

Results: CSF analysis: mononuclear pleocytosis (354/mm3), high levels of protein and albumin 

and hypoglycorrhachia; Ziehl-Neelsen staining was negative for acid resistant bacilli negative, 

and PCR negative for M. tuberculosis DNA. Borrelia IgG antibodies (ELISA and Western-Blot 

analysis) were 1.5-fold greater in the CSF than those found in serum. Borrelia IgM antibodies were 

absent both in serum and in the CSF. Late neuroborreliosis was diagnosed. The patient was started 

on antibiotic treatment with Ceftriaxone 2 grams per day for three weeks in association with 

tuberculostatic treatment, which was maintained until the results of the Lowenstein culture 

cultures would become available for analysis. After two weeks of treatment, the CSF parameters 

returned to normal. 

Conclusions: Late neuroborreliosis presenting as subacute meningitis can mimic tuberculous 

meningitis. 

 

PREZENTARE DE CAZ 

Prezentăm cazul unei paciente din mediul rural în vârstă de 39 de ani, cunoscută cu sindrom 

anxios-depresiv diagnosticat recent, în tratament ambulatoriu cu Duloxetină cp 60 mg/zi p.o. 

și Lorazepam cp 1 mg/zi p.o., care a fost internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 

Tropicale „Dr. Victor Babeș” București prin transfer de la Institutul Național de Neurologie și 

Boli Neurovasculare București (INNBV), unde a fost internată pentru sindrom cefalalgic 

trenant, parestezii ale feței și ale membrelor superioare, precum și tremor al extremităților, 

simptomatologie debutată cu opt luni anterior internării, în afebrilitate, și agravată în ultimele 

două săptămâni. De menționat faptul că, în urmă cu un an, pacienta a suferit multiple 

mușcături de căpușă. Pe parcursul internării la INNBV, s-a efectuat examen IRM care a 

evidențiat captare masivă a substanței de contrast la nivelul meningelui și a cisternelor bazale. 

S-a ridicat suspiciunea de meningită și s-a efectuat puncție lombară  lichid cefalorahidian 

(LCR) limpede, incolor, cu 644 de elemente/mmc, proteine și albumine crescute și glicorarhie 

extrem de scăzută - 12 mg/dl. S-a ridicat suspiciunea de meningită tuberculoasă, motiv pentru 

care pacienta a fost trimisă pentru internare în clinica noastră. 

La internare, pacienta prezenta stare generală satisfăcătorare, afebrilă, tegumente și 

mucoase normal colorate fără erupții, echilibrată hemodinamic și respirator, cu ușoară 

redoare de ceafă și tremor al extremităților. Fără alte manifestări clinice patologice. 
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Biologic s-a constatat leucocitoză (12500 /µL); serologiile pentru sifilis și HIV au fost 

negative. Examenul lichidului cefalorahidian efectuat în clinica noastră la internare a 

evidențiat 354 de elemente/mmc, pleiocitoză cu 98% celule mononucleate polimorfe și 2% 

polimorfonucleare, proteine totale 1.915 g/l, albuminorahie 0.871 g/L, reacție Pandy intens 

pozitivă ++++. Frotiul Ziehl-Neelsen a fost negativ pentru bacili acid-alcoolo-rezistenți; 

Reacția de polimerizare în lanț (Real Time PCR) pentru Mycobacterium tuberculosis a fost 

negativă. Cultura M. tuberculosis în mediu Lowenstein se află în lucru 60 de zile. VDRL și 

TPHA din LCR au fost negative.  

Serologia LCR a evidențiat anticorpi Borrelia-IgM Elisa pozitiv (1.54 S/CO) și Borrelia-IgG 

Elisa pozitiv (9.82 S/CO).  De asemenea, și la Western Blot, anticorpii Borrelia-IgM și IgG în 

LCR au fost pozitivi. În ser, anticorpii Borrelia-IgM Elisa au fost negativi, iar anticorpii 

Borrelia IgG au fost pozitivi (6.56 S/CO), în titru mai mic decât în LCR. 

Până la venirea rezultatelor serologiilor pentru Borrelia, a fost inițiat tratament 

tuberculostatic HRZE - Izoniazida 300 mg/zi po, Rifampicina 600 mg/zi po, Pirazinamida 

1500 mg/zi po, Etambutol 1600 mg/zi po, asociat cu corticoterapie intravenoasă. Ulterior, s-

a diagnosticat neuroborelioză tardivă, iar tratamentul a fost suplimentat cu Ceftriaxonă 2 g/zi 

intravenos timp de trei săptămâni. Până la venirea rezultatelor culturilor M. tuberculosis de 

pe mediul Lowenstein, a fost menținut și tratamentul tuberculostatic HRZE. Sub această 

schemă terapeutică, evoluția pacientei a fost rapid favorabilă, cu normalizarea parametrilor 

din LCR după două săptămâni de tratament. 

DISCUȚII 

Neuroborelioza este forma sistemică cu afectare neurologică a bolii Lyme, transmisă prin 

mușcătura de căpușă și cauzată de o spirochetă din genul Borrelia (1). Boala are manifestări 

neurologice variate și se prezintă frecvent ca meningită subacută, sindrom Bannwarth 

(meningopoliradiculonevrită), neuropatii craniene, vasculită sau accidente vasculare 

ischemice lacunare repetate (2) (3). Forma tardivă, cu durată a simptomatologiei mai mare 

de șase luni, se poate asocia cu encefalopatie, radiculopatie, depresie sau deficit cognitiv (3) 

(4). Diagnosticul diferențial este dificil, pentru că simptomatologia poate orienta către alte 

afecțiuni infecțioase, dar și către boli autoimune, neoplazice sau psihiatrice. Netratată, 

neuroborelioza poate evolua spre forme severă de demență (5).  

Lichidul cefalorahidian din neuroborelioza tardivă este de obicei limpede, clar și relevă 

pleiocitoză cu predominanța celulor mononucleate, proteinarhie crescută (uneori chiar între 

2-5 g/L), albuminorahie crescută și, spre deosebire de forma acută de neuroborelioză, 

glicorarhie scăzută (6). Diagnosticul diferențial al formei tardive include meningita 

tuberculoasă, dar și alte meningite limfocitare subacute (7). În cazul nostru, pacienta a fost 
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pusă inițial pe tratament tuberculostatic HRZE, dat fiind că tuberculoza este o boală endemică 

în România. Până la posibilitatea excluderii diagnosticului de tuberculoză, se recomandă 

menținerea tratamentului.   

Pentru a pune un diagnostic cert de neuroborelioză, ghidurile Federației Europene a 

Societăților de Neurologie (EFNS) recomandă prezența următoarelor trei criterii: i) simptome 

neurologice sugestive fără altă etiologie evidentă ii) lichid cefalorahidian cu pleiocitoză și iii) 

dovada producerii intratecale de anticorpi anti-Borrelia (8).  

Dovada producerii intratecale de anticorpi anti-Borrelia se face prin determinarea 

concomitentă a anticorpilor IgM și IgG anti-Borrelia atât din ser, cât și din LCR prin metodele 

ELISA și Western-Blot (9). Căutarea anticorpilor exclusiv în LCR este înșelătoare din cauza 

transferului pasiv de anticorpi din ser în LCR. Dovada producerii de anticorpi intratecali se 

face doar atunci când titrul anticorpilor din LCR este de cel puțin 1.3 ori mai mare decât cel 

din ser (6).  

Tratamentul neuroboreliozei tardive se face cu antibiotic injectabil: Ceftriaxon 2 g/zi iv sau 

Cefotaxim 2 g/zi iv sau Penicilină G 5 milioane de UI iv, timp de 14-21 de zile.  Prognosticul 

este bun, cu revenirea la parametri normali din LCR la trei-șase luni de tratament (8). 

CONCLUZII 

Neuroborelioza este o afecțiune cu manifestări care pot fi limitate la sistemul nervos central. 

Pacienții se prezintă adesea inițial în serviciile de neurologie sau psihiatrie, unde, după 

investigațiile de specialitate, se exclud alte cauze neurologice și pacienții sunt trimiși către un 

serviciu de boli de infecțioase. Din cauza faptului că doar o treime dintre bolnavi își amintesc 

de mușcătura de căpușă, neuroborelioza trebuie suspectată la toți cei expuși care se prezintă 

cu meningite subacute, sindrom cefalalgic trenant, radiculonevrite trenante, episoade 

recurente de deficite neurologice sau leziuni ischemice lacunare multiple (10). Până la 

elucidarea diagnosticului diferențial cu meningita tuberculoasă, se recomandă inițierea 

tratamentului tuberculostatic.    
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Cuvinte cheie: vărsături, episoade recurente, pattern stereotipic 

REZUMAT 

Sindromul emetizant ciclic (Cyclic Vomiting Syndrome) este o boală cronică rară caracterizată 

prin episoade de vărsături cu caracter incoercibil alternând cu perioade asimptomatice, a cărei 

etiologie este necunoscută. Vom prezenta cazul unui bărbat de 19 ani care se internează în Clinica 

de Boli Infecțioase pentru vărsături incoercibile cu debut brusc în plină stare de sănătate în urmă 

cu aproximativ 12 ore anterior internării, însoțite de frisoane și stare generală alterată. Pacientul 

declară episoade recurente (1 episod/lună) cu caracter emetinzant, cu durată variabilă (1-2 zile) și 

debut în urma cu aproximativ 1 an pentru care a necesitat multiple spitalizări. După excluderea 

atât a unui agent etiologic de natură infecțioasă, cât și a celor mai frecvente patologii care pot 

mima această simptomatologie și având în vedere faptul că pacientul întrunește criteriile ROME 

III se ridica suspiciunea de Sindrom emetizant ciclic. CVS este o patologie invalidantă care necesită 

o abordare multidisciplinară, al carei diagnostic este bazat pe criterii clinice, tratamentul curativ 

reprezentând o provocare și totodată o nouă direcție de cercetare. 

 

Sindromul emetizant ciclic (Cyclic Vomiting Syndrome) este o boală cronică funcțională 

caracterizată prin episoade de vărsături cu caracter incoercibil alternând cu perioade 

asimptomatice,1 iar factorii declanșatori ai simptomatologiei pot fi: stresul social, emoțional, 

vacanțele.2  

CVS a fost descris pentru prima dată în literatura engleză în 1882 de către Dr. Samuel Gee 

când a observat un tipar al vărsăturilor cu durată variabilă urmate de episoade asimptomatice 

la o serie de 9 copii cu vârste cuprinse între 4 si 8 ani.4 În următorul deceniu au fost raportate 

frecvent cazuri în literatura pediatrică, precum și cazuri rare  în rândul adulților.11-12  

Etiologia acestei boli nu este cunoscută, însă au fost propuse mai multe teorii, printre care 

amintim factorii genetici în rândul copiilor și consumul de marijuana în rândul adulților. De 

asemenea, pacienții pot prezenta multiple afecțiuni asociate precum migrena, disfuncția 

autonomă, anxietate și depresie.  
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Majoritatea pacienților sunt deseori diagnosticați eronat din cauza numărului redus de cazuri, 

lipsei de conștientizare asupra bolii în rândul medicilor și datelor reduse din literatura de 

specialitate.3  

Vom prezenta cazul unui bărbat în vârstă de 19 ani care se internează în Clinica de Boli 

Infecțioase în data de 03.04.2019 pentru vărsături incoercibile cu debut brusc, în plină stare 

de sănătate, în urmă cu aproximativ 12 ore anterior internării, însoțite de frisoane și stare 

generală alterată. Menționam că pacientul declară episoade recurente (1 episod/lună)  cu 

caracter emetizant, durată variabilă (1-2 zile) și debut în urma cu aproximativ 1 an pentru care 

a necesitat multiple spitalizări în secțiile de Gastroenterologie (Institutul de Gastroenterologie 

Iași) si Pediatrie.  

Nu declară consum de alcool, tutun sau substanțe ilicite. 

La internare pacientul este afebril, cu stare generală influențată, facies suferind, stabil 

hemodinamic si respirator. 

Biologic asociază leucocitoză cu neutrofilie (GA=15110/mm3), absența sindromului 

inflamator, restul panelului biologic uzual fiind în limite normale (tab.I). 

S-au recoltat hemoculturi în cursul frisoanelor, coprocitogramă, examen coproparazitologic, 

coprocultură urmărind următorii germeni: Shigella, Salmonella, Yersinia, urocultură, Ag 

HBs, Ac anti VHC, Ac anti - H. pylori IgG, Ac anti - HIV,  fără a identifica o cauză de natură 

infecțioasă a simptomatologiei. 

Având în vedere acuzele pacientului s-au ridicat următoarele suspiciuni de diagnostic, până 

în prezent pacientul fiind explorat în multiple centre medicale: 

1. Boală Chron cu debut digestiv superior (Gastrită Chron) : S-a efectuat endoscopie 

digestivă superioară cu prevelare de biopsii care obiectivează esofagită severă, stomac 

și duoden în limite normele; biopsii ce nu decelează anomalii histopatologice; 

Computer tomografie abdominală -  absența modificărilor de structură, anticorpi 

pANCA negativi;  

2. Boală celiacă: Ac antigliadină , Ac antitransglutaminază - negativi 

3. Afectare pancreatică: enzime pancreatice în limite normale; 

4. Afectarea căilor biliare: din punct de vedere biologic nu se obiectivează prezența 

citolizei sau a colestazei, ecografia abdominală nu decelează calculi la nivelul veziculei 

biliare sau canalului coledoc și nici alte formațiuni la nivelul căilor biliare excluzându-

se astfel această ipoteză; 
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5. Patologie endocrinologică: asociază valori crescute de ale cortizolului seric în cursul 

episoadelor de vărsătură cu revenirea la normal a parametrilor biologici odată cu 

încetarea simptomatologiei, ACTH în limite normale, motiv pentru care se exclude o 

patologie de această natură, iar valorile crescute de cortizol se interpretează în 

contextul stresului; 

6. Patologie metabolică: asociază hiperglicemie, dar cu HbA1c în limite normele, peptid 

C si insulinemie în limite normale; 

7. Patologie în sfera neurologică: examenul fund de ochi revelă aspect normal ambii 

ochi, iar computer tomografia cranio-cerebrală nu decelează formațiuni expansive 

sau modificări structurale la acest nivel; 

8. Afectare hematologică: pacientul asociază în repetate rânduri leucocitoză cu 

neutrofilie pană la valori maxime ale GA=28.000mm3, însă frotiul de sânge periferic 

releva distribuție normală în formula leucocitară;  

9. Malrotație intestinală/volvulus: computer tomografia abdominala nu decelează 

malformații congenitale sau prezența volvulusului excluzându-se astfel o patologie de 

natură chirurgicală; 

10. Afecțiune de natură urologică: ecografia abdominală nu obiectivează calculi renali, 

ureterali sau prezența hidronefrozei; 

 

Având în vedere excluderea atât a unui agent etiologic de natură infecțioasă, cât și a celor mai 

frecvente patologii care pot mima această simptomatologie și faptul că pacientul întrunește 

criteriile ROME III (tab.III) se ridica suspiciunea de Sindrom emetizant ciclic ( Cyclic 

vomiting syndrome). Probele biologice revin la parametrii normali la finalul episodului 

emetic, iar modificările apărute sunt interpretate ca fiind consecința stresului.  
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TABELUL I 

Parametrii biologici si evoluția lor  în cursul multiplelor spitalizări 

 Valori 
normale 

Unitati 
de 

măsură 

11.09. 

2018 

14.09. 

2018 

28.10. 

2018 

01.11. 

2018 

18.02. 

2019 

20.02. 

2019 

03.04. 

2019 

Leucocite 4-10.000 mm3/μL 27.970 10.290 28.660 6.830 19.000 9.5400 15.110 

Neutrofile 45-80 % 90 77,1 90 58 82.7 57.5 88 

Frotiu de 
sânge 

periferic 

  morfologi
e normală 

 morfologie 
normală 

  morfologie 
normală 

 

Uree 18-45 mg/dl 39  35  47  50 

Creatinină  0,6-1,07 mg/dl 1.44  1.17  0,97  0.96 

Lipază  

 

13-60 UI/L   14  18   

Amilază  28-100 UI/L 63  69  45   

Test rapid 
Ag HBs 

negativ  negativ  negativ    negativ 

Test rapid 
Ac anti VHC 

negativ  negativ  negativ    negativ 

Ac anti HIV <1=nonreac
tiv 

>1=reactiv 

       negativ 

Ac anti 
H.Pylori IgG 

0-0,9 
negativ; 

0,9-1 incert; 

>1,1 pozitiv 

 0.40      negativ 

Ac 
antigliadină  

<15 negativ 

=>15 pozitiv 

U/ml 5.2       

Ac 
antitransglu

taminază  

<15 absenți 

=>15 
prezenți 

U/ml 1       

Cortizol am 5-25 

pm 2.5-12,5 

ug/dl 27    10.9   

ACTH  0-46 pg/gl 31    38   

Glucoză 60-100 g/gl 136 118   127 88 90 

HbA1c 4,80-5,90 % 5.05       

Peptid C  0,9-7,1 ng/ml    1.55    

Insulină  5-28,4 μUI/ml    6.19    
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DISCUȚII 

1. CARACTERISTICI CLINICE 

CVS se caracterizează, în principal, prin recurența si stereotipia simptomelor. Acesta are 4 

faze de evoluție: faza prodromala, faza emetică, faza de recuperare și intervalul asimptomatic.5  

Debutul este precedat de faza prodromală, similară cu prodromul migrenos, caracterizată 

prin: greață, transpirații, epigastralgii, fatigabilitate, inapetență, cefalee, atacuri de panică, 

care poate avea o durată variabilă, de la câteva minute la câteva zile. 

În cursul fazei emetice  pacientul prezintă  vărsături precedate de greață la care se pot adăuga 

alte manifestări gastrointestinale. Frecvența vărsăturilor poate varia, putând apărea un 

episod o data la 2 ore sau 20 de episoade pe ora. Majoritatea adulților prezintă pe lângă 

vărsături, dureri abdominale semnificative, fapt care nu trebuie să excludă CVS. Alte 

simptome includ transpirații calde, frisoane, cefalee, diaree, fotosensibilitate. Durata fazei 

emetice este de câteva zile la adulți și câteva ore la copii.6 Complicațiile care pot apărea includ 

deshidratarea, tulburările hidro-electrolitice, sindromul Mallory Weiss și foarte rar, perforații 

esofagiene.7  

Faza emetică este urmată de o fază de recuperare în care parametrii biologici revin în limite 

normale, iar pacienții își pot relua alimentația orală.  

Faza de recuperare este urmata de un interval liber caracterizat de absenta simptomatologiei. 

Debutul simptomatologiei a fost asociat cu prezența unor factori declanșatori, printre care 

enumerăm: infecții, lipsa unui somn eficace, stresul emoțional, consumul de anumite 

alimente (ciocolată, brânză, glutamat monosodic, vin roșu), debutul menstruației.13  

Aproximativ 20% din pacienți sunt supuși intervențiilor chirurgicale de tipul 

apendicectomiilor sau colecistectomiilor, care însa nu ameliorează simptomatologia. Pacienții 

afectați declară multiple prezentări în departamentele de urgență și spitalizări pentru 

ameliorarea simptomelor.3 

Diagnosticul prompt, informarea corectă asupra acestei patologii și tratamentul cât mai 

precoce pot reduce atât severitatea, cât și frecvența episoadelor. 

2. FIZIOPATOLOGIE 

Fiziopatologia CVS nu este pe deplin cunoscută, însă un rol major îl au atât factorii de mediu, 

cât și factorii genetici.  

Un studiu efectuat pe un lot de 80 de copii cu CVS a pus în evidență o serie de antecedente 

heredocolaterale precum migrena, sindromul de intestin iritabil, hipotiroidismul, depresia 
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atât pe linie maternă, cât și pe linie paternă. Ulterior secvențierea genomului mitocondrial a 

arătat asocierea dintre CVS și două polimorfisme nucleotidice de la nivelul ADN-ului 

mitocondrial (mt DNA SNPs 16519 T si 3010 A).8 Prezența celor două mutații crește riscul de 

apariție a CVS de șaptesprezece ori. 

Un studiu similar care a înrolat atât adulți, cat și copii cu CVS, a regăsit același polimorfism 

mitocondrial doar în rândul copiilor.  O explicație pentru aceste rezultate poate fi prezența 

unui polimorfism mitocondrial încă neidentificat în rândul adulților, însă noile tehnologii de 

secvențiere a ADN-ului nuclear si mitocondrial, împreuna cu efectuarea unor noi studii în 

această direcție pot aduce răspunsuri în ceea ce privește asocierea dintre aceste multiple 

modificări morfologice la nivel mitocondrial și simptomatologia CVS. 

Un alt mecanism incriminat în patogenia CVS este interacțiunea dintre sistemul nervos 

central și sistemul digestiv. Unul din factorii declanșatori ai simptomatologiei este prezența 

stresului de natură emoțională, ceea ce sugerează un mecanism central. Acesta activează axa 

hipotalamo-hipofizo-suprarenală, eliberând CRF (corticotrophin releasing factor)  și joacă un 

rol important în medierea modificărilor autonome (activarea simpatică și inhibarea vagală).14  

Imaginile obținute prin rezonanță magnetică nucleară la pacienții supuși unui stres emoțional 

au arătat o activare a rețelei responsabile cu apariția senzației de greață.9 Această ipoteză este 

susținută de creșterea nivelului de cortizol salivar în cursul episoadelor emetizante cu revenire 

la normal în timpul intervalelor asimptomatice, fără a se observa o diferență între subiecții 

control și pacienți în timpul perioadei  asimptomatice.10 

Un alt potențial factor declanșator al CVS este consumul de substanțe toxice (marijuana). 

3. DIAGNOSTIC 

Diagnosticul de CVS este bazat doar pe criterii clinice. În prezent nu există nici un test sau 

biomarker specific pentru a stabili diagnosticul de certitudine. Caracterul ciclic este 

patognomonic acestei boli.  

Grupul de lucru ROME III a elaborat criteriile de diagnostic pentru adulți (tab.III), iar 

Societatea Nord Americana de Pediatrie, Gastroenterologie, Hepatologie si Nutriție 

(NASPGHAN) pe cele pentru stabilirea diagnosticului în rândul copiilor (tab.IV). 

Cei mai mulți dintre pacienți sunt supuși unor multiple investigații, însă nu a fost propus un 

algoritm pană în prezent.  

Cele mai importante afecțiuni care trebuie excluse sunt prezentate în Tabelul II. 
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TABELUL II 

Diagnostic diferențial 

Ulcer gastro-duodenal 
Gastropareză 
Diskinezie biliară 
Colecistită 
Obstrucție  la nivelul intestinului subțire 
Volvulus 
Afecțiuni la nivelul SNC (tumori, hidrocefalie) 
Patologie renală (litiază renală) 
Tulburări metabolice si hormonale (porfirie, insuficiență corticosuprarenaliană) 

 

Se recomandă efectuarea de teste de laborator uzuale pentru a exclude o serie de afecțiuni 

organice responsabile de greață/vărsături: hemoleucogramă, uree, creatinină, ionogramă, 

glicemie, enzime hepatice, enzime pancreatice, sumar de urină, radiografie abdominală pe 

gol. Pot fi prezente leucocitoza stres-indusă, acidoza lactică si cetoza de foame. 

Testele suplimentare efectuate trebuie sa fie particulare fiecărui caz, în funcție de anamneză 

și examenul clinic. În practica curentă se utilizează endoscopia digestivă superioară și 

computer tomografia abdominală pentru a exclude o patologie gastrică sau o afecțiune a 

intestinului subțire, care poate mima simptomatologia. În cazul în care pacientul asociază 

diabet zaharat se recomanda testul de evacuare gastrică, deși tiparul episoadelor de vărsătura 

diferă, iar la pacienții cu CVS s-a observat o accelerare a golirii gastrice în perioadele 

asimptomatice.17 Se recomandă efectuarea de RMN cerebral dacă se suspicionează leziuni 

structurale la acest nivel. De asemenea, o evaluare endocrinologică ar fi utilă. 

TABELUL III 

Criteriile Rome III 

CRITERIILE ROME III 

1. Episoade recurente de vărsături cu debut brusc în plină stare de sănătate si durată sub 1 
săptămână 

2. 3 sau mai multe episoade în ultimul an  

3. Absenta vărsăturilor sau a senzației de greață între episoade 

4. Excluderea unei afectări metabolice, gastrointestinale sau a sistemului nervos central 

*Debut de 6 luni și minim 3 episoade recurente  
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TABELUL IV 

CRITERIILE NASPGHAN 

 
CRITERIILE NASPGHAN 

1. Cel puțin 5 episoade sau minim 3 în ultimele 6 luni 

2. Episoade recurente de greață și vărsături cu durată între o oră și si 10 zile care apar la 
distanță de cel puțin o săptămână 

3. Pattern stereotipic al simptomelor 

4. Vărsăturile din cursul fazei emetizante apar de cel puțin 4 ori pe ora și au o durată de 
aproximativ o ora 

5. Revenirea la starea inițială în timpul episoadelor 

6. Nu s-a putut identifica un alt agent etiologic 

 

4. TRATAMENT 

Este necesară o abordare multidisciplinară pentru tratarea CVS, iar identificarea factorilor 

declanșatori, pe lângă tratamentul farmacologic, este punctul cheie. 

Tratamentul poate fi împărțit în 3 categorii : tratament profilactic, tratamentul de împiedicare 

a declanșării emezei si tratament simptomatic. 

Tratamentul profilactic include atât măsurile farmacologice, cât și non-farmacologice din 

timpul intervalelor asimptomatice, precum schimbarea stilului de viață în vederea evitării 

factorilor declanșatori.  

Terapia farmacologică cu viză profilactică de prima linie este reprezentată de antidepresivele 

triciclice12. Într-un studiu tip open-label efectuat pe un lot de 41 de pacienți la care s-a folosit 

Amitriptilina în scop profilactic,  80% din pacienți au declarat o îmbunatățire a calității vieții, 

iar 87% din pacienți au avut mai puține spitalizări în decursul a 2 ani de urmărire. Doza de 

inițiere este de 10 mg/zi noaptea, urmată de titrarea dozei cu 10 mg la fiecare 2-3 săptămâni 

până la 1-2mg/kgc/zi. Nu există o doză de întreținere recomandată, scopul fiind prevenirea 

apariției simptomatologiei.12 Doar o treime din pacienți a raportat apariția efectelor 

secundare precum: uscăciunea mucoaselor, halucinații, somnolență, constipație, 

hipotensiune ortostatică, fiind în general bine tolerate.12 

Tratamentul care împiedică declanșarea emezei vizează stoparea cât mai precoce a episodului 

sau chiar evitarea lui încă din faza prodromală. Managementul fazei prodromale presupune 
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administrarea de antiemetice de tipul antagoniștilor de receptori 5-HT3 (ondansetron, 

granisetron, palonosetron) și antalgice. Recomandarea NASPGHAN este agonistul de 

receptor 5-HT1B/1D Sumatriptan cu administrare subcutanata sau intranazală, capabil să 

oprească episodul emetic la jumătate din pacienții la care a fost utilizat.18 Eficacitatea 

Sumatriptanului este mai mare în rândul copiilor, în special unde există istoric familial de 

migrene, utilitatea lui fiind mai puțin studiată în rândul adulților. 

Tratamentul efectuat în cursul episoadelor de vărsătură vizează oprirea cât mai precoce a 

ciclului și prevenirea complicațiilor precum: deshidratarea, hemoragia digestivă superioară, 

pacienții necesitând spitalizare. Tratamentul simptomatic presupune administrarea de fluide 

intravenos pentru a corecta dezechilibrul hidroelectrolitic, antiemetice (promethazina, 

ondansetron, granisetron, palonosetron) în doze mari, antalgice și chiar sedare  (lorazepam 

1-2 mg i.v la fiecare 3 ore). Utilizarea antiemeticelor ameliorează severitatea episoadelor, 

eficacitatea lor fiind mai mare dacă sunt utilizate concomitent cu un antihistaminic sau un 

sedativ. Durerea abdominală însoțește episoadele emetizante, fiind necesara utilizarea unui 

antalgic opioid pentru ameliorare. 

Noile terapii farmacologice se axează pe îmbunătățirea funcției mitocondriale. Unul din 

medicamentele care face parte din această categorie este L-Carnitina, un aminoacid care are 

ca scop transportul acizilor grași la nivelul mitocondriei pentru a fi folosiți în procesul 

oxidativ.  Utilizarea L-carnitinei în doză de 3g/zi a redus frecvența episoadelor în unele 

cazuri.15-16 Coenzima Q10 face parte din terapiile experimentale care a adus beneficii în 

tratarea migrenelor însă a cărei eficacitate în tratarea CVS nu a fost încă dovedită.19 

5. CONCLUZII 

CVS este o patologie invalidantă, care a fost inițial descrisă ca o boală ce afectează doar copiii, 

dar a început să fie din ce în ce mai recunoscută si în rândul adulților, prevalența ei fiind 

necunoscută. Deși patogenia nu este cunoscută până în prezent, sunt totuși câteva teorii care 

încep să prindă contur.  

În ceea ce privește tratamentul, antidepresivele triciclice sunt singurele recomandate în scop 

profilactic, iar triptanii ca tratament pentru a evita declanșarea episodului emetizant. 

Recomandările experților se bazează însă pe numărul mic de studii clinice efectuate până în 

prezent, tratamentul curativ reprezentând o provocare și totodată o nouă direcție de cercetare. 
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REZUMAT 

Introducere: Incidenţa botulismului în România, conform ultimelor date publicate de ECDC a 

fost de 0,15 cazuri/100000 locuitori. Deşi rară, toxiinfecţia botulinică are un potenţial evolutiv 

sever spre deces prin paralizia flască a muşchilor striaţi, inclusiv cei respiratori.  

Material şi metodă: Prezentare de caz. Pacient în vârstă de 43 ani, cunoscut şi tratat pentru 

boala comiţială a fost internat în serviciul nostru în a 5-a zi de boală. Afecţiunea actuală a debutat 

cu meteorism, colici abdominale, vărsături, astenie marcată, fatigabilitate, scaune 

semiconsistente, la care după 32 de ore treptat s-au asociat vertij, cefalee retroorbitală, ptoza 

palpebrală, tulburări de deglutiţie, dizartrie, retenţie urinară, iar în ziua internării tulburări 

respiratorii. În a 3-a zi de boală a fost consultat în serviciul medical de urgenţă teritorial, de urolog, 

de internist şi ulterior trimis la U.P.U. Tg-Mureş. Aici s-au efectuat investigaţii neuroimagistice, 

bilanţ biologic, consult neurologic, s-a exclus miastenia gravis, s-a ridicat suspiciunea de botulism 

şi pacientul a fost orientat spre Clinica de Boli Infecţioase. Infecţionistul la examenul clinic general 

a constatat prezenţa: unui hemangiom extins pe hemifata stângă, ptozei palpebrale bilaterale, 

midriazei bilaterale, uscăciunii mucoasei bucale, lipsei reflexului de deglutiţie, dizartriei, afectării 

musculaturii respiratorii, cu SpO2 92% sub oxigenoterapie pe mască, durerii difuze abdominale cu 

tranzit încetinit, sondei uretro-vezicale. RTG pulmonar cu focar congestiv. Menţionăm cu 2 zile 

anterior debutui bolii a consumat cârnaţi. A fost internat în serviciul de terapie intensivă, unde a 

necesitat ventilaţie mecanică prin IOT, alimentaţie prin sondă naso-gastrică, a beneficiat de 

tratament antibacterian, seroterapie, corticoterapie, simptomatice. Din serul bolnavului s-a 

evidenţiat toxina botulinică tip B. A evoluat lent favorabil, detubat după 9 zile, sonda naso-gastrică 

sistată după 13 zile, cea urinară după 20 zile, externat după 24 zile. Costul terapiei 36 087 Ron. 

Rezultate: Pe baza datelor obţinute am stabilit diagnosticul de botulism natural alimentar formă 

clinică severă complicată cu pneumonie de aspiraţie la un bolnav cu boală comitială. 

Concluzii: Abordarea multidisciplinară a avut succes. Recunoaşterea mai devreme a 

simptomatologiei bolilor rare, sporadice ar fi cost eficient. 
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ABSTRACT 

NATURAL FOOD BOTULISM – CASE REPORT 

Keywords: botulism, diagnosis, treatment 

Introduction: According to the ECDC, the incidence of botulism in Romania was 0.15/100000 in 

2015. Botulism may result in respiratory compromise and death.  

Materials and method: Case report. 43 year old epileptic patient, was interned to our clinic 

during the 5-th day of the disease. The onset was marked by meteorism, abdominal pain, vomiting, 

asthenia, fatigueability, semiconsistent stool; after 32 hours the following symptoms appeared: 

dizziness, retroorbital headache, ptosis, dysphagia, dysarthria, urinary retention; on the day of 

internment: respiratory difficulties. The patient ate sausages 2 days before the onset. Three days 

after the onset, he was consulted by the territorial emergency medical staff, an urologist, an 

internist, then sent to Tg-Mureș Emergency Department. After neuroimagistic and laboratory 

investigations, and a neurological consult, myasthenia gravis was excluded, botulism was 

suspected. The patient was sent to the Infectious Diseases Clinic. The infectologist interned the 

patient to intensive therapy, with intubation and naso-gastric feeding tube. The radiological exam 

confirmed pneumonia. The patient underwent antibacterial treatment, serotherapy, 

corticotherapy, and symptomatic treatment. Laboratory analysis revealed type B botulinic toxin. 

The recovery was slow, with a favourable outcome. Intubation ended after nine days, the naso-

gastric tube was removed after 13 days, the urinary catheter after 20 days, and the patient was 

released after 24 days. The therapy cost 36 087 RON. 

Results: Final diagnosis: severe clinical natural food botulism complicated by aspiration 

pneumonia in epileptic patient 

Conclusions: The multidisciplinary approach was successful. The early recognition of the 

symptoms of rare. sporadic diseases would be cost efficient. 

 

INTRODUCERE 

Incidența botulismului în România, conform ultimelor date publicate de ECDC (European 

Center of Disease Control) a fost de 0,15cazuri/100000 locuitori [1]. Deși rară, toxiinfecția 

botulinică are un potențial evolutiv sever spre deces, prin paralizia flască a mușchilor striați, 

inclusiv cei respiratori. 

Afectează omul și numeroase specii de animale. Boala a fost semnalată în Europa din secolul  

al XVII-lea asociată consumului de cârnați. Deși rară, toxiinfecția botulinică suscită încă 

mult interes prin gravitatea ei și posibilitatea ca neurotoxina botulinică să fie utilizată în 

scopuri bioteroriste. Deși în patologie și clinică nu există diferențe, se diferențiază două 

entități de botulism: botulismul natural și botulismul bioagresiv. După mecanismul de 

producere au fost definite 4 forme clinice de botulism natural:  

1. Botulismul – toxiinfecție alimentară determinată de ingestia de toxină preformată în 

aliment – forma comună a adultului și cea mai frecventă. 
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2. Botulismul intestinal determinat de toxina ce se produce în intestin prin germinarea 

sporilor 

în condiții de anaerobioză. A fost semnalat la nou născuți sau pacienți tratați intensiv cu 

antibiotice active pe flora gram negativă. 

3. Botulismul lezional – accidental/chirurgical în care toxigeneza se dezvoltă în plagă și în 

condiții de strictă anaerobioză. 

4. Botulismul respirator, semnalat ocazional [2,3,4,5]. 

Au fost identificate 8 serotipuri de Cl. botulinum toxigene, notate de la A la H. Fiecare serotip 

produce o singură toxină cu specificitate distinctă, fără încrucișare între tipuri. În consecință, 

seroterapia în botulism este strict specifică de tip. Tipurile A, B și E determină peste 95% 

dintre cazurile de botulism la om. Foarte rar s-au raportat cazuri și cu tipurile F, G și H.  

PREZENTARE DE CAZ 

Pacientul în vârstă de 43 ani, cunoscut cu epilepsie grand mal sub tratament cronic la 

domiciliu cu carbamazepină, a prezentat debutul bolii actuale în data de 19.04.2019 cu 

meteorism, colici abdominale, astenie marcată, fatigabilitate. În data de 20.04.2019 a avut un 

scaun semiconsistent, iar în data de 21.04.2019 s-au asociat simptomatologiei de debut 

vărsăturile, vertijul, tulburarea de echilibru, retenția urinară, ptoza palpebrală bilaterală, 

tulburările de deglutiție, febră 38 grade Celsius. În data de 23.04.2019 s-a instalat tulburările 

respiratorii, cu dispnee marcată SpO2 < 90% în aerul ambiental. În a 3-a zi de boală a fost 

consultat în serviciul medical de urgență teritorial, ulterior de urolog, de internist. A fost 

dirijat în a 5-a zi de boală la UPU SMURD Tg-Mureș (23.04.2019), unde s-a efectuat consult 

neurologic, examen CT craniu, angio CT craniu, examen IRM cerebral, bilanț general biologic. 

S-a exclus miastenia gravis, s-a ridicat suspiciunea de botulism și pacientul a fost orientat spre 

Clinica de Boli Infecțioase Tg-Mureș unde s-a decis internarea pacientului în serviciul de 

terapie intensivă. Menționăm, că pacientul a consumat cârnați și carne de pește preparați, 

conservați în propria gospodărie, cu aproximativ 48-72 de ore anterior debutului bolii actuale.  

În momentul internării, la examenul clinic general s-a constatat starea generală alterată, 

prezența unui hemangiom extins pe hemifața sângă (congenital), ptoza palpebrală bilaterală, 

uscăciunea mucoasei cavității bucale, limba saburală, tegumente curate, amigdale și faringe 

discret hiperemice, lipsa ganglionilor limfatici măriți patologic. Sistemul muscular a fost 

normoton, normokinetic, sistemul osos aparent integru, mobil, nedureros la mișcările pasive 

și active. Toracele normal conformat a participat simetric la mișcările respiratorii, murmurul 

vezicular a fost prezent bilateral, înăsprit, frecvența respiratorie a fost de 28/min, SpO2 92% 

sub oxigenoterapie pe masca facială. Zgomotele cardiace au fost bine bătute cu o alură 
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ventriculară de 90 bătăi/min, fără sufluri supraadăugate, TA: 159/110 mmHg, abdomenul 

suplu, elastic, sensibil difuz la palpare superficială și profundă, tranzitul intestinal a fost 

prezent, încetinit, ficatul și splina în limite normale, lojele renale libere, manevra Giordano 

negative bilateral, micțiuni prin sonda uretro-vezicală, retenție urinară. Bolnavul a fost 

orientat temporo-spațial, cu reflexe osteo-tendinoase prezente simetric, cu forța musculară 

segmentară diminuată, cu midriază bilaterală, reflexul pupilar fotomotor a fost absent, 

reflexul de deglutiție abolit, dizartric, fără nistagm, fără sindrom de iritație meningeană. 

Radiografia pulmonară la internare a evidențiat opacități bilaterale, predominant la baza 

plămânilor și pe partea dreaptă. Bolnavul a necesitat ventilație mecanică prin intubație oro-

traheală, alimentație prin sonda nazo-gastrică, păstrarea sondei urinare. 

Analizele de laborator au relevat: 

23.04.2019: VSH:40/ora, Leucocite:5.210 103/µL, Neutrofile:4.247 103/µL, Eritrocite:3.722 

106/µL, Hemoglobina:11.97 g/dL, Hematocrit:33.32 %, Trombocite:165.9 103/µL, Neutrofile 

%:81.51 Limfocite %:10.19, Monocite %:7.741 %, ALT:22 U/L; AST:25 U/L, GGT:50 U/L, 

Bilirubina totală: 0.66 mg/dL, Fosfataza alcalină: 57 U/L, CK:153 U/L, CK-MB:37 U/L, , 

Glicemie:164 mg/dL (repetat 102mg/dL), Colesterol:123 mg/dL, LDH:203 U/L, LDL-

Colesterol:70.1 mg/dL, HDL Colesterol:42.9 mg/dL, Potasiu:3.49 mmol/L, Sodiu:135 

mmol/L, Uree:33 mg/dL, Creatinina:0.77 mg/dL, APTT:19.8 s, PCR:22.33 mg/L, 

Fibrinogen:116.3 mg/dL, PT (PT(sec):12.5 s,PT(%):78.8 %, INR:1.11, Procalcitonina:<0.5 

microg/L, Examen de urina: Densitate:1.020, Bilirubina:neg mg/dL, Urobilinogen: norm 

mg/dL, Corpi cetonici: neg mg/dL, Glucoză:500 mg/dL, Proteine:neg mg/dL, Eritrocite:300 

Ery/µl, pH:5, Nitriți:neg, Leucocite:neg /µL, Sediment urinar: celule epiteliale scuamoase: 

rar, Leucocite:1-2, Hematii:30-35 Ac anti HCV: negativ, Antigen HBs: negativ. 

Determinare toxina botulinică din serul bolnavului recoltat în prima zi de internare: toxina B 

(rezultat obținut în 6.05.2019) 

02.05.2019 Canula I.O.T., Germeni patogeni: Staphylococcus aureus MRSA, MLSBi 

Rezistent:Tetraciclină, Clindamocină, Eritromicină, Oxacillină, Benzilpenicilină, 

Sensibil:Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Rifampicin, Fusidic Acid, Tigecycline, 

Vancomycin, Teicoplanin, Linezolid, Moxifloxacin, Ciprofloxacin, Gentamicină. 

Pe baza datelor anamnestice – consum de cârnați preparați artizanal, clinice (paralizii 

descendente simetrice instalate în afebrilitate, cu păstrarea stării de conștiență, cu afectarea 

nervilor cranieni – midriaza ambilor ochi, tulburări de vedere, ptoza palpebrală bilaterală, 

disfagia, dizartria, ulterior afectarea musculaturii respiratorii) și de laborator (toxina 

botulinică B detectată în serul pacientului), am interpretat cazul ca botulism natural alimentar 
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formă clinică severă complicată cu pneumonie de aspirație la un pacient în vărstă de 43 ani, 

cunoscut cu epilepsie cu crize grand mal.  

Pacientul a beneficiat de tratament antibacterian (inițial, Penicilina G 6x3 MUI/zi iv. asociat 

cu Metronidazol 3x500 mg/zi iv. în prima zi, ulterior Meropenem 3x1 g/zi iv. asociat cu 

Vancomicină 2x1 g/zi iv. timp de 14 zile), ser antibotulinic trivalent (anti-A, B, E), administrat 

în data de 25 și 26.04.2019, HCHS 2x100 mg/zi iv. timp de 3 zile, Aspatofort 2f/zi,Vit B1,Vit 
B6, Carbamazepină pe tot parcursul internării. Evoluția a fost net favorabilă. Pe parcursul 

internării în serviciul de terapie intensivă, a dezvoltat un singur croșet subfebril, fără 

modificarea stării genrale, moment în care s-a recoltat/ însămânțat din canula oro-traheală. 
Rezultatul obținut l-am interpretat ca și colonizare. Tot în data de 02.05.2019, pacientul a fost 

extubat (după 9 zile), iar în 13.05.2019 s-a suprimat sonda nazo-gastrică. Sonda uretro-

vezicală s-a suprimat în data de 15.05.2019, pacientul eliminând spontan urină, însă cu golire 

incompletă a vezicii urinare. Simptomatologia neurologică s-a ameliorat, cu remisia ptozei 
palpebrale, dar cu persistența unui grad de midriază și vertij. A fost externat după 24 zile, 

consuma per os alimente semisolide și lichide, cu mobilizare bună a valului palatin, cu forța 

musculară segmentară păstrată la membrele superioare și inferioare, cu pneumonia vindecată 
controlat radiologic. Costul terapiei a fost de 36087 Ron (fără costurile acumulate prealabil 

internării în Clinica de Boli Infecțioase). 

Botulismul trebuie diferențiat de encefalită, meningită acută, boli în care întâlnim febră, 

convulsii, status mental alterat, lichid cefalorahidian modificat și investigații imagistice 
pozitive. În cazul nostru investigațiile imagistice au fost negative, s-a propus puncția lombară 

cu care pcientul nu a fost de acord. S-a exclus miastenia gravis pe baza testului de provocare. 

Sindrom Guillain-Barré, sindromul Miller Fisher s-au exclus pe baza midriazei, a prezenței 
reflexelor osteo tendinoase. Poliomielita s-a infirmat deoarece au lipsit datele epidemiologice 

febra, paraliziile asimetrice. 

Bolnavul nostru a prezentat debut tardiv, afirmativ după 48 de ore de la consumul alimentului 

incriminat, ulterior însă cu evoluție rapid nefavorabilă cu retenție de urină care a precedat 
tulburările respiratorii, cu pneumonie de aspirație dezvoltată la domiciliu. 

Tratamentul cu ser antibotulinic (preferabil, polivalent) este recomandat în primele 24 de ore 

după apariția primelor semne, evitându-se astfel evoluția intoxicației către forme grave ce 
necesită tratament specializat în unități de terapie intensivă (respirație asistată).[6] În cazul 

nostru acest deziderat nu s-a putut respecta din trei motive: bolnavul a cerut ajutor medical 

în a treia zi de boală, simptomatologia sugestivă nu a fost recunoscută de cei care l-au asistat 

în serviciul de urgență teritorial, achiziționarea serului polivalent pentru terapia specifică a 
necesitat timp. Abordarea multidisciplinară în cazul nostru a avut succes. Recunoașterea mai 

devreme a simptomatologiei bolilor rare, sporadice ar fi cost eficient atât pentru pacient, cât 

și pentru sistemul sanitar. 



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
389 

BIBLIOGRAFIA 

1. Annual epidemiological report 2014 – food and waterborne diseases and zoonoses. Stockholm: 

European Centre for Disease Prevention and Control. 2014. 

(http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/food-waterbornediseases-annual-

epidemiological-report-2014.pdf) 

2. Neguț M, Rafila AL. Botulismul în actualitate. RMJ 2009; 4: 257-264  

3. Feng L, Chen X, Liu S, Zhou Z, Yang R. Two-family outbreak of botulism associated with the 

consumption of smoked ribs in Sichuan Province. China Int J Infect Dis. 2015;30:74–7. 

4. Williams BT, Schlein SM, Caravati M, Ledygard H, Fix ML. Emergency department identification 

and critical care management of a Utah prison botulism outbreak. Ann Emerg Med. 2014;64(1):26–

31.  

5. Barash JR, Arnon SS. A novel strain of Clostridium botulinum that produces type B and type H 

botulinum toxins. J Infect Dis.2014; 209(2):183-91.  

6. Dorothea Hellmich, Katja E. Wartenberg, Zierz S,Tobias J. Mueller TJ. Foodborne botulism due to 

ingestion of home-canned green beans: two case reports. Journal of Medical Case Reports 2018; 

12:1. 

   



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
390 
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Cuvinte cheie: presiune negativă, plagă granular, infecţie 

Introducere: Evaluarea rezultatelor obţinute prin folosirea tratamentului cu presiune 

negativă la nivelul leziunilor de părţi moi infectate, cu punerea în evidenţă a avantajelor 

acestei tehnici printre care: scurtarea duratei de vindecare cu stimularea dezvoltării ţesutului 

de granulaţie, scăderea concentraţiei de germeni de la nivelul plăgii, izolarea focarului septic, 

analiza secreţiilor din container, scăderea necesarului şi frecvenţei toaletei chirurgicale a 

plăgilor precum şi creşterea confortului pacientului. 

Material si metodă: Studiul include un lot de 28 de pacienţi cu plăgi infectate, localizate la 

nivelul membrelor pelvine şi toracice, dintre care 12 cazuri cu infecţii la nivelul gambei (7 

pacienţi cu ulcere trofice si alţi 5 pacienţi cu leziuni posttraumatice), 13 cazuri cu leziuni la 

nivelul mâinii, pumnului si antebraţului (5 pacienţi cu leziuni posttraumatice, 6 pacienţi cu 

defecte de părţi moi de diferite etiologii şi 2 pacienţi cu complicaţii post-tromboflebită de 

cateter) şi alte 3 cazuri cu artrite septice de pumn cu evoluţie fulminantă. În toate cazurile s-

a aplicat terapia cu presiune negativă (NPWT) imediat după efectuarea debridării chirurgicale 

a leziunilor şi menţinerea acesteia până la apariţia ţesutului de granulaţie, cu eliminarea 

secreţiilor patologice şi a ţesuturilor devitalizate. În cazurile de artrită de pumn, apărută de 

teren tarat (dz) datorit gravităţii bolii şi a secreţiilor în cantitate mare vac terapia a fost 

asociată cu lavajul continuu. Tratamentul chirurgical a continuat de aplicarea unei grefe de 

piele liberă despicată sau acoperirea cu un lambouri fascio-cutane de vecinătate. 

Rezultate: În toate cele 28 de cazuri tratamentul prin aplicare de pansamente cu presiune 

negativă asociată sau nu lavaj continuu, a permis o reducere semnificativă a duratei de 

vindecare, cu obţinerea unor plăgi chirurgicale granulare de bună calitate, cu protejarea 

elementelor nobile expuse la nivelul leziunilor (nervi, tendoane etc.), scăderea suferinţei 

bolnavului datorată multiplelor pansamente, evitarea riscului anesteziilor repetate. Gradul de 
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confort al pacienţilor a fost sporit iar complicaţiile s-au rezumat la un singur caz care a 

prezentat o reacţie alergică perilezională necesitând întreruperea de scurtă durată a 

tratamentului. 

Concluzii: Tratamentul NPTW este o soluţie de primă intenţie în cura plăgilor tegumentare 

infectate, aplicarea sa grăbind procesul de vindecare cu scăderea necesităţii toaletării 

chirurgicale şi pansamentelor, eliminând activ secreţiile patologice şi ţesuturile necrotice.  
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Keywords: wound, infection, trauma, defect, soft tissue 

Aim: This presentation aims to evaluate the results obtained by using negative pressure 

treatment in those cases of infected soft tissue lesions of various etiologies.  

Method: Our study is based on 28 patients with infected wounds: 12 cases with infected soft 

tissue defects in the lower leg (7 patients with trophic ulcers and 5 cases of posttraumatic 

lesions), 13 patients with lesions in the hand, wrist and forearm (5 cases of posttraumatic 

lesions, 2 of complicated thrombophlebitis due to peripheral catheter and 6 cases with 

different etiologies). The other 3 cases were wrist septic arthritis with fulminant evolution. In 

all of the cases, we applied negative pressure therapy (NPWT). In the cases of wrist septic 

arthritis, we used NPTW therapy with continuous lavage. 

Results: In all of the 28 cases, the negative pressure treatment, associated or not with 

continuous lavage, allowed a significant reduction of the healing time with the formation of a 

good quality granulation wound bed protecting the exposed noble elements (nerves, tendons 

etc.). Also, it decreased the patient pain by reduction of the number of the necessary dressings 

and avoiding the risks of repeated anesthesia. The complications have been limited to a single 

case of an allergic reaction which required short-term interruption of the treatment.  

Conclusions: Negative pressure treatment is a first intention solution in infected skin 

wounds of different causes, due to the reduction of the healing time and patient suffering. 
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TRATAMENT  

Diana Al Khazaleh
2
, Alice Alexandra Chirilă

2
, Oxana-Mădălina Grosu

1,2
, 

Mihaela Perţea
1,2

 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, România  
2Clinica de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă, Spitalul Clinic Universitar de Urgenţe “Sf. 

Spiridon” Iaşi, România 

Introducere: Cateterul venos periferic este cel mai utilizat dispozitiv medical, de aceea și 

complicațiile date de utilizarea lui sunt destul de frecvente. Scopul lucrării este de a aduce în 

atenție complicațiile severe, asociate sau nu prezența unui agent microbian, care pot apare că 

urmare a unei amplasări și îngrijiri neadecvate a cateterului venos periferic. 

Material şi metodă: Studiul include un lot de 7 pacienți diagnosticați cu flebită de cateter 

în diferite stadii evolutive. S-a efectuat examenul microbiologic al secrețiilor recoltate. În 3 

cazuri a necesitat doar tratament simptomatic iar 4 cazuri au necesitat intervenții 

chirurgicale. Doar într-un caz de formă ulcero-necrotică decelată a necesitat intervenții 

chirurgicale repetate, folosirea presiunii negative, cu spitalizarea pacientei timp de 4 

săptămâni. 

Rezultate: Din lotul de 7 pacienți luați în studiu, 3 au fost de sex masculin și 4 de sex feminin. 

Dintre aceștia în 5 cazuri s-au decelat patologii asociate de tipul HTA (în 2 cazuri), DZ (în 3 

cazuri). Simptomatologia locală a apărut într-un interval cuprins între 24 ore și 4 zile de la 

amplasarea cateterului periferic. S-a decelat la examenul microbiologic al secrețiilor recoltate 

în 4 cazuri staphylococcus aureus, în 3 cazuri absența creșterii bacteriene, în toate cazurile 

evoluția sub tratament a fost favorabilă cu recuperare complete. Doar în cazul formei ulcero-

necrotice s-au înregistrat sechele funcționale la nivelul mâinii. 

Concluzii: Flebita de cateter reprezintă o complicație a cateterizării venoase periferice fiind 

ușor de prevenit sau diagnosticat precoce și uneori foarte dificil de tratat. 

 
  



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
394 

PHLEBITIS ASSOCIATED WITH 
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Introduction: Peripheral intravenous catheters (PIVC) are the most commonly used 

medical device, and complications due to its use are quite common. The aim of the paper is to 

bring the attention to severe complications, associated or not the presence of a microbial 

agent, which may occur as a result of inappropriate location and care of the peripheral venous 

catheter.  

Material and method: The study included a group of 7 patients diagnosed with phlebitis 

associated with peripheral intravenous catheters in different developmental stages. Were 

made microbiological tests of the secretions. In 3 cases necessitated only symptomatic 

treatment and 4 cases necessitated surgical interventions. Only in one case the ulcero-necrotic 

form is found and necessitated repeated surgical interventions, as well as placing a negative 

pressure device, techniques which required 4 weeks of patient hospitalization. 

Results: From the group of 7 patients included in the study, 3 were male and 4 female. In 5 

cases associated pathologies has been found such as high blood pressure (in 2 cases), Diabetes 

mellitus (in 3 cases). Local symptoms occurred within 24 hours to 4 days after peripheral 

catheter placement. Microbiological tests of the secretions revealed Staphylococcus aureus in 

4 cases and in 3 cases the secretions were sterile, in all cases the evolution under treatment 

was favourable only for ulcero-necrotic form there have been recorded functional sequelae of 

the hand.  

Conclusions: Development of phlebitis is a painful and common complication in the 

application of peripheral intravenous catheter, it is easily prevented or detected early and 

sometimes very difficult to treat. 
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Cuvinte cheie: imundeprimat, meningococ, atac ischemic, vaccinare 

Introducere: O consecinţă a splenectomiei efectuate la orice vârstă este imunodepresia 

organismului, implicit creşterea susceptibilităţii acestuia la infecţiile bacteriene şi parazitare. 

Dintre infecţiile bacteriene cele mai frecvente sunt cele cu Neisseria meningitidis, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, care pot avea evoluţie severă, uneori fatală. 

Material şi metodă: Prezentăm cazul unui bărbat de 69 ani, consumator de etanol, 

splenectomizat (posttraumatic), nevaccinat, care a prezintat febră, frison, dispnee, exantem 

maculoeritematos facial şi toracic antero-posterior, nepruriginos, cu 24h anterior internării 

în clinica noastră. Diagnosticul iniţial a fost sepsis respirator pe fond de imunodepresie şi se 

efectuează antibioterapie şi antiviral, în context epidemiologic sezonier; evoluţia a fost cu 

deteriorarea statusului general, accentuarea disfuncţiilor de organ ce au impus admisia în 

STI: GCS 15 puncte, scor SOFA 10, dezorientare temporo-spaţială episodică, la pacient 

bradilalic, bradipsihic, erupţia descrisă persistentă, nepruriginoasă, leziune de  2 cm 

necrotico-hemoragică fesier drept; instabil hemodinamic, uşoară hepatomegalie, anuric. 

Biologic prezintă leucocitoză importantă cu neutrofilie, trombocitopenie şi tulburări de 

coagulare severe, sindrom inflamator important, retenţie azotată importantă, sindrom de 

citoliză hepatică cu colestază şi hemocultură pozitivă cu Neisseria meningitidis - multi S.  

Rezultate: Sub schema de tratament complex (suportul avansat al funcţiilor vitale, 

hemodializa cu filtru CYTOSORB, antibioterapie de spectru ultralarg-molecule de generaţie 

nouă, antifungic, antivirale, corticoterapie) evoluţia a fost cu ameliorare clinico-biologică cu 

persistenţa sindromului de retenţie azotată ce a necesitat supraveghere nefrologică.  
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Concluzii: Imunodepresia este un trigger redutabil pentru infecţii cu potenţial evolutiv grav. 

Decizia promptă de vaccinare (antipneumococică şi antimeningococică) în condiţii medicale 

cunoscute poate preveni cascada unor evenimente inflamatorii severe. 
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Keywords: immunosuppression, meningococcus, ischemia, vaccination 

Introduction: A consequence of splenectomy is immunosuppression and the rise of 

susceptibility for bacterial and parasitic infection. Among the most frequent bacterial infection 

are those due to Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. 

Matherials and methods: We bring forward the case of a 69-year-old male patient, heavy 

drinker, asplenic (posttraumatic), unvaccinated, that presented with fever, chills, facial and 

chest macular erythematous non-pruritic eruption 24 hours prior to the hospital admission. 

The initial diagnosis was sepsis of respiratory origin in a patient with severe 

immunosuppression and he was put on antibiotics, antiviral, taking into account the seasonal 

epidemiology. The patient’s condition worsened with progressive multiple organ dysfunction, 

that required Intensive Care admission: Glasgow Coma Scale 15 points, SOFA score 10 points, 

transient confusion, bradylalia, bradypsichia, persistent eruption, a 2 cm necrotic lesion on 

the right buttock, hemodynamic instability, mild hepatomegaly, anuria.  

Further clinical work up showed leukocytosis, neutrophilia, trombopenia, altered coagulation 

status, inflamatory syndrome, nitrogen retention, hepatic cytolisis, cholestasis and a blood 

culture revealing Neisseria meningitidis with high antibiotic susceptibility. 

Results: The patient's clinical and biological condition improved with complex treatment 

(advanced life support, hemodialysis and Cytosorb filter, novel broad spectrum antibiotics, 

antifungal, antiviral, corticotherapy) and he was discharged with the recommendation of 

nephrologic follow up due to persistent nitrogen retention. 

Conclusion: Immunosuppression remains the most common underlying condition for 

severe infections. When needed, adequate vaccination (pneumococcal and meningococcal) 

should be performed, as it can prevent serious inflammatory events. 
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Cuvinte cheie: infecție cu Clostridium difficile, antibioterapie, infecție comunitară 

Introducere: Incidența infecției cu Clostridium difficile (ICD) în România a înregistrat o 
creștere continuă începând cu anul 2011. Creșterea numărului de cazuri comunitare, în special 
la tineri, se poate corela cu accesul facil la utilizarea antibioticelor și inhibitorilor de pompă 
de protoni, chiar si fără prescriptie medicală. Spitalizarea prelungită, erorile de antibioterapie 
şi igiena inadecvată sunt asociate cu apariția ICD nosocomiale. 

Material şi metodă: Studiul a evaluat retrospectiv caracteristicile demografice şi  
epidemiologice ale pacienților spitalizați cu diagnosticul ICD la Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase ”Sf. Cuv. Parascheva“ Galaţi, în anul 2018. 

Rezultate: Au fost internați 396 pacienţi, cu vârsta mediană 68 [3; 95] ani, 47.33% bărbaţi, 
67.92% din mediul urban. Majoritatea (356/396) au fost diagnosticaţi la primul episod de ICD 
și au fost investigați pentru sursa infecției. Clasificarea conform definițiilor de caz indică: 
80.35% infecții nozocomiale, 2.24% indeterminate și 17.41% comunitare. În cazurile 
nozocomiale, am identificat unitățile sanitare în care pacienții au fost spitalizați: 55.89% 
Spitalul Județean Galați, 5.89% Spitalul Boli Infecțioase,  5.05% Spitalul de Pneumologie, 
2.80% Spitalul Municipal Tecuci, 0.84% Spitalul Militar,  0.56% Spitalul de Psihiatrie, 9.26% 
spitale din alte județe.  Principalele secţii sursă au fost: Medicină internă (11.79%), Chirurgie 
generală (7.86%) și Gastroenterologie (7.30%). Antibioticele asociate debutului ICD, 
identificate cel mai frecvent în documentele medicale au fost cefalosporinele (28.37%) şi 
fluorochinolonele (17.69%).  

Concluzii: Sursa principală a ICD este nozocomială, asociată utilizării intensive și/sau 
inadecvate a antibioticelor, dar constatăm extinderea infecției în comunitate. Promovarea 
regulilor de prevenire a transmiterii ICD și a strategiilor de "antibiotic stewardship" sunt cheia 
limitării ICD. 
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Introduction: The incidence of Clostridium Difficile infection (CDI) in Romania has been 
increasing since 2011. The increase in the number of community cases, especially among 
young people, can be correlated with easy access to the use of antibiotics and proton pump 
inhibitors, and without prescription. Prolonged hospitalization, inadequate antibiotherapy 
and hygiene errors are associated with the emergence of nosocomial CDI. 

Material and method: The study retrospectively assessed the demographic and 
epidemiological characteristics of patients hospitalized with CDI diagnosis at the Clinical 
Hospital of Infectious Diseases ”St. Parascheva” Galati in 2018. 

Results: 396 patients, median age 68 [3; 95] years, 47.33% men, 67.92% urban. The majority 
(356/396) were diagnosed with the first episode of CDI and were investigated for the source 
of the infection. Classification according to case definitions indicates: 80.35% nosocomial 
infections, 2.24% indeterminate and 17.41% community. In the nosocomial cases, we 
identified the sanitary units in which the patients were hospitalized: 55.89% Galati County 
Hospital, 5.89% Hospital for Infectious Diseases, 5.05% Hospital for Pneumology, 2.80% 
Municipal Hospital Tecuci, 0.84% Military Hospital, 0.56%  Hospital for Psychiatry, 9.26% 
hospitals in other counties. The main source sections were: Internal Medicine (11.79%), 
General Surgery (7.86%) and Gastroenterology (7.30%). Antibiotics associated with the onset 
of CDI, most commonly identified in medical records, were cephalosporins (28.37%) and 
fluoroquinolones (17.69%). 

Conclusions: The main source of CDI is nosocomial, associated with the intensive and/or 
inadequate use of antibiotics, but we find the spread of infection in the community. Promoting 
the rules for preventing the transmission of CDI and "antibiotic stewardship" strategies is the 
key to limiting CDI. 
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PENTRU PACIENTUL SEROPOZITIV 
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Cuvinte cheie: stil de viață, sănătate, boală cronică 

Stilul de viață defineşte individul privit ca un întreg în interacțiunea cu mediul său specific şi 

reprezintă tiparul vieții. Stilul de viață sănătos înseamnă un mod de trai echilibrat în tot cea 

ce facem. Sănătatea fizică şi psihică sunt cele două tipuri de sănătate cel mai frecvent discutate 

dar cele mai importante aspect aduse în discuție sunt alimentația şi activitatea fizică. 

Pentru identificarea comportamentului pacienților seropozitivi legată de sănătatea fizică, au 

fost chestionați 136 pacienți aflați în evidența Centrului Regional Timiş. Eşantionul a fost 

selectat aleator, multistratificat, randomizați pe trei grupe de vârstă şi mediu urban/rural. 

Pacienții au fost întrebați dacă practică o activitate sportivă în prezent.  

Rezultatele obținute identifică o preocupare scăzută a pacienților seropozitivi față de 

activitatea sportivă. Practică o activitate sportivă: 7,69% din pacienții din mediu rural, 6,66% 

din totalul  femeilor chestionate, 14,58% dintre pacienții din cohortă şi 68,96% pacienți din 

mediul urban din grupa de vârstă 31-50 ani. Nu practică nici o activitate sportivă pacienții 

seropozitivi din grupa de vârstă 51-75 ani indiferent de mediu.  

Stilul de viață sănătos se realizează prin echilibru în toate aspectele organismului. Rezultatele 

obținute scot în evidență nevoia de aplicare a metodelor şi tehnicilor psihoterapeutice la 

pacienții seropozitivi individual sau în grup. Pentru adoptarea unui stil de viață sănătos este 

necesară în primul rând sănătatea mentală şi emoțională, identificarea mecanismelor proprii 

de adaptare, înțelegerea propriei persoane, schimbarea comportamentului şi a stilului de 

viață.  
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One’s lifestyle defines the individual as a whole in interaction with his/her specific 

environment and represents the pattern of life. A healthy lifestyle is a balanced way of living 

in everything we do. Physical and mental health are the two types of health most frequently 

discussed, but the most important aspects questioned are diet and physical activity.  

To identify the behaviour of HIV-positive patients in relation to physical health, 136 patients 

registered at the Timis Regional Center have been surveyed. The sample was selected 

randomly, multilayered and randomized in three age groups as well as by urban/rural areas. 

The patients have been asked if they practice any sports activity in the present.     

The obtained results identify a low concern of seropositive patients towards a sports activity. 

Those that practice a sports activity can be categorized in the following: 7.69% of the surveyed 

patients from the rural areas, 6.66% women from the total of women surveyed, 14.58% of the 

cohort patients and 68.96% of the patients living in urban areas from the 31-50 age group. No 

sports activity is being practiced by HIV-positive patients within the 51-75 age group 

regardless of where they live.  

A healthy lifestyle can be obtained through balance in all aspects of the organism. The 

obtained results highlight the need to apply psychotherapeutic methods and techniques for 

seropositive patients, as individuals or as a group. To adopt a healthy lifestyle one of the first 

needs to be addressed is the mental and emotional health, identifying one’s own adapting 

mechanisms, understanding oneself as a person, changing the behaviour and lifestyle.  
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Cuvinte cheie: hepatită C, interferon, Ribavirină, antivirale cu acțiune directă 

Hepatita virală cronică C reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, frecvent întâlnită 

în practica medicală și o cauză de patologie hepatică severă și de deces în lume. Tratamentul 

hepatitei C cronice vizează două obiective principale: eradicarea completă a virusului, 

evaluată prin absența viremiei timp de 12 săptămâni după finalizarea regimului terapeutic și 

prevenirea evoluției cirozei, precum și a dezvoltării degenerării maligne a ficatului. Introduse 

în anii 1980, formulările de interferon recombinant (IFN alfa-2a, IFN alfa-2b), au reprezentat 

primele instrumente terapeutice în hepatita virală cronică. Utilizarea interferonului peghilat 

alfa, ca monoterapie sau în combinație cu analogul nucleozidic Ribavirina, a fost mult timp 

cel mai utilizat și eficient tratament în hepatita C cronică. Astăzi, managementul modern este 

realizat în funcție de genotipul virusului hepatitic C. În terapia curentă se asociază diferite 

grupe de medicamente cu acțiune antivirală directă, pentru a preveni apariția rezistenței. 

Acestea au mecanisme de acțiune diferite, fiind implicate în întreruperea replicării virale prin 

intervenția în faze distincte ale acestui proces. Aceste medicamente sunt foarte eficace și cu 

un profil farmacologic relativ sigur în utilizarea de lungă durată, comparativ cu vechea 

medicație antivirală. Sunt disponibile în trialuri clinice, trei clase diferite de agenți care 

interferează integritatea proteinelor nonstructurale (NS) ale virusului hepatitic C: inhibitorii 

de protează a NS3/4 (Boceprevir, Glecaprevir, Grazoprevir, Simeprevir, Telaprevir); 

inhibitorii de NS5A (Declatasvir, Elbasvir, Ledipasvir, Ombitasvir, Pibrentasvir, Velpatasvir); 

inhibitorii de polimerază a NS5B (Dasabuvir, Sofosbuvir). 
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Chronic viral C hepatitis is a major public health problem, widely encountered in medical 

practice and a leading cause of severe liver pathology and death in the world. The treatment 

of chronic hepatitis C targets two main objectives: the complete eradication of the virus, 

evaluated by the absence of viremia, 12 weeks after completion of therapeutic regimen; and 

the prevention of cirrhosis evolution, as well as the development of liver malignant 

degeneration. Introduced in the 1980s, the recombinant interferon formulations (IFN alfa-

2a, IFN alfa-2b) represented the first therapeutic tools in the chronic viral hepatitis. The use 

of pegylated alpha interferon, as monotherapy or in combination with the nucleoside 

analogue ribavirin, has been long time, the most used and efficient treatment in chronic 

hepatitis C. Nowadays, the modern management is realized according to the hepatitis C virus 

genotype. In the current therapy, various groups of direct-acting antiviral drugs have been 

associated, to prevent the development of the resistance. They have different mechanisms of 

action, being involved in the interruption of the viral replication by targeting distinct phases 

of this process. These drugs are highly effective and with relatively safety pharmacologic 

profile in prolonged use, comparing with the older antiviral medication. There are available 

in clinical trials, three different classes of agents interfering the integrity of the nonstructural 

proteins (NS) of the hepatitis C virus: NS3/4 protease inhibitors (Boceprevir, Glecaprevir, 

Grazoprevir, Simeprevir, Telaprevir); NS5A inhibitors (Declatasvir, Elbasvir, Ledipasvir, 

Ombitasvir, Pibrentasvir, Velpatasvir); NS5B polymerase inhibitors (Dasabuvir, Sofosbuvir). 

 

  



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
404 

NOI PERSPECTIVE IN MANAGEMENTUL 

TUBERCULOZEI MULTI-REZISTENTE 

Beatrice-Rozalina Buca
1
, Graţiela-Eliza Popa

2
, C.G. Tartau

1
, 

Liliana Mititelu-Tartau
1 

1Departamentul de Farmacologie, Farmacologie Clinică și Algeziologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de 

Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, România 
2Departamentul de Tehnologie Farmaceutică, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie 

"Grigore T. Popa" Iași, România 

Cuvinte cheie: multirezistent, tuberculoză, bedaquilină, delamanid 

Ne-am propus să evidențiem posibilitățile moderne de tratament ale tuberculozei 

multirezistente. În zilele noastre, practica clinică arată că managementul tuberculozei 

multirezistente este foarte dificil, fiind însoțit de efecte adverse frecvente, numeroase și 

severe. Chiar dacă nu există o schemă terapeutică standard pentru cazurile rezistente la mai 

multe medicamente, este indicat tratamentul tuberculostatic de a doua linie, dar este 

important de menționat că este necesară evitarea monoterapiei. Celălalt aspect al utilizării 

medicației anti-tuberculoase, este legat de riscul complicaţiilor ce pun în pericol viața, în 

special la copii și la femeile însărcinate. În ciuda administrării pe termen lung a celor mai 

eficiente medicamente, constând din aminoglicozide injectabile (capreomicină, amikacină), 

procentul pacienților vindecați este relativ nesemnificativ. Tratamentul modern al 

tuberculozei multirezistente este reprezentat de utilizarea diferitelor clase de antibiotice, cu 

variate structuri chimice și diferite mecanisme de acțiune: fluoroquinolone, linezolid, 

tioacetazonă, clofazimină, cicloserină, terizidonă, asocierea imipenem-cilastin, acid p-

aminosalicilic. Efectele adverse multiple și necomplianța pacientului, precum și lipsa unor 

biomarkeri specifici, reprezintă motivele evidente ale eșecului tratamentului și ale 

imposibilității de a prezice apariția recăderilor. Sunt detectate din ce în ce mai multe cazuri 

de tuberculoză multirezistentă, datorate probabil, reactivității particulare a gazdei, 

tratamentului cu medicație tuberculostatică nepotrivită, ceea ce explică probabilitatea 

creșterii rezistenței antibacteriene asociate. O serie de trialuri clinice recente evidențiază 

efectele favorabile a două medicamente antituberculoase nou aprobate: derivatul 

diarilquinolină bedaquilina și agentul nitroimidazolic delamanid, cu activitate bactericidă 

demonstrată, indicate în tratamentul de lungă durată al tuberculozei multirezistente. 
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We aimed to highlight the modern possibilities in the multidrug-resistant tuberculosis 

treatment. Nowadays, the clinical practice reveals that, the management of multidrug-

resistant tuberculosis is very difficult, being accompanied by frequent, numerous and severe 

adverse effects. Even though there is no standard therapeutic schema for multi-drug-resistant 

cases, the second-line tuberculostatic treatment is indicated, but it is important to mention 

that, is required to avoid the monotherapy. The other aspect is related to the risk of life-

threatening complications of the anti-tuberculosis regimen, especially in children and 

pregnant women. Despite the long-term administration of the most efficient medication, 

consisting of injectable aminoglycosides (capreomycin, amikacin), the percentage of the cured 

patients is relatively non-significant. The modern treatment for multi-drug-resistant 

tuberculosis is represented by the use of different classes of antibiotics, with various chemical 

structures and diverse mechanisms of actions: the fluoroquinolones, linezolid, thioacetazone, 

clofazimine, cycloserine, terizidone, imipenem-cilastin association, p-aminosalicylic acid. The 

multiple adverse effects and the patient`s non-compliance, as well as the lack of the specific 

biomarkers, represent the obvious reasons for the treatment`s failure and the impossibility to 

predict the relapses. More and more cases of multi-resistant patient were detected, probably, 

due to the host`s particular reactivity and to the treatment with inappropriate tuberculostatic 

medication, thus explaining the probability of increasing the additional antibacterial 

resistance. Some recent clinical trials shows the favourable effects of two new approved anti-

tuberculosis drugs: the diarylquinoline derivative bedaquiline, and the nitroimidazole agent 

delamanid, with demonstrated bactericidal antimycobacterial activity, indicated in the long 

treatment of multidrug-resistant tuberculosis.  
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SUSCEPTIBILITATEA LA ANTIBIOTICE A 

TULPINILOR DE ACINETOBACTER SP. 

IZOLATE LA SPITALUL CLINIC DE BOLI  

INFECTIOASE ”SF. PARASCHEVA” IASI 

INTR-O PERIOADA DE 11 ANI 
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1Universitatea de Medicină și Famacie ”Grigore T. Popa” Iași 
2Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași 

3Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul regional de Sănătate Publică Iași 

Cuvinte cheie: situs steril, situs nesteril, rezistenţa 

Introducere: Acinetobacter sp. poate fi implicat în infecții asociate asistenței medicale, mai 

ales datorită rezistenței multiple la antibiotice. Studiul retrospectiv realizat în perioada 2008-

2018 și-a propus analizarea sensibilității la antibiotice pentru tulpini de Acinetobacter, izolate 

la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Sf. Parascheva” Iaşi. 

Material şi metode: Au fost incluse în studiu 322 tulpini izolate din situsuri sterile (sânge, 

lichid cefalorahidian, lichid de ascită, lichid pleural) şi situsuri nesterile (urină, puroi, aspirat 

traheobronşic, spută). 

Rezultate: 265 tulpini au fost izolate din situsuri nesterile, iar 57 din situsuri sterile. 

Procentele de rezistenţă la antibiotice: 58,9% ampicilina-sulbactam, 81,3% piperacilina-

tazobactam, 82% ceftazidim, 81,3% cefepim, 83,3% ciprofloxacin, 79,9% gentamicina, 43,2% 

tobramicina, 69,3% amikacina, 73,7% imipenem, 80,1% meropenem, 72,3% trimethoprim-

sulfametoxazol, 3,3% colistin. Analiza comparativă a rezistenţei la antibiotice: situs nesteril 

versus situs steril a identificat diferențe semnificative pentru: cefepim 84,7% vs 54,5% 

(p=0,001), gentamicină 82,5% vs 63,49% (p=0,015), tobramicină 46% vs 25% (p=0.003), 

amikacină 73,9% vs 50% (p=0.011), imipenem 77% vs 54,5% (p=0.035) și meropenem 81,7% 

vs 68,6% (p=0.049). 77  tulpini au fost izolate din infecții ale tratusului respirator (42 din 

aspirat traheobronşic şi 33 din spută), cele din aspirat traheobronşic fiind rezistente în 

proporţie de 100% la ceftazidim şi piperacilină-tazobactam, respectiv 41% la tobramicina, cel 
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mai mic procent. Tulpinile izolate din urină recoltată de pe cateter urinar au fost rezistente în 

proporţie de 100% la ciprofloxacină. 

Concluzii: Cunoaşterea spectrului actual de sensibilitate la antibiotice a tulpinilor 

de Acinetobacter sp. în funcție de tipul de produs patologic este utilă pentru instituirea 

antibioticoterapiei de primă intenţie. 
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ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF 

ACINETOBACTER SP. STRAINS ISOLATED 

AT THE CLINICAL HOSPITAL OF 

INFECTIOUS DISEASES "ST. PARASCHEVA" 

IASI IN A PERIOD OF 11 YEARS 
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Keywords: sterile site, site non-sterile, resistance 

Introduction: Acinetobacter sp. may be involved in infections associated with medical care, 

especially because of multiple antibiotic resistance. The retrospective study realized in period 

2008-2018 has proposed to analyze antibiotics sensitivity for Acinetobacter strains, isolated 

at the Clinical Hospital of Infectious Diseases "St. Parascheva" Iaşi. 

Material and methods: Were included in the study 322 strains isolated from sterile sites 

(blood, cerebrospinal fluid, ascites fluid, pleural fluid) and non-sterile sites (urine, pus, 

tracheobronchial aspirate, sputum). 

Results: 265 strains were isolated from non-sterile sites and 57 from sterile sites. Antibiotic 

resistance percentages: 58.9% ampicillin-sulbactam, 81.3% piperacillin-tazobactam, 82% 

ceftazidim, 81.3% cefepim, 83.3% ciprofloxacin, 79.9% gentamycin, 69.3% amikacin, 73.7% 

imipenem, 80.1% meropenem, 72.3% trimethoprim-sulfamethoxazole, 3.3% colistin. 

Comparative analysis of antibiotic resistance: non-sterile versus sterile site has identified 

significant differences for cefepime 84.7% vs 54.5% (p=0.001), gentamicin 82.5% vs 63.49% 

(p=0.015) tobramycin 46% vs. 25% (p=0.003), amikacin 73.9% vs 50% (p=0.011), imipenem 

77% vs 54.5% (p=0.035) and meropenem 81.7% vs 68.6% (p=0.049). 77 strains were isolated 

from respiratory tract infections (42 from tracheobronchial aspirate and 33 from sputum), 

those from tracheobronchial aspirates being 100% resistant to ceftazidime and piperacillin-

tazobactam, respectively 41% to tobramycin, the smallest percentage. The strains isolated 

from urine harvested from the urinary catheter were 100% resistant to ciprofloxacin. 
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Conclusions: Knowing the current spectrum of antibiotic susceptibility of Acinetobacter sp. 

depending by the type of pathological product, it is useful for establishing first-degree 

antibiotic therapy. 
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PNEUMOCISTOZA CU EVOLUȚIE 

FAVORABILA LA UN CAZ NOU DE 

INFECȚIE HIV 
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1Universitatea ”Ovidius” Constanța  
2Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 

Cuvinte cheie: pneumocistoză, infecție HIV, interacțiuni medicamentoase 

Introducere: Pneumocitoza este o infecție severă care are ca agent etiologic un fung: 

Pneumocystis jiiroveci. Deși este o infecție foarte greu de tratat și mai ales de prevenit, un 

sistem imun competent se poate lupta foarte ușor cu aceasta, ducând la eradicarea completă 

a fungului din organism, în cele mai multe cazuri fără complicații, însă în cazul unui pacient 

imunodeprimat sever infecția devine manifestă clinic. 

Material și metodă: Pacient R.F, sex masculin în vârstă de 34 de ani din mediul urban, 

fumător se prezintă cu următoarele simptome: tuse seacă, ulterior productivă, febră și dispnee 

cu debut de aproximativ 2 săptămâni cu agravare progresivă și apariția de dispnee la eforturi 

minime. Inițial, acesta este evaluat în Spitalul de Pneumoftiziologie unde se ridică suspiciunea 

de pneumocistoză,  motiv pentru care s-a efectuat testul HIV, cu rezultat pozitiv, și pacientul 

se transferă în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. 

Obiectiv la internare: stare generală gravă, dispnee cu polipnee, tuse seacă, insuficiență 

respiratorie acută, SpO2= 80% aa, TA= 100/60 mmHg, depozite albicioase linguale, 

stetacustic pulmonar raluri bronșice în ambele arii pulmonare. Din APP reținem faptul că 

pacientul este un fost deținut într-o închisoare din Italia, unde pe parcursul detenției și-a 

efectuat o serie de tatuaje. Nu se cunoaște tratamentul efectuat în cadrul Spitalului de 

Pneumoftiziologie. 

Analizele efectuate au relevat sindrom inflamator, sindrom de hepatocitoliză, valori ridicate 

ale LDH, CMV IgG pozitiv, ARN viral HIV-513000 copii/mm. Pe parcursul internării 

pacientul a prezentat un singur croșet febril, motiv pentru care se recoltează hemoculturi, dar 

al căror rezultat este negativ. Toate investigațiile efectuate au condus la stabilirea 

diagnosticului de pneumocistoză.  
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După internare s-a instituit tratament cu: antibiotic (Meropenem, Clindamicină, 

Vancominicină, Sulfametoxazol+Trimetoprim), hemisuccinat de hidrocortizon apoi 

Prednison, antimicotic cu evoluție favorabilă. După 14 zile de la instituirea terapiei pentru 

pneumocistoză s-a inițiat terapia antiretrovirală cu: Tenofovir, Emtricitabina, Raltegravir. 

Motivul pentru care s-au ales aceste medicamente este faptul că nu interacționeză cu 

medicația antibiotică, cea antimicotică sau cu hemisuccinatul de hidrocortizon, conform 

ghidului interacțiunilor medicamentoase. 

Particularitatea cazului: Inițierea terapiei antibiotice (Clindamicina+Sulfametoxazol+ 

Trimetoprim) a avut drept rezultat un prognostic pozitiv. Deși această asociere nu este citată 

în ghidurile terapeutice ca fiind de primă intenție, finalitatea cazului a fost cu rezolvarea 

completă a infecției oportuniste. 
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SPONDILODISCITA CU STAFILOCOC 

AURIU CU MULTIPLE LOCALIZARI, 

COMPLICATA CU ABCESE IN PSOAS SI 

MENINGOENCEFALITA LA UN PACIENT 

DIALIZAT 
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1Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof.Dr. Matei Balş” 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 

Cuvinte cheie: spondilodiscita, meningoencefalita, stafilococ auriu, dializa 

Introducere: Spondilodiscita reprezintă o infecţie spinală însoţită de o rată crescută de 

morbiditate şi mortalitate şi numeroase complicaţii (abcese locoregionale şi 

meningoencefalită).  

Materiale şi metode: Prezentăm cazul unui pacient de 69 ani, cu multiple comorbidităţi 

cardiace, diabet zaharat, boală renală cronică în program de hemodializă, cu cateter venos 

central, transferat dintr-un serviciu de nefrologie pentru alterarea stării generale, febra înaltă, 

frisoane, confuzie, obnubilare, asociind sindrom inflamator, o hemocultura pozitivă cu 

stafilococ auriu aparent meticilino-sensibil şi LCR cu 658 elemente (majoritatea PMN), 

hipoglicorahie, hiperproteinorahie, cu evoluţie nefavorabilă sub tratament cu meropenem. 

Remarcăm absenţa semnelor inflamatorii la locul de inserţie al cateterului, multiple ulceraţii 

în curs de vindecare la nivelul gambei, durere importantă la nivelul articulaţiei sacroiliace 

stângi, lombalgii şi absenţa endocarditei. Repetarea puncţiei lombare oferă informaţii 

similare, dar cu bacilli Gram negativi pe frotiu şi absenţa pozitivării culturilor LCR şi a 

hemoculturilor. RMN spinal pune diagnosticul de spondilodiscita L3-L4, extinsă epidural 

anterior, cu abces de 120 mm cranio-caudal T12-L4 şi multiple abcese la nivelul psoasului. S-

a efectuat tratament cu linezolid şi meropenem 6 săptămâni, urmate de 15 zile de 

moxifloxacină. RMN de control arată regresia leziunilor. Se continuă tratamentul cu linezolid 

şi rifampicină, cu evoluţie favorabilă.  
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Particularităţile cazului: Se poate lua în calcul poarta de plecare cutanată şi dublă etiologie 

bacteriană a meningitei, complicaţie a unei spondilodiscite, complicată, de asemenea, cu 

abcese locoregionale.  

Concluzii: Spondilodiscita reprezintă o provocare, mai ales la pacienţii cu multiple 

comorbidităţi, având frecvent complicaţii locoregionale şi sistemice şi sursa infecţiei 

neprecizată. 
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

SPONDYLODISCITIS WITH MULTIPLE 

LEVEL INVOLVEMENT, COMPLICATED 

WITH PSOAS ABSCESSES AND 

MENINGOENCEPHALITIS IN A DIALYZED 

PATIENT  
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Keywords: spondylodiscitis, meningoencephalitis, Staphylococcus aureus, dialysis 

Introduction: Spondylodiscitis is a spinal infection with an increased rate of morbidity and 

mortality and numerous complications (locoregional abscesses and meningoencephalitis). 

Materials and methods: We present the case of a 69-years-old patient with multiple 

cardiac comorbidities, diabetes, chronic kidney disease in a hemodialysis program, with 

central venous catheter, transferred from nephrology due to general status alteration, high 

fever, chills, confusion, associated with inflammatory syndrome, a positive blood culture with 

apparently methicillin-susceptible Staphylococcus aureus, and CSF with 658 elements 

(mostly PMNs), hypoglycorrhachia,  hyperproteinorrachia with no response to meropenem. 

We noted the absence of inflammation at the insertion site of the catheter, multiple calf 

ulcerations undergoing healing, severe pain in the left sacroiliac joint, lower back pain and 

the absence of endocarditis. Another lumbar punction provided similar information, but with 

Gram negative bacilli on smear and negative CSF and blood cultures. Spinal MRI diagnosed 

L3-L4 spondylodiscitis, with anterior epidural extension, with a 120 mm cranio-caudal T12-

L4 abscess and multiple abscesses in the psoas. We treated the patient with linezolid and 

meropenem for 6 weeks, followed by 15 days of moxifloxacin. MRI control showed lesion 

regression. We continued treatment with linezolid and rifampicin, with good clinical 

response.  
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Case particularities: We have to consider the cutaneous source of infection and the double 

bacterial etiology of meningitis, a complication of the spondylodiscitis, also complicated with 

locoregional abscesses.  

Conclusions: Spondylodiscitis is a challenge, especially in patients with multiple 

comorbidities, frequently with locoregional and systemic complications and undetermined 

source of infection. 
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CASCADA INGRIJIRILOR IN INFECTIA HIV 

- PARTICULARITATI IN CENTRUL 

REGIONAL MURES 
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Cuvinte cheie: cascada îngrijirilor-HIV, aderența 

Introducere: Realizarea unei rate înalte a supresiei virale în rândul persoanelor infectate cu 

HIV asigură o mai bună calitate a vieții și prevenirea transmiterii HIV. Secvențialitatea 

cascadei îngrijirilor indică etapele unde se impun eforturi concentrate pentru a atinge 

obiectivele UNAIDS: 90-90-90 până în anul 2020. 

Material și metodă: Studiul descriptiv a inclus pacienții infectați cu HIV aflați în evidența 

Centrului Regional Mureș (CRMs) la 31 decembrie 2018. S-a realizat o cascadă a îngrijirilor 

care a inclus următoarele trepte de evaluare: număr pacienți aflați în evidență, număr pacienți 

aflați în terapie antiretrovirală (TARV), număr pacienți cu viremia ARN-HIV <50 copii/ml. 

Parametrii monitorizați au fost sexul, vârsta, modalitatea de transmitere a HIV, istoricul 

infecției HIV, valoarea limfocitelor TCD4, viremia ARN-HIV.  

Rezultate: În evidența activă a CRMs sunt 476 pacienți infectați cu HIV din care 53,52% fac 

parte din cohorta românească, cu un istoric de infecție HIV în medie de 15 ani. 427 (92,82%) 

pacienți seropozitivi-HIV  beneficiază de TARV, din care 38,40% sunt femei, 62% sunt 

bărbați. Din totalul pacienților seropozitivi-HIV aflați în TARV, 58,95% au înregistrat valori 

>500celule TCD4/mm3 și numai 56,86% au viremia ARN-HIV <50 copii/ml. 

Concluzii: În CRMs se remarcă numărul important de pacienți infectați HIV supraviețuitori 

de lungă durată din cohorta românească marcați de fenomenul ”oboseală terapeutică” care 

explică procentul modest (56,86%) de pacienți infectați cu HIV aflați în TARV cu viremia 

ARN-HIV nedectabilă. Etapa deficitară  a cascadei îngrijirilor care impune eforturi deosebite 

rămâne în continuare stimularea aderenței la terapia antiretrovirală.  
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Keywords: HIV cascade of care, adherence 

Introduction: Achieving virologic suppression among HIV-infected persons insures a better 

quality of life and prevents HIV transmission. The sequencing of cascade of care indicates the 

stages which require concentrated efforts in order to reach UNAIDS objectives: 90-90-90 

until 2020.  

Material and method: We performed a descriptive study including the HIV-infected 

patients monitored in the Regional Center Mureș (CRMs) on December 31st 2018. The cascade 

of care comprises several stages of assessment: number of monitored patients, number of 

patients undergoing antiretroviral therapy (ARVT), number of patients with HIV-RNA 

plasma viral load < 50 copies/ml. Monitored parameters include age, gender, route of HIV 

transmission, duration of HIV infection, CD4 T-lymphocytes count, HIV-RNA plasma viral 

load.  

Results: 476 HIV-infected patients are monitored in CRMs, out of which 53.52% are part of 

the Romanian cohort, with an average duration of HIV infection of 15 years. 427 (92.82%) 

HIV-infected patients benefit from ARVT – 38% female, 62% male. Out of all HIV-infected 

persons under ARVT, 58.95% have CD4 T-cells count > 500 cells/mm3 and only 56.86% have 

HIV-RNA plasma viral load < 50 copies/ml.  

Conclusions: In CRMs, we remark a significant number of HIV-infected patients, belonging 

to the Romanian cohort, long-term survivors marked by the phenomenon of  “therapeutic 

fatigue”, explaining the relatively modest percentage (56.86%) of HIV-infected patients under 

ARVT with undetectable HIV-RNA plasma viral load. The deficit stage from the cascade of 

care, requiring significant efforts, remains stimulating adherence to antiretroviral therapy. 
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PACIENTUL CU INFECTIE HIV SI 

COMORBIDITATI – PUNCTUL DE VEDERE 

AL PSIHOLOGULUI 

Odette Chirilă, S. Petrea 

Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof.Dr. Matei Balş”, Bucureşti, România 

Cuvinte cheie: pacient cu HIV, comorbidităţi, factori psihologici, echipa medicală 

Introducere: Factorii psihologici intervin în condiţia medicală a pacientului cu infecţie HIV, 

determinând un anumit tip de raportare emoţională şi comportamentală, care îi orientează în 

mod subiectiv toate manifestările sale, în funcţie de: propriile opinii, convingeri personale, 

raţionamente, percepţii şi reprezentări - inclusiv despre diagnostic şi tratament. Atitudinea 

pacientului cu HIV faţă de tratamentul antiretroviral (TARV) depinde de percepţia 

pacientului despre eficacitatea tratamentului, reacţiile adverse, impactul asupra vieţii 

cotidiene şi comorbidităţile care, prin limitare, expun pacientul la suferinţă. 

Metode: Dacă la începutul infecţiei cu HIV în România pacientul, copil la momentul 

respectiv, era un spectator pasiv al actului medical, în prezent, pacienţii, adulţi tineri cu 

infecţie veche se informează, se implică şi devin parte activă a deciziei medicale. Consilierea 

psihologică permite identificarea comportamentelor adaptative şi funcţionale pentru 

pacientului cu infecţie HIV şi comorbidităţi generate de combinaţia infecţie HIV – terapie 

ARV. De asemenea, consilierea psihologică permite prevenirea, diminuarea sau remiterea 

tulburărilor emoţionale, afective, cognitive cu care pacientul se confruntă, anxietatea şi 

depresia fiind derapaje tot mai prezente la adulţii tineri, cu infecţie veche. 

Rezultate: Prin intervenţia psihologică pacienţii cu infecţie HIV au reuşit să-şi activeze şi să-

şi valorifice resursele personale, astfel încât, prin noile deprinderi dobândite să fie pregătiţi 

pentru situaţii pe care au învăţat să le controleze, ceea ce optimizează confortul psihologic. 

Concluzie: Prezentul şi viitorul în infecţia cu HIV oferă o perspectivă terapeutică foarte largă 

şi optimistă, cu şansa unor combinaţii eficace, cu mult mai puţine efecte adverse care duc la 

comorbidităţi, ceea ce va determina îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii pacienţilor 

cu infecţie HIV. 
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HEPATITA CU VIRUS E - O PROBLEMA DE 

SANATATE PUBLICA IN ROMANIA 

G. Coltan, Cristina Marin, Adriana Ionela Zgavirdici, Mariana Gabriela 

Deacu, Tatiana Coltan, D. Otelea şi colectivul Lab. de Genetică moleculară 

I.N.B.I. ”Prof. Dr. Matei Balş, Bucureşti 

Introducere: Hepatita cu virus E este o boală cu distribuţie mondială.  

Aproximativ 20 milioane de persoane sunt infectate anual. Descrisă iniţial numai în ţările 

tropicale şi subtropicale - cazuri sporadice şi mici epidemii - cu transmitere fecal-orală, se 

întâlneşte astăzi în America de Nord, Europa şi Japonia.  

În România, hepatita acută cu virus E, nu este o boală cu declarare obligatorie iar studiile de 

prevalenţă lipsesc (determinarea anti HEV IgG la persoane sănătoase). 

Materiale şi metode: Pentru familiarizarea medicilor infecţionişti mai ales tineri cu 

simptomatologia clinică şi posibilităţile de diagnostic, autorii prezintă câteva cazuri clinice 

din experienţa personală: 

- hepatita acută cu virus E după consum de fructe de mare 

- hepatita cu virus E după concediu în zone endemice 

- hepatita cu virus E la pacient cu angiocolită acută 

Rezultate şi discuţii: Datorită diversificării obiceiurilor alimentare (fructe de mare), 

numărului mare de turişti români în zone endemice, prezenţei rezervorului natural domestic 

(porcul) şi sălbatic (mistreţul, căprioara) considerăm că în România hepatita cu virus E nu 

mai este o boală rară. Având în vedere posibilităţile de diagnostic a infecţiei: Ac HEV IgM şi 

recent, viremia determinată prin RT-PCR, la medicii infecţionişti avizaţi, sperăm să avem o 

imagine mai aproape de realitate a prevalenţei hepatitei E în România.   
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OSTEOMIELITA SECUNDARA 

ARTROPLASTIILOR – O SERIE DE CAZURI 

Anamaria Dobrotă, Anca Streinu-Cercel, Rodica Bacruban, Livia Nastea, 

Daniela Talapan, A. Streinu-Cercel 

Institutul Naţional de Boli Infecţioase  

Cuvinte cheie: osteomielita, proteza articulară, biofilm 

Introducere: Artroplastia totală de şold sau genunchi a devenit una dintre cele mai frecvente 

intervenţii ortopedice, iar una dintre complicaţiile cele mai grave ale acesteia este 

osteomielita. Etiologia cea mai frecventă a acestor infecţii ale protezelor ortopedice este 

Staphylococcus aureus şi alţi Staphylococci coagulazo negativi. Gestionarea infecţiilor 

protetice este extrem de dificilă datorită: capacităţii bacteriene de formare a biofilmului, 

rezistenţei antibiotică într-o continuă creştere, atât a Stafilococilor, în special MRSA cât şi a 

bacililor gram negativi. Pentru un tratament cât mai eficient este nevoie de o durată lungă a 

terapiei antibiotice, cu un spectru larg de acţiune şi penetrabilitate mare în ţesutul osos, la 

care se adaugă tratamentul local de debridare şi revizie a protezei, prin implicarea medicului 

ortoped. 

Material şi metodă: Am efectuat o evaluare retrospectivă a cazurilor internate în secţia 

Adulţi II, a Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” Bucureşti 

(I.N.B.I.M.B.), pe o perioadă de trei ani, datele fiind obţinute din foile de observaţie şi 

buletinele de analize ale pacienţilor, după obţinerea acordului comisiei de etică şi 

confidenţialitate a I.N.B.I.M.B.. 

Rezultate: Au fost selecţionate  6 cazuri dintre pacienţii trataţi în perioada 1.01.2016 – 

1.05.2019 secţia Adulţi II. Cel mai des identificat agent etiologic fiind Staphylococcus aureus 

MRSA. Germenii au fost identificaţi prin culturi pozitive: fie din secreţiile de la nivelul plăgii 

sau din fluidul de sonicare în urma îndepărtării protezei. Toţi pacienţii au beneficiat de terapie 

antibiotică sistemică de minim 6 săptămânii, iar vindecarea completă a fost posibilă în 

cazurile în care s-a îndepărtat chirurgical proteza infectată. 

Concluzie: Osteomielitele secundare artroplastiilor articulare sunt infecţii grave ce necesită 

tratament de lungă durată atât sistemic cât şi local efectuat de o echipă multidisciplinară: 

medic infecţionist, microbiolog, şi chirurg ortoped.  
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PROSTHETIC JOINT INFECTION – A CASE 

SERIES 

Anamaria Dobrotă, Anca Streinu-Cercel, Rodica Bacruban, Livia Nastea, 

Daniela Talapan, A. Streinu-Cercel 

National Institute of Infectious Diseases  

Keywords: osteomyelitis, Staphylococcus aureus, biofilm 

Introduction: Prosthetic joint replacement has become one of the most frequent orthopedic 

interventions, and osteomyelitis or prosthetic joint infection (PJI) is a serious complication 

of it. The most common bacteria responsible for PJI is Staphylococcus aureus and other 

coagulase negative Staphylococci. Due to the capacity of this germs to form biofilm, the 

increasing resistance to antibiotics, specially for Staphylococcus methicillin-resistant species 

(MRSA) and for other gram-negative bacteria, the management of this infections represents 

a challenge. Efficient treatment means: longer antibiotic therapy duration, broad antibiotic 

treatment with good bone penetrations, surgical treatment (debridement and revision 

arthroplasty) managed by the orthopedic surgeon. 

Material  and methods: We perform a retrospective study, on the patients admitted in The 

National Institute of Infectious Disease “Prof. Dr. Matei Bals” from Bucharest, the clinic 

department  “Adulti 2” in the last 3 years, with the diagnose of PJI. Data were collected from 

medical files and laboratory documents, after the approval of the Ethic and Confidentiality 

Board. 

Results: Six cases were selected, from the patients admitted in our clinical department 

between 1st of January 2016 and 1st of May 2019. Staphylococus aureus MRSA was the most 

frequently isolated etiologic agent, it was identified in positive cultures from surgical wound 

swabs or sonication fluid after the removal of the prosthetic device. All patients have been 

treated with systemic antibiotic therapy for at least 6 weeks, and a complete resolution of the 

PJI was obtain only when revision arthroplasty was performed. 

Conclusion: Osteomyelitis secondary to prosthetic joint replacement is a serious condition 

which requires a long term antibiotic systemic treatment alongside with local treatment, 

performed by a multidisciplinary team of infectious disease physician, microbiologist and 

orthopedic surgeon. 
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ACTIVITATEA CEFTAZIDIM-AVIBACTAM 

ASUPRA BACILILOR GRAM-NEGATIVI 
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Cuvinte cheie: ceftazidim-avibactam, rezistență, bacili gram-negativi 

Introducere: Ceftazidim-avibactam (CZA) este o combinație între o cefalosporină de 

generația a 3-a, ceftazidim, și un inhibitor de beta-lactamază, avibactam. CZA poate fi utilizat 

în tratamentul infecțiilor de tract urinar complicate, al infecțiilor intra-abdominale 

complicate, al pneumoniei nosocomiale și alte infecții produse de bacterii gram-negative 

aerobe la pacienți cu opțiuni de tratament limitate. 

Material şi metodă: Am investigat 146 tulpini de Enterobacteriaceae multirezistente izolate 

între 2012-2019 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iaşi din infecții de tract 

urinar, respirator, cutanate sau sistemice. Testarea sensibilității la antibiotice a fost făcută 

conform standardului EUCAST 2019. 

Rezultate: Au fost rezistente la CZA 37 dintre enterobacteriile testate (25,3%). Toate cele 39 

tulpini producătoare de beta-lactamaze cu spectru extins (BLSE) au fost sensibile la CZA. 

Antibioticul testat nu a fost activ in vitro asupra 36 (34,6%) din 104 tulpini de 

Enterobacteriaceae rezistente la carbapeneme (CRE), însă tulpinile CRE producătoare de 

carbapenemază OXA-48 au fost sensibile în 96,3% din cazuri. Au fost diferențe și între speciile 

testate: Escherichia coli a demonstrat sensibilitate la CZA la toate tulpinile testate; 23 din 102 

(22,5%) tulpini de Klebsiella pneumoniae au fost rezistente, iar pentru toate cele 13 

Providencia stuartii CZA a fost inactiv. 

Concluzii: Ceftazidim-avibactam reprezintă o bună opțiune terapeutică în infecțiile grave 

produse de tulpini de Enterobactericeae producătoare de BLSE sau OXA-48, frecvent 

circulante în România.  
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Keywords: ceftazidime-avibactam, resistance, gram-negative bacilli 

Introduction: Ceftazidime-avibactam (CZA) is a combination of the third-generation 

cephalosporin ceftazidime and the β-lactamase inhibitor avibactam. CZA may be used for the 

treatment of complicated urinary tract infections, complicated intra-abdominal infections, 

hospital-acquired pneumonia, and other infections caused by aerobic Gram-negative bacilli 

in patients with limited treatment options. 

Materials and methods: We investigated 146 Enterobacteriaceae multidrug resistant 

strains isolated between 2012 and 2019 in the Clinical Hospital of Infectious Diseases “St. 

Parascheva” Iaşi. The strains were isolated from urinary tract infections, respiratory tract 

infections, skin infections or systemic infections. The susceptibility testing was performed 

according to the EUCAST standard 2019. 

Results: 37 (25.3%) of the tested enterobacteria were resistent to CZA. All 39 extended-

spectrum beta-lactamase (ESBL) producing strains were susceptible to CZA. The antibiotic 

was not active in vitro on 36 (34.6%) of 104 carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE), 

but CRE producing OXA-48 carbapenemase were susceptible in 96.3% situations. There were 

differences among species: all tested Escherichia coli strains was susceptible to CZA; 23 of 102 

(22.5%) Klebsiella pneumoniae strains were resistant, and for all the 13 Providencia stuartii 

strains, CZA was inactive. 

Conclusions: Ceftazidime-avibactam represents a valuable treatment option for serious 

infections caused by ESBL - or OXA-48 - producing Enterobactericeae strains, frequently 

circulating in Romania. 
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PACIENTII INFECTATI CU HIV CU 

PREZENTARE TARDIVA DIN CENTRUL 

REGIONAL CRAIOVA 
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1Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, România 
2Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş”, Craiova, România 

Cuvinte cheie: HIV, SIDA, prezentare tardivă 

Obiective: Evaluarea ponderii prezentării tardive a pacienţilor (Pt) nou diagnosticaţi 

infectaţi cu HIV din Centrul Regional Craiova.  

Material şi metodă: Studiu retrospectiv, cu analiza datelor din documentele medicale ale 

Pt nou diagnosticaţi cu infecţie cu HIV în perioada Ianuarie 2014-Decembrie 2018 la Centrul 

Regional Craiova de Evaluare şi Monitorizare a infecţiei HIV/SIDA. Pacienţii cu prezentare 

tardivă sunt consideraţi Pt care la diagnosticarea infecţiei cu HIV au CD4 <350 cel/mm3 sau 

boli definitorii de SIDA, indiferent de numărul limfocitelor CD4; Pt cu infecţie avansată sunt 

Pt care au la momentul diagnosticului numărul CD4 sub 200 cel/mm3 sau boli definitorii de 

SIDA. 

Rezultate: În perioada studiată au fost înregistraţi 171 Pt nou-diagnosticaţi cu infecţie cu 

HIV, din patru judeţe (Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi), cu următoarele caracteristici: 95 Pt (55.5%) 

erau bărbaţi,  mediana vârstei la diagnosticul infecţiei cu HIV=28 [0; 66] ani, mediana CD4 

la diagnostic = 245 [1; 3040] cel/mm3, mediana viremiei HIV = 84280 [336; 106]  c/ml. O 

suta unu Pt (59.1%)  au fost cu prezentare tardivă, 70 dintre aceştia (69.3%) fiind cu infecţie 

avansată. Cea mai frecventă boală definitorie de SIDA a fost tuberculoză. Factorii asociaţi cu 

prezentarea tardivă au fost vârsta înaintată, sexul masculin şi calea de transmitere 

heterosexuală a infecţiei cu HIV. În primul an de la diagnostic s-au înregistrat 17 decese, cele 

mai multe la Pt cu infecţie avansată (p‹0.0001). 

Concluzii: Majoritatea pacienţilor infectaţi cu HIV sunt încă diagnosticaţi tardiv. 

Intervenţiile care încurajează prezentarea timpurie pentru testare HIV şi îngrijire trebuie 

susţinute.  
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Keywords: HIV, AIDS, late presenters 

Objectives: To assess the prevalence of late presentation in newly diagnosed HIV-infected 

patients (Pts) from Craiova Regional Center.  

Material and methods: Retrospective study, with the analysis of data from the medical 

records of newly diagnosed HIV-infected Pts from January 2014 to December 2018 at Craiova 

Regional Center for Evaluation and Monitoring of HIV/AIDS Infection. Late presentation is 

defined by a diagnosis of HIV with a CD4 count<350 cells/mm3, or an AIDS- defining event, 

regardless of the CD4 cell count; advanced late presenters are Pts with CD4 cell count below 

200 cells/mm3, or an AIDS- defining event.  

Results: 171 newly diagnosed HIV-infected Pts were reported during the study period, from 

four counties (Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi), with the following characteristics: 95 Pts (55.5%) 

were males, the median age at HIV diagnosis=28 [0; 66] years, median CD4 count = 245 [1; 

3040] cells/mm3, median HIV viral load = 84280 [336; 106] copies/ml. One hundred and one 

(59.1%) Pts were late presenters and 70 of them (69.3%) were advanced late presenters. The 

most common AIDS-defining illness was tuberculosis. The associated factors with late 

presentation were old age, male gender and heterosexual route of HIV transmission. In the 

first year after HIV diagnosis 17 deaths were recorded, most of them in advanced late 

presenters (p‹0.0001).  

Conclusions: The majority of HIV-infected patients are still diagnosed late. Interventions 

that encourage early presentation for testing and HIV care should be supported. 
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SEPSIS CU MORGANELLA MORGANII ȘI 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

MULTIDROGREZISTENTE 
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Cuvinte cheie: sepsis, Morganella, Pseudomonas, antibiogramă 

Introducere: Utilizarea incorectă a substanțelor antimicrobiene contribuie la selectarea 

microorganismelor rezistentele la antibiotice. Prevalența infecțiilor cu bacterii rezistente la 

antibiotice de ultimă linie a crescut semnificativ în ultimii ani. Acest lucru a dus la limitarea 

opțiunilor terapeutice, creșterea mortalității, reprezentând în același timp o problemă de 

sănătate publică.   

Materiale și metodă: Prezentăm retrospectiv cazul unei paciente, în vârstă de 67 ani, 

internată în Clinica de Boli Infecțioase Iași, cu sepsis cu punct de plecare cutanat cu 

Morganella Morganii și Pseudomonas aeruginosa multidrogrezistente. 

Rezultate: Pacientă cu importantă patologie cardiovasculară, obezitate morbidă și ulcere 

trofice gambiere bilateral extinse, vechi, suprainfectate cu Pseudomonas aeruginosa, cu 

multiple internări în Clinica de Dermatologie, de unde a fost externată recent cu leucocitoză 

(>25.000/mm3) și culturi pozitive cu Morganella Morganii și Pseudomonas aeruginosa, 

pentru care a fost tratată cu Colistin sistemic și local. La internare: leucocitoză marcată 

(>75.000/mm3) cu neutrofilie intensă, sindrom biologic inflamator, retenție azotată și 

hiperpotasemie. Consultul hemato-oncologic infirmă suspiciunea unui sindrom 

mieloproliferativ. Radiografia toracică descrie o opacitate paravertebrală dreaptă. Clinic: 

conștientă, stabilă hemodinamic, hernie ombilicală masivă, pansamente infiltrate, gambe 

bilateral, cu miros fetid intens.  

Se instituie tratament cu Piperacilină-Tazobactam, Biseptol, cu ameliorarea stării generale, 

dispariția mirosului fetid, remiterea sindromului inflamator și corecția tulburărilor 

hidroelectrolitice.  
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La 10 zile de la internare pacienta instalează brusc hemipareză dreaptă, devierea globilor 

oculari la stânga, afazie. Efectuează consult neurologic și CT cranio-cerebral, care nu pot 

confirma suspiciunea de AVC, recomandându-se repetarea examenului CT. 

După 4 zile instalează stop cardio-respirator și hemoragie genitală, nu se inițiază manevre de 

resuscitare conform solicitării scrise a familiei, ulterior pacienta decedând. 

Concluzii: Selectarea tulpinii de Morganella Morganii, natural rezistentă la Colistin, prin 

tratament antibiotic. Păstrarea sensibilității la Piperacilină-Tazobactam a tulpiniilor de 

Pseudomonas aeruginosa și Morganella Morgani. 
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EVOLUTIE NEFAVORABILA LA UN 

PACIENT TANAR HIV - VERY-LATE 

PRESENTER 
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Halas³, Talida Cut², Elena Voichiţa Lăzureanu¹ 

1Universitatea de Medicină și Farmacie "Dr. Victor Babeș" Timișoara  
2Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara 

3Spitalul Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timișoara 

Cuvinte cheie: infecţie HIV, CD4, very-late presenter  

Introducere: Numărul persoanelor infectate cu HIV este în continuare în creştere, în ciuda 

eforturilor mondiale şi a medicaţiei HAART (highly active antiretroviral treatment). În 

Europa Centrală şi de Vest predomină transmiterea infecţiei HIV la bărbaţi MSM şi bisexuali. 

Material şi metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 31 de ani, din mediul rural, 

căsătorit, bisexual, care s-a internat în Compartimentul de Terapie Intensivă Boli Infecţioase 

pentru: febră, frison, tuse seacă rară, dispnee, scădere ponderală marcată (15 kg - în ultimele 

3 luni), pentru care a urmat tratament antibiotic şi simptomatic de cca 10 zile, la indicate 

medicale multiple. 

Rezultate: La internare pacientul prezintă: pacient casectic palid, cu stare generală 

influenţată, agitat psihomotor, tahicardie (AV=110b/min) dispnee, tahipnee, Sa O2=75% 

spontan, cianoză periorală, murmur vezicular prezent, cu raluri crepitante medio-bazal 

bilateral. Radiografie toracică: Serologia HIV este pozitivă, CD4= 10cel/µl, ARN HIV= 

610000cόpii/ml. Diagnosticul este: infecţie HIV stadiul C3 (boală SIDA) bronhopneumonie 

comunitară, sepsis cu punct de plecare pulmonar, wasting-syndrome, pancitopenie. S-a 

administrat oxigen pe mască, s-a instituit tratament antiretroviral în triplă combinaţie 

(emtricitabina+tenofovir+raltegravir), antibiotic (meropenem+vancomicina+colistin), 

antiviral (tamiflu), antifungic (fluconazole), patogenetic (reechilibrare hidroelectrolitică şi 

acidobazică, corticoterapie, anticoagulant, sânge şi derivate de sânge, sedative, protectoare 

gastrice şi hepatice. Evoluţia este însă rapid nefavorabilă, pacientul se intubează orotraheal în 

ziua a 3-a de la internare. În ciuda tratamentului complex instituit, starea pacientului se 

depreciază, cu deces în a 17-a  zi de la internare. 
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Concluzii: Pacientii cu infecţie HIV sunt încă depistaţi tardiv, deşi testarea este gratuită şi ar 

trebui sa fie efectuată periodic la persoanele la risc. Susţinem campanii de informare atât în 

comunitatea medicală cât şi în populaţia generală pentru a atrage atenţia asupra acestei 

maladii şi a evoluţiei rapid nefavorabilă la very late-presenteri.  
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THE CONSEQUENCES OF HIV INFECTION 

IN A YOUNG PATIENT, VERY-LATE 
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Keywords: HIV infection, CD4, very-late presenter    

Introduction: In spite of global efforts and HAART medication, the number of persons 

infected with HIV is still growing. In Central and Western Europe HIV infection predominates 

at MSM and bisexuals. 

Material and methods: We are presenting the case of a 31 years old patient, married, 

bisexual, admitted in the Intensive Care Unit Infectious Diseases for: fever, rigors, dry cough, 

dyspnea, marking great weight loss (15 kg in the last three mounts), for which he took 

antibiotic and symptomatic treatment  for about 10 days, at multiple medical indications. 

Results: On admission the patient is cachectic with an influenced general state, agitated, 

febrile (T= 38,5˚C), tachycardia ( AV=110b/min), dyspnea, tachynea, SaO2=75 % 

spontaneous, perioral cyanosis, present vesicular murmur, with wheezing and bilateral 

medio-basal cracking rales. Thoracic radiography: bilateral modified pulmonary 

transparency by symmetrical areas of alveolar condensatio, which occupy two things of both 

pulmonary fields, positive HIV serology, CD4=10 cel/µl, ARN HIV 610.000 cópies/ml. 

Diagnosis: HIV infection stage C3 (AIDS), bronchial pneumonia, sepsis with pulmonary 

starting point, wasting syndrome, pancytopenia. He was given an oxygen mask, antiretroviral 

treatment in triple combination (emtricitabina+tenofovir+raltegravir),  antibiotics 

(meropenem+vancomycin+colistin),  antiviral (tamiflu),  antifungal (fluconazole), pathogenic 

(hydro-electrolitic and acid-base rebalancing, corticosteroids, anticoagulants, blood and 

blood derivate, sedatives, gastric and hepatic protective agents). The evolution is rapidly 

unfavourable, the patient is endo-tracheal intubated in the third day of his hospitalization. In 
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spite of the established complex treatment the patient’s condition deteriorates, with death on 

the seventeenth day of hospitalization.  

Conclusions:  HIV infected patients are still lately detected although testing is free and 

should regular checked on high-risk persons. We are sustaining awareness campaigns in 

medical community as well as the general population in order to attract awareness regarding 

this diseases and the rapidly unfavourable evolution of very-late presenters. 
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Cuvinte cheie: fibrilaţie atrială, BPOC, ischemie coronariană, ateroscleroză 

Introducere: Implicarea cordului în afecţiunile respiratorii agravează evoluţia şi 
prognosticul bolii, modificând abordarea terapeutică. Substratul etiologic principal al 
tulburărilor de ritm din sindromul obstructiv bronşitic este reprezentat de vasoconstricţia 
pulmonară hipoxică. Strategiile farmacologice vizează susţinerea funcţiilor vitale, diminuarea 
simptomatologiei, controlul factorilor de risc, ameliorarea calităţii vieţii şi prevenirea 
viitoarelor complicaţiii. 

Material şi metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 67 de ani, diagnosticat cu 
fibrilație atrială persistentă și BPOC stadiul III GOLD la o evaluare anterioară, autoneglijat 
terapeutic, internat în stare deosebit de gravă cu fenomene de decompensare cardiacă globală 
pe fondul necomplianţei terapeutice, al consumului cronic de etanol şi al acutizării bronşitice, 
evoluând pe teren cu multiple tare organice cronice. 

Rezultate: Investigaţiile efectuate au obiectivat afectarea cronică bronşitică şi obstrucţia 
severă, coexistând cu staza cardiacă prin leziuni mixte cardiace, aterosclerotice, toxice 
etanolice şi cu leziunile hepatice cronice cu hipersplenism constituit. Monitorizarea 
electrocardiografică în dinamică a evidențiat fibrilația atrială cu AV≈160/minut alternând cu 
pase de tahicardie ventriculară nesusţinută şi frecvente extrasistole ventriculare polimorfe 
sistematizate în dublete, expresie a instabilităţii ischemiei coronariene. Sub tratament 
susţinut s-a obţinut controlul procesului infecţios acut bronşitic şi ameliorarea stării cordului, 
cu reinstalarea ritmului sinusal în a 13-a zi de spitalizare. Concomitent pacientul asociază 
boală cronică de rinichi pe fond de nefropatie ischemică. 

Concluzii: Afecţiunile cardio-respiratorii prezintă mecanisme fiziopatologice comune, ce au 
la bază procesul inflamator şi disfuncţia endotelială. Pacienții cu boli pulmonare cronice 
necesită, chiar în absența simptomatologiei, un screening cardiologic regulat. Stabilirea 
conduitei terapeutice constituie o permanentă provocare şi necesită abordare 
multidisciplinară.  
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Keywords: atrial fibrillation, COPD, coronary ischemia, atherosclerosis 

Purpose: The involvement of the heart in respiratory illnesses aggravates the progression 
and progression of the disease, modifying the therapeutic approach. The main substrate of 
the obstructive bronchial rhythm disorders is the hypoxic pulmonary vasoconstriction. 
Pharmacological strategies aim at supporting vital functions, diminishing symptoms, 
controlling risk factors, improving quality of life and preventing future complications. 

Material and method: We present the case of a 67-year-old patient diagnosed with 
persistent atrial fibrillation and GOLD third stage COPD in a previous, self-diagnosis, 
particularly severely hospitalized with global cardiac decompensation phenomena on the 
basis of therapeutic incompetence, chronic ethanol consumption and bronchial asthenia, 
evolving on the field with multiple chronic organic tars. 

Results: The investigations carried out, objectively indicated chronic bronchitis and severe 
obstruction, coexisting with cardiac stasis by mixed cardiac, atherosclerotic, ethanolic and 
chronic hepatic lesions with hypersplenism. Electrocardiographic monitoring in dynamics 
revealed atrial fibrillation with AV≈160/minute alternating with unsupported ventricular 
tachycardia and frequent polymorphic ventricular extrasystoles systemized in doublets, 
expression of coronary ischemia instability. Under sustained treatment, control of the acute 
bronchial infestation process and improvement of the heart condition was achieved, with the 
reinstallation of the sinus rhythm on the 13th day of hospitalization. Concomitantly, the 
patient associates chronic kidney disease with ischemic nephropathy. 

Conclusions: Cardio-respiratory diseases have common pathophysiological mechanisms, 
based on inflammatory process and endothelial dysfunction. Patients with chronic lung 
disease require, even in the absence of symptomatology, regular cardiac screening. 
Establishing therapeutic behaviour is a permanent challenge and requires a multidisciplinary 
approach. 
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Cuvinte cheie: otomastoidita, meningita, pneumocefalie, Streptococcus pneumoniae 

Introducere: Infecţiile pneumococice invazive reprezintă o cauză severă de morbiditate şi 

mortalitate, iar meningoencefalita pneumococică este una dintre ele.  

Prezentare de caz: Bărbat în vârstă de 49 de ani, fost pugilist, se prezintă într-un serviciu 

de urgență pentru otalgie stânga, tinitus, febră, cefalee, fotofobie, greţuri, vărsături cu debut 

cu 3 zile anterior internării şi la 6 ore post-miringotomie. Examenul CT cerebral evidențiază 

pneumocefalie de fosă craniană posterioară şi reacţie lichidiană mastoidiană bilaterală iar 

examenul LCR este sugestiv pentru diagnosticul de meningită acută bacteriană şi se decide 

transferul într-un serviciu de boli infecţioase. 

La examenul obiectiv la momentul internării, pacientul prezintă stare generală alterată,  

hipoacuzie de transmisie, otoree purulentă stânga abundentă, semne de iritaţie meningeală.  

Examenele de laborator evidențiază sindrom inflamator şi confirmă suspiciunea de meningită 

acută bacteriană (latex aglutinare, frotiu şi culturi pozitive pentru S. pneumoniae). Examenul 

CT ureche medie şi os temporal bilateral nativ decelează pneumocefalie cu traiect de fractură 

pe versantul posterior mastoidian. Se iniţiază tratament cu antibiotic, depletive cerebrale şi 

antipiretice cu evoluţie clinică şi biologică favorabilă.  

Concluzii: Dat fiind faptul ca etiologia pneumococică a meningitei este ocazional incriminată 

în literatură ca fiind cauza de pneumocefalie, particularitatea cazului rezidă în dificultatea 

realizării diagnosticului diferenţial al celei din urmă, în contextul istoricului de traumatism 

cranian al pacientului, cât şi a otomastoiditei, de asemenea potenţiale surse a prezenței 

aerului intracranian. 

   



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
435 
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Keywords: otomastoiditis, meningitis, pneumocephaly, Streptococcus pneumoniae 

Background: Invasive pneumococcal infections are a severe cause of morbidity and 

mortality, pneumococcal meningitis being one of them. 

Case presentation: 49 years old male, former boxer, presented at the ER for left otalgia, 

tinnitus, fever, headache, photophobia, nausea, vomiting with onset 3 days prior presentation 

and 6 hours after myringotomy. CT scan showed posterior cranial fossa pneumocephaly and 

mastoid hyperpneumatization. Lumbar puncture was performed and CSF analyses were 

suggestive for bacterial meningitis.  

Physical examination: altered mental status, conductive hearing loss, abundant purulent 

left otorrhoea, sign of meningeal irritation. 

Blood work shows inflammatory syndrome and confirms the suspicion of cute bacterial 

meningitis (latex agglutination, CSF smear and cultures all positive for Streptococcus 

pneumoniae. CT scan of middle ear temporal bone shows pneumoencephaly with a thin 

fracture of left posterior mastoidian bone. The patient receives antibiotherapy and depletive 

treatment with favourable clinical, biological and imagistic outcome. 

Conclusions: Differential diagnosis of pneumocephalus poses some difficulty- although 

Streptococcus pneumoniae is occasionally incriminated in literature of being the cause of 

pneumocephalus, patient’s history of head trauma and otomastoiditis can be also blamed for 

the presence of intracranial gas. 
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Cuvinte cheie: malarie, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, recădere, profilaxie 

Introducere: Malaria reprezintă o patologie de import în România, grevată de morbiditate 

importantă. 

Scopul lucrării: Analiza comparativă diagnostică şi terapeutică a două cazuri de paludism 

având etiologii diferite. 

Prezentarea cazurilor: Primul pacient (bărbat, 53 ani), recent întors din Camerun, se 

prezintă în clinica noastră pentru un sindrom icteric febril. Afirmă un episod de malarie 

anterior; nu a efectuat profilaxie. Testul rapid pentru malarie este negativ, frotiul şi picătura 

groasă evidenţiază P. ovale – parazitemie: 0.01%. Se iniţiază tratament cu 

Atovaquone/Proguanil, urmat de clearance parazitar. Se recomandă tratament antirecădere 

cu Primaquine. Pacientul revine la 1 lună cu febră, diaree, splenomegalie, sindrom inflamator, 

anemie şi trombocitopenie, diagnosticându-se recăderea malariei cu P. ovale – parazitemie: 

0.01%. Se iniţiază tratament eficace cu Artesunat injectabil, apoi Malarone. Al doilea pacient 

(bărbat, 46 ani), cu profilaxie incorectă antimalarică, se prezintă pentru aceeaşi 

simptomatologie cu debut la scurt timp după revenirea din Afganistan. Diagnosticul 

parazitologic confirmă paludismul cu P. vivax – parazitemie: 0,5%. Se administrează 

Atovaquone/Proguanil, urmat de clearance parazitar, apoi consolidare cu Primaquine pentru 

prevenirea recăderilor. 

Concluzii: Având în vedere specia majoritar responsabilă de apariţia malariei, P. falciparum, 

particularitatea rezidă în etiologia rar întâlnită, cele doua specii citate fiind singurele ce 

pretează la recăderi în absenţa tratamentului cu Primaquine. În plus, subliniem sensibilitatea 

scăzută a testelor rapide privitor la diagnosticarea speciilor nonfalciparum şi importanţa 

profilaxiei antimalarice mecanice şi medicamentoase în zonele endemice. 
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Introduction: Malaria represents an import pathology in Romania, involving considerable 

morbidity. 

Presentation purpose: Diagnostic and therapeutical analysis between two cases of malaria 

having different etiologies. 

Cases presentation: The first patient (male, aged 53), recently returned from Camerun, 

presents himself in our clinic exhibiting an icteric febrile syndrome. He reports another 

episode of malaria in the past; he has not performed prophylaxis. Rapid test for malaria is 

negative, but thin and thick blood smears reveal P. ovale – parasitemia: 0.01%. Treatment 

with Atovaquone/Proguanil is initiated, followed by parasite clearance. Treatment against 

relapse with Primaquine is recommended. The patient returns after one month with fever, 

diarrhea, splenomegaly, inflammatory syndrome, anemia and thrombocytopenia. Therefore, 

diagnose of relapse of P. ovale malaria is made – parasitemia: 0.01%. Treatment with 

intravenous Artesunate followed by Malarone is efficiently performed. The second patient 

(male, aged 46), who has undergone incorrect antimalarial prophylaxis, presents himself with 

the same symptomatology, debuted shortly after coming back from Afghanistan. Parasitologic 

diagnosis confirms paludism with P. vivax – parasitemia: 0.5%. Atovaquone/Proguanil is 

initiated, followed by parasite clearance and consolidation against relapse with Primaquine. 

Conclusions: Considering that the most frequently responsible species for malaria is P. 

falciparum, the particularity resides in the rarely encountered etiology, the two species cited 

above being the only ones incriminated in malaria relapse in the absence of Primaquine 

treatment. In addition, we emphasize the low sensibility of rapid tests regarding diagnosis of 

nonfalciparum species and the importance of mechanical and medicamentous antimalarial 

prophylaxis in endemic areas. 
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CONSECINȚELE SEPSISULUI ASUPRA 

VARSTNICULUI FRAGIL 
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Cuvinte cheie: vârstnic, sepsis, fragilitate, complicații 

Sepsisul este o afecțiune frecvent întâlnită la pacientul vârstnic, mai mult de 60% din pacienții 

cu sepsis având vârsta peste 65 ani. Factorii de risc ce duc la creșterea incidenței sepsisului 

sunt multipli: imunosenescența, comorbiditățile, malnutriția, instituționalizarea, statusul 

funcțional precar, expunerea la diferite instrumentări/proceduri de tratament sau diagnostic, 

tulburările neurocognitive, tulburările de deglutiție. Fragilitatea poate fi atât factor de risc cât 

și factor de prognostic negativ la un pacient vârstnic cu sepsis. Fragilitatea reprezintă starea 

clinică de vulnerabilitate crescută a organismului față de agresiunile din mediul extern sau 

intern. Aceasta determină o capacitate de reacție diminuată a organismului și duce la evoluție 

și prognostic nefast. De asemenea, fragilitatea a fost asociată cu prezența disfuncțiilor la 

nivelul diverselor sisteme fiziologice și biochimice. Acestea includ anemia, hipoalbuminemia, 

nivele crescute ale markerilor inflamatori, nivele serice scăzute ale IGF-1, 

dihidroepiandrosteron sulfat și deficiențe în micronutrienți. Suplimentar, toți acești factori 

predispun la sepsis. Diagnosticul sepsisului, la vârstnic este o provocare și poate fi ușor 

subdiagnosticat. Semnele și simptomele precoce pot trece neobservate și asociate 

fenomenelor de îmbătrânire fiziologică. Manifestările clasice de răspuns sistemic inflamator 

pot fi prezente minimal. Astfel, prezentarea tardivă este frecvent întâlnită, cu progresie rapidă 

către șoc septic. Managementul pacienților vârstnici, fragili, cu sepsis include măsuri rapide, 

complexe ce cuprind măsuri de reanimare hemodinamică, suport ventilator, repleție 

volemică, măsuri nutriționale și controlul infecției. Acestea trebuie inițiate în cel mai scurt 

timp de la diagnostic și reajustate continuu, în funcție de evoluție. Cunoașterea 

particularităților vârstnicului și a elementelor de fragilitate duc la un diagnostic precoce al 

sepsisului și la un tratament specific, cu rată de complicații și mortalitate mai mică. 
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Sepsis is a frequent pathology in the older patient, more than 60% of sepsis patients have 65 

years and more. The risk factors leading to an increase incidence of sepsis are: 

imunosenescence, comorbidities, malnutrition, institutionalisation, poor functional status, 

swallowing impairments. Frailty is both a risk factor and a negative prognostic factor in an 

older frail patient with sepsis. Frailty is a state of increased vulnerability of organism to extern 

or intern aggression factors. It determines a decreased capacity of organism reaction and it 

leads to negative evolution and prognosis. Also, frailty has been associated with dysfunctions 

in physiological and biochemical systems. They include anaemia, hypoalbuminemia, 

increased levels of inflammatory markers, decreased levels of IGF-1, dihidroepiandrosteron 

sulphate and micronutrients deficiency. Moreover, all these factors predispose to sepsis. 

Sepsis diagnose is a challenge in an older frail patient and can be easily underdiagnosed due 

to common changes associated with physiological ageing. Classical manifestation of 

inflammatory systemic response can be present minimally. Thus, tardive presentation is 

common and is associated with rapid progression to septic shock. The management of an 

older, frail patient with sepsis incudes rapid and complex measures which comprise 

hemodynamic reanimation, ventilator support, volemic repletion, nutritional measures and 

infection control. These must be initiated immediately from diagnosis and continuously 

readjusted.  To know the particularities and frailty status of an older patient leads to an early 

diagnose of sepsis and to an early personalised treatment. These results in lower mortality 

and complications rates among older frail patients. 
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Cuvinte cheie: sepsis, insuficienţă multiplă de organe, pseudomonas aeruginosa, imunocompromis 

Introducere: Pseudomonas Aeruginosa este un bacil Gram negativ, ce determină frecvent 

infecţii grave, cu potenţial letal la imunocompromişi. În lucrarea ce urmează vă vom prezenta 

datele clinico-epidemiologice şi evoluția sub tratament a unui pacient diagnosticat cu sepsis 

sever cu Pseudomonas Aeruginosa. 

Materiale şi metode: Pacient în vârstă de 82 de ani, cunoscut cu hipertrofie benignă de 

prostată, diverticuloză şi polipoză colonică, infarct miocardic acut în antecedente, leucemie 

limfatică cronică, este adus în regim de urgenţă, de la domiciliu, în stare generală gravă, 

pentru febră, frisoane, tuse şi dureri abdominale debutate în urmă cu 5 zile anterior internării. 

La examenul  obiectiv s-au decelat: paloare tegumentară marcată, hipotensiune arterială, 

dispnee cu polipnee, tuse semi-productivă, fără expectoraţie, raluri mixte alveolo-bronşice 

diseminate în ½ inferioară a ambelor câmpuri pulmonare, abdomen intens şi difuz dureros 

spontan şi la palpare, oligurie, urina hipercromă, dezorientare temporo-spaţială. Din punct 

de vedere biologic, s-au recoltat analize uzuale, hemoculturi, iar imagistic s-au efectuat: 

radiografie pulmonară, ecografie abdominală şi cardiacă transtoracică. 

Rezultate: Datele de laborator au evidenţiat leucopenie cu neutropenie şi limfopenie, anemie 

moderată hipocromă microcitară, trombocitopenie, sindrom inflamator important, sindrom 

de retenţie azotată, timpi de coagulare alungiţi spontan, hipopotasemie, sumar de urină cu 

leucociturie şi hematurie, în dinamică – urocultură şi, ulterior, hemocultura pozitivă cu 

tulpina multisensibilă de Pseudomonas Aeruginosa. Radiologic s-a evidenţiat opacifierea 

sinusului costo-diafragmatic lateral stâng. Ecografic abdominal s-a decelat vezica urinară cu 

cantitate minimă de urină, conţinut discret neomogen cu câteva spoturi flotante în interior, 

prostată hipertrofiată cu câteva calcificări periuretrale, iar cardiac nu s-au evidențiat vegetații 

sau alte imagini sugestive pentru endocardita infecţioasă. 
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Concluzii: Având în vedere prezenţa hipetrofiei de prostată ce favorizează staza urinară şi a 

fenomenelor inflamatorii cronice colonice (diverticuloză, polipoză colonică) cu prezenţa 

constipaţiei ce determină translocaţie bacteriană, se poate afirma că infecţia este una 

comunitară. Astfel, s-a diagnosticat sepsis sever cu Pseudomonas Aeruginosa cu punct de 

plecare urinar asociat cu insuficienţă multiplă de organe. S-a instituit tratament cu Ceftazidim 

şi Amikacina în doze ajustate clearance-ului creatininei, cu evoluţie lent favorabilă în decursul 

a celor 18 zile de tratament.  
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Introduction: Pseudmonas Aeruginosa is a Gram-negative, rod-shaped bacterium that 

causes severe infections with lethal potential in immunocompromised patients. In this paper 

we will present clinical and epidemiological data and also the evolution after treatment of a 

patient diagnosed with sever sepsis caused by Pseudomonas Aeruginosa. 

Material and methods: An eighty-two year old patient, known with benign prostatic 

hyperplasia, colonic diverticulosis, personal history of acute myocardial infarction, chronic 

lymphocytic leukemia is brought from his home by the ambulance with severe general state, 

fever, chills, cough and abdominal pain, symptoms which started 5 days before the 

presentation. Clinical findings were: skin pallor, arterial hypotension, dyspnea and 

tachypnea, semi-productive cough without expectoration, bronchoalveolar rales in both ½ 

inferior area of the lungs, diffuse abdominal pain, oliguria, hyperchromic urine, temporal and 

spatial disorientation. Blood tests investigations were the usual ones and, also, hemocultures. 

The imagistic investigations were chest X-ray, abdominal ultrasound exam and 

echocardiography. 

Results: Blood tests showed leukopenia, neutropenia and lymphocytopenia, normochromic 

normocytic anemia, thrombocytopenia, important inflammation syndrome, azotate 

retention, prolonged clotting times, hypokalemia, urine test: leukocytes, erythrocytes; urine 

culture and hemoculture positives for Pseudomonas Aeruginosa. The chest X-ray showed 

obscured costodiaphragmatic left recesse, the abdominal ultrasound: urinary bladder with 

minimal urine quantity, with few floating spots, prostatic hypertrophy with periurethral 

calcification and the echocardiography showed no pathological images suggestive for 

infectious endocarditis. 

Conclusions: Taking into considerations the benign prostatic hypertrophy which 

determines urinary stasis and, also, the chronic colonic inflammatory affections 
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(diverticulosis, colonic polyposis) with constipation which causes bacterial translocation, we 

can say that the infection is community acquired, not hospital acquired infection. The 

diagnosis was severe urosepsis with multiple organ dysfunction syndrome. The antibiotic 

treatment was initiated with Ceftazidime and Amikacin in adjusted doses according to 

creatinine clearance. The clinical evolution was satisfactory during the 18 days of treatment. 
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Cuvinte cheie: malarie, Plasmodium falciparum 

Introducere: Malaria este cea mai importantă boală parazitară a omului, afectând 

aproximativ 500 milioane de oameni şi cauzând decesul a 3 milioane anual, fiind transmisă 

prin înţepătura ţânţarilor aparţinând genului Anopheles. Este datorată unor protozoare din 

clasa Sporozoare – genul Plasmodium. La om sunt implicate patru specii: P. vivax, P. ovale, 

P. malariae şi P. falciparum şi se pare, ocazional (foarte rar), alte specii, care dau boala la 

animale. 

Material şi metodă: Prezentăm cazul unui pacient de sex masculin, în vârstă de 45 ani, 

afirmativ fără APP semnificative, cu activitate profesională într-o întreprindere de exploatare 

portuară în Guinea Ecuatorială (de 3 ani), care a fost internat în Clinica noastră pentru: febră 

(T max = 39 gr.C), frisoane, stare generală profund influenţată, cefalee, ameţeli, mialgii, 

artralgii, dureri abdominale, greaţă şi inapetenţă, modificări urinare, simptomatologie cu 

debut de 3-4 zile. Debutul bolii coincide cu plecarea din Guineea Ecuatorială, nu a urmat 

chimioprofilaxie. Ancheta epidemiologică este concludentă pentru momentul infectant. 

Pacientul a precizat că a mai avut episoade asemănătoare începând cu anul 2015, periodic, 

fără a fi diagnosticat cu malarie.  

Rezultat: Examenele paraclinice au evidenţiat procesul inflamator sistemic, iar picătura 

groasă a confirmat prezenţa P. falciparum.  

Sub tratamentul instituit pe perioada internării Artemether 7 zile, ulterior atovaquone-

proguanil şi terapia suportivă, substitutivă şi simptomatică, evoluţia clinică a fost favorabilă. 

Concluzii: Pacient cu simptomatologie polimorfă, fără chimioprofilaxie adecvată, a fost 

confirmat cu malarie la întoarcerea în ţară. 
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Keywords: malaria, Plasmodium falciparum  

Introduction: Malaria is the most important parasitic disease of humans, affecting around 

500 million people and causing death of 3 million. The malaria parasite is transmitted by 

female Anopheles mosquitoes. Malaria is caused by the protozoan parasite Plasmodium genus 

Sporozoan subclass. Human malaria is caused by four species of Plasmodium: P. vivax, P. 

ovale, P. malariae and P. falciparum; occasionally (but very rare) there are implicated also 

some Plasmodium species that normally infect animals. 

Materials and methods: We report a case of a 45-year-old male, without significant 

medical history, with a professional activity for 3 years on a shipyard exploration in Equatorial 

Guinea. He was hospitalized in our department for fever (maximum body temperature > 

39°C), chills, general malaise, headache, vertigo, muscular aching, arthralgia, abdominal 

pain, nausea, anorexia, urinary complaints. Symptoms have the onset 3-4 days prior 

admission and it concur with patient returning from Equatorial Guinea, where he didn’t take 

chemoprophylaxis. Epidemiological investigation is concluding for infected exposure time. 

The patient noticed that he had more febrile episodes beginning with 2015 but without a 

malaria diagnosis.  

Results: Laboratory exams showed systemic inflammatory response. “Blood smear” 

identified Plasmodium falciparum parasite.  

Clinical outcome is favourable with Artemether 7 days, then atovaquone-proguanil and 

supportive therapy regimen. 

Conclusions: Home country returning patient from endemic region with polymorphic 

clinical symptoms and inadequate chemoprophylaxis is diagnosed with malaria. 
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VIRUSUL SINCITIAL RESPIRATOR - O 

PROBLEMA SI LA VARSTA ADULTA 
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Cuvinte cheie: virus sincitial respirator, ATI, gripa 

Introducere: Virusul sincitial respirator (VSR) reprezintă principala cauză a infecţiilor de 

tract respirator inferior. Virusul afectează în principal copii dar şi persoanele cu patologie 

pulmonară asociată sau cu un status imunologic precar (obezitate, diabet zaharat etc). 

Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 28 de ani, cu obezitate morbidă 

(IMC=55,7), cunoscut cu patologie cardio-pulmonară şi ORL. Pacientul se prezintă în U.P.U. 

"Sf. Spiridon" pentru simptomatologie respiratorie, însoţită de febră, frisoane şi alterarea stării 

generale. Pacientul este evaluat în serviciul ORL unde devine dispneic, somnolent, nu răspunde 

la întrebări, (GSC=9) moment în care se decide intubarea orotraheală (IOT) şi ventilarea 

mecanică (VM). Este transferat în clinica noastră pe secţia de ATI. 

Analizele relevă leucocitoză cu neutofilie, discret sindrom de hepatocitoliză, absenţa 

antigenelor gripale A/B la testul rapid şi prezent VSR. Radiografie toracică descrie opacităţi 

macronodulare confluate în întreaga arie pulmonară stânga şi jumătatea inferioară dreaptă. 

S-a iniţiat terapia cu Imipenem, Moxifloxacina, Oseltamivir şi tratament suportiv.   

Concluzii: Deşi pacientul s-a prezentat cu simptomatologie specifică gripei, testele de 

laborator au infirmat prezenţa antigenelor gripale. Aparent inofensiv şi cu virulenţa scăzută, 

VSR poate pune mari probleme la pacientul cu status imun precar, patologie pulmonară 

asociată şi obezitate. 
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SEZONUL GRIPAL 2018-2019 DIN VESTUL 

TARII 

Voichiţa Lăzureanu¹, Teodora Moisil², Narcisa Nicolescu¹, Maria Cerbu², 

Mirela Porosnicu², C. Gandac², Nicoleta Cotaia², Nicoleta Barbura², V. Musta¹ 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Dr. Victor Babeş” Timişoara  
2Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babeş” Timişoara 

Cuvinte cheie: gripa, ARDS, vaccinare 

Introducere: În sezonul gripal 2018-2019 în România au fost confirmate 2310 cazuri de 

gripă, din care 1198 cazuri cu virus AH1, doar 1 caz cu virus gripal B și 4 cazuri de coinfecţie 

AH1+AH3, celelalte fiind infecții cu virus gripal tip A (1198 cazuri cu AH1, 557 cazuri cu AH3 

și 550 cazuri cu virus A nesubtipat). 

Material și metodă: Am urmărit cazurile de gripă externate din Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase și Pneumoftiziologie Timişoara pe perioada 01.11.2018-28.02.2019. 

Rezultate: S-au externat 67 pacienți cu diagnosticul de gripă (clinic 55, virusologic 12) 53% 

din județul Timiș, ceilalți fiind din județele învecinate (Ar, Cs, Hd, Mh, Cj, Gj, Dj). Majoritatea 

(51%) s-au externat în februarie 2019. Au predominat pacienți tineri (66% cu vârsta între 7 

luni și 20 ani). Pacienții peste 65 ani au fost in proporție de 19%, din care 88% aveam 

comorbidități, dar toți nevaccinați antigripal. Din cei 6 pacienți cu bronhopneumonie cu 

ARDS, doar 2 pacienți au supravieţuit, ambii beneficiind de decalboxilare 

extracorporalizarea. S-au înregistrat 4 decese, toți cu multiple comorbidități: 1 copil de 11 luni 

și 3 Adulți (47 ani, 50 ani, 68 ani). 9 probe au fost pozitive PCR-ARN virus gripal AH1pdm 09, 

2 probe pozitive AH3, și 1 probă pozitivă AH1pdm 09+AH3. Cele mai frecvente manifestări 

au fost cele respiratorii (89%), din care 6% bronhopneumonii cu ARDS. 

Concluzii: În epidemia de gripă din vestul țării au predominat pacienți tineri fără 

comorbidități, cu forme ușoare de boală și cu evoluție favorabilă. Doar 2 pacienți erau 

vaccinați antigripal sezonier, deși majoritatea pacienților peste 65 de ani aveau comorbidități.  
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FLU SEASON 2018-2019 DIN WESTERN 

ROMANIA 
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Keywords: flu, influenza, ARDS, vaccination 

Introduction: The influenza epidemic 2018-2019 in Romania confirmed 2310 cases of 

influenza, of which 1198 cases with AH1 virus, only 1 case with influenza B virus and 4 cases 

of AH1+AH3 co-infection, the other being  with influenza virus type A1 (198 cases with AH1, 

557 cases with AH3 and 550 cases with un-subtyped A virus). 

Material and method: We monitored the cases of flu discharged from the Clinical Hospital 

of Infectious Diseases Timisoara during 01.11.2018-28.02.2019. 

Results: 67 patients with flue diagnosis (clinical 55, virologic 12) were discharged 53% of 

Timis County, the other being from the adjacent counties (Ar, Cs, Hd, Mh, Cj, Gj, Dj). Most 

(51%) were discharged in February 2019. Young patients (66% aged 7 months to 20 years) 

predominated. Patients over 65 years were 19%, of which 88% had comorbidities, but all of 

them were unvaccinated. Of the 6 patients with bronchial pneumonia with ARDS, only 2 

patients survived, both with extracorporeal decarboxylation. There were 4 deaths, all with 

multiple comorbidities: 1 child of 11 months and 3 adults (47 years, 50 years, 68 years). 9 

samples were positive PCR-RNA influenza virus AH1pdm09, 2 positive AH3 samples, and 1 

positive sample AH1pdm09+AH3. The most frequent manifestations were respiratory (89%), 

of which 6% were bronchial pneumonia with ARDS. 

Conclusions: In the western part of Romania influenza epidemic predominated in young 

patients without comorbidities, with mild disease and favourable evolution. Only two patients 

were vaccinated with seasonal influenza, although most patients over 65 had comorbidities. 
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GRIPA LA UN PACIENT VARSTNIC 

VACCINAT ANTIGRIPAL 
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Cuvinte cheie: gripă, vaccin antigripal, imunosenescență 

Introducere: Gripa reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate la pacienții 

vârstnici, îndeosebi prin agravare comorbidităților asociate. 

Prezentare de caz: Pacientă diabetică, hipertensivă în vârstă de 65 de ani, vaccinată 

antigripal în noiembrie 2018, se internează în clinica noastră în a șaptea zi de boală pentru 

febră, frisoane, tuse productivă și stare generală influențată. Ambulator pacienta a urmat 

tratament cu Augmentin 3 zile, cu accentuarea simptomatologiei respiratorii. Examenul clinic 

obiectiv a decelat subfebrilitate, raluri crepitante bazal bilateral, dispnee mixtă cu SpO2=92% 

a.a, stabilă hemodinamic, iar paraclinic sindrom biologic inflamator marcat. Radiografia 

pulmonară relevă opacitate intens omogenă lob inferior stâng și opacități nodulare cu 

tendință la confluare lob inferior drept. Testul rapid de gripă este negativ la internare, dar 

PCR relevă Ag gripale tip A subtip H1 pozitive, motiv pentru care se adaugă Oseltamivir 150 

mg/zi p.o., 5 zile. După patru zile de antibioticoterapie (beta-lactamine și fluorochinolone) 

pacienta desaturează până la SpO2=56% a.a., fiind dirijată în secția de T.I., unde este ventilată 

non-invaziv. Evoluția pacientei este trenantă, cu apariția unei infecții de tract urinar cu 

Candida albicans și a unui sepsis de cateter venos central cu Klebsiella pneumoniae și 

Acinetobacter baumanii. După numeroase remanieri terapeutice, evoluția pacientei este 

favorabilă, fiind externată după 35 de zile de spitalizare. 

Concluzii: La pacienții vârstnici cu numeroase comorbidități, gripa are o evoluție severă, 

marcată de suprainfecții bacteriene. Fenomenul de imunosenescență poate induce un răspuns 

imunitar diminuat la vaccinarea antigripală. 
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Cuvinte cheie: abces, sepsis, hemoculturi, E. coli, chirurgie 

Introducere: Sepsisul postchirugical cu bacili gram negativi este o realitate şi pune 

probleme de diagnostic pozitiv, diferenţial şi conduită terapeutică.  

Material şi metodă: Prezentăm cazul unei paciente de 64 de ani cu colecistectomie şi 

anastomoză coledoco-duodenală pentru icter mecanic litiazic în antecedentele imediate, care 

dezvoltă un sepsis cu Escherichia coli cu hemoculturi pozitive şi abces hepatic gigant (10 cm 

în segmentul 6-7). Pacienta a fost internată la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. 

Parascheva” Iaşi, în perioada 22.02.2019-22.03.2019, şi la Spitalul Judeţean de Urgenţe “Sf. 

Spiridon” Iaşi (22.03.2019-10.04.2019).  

Rezultate: Probele biologice arată leucocitoză cu polinucleoză, augmentarea testelor de 

inflamaţie, hipoproteinemie şi ALAT crescut de 5 ori valorilor normale. Din hemocultură s-a 

izolat Escherichia coli sensibil la piperacilină, tazobactam şi Imipenem. Puncţia LCR relevă 

absenţa reacţiei inflamatorii. S-a iniţiat tratament cu Tazocin şi Imipenem timp de 4 

săptămâni. Evoluţia clinică a fost relativ bună, dar pacienta acuză dureri în hipocondrul drept, 

motiv pentru care se practică un CT abdominal ce relevă un abces hepatic în segmentul 6-7 cu 

diametrul de 10 cm, motiv pentru care pacienta este transferată în Clinica Chirurgie I a 

Spitalului “Sf. Spiridon” Iaşi, unde se practică drenajul percutan a abcesului hepatic, 

însămânţare pozitivă cu Escherichia coli (aceeaşi antibiogramă ca E. coli din hemoculturi). S-

a administrat Imipenem cu o evoluţie postoperatorie favorabilă. Sepsisul a fost controlat de 

intervenţia specialistului infecţionist, dar colaborarea cu specialistul chirurg a dus la 

rezolvarea cazului cu “restitutio ad integrum”. 

Concluzii: E. coli poate determina sepsis grav la persoanele de vârsta a treia cu stres 

operator, cu constituirea de abcese, în cazul nostru abces hepatic. Lipsa unor comorbidităţi 

importante a dus la o evoluţie favorabilă a cazului prezentat.  
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NEOPLAZIE NON-SIDA ASOCIATA LA UN 
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Cuvinte cheie: HIV, neoplazie, non-SIDA 

Introducere: Infecția cu HIV are un rol esențial în apariția și evoluția a numeroase 

comorbidități, neoplaziile ocupând un loc important, fiind împărțite în două categorii: 

neoplaziile SIDA-asociate și neoplaziile non-SIDA. 

Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 64 de ani, diagnosticat cu 

infecție cu HIV categoria C3, tuberculoză (TB) ganglionară și pulmonară în urmă cu 8 ani și 

tumoră stromală gastrointestinală recidivată cu determinări secundare. 

Rezultate: Pacientul este în evidență din 2011, cunoscut cu infecție cu HIV categoria C3, TB 

în antecedente, în tratament antiretroviral actual cu Abacavir/Lamivudină+Raltegravir, cu 

CD4+ > 500 celule/mm³ și VL-HIV nedetectabil din 2012. În 2014, pacientul a fost  

diagnosticat cu tumoră jejunală rezecată chirurgical în context de peritonită prin perforație, 

fără supraveghere oncologică ulterioară; se efectuează examen histopatologic care decelează 

tumoră jejunală stromală cu grad scăzut de atipie. În 2016, pacientul se prezintă pentru 

mărirea de volum a abdomenului, cu sensibilitate locală moderată, palpându-se o formațiune 

tumorală; CT abdominal evidențiază multiple leziuni intrahepatice și intraperitoneale cu 

aspect de determinări secundare. Se practică laparoscopie exploratorie la Spitalul ”Floreasca”, 

examenul intraoperator evidențiind recidivă tumorală cu metastaze hepatice. Se inițiază 

terapie biologică cu Imatinib. În 2018, pacientul se internează acuzând cefalee, amețeală și 

parestezii la nivelul membrelor, cu debut insidios. Se efectuează CT craniu, care nu relevă 

imagini de procese înlocuitoare de spațiu și CT abdominal- se mențin determinările secundare 

hepatice și peritoneale.   

Concluzii: Neoplaziile non-SIDA pot apărea la pacientul infectat cu HIV indiferent de 

statusul imuno-virusologic, fiind necesar un management multidisciplinar. 
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Introduction: HIV infection plays a significant role in the development and evolution of a 

large number of comorbidities, cancers occupying an important place, being divided into two 

categories: AIDS-defining cancers and non-AIDS-defining cancers. 

Material and method: We present the case of a 64-year-old patient, diagnosed with AIDS, 

lymph node and pulmonary tuberculosis (TB) 8 years ago and recurrent metastatic 

gastrointestinal stromal tumor. 

Results: The patient is known for HIV infection stage C3 since 2011, history of TB, in current 

antiretroviral therapy with Abacavir/Lamivudine+Raltegravir, with CD4 higher than 500 

cells/mm3 and VL-HIV undetectable since 2012. In 2014 the patient was diagnosed with 

jejunal tumor surgically removed, but without oncological surveillance; the histopathological 

examination revealed jejunal stromal tumor with low-grade atypia. In 2016 the patient 

presents with abdominal distention and pain. Physical examinations show a palpable 

abdominal mass. Abdominal CT shows multiple intrahepatic and peritoneal lesions. 

Exploratory laparoscopy is performed at Floreasca Hospital, the intraoperative examination 

revealing tumor recurrence with liver metastasis. Biological therapy with Imatinib is initiated. 

In 2018 the patient presents accusing headache, dizziness and paresthesia of the limbs with 

insidious onset. There are performed brain CT-normal and abdominal CT-intrahepatic and 

peritoneal metastasis are maintained. 

Conclusions: Non-AIDS-defining cancers may occur in HIV-infected patients regardless of 

their immunovirological status and multidisciplinary management is required. 
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Background: A real progress in the HIV monitoring area in Romania and other countries 

from Europe would consist in solid investments in monitoring programmes and ways to 

influence the social determinants.    

Objectives: The main objective is to identify the inconsistencies between the number of HIV 

diagnosed and undiagnosed persons, access to public medical services, success and gaps in 

the specific national interventions. 

Material and methods: The factors that help perform a correct evaluation of the HIV 

cascade of cares in Romania are: the Romanian Cohort infected in the late 1980s and early 

1990s, with multiple ART schemes and therapeutic fatigue; new HIV cases detected in young 

people in their fertile age with low CD4 count at the time of diagnoses (<350 cel/mm3) and 

who represent 50% of the total number of cases; specific interventions for men who have sex 

with men (22,8% of the new cases in 2018) and injecting drug users (11,1% from the total new 

cases diagnosed in 2018); young mothers and the interventions they benefitted from in order 

to become adherent to their and their children’s treatment; management of new-borns 

perinatally exposed to HIV.  

Results and conclusions: In terms of assessing the country’s progress as established by 

the continuum stages, Romania has: 15661 PLWHA (87% from UNAIDS estimates of 16.000-

18,000) registered in the national HIV/AIDS Data Base, of these 13065 (83%) persons are in 

active records, of these 12086 (92%) are under ART and finally from the latter - 8336 (65%) 

have viral load below 200 copies/mL.  
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TULBURARI METABOLICE LA UN PACIENT 
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PNEUMOPATIE ACUTA 
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Cuvinte cheie: HIV, sindrom metabolic, dislipidemie, terapie antiretrovirală 

Introducere: Odată cu introducerea HAART, persoanele infectate cu HIV au cunoscut o 

îmbunătățire semnificativă a speranței de viață. În ciuda succesului incontestabil al HAART, 

prevalența sindromului metabolic a crescut substanțial după creșterea globală a utilizării 

acesteia. 

Material şi metodă: Pacient în vârstă de 41 de ani, cu infecție cu HIV în stadiu SIDA 

diagnosticat în 2016 și multiple comorbidități (boală cronică de rinichi, DZ tip II, HTA, 

nefropatie mixtă, obezitate grad II) și sechele TB pulmonar, în tratament cu IP și INRT 

(Emtriva, Norvir, Tenofovir și Atazanavir), se prezintă pentru tuse cu expectorație 

mucopurulentă și astenie fizică marcată, motiv pentru care se internează. Obiectiv la 

internare: stare generală alterată, obezitate grad II, tegumente și mucoase normal colorate, 

pulmonar: raluri subcrepitante bazal bilateral, zgomote cardiace ritmice, TA= 150/80 mmHg, 

AV= 65 bpm, SpO2= 91% în aa, abdomen mărit de volum prin panicul adipos, mobil cu 

respirația, nedureros spontan și la palpare.  

Rezultate: Leucocite 14.99/μl, Hemoglobină 13 mg/dl, Trombocite 331 000/μl, VSH 45 

mm/h, PCR 1,36 ng/ml, Fibrinogen 498 mg/dl, CD4 = 111/ul, Glicemie=157 mg/dl, TGO 78 

U/L, TGP 82 U/L, Creatinina 1,5 mg/dl, Uree 25 mg/dl, Colesterol total 290 mg/dl, LDL- C 

255 mg/dl, HDL-C 35 mg/dl, Trigliceride 358 mg/dl. Radiografia toracică prezintă desen 

interstițial accentuat perihilar bilateral. Sub tratament antibiotic, expectorant, 

gastroprotector, probiotic și PEV de reechilibrare hidroelectrolitică, evoluția clinico-biologică 

a fost favorabilă, cu remiterea simptomatologiei și ameliorarea sindromului inflamator 

nepecific. Se constată în schimb un sindrom dislipidemic și un sindrom de citoliză hepatică 

ceea ce impune reevaluarea schemei terapeutice antiretrovirale. 
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Concluzii: Particularitatea cazului constă în descoperirea tulburărilor metabolice la un 

pacient cunoscut cu infecție HIV-SIDA, spitalizat pentru o pneumopatie acută astfel că este 

necesară investigarea sistematică a parametrilor metabolici pentru instituirea unei conduite 

terapeutice personalizate. 
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Keywords: HIV, metabolic syndrome, dyslipidemia, antiretroviral therapy 

Introduction: With the introduction of HAART, HIV-infected people have experienced a 
significant improvement in their life expectancy. Although HAART was undoubtedly 
successful, the prevalence of metabolic syndrome increased substantially after the overall 
increase in its use. 

Material and method: A 41-year-old male patient with HIV-AIDS infection diagnosed in 
2016 and multiple comorbidities (chronic kidney disease, type II diabetes mellitus, 
hypertension, mixed nephropathy, grade II obesity) and sequelae of pulmonary tuberculosis, 
treatment with IP and NRTIs (Emtriva, Norvir, Tenofovir and Atazanavir) are presented for 
cough with mucopurulent expectoration and marked physical asthenia, which is why they are 
hospitalized. Patient admission target: altered general condition, grade II obesity, normal 
colored skin and mucous membranes, pulmonary: bilateral basal subcrepit rallies, rhythmic 
heart rate, abdomen increased by volume through fat, painless spontaneous and palpation. 

Results: Leukocytes 14.99/μl, Hemoglobin 13 mg/dl, Platelets 331 000/μl, VSH 45 mm/h, 
CPR 1.36 ng/ml, Fibrinogen 498 mg/dl, TGO 78 U/L,TGP 82 U/L, Creatinine 1.5 mg/dl, Urea 
25 mg/dl, Cholesterol total 290 mg/dl, LDL-C 255 mg/dl, HDL-C 35 mg/dl, Triglycerides 358 
mg/dl. Thoracic radiography has a bilateral perihilaral interstitial drawing. Under antibiotic, 
expectorant, gastroprotector, probiotic and hydroelectrolytic re-balancing infusions, clinico-
biological evolution was favourable, with remission of symptomatology and improvement of 
non-specific inflammatory syndrome. Dyslipidemic syndrome and hepatic cytolysis 
syndrome have been reported, requiring re-evaluation of the antiretroviral therapy regimen. 

Conclusions: The specificity of the case is the discovery of metabolic disorders in a patient 
known to have HIV-AIDS infection hospitalized for acute pneumopathy, so it is necessary to 
systematically investigate the metabolic parameters for the establishment of a personalized 
therapeutic course. 
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INFECȚIOASE DIN IAȘI 

Ionela-Larisa Miftode
1,2

, A. Vâță
1,2

, Liliana Vlad
2
, A. Marcu

2
,  

Ana-Maria Relenschi
2
, Claudia Pleșca

1,2
, Maria Obreja

1,2
, Oana Stămăteanu

1,2
, 

Georgiana Enache-Leonte
1,2

, R.S. Miftode
1
, Egidia Miftode

1,2
 

1Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași 
2Spitalul de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași 

Cuvinte cheie: epidemie, factor de risc, gripa 

Introducere: Studiul își propune analiza factorilor care influențează evoluția pacienților 

spitalizați cu gripa sezonieră, boală transmisibilă cu caracter epidemic și potențial letal și de 

a descrie caracteristicile, spectrul bolii și managementul ei. 

Material și metode: Am efectuat un studiu retrospectiv, observațional de cohortă, care a 

inclus pacienți cu infecție gripală confirmată (PCR sau test rapid) internați în Spitalul de Boli 

infecțioase "Sfânta Parascheva" din Iași, între decembrie 2018 și mai 2019.  

Rezultate: Au fost confirmate 186 de infecții cu virus gripal (24 A H1, 82 A H3, 2 B și 132 

netipate) din care 6 pacienți au decedat (2 A H1, 2 A H3, 2 netipat), iar alți 8 au necesitat 

suport ventilator în compartimentul de terapie intensivă. Vârsta medie a fost de 34.36 de ani; 

raportul F/M a fost 1.88. Majoritatea pacienților (92.5%) au primit tratament antiviral 

(Oseltamivir). Șapte pacienți (dintre care doi au dezvoltat o formă severă) fuseseră vaccinați 

anterior. Au fost asociate cu o evoluția severă: vârsta > 60 de ani, obezitatea, anemia, 

leucopenia și trombocitopenia, valori crescute ale enzimelor de citoliză hepatică, ureei şi 

creatininei la internare, comorbiditățile hepatice, cardio-vasculare, oncologice și diabetul 

zaharat.  

Concluzii: Evoluția infecției gripale poate fi severă, în special la pacienții ce acumulează mai 

mulți factori de risc, iar vaccinarea rămâne cel mai bun mijloc de prevenire. 
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DIFICULTATI DE DIAGNOSTIC IN 

AFECTAREA PULMONARA IN INFECTIA 

HIV–TBC SAU PCP? - PREZENTARE DE CAZ 
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1Infecţioase Copii, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa 
2Departamentul de Boli Infecţioase, Facultatea de Medicină, Universitatea “Ovidius” Constanţa 

Cuvinte cheie: pneumocistoza, miliara, infectie HIV 

Introducere: Pneumonia cu P. jirovecii continuă să fie o provocare pentru pacienţii 

seropozitivi, odată cu  introducerea terapiei antiretrovirale şi a profilaxiei scăzând incidenţa 

bolii, însă numărul bolnavilor este crescut din cauza diagnosticului dificil sau tardiv, precum 

şi datorită eşecului şi a abandonului terapeutic. Pe de altă parte TB pulmonară este una din 

cele mai frecvente cauze de infecţii oportuniste în stadiul de SIDA. 

Prezentare de caz: Se prezintă cazul unui pacient cunoscut cu infecţie HIV - transmitere 

orizontală, aflat în stop terapie ARV de aproximativ 1 an.  

Actual se prezintă în Clinica noastră pentru febră izolată, frisoane, junghi toracic drept, tuse 

productivă şi dispnee la eforturi medii, manifestări instalate insidios în urmă cu aproximativ 

2 săptămâni, cu agravare progresivă. În urma examinării se remarcă discrepanţă între 

gravitatea acuzelor subiective respiratorii şi auscultaţia pulmonară, ridicându-se astfel 

suspiciunea de Pneumocistoză pulmonară, diagnostic sugerat atât de statusul sau imunologic 

actual - LCD4 7 cel/microL precum şi de nivelul seric crescut al LDH-ului. Însă imaginea 

radiologică ridică suspiciunea unei miliare TBC, motiv pentru care se solicită consult PFZ care 

ne oferă recomandări de iniţiere a TSS cu evaluare radiologică în dinamică.  Totodată se 

efectuează şi examen Computer Tomograf de torace, care evidenţiază leziuni pulmonare 

interstiţiale extinse, diseminate bilateral-posibil Pneumocistoză. Astfel că printr-o abordare 

promptă a cazului prin asocierea de TSS, Biseptol, Clindamicina, Fluconazol, antiinflamatorii 

steroidiene, evoluţia pacientului a fost lent favorabilă, cu remiterea treptată a acuzelor 

respiratorii fără sechele pulmonare în prezent. 
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DIAGNOSTIC DIFFICULTIES IN LUNG 

DISEASE IN HIV INFECTION - TB OR PCP? 

- CASE PRESENTATION 
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Keywords: pneumocystosis, miliary, HIV infection 

Introduction: Pneumonia with P. jirovecii (PCP) continues to be a challenge for HIV-

positive patients, with the introduction of antiretroviral therapy and prophylaxis the disease 

incidence declined but the number of patients is still increased due to difficult or late diagnosis 

as well as treatment failure or abandonment. On the other hand, pulmonary Tuberculosis (TB) 

is one of the most common causes of opportunistic infections in the AIDS stage. 

Case presentation: We present the case of a patient known with HIV infection - horizontal 

transmission, with interruption of ARV therapy for one year. 

Currently, the patient displays symptoms of isolated fever, chills, right sharp thoracic pain, 

productive cough, and dyspnea at moderate efforts, occurring insidiously about 2 weeks ago 

with progressive worsening. The examination reveals the discrepancy between the severity of 

the subjective respiratory complaints and the pulmonary auscultation, thus raising the 

suspicion of pulmonary pneumocystosis, a diagnosis suggested both by its current 

immunologic status - LCD4 7 cel/microL and by the elevated LDH serum level. But the 

radiological image raises the suspicion of miliary TB, which is why a pneumophtisiology 

consultation was requested with the recommendation to initiate TSS with dynamic 

radiological examination. At the same time, a CT scan of the thoracic region is performed, 

which highlights extensive interstitial pulmonary lesions, bilaterally disseminated - possibly 

pneumocystosis. Thus, through a prompt approach of the case by the association of TSS, 

Biseptol, Clindamycin, Fluconazole, Steroidal Anti-inflammatory drugs, the patient's 

evolution was slowly favourable with the gradual remittance of respiratory complaints 

without pulmonary sequelae in the present. 
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PRINCIPII DE DIAGNOSTIC IN 

MIOCARDITA INFECTIOASA  
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Cuvinte cheie: miocardita infecţioasă, RMN cardiac, teste de inflamaţie 

Prezentare clinică: Un bărbat de 33 ani, s-a prezentat la Camera de Gardă pentru durere 

toracică anterioară, cu caracter opresiv-constrictiv, cu durata de ~1 oră, cu iradiere cervicală 

anterioară, umeri bilateral şi membre superioare. Pacientul a raportat că durerea a apărut la 

24-48h de la un episod enterocolitic infecţios. Traseul EKG are aspect de leziune 

subepicardică difuză cu aspectul unei supradenivelări difuze, extinse în toate derivaţiile, cu 

excepţia aVR si V1, de formă concavă inferioară. Testele de citoliză miocardică sunt pozitive, 

având Troponina, CPK şi CK-MB-ul crescute. Examenul ecocardiografic a decelat funcţie 

sistolică la limita superioară a normalului şi o reacţie minimă pericardică. Pe timpul internării 

pacientul rămâne afebril, iar testele de inflamaţie precum proteina C reactivă (48.25mg/l), 

VSH (17mm/h) şi Fibrinogen (645.51mg/dl) sunt  crescute. De asemenea, am exclus 

miocardita trichinelozică în contextul anamnezei prin anticorpii anti-Trichinella de tip Ig G 

negativi. 

Tehnici de diagnostic: Simptomele atipice şi modificările electrocardiografice descrise 

sugerează o miopericardită cel mai probabil infecţioasă, pentru care pledează testele 

inflamatorii pozitive. Considerând cele descrise anterior, am considerat ca este oportun 

efectuarea unui examen RMN cardiac care a decelat arii de cicatrice miocardică ventriculară 

stânga la nivelul segmentelor laterale şi bazal la nivelul segmentului antero-septal, 

confirmându-se astfel diagnosticul de miocardită infecţioasă. 

Concluzii: Pacienţii care prezintă durere toracică, diagnosticul de miocardită trebuie exclus, 

în special când testele de citoliză miocardică şi cele de inflamaţie sunt pozitive. Dintre 

tehnicile de diagnostic, RMN-ul cardiac oferă informaţii precise de diagnostic al unei 

miocardite infecţioase.  
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Clinical Presentation: A 33-year-old man presented to the Emergency Department 

complaining episodes of anterior thoracic pain, with an oppressive-constrictive character, 

lasting ~ 1 hour, with anterior cervical irradiation, bilateral shoulders and upper limbs. The 

patient reported that the pain occurred at 24 -48h from an infectious enterocolitic episode. 

The ECG pathway has a diffuse subepicardiac lesion with the appearance of a diffuse 

overgrowth, extended in all the derivatives, except aVR and V1, of the inferior convex shape. 

The myocardial cytolysis tests are positive, with elevated Troponin, CPK and CK-MB. The 

Echocardiographic Examination revealed systolic function at the upper limit of normal and a 

minimal pericardial response. During admission, the patient remains afebrile, and C-Reactive 

Protein (48.25mg / l), VSH (17mm / h), Fibrinogen (645.51mg / dl) are elevated. Also we 

excluded Trichinelosis myocarditis in the context of anamnesis by Antibodies anti-Trichinella 

IgG negative type. 

Diagnostic Technique and their more important findings: The atypical symptoms 

and electrocardiographic changes described suggest a most likely infectious myopericarditis, 

for which it advocates positive inflammatory tests. Considering the above described, I 

considered it appropriate to perform a CMR examination that detected areas of left 

ventricular myocardial scar in the lateral and basal segments at the antero-septal segment 

level. 

Conclusions: In young patients with chest pain, myocardial diagnosis should be excluded, 

especially when myocardial cytolysis and inflammation tests are positive. Of diagnostic 

techniques, CMR examination provides accurate diagnostic information for an infectious 

myocarditis. 
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ENDOCARDITA INFECTIOASA LA 

UTILIZATORII DE DROGURI INJECTABILE: 

EXPERIENTA SPITALULUI CLINIC DE BOLI 
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1Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş”, Bucureşti    
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Catedra Boli Infecţioase, Bucureşti 

Cuvinte cheie: endocardita infecţioasă, droguri injectabile 

Introducere: Utilizatorii de droguri injectabile reprezintă o categorie de pacienţi cu 

numeroase particularităţi: condiţii sociale nefavorabile, malnutriţie, igienă precară, rata 

crescută de colonizare nazală şi cutanată cu agenţi infecţioşi potenţial patogeni, 

comportamente care predispun la infecţii severe, precum injectarea în zone cu încărcătură 

bacteriană crescută, contaminarea cu salivă a acului sau a locului de injectare, spargerea 

capsulelor în cavitatea bucală înainte de injectare. Principalele droguri cu administrare 

parenterală sunt opioidele şi substanţele noi psihoactive (etnobotanice).  

Material şi metodă: S-a efectuat un studiu retrospectiv cu scopul de a descrie cazurile de 

endocardită infecţioasă la utilizatorii de droguri injectabile din Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” în perioada 2015-2018. Datele au fost preluate din 

foile de observaţie. 

Rezultate: Au fost internaţi 24 de pacienţi, cu vârsta medie de 33 de ani, 22 dintre aceştia 

fiind bărbaţi. Principalele simptome la debut au fost febra, frisoane, dispnee, tuse, astenie. 

Diagnosticul a fost stabilit conform criteriilor Duke modificate. Cei mai mulţi au avut 

endocardita de valvă tricuspidă, iar agentul infecţios a fost identificat la 17 dintre pacienţi. 

Iniţial s-a administrat tratament antiinfecţios cu spectru larg, ulterior a fost adaptat agentului 

etiologic. Au fost studiate complicaţiile posibile, atât infecţioase, cât şi noninfecţioase. 6 

pacienţi au decedat, ceilalţi au fost externaţi, în medie, după 33 de zile. 

Concluzii: Endocardita infecţioasă este una dintre cele mai grave complicaţii ale utilizării 

drogurilor injectabile, cu mortalitate crescută în ciuda măsurilor terapeutice corect aplicate. 
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Keywords: infective endocarditis, injecting drug users 

Introduction: Injecting drug users represent a category of patients with many particularities:  

poor social conditions, malnutrition, poor hygiene, high rate of nasal and cutaneous 

colonization with potentially pathogenic infectious agents, behaviours that predispose to 

severe infections such as injection into areas with increased bacterial load, saliva 

contamination of the needle or injection site, breaking of capsules into the oral cavity prior to 

injection. The main parenteral drugs are opioids and new psychoactive substances (ethno-

botanical). 

Material and method: A retrospective study was conducted in order to describe injection 

drug use associated infective endocarditis cases admitted in "Dr. Victor Babeş" Hospital, 

Bucharest, between 2015-2018. Data was collected from the medical records. 

Results: 24 patients were admitted, with an average age of 33 years, 22 of whom were male. 

The main symptoms at onset were fever, chills, dyspnea, cough, asthenia. The diagnosis was 

established according to the modified Duke criteria. Most of them had tricuspid valve 

endocarditis, and the infectious agent was identified in 17 of the patients. Initially, broad-

spectrum anti-infective treatment was given, then it was adapted to the etiologic agent. 

Possible complications, both infectious and noninfectious, have been studied. Six patients 

died and the others were discharged, on average, after 33 days. 

Conclusions: Infective endocarditis is one of the most severe complications of injecting drug 

use, with increased mortality despite the correct therapeutic measures. 
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SARCOMUL KAPOSI LA PACIENTUL NAIV 

HIV POZITIV CARE ASOCIAZA ȘI 

TUBERCULOZA PULMONARA - 

PREZENTARE DE CAZ 

Cristina Nicolau, Maia Pulbere, Oana Manuela Secrieru, Viorica Andreev, 
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Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Sfânta Parascheva” Centrul Regional HIV/SIDA Iaşi, România 

Cuvinte cheie: sarcom Kaposi, HIV, tuberculoză, pacient naiv 

Introducere: Sarcomul Kaposi este un neoplasm vascular multifocal care afectează pielea și 
alte organe cauzat de infecția cu Herpes virusul 8 uman. Incidența sarcomului Kaposi este de 
1000 ori mai mare la pacienții cu HIV față de populaţia generală.  

Material şi metodă: Prezentăm cazul unui bărbat de 37 ani, HIV-pozitiv cu leziuni sugestive 
pentru sarcomul Kaposi la prima prezentare. Este diagnosticat și cu tuberculoză pulmonară 
infiltrativă cavitară bilaterală.  

Rezultate și concluzii: Pacientul s-a prezentat la Spitalul Bârlad cu multipli noduli cutanați 
roșii-purpurii la nivelul feței, gâtului, antebrațelor, brațelor și mucoasei orale. Testele pentru 
infecția cu HIV au ieșit pozitive, motiv pentru care este dirijat în clinica noastră. Dintre 
investigațiile  efectuate: CD4=171 cel/mmc, viremia 1.160000/ml, iar hemoleucograma a 
evidenţiat anemie severă. La toate acestea se adaugă și consultul dermatologic care descrie 
leziuni specifice sarcomului Kaposi și se pune astfel diagnosticul de boală SIDA stadiul C3, 
sarcom Kaposi și sindrom hipoanabolic. Pe radiografia pulmonară s-au descris opacități 
pulmonare neomogene infiltrative cu zone de hipertransparență (aspect TBC pulmonară) în 
ambii lobi superiori, testul direct al sputei a obiectivat  Mycobacterium tuberculosis 
confirmând diagnosticul de tuberculoză pulmonară infiltrativă cavitară bilaterală. S-a inițiat 
terapia antituberculoasă, iar la 2 luni de tratament se adaugă și terapia antiretrovirală. 
Particularitatea cazului o reprezintă prezența sarcomului Kaposi la un pacient seropozitiv naiv 
care asociază și tuberculoză pulmonară bilateral.  

În concluzie, este vitală depistarea precoce și intervenția promptă într-un asemenea caz când 
imunitatea pacientului nu mai este un aliat pentru protecţia organismului.  
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Cuvinte cheie: abces hepatic, antibiotice, antifungice 

Introducere: Abcesul hepatic (AH) a fost descris chiar de Hipocrate (400 IH), dar primele 

lucrări ştiințifice asupra acestei teme au fost publicate de Bright (1936) și Ochsner (1938). AH 

a fost asociat inițial cu complicațiile apendicitei acute. Astăzi, AH este rar întâlnit datorită 

progreselor antibioterapiei, explorărilor imagistice şi a tehnicilor chirurgicale, cu un 

prognostic mult ameliorat. Etiologia AH este polimicrobiană în 80% din cazuri, predominând 

Escherichia coli și Klebsiella pneumonie dar pot fi implicați și germeni Gram pozitivi 

(Streptococcus milleri, Enterococcus sp.), anaerobi (Bacteroides sp, Fusobacterium sp), 

paraziţi (Entamoeba hystolitica) sau fungi (Candida albicans). 

Material și metodă: Prezentare de caz clinic. 

Rezultate: Un pacient cu vârsta de 19 ani, de sex masculin, din mediul urban, operat în urmă 

cu doi ani pentru ulcer duodenal perforat, s-a prezentat pentru febră de 3 săptămâni, scădere 

ponderală 10 kg, astenie fizică si paloare.  

Evaluarea biologică inițială relevă leucocitoză cu neutrofilie, anemie, sindrom inflamator 

biologic, procalcitonină negativă şi citoliză x1,5VN. Investigațiile microbiologice 

(hemoculturi, uroculturi, exudat nazo-faringian) au fost negative. Computer tomografia 

abdominală a fost sugestivă pentru abces hepatic 58/75/65 mm, localizat în lobul caudat, în 

contact cu vena cavă inferioară, cu amprentă și deviație a venei suprahepatice stângi, a 

trunchiului și ramului stâng al venei porte. Evoluţia a fost favorabilă cu Meropenem, 

Metronidazol, Fluconazol şi simptomatice.  

Concluzii: Deşi drenajul chirurgical constituie cea mai frecventă terapie a AH, atitudinea 

conservativă, limitată la antibioterapie, a fost o bună opțiune în această situație cu risc 

chirurgical înalt, determinat de poziția anatomică.   
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Introduction: Hepatic abscess (HA) was described by Hipocrate (400 IH), but the first 

scientific papers on this subject were published by Bright (1936) and Ochsner (1938). HA was 

initially associated with complications of acute appendicitis. Today, HA is rarely met due to 

advances in antibiotic therapy, imaging exploration and surgical techniques with a much 

improved prognosis. The etiology of HA is polymicrobial in 80% of cases, predominantly 

Escherichia coli and Klebsiella pneumonia, but Gram positive bacteria (Streptococcus milleri, 

Enterococcus sp.), Anaerobes (Bacteroides sp, Fusobacterium sp), parasites (Entamoeba 

hystolitica) or Candida albicans are also met. 

Material and method: Clinical case presentation. 

Results: A 19-year-old male, urban, operated two years ago for perforated duodenal ulcer, 

presented for a 3-week fever, a 10 kg weight loss, physical asthenia, and pale tegument. 

The initial biological evaluation reveals leukocytosis with neutrophilia, anemia, biological 

inflammatory syndrome, negative procalcitonin and cytolysis x 1.5 NV. Microbiological 

investigations (haemocultures, urocultures, nasopharyngeal exudate) were negative. 

Abdominal computer tomography was suggestive of a 58/75/65 mm hepatic abscess located 

in the caudal lobe in contact with the inferior cave vein, with fingerprinting and deviation of 

the left superhepatic vein, trunk and left branch of the portal vein. Evolution was favourable 

with Meropenem, Metronidazole, Fluconazole and symptomatics. 

Conclusions: Although surgical drainage is the most common HA therapy, conservative 

attitude, limited to antibiotherapy, was a good option in this situation with a high surgical 

risk, determined by the anatomical position. 
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Cuvinte cheie: meningita, diagnostic, prognostic 

Introducere: Din perspectiva unui acces restrâns la analize de laborator, meningită şi 

variaţiile ei clinice continuă să fie o provocare atât diagnostică cât şi terapeutică. 

Material şi metodă: Am analizat retrospectiv cazurile de meningită la adulţi, internate în 

perioada 2016-2017 în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iaşi. 

Rezultate: Au fost un număr de 116 cazuri din care 88 supravieţuitori şi 27 decese. Sezonul 

în care au fost înregistrate cele mai multe cazuri a fost vara (31.30%), însă rata cea mai mare 

de decese s-a întâlnit iarna (40,74%). S-a observat că durata de spitalizare >10 zile (p=0.04), 

numărul de elemente în LCR>1000 (p=0.03), suspiciunea de etiοlogie bacteriană (p=0.03) s-

au corelat semnificativ statistic cu riscul de deces. 39 din cazuri au fost suspiciuni virale şi 

doar două cazuri nu au primit antibioterapie. Atât în lotul cu pacienţi decedaţi (70,37%) cât şi 

supravieţuitori (58,62%) terapia de primo intenţie a fost în dublă asociere. 70,37% din 

pacienţii decedaţi au necesitat cel puțin o remaniere terapeutică. Din punct de vedere statistic, 

s-a observat că aceste remanieri se corelează cu riscul de deces (p=0.04).  

Concluzii: Ca şi factor demografic, sezonul influenţează evoluţia pacienţilor cu meningită. 

Factori precum durata de spitalizare >10 zile, numărul de elemente în LCR >1000, etiologia 

bacteriană s-au corelat semnificativ statistic cu riscul de deces. Antibioterapia rămâne o marjă 

de siguranţă în tratamentul bolnavilor, cu atât mai mult cu cât tendinţa e de supraestimare a 

etiologiei potenţiale. În ceea ce priveşte remanierile terapeutice, în pofida necesităţii lor, 

evoluţia ulterioară  favorabilă păstrează marca improbabilului.  
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DIFFICULTIES IN THE MANAGEMENT OF 

THE PATIENT WITH MENINGITIS - 

HAZARD AND REALITY - PRELIMINARY 

RESULTS 
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Oana Stămăteanu, Claudia Elena Pleşca, Egidia Miftode 

University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iaşi  

Keywords: meningitis, diagnosis, prognostic factors 

Background: The treatment of meningitis and it’s clinical variations are still representing 

real challenges concerning the diagnosis and therapeutic choices, in the context of limited 

access to laboratory. 

Materials/methods: We did a retrospective analysis of all meningitis cases in adults, 

hospitalized between 2016 and 2017 at The Infectious Disease Hospital “Saint Parascheva”, 

in Iaşi. 

Results: There was a total of 116 cases, from which 88 survivors and 27 deaths.  The highest 

number of cases were hospitalized in the summer (31.10%), but most deaths were recorded in 

the winter period (40.75%). It was noticed that a hospitalizing period bigger than 10 days, 

(p=0.04), the number of elements in the CSF > 1000 (p=0.03), the suspicion for bacterial 

etiology (p=0.03), they were all correlated with the risk of death. 39 cases were suspected to 

have viral infections, though only two patients didn’t receive antibiotic therapy. Bought in the 

deceased (70.37%) and in the survivor's group (58.62%), the first intended therapy was the 

association of two antibiotics. 70.37% of the deceased patients needed at least one therapeutic 

reshuffling. It was observed that these therapeutic reshufflings were correlated with the risk 

of death (p=0.04).      

Conclusions: The season can have an influence on the evolution of the patient with 

meningitis. Factors like hospitalization period higher than 10 days, the number of elements 

in the CSF higher than 1000, bacterial etiology, they were correlated with the risk of death. 

Broad spectrum antibiotherapy remains a solution in the treatment of patients, especially in 

the context of supra estimation of the potential etiology. Regarding the therapeutic 

reshuffling, despite their necessity, the evolution is not predictable.  
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Meningita cu Candida după proceduri neurochirurgicale este rară, dar poate fi urmată de 

complicaţii grave. La copii şi nou născuţi apare un risc suplimentar de infecţie fungică 

sistemică, iar distribuţia speciilor de Candida în acest grup este diferită comparativ cu grupul 

adulţilor. 

Prezentăm cazul unui copil in vârstă de 4 ani cu Neurofibromatoză tip I, cu tumoră 

cerebeloasă stângă și tumoră medulară D6-D12 operate în 2018, internată prin transfer de la 

Spitalul ”Sfânta Maria” Iași, secția Oncologie pentru sindrom diareic și pozitivarea toxinelor 

Clostridium difficile. 

Din a 2-a zi de internare prezintă febră, somnolență, tumefiere și durere la nivelul cicatricii 

postoperatorii occipitale, se face puncție lombară ce evidențiază LCR cu 1070 elem/mm3 și se 

iniţiază antibioterapia cu Meropenem. Evoluția este trenantă cu persistența febrei și a 

pleiocitozei LCR la repetate puncții lombare, motiv pentru care antibioterapia se remaniază 

în mod succesiv. După 25 zile de spitalizare se izolează Candida albicans în LCR și se schimbă 

terapia cu Fluconazol, ulterior evoluția fiind favorabilă cu remiterea febrei și ameliorarea 

parametrilor biologici. 

În practica curentă, culturile din LCR vizează profilul bacterien al germenilor piogeni. La 

pacientii cu imunodepresie care asociază infecţie SNC la care evoluţia este nefavorabilă în 

pofida antibioterapiei specifice instituite, se indică reevaluarea culturilor LCR în vederea 

excluderii etiologiei fungice. 

Dificultatea stabilirii diagnosticului dată de rezultatul de laborator tardiv constituie 

provocarea terapeutică pe care meningita fungică o ridică cu implicaţii ulterioare asupra 

prognosticului bolii. 
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PROFILAXIA TRANSMITERII VERTICALE A 

INFECTIEI CU HIV, HBV, HCV 

S. Petrea, Odette Chirilă 

Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, Bucureşti, România 

Cuvinte cheie: profilaxie, gravidă cu HIV, HBV, HCV, nou-născut, risc de transmitere 

Introducere: Profilaxia transmiterii verticale a infecţiei cu HIV, HBV, HCV presupune 

intervenţii adresate atât femeii gravide, ulterior mamei, cât şi nou-născutului. Dacă la 

începutul anilor ’90 se consideră că riscul transmiterii materno-fetale (MF) a infecţiei cu HIV 

era de cca. 40%, despre celelalte două virusuri nefiind date suficiente, în prezent, acest risc a 

scăzut drastic, până la valori de 2%–5% datorită cunoaşterii din ce în ce mai profunde a acestei 

infecţii din punct de vedere epidemiologic, fiziopatologic şi, nu în cele din urmă a moleculelor 

antiretrovirale din ce în ce mai eficace, ceea ce a permis stabilirea unui algoritm extrem de 

eficient în profilaxie. În timp, pe modelul HIV, s-au structurat şi algoritmi de profilaxie ai 

transmiterii materno-fetale, atât ai infecţiei HBV, HCV, cât şi ai co-infecţiilor, ajungându-se 

la un risc de 0%–6% în cazul HBV şi la 5%–6% în cazul HCV.    

Metode: Primul pas în profilaxia transmiterii MF este testarea femeii de vârstă fertilă pentru 

infecţiile respective. Al doilea pas important este consilierea acesteia, atât înainte de testare, 

cât şi după testare, adaptat rezultatului. Orice gravidă se testează pentru HIV, HBV, HCV în 

toate cele trei trimestre de sarcină şi la naştere. În cazul gravidei infectate cu HIV, pasul 

următor este evaluarea completă, iniţierea terapiei ARV, cu excluderea combinaţiilor cu efect 

teratogen, mutagen, embriotoxic, cu scopul obţinerii cât mai rapide a supresiei virale. În cazul 

infecţiei cu HIV şi/sau HBV se recomandă ferm naşterea prin cezariană programată, în cazul 

infecţiei cu HCV, recomandarea fiind individualizată. Intervenţiile adresate nou-născutului 

constau din: medicaţie ARV şi alimentaţie exclusive artificială, în cazul infecţiei cu HIV; 

imunglobuline umane specifice anti-B, vaccin anti-B, alimentaţie artificială, în cazul infecţiei 

cu HBV; alimentaţie artificială şi monitorizare, inclusiv HCV-RNA, în cazul infecţiei cu HCV.  

Concluzie: Deşi rezultatele acestui Program Naţional de Profilaxie a transmiterii MF a 

acestor trei infecţii sunt foarte încurajatoare, prin intervenţiile aferente medicului de familie, 

obstetricianului şi infecţionistului, considerăm utilă şi extrem de importantă menţinerea în 

actualitate a acestei problematici pentru a evita riscul de “relaxare” a sistemului medical, 

pentru a păstra şi a îmbunătăţi experienţa câştigată.  
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MALNUTRIȚIA, FACTOR DE PROGNOSTIC 

IN EVOLUȚIA INFECȚIILOR LA PACIENTUL 

VARSTNIC  
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Disciplina Geriatrie și Medicină Internă, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România 

Cuvinte cheie: malnutriție, infecție de tract urinar, status cognitiv 

Malnutriția și scăderea neintenționată în greutate contribuie la diminuarea statutului 

funcțional și cognitiv, la creșterea utilizării serviciilor medicale, la instituționalizarea 

prematură și chiar deces. Prezentarea atipică a infecției la vârstnici poate fi atât de subtilă 

încât o infecție urinară și/sau pulmonară se poate manifesta printr-o deteriorare rapidă a 

stării funcționale și mentale.  

În ansamblu, anumiți factori pot reduce capacitatea organismului de a lupta împotriva 

infecțiilor și de a determina malnutriție. În cazul relației dintre malnutriție și infecție, un 

număr mare de studii au ilustrat o interacțiune bidirecțională în acest sens. 

Vom prezenta cazul unei paciente, T.E., 84 ani, din mediul urban, care relatează scădere 

ponderală (aproximativ 5-6 kg) în decurs de 3 săptămâni, la care asociază inapetență și 

fatigabilitate. Menționăm prezența unui episod infecțios de tract respirator inferior, 

simptomatic prin tuse seacă și febră până la 39 ̊ C, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni.  

Biologic asociază sindrom inflamator important, urocultură pozitivă cu E. coli, 

hipoproteinemie cu hipoalbuminemie şi sindrom anemic normocrom normocitar, 

interpretate în context mixt (carențial+inflamator). 

Evaluarea geriatrică a obiectivat risc de malnutriție (MNA=17,2/30) la internare, cu 

ameliorare în dinamică (MNA=19/30) în urma administrării de suplimente nutritive, 

independență în efectuarea activităților zilnice (ADL=6/6) și instrumentale (IADL= 8/8), 

status afectiv normal (GDS= 4/15). Menționăm pierderi de memorie de scurtă durată în 

ultima lună, relatate de pacientă și aparținători, în pofida unui status cognitiv aparent normal. 

Evaluarea și tratamentul nutrițional ar trebui să fie o parte de rutină a îngrijirii pentru toate 

persoanele vârstnice care trec printr-un episod infecțios.  



 

Provocarea teoriei în practica medicală curentă 

 

 

 
472 

MALNUTRITION, A PROGNOSTIC FACTOR 
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Romania 
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Malnutrition and unintentional weight loss contribute to diminishing functional and 

cognitive status, increased use of medical services, premature institutionalization and even 

death. Atypical presentation of the infection in the elderly may be so subtly that a urinary 

and/or pulmonary infection may be manifested by rapid deterioration of functional and 

mental state. 

Overall, certain factors may reduce the body capacity to fight against infections and cause 

malnutrition. In the case of relationship between malnutrition and infection, a large number 

of studies have illustrated a bidirectional interaction in this regard. 

We will present the case of an 84-year-old T.E. patient, from the urban environment, who 

reported weight loss (approximately 5-6 kg) within 3 weeks, associated with loss of appetite 

and fatigue. We mention the presence of a lower respiratory tract infectious episode, 

symptomatic by dry cough and fever up to 39 ̊ C, about 2 weeks ago. 

Biological associated important inflammatory syndrome, E. coli positive urine culture, 

hypoproteinemia with hypoalbuminemia and anemia syndrome normochromic normocytic, 

interpreted in mixed context (deficiency + inflammatory). 

The geriatric assessment revealed risk of malnutrition (MNA=17.2/30) at admission, with 

improvement in dynamics (MNA=19/30) following nutritional supplementation, 

independence in performing daily activities (ADL=6/6) and instrumental (IADL=8/8), 

normal emotional status (GDS=4/15). We mention short term memory loss in the last month, 

reported by the patient and carers, despite an apparently normal cognitive status. 

Nutritional assessment and treatment should be a routine part of care for all elderly who are 

going through an infectious episode.  
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PNEUMONIA NOSOCOMIALA - 

PARTICULARITATI ETIOPATOGENICE SI 

TERAPEUTICE 
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Cuvinte cheie: pneumonie nosocomială, disfuncție organică multiplă, antibiorezistență bacteriană 

Pneumonia asociată îngrijirilor medicale, precum și pneumonia asociată ventilației 

mortalitate semnificative în întreaga lume. Opțiunile terapeutice sunt limitate în condițiile 

unei multidrug-rezistențe bacteriene în continuă creștere.  

Material și metode: În cadrul acestui studiu retrospectiv ne-am propus să analizăm 

contextul clinic și microbiologic care predispune la apariția pneumoniilor nosocomiale, 

precum și particularitățile tratamentului antimicrobian la pacienții internați în Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași pe o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie și 31 

decembrie 2018. La acești pacienți au fost evaluați următorii parametri: vârstă, sex, mediu de 

proveniență, comorbidități preexistente, factori imunodeprimanți asociați, etiologie 

microbiană, existența disfuncțiilor multiple de organ, necesitatea aplicării manevrelor de 

terapie intensivă, scorurile de prognostic SOFA și q SOFA, terapie antibiotică administrate, 

numărul total de zile de spitalizare, precum și rata mortalității.  

Rezultate și discuții: Din totalul de 53 de pacienți ce au fost diagnosticați cu Pneumonie 

asociată îngrijirilor medicale (cu debut de peste 48 de ore de la momentul internării în clinica 

noastră), 45 (84,9%) au dezvoltat pneumonii asociate ventilației mecanice (PAVM), iar 49 

(92,4%) au prezentat afectare pulmonară în cadrul sepsisului. Agenții infecțioși implicați în 

etiopatogenia acestor infecții au fost reprezentați în mare parte de bacterii gram-negative: 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, 

Proteus mirabilis, Acinetobacter baumannii, Serratia marcescens. Cocii gram-pozitivi s-au 

regăsit într-o mai mică măsură, aceștia fiind reprezentați de speciile de Staphylococcus 

aureus, Streptococcus pyogenes și Streptococcus pneumoniae. Rata mortalității a fost 

semnificativ mai crescută la pacienții cu pneumonie nosocomială (Hospital-Acquired 

Pneumonia-HAP) non-ventilați mecanic comparativ cu cei care au dezvoltat PAVM (37,5% vs 
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71,1%). De asemenea, s-au înregistrat nivele înalte de rezistență a bacililor Gram-negativi 

izolați la cefalosporine de generația a treia, fluorochinolone, aminoglicozide și chiar 

carbapeneme (în special pentru tulpinile de Acinetobacter baumannii și Serratia marcescens), 

deși există studii recente care susțin eficiența betalactaminelor în asociere cu inhibitori de 

betalactamaze ca fiind similar cu cea a carbapenemelor în tratarea HAP.  

Concluzii: Infecțiile de tract respirator inferior asociate îngrijirilor medicale au un potenţial 

de severitate foarte ridicat, contribuind semnificativ la creșterea ratei mortalității în unitățile 

de Terapie Intensivă. O antibioterapie conformă cu actualele date privind profilul microbian 

de rezistență ar putea îmbunătăți prognosticul vital al acestor pacienți. 
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Cuvinte cheie: DAAs, VHC, reacţii secundare, co-morbidităţi 

Introducere: Antiviralele cu acţiune directă (DAAs) au revoluţionat prognosticul hepatitei 

C şi justifică speranţa eradicării acestei boli. 

Material și metodă: Studiu transversal s-a bazat pe chestionarul de autoevaluare a 

tolerabilităţii şi eficienţei terapiei anti-VHC, la pacienţi din Galaţi, care au fost monitorizaţi 

după încheierea tratamentului cu DAAs.  

Rezultate: Au participat 155 de pacienţi care au primit următoarele combinaţii terapeutice: 

54,2% OBV/PTV/r + DSV, 41,3% GZV/EBV, 4,5% LDV/SOF. Caracteristicile demografice au 

fost: vârsta mediană 63 [34;87] ani, 68% femei, 73% mediul urban, 50% studii gimnaziale. 

Durata diagnosticului VHC a fost peste 10 ani la 35% pacienţi, 47% au fost pretrataţi cu 

PegIF+RIB, 46% au avut fibroză F3-4, 74% au asociat comorbidităţi, mai frecvent HTA (55%), 

depresie (23%), obezitate (19%), diabet zaharat (14%), boală tiroidiană (10%), boală 

oncologică (9%) şi co-infecţie VHB (18%). Rata RVS a fost 98,7%, un pacient a întrerupt 

prematur terapia din cauza unei reacţii secundare (eritem polimorf) şi un caz a avut eşec 

terapeutic după OBV/PTV/r + DSV. Au semnalat reacţii de gradul 1-2 asociate terapiei 32% 

pacienți: prurit (12%), cefalee (12%), astenie (10%), insomnie (9%), greaţă (8%), algii mio-

articulare (7%). Co-morbiditatea depresiei s-a corelat cu asocierea tuturor reacţiilor 

secundare, mai ales a insomniei (p=0,0016). Cefaleea a fost semnificativ mai frecventă la 

pacienţii cu GZV/EMB (p=0,0002). Algiile mio-articulare (p=0,017) s-au asociat mai frecvent 

cu vârsta (p=0,0213), pretratate cu PegIF+RIB, care au primit GZV/EMB.  

Concluzii: Tratamentul DAAs are eficienţă, siguranţă şi tolerabilitate foarte bune. 

Majoritatea reacţiilor secundare sunt uşoare, interferând cu simptomatologia 

comorbidităţilor preexistente, necesitând monitorizare atentă.  
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Background: Direct acting antivirals (DAAs) have revolutionized the prognosis of hepatitis 

C and justify the eradication purpose of this disease. 

Material and methods: This cross-section study was based on the self-evaluation of 

tolerability and efficacy of DAAs treatment by patients monitored in Galati. 

Results: A number of 155 patients received the following therapeutic combinations: 54.2% 

OBV/PTV/r+DSV, 41.3% GZV/EBV, 4.5% LDV/SOF. The demographic characteristics were: 

median age 63 [34; 87] years, 68% women, 73% urban living, 50% with 8 years formal 

education. The statistic features of HCV were: 35% diagnostic duration over 10 years before, 

47% pretreatment with PegIF + RIB, 46% had F3-4 degree. Comorbidities were associated in 

74%, more frequently HTA (55%), depression (23%), obesity (19%), diabetes (14%), thyroid 

dysfunction (10%), oncologic disease (9%) and HBV co-infection (18%). The rate of sustained 

virologic response was 98.7%. One patient discontinued therapy prematurely due to 

polymorph erythema and one case has viral failure after 12 weeks of OBV/PTV/r+DSV. The 

main claimed symptoms were mild: (12%), headache (12%), asthenia (10%), insomnia (9%), 

nausea (8%), osteo-mio-articulares pains (7) %). Previous depression was related to all the 

side events, especially with insomnia (p = 0.0016). Osteo-mio-articulares pains (p = 0.017) 

were more commonly associated with older age, previous treatment with PegIF+RIB (p = 

0.0213) and DAAs with GZV/EMB. 

Conclusions: The HCV treatment with DAAs is efficient, safe, with good tolerability. Most 

side effects are mild, interfering with the preexisting co-morbidities and are requiring careful 

monitoring. 
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Cuvinte cheie: terapie intensivă, fistula LCR, interdisciplinaritate, corticoterapie 

Introducere: Fistulele de LCR reprezintă o entitate patologică gravă ce se instalează în diverse 

circumstanţe şi care are, în unele cazuri, potenţial evolutiv nefast. Rinolicvoreea (ca simptom 

princeps) implică distrugerea barierelor care separă spaţiul subarahnoidian de cavităţile nazale şi 

sinusale. Cele mai frecvente cauze de apariţie sunt traumatismele cranio-faciale, chirurgia ablativă 

(tumorală) locoregională (ORL, OMF, Neurochirurgie) sau chirurgia endoscopică a sinusurior 

paranazale dar şi malformaţiile sau invaziile tumorale ale rinobazei. 

Material şi metodă: Pacienta de sex feminin, ȋn vȃrstă de 65 de ani, din mediul urban, cu 

antecedente cardiovasculare importante (HTA, CIC), alergică la iod, cu fistula LCR  operată 

ȋn urmă cu 8 ani, cu un episod de meningită cu pneumococ ȋn urmă cu 5 luni, evaluate 

computer tomograf (se suspicionează suprainfecţia materialului de plombaj la nivelul 

sinusului sfenoidal) se internează ȋn Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi 

pentru reapariţia sindromului febril şi a sindromului confuzional. La examenul LCR: aspect 

purulent, cu flocoane, 3000 elem/mm3 (leucocite aglutinate ȋn fibrina) cu PMN=95%, LT=4%, 

M=1% prezenţi Diplococi Gram pozitivi incapsulaţi; glicorahia=0,25g/l, 

proteinorahia=11,69g/l, clorurorahia=6,82g/l. Este internată cu dignosticul de: Obs. 

meningită pneumococică şi se iniţiează tratament cu: Ceftriaxona 4g, Ciprofloxacin 400mg, 

Dexametazona 16 mg. Starea pacientei se agravează devenind treptat comatoasă cu tendinţa 

la desaturare. Este intubată şi ventilată mecanic în mod BIPAP, FiO2=60-100%, PEEP=5, 

Pinsp=15. Se identifică Streptococcus Pneumoniae atât în LCR sensibil la: Ceftriaxona, 

Rifampicina, Vancomicina, Linezolid, Cloramfenicol şi rezistent la Penicilină cât şi în 

hemoculturi sensibil la: Ceftriaxona, Levofloxacin, Ofloxacin, Rifampicina, Vancomicina şi 

rezistent la Penicilina şi Cotrimoxazol stabilindu-se diagnosticul de: Sepsis cu Streptococcus 

Pneumoniae cu determinări meningiene. Se remaniază tratamentul: Meropenem 3g, 

Vancomicina 2g, Dexametazona 16 mg. Starea pacientei se ameliorează; este trecută din 
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modul de ventilaţie BIPAP ȋn CPAP, ulterior detubată. Datorită evoluţiei favorabile, după 25 

de zile de terapie intensivă, pacienta a fost transferată pe sector. La examinările LCR care au 

urmat s-a observat menţinerea numărului de elemente ȋn ciuda tratamentului antibiotic de 

lungă durată remaniindu-se tratamentul: corticoterapie ȋn monoterapie. 

Rezultate şi  concluzii: 

1. Prin combinarea măsurilor specifice de terapie intensivă şi antiinfecţioase se pot 

obţine succese terapeutice (supravieţuirea pacientului şi reducerea sechelarităţii) ȋn 

cazul unor maladii infecţioase adesea cu prognostic rezervat. 

2. Suprainfecţia materialului de plombaj la un pacient cu antecedente de fistula LCR 

operată trebuie luat în calcul la orice pacient cu această patologie iar supravegherea 

în secţia de terapie intensivă asociată examinărilor periodice a lichidului cefalo-

rahidian şi a examenelor CT este esenţială în managementul corect al bolii.  

3. Interdisciplinaritatea (în acest caz: medic ATI – Infecţionist - Neurochirurg) este o 

certitudine în evaluarea corectă şi stabilirea unei scheme optime de tratament a unui 

pacient cu o patologie complexă. 

4. Corticoterapia în monoterapie poate fi soluţia în cazurile de meningite asociate lipsei 

de contiguitate a elementelor anatomice ce separă spaţiul subarahnoidian de 

cavităţile nazale şi sinusale în asociere cu tratamentul antibiotic de lungă durată, 

remaniat repetat.  
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ROLUL SPECIALISTULUI IN BOLI 

INFECTIOASE IN ASISTENTA 

PACIENTULUI CRITIC 

S. Rugină, Irina Magdalena Dumitru 

1Universitatea ”Ovidius” din Constanţa 
2Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 

Cuvinte cheie: pacient critic, infecţii asociate asistenţei medicale, tratament antimicrobian 

Specialiştii în boli infecţioase şi-au dovedit utilitatea şi eficienţa de-a lungul istoriei medicinii 

(eradicarea variolei, limitarea incidenţei poliomielitei, controlul principalelor boli cu 

contagiozitate  ridicată, etc.). Patologia infecţioasă actuală este într-o extindere îngrijorătoare 

datorită, în principal, “globalizării”, fapt ce confirmă actualitatea conceptului - “Infecţii fără 

frontiere”. În acest context a crescut consumul de substanţe antimicrobiene şi, în mod inerent, 

rata de rezistenţă a principalilor germeni patogeni implicaţi. Spitalele concentrează cel mai 

mare număr de germeni multirezistenţi, pacienţii şi personalul de îngrijire fiind expuşi în 

grade diferite riscului de a dobândi o infecţie asociată asistenţei medicale. Cel mai mare risc 

de infecţie îl au cei internaţi în serviciile de terapie intensivă, şi în mod cu totul deosebit, 

pacienţii aflaţi în stare critică. Abordarea pacientului critic într-o echipă multidisciplinară, 

din care nu trebuie să lipsească, încă de la început, medicul specialist în boli infecţioase, este 

imperios necesară. Participarea  acestuia trebuie să fie activă la evaluarea riscului infecţios 

iniţial, la elaborarea unui plan individual de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 

medicale, la stabilirea oportunităţii instituirii terapiei antimicrobiene, a recomandării şi 

conducerii tratamentului antiinfecţios. 
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THE ROLE OF INFECTIOUS DISEASE 

SPECIALIST IN CRITICAL PATIENT 

ASSISTANCE 

S. Rugină, Irina Magdalena Dumitru 

1”Ovidius” University of Constanta 
2Clinical Infectious Diseases Hospital 

Keywords: critical patient, healthcare associated infections, antimicrobial treatment 

Infectious disease specialists have proven their usefulness and effectiveness throughout the 

history of medicine (eradication of smallpox, limiting the incidence of poliomyelitis, control 

of major contagious diseases, etc.). Current infectious pathology is a worrying extension due 

mainly to "globalization" which confirms the current concept of "Infections Without Borders". 

In this context, the consumption of antimicrobial substances increased and, inherently, the 

resistance rate of the main pathogens involved. Hospitals concentrate the largest number of 

such multi-resistant germs, with patients and care workers being exposed to varying degrees 

of risk of getting a healthcare associated infection. The greatest risk of infection is experienced 

by those hospitalized in intensive care services, and in a very special way, patients in critical 

condition. The critical patient's approach to a multidisciplinary team, which should not be 

missed from the very beginning by a specialist in infectious diseases, is imperative. His 

participation must be active in the initial infectious risk assessment, when developing an 

individual plan to prevent infections associated with health care, to establish the opportunity 

to institute antimicrobial therapy, to recommend and to manage anti-infective treatment. 
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ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE ALE 
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Cuvinte cheie: rujeolă, epidemie, complicaţii 

Introducere: România continuă să fie în centrul atenţiei publice, datorită numărului mare 
de cazuri de rujeolă diagnosticate în ultimii ani, pe fondul unei acoperiri vaccinale 
semnificativ reduse. 

Material şi metodă: Studiu retrospectiv pe un lot de copii diagnosticaţi cu rujeolă, internaţi 
în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Dr. Victor Babeş”, Bucureşti, în perioada 
2017- 2018. 

Rezultate: Din totalul de 938 pacienţi diagnosticaţi cu rujeolă, 502 (53.51%) au fost de sex 
masculin. Rujeola a fost diagnosticată cel mai frecvent la copii cu vârsta cuprinsă în intervalul 
1-4 ani, într-un procent de 39.44%. De asemenea, peste un sfert dintre pacienţi (256, 27.92%) 
erau sugari. În ceea ce priveşte statusul vaccinal, peste jumătate dintre copii (51.27%) au fost 
nevaccinaţi cert. 

Complicaţiile virale au fost prezente la majoritatea pacienţilor sub forma unei pneumonii 
interstiţiale (76.43%). 130 copii (13.85%) au fost diagnosticaţi cu pneumonie bacteriană. 
Dintre aceştia, 27 (20.76%) au asociat şi insuficienţa respiratorie, necesitând corticoterapie, 
antibioterapie cu spectru larg şi oxigenoterapie. Majoritatea au avut evoluţie favorabilă, dar 8 
pacienţi au necesitat transfer în secţia de terapie intensivă pentru suport respirator, 
înregistrându-se 2 decese. Alte complicaţii infecţioase au fost: enterocolita (578, 61.62%), 
otita (131, 13.96%). Paraclinic, trombocitopenia în context intrainfecţios a fost prezentă în 314 
cazuri (33.47%), iar citoliza hepatică la 156 pacienţi (16.63%). 

Concluzii: Numărul cazurilor de rujeolă a fost semnificativ crescut în ultimii 2 ani, mai ales 
la copii cu vârsta până la 4 ani, asociind numeroase complicaţii cu evoluție favorabilă sub 
tratament adecvat.  
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1”Dr. Victor Babeş’’ Infectious and Tropical Diseases Clinical Hospital, Bucharest  
2University of Medicine and Pharmacy ”Carol Davilla”, Bucharest 

Keywords: measles, outbreak, complications 

Introduction: Romania was at the center of public attention, due to the large number of 

cases of measles diagnosed in the last years due to the continuous poor vaccination coverage. 

Material and method: Retrospective study, on a group of patients with measles, admitted 

to ”Dr. Victor Babeş” Infectious and Tropical Diseases Clinical Hospital, from Bucharest, 

between 2017 and 2018. 

Results: Out of the 938 patients, 502 (53.51%) were males. Most of them (39.44%) were 

children, between 1 and 4 year-old, Also, over a quarter of the patients (256, 27.92%) were 

infants. Regarding the vaccination history, more than half of the children (51.27%) were 

unvaccinated. Almost all of them developed viral complications, 76.43% being diagnosed with 

interstitial pneumonia Bacterial pneumonia was diagnosed in 130 patients (13.85%). Out of 

them, 27 (20.76%)  were also associated with respiratory failure requiring, corticotherapy, 

broad spectrum antibiotics and oxygen therapy. 8 patients required transfer to the pediatric 

intensive care unit for respiratory support, and 2 died. Other complications were: enterocolitis 

(578, 61.62%) otitis (131, 13.96%). Thrombocytopenia was present in 314 (33.47%) cases while 

156 (16.63%) patients developed liver cytolysis. 

Conclusion: The number of patients diagnosed with measles in the last 2 years registered 

an alarming increase, especially in children under 4 year-old, with a high number of 

complications with favourable evolution under treatment.  
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Cuvinte cheie: meningococcemie, frotiu, sânge  

Meningococcemia este o infecție bacteriană severă definită ca diseminarea meningococilor în 

torentul sanguin, însoțită sau nu de meningită; diagnosticul etiologic se stabilește prin 

hemocultură. 

Cazul pacientei A. A., 15 ani, debutează atipic, fiind internată cu suspiciune de infecție urinară 

și colică renală stângă în Spitalul Județean de Urgență din Vaslui. Hemoleucograma efectuată 

la internare indică leucocitoză și neutrofilie. La apariția erupţiei peteşial purpurice se instituie 

tratament intravenos cu Penicilină G. După intubare oro-traheală este transferată la Spitalul 

Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași, secția Terapie Intensivă. Se recoltează produse 

patologice pentru examene microbiologice (hemoculturi, exsudat faringian, exsudat nazal). 

Examenele hematologice și cele biochimice indică evoluția gravă a cazului. 

Examenul morfologic al frotiurilor din sânge periferic colorate May-Grünwald Giemsa și, 

respectiv Gram, decelează modificări hematologice (trombocitopenie severă cu anizocitoză 

plachetară, leucocite cu reacție leucemoidă mieloidă, cu devierea formulei leucocitare până la 

stadiul de mielocit neutrofil) și prezența de diplococi gram-negativi în ”boabă de cafea” 

intracitoplasmatici. Culturile tuturor produselor patologice recoltate au rămas negative. 

În concluzie, diagnosticul rapid al meningococcemiei poate fi stabilit prin bacterioscopie pe 

frotiul de sânge periferic. 
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Keywords: meningococcemia, smear, blood 

Meningococcemia is a severe bacterial infection defined as the dissemination of meningococci 

in the blood stream, whether or not accompanied by meningitis; the etiological diagnosis is 

established by blood culture. The case of A. A., 15 years old, starts atypically, being 

hospitalized with suspicion of urinary infection and left kidney colic in the County Emergency 

Hospital in Vaslui. The hemoleucogram on admission indicates leukocytosis and neutrophilia. 

At the onset of peptic purpura rash, intravenous treatment with Penicillin G is instituted. After 

oro-tracheal intubation, is transferred to the Clinical Hospital of Infectious Diseases "St. 

Parascheva" Iaşi, Intensive Care Unit. Pathological products are collected for microbiological 

examinations (hemocultures, pharynx exsudate, nasal exudate). Hematological and 

biochemical examinations indicates the serious evolution of the case. Morphological 

examination of peripheral blood smears stained May-Grünwald Giemsa or Gram reveals 

haematological (severe thrombocytopenia with platelet anisocytosis, myeloid leukemia 

reaction leukocytes with deviation of the leukocyte to neutrophil myelocytic stage) and the 

presence of gram-negative intracytoplasmatic diplococci "coffee beans". Cultures of all 

harvested pathological products remained negative. In conclusion, the rapid diagnosis of 

meningococcemia can be established by bacterioscopy on the peripheral blood smear. 
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Cuvinte cheie: proteina C reactivă, streptococ beta-hemolitic, infecție 

Introducere: Proteina C reactivă (CRP) este o proteină serică de fază acută care activează 

complementul şi este secretată de ficat ca răspuns la citokinele inflamatorii. Nivelurile CRP 

cresc rapid după lezarea tisulară ca răspuns la inflamaţie și infecție şi scad odată cu rezolvarea 

stării.  

Material şi metodă: Am analizat 230 de pacienţi confirmaţi microbiologic cu streptococ β-

hemolitic (SBH) de grup A,C,G în exsudatul faringian, internaţi în Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi între 1.07-31.12.2018, pentru care am coroborat markeri de 

inflamaţie (CRP, număr de leucocite, fibrinogen) cu diagnosticul clinic. 

Rezultate: Doar 155 (67,4%) pacienți au avut diagnostic confirmat de angină streptococică 

sau scarlatină. 72,2% dintre pacienţi au fost diagnosticaţi cu infecţie cu SBHA, respectiv 14,2% 

cu SBHC şi 13,5% cu SBHG. 75 pacienți au fost purtători sănătoşi de SBH: 23,8% dintre 

pacienţii cu culturi pozitive pentru SBHA, respectiv 60,7% şi 22,2% pentru SBHC şi SBHG. 

90,9% dintre pacienţii cu infecţie cu SBHC au avut valori CRP peste 50 mg/L, în timp ce 

38,4%, respectiv 23,8% dintre cei infectaţi cu SBHA, respectiv SBHG au avut astfel de valori. 

Doar 52,3% dintre pacienţii infectaţi cu SBHG au avut CRP peste 5 mg/L. 

Concluzii: 1. Cele mai frecvente infecţii faringiene streptococice au fost cu SBHA, urmat de 

SBHC și SBHG. 2. Valorile CRP la pacienţii cu infecţii cu SBHC sunt mai frecvent peste 50 

mg/L decât la cei cu SBHA sau SBHG. 3. Portajul faringian de SBHC este cel mai frecvent. 4. 

Răspunsul inflamator la SBHG este scăzut. 
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Keywords: C-reactive protein, beta-hemolytic streptococcus, infection 

Introduction: C-reactive protein (CRP) is an acute-phase serum protein that activates the 

complement. It is secreted by the liver in response to inflammatory cytokines. CRP levels 

increase rapidly after tissue damage in response to inflammation and infection and decrease 

with the resolution of the condition. 

Material and method: We analyzed 230 patients that had positive cultures of the 

pharyngeal exudate with group A, C or G β-hemolytic streptococci, admitted to the Clinical 

Hospital of Infectious Diseases "St. Parascheva" Iaşi between 1.07-31.12.2018, for which we 

have corroborated inflammation markers (CRP, leucocyte count, fibrinogen) with clinical 

diagnosis. 

Results: Only 155 (67.4%) patients were confirmed with streptococcal angina or scarlet 

fever. 72.2% of the patients have been diagnosed with group A streptococcus (GAS) infection, 

14.2% with GCS and 13.5% with GGS infection. 75 patients were healthy carriers of β-

hemolytic streptococci: GAS was isolated from 23.8%, respectively, GCS from 60.7% and GGS 

from 22.2% patients. In 90.9% of GCS infections CRP values were above 50 mg/L, while 

38.4% and, respectively, 23.8% of those infected with GAS or GGS have such values. In only 

52.3% GGS patients CRP was above 5 mg/L. 

Conclusions: 1. The most common streptococcal pharynx infections were with GAS, 

followed by GCS and GGS. 2. CRP values in patients with GCS infection are more often above 

50 mg/L than in those with GAS or GGS infections. 3. Pharyngeal GCS carriage is the most 

common. 4. The inflammatory response to GGS is low. 
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Cuvinte cheie: scarlatina, streptococ, copii 

Introducere: Infecţia cu Streptococ beta hemolitic de grup A la nivelul populaţiei pediatrice 
este frecvent întâlnită. 

Material şi metodă: Studiu retrospectiv pe un lot de copii diagnosticaţi cu infecţie cu 
Streptococ beta hemolitic de grup A, internaţi în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale 
”Dr. Victor Babeş” Bucureşti, în anul 2018. 

Rezultate: Din totalul celor 163 pacienţi, 93 (56.36%) au fost de sex masculin. Grupele de 
vârstă cel mai frecvent afectate au fost 5-9 ani (45.45%), respectiv 1-4 ani (37.57%). Majoritatea 
pacienţilor proveneau din mediul urban (68.48%). Sezonul rece a înregistrat o frecvenţă 
crescută cu 2/3 din cazurile  diagnosticate. Simptomatologia a debutat cu febră la aproape toţi 
copiii (86%), odinodisfagia fiind prezentă la 46% din cazuri. Cel mai frecvent pacienţii au avut 
exudatul faringian pozitiv pentru streptococul beta hemolitic grup A, iar în 27 de cazuri 
streptococul a fost prezent şi în exudatul nazal. 71.5% din pacienţi au prezentat  erupţie 
micropapulo-eritematoasă fiind diagnosticaţi cu scarlatina. Patologia asociată cel mai frecvent 
a fost enterocolita în 21 de cazuri; 5 copii au fost diagnosticaţi cu otită. Majoritatea pacienţilor 
au primit tratament intravenos cu Penicilina G sau cu cefalosporină în caz de alergie la cea 
dintâi. Evoluţia a fost favorabilă în toate cazurile cu negativarea exudatelor de control. 

Concluzii: Infecţia cu Streptococ beta hemolitic de grup A este frecventă la copii odată cu 
intrarea în colectivitate, fiind favorizată de sezonul rece. Iniţierea precoce şi corectă a unui 
tratament adecvat este utilă în limitarea răspândirii infecţiei şi în prevenirea complicaţiilor. 
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Introduction: Group A beta-hemolytic Streptococcus infection is common in the pediatric 
population. 

Material and method: Retrospective study, on a group of children with Group A beta-
hemolytic Streptococcus infection, admitted to ”Dr. Victor Babeş” Infectious and Tropical 
Diseases Clinical Hospital, from Bucharest, in 2018. 

Results: Out of the 163 patients, 93 (56.36%) were males. Most of them (45.45%) were 
children, between 5 and 9 year-old and 1 and 4 year-old (37.57%). Most patients came from 
urban areas. The cold season recorded an increased frequency of 2/3 of the diagnosed cases. 
Symptomatology started with fever in almost all children (86%), odinodisphagia being present 
in 46% of cases. Most frequent patients had pharyngeal exudates positives for beta hemolytic 
streptococcal group and in 27 cases the streptococcus was also present in the nasal exudate. 
71.5% of patients had micropapulo-erythematous rash being diagnosed with scarlet fever. The 
most commonly associated pathology was enterocolitis in 21 cases, while 5 children were 
diagnosed with otitis. Most patients received intravenous penicillin G or cephalosporin in case 
of allergy to the first one. Evolution was favourable in all cases with negative control exudates. 

Conclusion: Infection with Group A beta-hemolytic Streptococcus is common in children 
with entry into the community, being favoured by the cold season. Early and proper initiation 
of appropriate treatment is useful in limiting the spread of infection and preventing 
complications. 
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BOALA STILL - CAUZA DE SINDROM 

FEBRIL PRELUNGIT 

A. Vâță
1,2

, M. Pulbere
2
, D. Teodor

2
, C. Manciuc

1,2
, I.A. Vlăduțu

4
, A. Burlui

1,3
, 

C. Ioniţă
3
, E. Rezuș

1,3
 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” 

3Clinica Reumatologie I - Spitalul Clinic de Recuperare Iași, România 
4Clinica Medicală - Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon” Iași, România 

Cuvinte cheie: rash, sindrom febril, feritină 

Boala Still a adultului este o afecțiune inflamatoare sistemică rară, cu debut acut și etiologie 

necunoscută, caracterizată prin asocierea unei triade clinice: febră înaltă, rash cutanat și 

afectare articulară (artralgii sau artrite) și o triadă biologică: creșterea concentrației serice de 

feritină cu o proporție scăzută a feritinei glicozilate, leucocitoză cu neutrofilie și valori serice 

crescute ale enzimelor hepatice.  

Vom prezenta cazul unui bărbat care se internează pentru febră la domiciliu însoțită de 

apariția tranzitorie a unui exantem roz-somon și mialgii generalizate cu pierderea progresivă 

a autonomiei atât în interior cât și pentru deplasare. Pacientul menține aceeaşi 

simptomatologie sub diverse scheme antibiotice. Având în vedere excluderea unor patologii 

de natură infecțioasă, autoimune și îndeplinirea criteriilor lui Yamaguchi și Fautrel se 

stabilește diagnosticul de boala Still a adultului. Boala Still rămâne o patologie al cărei 

diagnostic se stabilește preponderent clinic, fiind unul de excludere și care necesită o abordare 

multidisciplinară. 
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