


 

 
 
 
 

SARS-COV-2 
Provocarea Începutului de 

Mileniu 3  
 

Ediţia a VI-a 
 
 
 

EDITORI: 

Carmen Manciuc 
Mihaela-Cătălina Luca 

Carmen-Mihaela Dorobăţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITURA “GR. T. POPA” UMF IAŞI 
2020  



 
 
 
 
 
 
Referenţi ştiinţifici: 
 

PROF. UNIV. DR. CĂTĂLINA ARSENESCU- GEORGESCU 
U.M.F. “GRIGORE T. POPA” IAŞI 
 
PROF. UNIV. DR. EUGEN TÂRCOVEANU 
U.M.F. “GRIGORE T. POPA” IAŞI 

 
 
Editura “Gr. T. Popa” UMF Iaşi 
Str. Universităţii nr. 16 
 
Editura “Gr. T. Popa” UMF Iaşi este acreditată CNCSIS – Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior 
 
Toate drepturile asupra acestei lucrări aparţin autorului şi Editurii “Gr. T. 
Popa” UMF Iaşi. Nici o parte din acest volum nu poate fi copiată sau transmisă 
prin nici un mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopierea, fără 
permisiunea scrisă din partea autorului sau a editurii. 
 

 

Tiparul executat la Tipografia Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi 
str. Universităţii nr. 16, cod 700115, Tel. 0232 301678 

 

  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
3 

CUPRINS 

 
LUCRĂRI SARS-COV-2 ..................................................................................... 9 
Aspecte particulare ale COVID-19 la copii în județul Mureș în sezonul 
primăvară/vară 2020 (studiu preliminar) ..................................................................................... 10 

A.V. Andrejkovits, Erzsébet Iringó Zaharia Kézdi, Adrienne Horvath,  Anca-Meda Georgescu 

Infecția cu SARS-CoV-2 la copiii din Dobrogea ...................................................................... 20 
Claudia Simona Cambrea, Elena Cucli, Raluca Mihai, Mihaela Mavrodin, Aura Gherghina,  
Ana Maria Iancu, Georgiana Enache, Consuela Marcaș, Simona Diaconu 

Aspecte epidemiologice și clinice în infecția cu Sars-CoV-2 la un lot   
de pacienți internați într-un spital de suport ieșean ....................................................... 28 

Letiția-Doina Duceac, Lucian Eva, Marius Gabriel Dabija, Mihaela-Dana Turliuc,   
Bogdan Costăchescu, Alin Constantin Iordache 

Factori de prognostic nefavorabil în infecția cu Sars-CoV-2 .................................... 36 
Irina Magdalena Dumitru, Roxana Carmen Cernat, Carmen Ilie Șerban, Andra Elena Petcu, 
Aurelia Hangan, Lucia Zekra, Sorin Rugină 

Infecție cu virusul Sars-CoV-2 la o pacientă seropozitivă HIV neaderentă  
la medicația antiretrovirală – prezentare de caz ................................................................ 43 

Andrea Incze, Erzsebet Iringo Zaharia Kezdi, Cristina Gîrbovan,  A.V. Andrejkovits 

Managementul infecţiei cu SARS-CoV-2 la pacienţii hemodializaţi ......................... 49 
Isabela Ioana Loghin, Oana Manuela Secrieru, Adriana Florina Bahnă, Irina Nistor,  
Raluca Adămiţă Bugeac, Cristina Nicolau, L.J. Prisăcariu, Silvia Cușai, Teodora Joghiu,  
F. Roșu, Carmen Mihaela Dorobăţ 

Manifestări dermatologice și infecția SARS-COV-2 ............................................................. 56 
Mihaela Cătălina Luca, Andrei Vâţă, Ioana Forina Mihai, Erika Irimie, Roxana Palade,  
Natalia Cucos, A. Miroiu, Alina Andreea Macovei, Ioana Grecu, Maia Pulbere, Camelia Polocoser, 
Ștefana Luca, Ioana Harja-Alexa, Ioana Hunea 

Medicația Anti IL-6 în tratamentul cazurilor severe/critice de COVID-19 ........ 63 
Egidia Miftode, Maria Obreja, Oana Stămăteanu, Larisa Miftode, Daniela Leca,  
Olivia Dorneanu, Claudia Plesca, Ioana Hunea, Camelia Bucur, Tudorița Părângă,   
Cristian Prepeliuc, Ilinca Comănescu, Florin Rosu,  Aida Bădescu,  Irina Dima 

  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
4 

Complicații tromboembolice la pacienții COVID – 19 ......................................................... 72 
Ioana Florina Mihai, A. Vâţă, Georgiana Enache Leonte, Erika Irimie, Roxana Palade,  
Natalia Cucos, A. Miroiu, Andreea Macovei,  Camelia Polocoser, Ștefana Luca, Ioana Hunea, 
Carmen Manciuc,  Mihaela Cătălina Luca 

Debutul digestiv în patologia COVID – 19 ....................................................................................... 76 
Ioana Florina Mihai, Ioana Hunea, Alina Andreea Macovei,  Alexandra Lacătuşu, C. Eva,  
Cristina Vasilescu, Manuela Ştefan,  Mihaela Cătălina Luca, Carmen Manciuc 

Manifestări cutanate la pacienții cu infecția SARS-CoV-2. 
Noutăți din literatură............................................................................................................................ 80 

Maia Pulbere, Cristina Vasilescu, Alexandra Lăcătuşu, Carmen Manciuc, Cătălina Mihaela Luca,  
Andrei Vâță, Aida Badescu 

Caz nou seropozitiv HIV care asociază și tuberculoză pulmonară -  
în contextul epidemiologic actual (COVID-19) ...................................................................... 85 

Oana Manuela Secrieru, Isabela Ioana Loghin, Adriana Florina Bahnă, Raluca Andreea Adămiță 
Bugeac, Irina-Margareta Nistor, Irina Cristina Nicolau, Liliana Sârbu, L.J. Prisacariu,  
Carmen Mihaela Dorobăţ 

Hipertensiunea arterială şi infecţia Sars-CoV-2 – noutăţi fiziopatogenice ....... 90 
Manuela Ştefan, Ioana Harja, Cristina Vasilescu, Alexandra Lăcătuşu, Carmen Arteni,  
Ioana Mihai, C. Eva, Carmen Manciuc 

Implicarea psihologului alături de specialistul infecționist  
în managementul pacientului SARS-CoV-2 pozitiv .............................................................. 101 

Cristina Vasilescu, Marcela Rășcanu, Alexandra Lăcătușu, Carmen-Mihaela Arteni,  
Manuela Stefan, C. Eva, M. Sapaniuc, Carmen Manciuc 

Infecția SARS-CoV-2 la pacientul hemodializat - un caz deosebit ........................... 107 
Cristina Vasilescu, Manuela Ștefan, Alexandra Lăcătușu, Carmen-Mihaela Arteni,  
Cătălina Mihaela Luca, Carmen Manciuc, Andrei Vâță,  Ioana Alina Harja-Alexa 

Sindrom febril prelungit la pacient imunodeprimat și infecție SARS-CoV-2 ... 113 
Cristina Vasilescu, Carmen Manciuc, Manuela Ștefan, Alexandra Lăcătușu,  
Claudia-Elena Pleșca, Georgiana Enache-Leonte, Cristina Petrovici,  Ioana-Maria Hunea,  
Ioana Alina Harja-Alexa 

LUCRĂRI VARIA ..............................................................................................119 
Noutăţi în patogenia și tratamentul leptospirozei - analiza cazurilor 
internate în clinica de boli infecţioase iaşi 2018-2019 .................................................... 120 

Carmen-Mihaela Arteni, Manuela Ştefan, Cristina Vasilescu,  Carmen Manciuc 

Probleme de diagnostic și tratament în meningita limfocitară ............................. 129 
Adriana-Florina Bahnă, Isabela-Ioana Loghin, Raluca-Andreea Adămiță-Bugeac,  
Irina-Margareta Nistor, Oana-Manuela Secrieru, Irina-Cristina Nicolau, L.J. Prisăcariu, 
Carmen-Mihaela Dorobăț 



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
5 

Provocări ale infecţiei cu toxoplasma gondii la pacientul HIV-pozitiv ........... 134 
Adriana Bahnă, Carmen-Mihaela Dorobăţ, L. Prisacariu, Cristina Nicolau, Isabela Loghin, 
Alexandra Lăcătuşu, Carmen Manciuc 

Update în infecţiile cu citomegalovirus şi toxoplasma gondii  
la pacientul HIV-pozitiv ....................................................................................................................... 140 

Adriana Bahnă, Carmen Mihaela Dorobăţ, Alexandra Lacatuşu, L. Prisacariu, Cristina Nicolau, 
Isabela Loghin, Carmen Manciuc 

Evaluarea scorurilor de risc la pacientul cirotic cu comorbidităţi ................. 147 
Nicoleta Dima, Ana-Roxana Gănceanu Rusu, Minela Aida Mărănducă, Andreea Clim,  
Ana-Maria Pop, Ciprian Rezuş 

Abordul interdisciplinar în sepsis ................................................................................................ 157 
Ana-Roxana Gănceanu Rusu, Nicoleta Dima, Minela Aida Mărănducă, Andreea Clim,  
Ana-Maria Pop, Ciprian Rezuş 

Boala diareică acută la copilul de vârsta 0-7 ani ............................................................... 166 
Alexandra Lacătuşu, Cristina Vasilescu, Ioana Alina Harja-Alexa, C. Eva, Ioana Mihai,  
Manuela Stefan, Carmen Arteni, Carmen Manciuc 

Meningită acută la un copil în vârstă de 9 ani întors din Italia –  
caz clinic ........................................................................................................................................................ 173 

Daniela Leca, Delia Luchian, Claudia Pleşca, Aida Bădescu,  Georgiana Chiribuc,  
Larisa Miftode, Tudoriţa Părângă, Camelia Polocoşer, Egidia Miftode 

Managementul interacțiunilor medicamentoase în infecțiile severe ................. 179 
Cătălina Mihaela Luca, Maria Ioana Hunea, Ioana Alina Harja-Alexa,  Ioana Florina Mihai, 
Natalia Cucos, Carla Preda, Egidia Gabriela Miftode 

Managementul nou-născutului şi sugarului expus infecţiei HIV conform 
recomandărilor ghidurilor internaţionale Paediatric European Network 
for Treatment of Aids (PENTA), World Health Organization (WHO), 
Department of Health and Human Services (DHHS) şi British HIV  
Association (BHIVA). Update 2020 .................................................................................................... 189 

Mariana Mărdărescu, Cristina Cernat 

Profilul de sensibilitate al enterobacteriilor implicate in infecții  
de tract urinar în 2018 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași ............... 206 

Ionela-Larisa Miftode, E. Năstase, Oana Stămăteanu, Felicia Trofin, Tudorița Parângă,  
Ioana Hunea, Egidia Miftode, Olivia Dorneanu 

Cercetări recente și descoperiri legate de antibioticoterapie ................................. 218 
C. Romanescu, Ina Stratan, Cristina Vasilescu, Carmen Manciuc 

  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
6 

Afectarea multiorganică a pacientului HIV/SIDA în unitățile de terapie 
intensivă .......................................................................................................................................................... 225 

Florin Roşu, Victor Dorobăţ, Carmen Dorobăţ 

Infecția cu Clostridium Difficile – analiza cazurilor internate în Clinica  
de Boli Infecțioase “sf. Parascheva” Iași în anul 2019 la adultul peste 65 ani ... 234 

Cristina Vasilescu, Manuela Ștefan, Ioana Alina Harja-Alexa,  Alexandra Lăcătușu, D.C. Gavril, 
C. Romanescu, Carmen Manciuc 

Rezumate SARS-CoV-2 ...............................................................................241 
Utilizarea vitaminei C în infecţia COVID-19: între mit şi realitate ........................ 242 

Manuela Arbune 

coagularea intravasculară diseminată - complicație la distanță  
în infecția cu SARS-COV-2 .................................................................................................................... 244 

N. Baloșeanu, S.G. Smâdu, A.M. Veja, L.S. Giuroiescu, C. S. Barbulescu,  A.S. Florescu,   
G.S. Gherlan 

Infecția cu SARS-CoV-2 la copil ....................................................................................................... 246 
Florentina Dumitrescu 

COVID -19 - Urgență și provocare .................................................................................................. 247 
Georgiana Enache-Leonte, Dumitrița Dodu, Ioana Harja-Alexa,  M. Hurmuzache,  
Ioana Florina Mihai, I. Strelțov, Mihaela Cătălina Luca 

DINAMICA INFECŢIEI CU SARS-CoV-2 ÎN SPITALUL “DR.V. BABEŞ” TIMIŞOARA ....... 248 
V. Lāzureanu, A. Marinescu, M. Cialma, T. Moisil, V. Musta, M. Cerbu, N. Nicolescu, R. Laza,  
T. Cuţ, A. Herlo 

Infecţia cu SARS-COV-2 la pacienţii hipertensivi ................................................................. 249 
Isabela Ioana Loghin, Oana Manuela Secrieru, Adriana Florina Bahnă,  Irina Nistor, C. Eva, 
Cristina Nicolau, L. Prisacariu, Carmen Dorobăţ 

Epidemiologie și sănătate mentală în timpul pandemiilor ........................................... 251 
Alina Manole, Shiraz Ul Hasan 

Medicația Anti IL-6 în tratamentul cazurilor severe/critice de COVID-19 ...... 253 
Egidia Miftode, Maria Obreja, Oana Stămăteanu, Larisa Miftode, Amalia Timpau, Fl. Roșu, 
Daniela Leca, Olivia Dorneanu, Claudia Pleșca, Ioana Hunea, Tudorița Paringa, Irina Dima 

  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
7 

Evolution of COVID-19 in pregnant women .......................................................................... 255 
Adela Neculai, Şt. Lazăr, Loredana Muşetescu, Ariana Marcu, Simina Dinu, Sorina Vasile, 
Carmen Apostol, Andra Cîmaru, M. Şerbanoiu, E. Ceauşu,  S. Florescu 

Dificultăți de diagnostic și evoluție particulară într-un caz de infecție  
cu SARS-CoV-2, formă critică, cu complicații severe respiratorii ........................... 257 

Valentina Negrea, Bianca Grigorescu, Lavinia Codarcea Rusu,  Anca Meda Georgescu 

Actualități privind patogeneza sindromului sever de insuficiență 
respiratorie acută indusă de infecția cu Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) și noi 
date privind morfologia, organizarea genomică și replicarea virusului ......... 259 

L. Negruțiu 

SARS-COV-2 și limitele medicinii. Necunoscute în interpretarea  
parametrilor de laborator................................................................................................................. 261 

Maria Obreja, F. Roșu, Olivia Dorneanu, M. Hurmuzache,  Oana Stămăteanu, Claudia Pleșca, 
Egidia Miftode 

Manifestările neurologice ale SARS-COV-2 pe un lot de pacienți din  
Spitalul de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași ................................................................. 262 

Tudorița-Gabriela Părângă, Claudia-Elena Pleșca, Maria Obreja,  C.S. Prepeliuc, Larisa Miftode, 
Ioana Hunea, Daniela Leca,  Georgiana Enache-Leonte, Olivia Dorneanu,  
Egidia-Gabriela Miftode 

INFECŢIILE ASOCIATE ÎNGRIJIRILOR MEDICALE. EVALUAREA RISCULUI  
INFECŢIOS ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ .............................................................................................. 263 

S. Rugină 

Reacție leucemoidă asociată infecției cu SARS-CoV-2 - Prezentare de caz ........ 265 
Lidia Oana Stămăteanu, Maria Obreja, Ionela Larisa Miftode, Claudia Elena Pleșca,  
Fl. Roșu, Olivia Dorneanu, Egidia Miftode 

Aspecte clinico-epidemiologice la copiii diagnosticați cu infecție cu SARS 
COV2 internați în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale  
“Dr. Victor Babeș” ....................................................................................................................................... 266 

Andreea Florentina Stoenescu, Geta Vancea, Cristina Iordache,  Eugenia Ungureanu,  
Dana Ispas, Nicoleta Voicu-Parvu, Nicoleta Tudor, Gabriela Scurtu, Andreea Popica,  
Gabriela Precup, Ruxandra Horghidan, Raluca Popescu, Claudia Chirila, Daniela Grozavu,  
P. Calistru, E. Ceausu, Simin Florescu 

Bolile infecțioase la înălțime –  o poveste modernă......................................................... 270 
Andrei Vâță, Maria Obreja, Larisa Miftode, Georgiana Enache,  Ioana Florina Mihai,  
Cătălina Mihaela Luca 

Caz clinic COVID-19 sindrom umoral inflamator persistent .................................... 272 
Nicoleta Dorina Vlad, Roxana-Carmen Cernat 



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
8 

Rezumate Varia .............................................................................................273 
Meningoencefalita mixtă (fungică şi tuberculoasă) la un pacient  
HIV pozitiv cu imunodepresie severă............................................................................................ 274 

Eugenia-Andreea Marcu, Florentina Dumitrescu, Loredana Tepelus 

The long way to undetectable=untransmissible of HIV perinatally infected 
children The experience of the National Institute for Infectious Diseases 
“Prof. Dr. Matei Bals” ............................................................................................................................... 276 

Mariana Mărdărescu, Cristina Petre, Rodica Ungurianu, Alina Cibea,  Marina Popov,  
Carina Matei, D. Otelea, Tatiana Colțan, C. Anghelina,  M. Mitran, Alexandra Mardarescu 

Women and HIV infection in Eastern and Central Europe ......................................... 277 
Mariana Mărdărescu 

Profilul de sensibilitate al enterobacteriilor implicate in infecții  
de tract urinar în 2018 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași ............... 279 

Ionela-Larisa Miftode, E. Nastase, Felicia Trofin, Maria Obreja,  R.S. Miftode, Claudia Pleșca, 
Egidia Miftode, Olivia Dorneanu 

Endocardita stafilococică la pacientul tânăr -  o poveste cu final fericit .. 281 
Claudia Elena Pleşca,  Maria Obreja, Ioana Alina Alexa-Harja, Mihaela-Cătălina Luca,  
Larisa Miftode, Tudorita Gabriela Părângă, Oana Lidia Stămăteanu, Delia Luchian,  
Camelia Bucur, Simona Apostu, Isabela Loghin, Simona Constantinescu, Daniela Leca,  
Egidia Gabriela Miftode 

Multidisciplinarity in septic osteoarthritis ........................................................................ 282 
Nicoleta Dorina Vlad, Valeriu Gheorghita 

Index de autori ........................................................................................................................................... 282 
 
 

 

  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
9 

 

 

 

 

 

LUCRĂRI SARS-COV-2 

  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
10 

Aspecte particulare ale COVID-19 la 

copii în județul Mureș în sezonul 

primăvară/vară 2020 (studiu preliminar) 

A.V. Andrejkovits1, Erzsébet Iringó Zaharia Kézdi1, Adrienne Horvath2,  
Anca-Meda Georgescu1 

1Clinica de Boli Infecțioase I Tg-Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, UMFST G.E. Palade 
2Clinica Pediatrie II Tg-Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș, UMFST G.E. Palade 

REZUMAT 

Introducere: Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemia cu noul coronavirus 
în 11 martie anul curent. Până la ora actuală, această infecție virală emergentă a afectat peste 11 
milioane de persoane / 500.000 decese, formele severe cu mortalitate predominând net la adulți. 
Numărul cazurilor pediatrice raportate indiferent de zona geografică este de 1-2%, majoritatea 
fiind forme clinice ușoare/medii. 
Material și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv transversal pe un lot de 15 pacienți cu 
COVID-19, cu vârsta sub 18 ani (extreme 7 luni - 17 ani), 8 de sex feminin, internați la Clinica de 
Boli Infecţioase I Târgu Mureș, în perioada 01.03–30.06.2020. Am urmărit aspecte 
epidemiologice, clinice, biologice, terpeutice și evolutive. 
Rezultate: Epidemiologic: toți pacienții au contactat boala comunitar, 12 pacienți au fost contacți 
apropiați, cu expunere directă neprotejată, dintre care 10 în cadrul familiei. Antecedente 
patologice: hipertensiune arterială și amigdalectomie la câte un pacient; cele mai frecvente 
manifestări clinice: subfebrilitate/febră - 10 pacienți (66,66%), tuse – 5 pacienți (33,33%), greturi 
și vărsături - 3 pacienți (20%), rinoree și scaune diareice la câte 2 (13,3%), respectiv dispnee și 
anosmie la câte 1 pacient (6,6%). Forme clinice: 3 forme asimptomatice (20%), 8 forme ușoare - 
infecție acută a căilor respiratorii superioare (53,3%) și 4 forme ușoare/medii (26,6%) - pneumonie 
subclinică. Modificările de laborator: proteina C reactivă crescută s-a constatat la 7 pacienți; 
niciun pacient nu a prezentat modificări patologice ale hemogramei (linia leucocitară, 
trombocitară). Evoluția clinică a fost favorabilă, sub tratament antiviral cu Kaletra (11 pacienți) 
și/sau simptomatic. Bolnavii s-au externat după două teste ARN SARS-CoV-2 RT-PCR negative, în 
medie după 18/19 zile de internare. 
Concluzii: Toate cazurile pediatrice de COVID-19 au fost comunitare. Majoritatea formelor clinice 
au fost ușoare. Simptomatologia predominantă constă în febră, tuse și tulburări gastrointestinale. 
Nu am constatat modificări biologice caracteristice. Evoluția cazurilor a fost favorabilă. 

 
ABSTRACT 

PARTICULAR ASPECTS OF COVID-19 IN CHILDREN ADMITTED IN MUREȘ 
COUNTY ON SPRING/SUMMER OF 2020 (PRELIMINARY STUDY) 

Introduction: World Health Organization on March 11, 2020 has declared a global pandemic of 
coronavirus disease (COVID-19). According to official statistics, more than 11 million cases have 
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been confirmed, with over 500.000, predominant adult deaths. The number of reported pediatric 
cases are between 1-2% worldwide, the majority with mild/moderate clinical forms. 
Material and methods: From March 1 to June 30 of 2020, we retrospectively reviewed the 
medical records of 15 pediatric laboratory-confirmed COVID-19 patients (7 month-17 years), 8 
females, admitted to 1st Infectious Disease Clinic, Târgu Mureș. We reviewed: epidemiological, 
clinical, therapeutical, paraclinical datas and outcome characteristics. 
Results: Epidemiologic: at all patients the infection was community-transmitted, 12 were in 
contact with direct exposure to COVID-19, without any protection, 10 were household contacts of 
adults. Medical history: one patient had hypertension and one had amigdalectomy. Most common 
clinical features were: fever at 10 patients (66,66%), cough at 5 (33,33%), 3 patients (20%) 
presented nausea and vomiting, two (13,3%) rhinorrhea and diarrhea, one dyspnea and one 
anosmia. Clinical types: asymptomatic 3 (20%), acute upper respiratory tract infection 8 (53,3%), 
mild/moderate – subclinical pneumonia had 4 (26,6%). Laboratory findings: 7 patients had 
increased C reactive protein, no one had modified blood count components (leukocyte or 
thrombocyte lines). All of them had a good prognosis with antiviral Lopinavir/ritonavir (11 
patients) and/or symptomatic treatment. Patients were discharged after two negative RNA SARS-
CoV-2 RT-PCR test, in average 18/19 days. 
Conclusions: All of pediatric COVID-19 cases were community-acquired. The majority of clinical 
course were mild. The most common symptoms were: fever, cough, gastrointestinal disorders, 
without a clear pattern of changed laboratory modifications, with good clinical outcome. 
 

INTRODUCERE 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemia cu noul coronavirus 
(SARS-CoV-2) în 11 martie anul curent. Până la ora actuală această infecție virală emergentă 
a afectat 11 milioane de persoane (din care 534.588 decese) pe cele cinci continente, atât 
adulți, cât și copii. Conform datelor din literatura de specialitate în Statele Unite ale Americii, 
1,7% din 149.082 pacienți au fost pediatrice (persoane cu vârsta sub 18 ani), în Italia 1.2% (din 
22.512) [1,2]. În China din 44 672 cazuri confirmate 1-2% au fost pediatrice (90% forme 
ușoare sau moderate). La Clinica de Boli Infecțioase nr. I, Spitalul Clinic Județean Mureș, Tg. 
Mureș, din 1 martie, până în 30 iunie anul curent, din cei 303 bolnavi confirmați cu COVID-
19, 15 au avut vârsta sub 18 ani (4,9%). Numărul scăzut de COVID-19 pediatric este explicabil 
prin predominența formelor clinice asimptomatice, ușoare (cu febră, tuse, rinoree sau 
tulburări gastrointestinale), care scapă diagnosticului dar au o mare importanță 
epidemiologică în răspândirea infecției [3]. Majoritatea infecțiilor provin din focare familiale. 
Se consideră particular faptul că la această categorie de bolnavi excreția virală poate fi 
prelungită, SARS-CoV-2 a fost evidențiat și din materiile fecale ale bolnavilor chiar după 4 
săptămâni de la debutul simptomelor [4]. Capacitatea de transmitere a infecției pe cale fecal-
orală în această perioadă nu afost încă clarificată. Perioada de incubație a infecției este ca la 
adulți, în medie 14 zile [5]. Formele clinice simptomatice sunt cele respiratorii (infecție acută 
a căilor respiratorii superioare, asociată sau nu cu pneumonie) respectiv digestive 
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(gastroenterocolite). Evoluția severă cu pneumonie complicată, sindrom inflamator 
multisistemic pediatric (PIMS-TS), sindrom Kawasaki-like – reacția postvirală imunologică, 
este rară [6]. Diagnosticul se bazează pe evidențierea materialului genetic al virusului din 
secreția nazo-faringeană prin metoda RT-PCR (Kit GeneFinder COVID-19 Plus RealAmp, 
sistem Quantstudio 5 Realtime PCR). Particularitățile COVID-19 la copii ne-a determinat să 
inițiem un studiu, în care să urmărim aspectele clinice, biologice și evolutive ale infecției la 
aceasta categorie de vârstă. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Am efectuat un studiu retrospectiv transversal în care am inclus toți pacienții sub vârsta 
de 18 ani internați, confirmați cu COVID-19 la Clinica de Boli Infecţioase I, Târgu Mureș în 
perioada 01.03 – 30.06.2020. Diagnosticul pozitiv de infecție s-a stabilit prin metoda RT-
PCR (Real Time PCR), efectuat din secreția nazală și faringiană. 

Am exclus din studiu bolnavii de peste 18 ani, și pe cei cu test RT-PCR SARS-CoV-2 
negativ. Am urmărit aspectele epidemiologice, demografice (vârsta, sex, mediu de 
proveniență), clinice (simptomatologia prezentată, forme clinice, timpul parcurs de la debutul 
simptomatologiei până la momentul diagnosticului, comorbidități), datele de laborator 
(hemoleucogramă, biochimie, probe inflamatorii), evolutive (evoluție clinică, durata 
spitalizării) terapeutice, durata obținerii testelor negative. Criteriul de externare a fost cel 
recomandat până la acel moment 2 teste negative RT-PCR SARS-CoV-2, consecutive la 24 de 
ore. 

Clasificarea formelor clinice 

Pe baza consensului de diagnostic, tratament și prevenție a COVID-19 la copii, 
recomandat de Societatea Pediatrică Chineză, pacienții au fost clasificați în 5 grupe de 
gravitate: infecție asimptomatică, infecție acută al tractului respirator superior, formă clinică 
medie cu pneumonie, formă clinică severă cu pneumonie și formele clinice critice. Criteriile 
clinice conform căreia se stabilesc forme clinice sunt redate in tabelul de mai jos (tab.I): 

TABELUL I 
Definiția formelor clinice ale COVID-19 la copii 

Criterii de diagnostic 

Infecție asimptomatică Rezultat pozitiv RT-PCR SARS-CoV-2 

 
Fără simptome clinice 

 
Fără modificări radiologice pulmonare 
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Infecție acută al tractului 
respirator superior 

Semne clinice de tract respirator superior: febră, tuse, 
disfagie, congestie nazală, fatigabilitate, cefalee, mialgii 

 
Fără semne de pneumonie (imagistic) sau sepsis 

Pneumonie - formă 
clinică ușoară 

Fără simptomatologie (formă subclinică), sau cu febră sau 
simptome respiratorii (formă clinică) 

 
Imagistic cu semne de pneumonie 

 
Fără criterii de pneumonie severă 

Pneumonie severă Una dintre criteriile următoare sunt prezente: 

 

Frecvența respiratorie crescută: ≥70/min (˂1 ani) sau 
≥50/min (≥1 ani) 

 
SaO2˂92% 

 

Hipoxie: respirație asistată, cianoză și/sau apnee 
intermitentă 

 
Tulburări de conștiență: somnolență, comă sau convulsii 

 

Refuzul alimentației sau dificultatea de alimentație cu 
semne de deshidratare 

Cazuri critice 
Una dintre criteriile următoare sunt prezente și necesită 
internare în terapie intensivă: 

 

Insuficiență respiratorie cu ventilație mecanică (ARDS, 
hipoxie persistentă care nu se ameliorează la oxigenoterapie 
pe mască) 

 
Șoc septic 

  Insuficiențe organice 

ARDS - sindrom de detresă respiratorie acută 

 
Valorile ale hemoglobinei, numărul leucocitelor, limfocitelor și trombocitelor au fost 

ajustate în funcție de vârstă și sex, am folosit intervalele de referințe recomandate de Values 
for Pediatric Care, ediția a 2-a (tab.II). 
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TABELUL II 
Intervale de referință 

Vârstă Sex Hemoglobină 
(g/dl) 

Leucocite  
(x 109/L) 

Limfocite  
(x 109/L) 

Neutrofile  
(x 109/L) 

6 luni - 2 ani M 104 - 125 7,73 - 13,12 2,47 - 6,41 0,5 - 9,5 

 F 108 - 126 7,05 - 12,98 2,34 - 6,44 0,5 - 9,5 

3-5 ani M 114 - 143 4,40 - 12,9 1,60 - 5,30 1,5 - 7,5 

 F 114 - 143 4,40 - 12,9 1,60 - 5,30 1,5 - 7,5 

6-8 ani M 115 - 143 3,80 - 10,4 1,40 - 3,90 1,5 - 7,5 

 F 115 - 143 3,80 - 10,4 1,40 - 3,90 1,5 - 7,5 

9-10 ani M 118 - 147 3,80 - 10,4 1,40 - 3,90 1,5 - 7,5 

 F 118 - 147 3,80 - 10,4 1,40 - 3,90 1,5 - 7,5 

11-14 ani M 124 - 157 3,80 - 10,4 1,00 - 3,20 1,6 - 6,5 

 F 119 - 148 3,80 - 10,4 1,00 - 3,20 1,6 - 6,5 

15-19 ani M 133-169 3,80 - 10,4 1,00 - 3,20 1,5 - 7,5 

  F 119-148 3,80 - 10,4 1,00 - 3,20 1,5 - 7,5 

Intervalele de referință recomandate de Values for Pediatric Care ediția a 2-a 

REZULTATE 

În această perioadă au fost internați 22 de copii cu suspiciunea infecției SARS-CoV2, din 
care au fost 15 confirmați cu COVID-19.  

Din punct de vedere epidemiologic: 12 pacienți au fost contacți apropiați, cu expunere 
directă, neprotejată cu persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 10 în cadrul familiei. 
Toți pacienții au contactat boala comunitar. 

În lotul studiat vârsta medie a fost de 10,7 ani (extereme 7 luni - 17 ani), 8 pacienți 
(53,3%) au fost de sex feminin, 9 pacienți (60%) cu provenență urbană (tab.III).  

 

NR. CAZ Caz 1 Caz 2 Caz 3 Caz 4 Caz 5 Caz 6 Caz 7 Caz 8 Caz 9 Caz 10 Caz 11 Caz 12 Caz 13 Caz 14 Caz 15
SEX F M F F F M M F M F M M F F M
VÂRSTĂ 10 ani 6 lun 14 ani 8 luni 14 ani 1 luna15 ani 1 luna5 ani 5 luni 9 ani 10 lun 9 ani 10 lun 17 ani 6 lun 0 ani 7 luni 17 ani 9 ani 10 lun 9 ani 9 luni 9 ani 2 luni 11 ani 5 luni13 ani
DOMICILIU urban rural rural urban rural urban urban urban rural urban rural urban urban urban rural
TRATAMENT 
ANTIVARAL Kaletra(10) Kaletra(14) Kaletra(14) Kaletra(7) Kaletra(10)Kaletra(7) Kaletra(7) Kaletra(14) NU Kaletra(9) NU Kaletra(10)NU Kaletra(7) NU
TRATAMENT 
ANTIBIOTIC NU NU DA NU DA NU NU NU DA DA NU DA NU NU NU

TABELUL III
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Cele mai frecvente manifestări clinice au fost: subfebrilitate/febră - 10 pacienți (66,66%), 
tuse – 5 pacienți (33,33%), greturi și vărsături - 3 pacienți (20%), rinoree și scaune diareice la 
câte 2 (13,3%), respectiv dispnee și anosmie la câte 1 pacient (6,6%). În total, 7 bolnavi au avut 
și manifestări gastrointestinale (dureri abdominale și /sau, grețuri/ vărsături, modificări de 
tranzit) (tab.IV). 

 
Formele clinice constatate la acești pacienți au fost: 3 forme asimptomatice (20%), 8 

forme ușoare - infecție acută a căilor respiratorii superioare (53,3%) și 4 forme ușoare 
(26,6%), cu pneumonie confirmată radiologic (fig.1.). 

 
Fig. 1. Clasificarea cazurilor după forma clinică 

Temperatura cea mai mare măsurată a fost de 39,5 grade Celsius. 2 pacienți (13,3%) au 
avut febră (peste 38 grade C), 8 (53,3%) au avut subfebrilitate (37 - 37,9 grade C), din cei 10, 
jumătate au prezentat modificări termice la domiciliu, 5 numai după internare. La examenul 
clinic hiperemia faringeană a fost modificarea cea mai frecventă (46,6%). 

NR DE CAZ Caz 1 Caz 2 Caz 3 Caz 4 Caz 5 Caz 6 Caz 7 Caz 8 Caz 9 Caz 10 Caz 11 Caz 12 Caz 13 Caz 14 Caz 15
FEBRA DA NU DA DA DA DA NU DA DA NU DA DA DA NU NU
FRISOANE DA NU NU NU DA NU NU DA NU NU NU NU NU NU NU
TUSE DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU NU DA NU NU
DISFAGIE DA DA DA DA NU NU NU NU NU NU NU NU DA NU NU
ANOSMIE NU NU NU DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU
AMETELI DA NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU NU
SIMTOME GASTROINTESTINALE DA NU DA NU NU NU DA NU DA NU DA DA DA NU NU
CEFALEE NU DA NU NU NU NU NU DA NU NU NU DA NU NU NU
RINOREE NU DA NU NU NU NU NU NU DA NU NU NU NU NU NU
MIALGII NU NU DA NU NU NU DA DA NU NU NU NU NU NU NU
DISPNEE NU NU NU NU NU NU NU DA NU NU NU NU NU NU NU

TABELUL IV
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Timpul scurs de la apariția primului simptom până la stabilirea infecției cu SARS-CoV-
2 a fost relativ scurt, în medie 3,6 zile. 

În antecedentele personale patologice (APP), o pacientă în vârstă de 17 ani a prezentat 
hipertensiune arterială, un pacient a fost amigdalectomizat, ceilalți fără comorbidități 
cunoscute.  

Din datele paraclinice reținem: 7 pacienți au avut nivel seric de proteină C reactivă 
crescută, din care 2 cu valori peste 15 mg/L. Un singur pacient a avut nivel seric crescut de 
fibrinogen. Nivelul seric de LDH a fost peste limita valorilor normale la 5 bolnavi. VSH-ul și 
feritina nu au fost determinate la toți pacienții. Transaminazele, ureea, creatinina, glicemia, 
creatinfosfokinaza (CK) au fost în limite normale. 

Numărul leucocitelor, neutrofilelor, limfocitelor a trombocitelor s-au incadrat în limite 
normale (tab. V). 

TABELUL V 
Modificările de laborator constatate la pacienții cu COVID-19 

 Pacienți (n=15) 

Hemoglobină (g/dL) 12,99 ±1,56 

Hematocrit (%) 39,77 ±3,91 

Leucocite (X109/L) 6261,93 ±1698,23 

Limfocite (X109/L) 2442,14 ±929,41 

Neutrofile (X109/L) 3102,85 ±2439,80 

Trombocite (X109/L) 253160,00 ±63354,49 

AST (U/L) 21,50 ±4,33 

ALT (U/L) 16,57 ±8,71 

Uree (mg/dl) 25,67 ±8,30 

Creatinină (mg/dl) 0,62 ±0,08 

Glicemie (mg/dl) 81,71 ±9,98 

LDH (U/L) 202,50 ±44,32 

CK (U/L) 63,83 ±37,86 

Fibrinogen (mg/dl) 297,84 ±62,27 

PCR (mg/L) 4,78 ±8,91 
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Unsprezece pacienți au beneficiat de tratament antiviral cu Kaletra, timp de 7 sau până 
la 14 zile, doza zilnică administrată s-a stabilit în funcție de greutatea corporală. La 5 pacienți 
s-a asociat și tratament antibacterian.  

Evoluția clinică a fost favorabilă la toți pacienții din lotul studiat. 

Durata spitalizării a fost în medie 15,7 zile. Criteriile de externare (2 testele negative RT-
PCR ) s-au întrunit la 7 pacienți numai după 20 de zile de spitalizare, iar media a fost de 18,4 
(minim 8 și maxim 29 de zile) (fig.2.). 

 
Fig.2. Numărul zilelor de spitalizare în funcție de forme clinice 

DISCUȚII 

Infecția cu SARS-CoV-2 la copii este predominant asimptomatic, iar cele simptomatice 
sunt forme clinice ușoare. Din acest motiv diagnosticul la această categorie de vârstă este mai 
dificilă. Acest fenomen ar pute fi explicat prin prematuritatea/afinitatea scăzută 
a receptorului enzimei de coversie a angiotensinei 2 (ACE2), la care se atașează coronavirusul 
[7]. O altă posibilitate ar fi numărul foarte scăzut sau nul a comorbidităților [8]. 

Din punct de vedere epidemiologic 10 bolnavi (66,6%), au provenit din focar 
intrafamilial, aspect întâlnit și în literatura de specialitate. Conform unui studiu, virusul poate 
fi evidențiat din materiile fecale a copiilor cu COVID-19 și după 4 săptămâni de la debut. Nu 
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sunt date clare cu privire la transmiterea fecal-orală a bolii, și nici asupra contagiozității pe 
această cale de transmitere. Nu am avut posibilitatea de a afectua analize pentru evidențierea 
SARS-CoV-2 din materiile fecale ale pacienților. 

Evoluția nu a fost influențată de vârsta, sexul pacienților, nu s-au înregistrat forme 
clinice severe nici sub un an, toți bolnavii cu forme clinice ușoare au avut peste 5 ani. 

Simptomatologia la copiii cu COVID-19 este descrisă similar studiului nostru în 
literatura de specialitate. În tabloul clinic a dominat febra, tusea și manifestările digestive. 
Este neconcordant faptul că 46,6% din copiii din lotul studiat au prezentat simptomatologie 
gastrointestinală. În literatura de specialitate acest procent este mult mai mic 4%. [8,9] 
Menționăm că tulburările gastrointestinale au fost prezente la internare, nu au apărut după 
administrarea de antivirale sau antibiotice.  

Timpul scurs de la debutul simptomatologiei până la stabilirea diagnosticului a fost în 
medie 3,6 zile (0-8 zile), ceea ce se poate explica prin faptul că 12 bolnavi au fost contacții 
direcți ai unor pacienți cu COVID-19. 

Un singur pacient a avut factor de risc pentru o evoluție mai severă, pacienta care s-a 
aflat sub tratament pentru hipertensiune arterială. Ea a avut o formă clinică cu IACRS și s-a 
externat după 23 de zile de spitalizare vindecată.  

Nu am constatat modificări în ceea ce privește numărul de leucocite, limfocite, 
trombocite. Un studiu efectuat de Henri et al. pe un lot de 117 copii COVID-19, raportează 
limfocitopenia într-un procent de 3%. Rezultatul nostru s-ar putea explica prin numărul mic 
al pacienților.  

Probele inflamatorii au fost modificate la 7 bolnavi aparent fără corelație cu formele 
clinice. Dat fiind numărul mic al celor studiați nu am efectuat calcule statistice în acest sens.  

Nu am putut corela evoluția bolii cu tratamentul administrat, deoarece majoritatea lor 
au beneficiat de terapie antivirală nu doar simptomatică. 

Evoluția a fost favorabilă, toți s-au externat vindecați, în medie după 15,7 zile de spitalizare. 
Durata spitalizării nu s-a corelat cu severitatea bolii, ci cu negativarea testelor RT-PCR. 

CONCLUZII 

Procentul cazurilor pediatrice de COVID-19 în perioada studiată a fost de 4,9%. Vârsta 
medie a bolnavilor a fost de 10 ani, repartiția pe sexe aproape egală, majoritatea fără 
comorbidități. Cazurile studiate au fost comunitare. Au predominat formele clinice ușoare. 
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Febra, tusea și tulburările gastrointestinale au dominat tabloul clinic al bolii. Nu am constatat 
modificări biologice caracteristice. Evoluția a fost favorabilă, toți s-au externat vindecați. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: infecția cu SARS-Cov2, copii, manifestări clinice 

Introducere: La nivel mondial infectia cu virusul SARS-CoV2 la copii este descrisa ȋntr-o 
proporție care variază ȋntre 1-5% din totalul cazurilor de COVID-19, decesele, la această categorie 
fiind inexistente. Conform datelor din statisticile oficiale In România cazurile de ȋmbolnăvire cu 
SARS-CoV2 la copilul până ȋn 9 ani reprezintă 3% din totalul ȋmbolnăvirilor, iar pentru categoria 
de vârstă 10-19 ani reprezintă 4%. In România, la fel ca și ȋn alte zone ale globului băieții au fost 
mai fecvent afectați comparative cu fetele. La copiii infectați cu noul coronavirus ȋn anumite țări 
din Europa și Statele Unite a fost descris un sindrom inflamator acut multisistemic, cu evoluție 
severă similar bolii Kawasaki. Acest sindrom pare să fie mai degrabă o complicație postinfecțioasă 
a virusului decât o infecție acută.  
Material și metodă: Am efectuat un studiu retrospectiv asupra cazurilor de infecție cu noul 
coronavirus la copiii din Dobrogea. 
Rezultate: Intr-un interval de aproximativ 4 luni (11 martie – 6 iulie), ȋn Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Constanța au fost internați un număr de 515 pacienți cu infecție cu SARS-CoV2, dintre 
care 28 au fost copii (5,43%). Din totalul copiilor, majoritatea au fost de sex feminin (17/28 – 
60,71%) și au avut vârsta cuprinsă ȋntre 10-18 ani (15/28- 53,57%). Doar 8/28 (28,57%) cazuri au 
fost copii care au prezentat febră. Din totalul copiilor 24/28 (85,71%) au primit tratament cu 
Kaletra. Evoluția a fost favorabilă, fără decese.  
Concluzii: Infecția cu virusul SARS-CoV2 ȋn Dobrogea la copil a reprezentat 5, 34% din totalul 
cazurilor, copiii de sex feminin fiind mai afectați -60,71%. 
 

ABSTRACT 

SARS-COV-2 INFECTION IN CHILDREN FROM DOBROGEA 

Keywords: SARS-Cov2 infection, children, clinical aspects 

Introduction: Worldwide SARS-CoV2 virus infection in children is described in a proportion 
ranging from 1-5% of all cases of COVID-19, deaths in this category being non-existent. According 
to the data from official statistics In Romania, cases of SARS-CoV2 disease in children up to 9 years 
of age represent 3% of all diseases, and for the age category 10-19 years represent 4%. In Romania, 
as in other parts of the world, boys were more frequently affected compared to girls. In children 
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infected with the new coronavirus in some countries in Europe and the United States, an acute 
multisystemic inflammatory syndrome has been described, with a severe evolution similar to 
Kawasaki disease. This syndrome appears to be a post-infectious complication of the virus rather 
than an acute infection. 
Material and method: We performed a retrospective study on cases of infection with the new 
coronavirus in children in Dobrogea. 
Results: In an interval of approximately 4 months (March 11 - July 6), in the Clinical Hospital of 
Infectious Diseases Constanța were admitted a number of 515 patients with SARS-CoV2 infection, 
of which 28 were children (5.43 %). Out of the total number of children, the majority were female 
(17/28 – 60.71%) and were between 10-18 years old (15/28-53.57%). Only 8/28 (28.57%) cases were 
children with fever. Out of the total number of children, 24/28 (85.71%) received treatment with 
Kaletra. No deaths were reported.  
Conclusions: SARS-CoV2 virus infection in Dobrogea in children accounted for 5.43% of all cases, 
female children being more affected -60.71%. 

 
INTRODUCERE  

Coronavirusul care determină sindromul respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2), este 
agentul cauzal al bolii coronavirus 2019 (COVID-19). Acest virus a infectat peste 11 500 302 
oameni în lume și a fost cauza a peste 535 759 de decese în 7 luni (decembrie - iunie), conform 
datelor OMS din 7 iulie. [1] Acest virus aparține ordinului Nidovirales, din familia 
Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae și, în funcție de caracteristicile sale genomice, 
a fost clasificat în genul Betacoronavirus. Este un virus cu un singur genom de ARN cu sens 
pozitiv, cu o lungime de aproximativ 29,8 kb și un conținut de G + C de 38% [2, 3]. 

La nivel Mondial, infecția cu virusul SARS-CoV-2 la copii este descrisă ȋntr-o proporție 
care variază ȋntre 1-5% din totalul cazurilor de COVID-19, decesele, la această categorie fiind 
extrem de rare. Conform datelor din statisticile oficiale, ȋn România, cazurile de ȋmbolnăvire 
cu SARS-CoV-2 la copilul până ȋn 9 ani reprezintă 3% din totalul ȋmbolnăvirilor, iar pentru 
categoria de vârstă 10-19 ani reprezintă 4%. În România, la fel ca și ȋn alte zone ale globului, 
băieții au fost mai frecvent afectați comparativ cu fetele.  

Perioada de incubație la copii pentru infecția cu noul coronavirus este de mai scurtă 
durată comparativ cu cea ȋnregistrată pentru adulți fiind de aproximativ 2 zile, cu un interval 
maximum de 10 zile. În mai bine de 90% dintre cazurile de infecție la copii, sursa este 
intrafamilială. [4] 

Deși se apreciază că evoluția infecției cu noul coronavirus la copil este asimptomatică 
sau pauci-simptomatică, triada febră, tuse și dificultăți ȋn respirație este ȋntâlnită și ȋn cazul 
copiilor, dar ȋntr-o proporție mai mică comparativ cu adulții (73% comparative cu 93%). [4] 
Analiza izolată a fiecărui simptom ȋn parte a evidențiat faptul că febra este prezentă la copii ȋn 
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proporție de 56%, comparativ cu 71% la adulți, tusea este raportată la copii ȋn proporție de 
54%, comparativ cu 84% la adulți, iar dificultățile ȋn respirație sunt semnalate ȋn 13% din 
cazurile de copii, comparativ cu 43% la adulți. [4] De asemenea, diareea este mai frecventă la 
copii (15%) comparativ cu pacienții adulți. [4] Leziunile cutanate ȋn cazul copiilor au fost rare 
și au constat ȋn erupții maculo-papuloase, urticariene, livedo reticularis tranzitoriu sau noduli 
eritematoși la nivelul degetelor. [4, 5] 

În majoritatea cazurilor pediatrice de infecție cu COVID-19 s-au ȋnregistrat forme ușoare 
sau moderate cu evoluție rapidă spre recuperare ȋn aproximativ 7-14 zile, ȋn timp ce cazurile 
severe sau fatale sunt foarte rare ȋn rândul acestei populații. [6] 

La copiii infectați cu noul coronavirus ȋn anumite țări din Europa și Statele Unite a fost 
descris un sindrom inflamator acut multisistemic, cu evoluție severă similar bolii Kawasaki. 
Acest sindrom pare să fie mai degrabă o complicație postinfecțioasă a virusului decât o infecție 
acută. De asemenea, prezența acestui sindrom indică faptul că, în ciuda unei infecții acute 
ușoare tipice, copiii ar putea avea un risc ridicat de sindrom inflamator secundar. 

Numărul cazurilor de sindrom inflamator Kawasaki-like a crescut de aproximativ 30 de 
ori ȋn țările afectate de noul coronavirus: Franța, Italia și Marea Britanie. [7] Vârsta medie a 
acestui sindrom inflamator a fost de 9-11 ani, mai mare decât vârsta copiilor cu boală 
Kawasaki, care este de până la 5 ani. În ceea ce privește criteriul etnic, se pare că rasa neagră 
și hispanică este mai afectată comparativ cu rasa caucaziană și asiatică. [8] 

In cazul nou-născuților care provin din mame infectate cu SARS-CoV-2 se recomandă 
folosirea tuturor măsurilor de prevenție din cauza riscului crescut de infecție prin producerea 
de aerosoli cu virus matern ȋn timpul travaliului. [9] Laptele matern nu conține virus SARS-
CoV-2, prin urmare mamele diagnosticate cu această infecție pot colecta laptele și copilul lor 
poate fi hrănit de o persoană neinfectată. Nou-născuții trebuie testați pentru SARS-CoV-2 la 
24 și 48 h de la naștere, pentru a identifica la timp o eventuală infecție a nou-născutului. [9] 
Infecția neonatală cu SARS-CoV-2 poate fi prezentă ȋncă din primele zile de viață cu 
hipoxemie semnificativă clinic, chiar la un nou-născut care nu prezintă detresă respiratorie 
sau nu necesită oxigenoterapie. [10] 

Copiii cu infecție cu coronavirus pot prezenta simptome neurologice care implică atât 
sistemul nervos central, cât și periferic, fără simptome respiratorii. [11] 

Studiile de laborator au confirmat că enzima de conversie a angiotensinei 2 (ACE2) este 
principalul receptor al celulelor gazdă al noului coronavirus. Având în vedere că enzima este 
exprimată atât în neuroni, cât și în celulele gliale, invazia directă virală a sistemului nervos 
central (SNC) este un posibil mecanism pentru manifestările neurologice ale COVID-19. [11] 
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Combinațiile ȋntre afectarea SNC și cea a sistemului nervos periferic sunt rareori 
raportate la copii. Cu toate acestea, ele pot fi văzute la copiii cu limfohistiocitoză 
hemofagocitară - o afecțiune care poate fi genetică sau dobândită ca urmare a unei furtuni de 
citokine cu disfuncție multiorganică. [11] 

Un grup de neurologi și neuroradiologi de la Great Ormond Street Hospital for Children, 
Londra, care au studiat manifestările neurologice ale copiilor cu infecția cu coronavirus, au 
analizat 27 de pacienți pediatrici cu COVID-19 și cu sindrom inflamator multi-sistemic. Patru 
dintre ei aveau leziuni cerebrale vizibile și interesant, nu aveau probleme de respirație. Cei 
patru copii anterior sănătoși aveau simptome neurologice de debut, recent instalate, inclusiv 
cefalee, scăderea forței musculare, reflexe diminuate, encefalopatie și semne de afectare a 
trunchiului cerebral și a cerebelului. Două dintre cazuri au fost externate din spital în decurs 
de o lună, iar celelalte două au rămas cu parapareză, copiii fiind dependenți de scaun cu rotile, 
în ciuda faptului că au prezentat semne de îmbunătățire. [11] 

MATERIAL ȘI METODĂ  

Am efectuat un studiu retrospectiv asupra cazurilor de infecție cu SARS-CoV-2 la copiii 
din Dobrogea, care au fost internați ȋn Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța (SCBI) ȋn 
perioada 15 martie - 7 iulie 2020. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Într-un interval de aproximativ 4 luni (15 martie - 7 iulie), ȋn Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Constanța au fost internați un număr de 515 pacienți cu infecție cu SARS-CoV-2, 
dintre care 28 au fost copii (5,43%).  

Deși ȋn literatura de specialitate sexul masculin pare mai afectat comparativ cu cel 
feminin, ȋn ceea ce privește infecția cu SARS-CoV-2, din totalul copiilor internați ȋn SCBI, 
majoritatea au fost de sex feminin (17/28 - 60,71%). Vârsta copiilor afectați de SARS-CoV-2 a 
fost cuprinsă ȋntre 3 luni și 18 ani, iar grupa de vârstă cea mai afectată a fost cuprinsă ȋntre 
10-18 ani (15/28 - 53,57%), așa cum se observă ȋn figura 1. 

Primele 3 cele mai frecvente simptome ȋntâlnite la copiii cu COVID-19 din Dobrogea au 
fost febra, tusea și disfagia, așa cum se observă ȋn figura 2.  

Deși ȋn literatură febra la copii poate apare ȋntr-o proporție de până la 56%, ȋn lotul 
nostru de pacienți a prezentat o proporție de 32,14% (9/28 cazuri). 

Tusea, un alt simptom rar ȋntâlnit ȋn cazul copiilor, a fost prezentă ȋn lotul nostru ȋntr-o 
proporție de 21,42% (8/28 cazuri), comparativ cu 54% - date raportate ȋn diferite studii. 
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Dificultățile respiratorii au fost ȋnegistrate doar ȋntr-un număr de 2 cazuri (2/28 – 
7,14%), ȋn proporție mult mai mică comparativ cu alte studii clinice (13%), la fel ca și celelalte 
simptome specifice.  

Dintre comorbiditățile prezentate de pacienții noștri am constatat prezența obezității ȋn 
2 cazuri, precum și a câte unui caz de tiroidită autoimună, gușă polinodulară și leucemie 
mieloidă cronică.  

În cazul copiilor cu forme ușoare și medii (24/28 - 85,71%) tratamentul s-a efectuat cu 
Kaletra. Din totalul pacienților care au primit tratament cu Kaletra au prezentat diaree ca și 
efect advers un număr de 12 pacienți copii. Tratamentului cu Kaletra i s-a asociat tratament 
antibiotic doar ȋn 7 cazuri. Azitromicina a fost administrată ȋn cazul a 4 copii care prezentau 
asociat și alte modificări nespecifice: obstrucție nazală, rinoree, disfonie, etc. Tratamentul cu 
Ceftriaxonă a fost utilizat ȋn 3 cazuri ale unor copii cu imagini radiologice modificate (procese 
de condensare ȋn două cazuri și modificări de tip accentuarea interstițiului pulmonar de tip 
liniar infrahilar bilateral) ȋntr-un caz. Modificări discrete interstițiale de tip fibrotic, 
pulmonare bilaterale au fost descrise doar ȋntr-un singur caz. 

În ceea ce privește modificările bioumorale am constatat prezența sindromului de 
hepatocitoliză ușoară ȋn 5 cazuri (alte serologii virale negative), valori ale lactat 
dehidrogenazei au fost crescute ȋn alte 6 cazuri, iar testele inflamatorii (VSH, proteina C 
reactivă) au fost crescute ȋn 15 cazuri. 

 

 
Fig.2. Simptomatologia copiilor cu SARS-CoV-2 
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Fig.1. Repartiția pe grupe de vârstă 

Evoluția a fost favorabilă, ȋn toate cazurile pediatrice, neȋnregistrându-se niciun deces. 
Nu s-au ȋnregistrat cazuri de copii cu sindrom inflamator Kawasaki-like. 

La externare, un singur băiat de 12 ani a prezentat Ac de tip Ig M cu valoare de 5.59, 
ceilalți copii având valori sub 1. În privința Ac de tip Ig G, am constatat că un număr de 10 
pacienți au avut valori mai mari de 1.1, așa cum se observă ȋn figura nr. 3. Titru de Ac de tip Ig 
G mai mare de 4 a fost ȋnregistrat ȋn cazul a 5 copii, dintre care 4 fete și un băiat. Cel mai mare 
titru pentru Ac de tip IgG a fost de 16,4, titru pe care l-am observat la un băiețel de 4 ani.  

 
Fig.3. Repartiția pacienților ȋn funcție de valorile anticorpilor de tip IgM și Ig G  
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Fig.4. Durata de spitalizare 

Durata spitalizării copiilor cu SARS-CoV-2 a variat ȋntre 5 și 34 de zile, cu o medie de 
15.1 zile. Deși majoritatea copiilor (18/28-64,28%) au avut durata de spitalizare până ȋn 14 
zile, a fost un număr de 7 copii (3 băieți și 4 fete) care au avut o durată de spitalizare mai mare 
de 21 zile. O durată scurtă de spitalizare, cu durata de 5 și respectiv 7 zile s-a ȋnregistrat ȋn 
cazul a doi copii, unul de sex feminin și unul de sex masculin. 

Toți copii diagnosticați cu infecție cu SARS-CoV-2 ȋn regiunea noastră au avut ca sursă 
de infecție un membru al familiei. 

CONCLUZII 

Infecția cu virusul SARS-CoV-2 ȋn Dobrogea, la copii a reprezentat 5,34% din totalul 
cazurilor spitalizate ȋn SCBI. Nu s-au ȋnregistrat forme severe de COVID-19 la copii, iar fetele 
au fost mai afectate comparativ cu băieții (60,71%). Durata medie de spitalizare a copiilor ȋn 
SCBI a fost de 15.1 zile, mai mare comparativ cu durata ȋnregistrată ȋn alte studii. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: SARS-CoV-2, pandemie, spital suport, epidemiologie, neurochirurgie 

Introducere: Omenirea se confruntă în prezent cu o pandemie, de proporții inimaginabile, 
generată de o nouă tulpină de coronavirus (SARS-CoV-2; COVID-19), care provoacă majore 
probleme de sănătate publică.  
Scopul studiului a fost de a releva aspecte ale evoluției infecției COVID-19, într-un spital suport 
din regiunea Moldova, România. 
Material și metodă: Studiul clinico-epidemiologic retrospectiv, observațional, a fost realizat pe 
cazuistica Spitalului Clinic de Urgență  „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, care a fost desemnat unitate 
suport pentru pacienți COVID-19 pozitivi, prin Ord. M.S nr. 555 /2020.   
Rezultate: Un lot de 55 pacienți depistați pozitivi la testele RT-PCR, cu vârste între 20-84 ani, cu 
patologie neurologică / neurochirurgicală și comorbidități severe, provenind din  regiunea de 
Nord-Est a României, au fost internați în spitalul menționat.  Dintre aceștia, 16 pacienți au 
necesitat ingrijiri de terapie intensivă, ceilalți au urmat terapia antiretrovirală  in secția Covid-19, 
iar 16 pacienți au pierdut lupta cu viața.   
Concluzii: Studiul nostru a subliniat evoluția dramatică a infecției SARS-CoV-2, eforturile depuse 
de intregul personal medical pentru ingrijirea acestor pacienți ca și necesitatea pregătirii continue 
pentru limitarea acestei pandemii.    
 

ABSTRACT 

EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS IN SARS-COV-2 INFECTION IN A LOT 
OF PATIENTS ADMITTED IN A SUPPORT HOSPITAL 

Keywords: SARS-CoV-2, pandemic, support hospital, epidemiology, neurosurgery 

Introduction: Mankind is currently facing a pandemic of unimaginable proportions, generated 
by a new strain of coronavirus (SARS-CoV-2; COVID-19), which causes major public health 
problems. 
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The study aim was to reveal aspects of the evolution of COVID-19 infection in a support hospital 
in Moldova region, Romania. 
Material and method: The retrospective, observational clinical and epidemiological study was 
performed on the case of the „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Emergency Clinical Hospital  Iași, that was 
designated support hospital for COVID-19 positive patients, by Ord. M.S no. 555/2020. 
Results: A group of 55 patients tested positive using RT-PCR tests, aged 20-84 years, with 
neurological / neurosurgical conditions and severe comorbidities, coming from the North-East 
region of Romania, were hospitalized in the above-mentioned hospital. Of these, 16 patients 
required intensive care therapy, the others underwent antiretroviral therapy in the Covid-19 ward, 
and 16 patients died. 
Conclusions: Our study highlighted the dramatic evolution of SARS-CoV-2 infection, the efforts 
of all medical staff to care for these patients, and the need for ongoing training to limit this 
pandemic. 

 
INTRODUCERE  

Din păcate, omenirea se confruntă în prezent cu o pandemie, de proporții inimaginabile, 
generată de o nouă tulpină de coronavirus (SARS-CoV-2; COVID-19), care nu a fost 
identificată până acum la specia umană. Izbucnirile de infecții cu coronavirusuri noi în 
populațiile umane reprezintă întotdeauna motive reale de îngrijorare, deoarece generează 
majore probleme de sănătate publică, prin transmiterea interumană. In acest context, la nivel 
global, toate țările trebuie să depună eforturi conjugate pentru a ține sub control pandemia 
aceasta devastatoare.  

De la începutul anului 2020, comunitatea medicală internațională își îndreaptă atenția 
asupra unui agent patogen emergent – o nouă tulpină de coronavirus, denumită de 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2 – datorită faptului că este un virus înrudit cu SARS, agentul cauzal al epidemiei 
din 2003). Infecția cu acest virus produce disfuncție respiratorie, care poate evolua cu 
pneumonie sau afectarea întregului organism (boala fiind denumită, pe scurt, COVID-19). 
Virusul a apărut pentru prima oară în orașul Wuhan, provincia Hubei din China, s-a răspândit 
imediat la nivel național și ulterior la nivel global (1). 

Transmiterea este un element important al unei pandemii. Cercetătorii au subliniat  
potențialul crescut al unei transmisii interumane. La personalul medical, rata infecției a variat 
de la 2,1% până la 29% în unele studii. Peste 25%–50% din pacienți au pezentat comorbidități 
importante, precum boli cardiovasculare, diabet zaharat, boli pulmonare cronice, renale 
cronice, diverse cancere, obezitate. Rata mortalității COVID-19 a variat de la 0 la 14,6%. 
Transmiterea interumană se realizează în principal prin picături septice provocate de tuse sau 
strănut sau contact direct (2). 
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Studii recente au arătat că SARS-CoV-2 poate rămâne viabil pe diverse suprafețe precum 
oțel inoxidabil, plastic, sticlă și carton cel puțin câteva ore (3). De aceea, masurile preventive 
prin dezinfecția curentă a mâinilor, suprafețelor și aerului din cabinete medicale și spitale 
sunt esențiale în epidemiologia de intervenție in cazul COVID-19. Coronavirusurile sunt o 
familie numeroasă de virusuri care pot provoca boli ce variază foarte mult ca severitate.  Prima 
boală severă cunoscută cauzată de un coronavirus a apărut odată cu epidemia de sindrom 
respirator sever acut (SARS) 2003 din China (4). 

Un al doilea focar de boală severă a început în 2012 în Arabia Saudită cu Sindromul 
respirator din Orientul Mijlociu (MERS) (5). 

Coronavirusurile aparțin familiei Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, genul 
Coronavirus, denumire care provine de la aspectul lor structural, evidențiat prin microscopie 
electronică, de „coroană solară" (6). 

Coronavirusurile se fixează printr-o glicoproteină mare sau hemaglutinină cu activitate 
acetilesterazică (prezentă doar la coronavirusurile hemaglutinante) pe receptori ai celulelor 
țintă. După endocitare și decapsidare, replicarea genomică a virusului are loc în citoplasmă. 
Coronavirusurile se singularizează între virusurile ARN cu genom nesegmentat, prin 
frecvența recombinărilor genetice, care sunt raspunzătoare de variațiile antigenice. Se pare că 
acest nou coronavirus va deveni un virus sezonier, cu care omenirea va trebui să se 
obișnuiască (6). 

Sursa de virus este reprezentată de: omul bolnav cu forme tipice sau atipice de boală; 
purtătorii preinfecțioși (bolnavii aflați în perioada de incubație diseminează intens virusul în 
apropierea debutului simptomatologiei); purtătorii sănătoși; purtătorii foști bolnavi (în 
perioada de convalescență). Poarta de intrare a coronavirusurilor este mucoasa 
nazofaringiană și conjunctivală. Eliminarea agenților patogeni de la sursă în mediul extern se 
realizează prin secreții nazofaringiene și spută. Perioada de contagiozitate, adică durata medie 
a eliminării virale la nivel nazofaringian este de 12-14 zile (excepțional 1-24 zile), 83% dintre 
pacienți au fost contagioși pentru o perioadă mai mare de 7 zile. În cazul transmiterii 
interumane, există un interval de 5-7 zile între debutul simptomatologiei la prima persoană și 
debutul la persoana infectată (7, 8, 9,12).  

Scopul studiului a fost de a releva unele aspecte clinico-epidemiologice privind evoluția 
infecției COVID-19, în Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, desemnat 
prin Ordinul M.S. nr. 555/ 3 aprilie 2020 ca unitate suport pentru cazurile COVID-19, cu 16 
paturi ATI. 
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MATERIAL ȘI METODĂ 

Studiul nostru este unul clinico-epidemiologic, retrospectiv, descriptiv, observațional 
(non-experimental) efectuat în perioada 9.04.2020 – 8.07.2020 și a cuprins un lot de 55 
pacienți de vărstă  adultă, depistați COVID-19 pozitivi la testul RT-PCR, internați în Spitalul 
Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, în perioada amintită.   

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași a fost desemnat unitate 
suport pentru cazuri COVID-19, la nivelul secției ATI, prin Ord. M.S nr. 555 /3.04.2020, 
privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor in contextul epidemiei de 
coronavirus COVID-19 și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitivi sau 
suspecți cu virus SARS-CoV-2, completat ulterior cu Ord. M.S. nr. 623/14.04.2020, 
Ord.M.S.753/8.05.2020, Ord.M.S. nr. 487/2020 privind protocolul de tratament al infecției 
cu virusul SARS-CoV-2, Ord. M.S. 978/02.06.2020 privind stabilirea atribuțiilor in 
activitatea de testare in vederea depistării infecției cu virus SARS-CoV-2 la nivelul unor unități 
aflate în subordinea M.S. și Ord. M.S. 1137/23.06.2020 privind posibilitatea externării 
pacienților asimptomatici cu teste pozitive. În acest cadru legislativ, spitalul nostru și-a 
elaborat etapizat propria strategie, prin creare de circuite funcționale adaptate noii situații, 
protocoale de lucru specifice și training-uri de pregătire în vederea echipării și dezechipării 
personalului cu echipamentele de protecție specifice pandemiei (combinezoane, cizme de 
cauciuc, halate/ șorțuri u.f., mănuși de examinare, măști de protecție FFP2, ochelari, viziere 
etc) (10, 11, 12).  

Ca și organizare, spitalul și-a creat un sector ATI COVID-19 la etajul VI ( cu 16 paturi) și 
un sector COVID-19 la etajul IV pentru patologii neurologice/ neurochirurgicale, ambele 
sectoare cu o zonă tampon adiacentă. 

Incepând din data de 9.04.2020 când a fost admis primul caz COVID-19 în sectorul ATI 
COVID-19 (caz transferat de la Spitalul Județean Suceava) și până în prezent, au fost asistați 
un număr de 55 pacienți depistați COVID-19 pozitivi prin teste moleculare RT-PCR lucrate in 
laboratoare acreditate. 16 pacienți au fost transferați și au fost asistați în sectorul ATI COVID-
19, deoarece au prezentat stare generală gravă, cu disfuncții respiratorii severe (obiectivate 
prin CT toracic și valori scăzute ale saturației periferice în oxigen), necesitând manevre de  
intubație orotraheală/ ventilație mecanică. În plus, prezentau și comorbidități severe: diabet 
zaharat, obezitate, tulburări cardio-circulatorii, neoplasme etc. Din păcate, toți cei 16 pacienți 
care au necesitat ingrijiri ATI au pierdut lupta cu viața  (dintre care 2 pacienți tineri - o femeie 
de 20 ani și un bărbat de 26 ani, dar cu multiple comorbidități). Alte două paciente au decedat 



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
32 

după vindecarea infecției SARS-CoV2 (obiectivată prin 2 teste negative la 24 ore), datorită 
complicațiilor post-operatorii generate de patologia neurochirurgicală tumorală de bază. 
Ceilalți 39 pacienți COVID-19 pozitivi care nu au necesitat ingrijiri ATI, au fost asistați în 
sectorul COVID-19 de la etajul 4, unde au urmat tratamentul specific antiretroviral (Kaletra, 
Plaquenil, Tocilizumab). Lotul de 55 pacienți COVID-19 pozitivi a cuprins 33 femei și 22 
bărbați, cu vârste cuprinse intre 20- 84 ani (fig.1). 

 

 
 

Fig. 1. Histograma vârstei pacienților din lotul de studiu 

În funcție de rezidență, pacienții au provenit din toată regiunea de Nord-Est a României, 
după cum urmează: 31 pacienți (56,36%) din județul Iași, 9 (16,36%) din jud. Suceava, 9 
(16,36%) din jud. Neamț, 3 (5,45%) jud. Botoșani și câte 1(1,81%) din jud. Vaslui, Bacău și 
Timișoara. 

În perioada amintită (9.04.2020-8.07.2020), 5 pacienți COVID-19 pozitivi au necesitat 
intervenții chirurgicale pentru procese expansive intra-craniene (ce reprezentau urgențe), 
efectuate de echipe operatorii specializate corespunzător echipate (conform protocoalelor 
spitalului). 

1

3

7

11

14 14

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84

nr.cazuri

grupa de vârstă (ani)

histograma

2 per. Mov. Avg.
(histograma)



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
33 

Pe tot parcursul spitalizării, pacienții asistați la ATI, deși afebrili, au menținut stare 
generală influențată, agravată de prezența noului coronavirus suprapus peste patologia 
neurochirurgicală de bază și comorbiditățile severe (diabet zaharat, obezitate, boli cardiace, 
boli tumorale, metastaze etc.); toți ar fi desaturat în absența ventilației mecanice. Dar din 
păcate, evoluția lor s-a incheiat prin stop cardio-respirator ireversibil.  

Dimpotrivă, pacienții pozitivi asistați la sectorul COVID-19 de la etajul IV, au prezentat 
unii - pneumonii COVID-19 (cu imagine specifică de geam mat la CT toracic), alții - forme  
medii și ușoare ale infecției SARS-CoV-2, fără disfuncții majore respiratorii. Toți au urmat 
terapia antiretrovirală (Kaletra/ Plaquenil), au efectuat 2 sau mai multe teste RT-PCR (la 5-7 
zile de la contactul infectant pentru formele asimptomatice, la 11-12 zile de la inițierea 
tratamentului antiretroviral, ulterior la 10 zile și mai apoi la 8 zile de tratament specific). Toate 
testările RT-PCR s-au efectuat in conformitate cu Metodologia de supraveghere a 
sindromului respirator acut cu noul coronavirus - COVID-19, actualizată etapizat, elaborată 
de Institutul Național de Sănătate Publică din România și cu Ordinele M.S. elaborate etapizat 
în această perioadă. În ceea ce privește evoluția celor 55 pacienți COVID-19 pozitivi, aceasta 
poate fi sintetizată astfel: 

- Transferuri la Spitale de Boli Infecțioase =13 ( 6 la Spital Boli Infecțioase Iași, 1 
la Institutul Matei Balș din București, 3 la Spitalul  Boli Infecțioase Suceava, 2 la 
Spitalul Boli Infecțioase Neamț și 1 la Spitalul Boli Infecțioase Botoșani); 

- Transferuri pe alte secții ale spitalului nostru (cu 2 teste RT-PCR negative la 24 
ore) =10 pacienți (au fost transferați pe secții neurochirurgicale pentru 
continuare investigații/ tratamente sau intervenții chirurgicale); 

- Externați cu 2 teste negative =13; 

- Externați la cerere (asimptomatici cu teste pozitive) = 3 ( în conformitate cu  
Ord. M.S.1137/ 23.06.2020). Cei trei pacienți au urmat tratament cu Kaletra, au 
devenit asimptomatici, dar prezentau in continuare teste pozitive și au solicitat 
externarea. 

- Decese = 16 (toți prezentând comorbidități severe). 
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TABELUL I 

Evoluția pacienților cu COVID-19 din lotul studiat 

Evoluție / transfer Număr cazuri % din total lot 

Transferuri la Spitale de Boli Infecțioase 13 23,63 

Transferuri pe alte secții 10 18,19 

Externați cu 2 teste negative 13 23,63 

Externați la cerere (asimptomatici cu teste pozitive) 3 5,46 

Decese 16 29,09 

În cursul evoluției pandemiei cu noul coronavirus, deși au funcționat în parametri optimi 
circuitele funcționale COVID-19 complet separate de cele non-COVID-19 și deși personalul a 
purtat echipament de protecție specific, iar frecvența manoperelor  de dezinfecție de nivel 
înalt a sporit, totuși în spitalul nostru a evoluat un focar epidemic de infecție SARS-CoV-2, în 
zona non-COVID, în perioada 19.05. 2020 - 17.06.2020. Focarul a cuprins un număr de 28 
persoane din rândul personalului și 30 pacienți. S-au efectuat anchetele epidemiologice 
preliminare la toate persoanele implicate. Angajații depistați pozitivi au fost internați imediat 
la Spitalul de Boli Infecțioase sau alte spitale suport din Iași, au prezentat forme medii și chiar 
ușoare de infecție, au urmat tratament specific și s-au externat cu două teste negative, urmând 
apoi o perioadă de autoizolare de 14 zile (conform metodologiei de la acel moment). Pacienții 
din focar au fost transferați imediat la sectorul COVID-19 de la etajul IV, au fost monitorizați 
sub aspectul evoluției clinice, a terapiei antiretrovirale și a testării RT-PCR (2 sau mai multe 
teste) până la externare  (cu 2 teste negative, mai puțin 3 pacienți care s-au externat la cerere, 
fiind asimptomatici dar încă pozitivi) sau transfer pe alte secții neurochirurgicale pentru 
continuarea tratamentului sau efectuare de intervenții chirugicale.  

Din anchetele epidemiologice a reieșit un număr mare de infecții asociate asistenței 
medicale (IAAM) cu SARS-CoV-2. In acest context, în luna mai au fost inregistrate 22 de 
cazuri de IAAM, dintre care 13 infecții SARS-CoV-2 și 9 pneumonii cu SARS-CoV-2 (cu 
imagistică CT sugestivă). În luna iunie au fost semnalate 7 IAAM, dintre care 4 infecții SARS-
CoV-2 și 3 cazuri de pneumonie SARS-CoV-2 (toate  declarate la Compartimentul de 
supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, DSP Iași, conform legislației). În 
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acest context epidemiologic personalul restant și toți pacienții aflați în spital au fost testați cu 
2 probe RT-PCR, in total realizându-se 1270 teste la personal și 792 la pacienții internați. 

CONCLUZII  

Studiul nostru a subliniat dimensiunea inimaginabilă a pandemiei, reflectată prin 
evoluția perfidă a infecției SARS-CoV-2, eforturile depuse de intregul personal medical pentru 
ingrijirea acestor pacienți ca și necesitatea pregătirii continue sub aspectul acumulării de noi 
cunoștințe și al logisticii, pentru limitarea acestei pandemii atroce.  
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REZUMAT 

Cuvinte cheie - COVID-19, factori de risc, vârsta, diabet 

Organizația Mondială a Sănătății a subliniat că una dintre cele mai importante probleme cu 
privire la pandemia COVID-19 este de a înțelege factorii de risc pentru gravitatea bolii. 
Printre factorii cu consistență mare de asociere, am găsit vârsta, proteina C-reactivă, D-dimerii, 
albumina, febra, scorul SOFA și diabetul. Rezultatele sugerează că diabetul ar putea fi cea mai 
consecventă comorbiditate care prezice severitatea bolii și că cercetările viitoare ar trebui să ia în 
considerare cu atenție mecanismele care intervin în acest caz. În prezent nu se știe de ce persoanele 
cu diabet, hipertensiune arterială sau alte boli cronice sunt mai grav afectate de COVID-19, dar o 
posibilă explicație implică enzima 2-convertoare de angiotensină (ACE2). Mai mult, persoanele cu 
diabet și hipertensiune arterială sunt adesea tratate cu inhibitori ACE și blocanți ai receptorilor de 
angiotensină, ceea ce poate duce la o exprimare crescută a ACE2, facilitând astfel absorbția virală 
și crescând riscul de infecții severe pentru persoanele cu diabet. Studii viitoare vor putea aprofunda 
legătura dintre severitatea bolii și prezența acestor factori de risc. 

 
INTRODUCERE 

COVID-19 poate afecta pe oricine, iar boala poate provoca simptome care variază de la 
forme clinic ușoare până la forme severe. 

Un studiu efectuat de Rod JE. et al. identifică în jur de 60 de factori de risc. Dintre 
acestia, 7 au fost considerați de risc înalt, 40 de risc mediu și 13 de risc scăzut. 

Vârsta înaintată, prezența diabetului, febra persistentă, modificări ale D-dimerilor, 
valori crescute ale proteine C-reactive, insuficiența de organ (scorul SOFA) și valoarea scăzută 
a albuminei au fost factorii de risc cu cea mai mare consistență ca și predictori pentru 
severitatea COVID-19 [1]. 

În plus, au fost considerați factori de risc mediu: dispneea, scăderea satO2, leucocitoza, 
limfopenia, valorile crescute ale procalcitoninei, lactat dehidrogenazei, troponinei cardiace, 
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interleukinei-6, feritinei serice, creatin kinazei MB, modificări ale timpului de protrombină 
sau scorul CURB-65 [1] (Tabel 1). 

TABEL 1 

Factori de risc asociați la pacienții cu COVID-19 

Factori de risc 
înalt 

vârsta (peste 60 ani) proteina C reactivă (valori 
crescute) 

diabet zaharat D- Dimeri (valori crescute) 

scor SOFA (insuficiențe de organ) albumina (valori scăzute) 

febra persistentă  

Factori de risc 
mediu 

dispnee, scăderea sat O2  PaO2:FiO2 

tahicardie limfopenie,  

% limfocite 

boala cronică de rinichi leucocitoză, 

neutrofilie,  

% neutrofile 

boli respiratorii cronice (astm moderat 
până la sever, fibroza pulmonară boală 
pulmonară obstructivă cronică) 

procalcitonina (valori 
crescute) 

boli cardiovasculare  (insuficiență 
cardiacă, boala coronariană, 
cardiomiopatii, hipertensiune 
pulmonara) 

fibrinogen (valori crescute) 

indice masă corporală [IMC] ≥ 30 

 

lactat dehidrogenaza (LDH) – 
valori crescute 

neoplazii troponina cardiacă (valori 
crescute) 

scor CURB-65 timpul de protrombină (valori 
crescute) 

scor APACHE II uree serică (valori crescute) 

fumat hiperglicemie 

 bilirubina totală crescută 

 interleukina 6 
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 feritina serică 

 creatine kinase MB 

 cholinesteraza 

 LDL  

Factori de risc 
scăzut 

modificări radiologice (CT-RX)  lactat 

 tuse productivă monocitoza 

 fatigabilitate creatinina – valori crescute 

 hipertensiunea arterială trombocitopenie 

 afectarea hepatică preexistentă afectarea hepatică în cadrul 
COVID-19 (valori crescute ale 
AST, ALT) 

 sex masculin  

 
Rezultatele acestei analize sunt în concordanță cu analizele actuale, considerând vârsta 

și comorbiditățile cei mai importanți factori de risc pentru gravitatea bolii COVID-19. De 
asemenea autorii concluzionează că diabetul este una dintre cele mai critice comorbidități în 
ceea ce privește severitatea bolii. 

1. Vârstă 

COVID-19 este adesea mai severă la persoanele care au vârsta mai mare de 60 de ani. 
Analiza rapoartelor din primele 30 de țări afectate de pandemie a arătat că  peste 95% din 
decese au avut loc la persoane cu vârsta de peste 60 de ani și peste 50% din toate decesele au 
fost la persoane cu vârsta de 80 de ani sau mai mult [2]. Motivele pentru care persoanele în 
vârstă sunt foarte afectate de COVID-19 includ modificările fiziologice asociate cu 
îmbătrânirea, scăderea funcției imunitare și multimorbiditatea, care expun adulții mai în 
vârstă la forme severe de COVID-19 [3]. 

2. Diabet 

Diabetul este una dintre cele mai frecvente comorbidități raportate la pacienții cu 
COVID-19. Dintre pacienții cu COVID-19 confirmat, proporția cu diabet zaharat a fost de 22% 
într-un studiu efectuat pe 191 de pacienți [4] și de 16,2% într-o altă cohortă de 1.099 de 
pacienți [5]. În special, un raport de 72.314 cazuri COVID-19 a constatat o mortalitate mai 
mare la pacienții cu diabet (7,3% față de 2,3% în total). Acest lucru s-ar putea explica prin 
efectele imunosupresive ale hiperglicemiei și ar putea explica, de asemenea, de ce pacienții 
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care dezvoltă ARDS din cauza COVID-19 au niveluri semnificativ mai ridicate de glucoză în 
sânge [6]. 

Pacienții cu diabet zaharat au prezentat leziuni renale severe și răspuns inflamator 
important. Riscul de deces la acești pacienți a fost asociat cu vârsta mai înaintată și creșterea 
proteinei C reactive (CRP), în timp ce factorii de risc pentru prognostic slab au fost valoarea 
mai mică a albuminei serice și valori crescute ale CRP [7]. 

3. Hipertensiune arterială 

Utilizarea ACEI (inhibitori ai enzimei care transformă angiotensina) și BRA (blocante 
ale receptorilor angiotensinei II) este o preocupare majoră pentru clinicienii care tratează 
COVID-19 la pacienții cu hipertensiune arterială. Un studiu retrospectiv, multi-centric, care a 
inclus 1128 de pacienți adulți cu hipertensiune arterială diagnosticați cu COVID-19 a aratat ca 
dintre pacienții spitalizați cu COVID-19 și hipertensiune arterială coexistentă, utilizarea ACEI 
/ BRA a fost asociată cu un risc mai mare de mortalitate [8].  

4. Obezitate 

Expresia ACE2 crește pe celulele epiteliale alveolare pulmonare și pe țesutul adipos din 
cauza obezității. Peste 70% dintre pacienții cu COVID-19 care necesită terapie intensivă au o 
rată mare de obezitate [9]. La pacienții cu vârsta sub 60 de ani cu obezitatea morbidă s-a 
dublat riscul de internare în terapie intensiva, comparativ cu cei cu IMC mai mici (<30 kg / 
m2). S-a stabilit că obezitatea morbidă dublează riscurile rezultatelor nefavorabile în 
comparație cu cei care nu sunt obezi, din punct de vedere clinic [10]. Steato-hepatita legată 
de obezitate creste riscul de evolutie severă a  COVID-19 de șase ori. Această asociere 
puternică între boala ficatului gras și riscul unui rezultat fatal cu COVID-19 a fost prezentă 
chiar și în absența altor factori de risc [11]. Țesutul adipos excesiv în obezitate secretă 
angiotensina II, care este un hormon cu proprietăți inflamatorii și este generat pe calea 
sistemului renină-angiotensină (SRA). Obezitatea și rezistența la insulină sunt puternic legate 
de activitatea sistemului renină-angiotensină. Mai mult, stresul oxidativ și răspunsul 
inflamator împreună cu disfuncția mitocondrială modulează funcția sistemului renină-
angiotensină [12]. 

5. Graviditate 

Pe baza a ceea ce știm în acest moment, gravidele ar putea avea un risc crescut de boală 
severă de la COVID-19 în comparație cu persoanele care nu sunt însărcinate. În plus, poate 
exista un risc crescut de avort sau naștere prematură. Atât sarcina normală, cât și COVID-19 
sunt marcate de scăderea limfocitelor, de creșterea ACE2, IL-8, IL-10 și IP-10, prin urmare, 
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se poate concluziona că sarcina este un factor de risc . Mai mult, prezența receptorilor ACE2 
în placentă poate crește riscul transmiterii virusului mamei la bebeluși [13]. 

6. Fumatul 

Fumătorii prezintă, de asemenea, o expresie crescută a genei ACE2 în pneumocitele de 
tip 2, macrofage alveolare, în special la polul apical al celulelor epiteliului căilor respiratorii.  

Boala pulmonară obstructivă cronică în sine promovează expresia ACE2. Prin urmare, 
afecțiunile cronice pulmonare precum și fumatul cresc semnificativ riscul de COVID-19 și 
progresia către forme clinice grave [14]. 

7. Imunosupresii 

Unele studii au raportat o evolutie favorabilă a COVID-19 la pacienții cu imunodepresie, 
fie forme asimptomatice sau cu simptomatologie ușoară. Studiile care au raportat aceste date 
s-au referit la pacienți imunocompromiși prin terapii oncologice [15], utilizatori de terapii 
imunosupresive (terapii biologice, glucocorticoizi) [16], la pacienții cu transplant [17], 
pacienți cu HIV / SIDA slab controlați [18]. În aceste rapoarte, au existat un număr mic de 
persoane afectate sever care s-au recuperat și au fost înregistrate rate scăzute de fatalitate.  

O altă analiză a arătat că pacienții infectați cu cancer aveau prognostic mai slab [19], iar 
utilizarea cronică a corticosteroizilor anterior contaminării cu SARS-CoV-2 a fost asociată cu 
forme severe de boală, inclusiv cu un risc ridicat de deces [20]. Aceste observații contradictorii 
arată că în prezent cunoștințele despre relația dintre COVID-19 și statutul imunologic gazdă 
sunt limitate. Sunt necesare studii suplimentare pentru a elucida relația dintre răspunsul 
imun și inflamația din infecția cu SARS-CoV-2. 

În timp ce copiii au fost mai puțin afectați de COVID-19 comparativ cu adulții, copiii cu 
anumite afecțiuni pot avea un risc crescut de îmbolnăvire severă. Copiii care prezintă afecțiuni 
genetice, neurologice, metabolice grave și cu boli cardiace congenitale pot avea un risc crescut 
de boli severe din cauza COVID-19. Similar cu adulții, copiii cu obezitate, diabet, astm și boli 
cronice pulmonare sau imunosupresie pot avea un risc crescut de forme severe de boală 
[1,7,8,9]. 

CONCLUZII 

În prezent se consideră că  vârsta și comorbiditățile sunt factorii de risc cei mai 
importanți pentru severitatea bolii COVID-19, diabetul este una dintre cele mai critice 
comorbidități în ceea ce privește severitatea bolii. Această constatare are implicații 
importante, având în vedere prevalența globală ridicată a diabetului. 
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Obezitatea, poluarea aerului și fumatul sunt factori de risc asociați care împărtășesc 
fiziopatologia subiacentă legată de sistemul renină-angiotensină în infecția SARS-CoV-2. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: COVID-19, infecție HIV, evoluție 

Introducere: Infecția cu noul coronavirus SARS-COV-2 afectează relativ rar pacienții 
seropozitivi HIV, apare la pacienți seropozitivi HIV cu vârste mai tinere față de populația generală. 
Nu s-au înregistrat cazuri mai severe de boală infecțioasă produsă de noul coronavirus (COVID-
19) la pacienții infectați HIV față de cei fără infecție HIV.  
Material și metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 29 de ani, cunoscută cu infecție 
HIV din 2017, cu ultimul număr al limfocitelor T CD4+ de 1113 celule/mm3. Pacienta este cunoscută 
cu epilepsie temporală, tulburare psihotică acută cu depersonalizare în antecedente, tabagism 
cronic. Ultima ei schemă de antiretrovirale este emtricitabină, tenofovir și raltegravir, pe care a 
întrerupt-o din proprie inițiativă în ultimele 3 luni. Pacienta s-a întors din Spania în martie 2020, 
acuzând tuse intermitent productivă, disfagie de 2 săptămâni, și a fost internată cu suspiciunea de 
COVID-19. 
Rezultate: Obiectiv la internare a fost cu stare generală relativ bună, fără dispnee, fără 
modificări stetacustice pulmonare. S-a efectuat testarea RT-PCR din secrețiile nazale și faringiene 
pentru SARS-COV-2, primul rezultat fiind negativ, al doilea însă pozitiv. S-a reluat medicația 
antiretrovirală, a urmat tratament simptomatic, cu evoluție favorabilă. RT-PCR nu a mai detectat 
SARS-COV-2 după 19 zile. Această pacientă este singura pacientă seropozitivă HIV care s-a infectat 
cu SARS-COV-2 din cei peste 700 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 din județul Mureș.   
Concluzii: Pacienții seropozitivi HIV dezvoltă rar COVID-19. Infecția HIV la pacienții cu număr 
al limfocitelor T CD4+ peste 500/mm3 nu reprezintă un factor de risc privind potențialul evolutiv 
sever al COVID-19. 

ABSTRACT 

SARS-COV-2 INFECTION IN AN HIV POSITIVE PATIENT NONADHERENT TO THE 
ANTIRETROVIRAL THERAPY – CASE PRESENTATION 

Keywords: COVID-19, HIV infection, outcome 

Introduction: Infection with the novel coronavirus SARS-COV-2 affects relatively rarely patients 
living with HIV (PLWH), appears at younger ages in PLWH than in the general population. PLWH 
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did not have more severe infections  with the novel coronavirus (COVID-19) than patients without 
HIV.  
Material and method: We present the case of a 29-years-old female patient, known HIV positive 
since 2017, with the last T CD4+ cell count of 1113 cells/mm3. The patient is known with temporal lobe 
epilepsy, acute psychosis with depersonalization in her past history. The last antiretroviral regimen 
is emtricitabine with tenofovir and raltegravir, which she has stopped for the last 3 months. The 
patient returned from Spain in March 2020, complaining of intermittently productive cough, 
dysphagia during the last 2 weeks. The patient was admitted with the suspicion of COVID-19. 
Results: At physical examination the patient presented good general status, normal breath 
sounds, no dyspnea. RT-PCR was performed from nasal and pharyngeal swab to detect SARS-
COV-2, the first result was negative, the second positive. The antiretroviral regimen was 
reintroduced, the patient received symptomatic therapy, with favorable outcome. RT-PCR did not 
detect  SARS-COV-2 after 19 days. This is the only HIV positive patient who was also infected with  
SARS-COV-2 from the more than 700 patients diagnosed with COVID-19 in Mureș county.   
Conclusions: HIV patients develop rarely COVID-19. PLWH with T CD4+lymphocyte count 
above 500/mm3 do not have an increased risk for severe outcome of COVID-19. 

 

INTRODUCERE  

Infecția HIV nu influențează COVID-19, evoluția clinică, radiologică și din punct de 
vedere al modificărilor analizelor de laborator fiind similară în rândul pacienților seropozitivi 
HIV cu cea din rândul populației non-HIV. [1]  

Rata infecțiilor cu SARS CoV-2 nu este mai crescută în rândul pacienților seropozitivi 
HIV față de cei seronegativi, indiferent de numărul limfocitelor T CD4+. [2] Un studiu 
efectuat la Barcelona menționeză că doar 1% din pacienții internați datorită COVID-19 au fost 
seropozitivi HIV. [3]  

Conform unui studiu COVID-19 a apărut mai frecvent în rândul pacienților seropozitivi 
HIV care au avut vârste peste 70 de ani, de sex masculin. Această tendință de apariție a 
COVID-19 la aceste categorii se observă și în rândul pacienților non-HIV. [4]  

Conform unei ipoteze pacienții seropozitivi HIV datorită imunodepresiei și a numărului 
scăzut de limfocite T CD4+ nu dezvoltă acel răspuns imun exagerat ce poate agrava evoluția 
infecției SARS CoV-2. [4, 5] Numărul actual al limfocitelor T CD4+ respectiv nadirul acestora 
sau raportul  T CD4+/T CD8+ nu influențează gradul de  severitate al COVID-19. [1, 5]  

Au fost înregistrate cazuri severe de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în rândul pacienților 
seropozitivi HIV, fără să fie însă mai frecvente față de pacienții fără infecție HIV. [6] Cazurile 
severe în rândul pacienților seropozitivi HIV pot apărea la pacienții vârstnici (peste 60 de ani), 
și la pacienții cu comorbidități care cresc riscul evoluției severe al COVID-19, cum ar fi 
diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, hipertensiunea arterială, boala renală cronică, bolile 
cronice pulmonare, bolile hepatice cronice, indicele de masă corporală (IMC) crescut. [1, 3, 4] 
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La pacienții seropozitivi HIV aceste comorbidități pot să apară la vârste mai tinere față de 
pacienții non-HIV, datorită fenomenului de îmbătrînire mai timpuriu. Vârsta biologică a 
pacienților seropozitivi HIV poate depăși chiar cu o decadă vârsta adevărată a acestora. [4]  

Mortalitatea din cadrul COVID-19 este crescută în rândul unor categorii de 
imunodeprimați, cum ar fi pacienții cu transplant renal sau cei cu boli neoplazice, însă nu s-a 
găsit o mortalitate crescută datorită infecției HIV. [6] 

Conform unui studiu pacienții seropozitivi HIV cu infecție SARS-CoV-2 au avut valori 
mai scăzute ale feritinei și al numărului de leucocite din sângele periferic față de pacienții non-
HIV cu infecție SARS-CoV-2. [6] Un alt studiu nu confirmă aceste diferențe, menționând că 
pacienții seropozitivi HIV cu COVID-19 nu au avut valori semnificativ diferite ale numărului 
de leucocite, feritinei, hemoglobinei, numărului de neutrofile, valorii d-dimerului, creatin-
fosfokinazei, creatininei, troponinei, sau procalcitoninei, față de pacienții non-HIV infectați 
cu SARS-CoV-2. [7]   

Unele medicamente antiretrovirale au fost studiate privind efectul împotriva virusului 
SARS-COV-2, și există din ce în cei mai multe date privind faptul că darunavirul boostat cu 
ritonavir sau cobicistat, respectiv lopinavirul nu și-au dovedit eficiența față de SARS-CoV-2. 
[2, 8] Conform unui studiu rata spitalizării a fost mai scăzută la acei pacienți HIV pozitivi 
infectați cu SARS-CoV-2, care se aflau sub tratament cu tenofovir și emtricitabină. [4] În 
contrast un alt studiu a ajuns la concluzia că utilizarea în schemele de tratament antiretroviral 
a inhibitorilor de reverstranscriptază, inhibitorilor de integrază sau a inhibitorilor de protează 
nu influențează infecția cu SARS-CoV2. Nici prezența, nici absența tratamentului 
antiretroviral nu a influențat infectarea cu SARS-CoV-2. [1] De aceea nu se recomandă 
modificarea schemei de tratament antiretroviral din punct de vedere al COVID-19. [8] 

Tratamentul COVID-19 la pacienții seropozitivi HIV trebuie să fie similar celui aplicat 
pacienților non-HIV. [1] 

MATERIAL ȘI METODĂ  

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 29 de ani, confirmată cu infecție HIV din 
2017, la 6 luni de la ultima testare HIV negativă. La momentul confirmării a avut numărul 
limfocitelor T CD4+ de 988/mm3, încărcătura virală HIV de 9044 copii/ml. Pacienta este 
cunoscută cu epilepsie temporală cu crize Grand mal, etilism cronic, psihosindrom organic 
cronic pe fond toxic, tulburare anxios-depresivă, condilomatoză genitală, tabagism cronic, în 
2019 a dezvoltat un episod de tulburare psihotică acută. Medicația antiretrovirală inițiată în 
2017 constă din tenofovir, emtricitabină și raltegravir. Inițial cu aderență bună la medicația 
antiretrovirală, în februarie 2018 încărcătura virală a fost de sub 20 de copii/ml, numărul 
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limfocitelor T CD4+ de 1030/mm3, iar în martie 2019 a fost de 1113/mm3. În mai 2018 a 
întrerupt medicația antiretrovirală din proprie inițiativă pentru o perioadă de 3 luni, a mai 
avut o perioadă de întrerupere a tratamentului în septembrie 2019 respectiv între ianuarie-
martie 2020. În această perioadă pacienta s-a aflat în Spania, de unde s-a întors în data de 
07.03.2020. În data de 09.03.2020 a fost consultată la Clinica de Boli Infecțioase, acuzând 
tuse uscată și disfagie de aproximativ două săptămâni, fiind cu stare generală bună, fără 
modificări stetacustice pulmonare. Din data de 10.03.2020 Institutul de Sănătate Publică din 
România a recomandat testarea pentru COVID-19 a persoanelor simptomatice care vin în 
România, și s-au aflat în ultimele 14 zile în Spania. Astfel pacienta a fost internată la Clinica 
de Boli Infecțioase în 11.03.2020. cu suspiciunea infecției cu SARS-CoV-2.  

REZULTATE 

La examenul obiectiv s-a constatat că era o pacientă cu stare generală relativ bună, IMC 
de 29,3, a prezentat faringe hiperemic, fără alte modificări patologice la examenul obiectiv al 
aparatului respirator, cu echimoze periorbitale bilaterale apărute în urma unui traumatism 
cranio-facial, și condilomatoză genitală.  

S-au efectuat investigații paraclinice, care au arătat hemoleucograma fără modificări 
patologice (leucocite 7480/mm3, trombocite 352300/mm3, limfocite 2160/mm3), proteina 
C reactivă în limite normale (0,55 mg/l), ALT 51U/l, AST 25 U/l, LDH 125 U/l. Testarea 
antigenelor virusurilor gripale A și B din secreția nazală a fost negativă. Pe parcursul internării 
pacienta a dezvoltat un episod diareic de scurtă durată. La internare s-a recoltat secreție 
nazală și faringiană pentru a determina prezența virusului SARS-CoV-2 prin RT-PCR. 
Rezultatul acestuia s-a obținut la 8 zile după recoltare, și a fost negativ. A doua testare RT-
PCR pentru virusul SARS-CoV-2 s-a efectuat în a 9-a zi de internare, iar rezultatul a fost 
pozitiv. Pacienta a urmat tratament simptomatic, și s-a reluat schema de tratament 
antiretroviral cu tenofovir, emtricitabină și raltegravir. Pe parcursul internării starea generală 
a pacientei a fost bună, simptomatologia de la debut a dispărut, nu a prezentat semne de 
agravare. În a 18-a zi de la internare s-a repetat testul RT-PCR pentru evidențierea SARS-
CoV-2, cu rezultat negativ, urmat de o altă testare în ziua următoare, tot cu rezultat negativ, 
astfel pacienta a fost externată.  

Aceasta este singura pacientă seropozitivă HIV infectată cu SARS-CoV-2 din cele 748 de 
cazuri de COVID-19 înregistrate în județul Mureș până la data de 03.07.2020.  

DISCUȚII 

Nici statutul de seropozitiv HIV, nici aderența precară față de medicația antiretrovirală 
nu au influențat negativ evoluția pacientei seropozitive HIV infectate cu SARS-CoV-2, ea 
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având o formă ușoară de COVID-19, cu evoluție favorabilă chiar în absența tratamentului, 
fiind vorba despre o pacientă tânără, cu ultimul număr la limfocitelor T CD4+ de 1113/mm3, 
fără comorbidități care ar putea crește riscul evoluției severe al COVID-19, cu excepția unui 
IMC crescut (29,3). 

Pacienta s-a infectat cu SARS-CoV-2 datorită contextului epidemiologic (ședere într-o 
țară în care la acel moment a existat risc de transmitere important al virusului SARS-CoV-2).  

Particularitatea cazului constă din faptul, că prima testare RT-PCR pentru evidențierea 
SARS-CoV-2 a fost negativă, însă cea de a doua testare efectuată conform protocoalelor în 
vigoare din martie 2020 a fost pozitivă. Până la obținerea rezultatului pozitiv pacienta a 
devenit asimptomatică, motiv pentru care nu s-a administrat tratament cu potențial efect 
antiviral împotriva virusului SARS-CoV-2, și nu s-a considerat necesară modificarea schemei 
de tratament antiretroviral. 

În județul Mureș din cei peste 200 de pacienți seropozitivi HIV aflați în evidență 
majoritatea sunt tineri, cu vârsta de aproximativ 30 de ani, deși unii au comorbidități severe 
asociate, nu s-au înregistrat alte cazuri de infecție SARS-COV-2 în rândul acestora, cu excepția 
pacientei prezentate. 

CONCLUZII  

Infecția cu virusul SARS-CoV-2 este rară în rândul pacienților seropozitivi HIV.  

Infecția HIV nu influențează evoluția COVID-19.  

Aderența la medicația antiretrovirală nu influențează în mod direct evoluția COVID-19. 

Managementul pacienților seropozitivi HIV cu infecție SARS-CoV-2 este similar cu al 
celor seronegativi. 

Pacienții seropozitivi HIV trebuie să își continue tratamentul antiretroviral, fără să se 
facă modificări ale schemei terapeutice datorită coinfecției cu SARS-CoV-2.     
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: SARS-CoV-2, hemodializă, imunodepresie. 

Infecția cu SARS-CoV-2 este o patologie infecțioasă care a apărut prima dată în orașul Wuhan, 
China în decembrie 2019 sub forma unor cazuri de pneumonie de cauză necunoscută, noul 
coronavirus fiind identificat ulterior ca agent etiologic (ianuarie 2020). În martie 2020 peste 100 
de țări au declarat prezența SARS-CoV-2 pe toate continentele, cu excepția Antarcticii, iar WHO a 
declarat Pandemie COVID 19. Material și metodă. Am realizat un studiu incluzând pacienții 
hemodializați cu infecție SARS-CoV-2 tratați în clinica noastră în perioada 15 martie-30 iunie 
2020. Rezultate. Am identificat 20 cazuri, aflate în hemodializă, predominant de sex masculin, 
grupa de vârsta cea mai afectată fiind 50-64 de ani precum și un caz pediatric la care PCR SARS-
CoV-2-pozitiv, prezentând ca simptomatologie: astenie fizică marcată, tuse productivă, junghi 
toracic, anosmie. În 9 cazuri s-au decelat imagistic opacități nodulare pulmonare multiple fiind 
astfel identificată și pneumonia specifică. Ca patologii asociate pe langă Boala renala cronică, 
pacientii asociau HTAE, Vasculită sistemică, Vasculită pANCA precum și Cardiopatie ischemică 
cronică. Paraclinic s-a decelat sindrom biologic inflamator, sindrom anemic și de retenție azotată. 
Sub tratament cu lopinavir/ritonavir, hidroxiclorochina și antibioterapie specifică, evoluția a fost 
lent favorabilă, durata medie a spitalizării fiind de 29 zile, precum și 4 decese înregistrate. 
Concluzii. Managementul pacienților hemodializați odată infectați este dificil având în vedere 
necesitatea continuării ședințelor de hemodializă, dar și din cauza statusului imunosupresor, și a 
comorbidităților asociate; însă alegerea terapiei adecvate și colaborarea interdisciplinară 
reprezintă cheia succesului terapeutic la acești pacienți. 

 
INTRODUCERE 

În decembrie 2019, în Wuhan, China, s-au înregistrat mai multe cazuri de pneumonie, 
cauzate de un nou-β-coronavirus. Acest coronavirus, a fost numit inițial drept noul 
coronavirus 2019 (2019-nCoV) la 12 ianuarie 2020 de Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS).  
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OMS oficial va denumi această patologie drept boală determinată de coronavirus 2019 
(COVID19) și Grupul de Studiu al Coronavirusului (CSG) al Comitetului Internațional a 
propus denumirea noului coronavirus sub formă de SARS-CoV-2, ambele emise la 11 
februarie 2020. Oamenii de știință chinezi au izolat rapid SARS-CoV-2 la un pacient în 7 
ianuarie 2020 în vederea secvențierii genomului SARS-CoV-2 [1]. În prezent - 5 iulie 2020, 
OMS raportează la nivel global 11.125.245 total cazuri de infecţie cu SARS-CoV-2, respectiv 
528.204 decese, iar pentru România, 28.582 cazuri, precum şi 1.731 de decese [2]. Studiile au 
estimat numărul de reproducere de bază (R0) a SARS-CoV-2 în jur de 2,2 [3], sau chiar mai 
mult (cu un interval cuprins între 1,4 la 6,5) [4]. De asemenea, focarele familiale de 
pneumonie [5] au pus bazele dovezilor epidemiei COVID-19 cu o continuă creștere prin 
transmiterea de la om la om. SARS-CoV-2 este un β-coronavirus, virus ARN non-segmentat 
sens pozitiv (subgenul sarbecovirus, subfamilia Orthocoronavirinae) [6]. 

COVID-19 se răspândește în principal pe cale respiratorie, prin secreții respiratorii și 
contact direct, fiind necesar o încărcare minimă infecțioasă [7]. 

Se caracterizează prin simptome de pneumonie virală, dar afectează şi alte organe, 
inclusiv cu acţiune la nivel renal [8-10].  

Conform literaturii de specialitate publicate, pacienții cu diferite patologii asociate, cum 
ar fi diabetul zaharat, hipertensiunea arterială și bolile cardiovasculare tind să fie mai 
susceptibili la acest tip de infecţie, ajungând să dezvolte forme severe de boală, [11], dar efectul 
COVID-19 asupra pacienților cu hemodializă nu a fost încă raportat. Pacienții aflaţi sub 
hemodializă de întreținere au sisteme imunitare anormale din cauza stării uremice [12], care 
este adesea însoțită de comorbidități semnificative precum boli cardiovasculare, diabet și boli 
cerebrovasculare [13,14]. Infecţia cu SARS CoV 2, reprezintă de asemenea, o amenințare 
semnificativă pentru pacienții imunocompromisi, inclusiv pentru cei cu boală renală cronică, 
ce necesită hemodializă periodic [15]. 

Cu toate acestea, datele epidemiologice pentru acest grup de pacienți sunt limitate. Din 
păcate, există o lipsă de dovezi cu privire la gestionarea optimă a COVID-19 și cu atât mai 
puțin este disponibil la pacienții cu terapie de hemodializă de întreținere decât în populația 
generală. 

Măsurile de igienă strictă, purtarea măştii în spaţii închise, precum și distanțarea socială 
continuă să fie principiile de bază pentru a preveni răspândirea rapidă. Pe măsură ce se adună 
mai multe informații despre pandemie, diferențele geografice ale ratei incidenței și gravității 
bolii devin evidente. 
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MATERIAL ȘI METODĂ 

Am realizat un studiu retrospectiv asupra pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2, spitalizaţi 
în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iaşi, incluzând pacienții cu Boală 
renală cronică, aflaţi în program terapeutic de hemodializă şi cu infecție SARS-CoV-2 tratați 
în clinica noastră în perioada 15 martie-30 iunie 2020. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În perioada mai sus menţionată (15 martie - 30 iunie 2020) în clinica noastră s-au înregistrat 
1080 cazuri confirmate de infecţie cu SARS-CoV-2, cu diferite forme de severitate şi la pacienţi 
fără comorbidităţi sau dimpotrivă cu diverse boli asociate. Am identificat 20 cazuri confirmate 
pozitiv SARS-CoV-2, la persoane aflate în program terapeutic periodic de hemodializă. 

 

Fig. 1. Distribuţia cazurilor de infecţie cu SARS-CoV-2, la pacienţi hemodializaţi, funcţie 
de mediul de provenienţă 

         Pacienţii proveneau în egală măsură din mediul urban şi rural (fig. 1.), predominant 
de sex masculin (fig. 2.), grupa de vârsta cea mai afectată fiind 50-64 de ani și 60-70 de ani 
precum şi un caz pediatric la care RT- PCR SARS-CoV-2-pozitiv (fig. 2.). 

  
Fig. 2. Distribuţia cazurilor de infecţie cu SARS-CoV-2 la pacienţi hemodializaţi, funcţie 

de sex şi vârstă 
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Ca simptomatologie la internare, majoritatea pacienţilor prezentau: astenie fizică 
marcată, tuse productivă, dispnee, junghi toracic, anosmie, febră (11 cazuri), restul pacienţilor 
fiind asimptomatici (9 cazuri), (fig. 3.). 

 

Fig. 3. Distribuţia cazurilor de infecţie cu SARS-CoV-2 la pacienţi hemodializaţi, funcţie 
de simptomatologie 

În 6 cazuri s-a decelat imagistic, prin evaluare computer tomografie toracică sau 
radioscopie toracică, în funcţie de caz, aspect specific de “geam mat”, precum şi opacități 
nodulare pulmonare multiple (3 cazuri) fiind astfel identificată pneumonia COVID-19 (fig. 4).  

 

Fig. 4. Distribuţia cazurilor de infecţie cu SARS-CoV-2 la pacienţi hemodializaţi, funcţie 
de aspectul radiologic descris 

 
În aceste situaţii, răsunetul clinic a fost exprimat prin dispnee importantă, tuse seacă, 

iritativă, laringită, pacienţii desaturând şi necesitând oxigenoterapie, cu suplimentarea 
aportului de oxigen. Cinci cazuri cu forme severe de COVID-19 au necesitat monitorizare în 
terapie intensivă. 
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De asemenea, majoritatea cazurilor prezentau sindrom anemic, sindrom biologic 
inflamator, D-dimeri cu valori crescute, şi IL-6 modificată (11 cazuri). Sindromul de retenţie 
azotată a fost prezent în toate cele 20 de cazuri de infecţie cu SARS-CoV-2 hemodializate. 

Ca patologii asociate pe langă Boala renala cronică, pacientii prezentau Hipertensiune 
arterială esenţială, Diabet zaharat, Vasculită sistemică, Vasculită pANCA precum și 
Cardiopatie ischemică cronică, Demenţă mixtă, Obezitate în diferite grade (fig. 5). 

 
Fig. 5. Distribuţia cazurilor,incluse în studiu, funcţie de comorbidităţi 

           
          Sub tratament cu lopinavir/ritonavir, hidroxiclorochina și antibioterapie specifică, 

evoluția a fost lent favorabilă, cu atentă monitorizare a terapiei anticoagulante (fig. 6), în 
contextul continuării sedinţelor de hemodializă conform strânsei colaborări cu medicii 
nefrologi. 

 
Fig. 6. Scheme terapeutice administrate pacienţilor incluşi în studiu 
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În două cazuri severe de boală s-a administrat tratament cu Tocilizumab, un singur caz 
fiind vindecat şi externat cu stare generală relativ bună, iar cel de-al doilea caz a decedat. 
Durata medie de spitalizare a pacienţilor a fost de 29 zile. Cazurile vindecate au fost în număr 
de 16, cu un total de 4 decese înregistrate. 

CONCLUZII 

Managementul pacienților hemodializați odată infectați cu SARS-CoV-2 este dificil 
având în vedere necesitatea continuării ședințelor de hemodializă, dar şi în contextul 
statusului imunosupresor, și a comorbidităților asociate; însă alegerea terapiei adecvate și 
colaborarea interdisciplinară reprezintă cheia succesului terapeutic la acești pacienți. 
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REZUMAT 

Introducere: Manifestările cutanate ale infecțiilor virale, încep să fie raportate la pacienții cu 
COVID-19, aceste manifestări având ocazional valoare diagnostică sau prognostică.  Cele mai 
frecvente manifestări cutanate sunt: erupțiile morbiliforme, urticariere, veziculare, leziuni acrale 
și erupții liveoide. Unele dintre aceste manifestări cutanate apar înaintea semnelor și simptomelor 
asociate mai frecvent cu COVID-19, ceea ce sugerează că ar putea prezenta semne de COVID-19.  
Obiectiv: Descriem în acest studiu unele dintre manifestările cutanate la unii pacienți cu COVID-
19, internați în Spitalul Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, în perioada aprilie-iulie 2020. 
Material și metodă: Am studiat un lot de 76 de pacienți cu COVID-19 internați în perioada 1 
aprilie – 30 iunie 2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Iași ce au avut diverse erupții cutanate.  
Rezultate: Au fost descrise erupții urticariene (14 cazuri), rash (28 cazuri), erupție morbiliformă 
(4 cazuri), purpura acrală (3 cazuri), exanteme virale (8 cazuri); majoritatea leziunilor fiind pe 
trunchi, mâini si picioare. Unele manifestări (purpura acrală) pot apare în cursul tratamentului 
cu vasopresoare, iar erupțiile morbiliforme sunt manifestări comune ale reacțiilor adverse la 
medicamente, știind că medicamentele cele mai utilizate pentru tratamentul COVID-19 determină 
manifestări cutanate în infecția SARS. Vârsta medie a pacientului a fost 53.6 ani, bărbații 
reprezentând 68% din cazuri. 
Concluzii: Deoarece COVID-19 are tendința de a produce cazuri asimptomatice până la 14 zile de 
la infecție, manifestările cutanate pot servi ca indicator al infecției, ajutând în diagnosticul rapid. 
Este important de a conștientiza faptul ca aceste manifestări clinice importante pot ajuta la 
diagnosticul la timp al infecției cu COVID-19. 
 

ABSTRACT 

CUTANEOUS MANIFESTATIONS AND SARS‐COV‐2 INFECTION 

Introduction: The cutaneous manifestations of viral infections are beginning to be reported in 
patients with COVID-19, these manifestations having occasionally diagnostic or prognostic value. 
The most common cutaneous manifestations are morbilliform rash, urticaria, vesicular lesions and 
rashes liveoide sour. Some of these skin manifestations appear before the signs and symptoms more 
frequently associated with COVID-19, suggesting that it may show signs of COVID-19. 
Objective: We describe in this study some of the cutaneous manifestations in some patients with 
COVID-19, hospitalized in the Infectious Diseases Hospital „St. Parascheva ”Iasi, between April and 
July 2020. 
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Material and methods: We studied a group of 76 patients with COVID-19 hospitalized between 
April 1 and June 30, 2020 in the Iasi Infectious Diseases Hospital who had various cutaneous 
rashes.  
Results: Urticarial rash (14 cases), rash (28 cases), morbiliform rash (4 cases), acral purpura (3 
cases), viral rash (8 cases) were described; the majority of the lesions on the trunk, arms and legs. 
Some manifestations (acral purpura) may occur during treatment with vasopressors, and measles 
rashes are common manifestations of adverse drug reactions, knowing that the most commonly 
used drugs for the treatment of COVID-19 cause skin manifestations in SARS infection. The average 
age of the patient was 53.6 years, with men accounting for 68% of cases. 
Conclusions: Because COVID-19 tends to produce asymptomatic cases up to 14 days after 
infection, cutaneous manifestations may serve as an indicator of infection, aiding in rapid 
diagnosis. It is important to be aware that these important clinical manifestations may help in the 
early diagnosis of COVID-19 infection. 

 

Pandemia curentă COVID-19 pune în discuţie afectarea dermatologică concomitentă și 
maniera cea mai sigură în abordarea pacienţilor cu patologie dermatologică. 
Manifestarea clasică cutanată în COVID-19 ca și instrument de evaluare clinică ușoară este o 
cale nouă pentru a face față provocării cu care ne confruntăm în timpul pandemiei. 
Manifestările cutanate ale infecțiilor virale încep să fie raportate la pacienții cu COVID-19, 
aceste manifestări având ocazional valoare diagnostică sau prognostică.   

Manifestările pielii observate ar putea fi asociate cu infecția virală SARS-COV2 sau cu 
răspunsul imun. Viremia și exantemul cutanat pot avea cinetică de timp diferită în diferite 
infecții virale, încărcătura virală dinamică și referirea la erupții cutanate putand deveni un 
indiciu clinic vital pentru clinicieni, pentru determinarea momentului optim (înainte, în 
timpul, sau după erupția cutanată) pentru a colecta probele pentru testarea moleculară. 

Perspectiva patologiei dermatologice COVID-19 este multidimensională, pornind de la 
patogeneză, probleme de sănătate publică, până la aplicarea de noi tehnologii în practica 
clinică, cu oportunități infinite.    

Din punct de vedere  patogenic, mecanismul manifestărilor cutanate cu COVID-19 nu 
este încă bine cunoscut, dar există unele teorii comune. O ipoteză ar fi că, particulele virale 
prezente în vasele de sânge cutanate la pacienții cu infecție cu COVID-19 determină  o 
vasculită limfocitară similară cu cele observate în arterita trombofilă indusă de complexe 
imune sanguine care activează citokinele. Keratinocitele pot fi o țintă secundară după celulele 
Langerhans activate, inducând un spectru de manifestări clinice diferite [6,12]. Putem spune 
că virusul nu vizează keratinocitul, ci mai degrabă răspunsul imun la infecție ce duce la 
activarea celulelor Langerhans, ducând la o stare de vasodilatație și spongioză [12]. Alte teorii 
sugerează că manifestările cutanate pot rezulta din acumularea de microtromboze originare 
din alte organe, reducând astfel fluxul de sânge către sistemul microvasculatur cutanat [8]. În 
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mod similar, coagularea intravasculară diseminată cu grad scăzut și acumularea de sânge 
neoxigenat (hipoxie) în plexurile venoase pot explica aceste  manifestări [8]. Magro și colab. 
au descris vasculopatia trombogenă pauci-inflamatorie cu depunerea de C5b-9 și C4d, precum 
și co-localizarea acestora cu glicoproteine spike COVID-19 [23]. Încă nu se știe dacă 
simptomele cutanate sunt  consecința  infecției respiratorii sau o infecție primară a pielii în 
sine și, probabil combinația acestor mecanisme este responsabilă de manifestările cutanate 
din infecția SARS-CoV-2. 

Există multe limitări care trebuie luate în considerare pentru această revizuire a 
literaturii. Oricum, trebuie luat  în considerare posibilitatea reacțiilor adverse dermatologice 
experimentate la medicamentele utilizate.  

Transmiterea SARS-CoV-2 poate avea loc în timpul unei perioade de incubație care 
poate fi de până la 14 zile. Frecvent infecțiile virale pot provoca erupții cutanate, de exemplu, 
rujeola, rubeola și febra dengue toate cauzează exanteme virale.  

Clinic, manifestările cutanate sunt variate, așa cum s-a menționat la unii dintre pacienții 
noștri COVID-19, care includ urticarie, vezicule asemănătoare varicelelor, erupții vioide 
tranzitorii, vasculopatie livedoidă, erupții purpurice, fotodermatită lichenoidă, eritrodermie, 
dermatită cu contact foto și generalizare eritem pustulos. 

Manifestările dermatologice ale COVID-19 sunt rare, cu caracteristici clinice comune 
incluzând febră, tuse uscată, respirație, mialgii și fatigabilitate observate în studii de caz  
relativ la scară largă la pacienți cu pneumonie COVID-19 [12, [24], [25].  

Implicațiile dermatologice se înpart  în patru grupări principale: manifestări cutanate 
ale COVID-19, modificări ale pielii din modificările stilului de viață COVID-19, reacții adverse 
cutanate la medicamentele COVID-19 și efectele COVID-19 și terapia sa asupra bolilor 
primare ale pielii și ale gestionării acestora. COVID-19 a fost asociat cu manifestări sugestive 
ale pielii, pe care le clasificăm în 6 categorii cu trei modele distincte: veziculare (asemănătoare 
varicelelor), vasculopatice și asemănătoare cu chilblains („degetele COVID”), plus trei mai 
puțin indicative: dermatitice, maculopapulare, și morfologii urticariene. 

Manifestările cutanate, (precum: erupția eritematoasă, urticaria localizată sau 
generalizată), par a fi cele mai frecvente manifestări în cazuri severe acute; cu toate acestea, 
poate fi dificil să se distingă cauza care stă la baza (infecția virală  sau noile medicamente 
prescrise). A fost descrisă erupția cutanată cu peteșii, ca o posibilă prezentare inițială a bolii, 
precum și edemul hemoragic acut al sugarului, asociat cu coronavirusul NL63. 
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Studiul lui Recalcati și colab. [7] pe cazuri cu COVID-19 confimati din Lombardia, Italia 
a inclus 88 de pacienți, din care 20% aveau  manifestări cutanate. Majoritatea acestora au fost 
erupții eritematoase (77,8% ), 16% cazuri de urticarie și 5% eruptie veziculoasa. 

In lotul de pacienti studiați, cea mai frecventă manifestare cutanată a COVID-19 s-a 
dovedit a fi exantemul maculopapular (rash-ul), prezent la 36,84% pacienți. Alte manifestări 
cutanate au inclus: erupția papuloveziculoasă (34%), erupția urticariană (18,42%), erupția 
papuloasă roșu acral dureroasă, cu sau fără vezicule (15,3% ) din totalul pacienților, leziuni de 
vivo reticularis (2,8%) și leziuni peteșiale (1,4%).  

Ca localizare, studiile arată că majoritatea leziunilor au fost localizate pe trunchi, iar cca. 
20% dintre pacienți au prezentat manifestări cutanate la mâini și picioare. Dezvoltarea 
leziunilor cutanate a avut loc înainte de debutul simptomelor respiratorii sau diagnosticul 
infectiei cu COVID-19 la aproximativ 15% dintre pacienți.  Leziunile se vindeca spontan în 
decurs de 10 zile. Literatura citează momentul variat al dezvoltării leziunii cutanate, de la 3 
zile înainte de diagnosticul de infectie cu COVID-19 și până la 13 zile după diagnostic. 
Manifestările cutanate nu s-au corelat de obicei cu severitatea bolii. S-a speculat că 
descoperirile cutanate de mai sus sunt similare cu cele apărute în timpul infecțiilor virale 
comune. Pacienții cu COVID-19 pot avea, de asemenea, erupții cutanate care reflectă 
considerente vasculare. 

În cazurile examinate din lotul nostru de pacienti, 12,5%  dintre pacienții care au 
prezentat leziuni cutanate la diagnosticul sau debutul simptomelor COVID-19,  iar 69,4% 
dintre pacienții cu leziuni după debutul simptomelor respiratorii sau alinfecției SARS-CoV-2.  

Momentul dezvoltării leziunilor cutanate nu a fost raportat la 18,1%  dintre pacienți. Din 
cei 49 de pacienți care au dezvoltat leziuni după debutul simptomului respirator sau după 
diagnosticul COVID-19, 74,0%  au dezvoltat patologie cutanată în decurs de 7 zile, iar 6,0%  
au raportat leziuni după 7 zile. Vârsta medie a pacientului a fost 53.6 ani, bărbații 
reprezentând 68% din cazuri. Din cele 50 de cazuri cu timpi de vindecare raportați, 100% 
dintre pacienți au raportat vindecarea leziunilor cutanate, cu timpi de vindecare de până la 10 
zile.  48,0% dintre leziunile vindecate în decurs de 7 zile și 50,0% din leziunile vindecate după 
7 zile, iar timpul de vindecare nu a fost specificat pentru un caz. 

Majoritatea studiilor nu au raportat nicio corelație între gravitatea COVID-19 și leziunile 
cutanate. Unele studii au raportat posibila asociere între COVID-19 și severitatea leziunii 
pielii, însă gravitatea leziunilor cutanate nu a fost corelată cu severitatea infecției cu COVID-
19. Doar 2 studii, ale lui Mahé [13] și Estébanez [15] au asociat in 8,7% cazuri COVID-19 și 
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severitatea leziunii pielii., în majoritatea studiilor incluse, nu au fost raportate examene 
histologice. 

Deoarece pacienții negativi COVID-19, probabil cu alte infecții virale, pot avea, de 
asemenea, o manifestare similară a pielii ca la pacienții pozitivi COVID-19, diferența de 
prevalență și morfologie a erupțiilor cutanate între pacienții COVID-19 pozitivi și cei negativi 
garantează comparații.  

Acest lucru ar aborda dacă erupțiile cutanate ale celor trei tipare descrise în studiu 
(eritematoase, urticariene și variceliforme) sunt specifice COVID-10. În al doilea rând, este 
crucială măsurarea încărcăturii virale înainte, în timpul și după erupțiile cutanate în studiile 
viitoare. 

În concluzie, este important de a conștientiza faptul ca aceste manifestări clinice 
dermatologice pot ajuta la diagnosticul la timp al infecției cu COVID-19. Cu toate acestea, sunt 
necesare cercetări suplimentare pentru  înțelegerea manifestărilor cutanate legate de COVID-
19. Deoarece COVID-19 are tendința de a produce cazuri asimptomatice până la 14 zile de la 
infecție, manifestările cutanate pot servi ca indicator al infecției, ajutând la diagnosticul rapid. 
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REZUMAT 

Introducere: Un răspuns coordonat prin eliberarea de cytokine este esențial pentru răspunsul imun 
al gazdei. Cu toate acestea, un  un răspuns anormal duce la o afecțiune hiperinflamatorie la unii 
pacienți infectați cu SARS-CoV-2. S-a raportat că pacienții din unitățile de terapie intensivă au avut 
o concentrație mai mare de cytokine în plasmă decât pacienții cu COVID-19 din sectii  non-TI, ceea ce 
sugerează că furtuna de citokine a fost asociată cu severitatea bolii. 
Luând în considerare rolul central pe care IL-6, în combinație cu alte cytokine proinflamatorii, pare 
să îl aibă în dezvoltarea ARDS indus de COVID-19, tocilizumab ar putea juca un rol în gestionarea 
cazurilor selectate în absența unor contraindicații majore. 
Experiența clinică și studiile observaționale sugerează un efect favorabil la pacienții critici care suferă 
de o inflamație persistentă și excesivă, asemănătoare cu sindromul de eliberare de citokine (CRS).  
Rezultate: În clinica de Boli Infecţioase Iaşi au fost spitalizaţi în perioada 7 martie-30 iunie 956 
pacienţi cu COVID-19, iar la 225 cazuri (23.5%) a fost menţionat ca diagnostic de externare 
sindromul de detresă respiratorie. La 45 pacienţi (4,7%) s-a recomandat efectuarea IL 6 dat fiind 
evoluţia severă cu desaturare şi suspiciunea de debut a unei “furtuni citokinice”.  Valoarea medie a 
IL 6 a fost 241,3pg/ml, iar a CRP a fost de 125mg/ml. 
Tratamentul cu Tocilizumab a fost iniţiat la 85 pacienţi (8.9%) cu evoluţie severă, selectaţi pe baza 
criteriilor de gravitate şi a determinat în majoritatea situaţiilor o evoluţie rapid favorabilă cu 
ameliorarea sindromului de detresă respiratoriesi cu scăderea importantă a CRP şi IL6. 
Rata globală de deces la pacienţii COVID -19 a fost de 6.7% (64 cazuri); la pacienţii critici care au 
primit Tocilizumab s-a înregistrat un număr de 23 decese (din 85 trataţi) (27%). Rata de deces la 
cei netrataţi dar la care s-a stabilit diagnosticul de sindrom de insuficienţă respiratorie forme 
medii-severe, fără criterii de administare a tocilizumab a fost de 29% (41decese din 140 cu forme 
medii-severe de insuficienţă respiratorie). 
În concluzie, din experienţa clinicii de Boli Infecţioase tratamentul cu tocilizumab a determinat o 
ameliorare spectaculoasă a fenomenelor respiratorii cu creşterea rapidă a SaO2 şi scăderea 
necesarului de O2 la pacienţii cu deteriorare bruscă a funcţiei respiratorii, dar sunt necesare studii 
comparative care să permită o analiză statistică riguroasă şi evaluarea eficienţei medicaţiei 
imunomodulatoare în terapia infecţiilor severe/critice cu SARS-CoV-2. 
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Începutul anului 2020 este marcat de pandemia generată de noul coronavirus SARS-
CoV-2, o urgență internațională de sănătate publică. Aceasta a semnalat necesitatea unui 
răspuns rapid coordonat internațional, în special pentru a preveni acumularea de cazuri în 
regiunile cu resurse limitate. Treptat, numărul de cazuri la nivel mondial a crescut 
exponențial, iar mortalitatea și morbiditatea ridicată a acestei patologii a produs  o mobilizare 
extraordinară a lumii științifice medicale, fiecare articol publicat putând fi de ajutor în 
oferirea de idei noi și potențiale variante terapeutice pentru combaterea infecției cu SARS-
CoV-2. 

Apariția SARS-CoV-2 a reprezentat a treia introducere a unui coronavirus extrem de 
patogen în populația umană după virusurile SARS-CoV și MERS-CoV  în secolul XXI. 

Cunoașterea și înțelegerea fiziopatolgiei acestui virus și a răspunsului imun al gazdei a 
fost și va rămâne o provocare pentru lumea medicală, al cărei efort este focalizat pe 
optimizarea continuă a terapiei în vederea ameliorării morbidității și prevenirii efectelor  
secundare pe termen scurt și lung provocate de aceasta. 

Un răspuns coordonat prin eliberarea de citokine este esențial pentru răspunsul imun al 
gazdei. Cu toate acestea, un răspuns anormal duce la o afecțiune hiperinflamatorie la unii 
pacienți infectați cu SARS-CoV-2. S-a raportat că pacienții din unitățile de terapie intensivă 
au avut o concentrație mai mare de citokine în plasmă decât pacienții cu COVID-19 din secții 
non-TI, ceea ce sugerează că furtuna de citokine a fost asociată cu severitatea bolii. Luând în 
considerare rolul central pe care IL-6, în combinație cu alte citokine proinflamatorii, pare să 
îl aibă în dezvoltarea ARDS indus de COVID-19, tocilizumab ar putea juca un rol în 
gestionarea cazurilor selectate, în absența unor contraindicații majore. 

Experiența clinică și studiile observaționale sugerează un efect favorabil la pacienții 
critici care suferă de o inflamație persistentă și excesivă, asemănătoare cu sindromul de 
eliberare de citokine (CRS).  

Diverse metode de imunomodulare sunt examinate prin folosirea medicamentelor 
existente, pentru a combate hiperinflamația cauzată de eliberarea de citokine. Inhibitorii de 
interleukină (IL), inhibitorii de Janus-kinază și interferonii sunt doar câteva dintre 
medicamentele care se află în studiile clinice. [1] 

Furtuna de citokine  asociată COVID-19 

Un raport publicat în Lancet arată că ARDS este principala cauză de deces a COVID-19. 
Dintre 41 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 internați în primele etape ale focarului, șase au 
murit din cauza ARDS [2]. 



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
65 

ARDS este evenimentul imunopatologic cel mai frecvent pentru infecțiile SARS-CoV-2, 
SARS-CoV și MERS-CoV. 

Unul dintre principalele mecanisme pentru ARDS este furtuna de citokine, un  răspuns 
inflamator sistemic necontrolat, mortal, rezultat din eliberarea de cantități mari de citokine 
pro-inflamatorii (IFN-a, IFN-g, IL-1b, IL-6, IL-12 , IL-18, IL-33, TNF-a, TGFb etc.) și 
chemokine (CCL2, CCL3, CCL5, CXCL8, CXCL9, CXCL10, etc.) de către celulele efectoare 
imune în cadrul infecției cu SARS-CoV. 

Similar cu SARS-CoV, persoanele cu infecție severă MERS-CoV prezintă niveluri ridicate de 
IL-6, IFN-a și CCL5, CXCL8, CXCL-10 în ser, comparativ cu cele cu boală ușoară-moderată. [3] 

Furtuna de citokine va declanșa un atac violent al  sistemului  imunitar asupra 
organismului, va provoca ARDS și insuficiență multiplă de organ și va duce în final la moarte 
în cazuri severe de infecție cu SARS-CoV-2, la fel cum se întâmplă în infecția SARS-CoV și 
MERS-CoV. [4] 

Inhibitori ai interleukinei-6 

IL-6 este o citokină proinflamatorie produsă de diverse tipuri de celule, inclusiv 
limfocite, monocite și fibroblaste. Infecția SARS-CoV2 induce o producție dependentă de doză 
de IL-6 din celulele epiteliale bronșice, iar această cascadă de evenimente este motivul 
studierii inhibitorilor IL-6. 

În iunie 2020, ghidurile NIH notează date insuficiente pentru a recomanda sau pentru 
a fi  împotriva utilizării inhibitorilor IL-6.  

Un inhibitor al IL-6, tocilizumab (Actemra), face parte din numeroase studii clinice 
randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo de fază 3 pentru a evalua siguranța și 
eficacitatea tocilizumab plus standardul de îngrijire la pacienții adulți spitalizați cu 
pneumonie severă COVID-19, comparativ cu placebo plus standardul de îngrijire (SOC).  

Studiul COVACTA se apropie de finalizarea înscrierii pentru a evalua tocilizumab plus 
standardul de îngrijire față de standardul de îngrijire singur la pacienții spitalizați cu COVID-
19 sever [5]. Studiul REMDACTA adaugă tocilizumab la un regim de remdesivir la pacienții 
spitalizați cu pneumonie SEVERĂ COVID-19 [6]. 

La Yale (New Haven, CT) a fost efectuat un studiu observațional la 239 pacienți 
consecutivi cu COVID-19 sever. Pacienții au fost tratați cu un algoritm standardizat care a 
inclus tocilizumab pentru a trata sindromul de eliberare a citokinelor. Aceste observații 
timpurii au arătat că, în ciuda unui val de spitalizări, pacienții tratați cu tocilizumab (n = 153) 
au reprezentat 90% din cei cu boală severă, dar rata lor de supraviețuire a fost similară cu cea 
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la pacienții cu boală nonseveră (83% vs 91%; P = 0,11). La pacienții tratați cu tocilizumab care 
necesită ventilație mecanică, rata de supraviețuire a fost de 75%. Oxigenarea și biomarkerii 
inflamatori (de exemplu, proteina C reactivă de înaltă sensibilitate, IL-6) s-au îmbunătățit; 
însă, D-dimerii și nivelurile receptorilor solubili IL-2 au crescut semnificativ. [7]. Un studiu 
pe un numar mic de cazuri cu administare compasională (n = 27) a constatat că o singură doză 
de 400 mg IV de tocilizumab a redus inflamația, necesarul de oxigen, suportul vasopresor și 
mortalitatea. [8]  

Într-un studiu care a comparat rezultatele la pacienții cărora li s-a administrat 
tocilizumab (n = 78) cu cele ale pacienților cu COVID-19 care necesită ventilație mecanică 
netratați cu tocilizumab s-a constatat că tocilizumab a fost asociat cu o reducere cu 45% a 
riscului de deces. Tocilizumab a fost asociat cu o incidență crescută a suprainfecțiilor (54% vs 
26%; P. 0.001); cu toate acestea, nu a existat nicio diferență în rata mortalității la 28 de zile 
în rândul pacienților tratați cu tocilizumab cu suprainfecție față de cei fără suprainfecție (22% 
față de 15%; P = 0,42). [9] 

Un studiu observațional din New Jersey a arătat o rată îmbunătățită de supraviețuire în 
rândul pacienților care au primit tocilizumab (54% pentru cei care au primit tocilizumab, 
comparativ cu 44% pentru cei care nu au primit tratamentul, dintr-un total de 547 pacienți). 
[10] 

Un studiu italian a fost oprit după ce s-au înscris 126 de pacienți cu pneumonie COVID-
19, deoarece analiza intermediară a arătat că nu a redus simptomele respiratorii severe, durata 
terapiei intensive sau rata de deces în comparație cu îngrijirea standard [11]. Un studiu 
efectuat în China, ce a inclus 21 de pacienți cu simptome respiratorii severe în cadrul  COVID-
19, ilustrează că, deși toți pacienții au îndeplinit criteriile de înscriere: (1) rata respiratorie de 
≥ 30 respirații/min, (2) SpO2 de ≤ 93%, și (3) PaO2/FiO2 de ≤ 300 mm Hg, doar doi dintre 
pacienți au necesitat ventilație invazivă. Ceilalți 19 pacienți au primit diferite forme de suport 
cu oxigen, inclusiv canulă nazală, mască, oxigen cu un debit ridicat și ventilație neinvazivă. 
Toți pacienții au primit standardul de îngrijire, inclusiv lopinavir și metilprednisolon. 
Pacienții au primit o singură doză de 400 mg tocilizumab prin perfuzie intravenoasă. Autorii 
au concluzionat că tocilizumab a fost un tratament eficace la pacienții cu COVID-19 sever. [12]  

Un alt studiu retrospectiv realizat în China, la care au participat 15 pacienți COVID-19 
aflați sub terapia cu Tocilizumab (TCZ) evidențiaza o ameliorare rapidă în ceea ce privește 
creșterea valorilor CRP. Din 4 pacienți cu formă critică de boală care au primit o singură doză 
de TCZ, 3 au decedat, iar valoarea CRP în cazul pacientului care a supraviețuit nu s-a apropiat 
de valoarea normală, ci din contră, boala s-a agravat.  Tot la acești 4 pacienți care nu au 
răspuns favorabil la tratament s-a observat o creștere persistentă și dramatică a IL-6. Nivelul 
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de IL-6 seric a avut inițial tendința la creștere, ca mai apoi să scadă substanțial după terapia 
cu TCZ la 10 pacienți incluși în studiu. 

În concluzie, o singură doză de TCZ pare să nu reușească să îmbunătățească evoluția 
bolii în cazul pacienților critici, chiar dacă terapia biologică a fost utilizată în combinație cu 
un glucocorticoid. Cu toate acestea, doze repetate de TCZ s-au demonstrat eficiente în 
controlul și combaterea bolii pacienților critici. 

Limitări: număr mic de cazuri raportate; utilizarea parametrilor de laborator pentru a 
caracteriza activitatea bolii rămâne încă o provocare; timpul alocat monitorizării pacientului 
aflat sub tratament poate să nu fie suficient pentru a ajunge la o concluzie finală. [13] 

În general, autorii studiilor au recunoscut limitările acestora și necesitatea unor studii 
randomizate,  cu putere suficientă pentru tocilizumab [14] . 

Prețul mediu de vânzare pentru 400 mg de tocilizumab este de 2765 dolari.  

În martie 2020, Sanofi și Regeneron au anunțat inițierea unui studiu de fază 2/3 al 
inhibitorului de IL-6 sarilumab (Kevzara). Prima parte va recruta pacienți cu infecție severă 
cu COVID-19 din SUA și va evalua efectul sarilumabului asupra febrei și nevoii de oxigen 
suplimentar. A doua parte a studiului, mai mare, va evalua îmbunătățirea rezultatelor pe 
termen mai lung, inclusiv prevenirea morții și reducerea nevoii de ventilație mecanică, oxigen 
suplimentar și/sau spitalizare [15]. În analiza preliminară a fazei 2, sarilumab nu a avut niciun 
beneficiu notabil asupra rezultatelor clinice atunci când a comparat grupurile severe (adică 
necesita suplimentarea cu oxigen) și grupurile critice față de placebo, dar au existat tendințe 
negative pentru majoritatea rezultatelor în grupul sever, în timp ce au existat tendințe pozitive 
pentru toate rezultatele din grupul critic. 

Rezultatele pentru pacienții critici din grupul de 400 mg (n = 145), 
comparativ cu placebo (n = 77), au inclus următoarele: [16] 

• Scăderea nivelului de bază al proteinei C-reactive: 79% față de 21% 

• DECESE: 23% față de 27% 

• Rămași pe ventilator: 9% față de 27% 

• Îmbunătățire clinică: 59% față de 41% 

• Administare a oxigenului întreruptă (fără oxigen): 58% față de 41% 

• Externare: 53% față de 41% 
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Un alt anticorp monoclonal al receptorilor anti-interleukină-6 (TZLS-501; Tiziana Life 
Sciences și Novimmune) este în prezent în curs de dezvoltare [17] . 

Inhibitorii de Interleukină-1 

Nivelurile endogene ale inhibitorilor de Interleukină-1 sunt crescute la persoanele cu 
COVID-19 și în alte afecțiuni, cum ar fi sindromul sever de eliberare a citokinelor 
mediate de CAR-T. Anakinra a fost utilizat fără aprobare pentru această indicație. Începând 
din iunie 2020, ghidurile NIH notează date insuficiente pentru a recomanda sau pentru a se 
împotrivi utilizării inhibitorilor IL-1 [18]. Au fost publicate mai multe studii care au implicat 
inhibitorul IL-1 anakinra (Kineret). Un studiu retrospectiv din Italia a analizat pacienții cu 
COVID-19 și SDR moderat până la sever care au fost tratați cu ventilație neinvazivă în afara 
Terapiei Intensive. Studiul a comparat rezultatele pacienților cărora li s-a administrat 
anakinra (5 mg/kg IV BID [doză mare] sau 100 mg SC BID [doză mică]) plus tratamentul 
standard (de exemplu, hidroxiclorochină 200 mg PO BID și lopinavir/ritonavir 400 mg/100 
mg PO BID) cu standardul de îngrijire singur. La 21 de zile, tratamentul cu anakinra cu doze 
mari a fost asociat cu reducerea concentrațiilor plasmatice ale proteinei C reactive și cu 
îmbunătățiri progresive ale funcției respiratorii la 21 (72%) din 29 de pacienți; 5 (17%) 
pacienți au fost pe ventilație mecanică și 3 (10%) au decedat. [19]  

Un studiu efectuat la Paris în perioada 24 martie - 6 aprilie 2020, a comparat rezultatele 
a 52 de pacienți consecutivi cu COVID-19 cărora li s-a administrat anakinra, cu 44 de pacienți 
de cohortă istorică. Admiterea la Terapie Intensivă pentru ventilare mecanică invazivă sau 
decesul a survenit la 13 (25%) pacienți din grupul cu anakinra și la 32 (73%) pacienți din 
grupul cu istoric (p = 0.0001). Rezultate similare au fost observate numai în cazul decesului 
(p = 0,0063) și necesitatea unei ventilații mecanice invazive (p = 0,0015).  [20]  

Alte terapii imunomodulatoare: 

Inhibitori jak și NAK  

Medicamentele care țintesc NAK-kinaza (numb-associated kinase) pot atenua inflamația 
sistemică și alveolară la pacienții cu pneumonie COVID-19 prin inhibarea semnalării 
citokinelor esențiale implicate în răspunsul inflamator mediat imun. În special, inhibarea 
NAK a fost demonstrat că reduce infecția virală in vitro. Receptorii ACE2 sunt un punct de 
intrare celulară pentru COVID-19, care este apoi exprimat în celulele epiteliale alveolare 
pulmonare AT2. Un reglator cunoscut al endocitozei este protein-kinază-1 asociată cu AP2 
(AAK1). Capacitatea de a perturba AAK1 poate întrerupe intrarea intracelulară a virusului. 
Baricitinib (Olumiant; Eli Lilly Co), un inhibitor al Janus kinazei (JAK), este, de asemenea, 
identificat ca inhibitor NAK cu o afinitate deosebit de mare pentru AAK1. [21]  
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Mehta și colegii descriu profilul citokinelor COVID-19 ca fiind similar cu cel al 
limfohistiocitozei hemofagocitice (sHLH). sHLH se caracterizează prin creșterea IL-2, IL-7, 
GCSF, INF-gamma, proteina chemoatractantă monocite 1 (MCP1), proteina inflamatorie 
macrofage-1 (MIP-1) alfa și TNF-alfa. În consecință, inhibarea JAK poate fi o opțiune 
terapeutică. Alți inhibitori selectivi ai JAK (de exemplu, fedratinib, ruxolitinib) pot fi eficace 
împotriva consecințelor creșterii nivelului de citokine, deși baricitinib are cea mai mare 
afinitate pentru AAK1 [22].  

Un mic studiu deschis (n = 12), efectuat în Italia, a adăugat baricitinib 4 mg/zi la terapiile 
existente (precum lopinavir/ritonavir 250 mg BID și hidroxiclorochină 400 mg/zi). Toate 
terapiile au fost administrate timp de 2 săptămâni. Febra, SpO2, PaO2/FiO2, proteina C 
reactivă și scorurile modificate de avertizare timpurie s-au îmbunătățit semnificativ în grupul 
tratat cu baricitinib comparativ cu martorii (P: 0,000; 0,000; 0,017; 0,023; respectiv 0,016). 
Transferul in Terapie intensiva s-a realizat la 33% (4/12) dintre martori și la niciunul dintre 
pacienții tratați cu baricitinib (P = 0,093). Externarea în săptămâna 2 a avut loc la 58% (7/12) 
dintre pacienții tratați cu baricitinib, comparativ cu 8% (1/12) dintre martori (P = 0,027) [23].  
Pacritinib ca inhibitor jak2/IRAK-1, poate ameliora efectele furtunii de citokine prin 
inhibarea semnalizării IL-6 și IL-1. În plus, ca inhibitor de CSF-1R, pacritinib poate atenua 
efectele sindromului de activare a macrofagelor. [24] 

Experiența cu Tocilizumab în Spitalul de Boli Infecțioase Iași 

În Spitalul de Boli Infecțioase Iași au fost spitalizați în perioada 7 martie - 30 iunie 956 
pacienți cu COVID-19, iar la 225 cazuri (23.5%) a fost menționat ca diagnostic de externare 
sindromul de detresă respiratorie. La 45 pacienți (4,7%) s-a recomandat efectuarea IL6, dat 
fiind evoluția severă cu desaturare și suspiciunea de debut a unei “furtuni citokinice”. 

Valoarea medie a IL6 a fost 241,3pg/ml, iar a CRP a fost de 125mg/ml. 

Tratamentul cu Tocilizumab a fost inițiat la 85 pacienți (8,9%) cu evoluție severă, 
selectați pe baza criteriilor de gravitate și a determinat, în majoritatea situațiilor, o evoluție 
rapid favorabilă, cu ameliorarea sindromului de detresă respiratorie și cu scăderea 
importantă a CRP și IL6. 

Rata globală de deces la pacienții COVID-19 a fost de 6,7% (64 cazuri); la pacienții critici 
care au primit Tocilizumab s-a înregistrat un număr de 23 decese (din 85 tratați) (27%). Rata 
de deces la cei netratați, dar la care s-a stabilit diagnosticul de sindrom de insuficiență 
respiratorie forme medii-severe, fără criterii de administare a tocilizumab a fost de 29% 
(41decese din 140 cu forme medii-severe de insuficiență respiratorie). 
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Acestea sunt date preliminare care vor fi completate în cadrul unor publicații ulterioare. 

În concluzie, din experiența clinicii de Boli Infecțioase, tratamentul cu tocilizumab a 
determinat o ameliorare spectaculoasă a fenomenelor respiratorii cu creșterea rapidă a SaO2 
și scăderea necesarului de O2 la pacienții cu deteriorare bruscă a funcției respiratorii, dar sunt 
necesare studii comparative care să permită o analiză statistică riguroasă și evaluarea 
eficienței medicației imunomodulatoare în terapia infecțiilor severe/critice cu SARS-CoV-2. 
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REZUMAT 

Introducere: Infecția SARS COV 2 poate predispune atât la tromboembolism venos, cât și arterial 
datorită inflamației excesive, hipoxiei, imobilizării prelungite și coagulării intravasculare difuze. 
Cu toate acestea, incidența complicațiilor tromboembolice nu este pe deplin cunoscută. Profilaxia 
cu anticoagulante poate reduce apariția acestora.  
Material și metodă: Am studiat pacientii cu test PCR ARN SARS-CoV-2 pozitiv, internați în 
Spitalul Clinic de Boli infecțioase Sf Parascheva, din Iași, în perioada martie-aprilie 2020. 
Principala preocupare a fost determinarea prezenței oricărei complicații tromboembolice, inclusiv 
tromboembolism venos (TEV), accident vascular cerebral ischemic și sindrom coronarian acut 
(SCA) / infarct miocardic (IM).  
Rezultate: Au fost inclusi în studiu 198 pacienți (vârsta medie 52 ani, 60.6% de sex feminin, 17.6% 
necesitând internare în serviciul de terapie intensivă). Pofilaxia anticoagulantă a fost utilizată în 
45 de cazuri (29 de cazuri din terapie intensivă). Evenimente tromboembolice au avut loc în 12 
cazuri. Jumătate din evenimentele tromboembolice au fost diagnosticate în 24 de ore de la 
internarea în spital. Zece pacienți au fost supuși testelor de imagistică. VTE a fost confirmată în 3 
cazuri (25%). Embolie pulmonară a fost confirmată în 2 cazuri. Rata de accident vascular cerebral 
ischemic și ACS / MI a fost de 2,5%, respectiv 1,1%. Decesul a fost inregistrat la 6 pacienți. 
Concluzii: O mai bună înțelegere a riscului tromboembolic legat de COVID-19 va ajuta la 
optimizarea strategiilor de diagnostic. Numărul de evenimente tromboembolice arteriale și, în 
special, venoase sugerează că există o nevoie urgentă de îmbunătățire a strategiilor de diagnostic 
și investigarea eficacității și siguranței tromboprofilaxiei la pacienții cu COVID-19. 

 
INTRODUCERE 

Sfârșitul anului 2019 este marcat de apariția noul coronavirus SARS-CoV-2, infecție 
zoonotică, ce nu a fost identificată anterior la om. Se declanșează astfel o criză globală de 
sănătate fără precendent. (1) COVID-19, după cum a fost denumită infecția cu SARS-CoV-2, 
a determinat, până în prezent, la nivel global 11.053.488 cazuri confirmate de îmbolnăviri, din 
care 526.260 decese. In România, până la data de 4 iulie au fost înregistrate 28.582 de cazuri 
confirmate, din care 1.731 decese. (2)  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
73 

Primele cazuri apărute au fost corelate cu afectarea tractului respirator. Respectiv, 
sindroame de insuficiență respiratorie acută, la care nu s-a decelat o altă cauză. Ulterior, 
cazurile au continuat să apară, lucru ce a impus efectuarea de studii amănunțite privind 
epidemiologia și patogeneza bolii. Unele studii au ajuns la concluzia că COVID-19 poate fi 
cauză de infecții nozocomiale, altele au extins tabloul clinic al bolii, iar în alte studii s-a 
analizat influența noului coronavirus asupra altor patologii (cardiovasculare, renale, 
metabolice), precum si diferitele interacțiuni medicamentoase. (3,4) 

Cu toate acestea, încă nu sunt suficiente date privind complicațiile tromboembolice ce 
pot surveni în cursul spitalizării la pacinții cu COVID-19.  

Infecția cu noul coronavirus SARS-CoV-2 poate predispune atât la tromboembolism 
venos, cât și arterial datorită inflamației excesive, hipoxiei, imobilizării prelungite și 
coagulării intravasculare difuze. (5) Cunoașterea precisă a incidenței complicațiilor 
trombotice este un  factor important în luarea deciziilor în ceea ce privește intensitatea 
tromboprofilaxiei, în special la pacienții internați în unitatea de terapie intensivă care prezintă 
cel mai mare risc trombotic. (5,6) 

În acest studiu, am descris rata și caracteristicile complicațiilor tromboembolice venoase 
și arteriale la pacienții internați în Spitalul Clinic de Boli infecțioase Sf Parascheva, din Iași, 
în perioada martie-aprilie 2020. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Am fost incluși în analiză toți pacientii cu test PCR ARN SARS-CoV-2 pozitiv, internați 
pe o perioadă de două luni în Clinica de Boli infecțioase. Principala preocupare a fost 
determinarea prezenței oricărei complicații tromboembolice, inclusiv tromboembolism venos 
(TEV), accident vascular cerebral ischemic și sindrom coronarian acut (SCA) / infarct 
miocardic (IM).  

Înregistrările medicale electronice au servit ca date sursă pentru colectarea datelor 
demografice, clinice, de laborator și de tratament, care au fost extrase într-o formă 
anonimizată.  

REZULTATE 

Au extras date de la 198 de pacienți cu infecție SARS-CoV-2 dovedită prin analize de 
laborator, internați din 4 martie pănă pe 30 aprilie anul curent. Vârsta pacienților a fost 
cuprinsă între 5 luni și 81 de ani, grupa de vârstă cea mai afectată 36 - 45 de ani, cu o vârstă 
medie de 52 ani. Au predominat pacienții de sex feminin (60.6%) și cei din mediul urban 
(56.5%).  
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Toți  pacienții au fost testați pentru SARS-CoV-2 înainte sau în ziua internării inițiale la 
spital. Un număr de 35 (17.6%) necesintând internare în serviciul de terapie intensivă (din 
prima zi de internare sau pe parcursul spitalizării starea pacienților s-a degradat necesitând 
supraveghere permanentă și suport ventilator).  

Profilaxia anticoagulantă a fost utilizată în 45 de cazuri, 29 de cazuri fiind internate in 
serviciul de terapie intensivă. Evenimente tromboembolice au avut loc doar în 12 cazuri, 
jumătate fiind diagnosticate în primele 24 de ore de la internarea în spital. Zece pacienți au 
fost supuși testelor de imagistică. VTE a fost confirmată în 3 cazuri (25%). Embolie pulmonară 
a fost confirmată în 2 cazuri. Rata de accident vascular cerebral ischemic și ACS / MI a fost de 
2,5%, respectiv 1,1%. Decesul a fost inregistrat la 6 pacienți, datorită insuficienței repiratorii 
severe.  

DISCUȚII 

Lipsa datelor privind apariția complicațiilor la pacienții cu COVID 19 se datorează 
subinvestigării acestora. Totuși există câteva rapoarte de caz privind boala tromboembolică, 
accidentul vascular cerebral și miocardita la acești pacienții. 

Unele studii au observat că există o importantă asociere între infecția severă și apariția 
coagulării intravasculare diseminate. Altfel spus, se formează mici cheaguri de sânge (în 
special în vasele pulmonare) care impiedică circulația sângelui și perturbă coagularea, 
formând hemoragii. Un studiu efectuat de cercetătorul Tang Ning, la spitalul Tongji din China 
pe 183 de pacienți cu COVID-19 confirmat ce a evaluat coagularea intravasculară diseminată 
a raportat 15 din 21 de persoane care nu au supraviețuit, ca având coagulare intravsculară 
diseminată. (7) 

Un alt studiu efectuat pe 150 de pacienți cu forme severe au evidențiat prezența 
complicațiilor tromboembolice la 64 dintre aceștia, însă nici unul nu a fost corelat cu 
coagularea intravasculară diseminată. (8) 

Există o asociere puternică între nivelurile D-dimerilor, evoluția bolii și caracteristicile 
CT toracice care sugerează tromboză venoasă. Diverse studii (9) efectuate la pacienții cu 
COVID-19 au demonstrat în mod constant o asociere foarte puternică între nivelurile crescute 
ale d-dimerului și boala severă / prognosticul slab. 

În ceea ce privește rolul terapiei antitrombotice, un studiu al unor cercetători chinezi pe 
449 de pacienți cu COVID-19 severă indică faptul că dozele profilactice de heparine ar putea 
fi asociate cu supraviețuirea îmbunătățită (20%) la pacienții cu dovezi de coagulopatie indusă 
de sepsis. 
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CONCLUZII 

O mai bună înțelegere a riscului tromboembolic legat de COVID-19 va ajuta la optimizarea 
strategiilor de diagnostic. Numărul de evenimente tromboembolice arteriale și, în special, 
venoase sugerează că există o nevoie urgentă de îmbunătățire a strategiilor de diagnostic și 
investigare a eficacității și siguranței tromboprofilaxiei la pacienții cu COVID-19. 
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REZUMATE 

Introducere: La finele anului 2019, a fost identificat noul coronavirus (SARS-CoV-2) ca fiind 
agentul patogen al unor cazuri de pneumonie de cauză necunoscută din orașul Wuhan, China. Pe 
parcursul pandemiei curente, a devenit evident că unii pacienți pot prezenta simptome 
gastrointestinale fără febră sau manifestări respiratorii și ar putea să fie trecute cu vederea.  
Material şi metodă: Am analizat retrospectiv cazuistica Spitalului Clinic de Boli infectioase “Sf. 
Parascheva” Iași și am evaluat toate cele 198 cazurile confirmate de infecție cu noul coronavirus 
(COVID-19) internate în perioada 4 martie – 31 aprilie 2020.  
Rezultate: Din 198 cazuri confirmate de COVID-19, 18 (9,09%) au prezentat manifestări digestive 
la debut. Pacienții de sex masculin au depășit ușor numărul pacientelor de sex feminin (52.6% vs 
47.4%). Cel mai frecvent simptom gastrointestinal a fost pierderea poftei de mâncare, urmată de 
greață și vărsături. Tranzitul intestinal accelerat și durerile abdominale au reprezentat simptomul 
prezent la 47.3%, respectiv 26.3% dintre pacienți. Au prezentat modificări radiologice pulmonare 
7 pacienți (36.8%) și modificări ale testelor de laborator 17 pacienți (89.47%), cu predominanța 
sindromului inflamator, leucopeniei și anemiei. Durata medie de spitalizare a fost de 15 zile, cu 
recuperare clinică și paraclinică completă în 17 cazuri, decesul survenind în 2 cazuri, datorită 
sindromului de detresă respiratorie acut (SDRA).  
Concluzii: Cu toate că manifestările principale în infecția SARS-CoV-2 sunt reprezentate de febră 
și afectare pulmonară, o parte din pacienți se pot prezenta în urgență cu patologie digestivă, astfel 
încât medicii trebuie să aibe o viziune mai amplă asupra etiopatogeniei bolii și să mențină un nivel 
ridicat de suspiciunea la astfel de pacienți.  

 
INTRODUCERE 

În luna decembrie a anului 2019, este incriminat noul coronavirus SARS-CoV-2 ca fiind 
agentul patogen al unor cazuri de pneumonie de cauză necunoscută  la un grup de pacienți din 
orașul Wuhan, China. (1) Initial , primele simptome descrise au fost febra, tusea uscată și 
dificultatea în respirație. Semne marcante COVID-19. (2) Conform Centrului pentru Controlul 
și Prevenirea Bolilor (CDC), 83 până la 99 la sută dintre oameni vor dezvolta febră, 59 până la 
82 la sută vor dezvolta o tuse, iar între 44 și 70 la sută vor dobândi oboseală fizică și psihică. (3) 

Pe parcursul pandemiei curente, studiile efectuate în marile spitale din întreaga lume au 
scos la iveală numeroase alte simptome. Astfel, a devenit evident că unii pacienți pot prezenta 
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simptome gastrointestinale fărâțăpă febră sau manifestări respiratorii, acuze ce ar putea să 
fie trecute cu vederea de către medici. (4,5) 

Simptomele digestive ale COVID-19 apar probabil, deoarece virusul intră în celulele țintă 
prin enzima 2 de conversie a angiotensinei (ACE2) (6), un receptor găsit atât în tractul 
gastrointestinal superior cât și în cel inferior, unde este exprimat la niveluri de aproape 100 
de ori mai mari decât în organele respiratorii (7). În plus, acidul nucleic viral este detectat în 
materiile fecale la peste jumătate dintre pacienții infectați cu COVID-19 (8), iar în aproape un 
sfert din cazuri probele de scaun sunt pozitive când probele respiratorii sunt negative (9, 10) 

Prezentăm o serie de cazuri de pacienți spitalizați cu infecție cu SARS-CoV-2 în Spitalul 
Clinic de boli infecțioase “Sf. Parascheva” din Iași, ale căror simptome inițiale au fost 
gastrointestinale. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Am analizat retrospectiv cazuistica spitalului și am evaluat toate cele 198 cazurile 
confirmate de infecție cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) internate în perioada 4 martie – 31 
aprilie 2020. Cazurile confirmate de infecție cu COVID-19 au fost definite ca fiind cele cu 
rezultat pozitiv al testului PCR ARN SARS-CoV-2. 

Din acest grup, am evaluat sistematic simptomele înregistrate la internare, susținute de 
interviuri directe cu pacientul și prin interviu telefonic cu acesta, atunci când a fost necesar 
(din cauza precauțiilor de izolare extremă), pentru a identifica cohorta de pacienți cu unul sau 
mai multe simptome digestive, inclusiv diaree, greață și vărsături. 

REZULTATE 

Din 198 cazuri confirmate de COVID-19, 18 (9,09%) au prezentat manifestări digestive 
la debut. Pacienții de sex masculin au depășit ușor numărul pacientelor de sex feminin 
(52.6%vs47.4%). Cel mai frecvent simptom gastrointestinal a fost pierderea poftei de 
mâncare, urmată de greață  și vărsături.  

Tranzitul intestinal accelerat și durerile abdominale au reprezentat simptomul prezent 
la 47.3%, respectiv 26.3% dintre pacienți. Au prezentat modificări radiologice pulmonare 7 
pacienți (36.8%) și modificări ale testelor de laborator 17 pacienți (89.47%), cu predominanța 
sindromului inflamator, leucopeniei și anemiei.  

Durata medie de spitalizare a fost de 15 zile, cu recuperare clinică și paraclinică completă 
în 17 cazuri, decesul survenind în 2 cazuri, datorită sindromului de detresă respiratorie acut 
(SDRA). 
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DISCUŢII 

O analiză recentă pe un lot de 200 de pacienți internați în trei spitale din Hubei, China , 
cu cazuri ușoare de COVID-19 a constatat că aproape 1 din 5 aveau cel puțin un simptom 
gastrointestinal, cum ar fi diareea, vărsăturile sau dureri abdominale. Aproape 80% nu aveau 
pofta de mâncare. Aceste simptome pot fi provocate si din alte cauze comune. Dar in COVID-
19, problemele GI pot încetini recuperarea. Și simptomele digestive se pot agrava. (11) 

Un alt studiul din China a descoperit că o treime dintre persoanele cu COVID-19 ușoară 
aveau diaree, cu o durata medie de 5 zile. Aceia cu simptome digestive au avut mai multe 
probabilități de a avea un test scaun pozitiv pentru coronavirus, ceea ce înseamnă că au avut 
ARN SARS-CoV-2. De asemenea, s-a constatat ca timpul de eliminare a virusului din corpul 
lor, în comparație cu cele fără simptome gastro-intestinale, a fost mai lung. (12) 

CONCLUZII 

Cu toate că manifestările principale în infecția SARS-CoV-2 sunt reprezentate de febră 
și afectare pulmonară, o parte din pacienți se pot prezenta în urgență cu patologie digestivă, 
astfel încât medicii trebuie să aibe o viziune mai amplă asupra etiopatogeniei bolii și să 
mențină un nivel ridicat de suspiciunea la astfel de pacienți.  

Nerecunoașterea precoce a acestor pacienți și poate duce la răspândirea involuntară a 
bolii în rândul ambulatorilor cu boală ușoară, care rămân nediagnosticați și nu știu potențialul 
lor de a-i infecta pe ceilalți. 

Datele din acest studiu evidențiază prezența și caracteristicile acestui subgrup de 
pacienți cu COVID-19 și ar trebui studiat mai îndeaproape acest criteriu. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: coronavirus, COVID-19, manifestări cutanate, degete COVID 

Introducere: În acest moment pe lângă alte semne şi simptome observăm, în cadrul infecţiei cu 
noul coronavirus, şi afectarea cutanată care poate fi pusă în evidenţă atât la adulţi cât şi copii, cu 
preponderenţă la adulţii tineri, unul din aceste simptome fiind erupţia cutanată dureroasă care 
este posibil să preceadă o posibilă infecţie cu SARS-CoV-2. La unii pacienţi apare înaintea oricărui 
simptom de infecţie COVID-19 la alţii după săptămâni de la recuperare potrivit medicului 
dermatolog Dr. Sanober Amin. 
Materiale şi metode: În Clinica de Boli Infecţioase Iaşi am urmărit  pacienţi diagnosticaţi cu 
COVID-19 de la începutul pandemiei până în prezent, care au prezentat diverse afecţiuni cutanate 
sub formă de  exanteme virale, urticarie, erupţii veziculoase, livedo reticularis şi leziuni de tip 
degerătură la nivelul mâinilor şi/ sau picioarelor. Aceştia au urmat tratament cu corticosteroizi 
topici, antihistaminisce, desensiblizante nespecifice (preparate de calciu, vitamina C) cu evoluţie 
favorabilă. 
Rezultate: Toţi pacienţii au fost trataţi conform protocoalelor de tratament  al  infecţiei cu SARS-
CoV-2, aprobat de Miniaterul Sănătăţii, manageriind fiecare caz în parte în funcţie de 
comorbiditati. 
Concluzie: Este vorba despre o infecţie cu un virus nou, nefiind cunoscută pe deplin fiziopatologia 
infecţiei cu SARS-CoV-2, cercetările fiind în curs de desfăşurare. 
 
 

INTRODUCERE 

COVID-19 este o afecţiune cauzată de un nou coronavirus denumit SARS-CoV-2. 
COVID-19 are prognostic rezervat la persoanele aflate în grupul de risc (> 60 de ani, 
imunocompromisi, cu comorbidități, gravide). Boala a apărut pentru prima dată pe 31 
decembrie 2019 în Wuhan, China, s-a răspândit rapid în întreaga lume şi a infectat peste 
11.468.979 de persoane, dintre care  535.181 decese, conform OMS. (1) 
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COVID-19 a devenit o urgenţă de sănătate publică de interes internațional și a fost 
declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății la 11 martie 2020. Manifetarile 
clinice în COVID-19 sunt febră, simptome respratorii, (2) fiind  frecvent raportată o anosmie 
izolată cu debut brusc. Uneori pot fi asociate tusea cu sânge, rinoreea, diareea, disgeuzia; un 
semn rar ar fi semnul ochiului roz.Formele clinice pot fi clasificate în patru categorii: 
asimptomatică (1%); ușoara  până la moderată (81%); severă (14%); pacienți  critici (5%). Rata 
totală a mortalității este de 2,3. 

Infecția cu SARS-CoV-2 în cazuri grave implică răspunsul gazdelor la procesul de boală 
și afectarea țesuturilor, în principal din cauza răspunsului imun exagerat, în special la 
pacienţii vârstnici, imunodeprimati , cei cu comorbiditati, ceea ce duce la leziuni pulmonare 
induse de inflamație și alte complicații, inclusiv pneumonie, sindrom de detresă respiratorie 
acută, insuficiență respiratorie, insuficiență de organ şi posibil deces. Mai multe boli cutanate 
mediate  imun incluzând psoriazisul, dermatită atopică, hidradenita supurativă, pyoderma 
gangrenosum, lupusul  eritematos sistemic, dermatomiozită,  pemfigusul vulgar sunt 
gestionate terapeutic cu medicamente imunosupresoare și imunomodulatoare biologice și 
non-biologice. COVID-19 afectează managementul acestor afecțiuni cronice, nu numai pentru 
cei care beneficiază deja de tratament, dar și pentru cei care urmează să înceapă un nou 
tratament pentru a-și controla boala. 

MATERIALE ŞI METODE 

În Clinica de Boli Infecţioase Iaşi am urmărit pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 care  
au prezentat afecţiuni cutanate precum  erupţii maculopapuloase de tip exantem, erupţii 
cutanate veziculoase asemănătoare varicelei, urticarie, leziuni acrale de tip pseudopernioza 
(chilblains) - degete COVID. Erupţiile cutanate au apărut înaintea confirmării diagnosticului 
de COVID-19, în timpul bolii sau după vindecare. 

REZULTATE 

Pacienţii au fost trataţi de medicii infecţionişti pentru COVID 19  conform protocoalelor 
elaborate de către Ministerul Sănătăţii, ţinând seama şi de afecţiunile asociate ale acestora. 
Aceşti pacienţi au urmat tratament specific pentru patologia dermatologică cu 
antihistaminice, vitamina C, preparate de calciu,  corticoizi local şi sistemic cu evoluţie 
favorabilă. 
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DISCUȚII 

Manifestările cutanate au fost raportate sporadic şi rolul lor în recunoaşterea timpurie 
şi în progresia bolii nu a fost studiate pe larg. În acest context vom prezenta manifestările 
cutanate și implicarea lor în contextul COVID-19, care pot evidenția aspecte interesante și 
ajută dermatologii să înțeleagă boală mai bine. 

Manifestările cutanate asociate COVID-19 au fost variabile, fiind în principal erupţii 
eritematoase, urticariene și veziculoase, peteşii, livedo reticularis, urmărindu-se reactivarea 
virusului herpes simplex tip 1 (HSV-1). Cea  mai recent raportată este afectarea acrală sub 
formă de pseudodegeraturi (chilblains), însoţite de durere şi senzaţie de arsură,  fiind prezente 
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frecvent la persoanele tinere, asimptomatice. Aceste modificări care au primit denumirea de 
degete COVID, constituie un  motiv de  îngrijorare pentru medicii dermatologi şi pot fi 
considerate marker de infecţie COVID, pacienţii necesitând testare pentru excluderea infecţiei 
cu SARS-CoV-2. 

Exantemele au fost întâlnite pe scară largă și au fost localizate în principal la nivelul 
extremităţii  cefalice şi a trunchiului. Timpul de latență de la afectarea  sistemică  până la 
apariţia modificărilor tegumentare  a variat între 2 şi 21 de zile, iar toate aceste manifestări 
cutanate au persistat între 24 de ore şi 6 zile, majoritatea fiind însoţite de prurit. 

Livedo reticularis, erupții cutanate petesiale, purpura, chilblain și alte anomalii ale 
coagulării  ar putea fi asociate cu o serie de evenimente trombotice, cum ar fi coagularea 
intravasculară (CID), formarea trombului hialin, ischemia acrală și trombocitopenia. 
Perturbări imunologice, vasculita sau neoangiogeneza ar putea fi, de asemenea, implicate în 
fiziopatologia afecțiunilor cutanate. În alte cazuri, erupțiile cutanate pot fi direct induse de 
virus, așa cum este frecvent întâlnit în unele boli virale, de exemplu, mononucleoza 
infecţioasă, rubeolă și rujeolă. Contextul apariţiei modificărilor cutanate rămâne incert și 
poate  avea diverse mecanisme conform  cercetărilor.  

Toate coronavirusurile (CoV) aparțin familiei „Coronaviridae”.  Virionii au formă sferică 
sau ovoidală, cu dimensiuni între 75-160 nm. Structura virionului include: anvelopă - dublu 
strat lipidic la suprafaţa căruia proemină spiculi dispuşi radiar (sub formă de "coroană"). 
Spiculii conţin glicoproteinele E1 (cu rol de matrice) şi E2 (implicată în adeziunea virionului 
la celula ţintă şi în fuziunea membranelor celulare). Capsida are simetrie helicoidală şi conţine 
o proteină nucleocapsidică. Genomul este ARN monocatenar, cu polaritate pozitivă.(4) În 
general receptori pentru E2 pot fi exprimată în diferite părți ale corpului uman, inclusiv 
plămânul, intestinul subțire, colon, duoden, rinichi, testicule, vezică biliară, inimă, esofag și 
vezică urinară, făcând aceste organe o potențială țintă a SARS-CoV-2. Important de menţionat 
este prezența lor în stratul bazal al epidermului.  

Virulenţa SARS-CoV-2 este mare, astfel că valoarea ratei  de reproducere (R0)  este  între  
2-3,5, ceea ce reflectă capacitatea unui pacient de a transmite boală la alte 2-3 persoane. 
Conform OMS, SARS-CoV-2 este transmis prin picături  flugge de la o  persoană infectată, fie 
direct (contact strâns cu persoana infectată), fie indirectă (suprafeţe  contaminate sau 
instrumentele utilizate în timpul examinării sub formă de stetoscop/dermatoscop) şi nu în 
cele din urmă  de la pacienţii asimptomatici. 

Impactul infecţiei cu SARS-CoV-2 în practica dermatologică este riscul potențial de 
infecție cu SARS-CoV-2 al  pacienților dermatologici. În general, pielea este considerată o 
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parte a sistemului imunitar, deoarece are rol protector împotriva diferiților stimuli din  mediu. 
În acest context, compromiterea integrității acestei bariere prin macerații, zgârieturi, ace, 
infecții preexistente sau boli ale pielii, răni, arsuri pot facilita invazia de către microorganisme. 
De aceea, pacienții pot avea un risc mai mare de infecţie cu SARS-CoV-2,din cauza pierderii 
integrității pielii prin boli dermatologice sau din cauza unor boli autoimmune care necesită 
terapie imunosupresoare, utilizarea  căreia în perioada de pandemie este o problemă de 
dezbatere actuală. 

CONCLUZII 

Deoarece boala a devenit pandemică, cercetările au  evoluat constant.  

Sunt necesare studii suplimentare pentru a înţelege mai bine reacţia pielii în COVID-19. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: infecția HIV, tuberculoză 

Introducere: Infectia cu SARS-CoV-2 reprezinta o noua provocare in randul pacientilor cu 
infectie HIV. Deși riscul aparitiei infecției cu SARS-CoV-2 la acești pacienți este incă necunoscut, 
CDC-ul consideră că bolnavii cu CD4 scăzut, care nu urmează terapie antiretrovirală și  asociază 
alte comorbidități,  ar fi mai susceptibili în a contacta virusul. 
Material şi metodă: Relatăm cazul unui pacient în varstă de 42 ani, fără antecedente personale 
patologice deosebite adresat Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași de către UPU “Sf. Spiridon” 
pentru febră, tuse seacă, dureri toracice cu debut de 5 zile anterior, prezentând context 
epidemiologic (întors recent din Italia). 
Rezultate: Pacientul este testat PCR SARS-CoV-2 și evaluat imagistic prin CT toracic descriindu-
se desen micro-reticulo-nodular hiliobazal precum și pleurezie bazală dreaptă. Reluând anamneza 
relevă faptul că pacientul prezintă scădere ponderală de 10 kg în aproximativ o lună. Având în 
vedere rezultatul negativ la PCR SARS-CoV-2, cu  alterarea stării generale și scaderea ponderală 
s-a ridicat suspiciunea de infecție HIV, diagnostic confirmat prin 2 teste ELISA pozitive. A fost 
reevaluat imagistic evidențiindu-se opacități micronodulare extinse pe ambele arii pulmonare 
specifice Tuberculozei miliare. Având în vedere datele clinice și paraclinice  menționate (CD4= 109 
cel/mmc, Viremie HIV=8 560 000 copii/ml) pacientul este stadializat în Boală SIDA Stadiul C3 și 
se initiază tratament antiretroviral cu Abacavir/Lamivudina și Raltegravir. 
Concluzii: Managementul pacienților suspecți COVID-19 reprezintă o adevarată provocare, cazul 
prezentat arătând faptul că o anamneză amănunțită, spiritul clinic și investigațiile de specialitate 
duc la diagnosticul precoce al diferitelor afecțiuni.  
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INTRODUCERE 

Virusul imunodeficienței umane face parte din familia Retroviridae, subfamilia 
Lentivirinae și este agentul etiologic al Sindromului Imunodeficienței Dobândite, fiind 
descris pentru prima dată în vara anului 1881 în rândul tinerilor homosexuali.1 SIDA a fost 
descrisă ulterior și în rândul consumatorilor de droguri intravenoase. În prezent această 
patologie se întâlnește pe tot globul, cu cel mai mare număr de infectări în Africa, dar s-a 
observat creșterea cea mai rapidă a infecției HIV în ultima decadă în țările din sud-estul Asiei, 
respectiv în Thailanda, India și Indonezia. Căile de transmitere a infecției sunt contactul 
sexual, inocularea parenterală și pasajul virusului de la mamele infectate la nou-născuți. 
Principala cale de transmitere este cea sexuală în toată lumea, peste 75% din toate cazurile de 
infecție HIV, homosexualii constituind cel mai mare grup de persoane infectate. Din punct de 
vedere genetic HIV prezintă 2 forme: HIV-1 și HIV-2. În prezent există teste specifice pentru 
HIV-2.2 Infecția HIV este clasificată conform sistemului CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention, SUA) care indică statusul imun și clinic cel mai nefavorabil înregistrat în 
istoricul pacientului, și care nu se modifică odată cu îmbunătățirea stării de sănătate sau cu 
creșterea valorii CD4.3 Tuberculoza și virusul imunodeficienței dobândite sunt principala 
povară în ceea ce privește patologia infecțioasă în țările cu resurse limitate. În organismul 
gazdă cei doi agenți patogeni se potențează reciproc ducând la prăbușirea sistemului imun. În 
mediile slab dezvoltate infecția HIV este cel mai important factor de risc pentru dezvoltarea 
tuberculozei prin creșterea susceptibilității la infecția primară sau reinfecție și, de asemenea, 
prin creșterea riscului de reactivare la cei cu infecție latentă. Infecția cu Mycobacterium 
tuberculosis accelerează evoluția infecției cu HIV și astfel, pacienții ajung să dezvolte mult 
mai rapid Sindromul Imunodeficienței Dobândite.4 De la izbucnirea epidemiei de SIDA 
aceasta a contribuit la o renaștere globală a tuberculozei. Din cele aproximativ 37 de milioane 
de persoane infectate cu HIV în lume astăzi, mai mult de o treime sunt, de asemenea, infectate 
cu Mycobacterium tuberculosis. În Africa, patru cincimi din persoanele cu tuberculoză activă 
sunt, de asemenea, infectate cu HIV. La nivel mondial, tuberculoza reprezintă 25% din 
decesele cauzate de SIDA; în Asia, această proporție este de 40%.5 În fiecare an, aproximativ 
1 milion de persoane diagnosticate cu infecție HIV la nivel mondial dezvoltă tuberculoză. Deși 
regimurile medicamentoase utilizate pentru tratarea tuberculozei la acești pacienți sunt 
aceleași cu cele utilizate la pacienții non- HIV, tratarea acestor pacienți cu terapie 
antiretrovirală implică provocări, inclusiv calendarul optim al inițierii tratamentului 
antiretroviral, interacțiunile medicamentoase, tolerabilitatea medicamentelor și prevenirea și 
tratamentul sindromului de reconstituire imună asociat tuberculozei. În plus, mortalitatea 
este ridicată la persoanele cu HIV care sunt diagnosticate cu tuberculoză în timpul internării 
în spital și la cele cu meningită tuberculoasă. La pacienții cu tuberculoză, terapia 
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antiretrovirală îmbunătățește supraviețuirea, este bine tolerată și poate fi ajustată pentru a 
gestiona interacțiunile medicamentoase cu rifampicina. Prednisonul este eficace atât în 
prevenirea, cât și în tratarea sindromului inflamator de reconstituire imună paradoxală 
asociată tuberculozei.6 

Prezentăm cazul unui pacient, în vârstă de 42 ani, din mediul rural, care se prezintă în 
CPU Hârlău pentru febră, dureri toracice, tuse seacă cu debut de aproximativ 5 zile. Este 
direcționat în UPU „Sf. Spiridon Iași unde medicii descoperă faptul că pacientul s-a întors 
recent din străinătate (Italia, țara cu un număr extrem de mare de îmbolnării cu infecție cu 
SARS-CoV-2) și unde s-a recoltat exudat nazo-faringian SARS-CoV-2. De asemenea, s-a 
efectuat tomografie computerizată toracică care relevă: aspect de desen micro-reticulo-
nodular hiliobazal și pleurezie bazală dreaptă. Pacientul este considerat a fi suspect COVID-
19 fiind astfel dirijat la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași. Clinic la internare: 
stare generală moderat influențată, febril (t=38,2 grade Celsius), subponderal. Tegumente 
palide, deshidratate, pliu cutanat persistent. Țesut conjunctivo-adipos slab reprezentat, 
sistem ganglionar nepalpabil superficial, sistem muscular: normoton, normotrof, 
normokinetic,sistem osteo-articular aparent integru, mobil. Aparat respirator: torace normal 
conformat, excursii costale simetrice bilateral, murmur vezicular înăsprit pe hemitorace 
stâng, SpO2=92% în aerul ambiant, frecvența respiratorie= 20/minut. Aparat cardiovascular: 
arie precordială normal conformată, zgomote cardiace ritmice, fără sufluri supraadăugate, 
TA=115/72, FC=98/minut. Aparat digestiv: abdomen suplu, mobil cu mișcările respiratorii, 
depresibil, nedureros spontan și la palpare, tranzit intestinal fiziologic declarativ. Ficat la un 
centimetru sub rebordul costal, splina nepalpabilă, semn Giordano negativ bilateral, micțiuni 
fiziologice, orientat temporo-spațial, fără sindrom de contractură meningeană.                              
Explorările paraclinice au relevat: leucocite=4190/mmc, neutrofile=86,9%, limfocite=10%, 
monocite=2,9% trombocite 253 000/mmc,  hematii=3 180 000/mmc , hemoglobina=9,7g/dl, 
hematocrit=28,1%, TGP=31UI/L, TGO=84 UI/L, GGT=44UI/L, bilirubina totala=0,49mg/l, 
uree=23 mg/dl, creatinină=0,73mg/%, VSH=140 mm/h, Fibrinogen=4,61g/l, CRP=67,84 
mg/dl glicemie=93 mg/dl, trigliceride=135 mg/dl, colesterol=109 mg/dl, proteine 
totale=78,45 g/l, calciu total=8,47 mg/dl, magneziu=1,92 mg/dl.  Rezultatul primului test 
PCR SARS-CoV-2 a fost negativ, însă având în vedere persistența simptomatologiei și 
contextul epidemiologic s-a recoltat un doilea test PCR SARS-CoV-2, însă tot cu rezultat 
negativ, infirmându-se astfel infecția cu SARS-CoV-2. Reluând anamneza, aflăm faptul că 
pacientul prezintă o scădere ponderală de aproximativ 10 kg în ultima lună, astfel având în 
vedere starea generală alterată, datele paraclinice și sindromul de slăbire se ridică suspiciunea 
de infecție HIV, diagnostic confirmat prin 2 teste ELISA pozitive. Astfel, investigațiile au 
continuat relevând un CD4=109/mmc, o viremia plasmatica HIV=8 570 000 copii/ml și testul 
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RPR negativ. În ceea ce privește testarea pentru virusurile hepatitice B și C: AgHBs-negativ, 
anticorpii anti-HCV-negativi.  Anticorpii IgM anti Toxoplasma gondii sunt absenți, iar 
IgG>300 UI/ml. De asemenea, anticorpii IgM și IgG pentru Cytomegalovirus sunt absenți. 

Radiografia toracică relevă: opacități micro-nodulare extinse pe ambele arii pulmonare. 
Opacitate tip lichidian pulmonar stâng. Sinus costo-diafragmatic drept opac (fig.1). 

 
Fig. 1. Radiografie toracică 

Imaginea pulmonară este înalt sugestivă pentru Tuberculoza miliară, motiv pentru care 
se ia legatura cu consult pneumologic. S-a efectuat examenul bacteriologic al sputei pentru 
B.K.-MO pozitiv *2-(1+), culturi în lucru. Astfel, având în vedere, toate rezultatele cazul nou 
seropozitiv HIV este stadializat în Boală SIDA Stadiul C3. Se inițiază terapie antiretrovirală 
cu  Abacavir/Lamivudină și Raltegravir. Având în vedere CD4<200 cel/mmc, pentru a face 
profilaxia pneumocistozei se adaugă Trimetoprim/Sulfametoxazol ,tb IV/zi, 3 zile pe 
săptămănă, până la valoarea CD4>200cel/mmc,  urmând a fi preluat în serviciul de 
pneumologie pentru cvadruplă terapie antituberculoasă. 

Concluzii. Pacienții cu infecție HIV au o probabilitate mai mare de a dezvolta tuberculoză 
activă, în comparație cu cei non-HIV. Viremia plasmatică HIV crește mult mai rapid în 
prezența tuberculozei active, însă aceasta scade cu succes atunci când tratamentul 
antituberculos are efect. Tuberculoza activă este mai frecventă în rândul persoanelor cu vârsta 
cuprinsă între 25-44 de ani la africanii din America, hispanici, cei din New York și Miami și la 
pacienții din țările în curs de dezvoltare. 20-70% din cazurile de tuberculoză activă în aceste 
grupuri demografice sunt în rândul celor cu infectie HIV. Inițierea terapiei antiretrovirale 
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și/sau antituberculoase la acești pacienți se poate asocia cu degradarea stării generale în 
contextul sindromului inflamator de reconstrucție imună1. 

Particularitatea cazului. Caz nou seropozitiv HIV care asociază și tuberculoză miliară, în 
rândul unui pacient recent întors din străinătate, suspect COVID-19. Managementul 
paciențior suspecți de Infecție SARS-CoV-2 reprezintă o adevărată provocare, iar cazul 
prezentat demostrează încă o dată faptul că anamneza amănunțită, simțul clinic și 
investigațiile de specialitate duc la diagnosticul precoce al diferitelor afecțiuni. De asemenea, 
importanța colaborării interdisciplinare este susținută din nou. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: hipertensiune, coronavirus, COVID 19, SARS COV 2, IL6. 

Introducere: În condiţiile unei traiectorii vizibil ascendente a infecţiei SARS COV 2 (la nivel global  
9.952.507 cazuri confirmate din care 498.519 decese până în prezent, 29.06.2020) şi prevalenţei 
mari a HTA (26% în populatia generală) combinaţia dintre cele două afecţiuni devine o sarcină 
medicală, socială şi economică copleşitoare pentru umanitate.  
Material şi metodă: Prin studiul fluxului internaţional de publicaţii privind mecanismele 
fiziopatogenice declaşate de COVID 19 s-a urmărit impactul hipertensiunii arteriale în evoluţia şi 
prognosticul infecţiei SARS COV 2.  
Rezultate: Conexiunea dintre receptorul enzimei de conversie al angiotensinei, ACE2  şi COVID 19 a 
sugerat că hipertensiunea arterială poate fi implicată în patogeneza bolii, iar inhibitorii enzimei de 
conversie şi ai receptorilor angiotensinei care se gasesc în portofoliu antihipertensiv ar putea crește 
riscul de infecție și complica evoluţia clinică. Deteriorarea rapidă la pacienții cu COVID-19 a fost 
asociată cu o furtună de citokine pro-inflamatoare, între care IL-6, care pare a fi puternic legată de 
aspectele clinice determinate de coronavirus, este una dintre citokinele cheie implicate în răspunsurile 
imuno-inflamatorii la hipertensiune. Un studiu recent a demonstrat că hipertensiunea este asociată 
cauzal cu limfocitele, iar limfocitopenia  s-a dovedit a fi una dintre caracteristicile cheie ale COVID-
19. Astfel, afectarea accelerată a sistemului imunitar în hipertensiune poate explica de ce 
hipertensiunea arterială a fost asociată cu un curs mai sever de COVID-19.  
Concluzii: Hipertensiunea arterială asociată cu un risc de până la 2,5 ori mai mare de COVID 
severă și fatală poate fi considerată un predictor clinic al gravității COVID-19 în special la 
persoanele în vârstă. Fiind în sine, un factor de risc major de mortalitate,  impune monitorizarea 
permanentă a bolii de fond şi a raportului risc/beneficiu privind terapia antihipertensoare în 
cadrul echipei multidisciplinare în care infecţionistul şi cardiologul îşi au un rol bine definit prin 
cunoaşterea elementelor esenţiale fiziopatogenice.  
 

INTRODUCERE 

Pandemia globală a noii boli coronavirus 2019 (COVID-19) cauzată de SARS-CoV-2 
(sindromul respirator acut sever coronavirus 2) a început la Wuhan, China, în decembrie 
2019, și de atunci s-a răspândit la nivel mondial (1). La 30 ianuarie 2020, OMS a declarat  
SARS-CoV-2 o urgență de sănătate publică internațională (2). Acest nou coronavirus s-a 
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dovedit a fi similar cu sindromul respirator acut sever coronavirus (SARS-CoV) și sindromul 
respirator din Orientul Mijlociu coronavirus (MERS-CoV). Comparativ cu acesta, SARS-CoV-
2 a prezentat o  capacitate de transmisie puternică, creșterea rapidă în cazuri confirmate face 
ca prevenirea și controlul acestei boli sa fie o urgenţă mondială (3). Genomul SARS-CoV-2 a 
fost secvențiat rapid  şi a permis testarea diagnostică, urmărirea epidemiologică și dezvoltarea 
de strategii de prevenire şi terapeutice. În prezent, din studiile clinice randomizate, nu există 
dovezi privind o  terapie eficientă la pacienți COVID-19 suspectat sau confirmat. Nu există 
studii clinice suficiente care susțin o terapie profilactică.  Peste 300 de studii de tratament 
clinic activ sunt în derulare şi care sumarizează dovezile actuale cu privire la tratamentele 
majore propuse, reconstituite sau experimentale, pentru COVID-19 oferind un rezumat a 
experienței clinice curente și a îndrumărilor de tratament pentru acest nou coronavirus 
epidemic (4). Deși clinic, manifestările COVID-19 sunt dominate de simptomele respiratorii, 
unii pacienți au manifestări cardiovasculare severe, iar cei cu boli cardiovasculare subiacente 
cum sunt hipertensiunea arterială, cardiopatiile sau insuficienţa cardiacă, pot prezenta un risc 
de deces crescut (5). Prin urmare, înțelegerea deteriorărilor cauzate de SARS-CoV-2 la nivelul 
sistemului cardiovascular şi a mecanismelor lor sunt de cea mai mare importanță, astfel încât 
tratamentul acestor pacienți sa fie corect instituit, iar mortalitatea să fie un parametru în 
scădere (3). Determinarea factorilor de risc pentru a anticipa severitatea din COVID-19 sunt 
esențiale pentru alocarea eficientă a resurselor, mai ales în acest sezon pandemic (6). În 
condiţiile unei traiectorii vizibil ascendente a infecţiei SARS COV 2 (la nivel global  9.952.507 
cazuri confirmate din care 498.519 decese până în prezent, 29.06.2020) şi prevalenţei mari a 
HTA (26% în populatia generală) combinaţia dintre cele două afecţiuni devine o sarcină 
medicală, socială şi economică copleşitoare pentru umanitate (7).  Pe măsură ce pandemia 
COVID-19 continuă, există un risc din ce în ce mai mare de a copleşi infrastructurile medicale 
și de a pune în pericol îngrijirea pacienților chiar și în cele mai dezvoltate țări. 

MATERIAL ȘI METODĂ   

A fost efectuat ă o revizuire sistematică a literaturii din mai multe baze de date 
pentru a identifică articole relevante prin studii și metaanalize a subiectului propus. Prin 
studiul fluxului internaţional de publicaţii privind mecanismele fiziopatogenice declaşate de 
COVID 19 s-a urmărit impactul hipertensiunii arteriale în evoluţia şi prognosticul infecţiei 
SARS-CoV-2.  

REZULTATE 

Hipertensiunea arterială sistemică este un factor de risc major al mortalității la nivel 
mondial, iar importanța sa trebuie subliniată şi în contextul noului coronavirus. În mod 
frecvent, pacienții cu infecții severe cu COVID-19 sunt în vârstă și au un istoric de 
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hipertensiune arterială. Aproape 75% dintre pacienții care au murit în pandemia din Italia au 
avut hipertensiune arterială. Acest lucru a ridicat mai multe întrebări cu privire la o evolutie 
mai severa a COVID-19 în legătură cu hipertensiunea arterială precum și tratamentul său cu 
blocanți ai sistemului renină-angiotensină cum sunt inhibitori ai enzimei de conversie a 
angiotensinei și blocante ale receptorilor de angiotensină (8). Conexiunea dintre receptorul 
enzimei de conversie al angiotensinei, ACE2  şi COVID 19 a sugerat că hipertensiunea arterială 
poate fi implicată în patogeneza bolii, iar inhibitorii enzimei de conversie şi ai receptorilor 
angiotensinei care se găsesc în portofoliu antihipertensiv ar putea crește riscul de infecție și 
complica evoluţia clinică. SARS-CoV 2 utilizează receptorul enzimei de conversie 2 (ACE2 a 
angiotensinei ca portal de intrare în celula afectată. ACE2 este un modulator cheie al 
sistemului renină-angiotensină (RAS), care este o cale de semnalizare implicată în reglarea 
funcției vasculare, incluzând reglarea tensiunii arteriale, natriureză și controlul volumului 
sanguin. În mod normal, RAS implică formarea de angiotensină II (Ang II) prin enzima de 
conversie a angiotensinei (ACE), care contribuie la multiple funcții fiziologice și 
fiziopatologice cardiovasculare, incluzând hipertensiune arterială, hipertrofie miocardică, 
fibroză cardiacă, inflamație, remodelare vasculară și ateroscleroză. Din cauza efectelor 
adverse cardiovasculare ale reglării RAS, inhibarea acesteia prin inhibitori ACE, blocanți ai 
receptorilor de angiotensină II (ARB) și antagoniști ai receptorilor mineralocorticoizi (MRAs) 
a devenit importantă pentru gestionarea diferitelor boli cardiovasculare. ACE2 există atât ca 
forma membranară, cât și solubila, prima dintre ele mediază infecția SARS-CoV-2 prin 
legarea proteinei spike (9).  

Nu este clar dacă SARS-CoV-2 interferează cu ACE2 într-o manieră care contribuie la 
patogeneza SARS sau la deteriorarea cardiovasculară observată. Acest lucru impune 
întrebarea dacă inhibarea RAS la pacienții cardiovasculari trebuie reevaluată în contextul 
acestui nou coronavirus. Clasic, RAS implică conversia angiotensinogenului prin renină în 
angiotensină I (Ang I). Ang I este metabolizat la Ang II prin ACE dipeptid carboxipeptidaza.  

Efectele pro-inflamatorii ale Ang II sunt mediate prin intermediul receptorilor Ang II de 
tip I (AT1). Recent, receptorul ACE2 și calea sa de semnalizare au fost identificate ca un 
mecanism important de contrareglare a RAS clasic. ACE2 este o glicoproteină membrană 
integrală de tip I exprimată cu precădere în bronhii, parenchim pulmonar, inimă, endoteliu, 
rinichi, duoden și intestinul subțire. ACE2 este exprimat în celule epiteliale ale căilor 
respiratorii, inclusiv celule epiteliale alveolare de tip II (AECII) din plămân. ACE2 este o 
monocarboxipeptidaza, spre deosebire de omologul său, ACE, care este o dipeptidază si nu 
este antagonizat de inhibitorii ACE. Deși ACE conține 2 domenii catalitice active, ACE2 are 
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un singur domeniu catalitic cu 42% reziduuri identice. Substratul principal al ACE2 este Ang 
II, care la clivarea C-terminus, produce angiotensină 1-7 (Ang1-7) și L-fenilalanină (9).  

Domeniul C-terminal non-catalitic al ACE2 are o omologie de secvenţă de 48% cu 
colectrina, o proteină implicată în reabsorbția neutră a aminoacizilor din intestin și rinichi. În 
prezența unei dezintegrine și a metaloproteinazei 17 (ADAM17), cunoscută și sub denumirea 
de factorul de necroză tumorală (TNF), ACE2 este clivată şi eliminată într-o formă solubilă. 
Ang I este o decapeptidă care este transformată în octapeptidă Ang II de ACE.  Spre deosebire 
de ACE, Ang I poate fi convertit în Ang1-9 de ACE2 și, mai important, Ang II este convertit în 
Ang 1-7 prin ACE2.  

Ang1-7 are o serie de efecte antiinflamatoare, antioxidante, vasodilatatoare și natriuretic, 
care sunt mediate de receptorul MasR cuplat cu proteina G (GPCR). Ang1-7 poate fi produs 
direct de la Ang I pe căile alternative care implică o zinc metalopeptidază, 
neprilysin/propylendopeptidaza, NEP/PEP sau conversia Ang1-9 în Ang1-7 prin ACE, deși cu 
o eficiență semnificativ mai mică. Alte studii au evidențiat rolul axei ACE2 /Ang1-7/MasR în 
modularea expresiei citokinelor pro-inflamatorii, cum ar fi TNF-a, interleukina (IL) -1b, IL-6, 
proteina chemotactica monocitară-1 și factorul de creștere-b la nivel cardiac și sau pulmonar, 
dar şi  în fibroză, hipertensiune pulmonară și remodelare vasculară. ACE2 ca element cheie 
în axa contra-regulatoare a RAS care se opune efectelor nocive a axei Ang II – AT1R prin 
activarea semnalizării MASR și AT2R. ACE2 induce vasodilatație prin reducerea efectelor Ang 
II și prin creșterea sintezei de Ang 1-7. Ang 1-7 se leagă de masR și, prin urmare, determină 
eliberarea de oxid nitric și activarea sensibilității baroreflexe, efecte care protejează împotriva 
leziunilor tisulare la nivel sistemului cardiovascular, rinichi, și alte organe. 

După infecție, SARS-CoV-2 se leagă prin intermediul proteinei sale virale  de ACE2 legat 
de membrana celulară, promovând astfel intrarea celulelor virale și replicarea ulterioară. 
SARS-CoV-2 necesită în plus proteină serică celulară TMPRSS2, care va procesa SARS-CoV-
2 prin clivarea enzimatică a proteinei spike.  

Afectarea activității ACE2 în plămâni duce la activarea Axa Ang II – AT1R. Acest lucru 
agravează patogenitatea virală a SARS-CoV-2, înclinând scala în favoarea leziunilor 
pulmonare. O formă solubilă de ACE2 umană (rhACE2) este în prezent considerat o abordare 
terapeutică care oprește interacțiunea dintre SARS-CoV-2 și ACE2 pentru a diminua intrarea 
virală. În plus, un tratament inhibitor pentru TMPRSS2, care este disponibil și aprobat pentru 
alte boli, ar putea fi luat în considerare pentru tratamentul SARSCoV-2 prin inhibarea intrării 
acestuia în celulă.  
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Tratamentul farmacologic cu ARB sau ACEI va modula mai multe componente ale RAS, 
fie direct, fie afectând buclele de feedback. Tratamentul cu ARB protejează împotriva 
leziunilor pulmonare prin blocarea receptorului AT1R. Creșterea corespunzătoare a 
nivelurilor Ang II și Ang I va activa în același timp axa protectoare și va reduce astfel 
patogenitatea virală.  

S-a dovedit că ARB crește expresia ACE2 în diferite țesuturi, deși lipsesc probe actuale 
pentru plămâni (în special la om). Presupunând că ARB-urile pot de asemenea regla ACE2 în 
plămâni, acest lucru va contribui la efectul lor protector. Ang 1-7, poate fi, de asemenea, 
generat de endopeptidaza neutră (NEP) sau neprilysin. Tratamentul cu ACEI poate proteja în 
primul rând de deteriorarea pulmonară prin reducerea nivelului de Ang II datorită inhibării 
conversiei Ang I în Ang II. Efectele indirecte suplimentare care susțin axa protectoare pot 
contribui la efectele lor benefice. Un efect general asupra protecției țesutului pulmonar ar 
putea fi în plus promovat prin modularea ACE2, deși datele care susțin acest mecanism sunt 
insuficiente (8). 

Nu este clar dacă este  tensiunea arterială necontrolată sau controlul acesteia este un 
factor de risc pentru pacienţii COVID-19. Cu toate acestea, mai multe studii  au subliniat deja 
faptul că controlul tensiunii arteriale rămâne o verigă importantă  care reduce povara bolii, 
chiar dacă nu are efect asupra susceptibilității la infecția virală SARS-CoV-2. De asemenea, 
faptul că hipertensiunea arterială și alte forme de boala cardiovasculară întâlnite frecvent la 
pacienţii COVID-19 sunt deseori tratate cu  inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei 
(ACE) și blocanti ai receptorilor angiotensinici (ARB) și că SARS-CoV-2, virusul cauzator 
COVID-19, se leagă de ACE2 în plămân pentru a intra în celule,  a ridicat întrebări cu privire 
la posibilitatea ca aceşti agenții pot fi benefici sau nu la pacientii trataţi de COVID-19.  

S-a demonstrat că ACE și ARB cresc ACE2, ceea ce teoretic ar putea crește legarea SARS-
Cov-2  la plămâni și efectele sale fiziopatologice conducând la o afectare pulmonară mai mare. 
Cu toate acestea, ACE2 a fost de fapt protector de leziuni pulmonare în studiile experimentale. 
ACE2 formează angiotensina 1-7 din angiotensină II, reducând astfel acțiunea inflamatorie a 
angiotensinei II, și crescând potențialul anti-inflamator al angiotensinei 1-7.  

Prin urmare, prin reducerea fie a formarii angiotensinei II prin inhibitori ACE, sau prin 
antagonizarea acțiunii angiotensinei II prin blocarea de receptori ai angiotensinei AT1, ARB, 
acești agenți ar putea efectiv sa contribuie la reducerea inflamației sistemice și în special în 
plămâni, inimă și rinichi. Astfel, inhibitorii ACE și ARB-urile ar putea diminua potențialul de 
dezvoltare a sindromului de detresă respiratorie acută, miocardită sau insuficienta renala 
acuta care poate apărea în SARS-CoV-2. De fapt, ARB-urile au fost sugerate ca tratament 
pentru COVID-19 și complicațiile sale.  
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Creșterea ACE2 solubil în circulație ar putea se lege SARS-CoV-2, reducându-i 
capacitatea de a răni plămânii și alte organe importante. Utilizarea recombinantă ACE2 ar 
putea fi o abordare terapeutică în COVID-19 pentru reducerea încărcăturii virale cu SARS-
CoV-2  și reducerea potențialului lor de atașare la țesuturi. Nici una dintre aceste posibilități 
nu au fost totuși demonstrată încă la pacienți cu SARS-CoV-2.  

În concluzie, nu există încă dovezi că hipertensiunea arterială este legată de modificările 
COVID-19 sau utilizarea inhibitorilor ACE si ARB este dăunătoare sau benefică, în timpul 
acestei pandemii. Conform ultimelor date utilizarea acestor agenți ar trebui fi menținută pentru 
controlul presiunii sângelui și nu trebuie întreruptă în evoluţia COVID 19 (10).  

Enzima 2 de conversie a angiotensinei (ACE2) este o aminopeptidază care are un rol vital 
în sistemul cardiovascular și imunitar. ACE2 este implicat în funcția inimii și in dezvoltarea 
hipertensiunii arteriale și a diabetului zaharat. Simptomele sunt mai severe la pacienții 
COVID 19, fapt care ar putea fi asociat cu secreția crescută de ACE2 la acești pacienți 
comparativ cu persoanele sănătoase. Înțelegerea recentă a rolului dereglării imune în 
hipertensiune arterială poate oferi o posibilă legătură între afectarea imună și un curs mai 
sever de COVID-19. Deteriorarea rapidă a pacienților cu COVID-19 este asociată cu o furtună 
de citokine pro-inflamatorii. La pacienții cu COVID-19 a fost observată o creștere a 
interleukinelor sistemice, IL -2, IL-6 și IL-7, factorul de stimulare a coloniei granulocitelor, 
chemokinelor (CXCL10, (CCL2) și factorul de necroză tumorală  (TNF-a). Interesant este 
faptul ca aceleași citokine au fost asociate cu dezvoltarea de hipertensiune arterială în studiile 
experimentale și de observație clinică. De exemplu, IL-6 care pare să fie una dintre citokinele 
cheie care reglează răspunsurile imuno-inflamatorii în hipertensiune este puternic legată de 
rezultatele clinice ale COVID-19.  

Pierderea limfocitelor este una dintre caracteristicile COVID-19, și un studiu recent 
realizat în populația din Marea Britanie a demonstrat că printre globulele albe, hipertensiunea 
arterială este asociată cauzal cu limfocite. Mai mult, s-a dovedit că CD4, în special CD8, sunt 
celule implicate în hipertensiune, prin  producerea de citokine pro-inflamatorii inclusiv 
COVID-19 citokine (IL-17, IL-7, IL-6, interferon-c și TNF-a).  Mai interesant, hipertensiunea 
arterială este asociată cu un anumit profil imunosenescent în celulele CD8, care sunt 
predispuse la supraproducție de citokine, dar sunt mai puțin eficiente în apărarea antivirală. 
Aceste mecanisme imunitare contribuie de asemenea semnificativ la deteriorarea accelerată 
a organelor. Luate împreună, aceste date indică îmbătrânirea accelerată a imunității sistem în 
hipertensiune arterială care poate explica parțial de ce este hipertensiunea este potențial 
asociata cu un curs mai sever de COVID-19 (8).  
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RAS este un regulator major al funcției cardiovasculare și renale, inclusiv controlul 
tensiunii arteriale. În conceptul clasic, efectorul principal din RAS este angiotensina II (Ang 
II) care acționează asupra lui Ang II tip 1 receptorii (AT1R) și receptorii de tip 2 (AT2Rs) 
pentru a-și media principalul efecte vasculare, precum și secreția de aldosteron din 
suprarenale. RAS este, totuși, un sistem mult mai complex, cu componente suplimentare și 
site-uri de acțiune care influențează nu numai tensiunea arterială, homeostazia și funcția 
cardiovasculară, dar și funcția mai multe organe, inclusiv plămânul.   

O cale de contrareglare importantă în cadrul RAS implică mono-carboxipeptidaza ACE2, 
angiotensina 1-7 (Ang1-7) și receptorul Mas (MasR) care contrabalansează clasic axa Ang II – 
AT1R a RAS. Ancorată în membrană ACE2 este un omolog al ACE, dar este insensibil la ACEI 
și acționează ca o carboxipeptidază prin scindarea reziduurilor unice terminale din mai multe 
peptide bioactive. ACE2 convertește astfel în principal Ang II în Ang 1-7 și, cu o eficiență mult 
mai mică, Ang I în Ang 1-9.  

Ang 1-9 este de asemenea convertit până la Ang 1-7 de ACE pentru care reprezintă un 
inhibitor competitiv, scăzând astfel nivelul Ang II. Acest efect împreună cu activarea de AT2R 
poate contribui la efectele protectoare ale Ang 1-9. Datorită activității sale terminale de 
carboxipeptidază, ACE2 este de asemenea implicat în modificarea altor peptide bioactive 
inclusiv metabolitul activ de bradikinină, adică des-Arg9 bradikinină (DABK).  

Bradikina are mai multe efecte cardiovasculare importante asupra fibrinolizei și 
vasodilatației, dar este, de asemenea, implicată în unele procese inflamatorii și de stres 
oxidativ prin kinină si activarea kalikreinei. Bradikinina joacă un rol potențial inflamator pe 
diferite site-uri și în celule diferite: este responsabil pentru stimularea macrofagelor alveolare 
la eliberarea de activatori de eozinofile și neutrofile, care la rândul lor stimulează eliberarea 
prostaglandinelor și a unor citokine implicate în cascada inflamatorie, cum ar fi interleukina 
(IL) -1β și IL-6 (11). 

Mai mult decât atât, RAS este, de asemenea, legat de sistemul peptidelor natriuretic, un 
alt contraregulator sistem care stimulează diureza, natriureza și vasodilatația. Peptidele 
natriuritice sunt inactivate de neprilysin (endopeptidază neutră, NEP), care reprezintă ținta 
terapeutică pentru inhibitorul NEP, sacubitril. Neprilyzina este implicată în clivajul diferitelor 
biologice peptide active și activează calea MasR prin generarea Ang 1-7 din Ang II. Sacubitril 
a fost dezvoltat și aprobat în combinație cu un ARB (inhibitor al neprilysin  receptorului 
angiotensinei ARNI) pentru tratamentul insuficienței cardiace și este, de asemenea, un  
medicament puternic pentru reducerea presiunii arteriale (4).  
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Enzima 2 care convertește angiotensina (ACE2) considerată a fi receptorul pentru SARS-
COV-2 pentru a intra în celulele umane, exprimat pe scară largă în diferite sisteme de organe 
ale corpului uman, inclusiv sistemul respirator și sistemul cardiovascular ce catalizează 
conversia angiotensinei II (Ang II) în angiotensina 1-7 este peptida care contracarează efectele 
proinflamatorii, prooxidarea și vasoconstrictive ale Ang II. Studiile au arătat că 
hipertensiunea arterială poate fi una dintre cele mai frecvente boli comorbide la pacienții cu 
COVID-19. Din cauza interacţiunii dintre SARS-COV-2 și ACE2 și a rolului ACE2 în 
patogeneza hipertensiunii arteriale, există multe discutii că hipertensiunea arterială poate fi 
implicată în patogeneza COVID-19 sau poate fi un factor de risc care afectează progresul și 
prognosticul bolii. 

În marea majoritate a studiilor desfăşurate, cele mai frecvente complicaţii au fost 
hipertensiunea arterială şi diabetul, urmate de bolile cerebrovasculare  şi cardiovasculare. 
Pacienții hipertensivi au fost mai în vârstă, au prezentat mai mult dispnee decât tuse, au avut 
o rată a mortalității mai mare decât nonhipertensivi, o proporție mai mare a severităţii bolii 
necesitând ventilaţie mecanică neinvazivă şi terapie intensivă. Meta-analiza a aratat ca 
pacienţii cu consum de pacienţii cu consum de inhibitor ai sistemului renina-angiotensina-
aldosteron, (RAAS) au avut un risc mai mic de mortalitate (12).  

DISCUȚII 

Prevalenţa mai mare a hipertensiunii arteriale asociată cu SARS COV 2 poate fi explicată 
de o vârstă medie mai mare. În general, nu există suficiente dovezi care să demonstreze că 
persoanele cu hipertensiune arterială sunt mai susceptibile să fie infectate cu COVID-19 decât 
cele fără hipertensiune, iar pacienţii hipertensivi cu COVID-19 tind să prezinte mortalitate 
mai mare.  

Patogenia specifică a hipertensiunii arteriale care poate duce la COVID-19 mai severă 
rămâne încă în studiu. Dezechilibrul citokinelor poate fi considerat o explicație pentru 
corelația dintre hipertensiune arterială și COVID-19 severă. Datele clinice din diferite studii 
au arătat o relație între deteriorarea produsă de COVID-19 şi furtunile de citokine, cum ar fi 
niveluri crescute de IL-6, interleukina-7, factor de stimulare a coloniei granulocite-macrofage 
şi factorul de necroză tumorală α, creşterea acestor citokine fiind asociată şi cu dezvoltarea 
hipertensiunii arteriale. Un exemplu notabil este faptul că IL-6 a fost observată în strânsă 
legătură cu prognosticul slab al pacienţilor cu COVID-19 care este, de asemenea, una dintre 
citokinele importante care reglează răspunsurile imuno-inflamatorii în hipertensiune.  

În plus, la pacienţii hipertensivi cu COVID-19, din cauza dezechilibrului sistemului 
renina-angiotensina, sistemul NADH/NADPH oxidazei poate fi activat prin reacții 
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inflamatorii excesive sau un număr mare de citokine, care duc la deteriorarea celulară și 
vasoconstricție, agravând leziuni pulmonare în COVID-19 şi conducând la un prognostic 
scăzut (5). 

Fiziopatologia şi afecţiunile inflamatorii ale hipertensiunii arteriale pot explica parţial 
evoluţia nefavorabilă pentru COVID-19. În plus, efectul medicamentelor antihipertensive 
asupra COVID-19 la pacienții cu hipertensiune arterială este controversat. Pe de o parte, 
utilizarea inhibitorilor enzimei care transformă angiotensina poate duce la o scădere a 
enzimei convertoare de angiotensină şi la o creștere a expresiei ACE2 la plămâni, care poate 
media invazia şi infecţia SARS-COV-2 în celulele pulmonare, ceea ce duce la răspândirea 
virală şi agravarea simptomelor; pe de altă parte, ca regulator negativ al sistemului renină 
angiotensină, ACE2 poate cataliza hidroliza Ang II până la Ang1–7, iar Ang1–7 se leagă de 
receptorul MasR şi joacă un rol important în scăderea tensiunii arteriale şi protejarea 
endoteliului vascular.  

Prin reducerea efectului Ang II şi creşterea producţiei de Ang1–7, ACE2 poate induce 
vasodilataţie şi un răspuns antiinflamator care ajută la reducerea gradului de leziune 
pulmonară şi la prevenirea apariţiei sindromului de detresă respiratorie acută (ARDS) şi a 
leziunilor pulmonare acute. 

Studiile au arătat că pacienții hipertensivi care au folosit inhibitori ai enzimei de 
conversie sau blocanţi al receptorilor de angiotensină au un risc mai mic de moarte decât cei 
care nu au utilizat aceasta medicaţie (13). Un articol al grupului de lucru COVID-19 al 
Societății Europene de Hipertensiune a subliniat că nu există dovezi care să susțină că 
inhibitorii sistemului renină-angiotensină sunt nocivi pentru pacienţii COVID-19, deci nu 
există niciun motiv pentru care pacienţii hipertensivi cu condiţii stabile să nu beneficieze de 
această terapie (7).  

Pacienţii cu hipertensiune arterială cu COVID-19 au nevoie de o atenţie suplimentară 
pentru a preveni efectele adverse. SARS-CoV-2 infectează celulele gazdă prin ACE2 receptori, 
care duc la o pneumonia legată de boala coronavirus (COVID-19), provocând totodată leziune 
miocardică acută şi leziuni cronice ale sistemului cardiovascular. Prin urmare, trebuie 
acordată atenţie şi protecţiei cardiovasculare în timpul tratamentului pentru COVID-19 (3). 

Baza de date clinice disponibilă până în prezent este insuficientă pentru a oferi suficiente 
detalii despre cele două variabilele de interes: diagnosticul de hipertensiune arterială şi 
medicamentele antihipertensive prescrise. Prin urmare, astfel de informaţii sunt necesare cu 
disperare. Având în vedere numărul redus al informaţiilor despre mecanismele moleculare 
existente în agentul patogen, interacţiunea cu gazda, lipsa de cunoșţințe despre mecanismele 
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prin care SARS-CoV-2 provoacă infecție și complexitatea RAS a devenit imperativ să aflam 
rolul eficient al sistemului ACE în infecția virală, difuzie și evoluţie. Având în vedere că două 
treimi din întreaga populație occidentală afectată de hipertensiune arterială sau alte boli 
cardiovasculare iau medicamente ACEI / ARB, devine obligatorie studierea  potențialelor 
prejudicii si sau rolul benefic al inhibării ACE. Din cauza datelor contradictorii şi variației 
datelor epidemiologice, sunt necesare studii specifice pentru a elucida impactul real al terapiei 
ACEI / ARB asupra răspândirii COVID-19 (14). 

Deși în prezent nu există o terapie specifică pentru SARSCoV-2, domeniul de interes 
prezinta abordări ce trebuie luate în considerare: spectru larg antivirale, cum ar fi 
favoripiravir și remdesivir, inhibitori ai proteazelor transmembranare (TMPRSS2) și reglarori 
de  metaloproteaze (ADAM17). O abordare mai specifică poate fi utilizarea moleculei 
recombinate umane solubilă a ACE2 pentru a intercepta virusul de la ancorare în membrana 
celulară (15). Pentru preventie scopul, desigur, este dezvoltarea unui vaccinul SARS-CoV-2.  

Pandemia COVID-19 reprezintă cea mai mare criza de sănătate publică globală a acestei 
generații de la izbucnirea gripei pandemice din 1918. Viteza și volumul studiilor clinice lansate 
pentru a investiga potențialele terapii pentru COVID-19 subliniază atât nevoia cât și 
capacitatea de a produce dovezi de înaltă calitate în mijlocul acestei pandemii (16). Până în 
prezent, nu s-au dovedit  a fi terapii eficiente, rămânand o  necunoscută dacă tratamentul 
hipertensiunii arteriale influențează mortalitatea pacienților diagnosticați cu boala 
coronavirusului 2019. Singura certititudine rămâne continuarea tratamentului 
antihipertensiv.  

CONCLUZII  

Hipertensiunea arterială asociată cu un risc de până la 2,5 ori mai mare de COVID severă 
și fatală poate fi considerată un predictor clinic al gravității COVID-19 în special la persoanele 
în vârstă. Fiind în sine, un factor de risc major de mortalitate,  impune monitorizarea 
permanentă a bolii de fond şi a raportului risc/beneficiu privind terapia antihipertensoare în 
cadrul echipei multidisciplinare în care infecţionistul şi cardiologul îşi au un rol bine definit 
prin cunoaşterea elementelor esenţiale fiziopatogenice. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: SARS COV 2, consiliere, psihoză, tratament.   

Introducere: Odată cu problemele biologice și clinice legate de evoluția pacientului SARS COV2, 
se decelează o multitudine de aspecte psihoemoționale legate de boală.  
Material și metodă: Expunem experiența clinicianului psiholog cu 650 pacienți SARS COV 2 
pozitiv, care au fost consiliați pe perioada spitalizării și un eșantion important și postexpunere.  
Rezultate: În perioada 15 martie – 30 iunie 2020 au fost consiliați psihologic 650 pacienți, cu o 
frecvență ce a variat între 3-5 intervenții/săptămâna. Problemele decelate au fost: în 92% din 
cazuri frica de necunoscut (angoasa privind evoluția bolii, contagiozitatea, raportat la propria 
persoana și la familie), izolarea și ostracizarea, chiar susținute de culpa și povara bolii explicizată 
în marginalizarea de către anturaj și chiar propria familie. S-au decelat tulburări 
comportamentale de la minore până la psihoze de urmărire, delir și fixism, exhibitionism, agitație 
psiho-motorie, cu tendința la fugă și elemente ce ulterior în evoluție au necesitat intervenții majore, 
comă cu efectuare de puncție lombară pentru diagnostic diferențial. În cursul spitalizării, 
elementele psihotice s-au remis.  
Concluzii: Infecția cu noul coronavirus a dezvăluit și o paletă largă de tulburări psihoemoționale, 
care trebuie studiate în viitor și încadrate într-un sindrom psihic cov-related.  

 

INTRODUCERE 

Coronavirusurile (CoV) aparțin subfamiliei Orthocoronavirinae din familia 
Coronaviridae, Ordinul Nidovirales. Există patru genuri în subfamilia Ortocoronavirinae, și 
anume Alpha-coronavirus (α-CoV), Betacoronavirus (β-CoV), Gammacoronavirus (γ-CoV) și 
Deltacoronavirus (δ-CoV). Genomul CoV este un ARN monocatenar cu sens pozitiv, cu o 
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dimensiune care variază între 26 kb și 32 kb, cel mai mare genom al virusurilor ARN 
cunoscute. Ambele genuri α- și β-CoV sunt cunoscute pentru a infecta mamiferele, în timp ce 
păsările infectează δ și γ-CoV. Două focare recente de pneumonie virală cauzate de β-CoVs 
sunt sindromul respirator acut sever (SARS) și sindromul respirator din Orientul Mijlociu 
(MERS).[1] 

Bunăstarea mentală a fost puternic afectată în acest tip de pandemie globală. Prin 
urmare, este imperativ să se determine diferitele moduri posibile în care va fi pandemia 
COVID-19 impact asupra sănătății mintale a lumii. În acest context, evaluăm consecințele 
psihosociale relevante și impactul COVID-19 în diferite straturi ale societății moderne.[5] 

Într-o societate în care contextul social și economic se schimbă atât de rapid, procesul 
de adaptare al fiecărui individ devine unul foarte dificil iar confruntarea cu adversități de tip 
pandemic generează reacții specifice, și anume: anxietata și depresia, ce pot fi numite bolile 
secolului XXI.[6] 

Anxietatea este un sentiment difuz de frică nejustificată în raport cu motivul invocat. Se 
manifestă adesea prin senzație de sufocare, nod în gât, gol în stomac, amețeli, dureri în piept, 
dureri de cap, transpirații, tremurături, amețeli, senzația ca ai putea să pierzi controlul, sau 
senzație iminentă de moarte. Netratată, ea poate determina alte probleme precum apariția 
depresiei. [7] 

Depresia este o stare de lipsă de energie, de motivație, tulburări ale somnului, ale 
apetitului alimentar și sexual, evitarea contactului cu prietenii, membrii familiei, tendința la 
automarginalizare.[1] 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Expunem experiența clinicianului psiholog cu 650 pacienți SARS COV 2 pozitiv, care au 
fost consiliați pe perioada spitalizării și un eșantion important și postexpunere. 

REZULTATE 

În perioada 15 martie – 30 iunie 2020 au fost consiliați psihologic 650 pacienți, cu o 
frecvență ce a variat între 3-5 intervenții/săptămâna. Problemele decelate au fost: în 92% din 
cazuri frica de necunoscut (angoasa privind evoluția bolii, contagiozitatea, raportat la propria 
persoana și la familie), izolarea și ostracizarea, chiar susținute de culpa și povara bolii 
concretizata în marginalizarea de către anturaj și chiar propria familie.  

S-au decelat tulburări comportamentale de la anxietatea asociata bolii până la psihoze 
cu delir de persecutie, halucinatii vizuale si auditive, agitație psiho-motorie, cu tendința la 
manifestari autolitice ce au necesitat intervenții de specialitate consult psihiatric sau  manevre 
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medicale specifice - comă cu efectuare de puncție lombară pentru diagnostic diferențial. 
Pacienții care au avut reziliență psihologică (200 cazuri), au avut o evoluție favorabilă, pe când 
ceilalți s-au simțit traumatizați.  În cursul spitalizării, elementele psihotice s-au remis. 

DISCUȚII 

În urma pandemiei COVID-19, multe țări de pe glob au fost nevoite să pună în aplicare 
măsuri precoce de carantină ca instrument fundamental de combatere a bolilor. În afară de 
suferințele fizice, consecințele acestei carantine asupra sănătății mintale și bunăstării la nivel 
personal și a populației sunt de multe ori. Carantina de masă impusă aplicată de programele 
de blocare la nivel național poate produce isterie în masă, anxietate și stres, din cauza unor 
factori precum sentimentul de a fi constrans fizic si psihic ,precum și pierderea controlului.[1] 
Acest lucru poate fi intensificat dacă familiile au nevoie de separare , izolare ;  Incertitudinea 
evoluției bolii asociata cu dificultati de asigurare insuficientă a elementelor esențiale de bază, 
pierderi financiare, percepție crescută asupra riscului, care de obicei se accentueaza prin 
informații contradictorii și multiple prin intermediul mass-media/on line în faza timpurie a 
unei pandemii.[5] Focarele anterioare au raportat că impactul psihologic al carantinei poate 
varia de la efecte imediate, cum ar fi iritabilitatea, teama de a contracta și de a răspândi 
infecția către membrii familiei, furie, confuzie, frustrare, singurătate, negare, anxietate, 
depresie, insomnie, disperare, până la extremele consecințelor insotite de ganduri suicidare 
(tentative de suicid ). [8]Cazurile izolate suspectate pot suferi de anxietate din cauza 
incertitudinii cu privire la starea lor de sănătate și pot dezvolta simptome obsesiv-compulsive, 
cum ar fi verificările repetate de temperatură și sterilizarea. Au fost raportate efecte precum 
tulburarea de stres posttraumatică (PTSD), ale cărei simptome au fost asociate pozitiv cu 
durata carantinei. Efectele psihologice post-carantină pot fi accentuate de probleme 
socioeconomice semnificative și manifestari somato-vegetative asociate contextului 
pandemiei. Un alt aspect foarte important este stigmatizarea și respingerea sociala în ceea ce 
privește suspiciunea infectarii cu noul corona virus. [8]In perioada de carantina oamenii se 
pot confrunta cu nesiguranța în ceea ce privește proprietatea, prejudecăți la locul de muncă și 
retragere din evenimente sociale chiar și după incetarea masurilor impuse in  pandemie . 
Pacientii externati in urma infectarii cu noul corona virus pot  să perceapă o stigmatizare mai 
mare decât publicul larg pentru că experimentat  izolarea si efectele adverse ale terapiei 
medicamentoase precum  si  disconfort psihologic. Copiii care sunt (sau sunt suspectați) 
infectați cu COVID-19 și au nevoie de izolare sau carantină ar putea necesita o atenție specială 
pentru a-și gestiona teama, anxietatea și confruntarea cu o situatie noua cu efecte psiho-
emotionale pe termen lung.[2] 
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Pacienții cu labilitate afectiva sunt mai predispuși să dezvolte boli infecțioase, cum ar fi 
pneumonia [3] și prezintă un risc considerabil de a experimenta mai multe manifestari fizice, 
precum și psihologice în timpul unei epidemii potențial fatale precum COVID-19. Declinul 
cognitiv, nivelul scăzut de conștientizare, percepția riscului diminuat și îngrijorarea redusă cu 
privire la igiena personală pot crește șansele de a dobândi infecție la astfel de persoane [4]. În 
plus, discriminarea socială împotriva sănătății mintale face ca gestionarea pacienților cu 
COVID-19 să fie mai dificilă când coexistă morbiditățile psihologice [6]. Pacienții psihiatrici 
sunt, de asemenea, predispuși să dezvolte recurențe sau deteriorarea semnelor și simptomelor 
preexistente. De exemplu, persoanele cu tulburări obsesive compulsive (TOC) pot practica 
frecvent supra-monitorizarea temperaturii pentru a verifica febra; sau poate face mai multe 
încercări de a înghiți saliva pentru a verifica dacă durerea în gât este un simptom al COVID-
19. [7] 

Aceste tulburări pot aparea și pe fondul unei personalități accentuate care poate oferi o 
predispoziție spre anxietate sau depresie sau în cazul confruntării cu un eveniment /situație 
cu conotație negativă, care nu poate fi controlată de ei sau care are un impact puternic asupra 
vieții lor. [1] 

În bolile psihosomatice, factorul genetic-constituțional și factorii de mediu orientează 
vulnerabilitatea de organ, fixând astfel ținta pe care vor acționa factorii psihologici – stresul, 
afectele negative, stilul de coping. Factorii declanșatori pot fi: 

1) O tulburare psihică ce afectează o condiție medicală generală (de exemplu, depresia 
majoră întârzie recuperarea medicală); 

2) Simptome psihologice (anxietatea care exacerbează manifestările pulmonare); 

3) Răspuns fiziologic legat de stres (de ex. exacerbarea la stres a comorbidităților 
hipertensiunii arteriale, aritmiei etc.).[4] 

Copingul religios este modalitate de adaptare la adversitățile vieții când oamenii își 
folosesc convingerile sau comportamentele religioase pentru a facilita rezolvarea problemelor 
și pentru a preveni sau a atenua consecințele emoționale negative.[2] 

În general strategiile de coping religios pozitiv (ex: tratarea lui Dumnezeu ca fiind un 
partener de viață, căutarea dragostei și îngrijirii lui Dumnezeu) exprimă o relație sigură cu o 
forță transcendentă, un sentiment de legătură spirituală cu alții și o atitudine binevoitoare 
asupra lumii. Astfel, acest tip de coping le este benefic persoanelor care sunt supuse unui stres 
(Pargament et.al, 2011). În contrast cu copingul religios pozitiv, strategiile de coping religios 
negativ (ex: reinterpretarea unui eveniment stresant/traumatic ca fiind o pedeapsă de la 
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Dumnezeu, iar rezolvarea problemei este independenă de Dumnezeu, sentimentul de 
abandon din partea lui Dumnezeu) implică o atitudine tensionată atât cu sine, cât și cu ceilalți 
și cu divinitatea. Relația dintre individ și o forță divină este una conflictuală (Pargament et.al, 
2011).  în sensul în care depresia și calitatea vieții redusă sunt asociate cu copingul religios 
negativ, iar strategiile pozitive de coping sunt asociate cu un nivel crescut de optimism, cu o 
satisfacție asupra propriei vieți și cu o bunăstare spirituală, Lee și colaboratorii săi au dorit să 
examineze relația dintre tipurile de coping (pozitiv și negativ), depresie și calitatea vieții în 
randul persoanelor cu boli cronice, boli infectioase. [5] 

Rezultatele analizelor au confirmat datele anterioare, în sensul că un coping religios 
negativ se asociază semnificativ cu un nivel ridicat de depresie și cu un nivel scăzut al calității 
vieții. Pe de altă parte, copingul religios pozitiv a fost asociat semnificativ cu o stare afectivă 
bună și cu o satisfacție asupra vieții ( Lee et. al., 2014).[6] 

Rezilienta psihologica se refera la capacitatea de a trece peste momentele grele din viata 
noastra suferinte , traume. Rezilienta semnifica un anume tip de tarie, rezistenta psihica de a 
face fata situatiilor dificile, gandurilor si emotiilor negative si resemnificarea acestora . 

Rezilienta poate fi un factor moderator in prevenirea unor dificultati  psihologice precum 
anxietatea si depresia .[7] 

CONCLUZII 

Această boală infecțioasă imprevizibilă, cu răspândire rapidă, a cauzat conștientizare 
universală, anxietate și suferință, toate în conformitate cu OMS sunt răspunsuri psihologice 
naturale la starea care se schimbă aleatoriu. Rezultatele psihosomatice adverse în rândul 
oamenilor obișnuiți sunt totuși așteptate să crească semnificativ datorită pandemiei în sine 
și, de asemenea, datorită fluxului constant de informații ușor disponibile și a mesajelor 
consolidate obținute prin intermediul serviciilor din rețea socială online de aproape toate 
formele. În consecință, isteria în masă și panica în expansiune rapidă cu privire la COVID-19 
pot genera probleme psihologice durabile în public din toate domeniile socio-economice, care 
ar putea fi chiar mai nocive pe termen lung decât virusul însuși.[8] 

Trebuie acordată o atenție specifică pentru grupurile mai vulnerabile, cum ar fi 
persoanele aflate în izolare, copii, vârstnicii, comunitățile marginalizate (lucrători migranți, 
pușcăriașii, populația fără adăpost) și pacienții cu comorbidități psihiatrice anterioare.[1] 

Pe lângă COVID-19, secolul XXI este asociat cu exacerbarea  bolilor mintale. Astfel, 
interventia de criza in aceasta confruntare pandemica necesita deprinderi umaniste ca 
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empatie rabdare, compasiune fata de semeni si, nu in ultimul rand,  pregătire psihologică și 
socială in gestionarea unei situatii noi.[3] 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: COVID 19, hemodializă, heparină.  

Introducere: Infecția cu noul coronavirus (COVID 19) reprezintă o reală problemă de sănătate 
publică, în special la pacienții cu patologie asociată. Studiile epidemiologice au arătat că pacienții 
cu COVID 19 și afecțiuni subiacente precum diabetul, bolile cardiovasculare sau boala renală 
cronică, în special pacienții cu hemodializă (HD), sunt nu numai susceptibili, ci, adesea, dezvoltă 
complicații și forme mai grave de boală.  
Material şi metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 51 ani, cunoscut cu boală renală 
cronică stadiul 5, hemodializat din 2007, și fractură de col femural drept cu osteosinteză, ce se 
internează în clinica noastră în urma decelării ARN SARS-COV2 pozitiv anterior ședinței de 
hemodializă. Clinic la internare prezintă: stare generală ușor influențată, afebril, conștient, 
cooperant, tegumente palide, mers dificil cu sprijin, stabil hemodinamic și respirator, 
TA=160/80mmHg, AV=90b/min, SpO2=98% a.a., anuric.  
Rezultate: Explorările efectuate au evidențiat o anemie moderată, leucopenie, sindrom biologic 
inflamator, sindrom de retentie azotată, hiperpotasemie fără modificări patologice pe radioscopia 
pulmonară. S-a inițiat tratament cu lopinavir/ritonavir, clexane, vitaminoterapie și simptomatice. 
In a șasea zi de spitalizare pacientul devine febril cu aspect radiologic de bronhopneumonie motiv 
pentru care se asociază Iminepem + Linezolid, cu evolutie favorabilă. La aproximativ 4 săptămâni 
de la internare, pacientul devine astenic, asociind dureri toracice posterioare, lombalgii bilateral 
cu alterarea progresivă a stării generale, instabilitate hemodinamică și sindrom anemic sever 
motiv pentru care este transferat în Clinica de Nefrologie. Se efectuează CT toraco-abdominal ce 
evidențiază o formațiune descrisă ca hematom de psoas drept fiind dirijat în Clinica de Chirurgie 
a Sp.”Sf. Spiridon” unde se practică tratament conservator. În a 6-a zi de la internare este testat 
RT PCR SARS COV 2 pozitiv și re-trimis în clinica noastră, unde sub tratament cu Ertapenem 
+Linezolid, hemostatice și simptomatice evoluția este favorabilă.  
Concluzii: Pacientul hemodializat și infecție COVID 19, necesită o atentă monitorizare având în 
vedere complicațiile posibile, necesitând astfel o colaborare multidisciplinară.  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
108 

INTRODUCERE 

Infecția cu noul coronavirus (COVID 19) reprezintă o reală problemă de sănătate publică, 
în special la pacienții cu patologie asociată. Studiile epidemiologice au arătat că pacienții cu 
COVID 19 și afecțiuni subiacente precum diabetul, bolile cardiovasculare sau boala renală 
cronică, în special pacienții cu hemodializă (HD), sunt nu numai susceptibili, ci, adesea, 
dezvoltă complicații și forme mai grave de boală.[1] 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 51 ani, cunoscut cu boală renală cronică stadiul 
5, hemodializat din 2007, și fractură de col femural drept cu osteosinteză, ce se internează în 
clinica noastră în urma decelării ARN SARS-COV2 pozitiv anterior ședinței de hemodializă. 

REZULTATE 

Pacient de 51 ani, cunoscut în antecedente cu Boala renală cronică stadiul 5D pe fond de 
nefropatie cu IgA, în program cronic de dializă cu trei ședințe/săpt., cu patologie mineral 
osoasă important (hipertiroidism sever, osteoporoză severă în tratament cu Prolia la 
domiciliu, fractura de col femural drept cu osteosinteză), este internat pe 07.05.2020 în 
clinica noastră pentru investigații și tratament de specialitate în urma decelarii ARN SARS 
COV 2 pozitiv.  

Clinic la internare prezintă stare generală ușor influențată, afebril, conștient, cooperant, 
tegumente palide, mers dificil cu sprijin, stabil hemodinamic și respirator, 
TA=160/80mmHg, AV=90b/min, SpO2=98% a.a., anuric. 

Explorările efectuate au evidențiat: anemie moderată, leucopenie, sindrom biologic 
inflamator, sindrom de retentie azotată, hiperpotasemie fără modificări patologice pe 
radioscopia pulmonară. (Tabel I) 

TABEL I 
Evoluția în dinamica a datelor paraclinice 

 8 V 13 V 14 V 18 V 19 V 25 V 3 VI 
Hematii (mm3) 4.130.000 3.810.000   3.330.000 2.990.000 2.840.000 
Hemoglobina 
(g/dl) 

12.0 11.1   9.6 8.7 8.3 

Hematocrit (%) 37.1 33.3   29.7 26.8 25.3 
Leucocite 
(mm3) 

3820 3040      5790 5760 19850 

Neutrofile (%) 64.6 80.2   77.8 67.3 87.9 
Trombocite 
(mm3) 

169000 145000   302000 395000 309000 
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CRP (mg/l) 16    137.53 17.14  
VSH (mm/h) 78    140 115  
Uree (mg/dl) 198 164   109 144 138 
Creatinina 
(mg/dl) 

9.15 10.07   8.09 9.16 7.13 

Glicemie 
(mg/dl) 

75 128   134 101 107 

Na(mmol/l) 139.3 139.8   142.5 140.5 136 
K(mmol/l) 6.06 4.46   4.38 4.72 5.06 
Cl(mmol/l) 97.9 96.1   101.6 98.9 94.4 
TGO(UI/L) 30       
TGP(UI/L) 26       
BT(mg/dl) 0.4       
Hemoculturi   negativ     
MF C. difficile    negativ    

 
S-a inițiat tratament cu lopinavir/ritonavir, clexane, vitaminoterapie și simptomatice. În 

a șasea zi de spitalizare pacientul devine febril cu aspect radiologic de bronhopneumonie 
motiv pentru care se asociază Iminepem + Linezolid, cu evoluţie favorabilă.  

La aproximativ 4 săptămâni de la internare, pacientul devine astenic, asociind dureri 
toracice posterioare, lombalgii bilateral cu alterarea progresivă a stării generale, instabilitate 
hemodinamică și sindrom anemic sever motiv pentru care este transferat în Clinica de 
Nefrologie, unde se inițiază hidratare parenterală și suport vasopresor de Noradrenalină 
3ml/h, cu restabilirea echilibrului hemodinamic.  

În contextul sindromului anemic sever  (Hb 5.1g/dl) și a durerilor abdominale difuze cu 
iradiere la nivelul membrului inferior drept se ridică suspiciunea unei sângerări active la nivel 
abdominal.  

Se efectuează CT toraco-abdominal cu substanță de contrast ce evidențiază o formațiune 
descrisă ca hematom de psoas drept cu sângerare activa. 

S-a administrat 1 unitate de CER, plasmă și tratament hemostatic (Etamsilat și 
Adrenostazin) ulterior fiind dirijat în Clinica I de Chirurgie a Sp. ”Sf. Spiridon” unde se 
practică tratament conservator. În a 6-a zi de la internare este testat RT PCR SARS COV 2 
pozitiv și re-trimis în clinica noastră, unde sub tratament cu Ertapenem 500mg/zi + Linezolid 
(1.2g/zi), hemostatice și simptomatice evoluția este favorabilă. Se externează cu stare generală 
bună, cu două teste RT-PCR SARS COV 2 negative.  
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DISCUȚII 

În timpul izbucnirii SARS din 2003, s-a observat că severitatea şi mortalitatea 
pacienţilor hemodializati şi infectaţi SARS-CoV au fost similare cu populaţia generală 
infectată, dar durata eliminării virusului prin scaun sau respiraţie a fost semnificativ mai 
lungă decât la ceilalţi pacienţi. [4]Având în vedere similitudinea biologică înălţă între SARS-
CoV-2 şi SARS-CoV, putem estima că la pacienţii hemodializati şi infectaţi SARS-CoV-2 
debarasarea de virus va dura mai mult, şi este posibil ca aceşti pacienţi să aibă nevoie de o 
perioadă de carantină mai lungă pentru a preveni răspândirea infecţiei.[5] 

Hiperviremia și furtuna de citokine sunt cauze importante pentru evoluția COVID-19 
către pneumonie severă și disfuncție multiplă de organ.[2] Comorbidități precum diabetul, 
insuficiența cardiacă și boala renală cronică prezintă un prognostic slab.[6] 

Studii anterioare au arătat ca infecţia cu SARS-CoV-2 poate reduce numărul de limfocite, 
dar nivelul citokinelor inflamatorii în vivo creşte semnificativ. Astfel, furtuna de citokine 
poate fi cauza principală a deteriorării stării generale şi chiar deces.[7] 

Dovezile actuale arată că boala severă determinată de noul coronavirus poate fi 
complicată cu coagulopatie şi anume cu coagulare intravasculară diseminată, care are un 
caracter protrombotic cu risc ridicat de tromboembolism venos. [3]Date preliminare arată că 
la pacienţii cu COVID-19 severă, terapia anticoagulantă pare să fie asociată cu mortalitate mai 
mică. Recomandări recente sugerează că toţi pacienții spitalizați cu COVID-19 trebuie să 
beneficieze de tromboprofilaxie sau de terapie anticoagulantă completă dacă există o astfel de 
indicaţie.[8] 

Hematoamele muşchiului iliopsoas sunt rare, cu o incidenţă între 0,1-0,6%. Factorii de 
risc pentru hematomul retroperitoneal spontan sunt terapia anticoagulantă, persoanele în 
vârstă şi hemodializă. Este o boală cu o rată mare de mortalitate de aproximativ 30% [9]. 
Majoritatea pacienţilor cu hematom de muşchi iliopsoas se aflau sub terapie anticoagulantă 
acută sau cronică, în special heparină şi se pare că, odată cu utilizarea crescută de agenţi 
anticoagulanţi, hemoragia spontană la nivelul muşchiului iliopsoas a devenit o problemă 
clinică frecventă [10]. Imagistica prin rezonanţă magnetică are o sensibilitate ridicată pentru 
detectarea hematoamelor mici, dar nu este disponibilă pe scară largă, tomografia 
computerizată fiind cel mai frecvent utilizată. Tratamentul variază de la drenarea 
hematomului la tratament conservator cu monitorizarea acestuia.[6] Intervenţia chirurgicală 
este recomandată pacienţilor cu traumatisme, hematoamelor mari şi celor cu deteriorare 
neurologică progresivă, în timp ce tratamentul conservator este rezervat pacienţilor cu 
hemofilie şi celor cu tulburări de coagulare. Drenarea percutanata trebuie tentată înainte de 
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decompresia chirurgicală, în ciuda dificultăţilor de drenare a hematoamelor intramusculare. 
Aceasta permite recuperarea mai rapidă şi evită sechelele. Cu toate acestea, evoluţia naturală 
a leziunii este rezolvarea spontană [11]. Pacientul nostru a primit tratament anticoagulant în 
contextul infecţiei SARS-CoV-2 şi în cursul şedinţelor de hemodializă. El a prezentat dureri 
toracice posterioare şi lombare bilateral cu iradiere la nivelul membrului inferior drept. 
Drenarea chirurgicală a hematomului de psoas drept a fost exclusă datorită riscului crescut 
de complicaţii hemoragice şi mortalitate. Pacientul prezentat în această lucrare a fost tratat 
conservator cu ameliorarea aproape complete a simptomatologiei. 

CONCLUZII 

Pacienţii hemodializati cu infecţie SARS-CoV-2, supuşi terapiei anticoagulante prezintă 
un risc semnificativ de sângerare şi orice simptomatologie nou apărută trebuie luată în 
considerare în căutarea unei hemoragii ascunse. Un tratament conservator în această situaţie 
este cea mai bună alegere pentru a evita mai multe complicaţii. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: COVID 19, SARS-COV-2, limfom, pandemie. 

Introducere: Pacienții cu neoplazii trebuie considerați susceptibili la infecție cu noul coronavirus 
(COVID 19) datorită statusului imunocompromis determinat de malignitate și chimioterapie.  
Material și metode: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 61 ani, cunoscută cu limfom 
retroperitoneal chimiotratat și hepatită cronică cu virus B, internată la Spitalul Suceava în 
perioada 29.04-14.05.2020 pentru febră, tuse seacă, cefalee, astenie fizică marcată, confirmată 
ulterior cu infecție SARS-CoV2. Având în vedere menținerea simptomatologiei în pofida 
tratamentului instituit este transferată în clinica noastră. Clinic la internare prezintă: stare 
generală ușor influențată, afebrilă, conștientă, cooperantă, stabilă hemodinamic și respirator, 
TA=130/65mmHg, AV=90b/min, SpO2=95% aa, diureză prezentă.  
Rezultate: Explorările efectuate au evidențiat anemie ușoară, leucopenie cu limfopenie, sindrom 
biologic inflamator, funcția hepato-renală în limite normale. S-a inițiat tratament cu 
Lopinavir/Ritonavir, Imipenem, clexane și simptomatice cu evoluție inițial favorabilă. În a șaptea 
zi de spitalizare prezintă un nou croșet febril și sindrom diareic iar în materiile fecale se decelează 
Toxinele A+B pentru Clostridium difficile motiv pentru care se remaniază terapia cu Vancomicină, 
Normix, perfuzii de reechilibrare hidroelectrolitică. Sub tratamentul instituit se remite sindromul 
diareic însă cu menținerea sindromului febril motiv pentru care se asociază Meropenem + Biseptol 
+ Fluconazol p.o. Având în vedere menținerea sindromului febril se sistează antibioticoterapia timp 
de 48h cu reevaluare biologică ulterioară (analize nespecifice, hemoculturi, serologie pentru 
Citomegalovirus și Virusul Epstein- Barr,  test Quantiferon, IL-6, D-dimeri) și remanierea 
tratamentului cu Meropenem + Linezolid + Claritromicină + Fluconazol i.v. și Tocilizumab, cu 
evoluție net favorabilă. Pacienta se externează în a 61 zi de spitalizare cu stare generală bună și 
test RT-PCR ARN SARS CoV2 – Negativ.  
Concluzii: În ceea ce privește pacienții cu limfom, nu există încă date care să descrie modul în 
care COVID 19 se manifestă la acești pacienți. Cu toate acestea, există un consens general potrivit 
căruia pacienții cu limfom prezintă un risc mai mare de complicații ca urmare a infecției cu SARS-
CoV-2.  
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INTRODUCERE  

Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri care pot determina afecțiuni ce 
variază de la o răceală ușoară până la boli severe. Infecția cu noul coronavirus are în prezent 
o rezonanță globală, începând cu anul 2020 confruntându-ne cu marea provocare a 
pandemiei COVID-19.[1] Deși mortalitatea generală este scăzută, virusul este foarte agresiv și 
poate infecta milioane de persoane din întreaga lume. În consecință, aceasta va împovăra 
sistemele de sănătate, în special de persoanele considerate a fi cu risc înalt de complicații 
severe determinate de COVID-19. [2] Astfel de factori de risc includ vârsta avansată, bolile 
cardiovasculare, pulmonare și diabetul. [8] Datorită unei condiții inerente de imunosupresie 
pacienții cu cancer sunt considerați a fi în mod particular predispuși de a dezvolta complicații 
severe determinate de COVID-19. Cu toate acestea, există puține date cu privire la modul în 
care COVID-19 afectează pacienții cu neoplazii. [3] 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 61 ani, cunoscută cu limfom retroperitoneal 
chimiotratat și hepatită cronică cu virus B, internată la Spitalul Suceava în perioada 29.04-
14.05.2020 pentru febră, tuse seacă, cefalee, astenie fizică marcată, confirmată ulterior cu 
infecție SARS-CoV-2. 

REZULTATE 

Pacientă în vârstă de 61 ani, cunoscută cu limfom retroperitoneal chimiotratat și hepatită 
cronică cu virus B în tratament cronic cu Entecavir, internată în Spitalul Județean Suceava – 
clinica Boli Infecțioase în perioada 29.04-14.05.2020 pentru febră, tuse seacă, cefalee, astenie 
fizică marcată, confirmată ulterior cu infecție SARS-CoV-2.  (test I/29.04.2020 pozitiv), unde 
a primit tratament cu hidroxiclorochină, antibioticoterapie (cefalosporine de generația a III-
a), anticoagulant și simptomatice, initial cu evoluție favorabilă, ulterior, după sistarea 
terapiei, cu reapariția simptomatologiei.  

Având în vedere menținerea simptomatologiei în pofida tratamentului instituit, este 
transferată pe 14.05.2020 în clinica noastră.  

Clinic la internare prezintă: stare generală ușor influențată, afebrilă, conștientă, 
cooperantă, stabilă hemodinamic și respirator, TA=130/65mmHg, AV=90b/min, SpO2=95% 
în aerul atmosferic, diureză prezentă.  

Explorările efectuate au evidențiat anemie ușoară, leucopenie cu limfopenie, sindrom 
biologic inflamator, funcția hepato-renală în limite normale. Radiografie toracică 
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(15.05.2020): Tramă pulmonară accentuată bazal drept – observație proces pneumonic în 
curs de constituire. Cord și mediastin morfologic normale. 

  S-a inițiat tratament cu Lopinavir/Ritonavir cp. IV/zi timp de 7 zile, Imipenem 2g/zi 
timp de 7 zile, anticoagulare profilactica (Clexane 0.6ml/zi), hepatoprotectoare și 
simptomatice cu evoluție inițial favorabilă (remiterea sindromului febril). În a șaptea zi de 
spitalizare prezintă un nou croșet febril (Fig. 1 – Curba termică) și sindrom diareic iar în 
materiile fecale se decelează Toxinele A+B pentru Clostridium difficile motiv pentru care se 
remaniază terapia cu Vancomicină 500mg/zi, Normix cp IV/zi, regim igieno-dietetic si 
perfuzii de reechilibrare hidroelectrolitică. 

  

 
Fig. 1. Curba termică 

 Sub tratamentul instituit se remite sindromul diareic însă cu menținerea sindromului 
febril motiv pentru care se asociază Meropenem 2g/zi + Biseptol cp IV/zi (timp de 10 zile) și 
Fluconazol 150mg/zi p.o. (timp de 5 zile).  

Având în vedere menținerea sindromului febril se efectueaza radiografie toracică 
(03.06.2020) ce evidențiază tramă pulmonară accentuată bilateral de tip interstițial mai 
evident bazal drept și pulmonar stâng; cord și mediastin morfologic normale, se sistează 
antibioticoterapia timp de 48h cu reevaluare biologică ulterioară (analize nespecifice, 
hemoculturi, serologie pentru Citomegalovirus și Virusul Epstein- Barr,  test Quantiferon, IL-
6, D-dimeri) și se remaniază tratamentul cu Meropenem 4g/zi + Linezolid 1.2g/zi + 
Claritromicină 1g/zi (14 zile) + Fluconazol 200mg/zi i.v. (7 zile) și Tocilizumab, cu evoluție 
net favorabilă. (Tabel I)  
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TABEL I 
Evoluția în dinamica a datelor paraclinice 

 14 V 21 V 25 V 3 VI 8 VI 11 VI 17 VI 
Hematii 
(mm3) 

3.790.000 3.620.000 3.560.000 3.350.000 3.660000 3.950.000 3.750.000 

Hemoglobina 
(g/dl) 

10.5 9.9 9.8 9.1 9.9 10.5 10.1 

Hematocrit 
(%) 

31.1 30.1 29.3 28.0 30.5 32 31.6 

Leucocite 
(mm3) 

2790 4380 4960 4390 6280 5800 4040 

Neutrofile (%) 63.4 65.3 62.7 55.1 48.2 45.4 33.2 
Trombocite 
(mm3) 

249000 271000 294000 260000 344000 200000 313000 

CRP(mg/l) 48.21  110.47  105.79   
VSH (mm/h) 120 85 98 20 80   
Uree(mg/dl) 18 12 6  24 26 26 
Creatinina 
(mg/dl) 

0.71 0.78 0.68  0.63 0.74 0.73 

Glicemie 
(mg/dl) 

112  139  102 122 130 

Na (mmol/l) 143.2 140.6 142.0 141.8  143.6  
K (mmol/l) 3.84 3.74 3.62 3.54  4.06  
Cl (mmol/l) 102.1 98.2 100.3 97.4  100.5  
Colesterol  202       
FA 105       
GGT 58       
Trigliceride    143    
Proteine 
totale 

70.75     70.88  

TGO (UI/L) 27    20   
TGP (UI/L) 25    19   
BT (mg/dl) 0.43    0.45   
D-Dimeri      0.600  
Interleukina 6      68.91  
Quantiferon      negativ  
Hemoculturi  negativ    negativ  
Urocultura negativa       
MF C. difficile  Prezent 

(A+B) 
     

Ac CMV      negativ  
Ac EBV      negativ  

 
Pacienta se externează în a 61 zi de spitalizare cu stare generală bună și test RT-PCR ARN 

SARS CoV-2 (test nr. 15 pe 26.06.2020) – Negativ. 

DISCUȚII 

Întrucât cancerul este o boală severă, pacienții cu afecțiuni maligne trebuie tratați 
prompt pentru patologia lor preexistentă.[4] Starea de imunosupresie a unor pacienți cu 
neoplazii (indiferent dacă este cauzată de boala în sine sau de tratament) crește riscul de 
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infecție în comparație cu populația generală. Imunosupresia poate, de asemenea, expune 
bolnavii de cancer la complicații grave cauzate de o infecție, ceea ce poate duce la întârzierea 
tratamentului și la spitalizări prelungite care ar putea afecta prognosticul bolii.[9] 

Conform primelor rapoarte publicate în China, pacienții cu cancer infectați SARS CoV-
2, prezintă un risc mai mare de complicații, admitere în unitățile de terapie intensivă, 
ventilație mecanică și deces [11]. Cancerele hematologice active, cum ar fi limfomul non-
Hodgkin, leucemia limfocitară cronică, leucemia mieloidă acută, leucemia limfoblastică acută 
și mielomul multiplu se consideră a avea un risc semnificativ pentru dezvoltarea infecției cu 
COVID-19, datorită deficitelor imune importante [12]. Pacienții cu chimioterapie sau cu 
antecedente de transplant medular reprezintă populația cea mai vulnerabilă [13]. S-a 
constatat că o rată înaltă a mortalității apare la pacienții cu boală severă și este asociată cu 
vârsta înaintată și comorbiditățile subiacente, precum afecțiunile maligne.[6] 

Studiul lui Liang W et al. pe 1590 pacienți cu Covid-19 din China a afirmat că afecțiunile 
preexistente (inclusiv boala neoplazică malignă) se corelează pozitiv cu rezultate clinice mai 
slabe, similar cu descoperirile anterioare în alte boli respiratorii acute severe, cum ar fi SARS 
și MERS. Printre cei 1590 pacienți cu COVID-19, au fost identificați 18 pacienți cu istoric de 
cancer, mai mulți decât în populația generală, indicând probabil un risc mai mare de infecție 
virală la această categorie de pacienți. Pe de altă parte, s-a constatat faptul că pacienții cu 
cancer și infecție SARS-CoV-2 au un risc mai mare de evoluție severă [5]. 

În pofida unor incertitudini datorate datelor insuficiente din acest domeniu, pacienții cu 
cancer trebuie considerati susceptibili la infecție datorită statusului lor imunocompromis 
cauzat de malignitate sau chimioterapie.[7] Prin urmare, în timpul transmiterii comunitare 
actuale pe scară largă a infecției SARS-CoV-2, ar trebui stabilite câteva criterii practice cu 
privire la diagnosticul și managementul infecției la pacienții cu malignități preexistente.[10] 

CONCLUZII 

În ceea ce privește pacienții cu limfom, nu există încă date care să descrie modul în care 
COVID 19 se manifestă la acești pacienți. Cu toate acestea, există un consens general potrivit 
căruia pacienții cu limfom prezintă un risc mai mare de complicații ca urmare a infecției cu 
SARS-CoV-2. 

Într-un scenariu cu schimbări rapide a unei pandemii, este dificil de stabilit 
managementul optim al pacienților cu malignități limfoide. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: leptospiroza, context epidemiologic, anticorpi, antibioterapie 

Introducere: Leptospiroza este o boală inflamatorie infecțioasă și sistemică invazivă cu 
mecanisme de migrare patogenă a speciilor Leptospira către gazde care sunt studiate continuu.  
Material și metodă: Au fost studiate retrospectiv foile de observaţie ale pacienţilor internaţi în 
perioada 01.01.2018 - 31.12.2019 cu diagnosticul Leptospiroză. S-a urmărit: mediul de 
proveniență; tipul de leptospira; parametrii clinici și paraclinici; contextul epidemiologic; 
tratamentul administrat; durata de spitalizare; evoluţia pacienţilor.  
Rezultate: Ȋn perioada 01.01.2018 - 31.12.2019 în Clinica de Boli Infecţioase Iaşi au fost internate 
10 cazuri de leptospiroză - toate fiind forme grave. Toţi pacienţii au fost de sex masculin. Distribuţia 
pe grupe de varstă arată o polarizare a grupei 41-65 ani cu un număr de 6 cazuri, iar distribuţia 
pe mediul de provenienţă fiind predominată de mediul urban 60%. Serotipurile identificate au fost: 
Leptospira icterohaemorragiae (50% din cazuri), Leptospira grippothyphosa (20% din cazuri), 
Leptospira wolfii (20% din cazuri) şi Leptospira Pomona(10% din cazuri). Au predominat: 
sindromul febril, sindromul hemoragic, sindromul icteric și sindromul nefrotic. Evoluţia 
pacienţilor a fost favorabilă în urma antibioterapiei cu aminopeniciline, cefalosporine și 
fluorchinolone, cu o durată medie de spitalizare de 18 zile, fără a se înregistra niciun deces.  
Concluzii: Ȋn ciuda faptului că ȋn ţara noastră Leptospiroza nu are o răspandire largă, aceasta 
reprezintă o provocare datorită receptivităţii generale punȃnd mari probleme de diagnostic 
diferenţial la debutul simptomatologiei, fără o anamneză corectă. 

 

INTRODUCERE 

Leptospira este o spirochetă Gram-negativă, în formă de spirală, flexibilă, cu flagel 
intern. Leptospiroza este o zooantroponoză determinată de microorganisme din genul 
Leptospira, care cuprinde 2 specii: Leptospira biflexa ce grupează tipurile saprofite și 
Leptospira interrogans care grupează tipurile patogene (peste 170 serotipuri subȋmpărțite în 
18 grupe pe baza antigenelor de suprafaţă celulară).  
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Leptospiroza este o boală inflamatorie infecțioasă și sistemică invazivă cu mecanisme 
de migrare patogenă a speciilor Leptospira către gazde care sunt studiate continuu [8]. 
Variația severității bolii este atribuită factorilor de virulenţă ai Leptospira, mărimea 
inoculului și răspunsul imun al gazdei, în special prin producerea de citokine. Leptospiroza 
este una dintre bolile subdiagnosticate datorită gamei largi de simptome, care asociază în 
grade variabile febră și fenomene hemoragice pȃnă la afectare hepatică, renală și 
meningeană. Indivizii umani sunt infectați prin contactul cu apa naturală 
contaminată cu Leptospira sau cu solul umed.  

Speciile de Leptospira patogenă sunt capabile să invadeze rapid corpul uman prin 
barierele mucoasei și ale pielii și să intre rapid în fluxul sangvin pentru a provoca o septicemie 
[9], toți pacienții prezintă simptome inflamatorii severe.  

În multe cazuri, agenții patogeni sunt difuzați din fluxul sangvin în plămâni, ficat, rinichi 
și lichid cefalorahidian pentru a provoca hemoragii pulmonare difuze, insuficiență renală 
indusă de icter sever și chiar meningoencefalită [2]. Icterul și hemoragia sunt servite ca fiind 
cele mai importante caracteristici clinice. În plus, pacienții cu leptospiroză forma uşoară 
prezintă, de asemenea, o scurtă perioadă de descărcare leptospirală prin urină în stadiul de 
convalescență. Înțelegerea moleculară a patogenității și virulenței leptospirelor este încă în 
studiu [8], originea simptomelor fiziopatologice ale leptospirozei rămân practic necunoscute. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Au fost studiate retrospectiv foile de observaţie ale pacienţilor internaţi în Spitalul Clinic 
de Boli Infecţioase “Sfȃnta Parascheva” Iaşi ȋn perioada 01.01.2018 - 31.12.2019 cu 
diagnosticul Leptospiroză. S-a urmărit: mediul de provenienţă; contextul epidemiologic; tipul 
de leptospira; parametrii clinici și paraclinici; tratamentul administrat; durata de spitalizare; 
evoluţia pacienţilor. 

REZULTATE  

Ȋn perioada 01.01.2018 - 31.12.2019 în Clinica de Boli Infecţioase Iaşi au fost internate 
10 cazuri de leptospiroză - toate fiind forme grave. Toţi pacienţii internaţi au fost de sex 
masculin și au prezentat context epidemiologic favorabil infecţiei (instalatori, lucrători în 
domeniul piscicol, lucrători agricoli). Distribuţia pe grupe de vȃrstă a fost următoarea: 18-40 
ani - 2 cazuri, 41-65 ani - 6 cazuri, iar grupa de vârstă peste 65 ani - 1 caz, ceea ce denotă 
polarizarea grupei 41-65 ani datorită caracterului ocupaţional permanent și al patologiilor 
asociate (hipertensiune arterială, colecistopatie sau colecistectomie, steatoză hepatică, 
hepatită cronică, diabet zaharat). Determinările titrului anticorpilor antileptospira specifici 
prin RAM (reacţia de aglutinare microscopică) au evidenţiat serotipurile: Leptospira 



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
122 

icterohaemorragiae (50% din cazuri), Leptospira grippothyphosa (20% din cazuri), 
Leptospira wolfii (20% din cazuri) și Leptospira Pomona (10% din cazuri). 

Manifestările clinice au fost exprimate prin icter ȋnsoţit de hepatomegalie (100%), 
insuficienţă renală (70%) şi sindrom hemoragic manifestat prin hemoptizie și epistaxis (50%) 
acompaniate de febră, cefalee, artralgii, mialgii, greaţă și astenie marcată, iar datele 
paraclinice (biologice și biochimice) iniţiale au fost sever modificate comparativ cu valorile 
normale (tabelul I), testele rapide IgM antileptospira fiind pozitive ȋn 80% din cazuri. 

TABELUL I 
Manifestări clinice şi date paraclinice iniţiale 

Manifestări clinice iniţiale Date paraclinice iniţiale 

Icter hiperbilirubinemie, TGP>TGO 

Oligurie proteinurie, valori crescute ale creatininei 

febră, cefalee, mialgii, artralgii, 
hemoptizie, epistaxis 

leucocitoză cu neutrofilie, VSH SI CRP 
crescute, trombocitopenie, limfopenie 

 

Explorările imagistice au evidenţiat hepatomegalie, splenomegalie, vezica biliară cu 
edem parietal, colecţii lichidiene în sinusul costo-diafragmatic drept, opacităţi pulmonare de 
intensităţi variabile, omogene cu dispoziţie preponderent bazală, ascensionarea 
hemidiafragmului drept. 

Tratamentul a constat în administrarea de antibiotice (Ampicilină, Ceftriaxonă) ca 
monoterapie sau ȋn asociere (Cefotaxim+Ciprofloxacină, Ampiplus+Moxifloxacina), 
corticoterapie, hepatoprotectoare, transfuzii sangvine, simptomatice, ȋn urma căreia evoluţia 
a fost favorabilă cu normalizarea parametrilor biologici și biochimici. Insuficienţa renală 
acută de cauză prerenală și intrinsecă s-a remis prin hidratare parenterală. Durata medie de 
spitalizare a fost de aproximativ 18 zile, fără niciun deces.  

Obiectivul acestui studiu a fost de a demonstra corelaţia dintre lanţul patogenic al 
infecţiei cu leptospira si tratamentul efectuat.   
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DISCUŢII 

Recent, leptospiroza a fost considerată ca un sindrom de răspuns inflamator sistemic 
(SIRS) datorită furtunii de citokine [8] prezentă la pacienții cu leptospiroză. Pentru a ȋnţelege 
fiziopatologia interacțiunii gazdă-agent patogen, un loc important îl ocupă factorii de 
aderenţă, enzimele invazive, toxinele, reacţia inflamatorie și difuziunea leptospirelor [8]. 
Conform unor studii, până în prezent, doar câțiva factori de virulență ai Leptospira au fost 
caracterizați funcțional și bine înțeleși [7]. Acum s-a stabilit că aderarea Leptospira la celulele 
gazdă, matricea extracelulară și proteinele plasmatice contribuie la diseminarea bacteriilor. 

Aderența este procesul prin care agentul patogen se atașează pe suprafața celulelor 
gazdă prin legarea liganzilor microbieni de receptorii celulari și este considerată ca un prim 
pas în colonizarea ulterioară a gazdelor [8] în timpul infecției. Factorii de aderență sunt 
reprezentaţi de moleculele de suprafață sau pilii bacteriilor Gram-negative. În viziunea 
anterioară, receptorii celulari care se leagă de factorii de aderență microbiană trebuie să fie 
localizați pe suprafața celulelor gazdă [7]. Cu toate acestea, multe studii recente au relevat 
faptul că moleculele din matricea extracelulară (ECM) a celulelor gazdă, cum ar fi fibronectina 
(FN), laminina (LN) și diferite tipuri de colagen (COLs), acționează ca receptori majori ai 
factorilor de aderență din multe bacterii, inclusiv spirocheta Leptospira poate să adere la 
suprafaţa macrofagelor și a fibroblastelor renale cu una sau două terminaţii ale corpului 
leptospiral (Fig.1), mecanismul de aderenţă fiind necunoscut ȋn prezent [8]. 

Leptospira are un perete celular Gram-negativ [1] cu membrane interioare și exterioare, 
unele proteine cu membrana exterioară (OMPs) [8] din speciile patogenice de Leptospira au 
fost considerate ca factori potenţiali de aderenţă. OMP-urile asemănătoare cu endostatina 
Leptospirei interrogans au fost primii factori de aderenţă identificaţi care se leagă la 
fibronectina și laminina din matricea extracelulară a celulelor gazdă [8]. Proteinele matricei 
extracelulare exprimate de diferite celule au o mare diversitate, de exemplu, fibronectina este 
proteina unică a matricei extracelulare exprimată de macrofagele umane, ȋn timp ce celulele 
endoteliale vasculare umane exprima FN, LN și COL 3/4 [8]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=7090314_gr1.jpg
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Fig. 1. Aderența L. interrogans la macrofage J774A.1 de șoarece, observate prin scanarea 

microscopiei electronice (A) și microscopiei obișnuite după colorarea argintului (B).[8]       

Enzimele invazive joacă, de asemenea, un rol important deoarece speciile patogene de 
Leptospira au o puternică abilitate invazivă, de exemplu, invadarea rapidă cu trecerea rapidă 
în fluxul sanguin, difuzarea din fluxul sangvin în organele și țesuturile interne și evacuarea 
prin urină. Un studiu recent a demonstrat că tulpina Lai de Leptospira interrogans serovar 
Lai produce o colagenază numită ColA care a hidrolizat COL1 / 3/4 cu o capacitate hidrolitică 
ridicată in vitro [9]. Când spirocheta a fost co-incubată cu celule endoteliale ale venei 
ombilicale umane (HUVEC) și celulele epiteliale renale (HEK293), expresia și secreția 
colagenazei ColA au fost semnificativ crescute [9]. 

Endotoxina și exotoxina sunt cele două tipuri majore de toxine produse de agenții 
patogeni bacterieni. Speciile patogenice de Leptospira nu au gene tipice de codificare a 
exotoxinei [8], dar posedă un set complet de gene de sinteză LPS (adică endotoxină) în 
genomul lor [8]. Fagocitoza joacă un rol crucial în imunitatea anti-infecție înnăscută și 
adaptativă pentru a distruge și a elimina agenţii patogeni. Prin urmare, anti-fagocitoza a fost 
considerată un agent important în virulența agenților patogeni. Cu toate acestea, un studiu 
anterior a descoperit în primul rând că Leptospira interrogans a fost capabilă să inducă 
apoptoza macrofagelor umane si pe cele de șoarece prin citomembrane Fas/FasL [8]. LPS se 
mai numește endotoxină probabil datorită faptului că este o componentă structurală a 
peretelui celular al bacteriilor Gram-negative și are o toxicitate extinsă. LPS este o 
biomacromoleculă compusă din lipid A, polizaharidă principală și polizaharidă O-antigenică, 
în care lipidul A determină toxicitatea, în timp ce polizaharida specifică O determină 
antigenicitatea. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7090314/figure/fig1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom%26p=PMC3%26id=7090314_gr1.jpg
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Simptomele clinice și modificările patologice la pacienții cu leptospiroză sunt similare 
cu endotoxicoza, cum ar fi reacția inflamatorie asemănătoare endotoxinei, distrucţia 
endoteliului vascular, microtromboza și scăderea coagulării sângelui, prin intermediul 
hemolizinelor, inductorilor hemoragiei, inductorilor de icter, apoptoza și modelul toxină-
antitoxină. Hemolizinele; Unele tipuri de Leptospira patogenă produc mai multe hemolizine 
care pot fi clasificate drept sfingomielinaze și non-sfingomielinaze. Conform ultimelor studii 
există cinci tipuri de hemolizine leptospirale [8]. Prima hemolizină leptospirală, SphH, a fost 
confirmată ca o toxină care formează pori pe epiteliul pulmonar uman [8] . O altă hemolizină 
leptospirală, Sph2, a fost identificată ca o sfingomielinază dependentă de Mg 2+ și este 
crescută ȋn timpul infecției celulelor [8]. Interroganii Sph1-3, HlpA și TlyA din Leptospira 
prezintă activitate hemolitică in vitro [8]. Aceste cinci hemolizine leptospirale secretate au 
indus producerea puternică de IL-1β, IL-6 și TNF-α de macrofage umane [8]. Un studiu recent 
a raportat că Sph2 din Leptospira interrogans a deteriorat citomembrana din celulele 
endoteliale ale epiteliului pulmonar și ale ficatului, a pătruns în celule prin endocitoză și a fost 
transferată pe mitocondrii pentru a induce creșterea speciilor de oxigen reactiv intracelular 
(ROS) ) cu scăderea potențialului membranei mitocondriale (MMP) [8]. Nivelurile ridicate de 
ROS și MMP scăzute au provocat apoptoza celor trei tipuri de celule [8]. Astfel că aceste 
hemolizine ale Leptospira interrogans par să inducă reacția inflamatorie, lezarea 
citomembranelor și apoptoza celulară. 

Inductorii hemoragiei; Leptospiroza a fost denumită inițial boala Weil cu caracteristici 
clinice precum icter, hemoragie, congestie conjunctivală și insuficiență renală [3] . Prin 
urmare, hemoragia este una dintre modificările patologice importante ale leptospirozei. LPS 
din structura Leptospira poate provoca o creștere a permeabilității vasculare [8], dar nu are 
capacitatea de a induce direct hemoragie în țesuturi. În procesul de coagulare a sângelui, 
agregarea plachetară joacă un rol crucial prin furnizarea unei platforme pentru interacțiunea 
și activarea factorilor de coagulare a sângelui, în timp ce factorul von Willebrand (vWF) 
inițiază agregarea plachetară, care se leagă la receptorul GPIbα al trombocitelor. Factorul de 
activare a trombocitelor (PAF) promovează agregarea plachetară prin 
inducerea creșterii libere de Ca 2+ și a secreției factorului de coagulare III, dar care este 
inactivat de acetilhidrolază PAF (PAF-AH) [9]. 

Inductorii de icter; Icterul este o altă caracteristică clinică a leptospirozei [6], dar 
mecanismul său rămâne neexplorat. Excesul de cheleritrină, în principal datorită funcției 
scăzute a hepatocitelor, este un agent cauzal comun al icterului. Un studiu anterior a 
descoperit că hepatocitele de cobai infectate cu Leptospira interrogans erau apoptotice, 
iar LPS are o toxicitate extinsă pentru diferite tipuri de celule de mamifere [8]. Altele; Un 
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studiu recent a raportat că OMP047 al Leptospira interrogans a arătat o afinitate ridicată de 
a se lega de proteinele umane pentru a induce apoptoza macrofagelor umane [8]. Toxinele din 
modulele toxină-antitoxină determină stoparea creșterii ciclului bacterian și moartea 
programată, în timp ce antitoxinele au rolul de a neutraliza toxinele. 

Pacienții cu leptospiroză prezintă o reacție inflamatorie puternică [8], iar reacția 
inflamatorie excesivă poate provoca leziuni tisulare extinse și insuficiență multiplă de 
organe. Macrofagele și monocitele sunt cele două fagocite majore [8] infiltrate pentru a 
distruge agenţii patogeni și pentru a produce citokine inflamatorii în timpul infecției. Cu toate 
acestea, macrofagele, acționează ca principale fagocite infiltrative. Monocitele și macrofagele 
par să joace un rol dominant în secreţia citokinelor inflamatorii [8] la pacienţii cu 
leptospiroză. Citokinele pro-inflamatorii, cum ar fi TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 și IL-12, pot fi 
detectate în ser în infecţia cu leptospiroză [8], dar TNF-α și IL- 6 au fost considerate a fi strâns 
asociate cu severitatea și mortalitatea acestei boli. Cu toate acestea, IL-1β, IL-6 și TNF-α au 
fost raportate ca fiind principalele citokine pro-inflamatorii la pacienții cu leptospiroză. 
Dintre inductorii pro-inflamatori ai citokinei, LPS este cunoscut ca un inductor puternic al 
citokinelor pro-inflamatorii. Conform unui studiu, unele proteine din speciile patogenice 
de Leptospira au fost raportate ca inductori pro-inflamatori ai citokinei [8].  

Migrarea Leptospira patogenă prin vasele mici de sânge și tubii renali este foarte 
importantă, deoarece reprezintă un semn de agravare a evoluţiei pacientilor. Un studiu recent 
relevă că Leptospira Interrogans intră în căile endoteliale și tubii renali prin celule epiteliale 
și fibroblaste si prin fenomene de endocitoză formează vezicule leptospirale care evită 
fuziunea cu lizozomii [7]. Veziculele leptospirale recrutează proteine Rab5/Rab11 și Sec/Exo-
SNARE prin reciclare endocitică şi, prin sistemele de transport veziculare migrează 
intracelular, apoi sunt eliberate din celule prin exocitoză [9].  

Considerații de abordare în terapia antimicrobiană. Terapia antimicrobiană este 
indicată pentru forma severă a leptospirozei, dar utilizarea acesteia este controversată pentru 
forma ușoară a leptospirozei. Un Cochrane Review nu a găsit dovezi suficiente pentru a pleda 
pentru sau împotriva utilizării antibioticelor în terapia pentru leptospiroză [7]. 

Dacă se utilizează antibiotice, acestea trebuie inițiate imediat ce se ia în considerare 
diagnosticul de leptospiroză și ar trebui continuat pentru un curs complet, în ciuda 
rezultatelor serologice inițiale, deoarece majoritatea pacienților sunt diagnosticați prin teste 
acute și convalescente. Tratamentul precoce oferă rezultate clinice bune [5]. Leptospiroza 
ușoară este tratată cu cicline și aminopeniciline (doxiciclină, ampicilină sau amoxicilină) care 
au o difuziune bună ȋn căile biliare, urinare și respiratorii [4]. Pentru leptospiroza severă, 
penicilina G intravenoasă a fost mult timp medicamentul ales, deoarece are difuziune tisulară 
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bună în tractul respirator, căi biliare și urinare, deși cefalosporinele de generația a treia 
(cefotaximă și ceftriaxona) sunt utilizate pe scară largă [5]. Regimuri alternative sunt 
ampicilina, amoxicilina sau eritromicina (difuziune tisulara bună la nivelul tractului 
respirator, urinar şi tegumente) [4]. Mai multe alte antibiotice pot fi utile - de exemplu, 
testarea în microdiluție a bulionului a arătat sensibilitate la macrolide (inhibă sinteza 
proteinelor bacteriene prin fixarea pe subunitatea 50S ribozomală şi blocarea transpeptidării 
şi translocării aminoacizilor [4]), fluoroquinolone (inhibă rapid sinteza ADN-ului bacterian, 
au o difuziune tisulară foarte bună ȋn tractul respirator, urinar și hepatic, se concentrează ȋn 
macrofage [4]) și carbapeneme (inhibă sinteza peretelui bacterian şi au o difuziune tisulară 
bună inclusiv ȋn LCR [4]) - dar experiența clinică cu acești agenți este mai limitată. 

Cazurile severe de leptospiroză pot afecta orice sistem de organe și pot duce la eșecul 
multiorgan, iar terapia de susținere și gestionarea atentă a complicațiilor renale, hepatice, 
hematologice și ale sistemului nervos central sunt importante [2]. Pacienții trebuie gestionați 
într-un cadru monitorizat, deoarece starea lor poate progresa rapid până la colaps și șoc 
cardiovascular. Accesul la ventilație mecanică și protecția căilor respiratorii ar trebui să fie 
disponibil în caz de compromis respirator. Monitorizarea cardiacă continuă trebuie 
realizată. Pot apărea aritmii, inclusiv tahicardie ventriculară și contracții ventriculare 
premature, precum și fibrilație atrială, flutter și tahicardie. Funcția renală trebuie evaluată cu 
atenție și trebuie luată în considerare dializa în cazurile de insuficiență renală.  

În majoritatea cazurilor, afectarea renală este reversibilă dacă pacientul supraviețuiește 
bolii acute. Inițierea precoce a hemodializei sau dializei peritoneale reduce considerabil riscul 
de mortalitate. Câteva cazuri din literatură au raportat că schimbul de plasmă, corticosteroizii 
și imunoglobulina intravenoasă pot fi benefice la pacienții selectați la care terapia 
convențională nu produce un răspuns [7]. Tratamentul cu corticosteroizi este controversat.  

O revizuire din 2014 sugerează lipsa de beneficii și posibilul risc crescut de infecție 
nosocomială. Ca și în cazul gravității bolii, răspunsul poate varia în funcție de factorii 
imunitari ai gazdei sau de virulența particulară a leptospirei. Tratamentul cu corticosteroizi 
pulsaţi cu doze mari a fost utilizat cu succes pentru a trata pacienții cu insuficiență renală 
leptospirală fără dializă. Această abordare poate fi benefică în zonele cu resurse limitate, în 
care dializa nu este disponibilă și ar implica un transport medical îndelungat. Steroizii cu doză 
pulmonară pot juca, de asemenea, un rol timpuriu în gestionarea bolilor pulmonare 
severe. Pacienții cu sindrom Weil pot avea nevoie de transfuzii de sânge integral, masa 
trombocitară sau ambele. 
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CONCLUZII  

Managementul clinic al leptospirozei este întotdeauna o provocare pentru medici, 
datorită naturii extrem de variabile a prezentării sale, datorită receptivităţii generale, punȃnd 
mari probleme de diagnostic diferenţial la debutul simptomatologiei fără o anamneză corectă 
şi completă, ȋn ciuda faptului că ȋn ţara noastră Leptospiroza nu are o răspandire 
largă. Pacienții cu boală severă trebuie să rămână spitalizați până la rezolvarea adecvată a 
insuficienței organice și a infecției clinice.  
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Adriana-Florina Bahnă1, Isabela-Ioana Loghin1,2, Raluca-Andreea Adămiță-
Bugeac3, Irina-Margareta Nistor1, Oana-Manuela Secrieru1, Irina-Cristina 

Nicolau1, L.J. Prisăcariu1, Carmen-Mihaela Dorobăţ1 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, România 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: meningită limfocitară, limfom Non-Hodgkin, lichid cefalorahidian 

Introducere: Meningita limfocitară este o afecțiune, în general, inofensivă, o formă dureroasă 
de meningită aseptică, asociată cu simptome neurologice tranzitorii la pacienții afectați. 
Material și metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 47 ani, cunoscut cu Limfom non-
Hodgkin difuz cu celule mari B-stadiul IV BE, pentru care a urmat chimioterapie de tip R-CHOP, 
adresat Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași de către Spitalul Municipal de Urgență Moinești 
pentru cefalee, sindrom confuzional, vertij, tulburări de echilibru, diplopie și crize tonico-clonice în 
afebrilitate, cu debut de 3 săptămâni.  
Rezultate: În secția de Boli Infecțioase - SMU Moinești, s-a efectuat puncție lombară, care a 
relevat lichid cefalorahidian (LCR) opalescent, 771ecn/mmc, Ly=100% și a fost ridicată suspiciunea 
de Meningită tulberculoasă, motiv pentru care a fost transferat la SBI Iași. S-a efectuat a doua 
puncție lombară cu LCR opalescent, 809 ecn/mmc, Ly=96% și PCR ADN Mycobacterium 
tuberculosis - negativ. S-a instituit terapie cu antibiotic (Ampicilină 6g/zi, remaniată cu 
Meropenem 6g/zi+Vancomicină 2g/zi, antifungic și antiviral (Caspofungin+Aciclovir), fără 
ameliorarea simptomatologiei. A fost evaluat imagistic prin RMN cranio-cerebral: edem tecal 
nervi optici, nevrită optică. Serologia pentru HIV+CMV=negativă, iar PCR ARN SARS-CoV-
2=negativ. Datele clinico-biologice au pledat pentru diagnosticul de Meningită limfocitară, iar 
pacientul a fost dirijat către Institutul Regional de Oncologie Iași pentru monitorizare și terapie 
specifică patologiei de bază. 
Concluzii: Analiza biochimică a LCR, deși nu este specifică pentru diagnosticarea afectării 
maligne a SNC, este importantă și poate ajuta la diagnosticul diferențial, atunci când este asociată 
cu examenul clinic și serologia pentru cei mai frecvenți microbi implicați.   
 

ABSTRACT 

CHALLENGES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LYMPHOCYTIC MENINGITIS 

Keywords: lymphocytic meningitis, Non-Hodgkin lymphoma, cerebrospinal fluid, antibiotherapy 

Introduction: Lymphocytic meningitis is a typically innocuous, painful form of aseptic 
meningitis, associated with transient neurological symptoms in afflicted patients.  
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Material and methods: We present the case of a 47 year-old patient, with a history of  stage 4 
diffuse large B-cell Non-Hodgkin lymphoma, treated with 6 cycles of chemotherapy - R-CHOP, 
transfered to the Clinical Hospital of Infectious Diseases Iasi from Emergency hospital Moinesti for 
headache, confusional state, vertigo, loss of balance, diplopia and tonic-clonic seizures, without 
fever, lasting for three weeks. 
Results: In the Infectious Diseases Departament of SMU Moinesti, a lumbar punction was 
performed, with opalescent cerebrospinal fluid (CSF), 771 cells/mm3, Ly=100%, which suggested 
tuberculous meningitis, therefore, the patient was transferred to SBI Iasi. We performed a second 
lumbar punction, with opalescent CSF, 809 cells/mm3 and PCR for Mycobacterium tuberculosis 
DNA-negative. The initial therapy included antibiotics (Ampicilin 6g/day, switched to Meropenem 
6g/day+Vancomycin 2g/day), antifungal and antiviral (Caspofungin+Acyclovir), with no 
improvement. We recommended brain MRI-bilateral optic nerve swelling, optical nevritis. 
Serology testing for HIV+CMV=negative and PCR ARN SARS-CoV-2-negative. Clinical and 
biological data supported the diagnosis of Lymphocytic meningitis, therefore we decided to 
transfer the patient to Regional Institute of Oncology Iasi to be further monitored and treated 
according to the underlying pathology.  
Conclusion: The biochemical analysis of CSF, although not specific for differential diagnosis, is 
important and can be useful when associated with clinical exam  and serology testing for the most 
common microbes involved. 
 

INTRODUCERE 

Meningita limfocitară a fost prima dată descrisă în 1944, de către neurologul francez Pierre 
Mollaret. Acest sindrom face parte din categoria de boli rare și se caracterizează prin 3-10 
episoade de febră și meningism, care durează 2-5 zile, urmate de recuperare spontană [1]. 
Bineînțeles, există o mare variabilitate în funcție de fiecare organism, referitor la recurența bolii, 
care poate varia de la săptămâni până la luni sau chiar ani [2]. Pacienții diagnosticați acuză 
debut brusc prin cefalee intensă, febră, fotofobie și meningism [3]. Episoadele sunt dureroase, 
iar simptomatologia atinge intensitate maximă în câteva ore de la debut [4]. Aproximativ 
jumătate dintre pacienți prezintă și manifestări neurologice, de tipul: diplopie, convulsii, 
halucinații, paralizie de nervi cranieni și suspendarea stării de conștiență [5]. 

MATERIALE ȘI METODĂ 

Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 47 ani, cu antecedente personale patologice 
de Limfom non-Hodgkin difuz cu celule mari B, cu celule centrogerminale stadiul IV BE (os, 
ficat, rinichi - prin contiguitate) din noiembrie 2019, - tratat cu 6 cure de chimioterapie tip R-
CHOP bine tolerate, care se adresează Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași prin transfer 
de la Spitalul Municipal de Urgență Moinești, acuzând cefalee, sindrom confuzional, vertij, 
tulburări de echilibru, diplopie și crize tonico-clonice în afebrilitate, cu debut de 3 săptămâni.  
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REZULTATE 

Din anamneză și documentele medicale, reiese că pacientul s-a prezentat inițial la 
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca pentru reevaluarea periodică, 
menționând că de aproximativ 5 săptămâni acuză vertij și cefalee. Suspectând o posibilă 
diseminare la nivelul sistemului nervos central (SNC), a fost îndrumat către spitalul teritorial 
având în vedere contextul epidemiologic. S-a prezentat la Spitalul Județean de Urgență Bacău 
după câteva zile, fiind admis în secția de Neurologie, stabilindu-se diagnosticul de Crize 
comițiale de etiologie neprecizată, întrucât evaluarea imagistică prin IRM cranio-cerebral nu 
a identificat modificări focale supra/infratentoriale. La o săptămână de la externare, revine la 
SJU Bacău acuzând sindrom confuzional, vertij, tulburări de vedere și de echilibru și crize 
comițiale în afebrilitate. S-a efectuat puncție lombară, care a relevat LCR opalescent, 771 
ecn/mmc și 100% limfocite și s-a dirijat către SMU Moinești - secția Boli Infecțioase. La 
internare, pacientul prezenta stare generală gravă,  era confuz, afebril și echilibrat cardio-
pulmonar. S-a instituit antibioterapie cu Meropenem 6g/zi + Vancomicină 2g/zi, 
Dexametazonă 16mg, terapie de reechilibrare hidro-electrolitică și simptomatice, fără 
ameliorarea simptomatologiei și s-a decis transferul către SBI Iași, cu suspiciunea de 
Meningită tuberculoasă. La internare, pacientul era afebril, conștient, ușor confuz, cu stare 
generală influențată, facies încercănat, tegumente palide, cardio-pulmonar normal 
stetacustic, SpO2=97% aa, TA=135/90mmHg, FC=70/min, tranzit intestinal și micțiuni 
prezente în pampers. Paraclinic, pacientul a prezentat sindrom anemic (Hb=12,2g/dL, 
Ht=34,4%), neutrofilie (84%), limfopenie (6%), sindrom inflamator (CRP=7mg/L), 
hipercolesterolemie (Col=249mg/dL), clor seric=97,8mmol/L. S-a efectuat PCR din LCR și 
spută pentru ADN Mycobacterium tuberculosis, cu rezultate negative, infirmându-se 
suspiciunea inițială. Pacientul a fost evaluat imagistic prin IRM cranio-cerebral, care a 
identificat un edem tecal la nivelul nervilor optici bilateral, difuz și segmentar, intraorbitar, 
nespecific (posibil post-chimioterapie), fără a exclude o nervită optică asociată, minimă boală 
demielinizantă cerebrală (posibil de origine vascular-ischemică), rinită cronică (fig.1). S-a 
inițiat terapie antibiotică cu Ampicilină 6g/zi IV și pacientul a fost evaluat periodic prin 
multiple puncții lombare (tabel I). S-a repetat PCR din LCR și sputa pentru ADN 
Mycobacterium tuberculosis -negativ, iar frotiul LCR a prezentat numeroase limfocite 
reactive, extrem de puține neutrofile și eozinofile (2-3/lamă), rare macrofage și absența 
celulelor tumorale. 
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Fig.1. Examen IRM cranio-cerebral cu substanță de contrast 

Examenul morfologic al frotiului din sânge periferic a identificat hematii-
normocrome, normocitare, leucocite-prezente polimorfonucleare cu „granulații toxice” și 
vacuolizări intracitoplasmatice, prezente limfocite reacționale. S-a remaniat antibioterapia cu 
Meropenem 6g/zi și Vancomicină 2g/zi, corticoterapie cu (Dexametazonă 16mg/zi, în doze 
descrescătoare. Pacientul menține sindromul anemic (GR=3,660,000/mmc, Hb=10,3g/dL, 
Ht=30,1%) și sindromul inflamator (VSH=50mm/h). S-a efectuat serologie pentru 
citomegalovirus și HIV, cu rezultat negativ. S-a decis asocierea unui antifungic - Caspofungin 
inițial 70mg/prima zi și ulterior 50mg/zi și a unui antiviral - Aciclovir 2,250g/zi IV. S-a 
efectuat PCR ARN SARS-CoV-2-negativ. Având în vedere datele paraclinice, contextul 
patologiei oncologice asociate și lipsa ameliorării clinico-biologice sub tratamentul instituit, 
se pledează pentru diagnosticul de Meningită limfocitară și se decide dirijarea pacientului 
către Institutul Regional de Oncologie Iași, în vederea monitorizării și inițierii tratamentului 
specific afecțiunii de bază.  
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TABEL I 
Analiza comparativă a LCR 

 1.04.2020 -
SJU Bacău 

03.04.2020 
SBI Iași 

9.04.2020 SBI 
Iași 

15.04.2020 
SBI Iași 

22.04.2020 
SBI Iași 

Aspect LCR opalescent opalescent tulbure tulbure 
hematic 

tulbure 

Număr de 
elemente 

771ecn/mmc 809ecn/mmc 3720ecn/mmc 4906ecn/mmc 4900ecn/mmc 

Examen 
citologic 

100% Ly 96% Ly, 3% 
PMN, 1% Mf 

98% Ly, 2% 
PMN 

97% Ly, 3% 
PMN 

98% Ly, 2% 
PMN 

Bacterioscopie negativă negativă negativă negativă negativă 

Cultivare 
bacterii aerobe 

absentă absentă absentă absentă absentă 

Cultivare fungi absentă absentă absentă absentă absentă 

 
DISCUȚII 

Analiza biochimică a LCR, deși nu este specifică pentru diagnosticarea afectării maligne 
a SNC, este importantă și poate ajuta la diagnosticul diferențial, atunci când este asociată cu 
examenul clinic și serologia pentru cei mai frecvenți microbi implicați [6]. Cu toate acestea, 
provocarea este reprezentată de instituirea promptă a terapiei adecvate și eficiente, de 
asemenea, ținând cont de necesitatea unei bune colaborări interdisciplinare. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: Toxoplasma goondii, Infectie HIV, Non-Aderenta 

Introducere: Toxoplasma gondii este un parazit ce determină infecții oportuniste la pacienții 
seropozitiv HIV. Toxoplasmoza cerebrală este una dintre cele mai frecvente patologii oportuniste 
care se dezvoltă la pacienții diagnosticaţi cu Boala SIDA stadiul C3. 
Material şi metodă: Am efectuat un review al literaturii de specialitate utilizând bazele de date 
PubMed, Scopus, Science Direct şi Google Scholar, iar ulterior ne-am oprit asupra a 2 cazuri din 
evidența Centrului Regional HIV/SIDA Iași, ce au fost diagnosticate cu Toxoplasmoză cerebrală. 
Rezultate: Datele din literatură susţin că prevalenţa toxoplasmozei cerebrale variază de la 1.5% 
până la 6% din pacienţii seropozitivi HIV în stadii avansate ale bolii, la pacienţi care au abandonat 
terapia sau cu clade rezistente la terapia HAART. Diagnosticul diferenţial imagistic pune probleme 
deosebite ca şi terapia de lungă durată, cu alterarea calităţii vieţii.  
Prezentăm 2 pacienţi monitorizaţi în Centrul Regional HIV/SIDA Iași, diagnosticaţi cu Boala SIDA 
stadiul C3. Prima pacientă, în evidență din anul 2012 iniţial cu Boala SIDA stadiul A1, 
necompliantă la tratament, ulterior Boala SIDA stadiul C3, sub terapie antiretrovirală (ARV) cu 
Raltegravir+Abacavir/Lamivudină din octombrie 2018, este diagnosticată în noiembrie 2018 cu 
Tuberculoză pulmonară și Toxoplasmoză cerebrală. La terapia ARV s-a asociat tratamentul 
antituberculos conform protocolului și antibioterapie cu Trimetoprim/Sulfametoxazol în doză 
mare, timp de 28 zile, cu evoluție favorabilă, cu viremie plasmatică (VL) nedetectabilă și 
CD4=418cel/mm3. Cel de al doilea pacient diagnosticat în anul 2018 cu Boală SIDA stadiul C3 și 
Tuberculoză pulmonară, sub terapie ARV cu Raltegravir+Abacavir/Lamivudină și cvadruplă 
terapie antituberculoasă, a dezvoltat fenomene neurologice, explorările imagistice confirmând 
diagnosticul de Toxoplasmoză cerebrală. S-a iniţiat şi în acest caz terapie cu Biseptol, iar la ultima 
evaluare pacientul avea VL=2.560.000copii/ml şi CD4=52cel/mm3. 
Concluzii: Toxoplasmoza cerebrală este o realitate a pacientului în stadiile avansate de boală a 
infecţie HIV cu necesitatea spitalizării îndelungate, a colaborării între infecţionist, radiolog, 
neurolog şi pshiholog, cu alterarea pregnata a calitaii vieţii şi grevată de o mortalitate crescută. 

 

Toxoplasmoza este o antropozoonoză care se transmite la om prin ingestia chisturilor 
din carnea insuficient preparată termic, provenită de la animale bolnave (miel, vită, porc), de 
pe legumele contaminate sau prin contactul cu materii fecale de la pisici infectate. Prevalența 
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toxoplasmozei în populația generală variază în funcție de zona geografică, de la 11% în Statele 
Unite ale Americii la peste 80% în Europa, America Latină și Africa(1). 

Seroprevalența anticorpilor anti-Toxoplasma gondii la persoanele infectate cu virusul 
imunodeficienței umane (HIV) reflectă rata de seropozitivitate din populația generală(2).  

La pacienții imunocompetenți, infecția cu T. gondii este asimptomatică în mai mult de 
80% din cazuri în Europa şi America de Nord(3). Pacienții imunocompromişi dezvoltă 
frecvent forme ale bolii amenințătoare de viață, indiferent de tulpina de T. gondii implicată. 
Infecția HIV, terapiile imunosupresoare şi alți factori care afectează imunitatea celulară, 
permit apariția unor forme severe de toxoplasmoză. 

Boala apare de obicei prin reactivarea unei infecții vechi, prin ruperea chiştilor tisulari, 
foarte rar fiind datorată unei infecții nou dobândite, însă riscul diferă de la o categorie de 
pacienți imunocompromişi la alta (4). Riscul de apariție a bolii depinde de durata şi gradul de 
imunosupresie (5). 

MATERIAL ȘI METODĂ  

Am efectuat un review al literaturii de specialitate utilizand bazele de date PubMed, 
Scopus, Science Direct si Google Scholar, iar ulterior ne-am oprit asupra a 2 cazuri din 
evidența Centrului Regional HIV/SIDA Iași, ce au fost diagnosticate cu Toxoplasmoză 
cerebrală. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Toxoplasmoza este cea mai frecventă infecție a sistemului nervos central (SNC) la 
pacienții cu infecție HIV, care nu au urmat terapie profilactică. Manifestarea obișnuită a 
toxoplasmozei cerebrale este reprezentată, de obicei, de una sau mai multe leziuni la nivelul 
SNC. Alte afecțiuni oportuniste asociate HIV/SIDA, care pot prezenta leziunila nivelul SNC 
includ limfomul cerebral primar (de obicei asociat cu virusul Epstein-Barr) și 
leucencefalopatia multifocală progresivă, care este cauzată de poliomavirusul JC (JCV). 

Infecția afectează cu predilecție neuronii, microgliile, celulele coroidiene sau retiniene și 
celulele care aparțin sistemului reticuloendotelial, unde se cantonează (infecție latentă). În 
majoritatea cazurilor, boala apare în urma reactivării infecției latente din cauza pierderii 
progresive a imunității celulare. Acest lucru poate apărea în cazul unei infecții HIV avansate, 
dar și în urma unui transplant de celule stem, utilizaării anticorpilor monoclonali sau 
chimioterapiei. (6) 

Conform European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) în 2018, 
toxoplasmoza s-a situat pe locul șapte în topul celor mai frecvente infecții oportuniste la 
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pacienții HIV-pozitivi din Europa, fiind diagnosticată la 5% dintre pacienți. Statistica pe 
genuri arată că femeile au fost afectate în proporție de 7%, copiii - 5,7% și bărbații - 4,4%. (7) 

Simptomatologia este frecvent subacută, cu durată de la câteva zile, până la o lună și 
include cefalee, sindrom confuzional, letargie, unori febră (lipsește cel mai adesea). Unii 
pacienți dezvoltă tulburări de comportament și alte manifestări psihiatrice, iar 30-70% dintre 
ei acuză simptome din sfera neurologică (convulsii și deficite neurologice focale). Afectarea 
extracerebrală este mai rară, dar se poate localiza la nivelul plămânilor, ochilor, ficatului, 
vezicii urinare, măduvei osoase și testiculelor. (8) 

Prima pacientă de gen feminin, în vârstă de 33 de ani, aflată în evidența Centrului 
Regional HIV/SIDA Iași din Octombrie 2012, cu diagnosticul de Seropozitiv HIV stadiul A1, 
necompliantă la tratamentul antiretroviral, s-a prezentat în August 2018 la Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase Iași, pentru sindrom febril trenant, scaune diareice și scădere ponderală 
marcată (>10%). Datele paraclinice au relevat sindrom anemic (Hb=8,6g/dl), sindrom 
inflamator (VSH=90mm/h, CRP=192mg/L). Din punct de vedere al statusului viro-
imunologic, limfocitele T CD4=176 cel/mmc, viremie plasmatică HIV=1,380,000 copii/ml. S-
a inițiat terapie antiretrovirală (ARV) cu Raltegravir tb II +Abacavir/Lamivudină tb I.  

După o lună (septembrie 2018), pacienta revine în spital, acuzând transpirații nocturne, 
tuse seacă iritativă, alterarea stării generale, simptomatologie ce a debutat în urmă cu 
aproximativ 7 zile. Din punct de vedere clinic, starea generală era ușor influențată, afebrilă, 
zgomote cardiace ritmice, stetacustic pulmonar – murmur vezicular înăsprit bilateral. S-a 
efectuat radiografie toracică, care a relevat opacități micronodulare în ambele arii pulmonare, 
ceea ce a ridicat suspiciunea de Tuberculoză pulmonară, confirmată prin examenul din spută 
– pozitiv pentru Mycobacterium tuberculosis. Astfel, s-a conturat diagnosticul de 
Tuberculoză pulmonară miliară și s-a inițiat terapia antituberculoasă conform protocolului în 
vigoare. Pacientul a fost reevaluat viro-imunologic la o lună de la inițierea terapiei 
antiretrovirale, cu Ly T CD4=191 cel/mmc și viremie plasmatică HIV<40 copii/ml, fiind 
restadializată în Boală SIDA stadiul C3. După încă două luni (Noiembrie 2018), pacienta 
revine acuzând cefalee intensă, subfebrilitate, vertij cu debut de aproximativ o săptămână. 
Clinic, este conștientă, cooperantă, afebrilă, cu stare generală influențată, ROT prezente 
bilateral, fără deficit motor. Bilanțul biologic și viro-imunologic se menține modificat, cu 
sindrom anemic (Hb=9,9mg/dl), sindrom inflamator (VSH=95mm/h, CRP=73,66mg/L), Ly 
T CD4=197 cel/mmc, viremie plasmatică HIV= nedetectabilă. S-a efectuat serologie pentru 
Toxoplasma gondii – IgM=0,05 și IgG>300. S-a efectuat examen imagistic prin IRM cranio-
cerebral (fig.1), care a susținut diagnosticul de Toxoplasmoză cerebrală. 
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Fig. 1. Examen IRM cranio-cerebral inițial: Supra- și infratentorial, cortico-subcortexal, 

se decelează leziuni nodulare, cu aspect inelar, gadolinofilie intensă periferică, localizate la 
nivelul hemi vermisului drept cu dimensiuni de 5mm, girusurilor supramarginal stâng cu 
dimensiune de 7mm, respectiv 7,5mm, temporal inferior stang 4mm, occipital drept 5mm 

și conglomerate multiple, girus supramarginal stâng cu minim edem perilezional, 
exceptând leziunile de la nivel supramarginal stâng unde prezintă edem important. 

Din punct de vedere terapeutic, alegerea regimului antiretroviral cu Raltegravir + 
Abacavir/ Lamivudină a fost justificată de penetrabilitatea bună prin bariera hemato-
encefalică și de capacitatea de supresie virală la nivelul compartimentului nervos central. 
Terapia a fost ajustată prin dublarea dozei de Raltegravir la IV cp/zi și Abacavir/Lamivudină 
1cp/zi, s-a continuat terapia antituberculoasă și s-a inițiat profilaxia pneumocistozei cu 
Biseptol IV cp/zi, 3 zile/săptămână (până când nivelul Ly T CD4>200 cel/mmc). După 6 luni 
s-a efectuat examen IRM cranio-cerebral de control (fig. 2), iar evaluarea viro-imunologică a 
relevat Ly T CD4=418 cel/mmc și viremie plasmatică HIV= nedetectabilă, cu evoluție 
favorabilă până la momentul actual. 

 
Fig. 2. Examen IRM cranio-cerebral de control (aprilie 2019) 
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Al doilea pacient, de gen masculin, în vârstă de 23 ani, diagnosticat cu infecție HIV în 
decembrie 2018, în timpul spitalizării în secția de Chirurgie, a fost dirijat spre Spitalul de Boli 
Infecțioase Iași pentru stadializare și inițierea terapiei antiretrovirale. La internare, a 
prezentat stare generală sever influențată, febril, cu fenomene de insuficiență respiratorie 
(SpO2=65%) și sindrom de deshidratare. Viro-imunologic, a prezentat Ly T CD4=1 cel/mmc, 
viremie plasmatică HIV=505,000 copii/ml. Radiografia toracică a obiectivat opacități 
micronodulare nesistematizate, cu contur șters, perihilar bilateral. S-a conturat diagnosticul 
de Tuberculoză pulmonară, pacientul fiind stadializat în Boala SIDA std. C3. S-a inițiat terapie 
ARV cu Raltegravir tb IV/zi + Abacavir/Lamivudină tb I/zi și, ulterior, a fost transferat în 
secția de Pneumoftiziologie în vederea stabilirii schemei de terapie antituberculoase. 

 În septembrie 2019, revine pentru cefalee, amețeli și vărsături, cu stare generală 
influențată, subfebrilitate, conștient, cooperant și bradilalic. Biologic, prezintă sindrom 
inflamator (Leu=2360/mmc, Neu=72,2%, Ly=25,2%) și trombocitopenie 
(PLT=125,000/mmc), iar viro-imunologic prezintă Ly T CD4=52 cel/mmc și viremie 
plasmatică HIV=2,560,000 copii/ml. S-a efectuat serologia pentru Toxoplasma gondii, cu 
rezultat pozitiv. În acest context, a fost solicitat CT cranio-cerebral – edem cerebral difuz, 
structurile liniei mediene în poziție normală, completat ulterior de RMN cranio-cerebral, care 
confirmă diagnosticul de Toxoplasmoză cerebrală (fig. 3). 

 
Fig. 3. RMN cranio-cerebral: : trei formațiuni de aspect chistic între 10-20mm diametru 

situate occipital stânga și dreapta, înconjurate de edem 

 
Actualmente, se află sub terapie ARV cu Raltegravir tb IV/zi+Abacavir/Lamivudină tb 

I/zi, cvadruplă terapie antituberculoasă și s-a inițiat profilaxia pneumocistozei cu Biseptol tb 
IV/zi, 3 zile/săptămână.   
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CONCLUZII 

Diagnosticarea precoce și gestionarea corectă a infecției este imperativă, iar asocierea 
acesora cu o monitorizare atentă și evaluări periodice are o importanță crucială. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: citomegalovirus, toxoplasmoza, HIV, terapie ARV 

Introducere: Diagnosticul infecțiilor cu Citomegalovirus (CMV) și Toxoplasma gondii (infecții 
oportuniste frecvente) a scăzut dramatic la pacienții HIV-pozitivi odată cu introducerea terapiei 
antiretrovirale (ARV). Cu toate acestea, datele exacte despre incidență, caracteristici clinice sau 
prognostic al acestor infecții în era ARV nu sunt încă elucidate. 
Materiale și metodă: Am efectuat un review al literaturii de specialitate, utilizând date provenite 
din surse oficiale - ECDC, CDC și din bazele de date PubMed, Elsevier și Science Direct, cu privire la 
caracteristicile epidemiologice ale infecțiilor cu CMV si T.gondii la pacienții HIV-pozitivi. 
Rezultate: Infecția primară cu CMV are frecvent manifestări subclinice, dezvoltând multiple 
strategii pentru a coexista cu sistemul imunitar, iar reactivarea sa (~40%) poate conduce la 
complicații vitale la pacienții imunocompromiși. Manifestările asociate infecției HIV sunt 
oculare(retinita-85% din cazuri), gastro-intestinale(10%), neurologice, pulmonare și hepatice, 
CMV fiind asociat cu progresia rapidă a infecției HIV și afectare organică gravă. Incidența este în 
creștere (1% anual) la copil. În ceea ce privește toxoplasmoza primară la pacienții 
imunocompetenți, aceștia sunt asimptomatici, însă la gazdele imunocompromise, reactivarea 
infecției (~30%) afectează cu predilecție sistemul nervos central, localizarea extracerebrală fiind 
rară. Simptomele variază de la subacute, până la manifestări psihiatrice(tulburări 
comportamentale), neurologice (convulsii, encefalită-30-70%) sau comă. Incidența este mai mare 
la femei. 
Concluzii: Relația complexă dintre patogenia HIV, CMV și T.gondii este o provocare. Datorită 
terapiei ARV, incidența infecției cu T.gondii scade progresiv, iar incidența CMV urmează un trend 
ascendent la copil. Aceste date se constituie în argumente pentru un bun management al 
pacientului infectat HIV și o bună cunoaștere a patologiei datorată infecțiilor oportuniste. 
  

INTRODUCERE 

Virusul imunodeficienței umane (HIV), agentul cauzal al sindromului imunodeficienței 
dobândite (SIDA) este una din cele mai serioase provocări asupra sănătății publice, afectând 
aproximativ 36.9 milioane de oameni la nivel mondial. HIV este un retrovirus care atacă 
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limfocitele T CD4 +. Dintre cele două subtipuri, HIV-1 și HIV-2, primul este comun și 
predominant la nivel mondial, iar al doilea se limitează la Africa de Vest și, prin urmare, este 
mai puțin frecvent. Nu există nicio metodă de vindecare pentru pacientul diagnosticat cu 
infecție HIV, dar tratamentul medicamentos specific (numit terapie antiretrovirală sau  
TARV) poate încetini sau împiedica HIV să treacă de la o etapă la alta [1].  

De la identificarea primului pacient diagnosticat cu sindrom de imunodeficiență 
dobândit (SIDA) din SUA în 1981, progresul terapiei antiretrovirale pentru infecția HIV-1 și 
Boala SIDA a fost foarte rapid, marcând un moment unic în istoria medicinii. Medicamentele 
antiretrovirale ajută persoanele seropozitive să aibă o speranță de viață și o calitate a vieții cât 
mai apropiate de cele ale populației generale.. Unul dintre obiectivele principale ale TARV 
este reducerea încărcăturii virale a pacientului  la un nivel nedetectabil. Viremia plasmatică 
nedetectabilă înseamnă că nivelul de HIV din sânge este prea scăzut pentru a fi detectat 
printr-un test de încărcătură virală. Fără tratament, infecția HIV avansează în etape, 
agravându-se în timp. HIV distruge treptat sistemul imunitar și, în cele din urmă, cauzează 
sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA) [2].  

Dezvoltarea unui medicament care să vindece infecția cu HIV este un obiectiv major al 
sănătății publice. În ciuda capacității terapiei antiretrovirale de a reduce semnificativ 
morbiditatea și mortalitatea în infecția cu HIV-1, rezervoarele virale persistă în celulele 
infectate recent. HIV continuă să fie prezent și în timpul terapiei antiretrovirale, în principal, 
în limfocitele T CD4 + cu memorie, în care s-a integrat genomul HIV; aceste celule nu sunt 
eliminate de către terapia ARV și sunt o sursă de reactivare virală atunci când tratamentul 
este întrerupt [3]. 

HIV este responsabil de morbiditate și mortalitate semnificativă, din cauza 
imunosupresiei subiacente, ceea ce duce la infecții oportuniste, care pun în pericol viața 
pacienților de-a lungul cursului natural al bolii. Literatura de specialitate argumentează că 
aproximativ 90% din morbiditatea și mortalitatea legate de HIV sunt cauzate de infecții 
oportuniste, comparativ cu 7% din cauza cancerului și 3% din alte cauze [4]. 

Infecțiile oportuniste sunt cauzate de microorganisme care, în circumstanțe normale, nu 
sunt suficient de virulente pentru a provoca infecții clinice. Aceste organisme pot profita de o 
gazdă cu un sistem imunitar inactiv sau mai puțin activ pentru a provoca diferite afecțiuni. 
Aceste infecții sunt relevante în practica medicală actuală, deoarece continuă să fie o cauză 
majoră de morbiditate și mortalitate la pacienții HIV-pozitivi. Odată cu introducerea terapiei 
antiretrovirale, morbiditatea și mortalitatea asociată infecțiilor oportuniste au scăzut 
semnificativ. Riscul de infecții oportuniste crește atunci când numărul limfocitelor T CD4 
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scade sub 200 celule/mm3, însă, cu toate acestea, ele pot să apară și la un nivel mai mare al 
limfocitelor T CD4 (când medicația nu reușește să mențină supresia virală) [5].  

Prevenirea infecțiilor oportuniste la pacienții cu HIV implică o abordare multistep care 
este centrată în jurul utilizării terapiei ARV, a vaccinării și a utilizării ocazionale de antibiotice 
profilactice. Terapia ARV îmbunătățește numărul de CD4 în mod semnificativ și, prin urmare, 
este cea mai eficientă măsură pentru prevenirea infecțiilor oportuniste. Vaccinarea este o 
măsură eficientă, dar previne doar unele infecții. Utilizarea antibioticelor profilactice este 
limitată la pacienții cu un număr foarte scăzut de Ly T CD4, care prezintă cel mai mare risc 
pentru dezvoltarea infecțiilor oportuniste, sunt destinate unei intervenții pe termen scurt și 
nu ar trebui să fie principalul tratament [6]. 

Pacienții HIV-pozitivi sunt predispuși la o mare varietate de infecții oportuniste 
bacteriene, virale, fungice și cu protozoare, cele mai frecvente fiind Toxoplasma gondii, 
Pneumocystis jirovecii (anterior Pneumocystis carinii), Citomegalovirus, Cryptococcus 
neoformans, Mycobacterium avium, Mycobacterium tuberculosis, Herpes simplex virus sau 
Histoplasma capsulatum  [7]. În continuare, lucrarea se va axa pe două dintre ele: infecția cu 
Toxoplasma gondii și infecția cu Citomegalovirus. 

MATERIALE ȘI METODĂ 

Am efectuat un review al literaturii de specialitate, utilizând date provenite din surse 
oficiale - ECDC, CDC și din bazele de date PubMed, Elsevier și Science Direct, cu privire la 
caracteristicile epidemiologice ale infecțiilor cu CMV si T.gondii la pacienții HIV-pozitivi. 

REZULTATE 

Citomegalovirusul (CMV) uman este un membru al familiei β-herpesvirus și apare 
frecvent, la nivel mondial, în special în rândul celor care întrețin relații sexuale receptive 
(femei și bărbați care fac sex cu bărbați - MSM) sau au un statut socioeconomic scăzut. La 
pacienții seropozitivi HIV, sunt mai multe mecanisme stau la baza inflamației persistente, 
incluzând coinfecția cu citomegalovirus sau alte herpesvirusuri umanecare conduc la 
dereglare imunitară și senescență [8]. 

Infecția primară cu CMV provoacă răspuns imun puternic și pacientul poate prezenta un 
sindrom mononucleozic febril sau hepatită, dar cel mai frecvent, simptomatologia este 
subclinică pentru majoritatea persoanelor sănătoase. Reactivarea este cea care poate provoca 
complicații grave, care pot pune în pericol viața gazdelor imunocompromise. Cea mai 
frecventă manifestare la subiecții infectați cu HIV - stadiu avansat, este retinita CMV, care a 
reprezentat 85% din toate complicațiile CMV și a condus la cecitate în cazul multor pacienți. 
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Manifestările gastrointestinale au reprezentat 10% din simptomele CMV la pacienții 
diagnosticați cu HIV/SIDA, urmate de tulburări neurologice, pneumonii, hepatită și 
adrenalită. Introducerea terapiei ARV a redus substanțial incidența complicațiilor fatale 
asociate cu CMV.  Cu toate acestea, CMV contribuie în continuare la morbiditate și mortalitate 
în cazul pacienților care prezintă la inițierea terapiei ARV un număr scăzut de limfocite T CD4 
+, uneori, ca urmare a sindromului de reconstrucție inflamatorie imună (IRIS). Persoanele 
infectate cu HIV sunt aproape universal coinfectate cu CMV și ambele infecții virale sunt 
asociate cu inflamație și îmbătrânire precoce. CMV pare să exercite un efect mai dramatic 
decât HIV (la persoanele cu HIV care urmează terapie ARV) și ar putea fi cel care provoacă 
intensificarea imunosenescenței în rândul persoanelor infectate cu HIV [9].  

În contextul deficienței imune, CMV este asociat cu progresia mai rapidă a infecției HIV 
și cu o gamă largă de complicații fatale. Incidența complicațiilor amenințătoare de viață a 
scăzut drastic odată cu introducerea TARV, probabil datorită restabilirii răspunsurilor imune 
specifice, care limitează reactivarea CMV. Pentru a corela replicarea CMV, inflamația 
sistemică și menținerea rezervorului de HIV, studii recente au concluzionat că prezența 
replicării subclinice a CMV este asociată cu niveluri mai mari de viremie plasmatică HIV atât 
la adulții naivi din punct de vedere al TARV, cât și la cei care se află sub tratament pe termen 
lung [10].   

Un studiu recent a demonstrat că aproximativ 94% dintre pacienții seropozitivi HIV, 
MSM, incluși, aveau viremie detectabilă pentru herpesvirusuri. Dintre acestea, cel mai 
frecvent a fost CMV - 85%, urmat de virusul Epstein-Barr - 81%, HHV-7 - 35%, HHV-6 - 29%, 
HHV-8 - 26% și HSV - 23%. În cazul femeilor, acestea prezentau viremie detectabilă în 
proporție de 78%. Cel mai înalt nivel al viremiei CMV a fost imediat după inițierea TARV, 
probabil din cauză că reconstrucția imună crește numărul de celule țintă pentru CMV [11].  

Din punct de vedere al incidenței, în anul 2016, infecția cu CMV era a șaptea infecție 
oportunistă ca frecvență, în Europa, afectând 5% dintre pacienții HIV-pozitivi. Cei mai 
afectați au fost copiii - 20,5%, urmați de femei - 6,5% și de bărbați - 4,4%. Doi ani mai târziu, 
în 2018, infecția cu CMV urcă un loc, ocupând  locul șase în topul celor mai frecvente infecții 
oportuniste la pacienții HIV-pozitivi din Europa,  diagnosticată la 6,1% dintre pacienți. S-au 
menținut procentajele în funcție de sex, copiii fiind afectați în proporție de 11,4%, femeile - 
7,2% și bărbații - 5,8%. Se poate observa trendul ascendent al incidenței infecției cu CMV, 
care a crescut anual cu aproximativ 1% [12].  

Toxoplasmoza este cea mai frecventă infecție a sistemului nervos central (SNC) la 
pacienții cu infecție HIV, care nu au urmat terapie profilactică. Manifestarea obișnuită a 
toxoplasmozei cerebrale este reprezentată, de obicei, de una sau mai multe leziuni la nivelul 
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SNC. Alte afecțiuni oportuniste asociate HIV/SIDA, care pot prezenta leziunila nivelul SNC 
includ limfomul cerebral primar (de obicei asociat cu virusul Epstein-Barr) și 
leucencefalopatia multifocală progresivă, care este cauzată de poliomavirusul JC (JCV). 
Agentul cauzal este Toxoplasma gondii, un protozoar exclusiv intracelular, cu distribuție la 
nivel mondial. Transmisia apare în urma ingestiei de carne, apă sau alte alimente 
contaminate. După ingestie, afectează cu predilecție neuronii, microgliile, celulele coroidiene 
sau retiniene și celulele care aparțin sistemului reticuloendotelial, unde se cantonează 
(infecție latentă). În majoritatea cazurilor, boala apare în urma reactivării infecției latente din 
cauza pierderii progresive a imunității celulare. Acest lucru poate apărea în cazul unei infecții 
HIV avansate, dar și în urma unui transplant de celule stem, utilizaării anticorpilor 
monoclonali sau chimioterapiei [13].  

Simptomatologia este frecvent subacută, cu durată de la câteva zile, până la o lună și 
include cefalee, sindrom confuzional, letargie, unori febră (lipsește cel mai adesea). Unii 
pacienți dezvoltă tulburări de comportament și alte manifestări psihiatrice, iar 30-70% dintre 
ei acuză simptome din sfera neurologică (convulsii și deficite neurologice focale). Afectarea 
extracerebrală este mai rară, dar se poate localiza la nivelul plămânilor, ochilor, ficatului, 
vezicii urinare, măduvei osoase și testiculelor [14]. 

Incidența toxoplasmozei depinde de seropozitivitatea pentru Toxoplasma gondii  a 
populației. În Statele Unite, seropozitivitatea pentru T. gondii este de aproximativ 10% din 
populația adultă, în Africa și Europa este mai ridicată - poate ajunge până la 80%, iar 
encefalita toxoplasmatică ar putea afecta 25% - 50% din gazdele predispuse. Seropozitivitatea 
populației HIV o oglindește pe cea a populației generale [15].  

Din punct de vedere al incidenței, în anul 2016, toxoplasmoza cerebrală era a șasea 
infecție oportunistă ca frecvență, în Europa, afectând 6,1% dintre pacienții HIV-pozitivi. Cei 
mai afectați au fost pacienții de sex feminin - 8,7%, urmați de copii - 6.8% și de pacienții de 
sex masculin - 5,3%. Doi ani mai târziu, în 2018, toxoplasmoza coboară un loc, ocupând  locul 
șapte în topul celor mai frecvente infecții oportuniste la pacienții HIV-pozitivi din Europa,  
diagnosticată la 5% dintre pacienți. S-au menținut procentajele în funcție de sex, femeile fiind 
afectate în proporție de 7%, copiii - 5,7% și bărbații - 4,4%. Se poate observa trendul 
descendent al incidenței toxoplasmozei cerebrale, care a scăzut anual cu aproximativ 1% [12]. 

CONCLUZII 

Măsurile preventive adecvate și consilierea cu privire la modalitățile de expunere la 
agenți oportuniști, cum sunt T.gondii și CMV, pot ajuta, de asemenea, în profilaxie. Cercetări 
suplimentare pot fi făcute cu privire la metodele de imunizare, care vor îmbunătăți CMI [16]. 
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Diagnosticarea și gestionarea corectă a infecțiilor oportuniste sunt obligatorii, iar 
furnizarea de antimicrobiene adecvate, cu o durată de acțiune lungă, asociate cu o 
monitorizare atentă și evaluări periodice sunt de o importanță crucială [17]. 

În contextul terapiei ARV, incidența infecției cu T.gondii a început să scadă progresiv, 
însă incidența CMV urmează un trend ascendent la copil. Aceste date se constituie în 
argumente pentru un bun management al pacientului infectat HIV și o bună cunoaștere a 
patologiei datorată infecțiilor oportuniste.  
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: ciroza hepatica, comorbiditati, scoruri de risc, interdisciplinaritate 

Introducere: Ciroza hepatică reprezintă stadiul final al evoluţiei bolilor hepatice, indiferent de 
etiologia acestora. În ţările industrializate consumul de alcool şi infecţia virală C reprezintă 
principalele cauze ale cirozei hepatice. Sistemele de scorificare Child-Pugh şi MELD permit 
ierarhizarea bolnavilor cu identificarea celor aflaţi în stadiul final al bolii. 
Material şi metodă: Am efectuat  un studiu prospectiv pe 160 pacienţi diagnosticaţi cu ciroza 
hepatică de diferite etiologii şi grade de insuficienţă hepatică, internaţi în Clinica III Medicală a 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“ Iaşi în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 
2018, ulterior urmăriţi în regim de internare sau ambulator. Diagnosticul de ciroză a fost stabilit 
pe baza modificărilor clinico-biologice, ecografice şi endoscopice sugestive pentru boală hepatică 
avansată şi a fost confirmat, în unele cazuri prin evaluarea non-invaziva a gradului de fibroză cu 
ajutorul metodei elastografice.  
Rezultate: În populaţia studiată sexul masculin a avut o pondere mai mare, mediul de 
provenienţă fiind predominant urban. Vârful de incidenţă a fost reprezentat de decadă 50-59 ani, 
peste 50% din pacienţi făcând parte din populaţia tânără, cu consecinţe socio-economice 
importante. Etiologia cirozei hepatice a fost predominant etanolica, întâlnită în particular la sexul 
masculin şi urmată de etiologia virală, care a predominat la sexul feminin. S-a constat o asociere 
importantă a comorbiditatilor cu impact asupra prognosticului imediat, cele mai numeroase fiind 
afecţiunile cardiovasculare. 
Concluzii: Ciroza hepatică, patologie plurivalentă în practica zilnică, afectează toate straturile 
sociale. Evaluarea pacientului cu ciroza hepatică necesită colaborare interdisciplinară prin 
complexitatea mecanismelor etiopatogenetice care stau la baza apariţiei acestei patologii. 
 

ABSTRACT 

ASSESSMENT OF RISK SCORES IN THE CYROTIC PATIENT WITH COMORBIDITIES 

Keywords: liver cirrhosis, comorbidities, risk scores, interdisciplinarity 

Introduction: Liver cirrhosis is the final stage in the evolution of liver disease, regardless of their 
etiology. In industrialized countries, alcohol consumption and C viral infection are the main causes 
of liver cirrhosis. Child-Pugh and MELD scoring systems allow patients to be ranked with the 
identification of those in the final stage of the disease. 
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Material and method: We conducted a prospective study on 160 patients diagnosed with liver 
cirrhosis of various etiologies and degrees of liver failure, admitted to the Third Medical Clinic of 
the “Sf. Spiridon” County Clinical Emergency Hospital from Iasi, between January 1 and December 
31, 2018, subsequently followed in hospitalization or outpatient. The diagnosis of cirrhosis was 
established on the basis of clinical-biological, ultrasound and endoscopic changes suggestive of 
advanced liver disease and was confirmed in some cases by non-invasive assessment of the degree 
of fibrosis using the elastographic method. 
Results: In the studied population, the male sex had a higher share, the environment of origin 
being predominantly urban. The peak incidence was represented by the decade 50-59 years, over 
50% of patients being part of the young population, with important socio-economic consequences. 
The etiology of liver cirrhosis was predominantly ethanolic, found particularly in males and 
followed by viral etiology, which predominated in females. There was an important association of 
comorbidities with an impact on the immediate prognosis, the most numerous being 
cardiovascular diseases. 
Conclusions: Liver cirrhosis, a plurivalent pathology in daily practice, affects all social strata. 
The evaluation of the patient with liver cirrhosis requires interdisciplinary collaboration due to the 
complexity of the etiopathogenetic mechanisms underlying the appearance of this pathology. 

 

Ciroza hepatică reprezintă stadiul final al evoluţiei bolilor hepatice, indiferent de 
etiologia acestora. Această afecţiune severă reprezintă o cauză majoră de morbiditate şi 
mortalitate pe plan mondial. Numărul cazurilor de ciroză hepatică compensată la nivel 
mondial a crescut de la 65,9 milioane în 1990 la 112 milioane în 2017, din care 66,1 milioane 
cazuri prevalente au fost bărbați și 46,3 milioane au fost femei (1). 

În ţările industrializate consumul de alcool şi infecţia virală C reprezintă principalele 
cauze ale cirozei hepatice. Caracteristicile epidemiologice ale pacienţilor incluşi în loturile de 
studiu reprezintă un etalon important în evaluarea ciroticilor, în funcţie de care pot fi definiţi 
factorii de risc şi pot fi stabilite categoriile de pacienţi asupra cărora ar trebui îndreptate 
măsurile de prevenţie primară şi secundară (2, 3). 

Interesul asupra evoluţiei naturale a cirozei hepatice s-a manifestat continuu, atât în 
rândul gastroenterologilor şi hepatologilor, care prin acumularea cunoştinţelor despre 
progresia bolii încearcă să elaboreze strategii eficiente de management şi profilaxie primară a 
complicaţiilor, cât şi în rândul pacienţilor care doresc să înţeleagă simptomatologia pe care o 
resimt şi să cunoască momentul optim al indicării transplantului hepatic, precum şi riscul de 
mortalitate (4). 

Hipertensiunea portală reprezintă substratul majorităţii complicaţiilor clinice ale bolii, 
reprezentate de hemoragia digestivă superioară prin efracţie variceală, sindromul hepato-
renal, sindromul hepato-pulmonar şi encefalopatia hepatică. Deşi progresele recente în 
managementul hipertensiunii portale par să contribuie în unele cazuri la ameliorarea 
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supravieţuirii, există puţine studii în literatura de specialiatate asupra evoluţiei naturale a 
cirozei hepatice la aceşti pacienţi. Majoritatea studiilor de referinţă analizează pacienţii cu 
ciroză hepatică de diferite etiologii spitalizaţi (5, 6). 

Sistemele de scorificare Child-Pugh şi MELD permit ierarhizarea pacienţilor cu 
identificarea celor aflaţi în stadiul final al bolii, însă, în prezent, nu se poate estima cu 
exactitate rata de decompensare, progresia clinică sau risul de mortalitate în stadiile precoce 
de boală (7, 8). 

Consensul Baveno VI din 2015 propunea o nouă stratificare a riscului şi individualizarea 
procesului de îngrijire a pacientului cirotic. Modelul propus de autori respectă evoluţia 
stadială a cirozei hepatice în cele două faze: compensată şi decompensată. Acest sistem de 
stadializare încadrează pacienţii cirotici în patru stadii distincte în funcţie de trăsăturile 
clinice caracteristice şi prognosticul bolii, apreciind totodată posibilităţile evolutive ale 
acestor bolnavi (9). 

Scopul studiului de faţă este de a identifica principalele comorbidităţi cu rol major în 
accelerarea ratei de progresie a pacientului cu ciroză hepatică şi de a aprecia posibilitatea 
încadrării datelor în studiile de specialitate recomandate pentru diagnostic şi prognostic 
evolutiv la pacienţii cu ciroză hepatică. Am efectuat  un studiu prospectiv pe 160 pacienţi 
diagnosticaţi cu ciroză hepatică de diferite etiologii și grade de insuficiență hepatică, internaţi 
în Clinica III Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“ Iaşi în perioada 
1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, ulterior urmăriți în regim de internare sau ambulator. 
Examenul clinic complet şi anamneza s-au realizat în toate cazurile. Diagnosticul de ciroză a 
fost stabilit pe baza manifestărilor clinice, modificărilor biologice, ecografice și endoscopice 
sugestive pentru boală hepatică avansată cu hipertensiune portală și a fost confirmat, în unele 
cazuri prin evaluarea non-invazivă a gradului de fibroză hepatică cu ajutorul metodei de 
elastografie – Fibroscan. S-au folosit ca instrumente de lucru foaia de observaţie a bolnavului, 
precum şi o fişă de monitorizare întocmită fiecărui pacient la data intrării în studiu. 
Monitorizarea afectării cardiace şi pulmonare s-a realizat folosind: electrocardiograma, 
ecocardiografia bidimensională şi markerii serologici (peptidul natriuretic B). Ecografia 
cardiacă realizată în modul M şi în modul B a urmărit parametrii disfuncţiei sistolice şi 
diastolice a VS. Cardiomiopatia cirotică presupune creşterea debitului cardiac în repaus, cu 
disfuncţie sistolică şi/sau diastolică, în absenţa unei insuficienţe ventriculare stângi evidente 
în repaus, la care se adaugă modificări electrocardiografice. 

Studiul a inclus 160 pacienţi diagnosticaţi cu ciroză hepatică, vârsta medie 56.41±11.36, 
cu raportul de participare femei/bărbaţi de 72 versus 88. În populaţia studiată sexul masculin 
a avut o pondere mai mare, mediul de provenienţă fiind predominant urban. Această 
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distribuţie a cazurilor este în concordanţă cu datele din literatura de specialitate care 
raportează o prevalenţă mai mare a cirozei hepatice la sexului masculin, bărbaţii reprezentând 
aproximativ două treimi din cazurile analizate în diverse studii în comparaţie cu sexul 
feminin. Din punct de vedere al mediului de provenienţă al pacienţilor am constatat că în lotul 
studiat (Tab. I), majoritatea cazurilor proveneau din mediul urban (94 cazuri, 58,75%). 
Această distribuţie a cazurilor constituie o particularitate a lotului studiat, întrucât 
majoritatea studiilor din literatură indică o prevalenţă mai mare a cirozei hepatice la pacienţii 
din mediul rural, statusul socio-economic scăzut având un impact major asupra severităţii şi 
prevalenţei cirozei. Particularitatea referitoare la mediul de proveninţă poate fi explicată prin 
adresabilitatea şi accesibilitatea mai mare a pacienţilor din mediul urban către serviciile 
medicale datorată climatului socio-economic mai bun, în comparaţie cu bolnavii din mediul 
rural. Pe lângă problemele medicale, pacienții cu ciroză hepatică întâmpină și numeroase 
provocări de ordin social și economic. Practica zilnică demonstrează că pacienții cu ciroză 
hepatică pot fi considerați „persoane cu nevoi speciale“ deoarece viața lor este influențată 
total, sever și prelungit, practic pe toată durata ei. Suplimentar, acești pacienți împreună cu 
familiile lor se confruntă și cu stigmatizarea pe care din nefericire o atrage acest diagnostic. 

Vârful de incidenţă a fost reprezentat de decada 50-59 ani, peste 50% din pacienţi făcând 
parte din populaţia tânără, cu consecinţe socio-economice importante. Etiologia cirozei hepatice 
a fost predominant etanolică, întâlnită în particular la sexul masculin şi urmată de etiologia virală, 
care a predominat la sexul feminin. Astfel, etiologia alcoolică a fost evidenţiată la 44,87% dintre 
pacienţi, într-o pondere mai mare la bărbaţi faţă de femei. Preponderenţa etanolică s-ar putea 
explica prin potenţialul viticol al regiunii noastre. Factorul etiologic exclusiv viral a fost 
întâlnit într-o proporţie semnificativă în lotul studiat fiind mai reprezentativ la sexul feminin. 
Din punct de vedere al preponderenţei principalelor etiologii virale s-a constatat o prevalenţă 
mai mare a etiologiei virale C (43 cazuri; 26,87%) comparativ cu etiologia virală B (15 cazuri; 
9,37%), virusul D fiind întâlnit într-un număr redus de cazuri (4 cazuri; 2,5%). De asemenea, 
s-a constat o frecvenţă redusă a etiologiei bivirusale în 3,12% din cazuri. 

Nivelul de instruire exprimat prin numărul de clase şi formele de învăţământ absolvite a 
relevant un nivel redus de şcolarizare şi implicit de educaţie a majorităţii pacienţilor luaţi în 
studiu. Lipsa de educaţie coroborată cu starea socială precară au fost două din principalele 
cauze a ignorării atât a simptomatologiei de debut a afecţiunii cât şi a internării tardive. 

Majoritatea pacienţilor incluşi în studiu au fost încadraţi în clasa Child-Pugh B (39,45% 
din cazuri), cu predominenţa sexului masculin.  

Valoarea scorului MELD reprezintă un factor important în aprecierea prognosticului 
pacienţilor cu ciroză hepatică, utilizând în formula de calcul creatinina serică, un indicator al 
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funcţiei renale care influenţează semnificativ supravieţuirea acestor pacienţi (10, 11). Valoarea 
medie a scorului MELD al pacienţilor incluşi în lotul de studiu a fost 11,29 ± 3,80. 

TABELUL I 

Incidenţa cirozei hepatice după mediul de provenienţă şi sex 

Incidenţa ciozei 
hepatice după mediul 
de provenienţă şi sex 

TOTAL  BĂRBAŢI  FEMEI  

Nr.cazuri % Nr.cazuri % Nr.cazuri % 

RURAL 66 41,25 36 16,8 30 32,8 

URBAN 94 58,75 52 83,2 42 67,2 

TOTAL 160  88  72  

 
S-a constat o asociere importantă a comorbidităţilor cu impact asupra prognosticului 

imediat, cele mai numeroase fiind afecţiunile cardiovasculare. Pe lotul studiat, afectarea 
cardiacă a fost prezentă la 53% din pacienţi, distribuţia în funcţie de patologie fiind redată în 
Tab. II. 

TABELUL II 

Structura lotului funcţie de asocierea comorbidităţilor cardiovasculare 
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Fibrilaţia atrială, cea mai frecventă tulburare de ritm din practica zilnică, apare mai ales 

pe un cord patologic. Cele mai frecvente condiţii structurale predispozante sunt: 
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hipertensiunea arterială, valvulopatiile, cardiopatia ischemică, cardiomiopatia dilatativă şi 
insuficienţa cardiac (12).  

În studiul nostru am constatat că sindromul coronarian cronic este întâlnit relativ 
frecvent, un rol important fiind atribuit disfuncţiei endoteliale. Aterogeneza respectiv 
ateroscleroza, în toate etapele evolutive, este întreţinută de inflamaţie. Urmare a hipoxemiei 
cronice, metabolismul miocardic este perturbat, ceea ce determină intervenţia sistemului 
nervos simpatic şi creşterea frecvenţei cardiace. Începe astfel un proces fiziopatologic de 
remodelare ventriculară, cu creşterea în volum a cavităţii ventriculare, scăderea capacităţii de 
contracţie, cu scăderea fracţiei de ejecţie (13). 

Prezența insuficienţei cardiace cronice (ICC) crește semnificativ posibilitatea ca orice 

scădere a debitului cardiac să determine complicaţii sistemice. Insuficienţa cardiacă 

manifestă este relativ rară datorită vasodilataţiei periferice caracteristice cirozei, care are ca 
efect un „autotratament“ al ventriculului, vasodilataţia sistemică diminuând postsarcina şi 
compensator reducând influenţele inhibitorii ca sistemul cardiac muscarinic. Deşi pacienţii 
pot prezenta dispnee la eforturi fizice mici, retenţie periferică de fluide şi ascită, aceste 
simptome sunt comune cirozei şi insuficienţei cardiac (14, 15).  

Comorbidităţile vasculare întâlnite la pacienţii din lotul studiat au fost reprezentate de 
boală arterială periferică (BAP), tromboză venoasă profundă (TVP), tromboembolism 
pulmonar (TEP) şi accident vascular cerebral (AVC). 

Tromboza venoasă profundă reprezintă o complicaţie importantă a cirozei hepatice şi o 
sursă de creştere a morbi-mortalităţii în special la pacienţii aflaţi pe lista de transplant 
hepatic. Etiologia cirozei hepatice poate influenţa prevalenţa TVP.  

Ecografia cardiacă, examen paraclinic de o deosebită importanţă în stadializarea şi 
prognosticul pacienţilor cirotici cu afectare cardiacă şi nu numai, a fost realizată la toţi 
pacienţii urmărind funcţia sistolică şi diastolică a ventriculului stâng (VS), în vederea evaluării 
atente a funcţiei cardiace. 

Diametrul telediastolic al VS a prezentat valori > 56 mm la 26 pacienţi cu ciroză hepatică 
de etiologie toxică-etanolică (media = 59,45 mm +/- 3,63 mm), versus 10 pacienţi cu ciroză 
hepatică de etiologie virală (media = 60,25mm +/- 5,46 mm). 

Comparând valorile diametrelor VS telediastolice la pacienţii cu etiologie virală cu 
diametrele VS telediastolice la pacienţii cu etiologie toxică, am obţinut valori mai mari cu 
semnificaţie statistică (p = 0,02659) la cazurile de ciroză hepatică de etiologie toxică-
etanolică. 
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Calculul diametrului telesistolic al VS a evidenţiat valori peste limita superioară de 40 
mm la 13 pacienţi cu ciroză hepatică de etiologie toxică (media = 45,32 mm +/- 5,98 mm) şi 
la 28 pacienţi (8,51%) cu ciroză hepatică de etiologie virală (media = 47,5 mm +/- 9,99 mm). 

Dimensiunile AS au înregistrat valori crescute faţă de valoarea de referinţă de 40 mm la 
34 pacienţi cu ciroză hepatică toxică (media = 48,37 mm +/- 4,21 mm), versus 18 cazuri 
(29,78%) de ciroză hepatică virală (media = 41,16 mm +/- 2,83 mm). Dimensiunile VD > 23 
mm (crescute ca urmare a modificării structurale a VS sau datorate hipertensiunii 
pulmonare), au fost observate la 26 cazuri de ciroză hepatică virală (media = 25,56 mm +/- 
2,42 mm) şi la 32 cazuri de ciroză hepatică de etiologie toxică (media = 27,44 mm +/- 3,27 
mm). Şi în ceea ce priveşte dimensiunile VD, s-au obţinut diferenţe mai mari semnificative 
statistic la pacienţii cu ciroză hepatică de etiologie toxică versus cazurile de ciroză hepatică 
virală (p = 0,042048). 

La evaluarea funcţiei sistolice am calculat fracţia de ejecţie a VS (FEVS) prin intermediul 
ecocardiografiei în modul B. Disfuncţie sistolică cu măsurarea FEVS < 45% am observat la 25 
cazuri de ciroză hepatică de etiologie virală şi la 40 pacienţi cu ciroză hepatică de etiologie 
toxică (fig. 1). Valori scăzute ale fracţiei de scurtare a VS < 25% (indicator corect al funcţiei 
sistolice globale dacă cinetica VS este uniformă şi geometria este normală), s-au evidenţiat la 
23 pacienţi cu ciroză hepatică de etiologie virală şi la 37 pacienţi cu ciroză hepatică de etiologie 
toxică (fig. 2). De asemenea, am urmărit ecocardiografic disfuncţia sistolică a VS prin 
evaluarea prezenţei de contrast spontan (tromboză) la nivelul cavităţilor stângi ale inimii, 
acesta fiind prezent la 3 cazuri din totalul pacienţilor. Evaluarea ecocardiografică Doppler 
color a urmărit aprecierea disfuncţiei diastolice a VS, cu importanţă prognostică. Prezenţa 
regurgitărilor valvulare funcţionale a fost pusă în evidenţă cu ajutorul ecocardiografie Doppler 
color 2 D prin identificarea şi cuantificarea jetului de regurgitare. Cea mai frecventă 
valvulopatie a fost cea mitrală, urmată de cea aortică şi cea tricuspidiană. Mecanismele de 
apariţie a insuficienţei mitrale în cadrul cardiomiopatiei dilatative sunt reprezentate de: 
dilatarea VS care implică dilatarea inelului mitral; asincronismul de contracţie al miocardului 
şi al muşchilor papilari; crearea unui gradient telediastolic între VS şi AS ca rezultat al creşterii 
presiunii telediastolice a VS. Insuficienţa valvulară tricuspidiană secundară asociată apare 
frecvent în cazurile de cardiomiopatie dilatativă avansată, fiind datorată dilatării inelului 
tricuspidian sau în cadrul hipertensiunii pulmonare, afectării cordului drept (16). 

  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
154 

  
Fig.1. Relaţia fracţie de ejecţie VS – clasa 

de severitate Child-Pugh 
Fig.2. Relaţia fracţie de scurtare VS – 

clasa de severitate Child-Pugh 

 
Indiferent de spectrul etiologic, boala hepatică în stadiul avansat prejudiciază funcția 

respiratorie. O varietate de afecţiuni pulmonare au fost identificate la pacienții cu ciroză 
hepatică. Afectarea funcției pulmonare la pacienții cu ciroză hepatică este 

multifactorială. Este interesat atât parenchimul pulmonar cât şi spațiul pleural (17).  

Disfuncţia renală la pacientul cirotic se însoţeşte de mortalitate înaltă. Stabilirea tipului 
de disfuncţie renală la pacienţii cu ciroză hepatică şi retenţie azotată este importantă pentru 
prognostic şi metodele terapeutice.  

Prognosticul pacienţilor cu ciroză hepatică este influenţat de frecvenţa şi severitatea 
complicaţiilor. Patologia cardiovasculară ocupă un rol important prin problemele complexe 
ce le ridică în strânsă legătură cu individualitatea lor clinico-biologică. Ciroza hepatică, 
patologie plurivalentă în practica zilnică, asociind complicaţii multiple, afectează toate 
straturile sociale, fără a fi influenţată de nivelul de studiu al pacienţilor sau de mediul de 
provenienţă al acestora. Aprecierea severităţii cirozei hepatice prin utilizarea scorurilor Child 
şi MELD au indicat faptul că majoritatea bolnavilor cirotici internaţi se aflau în stadiile 
avansate ale hepatopatiei. Raportat la etiologia virală, infectiile cronice VHB şi VHC 
reprezintă probleme majore de sănătate publică, cu certe implicaţii socio-economice. 
Subiectul infecţiilor cronice virale hepatice este cu atât mai important, cu cât se apreciază că 
la nivel mondial există peste 350 milioane de persoane infectate cu virus B şi peste 200 
milioane persoane cu infecţie cronică VHC (18). 
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Heterogenitatea manifestărilor clinice impune o abordare individualizată şi 
monitorizarea activă a acestui grup de pacienţi. Evaluarea pacientului cu ciroză hepatică 
necesită o colaborare interdisciplinară între clinician, imagist şi anatomopatolog, datorită 
complexităţii mecanismelor etiopatogenetice care stau la baza apariţiei acestei patologii. 
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Abordul interdisciplinar în sepsis 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: sepsis, comorbidităţi, antibioterapie, interdisciplinaritate 

Introducere: Sepsisul reprezintă principala cauză de deces la pacienţii în stare critică, cu o 
incidenţă în continuă creştere în contextul modificării parametrilor demografici (dezvoltarea 
grupului populaţiei vârstnice). Sepsisul este asociat cu o rată înaltă de morbiditate şi mortalitate, 
cu reducerea calităţii vieţii şi creşterea costurilor de îngrijire.  
Material şi metodă: Am efectuat un studiu prospectiv pe 170 pacienţi diagnosticaţi cu sepsis de 
diferite etiologii, internaţi în Clinica III Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Spiridon“ Iaşi în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2020. Au fost analizate şi corelate datele 
demografice, prezenţa factorilor de risc cardiovascular, comorbiditatile asociate, impactul 
antibioterapiei asupra evoluţiei bolii. Monitorizarea lotului studiat a cuprins prelevarea testelor 
bioumorale, electrocardiograma, radiografia toracică. Ecocardiografia bidimensională la care s-
a adăugat, în funcţie de patologia asociată, examinarea prin tomografie computerizată.  
Rezultate: Vârsta pacienţilor a variat de la 50 la 95 de ani. În populaţia studiată sexul feminin a 
avut o pondere mai mare, mediul de provenienţă fiind predominant rural. Etiologia sepsisului a 
fost predominant respiratorie, urmată de etiologia cutanată şi urinară, care a predominat la sexul 
feminin. S-a constat o asociere importantă a comorbiditatilor, cele mai numeroase fiind afecţiunile 
cardiovasculare şi tulburările nutriţionale. 
Concluzii: Antibioterapia în sepsis continuă să reprezinte o problemă importantă prin incidenţă 
în creştere a disfuncţiilor sistemice cu rezultate ireversibile. Creşterea nivelului de informare din 
domeniul terapiei antimicrobiene a impus elaborarea unor ghiduri terapeutice corelate cu 
conceptual actual de „medicină bazată pe dovezi“. Indiferent de ghidul utilizat, procesul decizional 
trebuie individualizat în funcţie de comorbiditatile pacientului. 
 

ABSTRACT 

THE INTERDISCIPLINARY APPROACH IN SEPSIS 

Keywords: sepsis, comorbidities, antibiotic therapy, interdisciplinarity 

Introduction: Sepsis is the leading cause of death in critically ill patients, with a growing 
incidence in the context of changing demographic parameters (development of the elderly 
population group). Sepsis is associated with a high rate of morbidity and mortality, reduced quality 
of life and increased care costs. 
Material and method: We conducted a prospective study of 170 patients diagnosed with sepsis 
of various etiologies, admitted to the Third Medical Clinic of the “Sf. Spiridon” County Clinical 
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Emergency Hospital from Iasi, January 1, 2019 – May 31, 2020. Demographic data, presence of 
the cardiovascular risk factors, associated co-morbidities, the impact of antibiotic therapy on 
disease progression have been analyzed and correlated. The monitoring of the study group 
included the sampling of bioumoral tests, electrocardiogram, chest radiography, two-dimensional 
echocardiography, to which was added, depending on the associated pathology, the examination 
by computed tomography. 
Results: The age of the patients ranged from 50 to 95 years. In the population under study, the 
female sex had a higher share, the environment being predominantly rural. The etiology of sepsis 
was predominantly respiratory, followed by cutaneous and urinary etiology, which predominated 
in females. There has been a significant association of comorbidities, most notably was 
cardiovascular disease and nutritional disorders. 
Conclusions: Antibiotic therapy in sepsis continues to be an important issue due to the increasing 
incidence of systemic dysfunctions with irreversible results. The increase in the level of information 
in the field of antimicrobial therapy has required the development of therapeutic guidelines related 
to the current concept of „evidence-based medicine“. Regardless of the guide used, the decision-
making process must be individualized according to the patient's comorbidities. 

 
INTRODUCERE 

Sepsisul reprezintă principala cauză de deces la pacienţii în stare critică, cu o incidenţă 
în continuă creştere în contextul modificării parametrilor demografici (dezvoltarea grupului 
populaţiei vârstnice). Sepsisul este asociat cu o rată înaltă de morbiditate şi mortalitate, cu 
reducerea calităţii vieţii şi creşterea costurilor de îngrijire.  

Este demonstrat faptul că pacienții care supraviețuiesc sepsisului prezintă o deficiență 
fizică și cognitivă, asociind un risc de deces de două ori mai mare în următorii 5 ani, 
comparativ cu alți pacienți spitalizați. Sepsisul este încă diagnosticat și definit prin modificări 
nespecifice fiziopatologice, incluzând modificări ale temperaturii și ale frecvenței cardiace și 
respiratorii, și nu prin procese celulare specifice, care ar beneficia de intervenții specializate. 
Astfel, incertitudinea diagnostică poate contribui la întârzierea inițierii terapiilor standard 
absolut necesare, cum ar fi administrarea antibioterapiei, fapt ce ar crește utilizarea incorectă 
și excesivă a agenților antimicrobieni (1).  

Dezvoltarea biomarkerilor specifici sepsisului și diagnosticului acestuia, este necesară 
atât pentru a veni în sprijinul dezvoltării terapiei, cât și pentru îmbunătățirea 
managementului clinic al sepsisului (2).  

Având în vedere faptul că fiziopatologia complexă a sepsisului implică aproape toate 
tipurile de celule, țesuturi și sisteme de organe, o căutare sistematică recentă a identificat 
aproape 180 de molecule distincte care au fost propuse ca potențiali markeri biologici ai 
sepsisului. Cu toate acestea, doar 20% dintre acești biomarkeri au fost evaluați în mod special 
în studii adecvate pentru utilizarea în diagnosticul sepsisului (3). Incidența crescută a 



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
159 

sepsisului cu bacili Gram-pozitiv și a celui cu fungi în această epocă a evidențiat faptului că 
nu doar endotoxina, ci și alți factori exogeni, cum ar fi peptidoglicanul și acidul lipoteichoic, 
ar juca un rol important în declanșarea răspunsului gazdă în cazul sepsisului (4).  

Biomarkerii sepsisului sunt specifici fiecărei biologii a sepsisului, așa cum modificărilor 
biochimice caracterizează răspunsul gazdă la nivel celular și subcelular, în cazul infecțiilor. 
Mediatorii inflamatori pot fi clasificați în general în șapte grupe în funcție de proprietățile lor 
biochimice: amine vasoactive, peptide vasoactive, fragmente din componentele 
complementului, mediatori lipidici, citokine, chemokine și enzime proteolitice, toate 
cuprinzând sute de molecule distincte și unice (5, 6).  

O caracteristică importantă a biomarkerilor sepsisului ar fi perioada de timp cât mai 
mică pentru detectarea unui răspuns inflamator cât mai precoce, înainte ca semnele clinice și 
leziunile de la nivelul organelor să devină evidente. Astfel, biomarkerii ar putea facilita un 
tratament de susținere mai precoce, determinând, ratele de mortalitate prin sepsis. Pentru 
dezvoltarea unor noi medicamente și evaluarea terapiei în sepsis, esențial ar fi un biomarker 
care poate detecta rapid niveluri ridicate ale unei ținte specifice în cadrul unui tratament 
adjuvant sau nivelurile reduse ale unui factor critic pentru terapia de înlocuire (5).  

Printre markerii de sepsis, presepsina este considerată a fi cel mai sensibil marker pentru 
diagnosticul de sepsis, comparativ cu procalcitonina sau interleukina-6 (7). O serie de studii 
au confirmat că nivelul seric al presepsinei creşte mai repede decât procalcitonina și proteina 
C reactivă (PCR) la pacienții cu sepsis (8).  

Presepsina (sCD14-ST), biomarker descoperit în 2004, este un fragment solubil N-
terminal de CD14 (9). CD14 este o glicoproteină exprimată pe suprafaţa membranei de 
monocite/macrofage, fiind receptor pentru complexele de lipopolizaharide (LPS) şi pentru 
proteina care leagă LPS-urile. CD14 iniţiază astfel prin mecanisme complexe reacţia 
inflamatorie a gazdei împotriva agenţilor infecţioşi (10). Hemocultura reprezintă standardul 
de aur pentru detectarea microorganismelor prezente în sânge, dar necesită o durată relativ 
prelungită, fiind un aspect negativ în diagnosticul precoce al sepsisului. Studii recente atestă 
rolul presepsinei în diagnosticul precoce al sepsisului, subliniindu-se şi valenţa prognostică 
(11). Concomitent, dozarea presepsinei prezintă relevanţă clinică în diagnosticarea şi 
monitorizarea sepsisului neonatal (12). La pacienţii cu sepsis, nivelul seric ridicat al 
presepsinei se corelează cu hemoculturi pozitive (sensibilitate de 91,9%) (13). De asemenea, 
monitorizarea presepsinei permite identificarea pacienţilor cu risc înalt de dezvoltare a 
complicaţiilor infecţioase perioperator în cazul intervenţiilor chirurgicale cardiace (14). 
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Procalcitonina, prohormon al calcitoninei, este o proteină formată din 116 aminoacizi. 
Concentraţia serică a procalcitoninei creşte foarte repede, consecinţă a agresiunii infecţioase 
şi a complicaţiilor sale sistemice (15). Datele din literatura de specialitate din ultimii 10 ani 
demonstrează că acest biomarker a devenit preponderant utilizat în evaluarea răspunsului 
inflamator sistemic, având o sensibilitate de 85% si specificitate de 91% în diferenţierea 
pacienţilor cu sepsis de pacienţii cu sindrom de răspuns inflamator sistemic de cauza non-
infecţioasă, comparativ cu alti markeri (proteina C reactivă, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-alfa (16). 
Calcitonina este secretată de celulele C ale glandei tiroide, printr-un proces proteolitic specific 
intracelular al prohormonului procalcitonină. Procalcitonina este produsă de diverse celule 
ca răspuns la stimuli inflamatori, în special produse bacteriene (endotoxine bacteriene) 
şi citokine proinflamatorii (IL-1, IL-6, TNF-alfa). Datorită faptului că este atenuată de 
interferonul gama, procalcitonina nu relevă corect infecţiile virale (17). Se ştie că 
procalcitonina creşte prompt, în 6-12 ore, după debutul infecţiei, iar concentraţia sa se 
înjumătăţeşte în fiecare zi atunci când procesul infecţios este corect tratat (18). Importanţa 
dozării procalcitoninei a fost confirmată şi în evaluarea severităţii unor infecţii localizate; a 
fost evidenţiată relaţia între titrul crescut al procalcitoninei serice şi evoluţia către complicaţii 
sau exitus în cazul pneumoniilor comunitare (19). De asemenea, un alt studiu a demonstrat 
utilitatea dozării în dinamică a procalcitoninei în monitorizarea răspunsului terapeutic la 
antibioterapie în meningitele bacteriene (20). Pe lângă valoarea diagnostică, studiile susţin 
totodată superioritatea procalcitoninei versus proteina C reactivă ca marker al severităţii 
sepsisului (21). Procalcitonina este şi un marker prognostic, nivelul său seric fiind corelat cu 
apariţia disfuncţiei multiple de organ (22). Totuşi, concentraţiile serice crescute ale 
procalcitoninei pot fi şi rezultatul unor cauze non-infecţioase (perioada neonatală, stările 
posttraumatice, statusul postchirurgical şi neoplazic)(23). 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Am efectuat un studiu prospectiv pe 170 pacienţi diagnosticaţi cu sepsis de diferite 
etiologii, internaţi în Clinica III Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Spiridon“ Iaşi în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2020. Au fost analizate şi corelate datele 
demografice, prezenţa factorilor de risc cardiovascular, comorbidităţile asociate, impactul 
antibioterapiei asupra evoluţiei bolii. Monitorizarea lotului studiat a cuprins prelevarea 
testelor bioumorale, electrocardiograma, radiografia toracică, ecocardiografia 
bidimensională la care s-a adăugat, în funcţie de patologia asociată, examinarea prin 
tomografie computerizată.  
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Rezultate: Vârsta pacienților a variat de la 50 la 95 de ani, vârsta medie fiind de 70,67 
ani. În populaţia studiată, sexul feminin a avut o pondere mai mare, mediul de provenienţă 
fiind predominant rural.  

Markerii inflamatori, precum viteza de sedimentare a hematiilor (VSH), proteina C 
reactivă sau leucocitoza, prezintă variaţii circumstanţiale în funcţie de tipul infecţiei, stadiul 
evolutiv sau imunodepresia de fond. La lotul de pacienți studiat, sindromul inflamator a fost 
prezent, observându-se modificări semnificative ale valorilor markerilor. 

CRP este o proteină în fază acută eliberată de ficat după debutul inflamației sau 
deteriorarea țesutului. În timpul infecțiilor, CRP are efecte proinflamatorii și antiinflamatorii. 
CRP poate recunoaște și adera la agenții patogeni și la celulele deteriorate și poate media 
eliminarea acestora prin interacțiuni cu celulele inflamatorii și mediatori. Cu toate acestea, 
proteina C-reactivă, de asemenea, împiedică aderarea neutrofilelor la celulele endoteliale, 
inhibă producția de superoxid și crește producția de antagonist al receptorilor IL-1 (IL-1ra). 

În ceea ce privește proteina C reactivă, valorile mai mari de 10 mg/dl au avut o pondere 
de 37,6% din totalul numărului de cazuri, în timp de VSH-ul peste 20mm/h, a avut un procent 
de 40,6% (Fig. 1).  

 

 
Fig.1. Distribuția valorilor markerilor sindromului inflamator  

 
Nivelurile crescute ale procalcitoninei se corelează cu severitatea infecției bacteriene și 

cu încărcarea bacteriană. Procalcitonina pare, de asemenea, să aibe un potențial de 
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diferențiere între infecțiile virale și bacteriene și poate indica prezența suprainfecției 
bacteriene la pacienții cu boli virale. Până în prezent, alături de CRP, procalcitonina a devenit 
cel mai utilizat biomarker în managementul infecției și sepsisului din Europa și, între timp, a 
devenit disponibil și în majoritatea părților lumii. 

La pacienții incluși în studiu, procalcitonina a fost crescută, valori ale acesteia > 10 ng/ml 
fiind decelate la un număr semnificativ de cazuri, respectiv 44,12%. 

  

 
Fig. 2. Distribuția valorilor procalcitoninei 

Presepsina este eliberată în circulație în timpul activării monocitelor pentru a recunoaște 
lipopolizaharidele agenților infecțioși. Activarea cascadei inflamatorii secundare și a 
imunității dobândite stimulează macrofagele mononucleare, neutrofile și celule endoteliale 
pentru a elibera mai multe citokine și molecule de adeziune celulară. Acestea pot declanșa un 
răspuns inflamator sistemic și excesiv și pot activa sistemele de coagulare și fibrinolitice, 
rezultând șoc septic, coagulare intravasculară diseminată și sindromul de disfuncție organică 
multiplă. 

Un șir de studii clinice și meta-analize au fost efectuate cu scop de apreciere a valorii 
diagnostice a presepsinei. Unele au avut ca scop determinarea sensibilității și specificității 
acesteia, altele pentru a compara importanța diagnostică a acestuia cu alti biommarkeri 
utilizați în examinarea sepsisului.  

 În acest studiu, valorile presepsinei au fost crescute, cele mai multe cazuri înregistrate 
având rezultatele mai mici de 950 pg/ml. Un procent semnificativ de 18,25%, a cuprins valori 
foarte mari ale acestui marker, respectiv > 1850 pg/ml. 
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Fig. 3. Distribuția valorilor presepsinei 

În ceea ce privește distribuția formulei leucocitare, s-a putut constata prezența 
leucocitozei asociată cu neutrofilie. Cele mai multe cazuri au fost cu valori cuprinse între 
15.000-20.000/mm3, cu neutrofile < 500 µL într-un procent de 10,59%. 

 

 
Fig. 4. Distribuția formulei leucocitare 

Etiologia sepsisului a fost predominant respiratorie, urmată de etiologia cutanată şi 
urinară, care a predominat la sexul feminin. S-a constat o asociere importantă a 
comorbidităţilor, cele mai numeroase fiind afecţiunile cardiovasculare şi tulburările 
nutriţionale. 
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CONCLUZII  

Prognosticul depinde de momentul diagnosticării sepsisului și începerea tratamentului; 
cu cât mai devreme va fi început tratamentul, cu atât rezultatele vor fi mai bune, cu o scădere 
semnificativă a morbidității și mortalității.  

Strategiile de prevenire a sepsisului trebuie să fie îmbunătățite printr-o bună 
documentare privind recunoașterea cât mai rapidă a semnelor și simptomelor sepsisului și a 
șocului septic, precum și integrarea rezultatelor de laborator și microbiologice, toate acestea 
având ca scop o intervenție terapeutică rapidă și eficientă. 

Antibioterapia în sepsis continuă să reprezinte o problemă importantă prin incidenţa în 
creştere a disfuncţiilor sistemice cu rezultate ireversibile. Creşterea nivelului de informare din 
domeniul terapiei antimicrobiene a impus elaborarea unor ghiduri terapeutice corelate cu 
conceptual actual de „medicină bazată pe dovezi“. Indiferent de ghidul utilizat, procesul 
decizional trebuie individualizat în funcție de comorbidităţile pacientului.  
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: Boala Diareica Acuta; Antibioterapie 

Introducere: Gastroenterocolita acută este una din cele mai frecvente patologii infecţioase în 
populaţia pediatrică reprezentând principala cauză de deshidratare a copilului. Etiologia bolii este 
reprezentată de agenţi virali (Adenovirus, Rotavirus etc.)  sau bacterieni (Salmonella spp, 
Campylobacyer spp, Yersinia, etc) 
Material şi metodă: Am realizat un studiu retrospectiv pe o perioadă de 1 an (1.01.2019-
31.12.2019) în care am analizat foile de observaţie ale pacienţilor internaţi cu diagnosticul de 
Enterocolita/ Gastroenterocolita acută în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf Parascheva” Iaşi. 
Am inclus în studiu 642 copii cu vârsta între 0 şi 7 ani la care s-a evidenţiat prin metode specifice 
agentul etiologic.  
Rezultate: Din totalul de 642 cazuri incluse în studiu în 420 (65.42%) agentul etiologic incrimiat 
a fost Rotavirusul urmat de Campylobacter spp în 135 cazuri (21.02%) , Salmonella spp în 49 de 
cazuri (7.63%), Adenovirusul în 23 de cazuri (3,58%), Clostridium difficile în 9 cazuri, Yersinia 
enterocolitica în 5 cazuri şi 1 caz de Shigella flexneri. 
Pacienţii de gen masculin au depăşit uşor numărul pacienţilor de gen feminin (339 vs 303 / 52.8% 
vs 47.19%). În toate cazurile diareea a fost principalul simptom, urmat de febră în 80,92% din 
cazuri, vărsături în 77.4% şi dureri abdominale. Deshidratarea a fost constatată la toţi pacienţii, 
peste 25% având semne de deshidratare de gradul 2 şi 3. Durata medie de spitalizare a fost de 6.1 
zile cu o durată maximă de 16 zile.  
În principal, tratamentul a constat în reechilibrare hidro-electrolitica şi administrarea de terapie 
simptomatică din categoria antidiareicelor, antispasticelor şi antiinflamatoarelor nesteroidiene. 
Cele mai frecvente antibiotice utilizate au fost într-o proporţie de 76% beta-lactamine şi 
Cefalosporine de generaţia 3; 21 de cazuri au avut asociat şi fluoroquinolone sistemice.  
Toţi pacienţii s-au externat vindecaţi cu excepţia a 3 cazuri care aveau asociate boli grave 
congenitale ( malformaţii cord, sindroame genetice grave). 
Concluzii: Patologia digestive a copilului rămâne o problemă de diagnostic şi terapie inclusiv în 
secolul XXI având largă paletă etiologică, care necesită adesea intervenţie de specialitate imediată. 
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INTRODUCERE 

Gastroenterocolita acută/ Enterocolita acută reprezintă principală cauză de deshidratare 
în populaţia pediatrică (1,2,3). Conform datelor World Health Organisation (WHO), boala 
diareică acută (BDA)  reprezintă cea de a doua cauză de mortalitate la copiii de până în cinci 
ani, fiind responsabilă de decesul a aproximativ 525000 de copii în fiecare an. (4), având cea 
mai mare incidenţă în ţările în curs de dezvoltare.  

Din punct de vedere al etiologiei, BDA este cauzată de virusuri, bacterii şi foarte rar de 
paraziţi (5-7) . (Tabel 1) Modul de transmitere a bolii este fecal-oral fie prin alimente sau apă 
contaminate sau prin contact direct sau indirect cu o persoană infectată (6,7).  

Incidenţa gastroenteritei acute este influențată de climă şi de sezon. Alţi factori care 
cresc riscul de apariţie a bolii sunt colectivităţile şi condiţiile de viaţă sărace, cu salubritate 
redusă. 

TABEL 1 
Agenţi etiologici ai BDA (5-7) 

Virusuri  (~70%) Rotavirus, Norovirus, Adenovirus, Enterovirus 
Bacterii (~ 10-20%) Campylobacter jejuni, Salmonella spp., Shigella, Yersinia enterocolitica, 

Escherichia coli (enteropatogen si enterotoxigen), Clostridium difficile, 
Vibrio cholerae 

Protozoare (< 10%) Giardia lamblia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Dientamoeba 
fragilis, Blastocystis hominis 

Helminti Strongyloides stercoralis 

 

De asemenea, există o uşoară predispoziţie a agenţilor etiologici în funcţie de vârstă.(8) 

TABEL 2 
Cei mai frecvenţi agenţi etiologici în funcţie de vârstă (8) 

>1 1-4 ani >5 ani 
Rotavirus Rotavirus Campylobacter  

Adenovirus Adenovirus Salomonella spp 

Norvirus  Norvirus  Rotavirus 

Salmonella spp Salmonella spp  
 Campylobacter 

Yersinia  
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 În patogenia BDA de etiologie bacteriană se disting următoarele momente succesive, 
comune: 1) ingestia bacteriei cauzale în doza infectantă; 2) depăşirea barierei gastro-
intestinale; 3) multiplicare în lumenul intestinal; 4) aderarea la enterocite printr-un factor de 
colonizare. 

Există 3 tipuri de infecţii enterale: 

1. Tip I - Prin mecanism neinflamator fiind caracterizeta prin pierderea unui 
volum mare de apă şi electroliţi în absenţa leucocitelor în scaun.  

2. Tip II ce se caracteriza prin distructie inflamatorie a mucoasei ileale sau colice, 
producând o afecţiune dizenteriformă 

3. Tip III  ce se caracterizează prin penetrarea mucoasei intacte până la sistemul 
reticuloendotelial, procesul fiind localizat la nivelul intestinului subţire distal cel 
mai frecvent fiind  produsă de Salmonella typhi şi Yersinia enterocolitica.  (9) 

Prinicipala simptomatologie a BDA de cauza infecţioasă este reprezentat de apariţia a 
mai mult de 3 scaune diareice pe zi după o  perioadă de incubaţie relativ scurtă, la care se pot 
asocia durerile abdominale, greaţă, inapetenta şi febră. (5) 

Diagnosticul are la baza elemente epidemiologice, clinice şi de laborator. Diagnosticul 
epidemiologic se face în urma unei anamneze complete şi corecte. Diagnosticul clinic are ca 
şi obiective orientarea etiologică pe baza datelor clinice şi presupune efectuarea anamnezei, a 
examenului clinic şi coroborarea cu datele paraclinice (hemograma, probele biochimice, 
sindromul biologic inflamator, examenul materiilor fecale – coprocitograma, coprocultura, 
determinarea antigenelor specifice). 

MATERIAL ŞI METODĂ  

Am realizat un studiu retrospectiv pe o perioadă de 1 an (1.01.2019-31.12.2019) în care 
am analizat foile de observaţie ale pacienţilor internaţi cu diagnosticul de Enterocolită/ 
Gastroenterocolită acută în Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf Parascheva” Iaşi.  

Am inclus în studiu 642 copii cu vârsta între 0 şi 7 ani la care s-a evidenţiat prin metode 
specifice agentul etiologic. Pacienţii care s-au prezentat în triaj dar nu au fost internaţi şi 
pacienţii a căror agent etiologic nu a fost precizat nu au fost incluşi în studiu. 

REZULATE  

Lotul studiat a cuprins 642 de copii între 0 şi 7 ani, cu o medie de vârstă de 1.21 ani, 
majoritar din mediul urban ( 59,19% vs 40,81%) cu o uşoară preponderenţă a genului 
masculin (339 vs 303 / 52.8% vs 47.19%). 
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 Principalul agentul etiologic incrimiat în lotul de pacienţi studiat,  a fost Rotavirusul, 
acesta fiind identificat în 420 de cazuri (65.42%) , urmat de de Campylobacter spp în 135 
cazuri (21.02%).  

Într-un procent sub 10 % din cazuri, au fost decelate Salmonella spp în 49 de cazuri 
(7.63%) , Adenovirusul în 23 de cazuri (3,58%), Clostridium difficile în 9 cazuri, Yersinia 
enterocolitica în 5 cazuri şi 1 caz de Shigella flexneri. 

 

 
Fig.1. Distribuţia cazurilor în funcţie de agentul etiologic  

Din punct de vedere al simptomatologiei, diareea a fost principalul simptom, fiind 
prezentă în toate cazurile, urmat de febră (505 cazuri/ 80,92%) ,vărsături (483 cazuri/ 77,40) 
şi dureri abdominale (450 cazuri /72,11%).  

420135

4…

23 9 5 1

Rotavirus

Campylobacter spp.

Salomonella spp.

Adenovirus

Clostridium difficile

Yersinia enterocolitica

Shigella flexneri



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
170 

 
Fig.2. Simptomatologia la prezentare 

Deshidratare a fost constatată la toţi pacienţii , 73,55% (459 pacienţi) având un sindrom 
de deshidratare de grad I , 20,70% (127 pacienţi) sindrom de deshidratare de gard II, iar restul 
de 6.08% sindrom de deshidratare de grad III.  

Tratamentul a constat,  în principal,  în reechilibrare hidro-electrolitica, administrarea 
intravenoasă fiind necesară la toţi pacienţii internaţi, iar managerierea simptomatologiei fiind 
făcută cu antidiareice, antispastice şi antiinflamatoare nesterioidiene. 

Tratamentul antibiotic a fost făcut conform antibiogramei iar în 76% din cazuri au fost 
utilizate Cefalosporinele de generaţie 3 şi beta-lactaminele. De asemenea, în 21 de cazuri a 
fost necesară administrarea şi de fluoroqinolone sistemice.  

Durata medie de spitalizare a fost de 6.1 zile cu o durată maximă de 16 zile iar rata de 
fatalitate a fost de 0.46%, fiind vorba de 3 cazuri care aveau asociate boli grave congenitale 
(malformaţii cord, sindroame genetice grave).  

DISCUŢII 

Infecţia cu Rotavirus este cea mai frecventă cauza de gastroenterocolită acută şi 
reprezintă o problemă de sănătate publică în toate ţările lumii. La nivel mondial se estimează 
că apără 125-258 milioane de îmbolnăviri în fiecare an (9,10) 

Literatura de specialitate precizează că în aproximativ 70% din cazuri, BDA este cauzată 
de virusuri. Cel mai frecvent agent etiologic este Rotavirusul,( 11) date confirmate şi de studiul 
nostru în care 65,42 % din cazurile internate au avut ca agent cauzal Rotavirusul.  

Introducerea vaccinării în anul 2006 a dus la scăderea drastică a cazurilor grave cu 
procente de până la 90% (12).  
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În ultimii ani, incidenţa infecţiilor cu Campylobacter a depăşit incidenţa infecţiilor 
produse Salmonella şi Shigella (13), acesta fiind unul din agenţii patogeni de sorginte 
alimentară fiind cel mai frecvent încriminat în ultimile decade (14). De asemenea, studiile 
arată ca BDA cu Salmonella spp. pe locul 2 în topul celor mai fecvente infecţii bacteriene 
intenstinale.(5-7) 

Majoritatea cazurilor de enterocolită acută cu Campylobacter spp. sunt autolimitante, 
elementul de bază al terapiei fiind constituit de refacerea echilibrului hidro-electrolitic, 
terapia antibiotică fiind rezervată formelor hemoragice(15). Profilaxia se referă la măsurile 
sanitare şi de ingiena colectivă şi personală , la prepararea termică adecvată a alimentelor de 
origine animală, pasteurizarea laptelui şi clorinarea apei, proceduri ce distrug Campylobacter 
spp. 

Salmonelozele sunt infecţii cosmopolite transmise alimentar, aproape jumătate din 
toxiinfecţiile alimentare fiind determinate de salmonele nontifice, în mici focare epidemice. 
Perioada de incubaţie şi sevritatea bolii sunt direct proporţionale cu numărul de genrmeni 
ingeraţi.  

În studiul nostru, rezultatele arată că Campylobacter spp. a fost principala cauză de BDA 
de cauză bacteriană, fiind decelat în materiile fecale a 135 de cazuri (21.02%),  urmat de 
Salomonella spp. în 7.63% din , date ce sunt în concordanţă cu cele din litreratura.  

Procentul cel mai mic de cazuri este reprezentat de infecţia cu Yersinia enterocolitica la 
9 pacienţi şi un caz cu Sigella flexneri. 

Principala măsură terapeutică în tratamentul diareei este reprezentată de rehidratare şi 
reechilibrare hidro-electrolitica şi acido-bazica. În scopul reducerii duratei bolii, se pot utiliza 
diosmectina, probiotice (16,17) antitermice şi antiemetice, fiind total contraindicată medicaţia 
antipersitaltica (18). Terapia cu antibiotice are indicaţii limitate fiind rezervată cazurilor cu 
evoluţie nefavorabilă, fără autolimitare.  

În principal, tratamentul pacienţilor incluşi în studiu a constat în reechilibrare hidro-
electrolitica şi administrarea de terapie simptomatică din categoria antidiareicelor, 
antispasticelor şi antiinflamatoarelor nesteroidiene, tratamentul antibiotic fiind efectuat în 
conformitate cu rezultatele antibiogramei.  

Concluzii 

Patologia digestivă a copilului rămâne o problemă de diagnostic şi terapie inclusiv în 
secolul XXI având largă paletă etiologică, care necesită adesea intervenţie de specialitate 
imediată. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: copil, meningită, Mycobacterium tuberculosis 

Prezentăm cazul unui copil în vârstă de 9 ani întors din Italia cu schemă de vaccinare incompletă, 
care se internează la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti, secţia Pediatrie Generală pentru 
dureri abdominale difuze şi inapetenţă, fiind tratat cu Ampiplus timp de 2 zile. Apariţia de cefalee, 
fotofobie, greţuri, vărsături alimentare, somnolenţă motivează transferul la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Bacău, secţia Boli Infecţioase, unde se suspicionează o meningită virală (LCR clar cu 
pleiocitoză redusă, predominanţă limfocitară, hipoglicorahie şi hipoclorurorahie uşoară) şi tratat 
cu antiedematoase cerebrale. După 3 zile, copilul devine febril, cu cefalee accentuată, halucinaţii 
vizuale, parestezii hemifacies şi membrul superior drept. La a doua puncţie lombară se decelează 
pleiocitoză şi proteinorahie în creştere, scăderea semnificativă a glico- şi clorurorahiei. Se iniţiază 
tratament cu antituberculoase, sub care evoluţia a fost nefavorabilă cu: disartrie, tulburări de mers 
şi de echilibru, cu leziuni capsulo-talamice şi hidrocefalie moderată, otomastoidită dreaptă, 
sinuzită maxilară stângă la examenul computer tomograf cranio-cerebral și infiltrat interstiţial 
bilateral pe radiografia pulmonară. Se transferă la Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva”, 
Iaşi, unde se decelează aceleaşi modificări ale LCR cu ADN Mycobacterium tuberculosis şi ulterior 
cultură BK pozitive, teste de inflamaţie cu valori crescute și modificări radiologice pulmonare 
sugestive pentru o tuberculoză pulmonară. S-a continuat terapia antituberculoasă, la care s-a 
asociat Meropenem (17 zile) și Dexametazonă, cu evoluţie trenantă, dar favorabilă clinic şi 
paraclinic. Se externează după 52 zile de spitalizare, fiind ulterior preluat de reţeaua de 
Pneumoftiziologie. 

 
ABSTRACT 

ACUTE MENINGITIS IN A 9-YEAR-OLD CHILD RETURNED FROM ITALY - 
CLINICAL CASE 

Keywords: child, meningitis, Mycobacterium tuberculosis 

We present the case of a 9-year-old child returned from Italy with an incomplete vaccination 
schedule, who is hospitalized at the Moinesti Municipal Emergency Hospital, Pediatrics 
Departament, for diffuse abdominal pain and loss of appetite, being treated with Ampiplus for 2 
days. The occurrence of headache, photophobia, nausea, vomiting and drowsiness motivates the 
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transfer to Bacau County Emergency Hospital, Infectious Diseases Department, where viral 
meningitis is suspected (clear cerebrospinal fluid with reduced pleocytosis, predominance of 
lymphocytes, hypoglycorrhachia and low levels of chlorine in the CSF), as a result he is treated with 
anti-edema cerebral drugs. After 3 days, the child becomes feverish with severe headache, visual 
hallucinations, hemifacial and right upper limb paresthesia. At the second lumbar puncture, 
pleocytosis and increasing proteinuria are detected and a significant fall of glucose and chlorine in 
the cerebrospinal fluid. Treatment with tuberculostatics is initiated, under which the evolution was 
unfavorable with dysarthria, gait and balance disorders with capsulo-thalamic lesions and 
moderate hydrocephalus. Also, right otomastoiditis, left maxillary sinusitis on cranial computed 
tomography examination and bilateral interstitial infiltrate on chest X-ray. He is transferred to 
"Sfanta Parascheva” Clinical Hospital for Infectious Diseases, Iasi , where the same changes in the 
cerebrospinal fluid with Mycobacterium tuberculosis DNA and later positive culture of Koch's 
Bacilllus are detected, as well as inflammation tests with high values and pulmonary radiological 
changes suggestive for a pulmonary tuberculosis. Antituberculous therapy was continued, which 
was combined with Meropenem (17 days), Dexamethasone, with a persistent evolution, but 
clinically and paraclinically favorable. He was discharged after 52 days of hospitalization, being 
later taken over by the Pneumophtisiology Departament. 
  

 
INTRODUCERE 

Meningita tuberculoasă la copil are o frecvență scăzută, dar este asociată cu un potențial 
sechelar major şi o mortalitate crescută.  

Datele publicate de OMS arată faptul că, anual, apar aproximativ 500.000 cazuri de 
tuberculoză la copil, cu afectare extrapulmonară în 20-30% din cazuri. Sugarii şi copiii 
infectați cu HIV dezvoltă adesea forme severe, precum TBC diseminată sau meningită TBC. 
[1, 2] 

Meningita tuberculoasă se manifestă cu simptomatologie nespecifică în stadiul iniţial, 
fiind adesea diagnosticată tardiv, atunci când leziunile cerebrale ireversibile sunt deja 
instalate. 

Din acest motiv, un diagnostic precoce şi un management corect al acestei infecții este 
deosebit de important. 

PREZENTARE DE CAZ 

Prezentăm cazul copilului VMC în vârstă de 9 ani, de sex masculin, întors din Italia care 
se internează la Spitalul Moinești, pentru: inapetență, dureri abdominale difuze, paloare 
tegumentară. După 4 zile de spitalizare, pacientul acuză cefalee frontală, fotofobie, 
somnolență, otoree dreaptă, sindrom emetizant şi dureri abdominale difuze, care nu au cedat 
la schema de perfuzie endovenoasă cu Metoclopramid, Dexametazonă, No-Spa și Ampiplus, 
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aspect care motivează transferul la Spitalul Județean de Urgență Bacău, Secția Boli 
Infecțioase, unde s-a suspicionat o meningită virală. 

Puncția lombară a evidențiat un LCR clar, cu pleiocitoză redusă, cu predominanță 
limfocitară (55% Ly), hipoglicorahie (42,55 mg/dl) și hipoclorurorahie ușoară (114,49 
mEq/L). 

Apariția febrei (T max=39 grade C) la 3 zile de tratament sub antiedematoase cerebrale, 
cu cefalee marcată, halucinații vizuale, parestezii la nivelul hemifaciesului si membrului 
superior drept, impune repetarea puncției lombare, cu decelarea de LCR clar, cu pleiocitoză 
și proteinorahie în creștere (530 mg/L), cu scăderea semnificativă a glicorahiei (22,48 mg/dl) 
și a clorurorahiei (110,29 mEq/L).  

După consult pneumoftiziologic, s-a inițiat tratament empiric cu antituberculoase în 
cvadruplă asociere 7/7, deşi aspectul radiologic (infiltrat interstițial bilateral), respectiv al CT 
craniocerebral (leziuni ischemice capsulo-talamice, hidrocefalie moderată, otomastoidită 
dreaptă, sinuzită maxilară stângă), nu au pus în evidență leziuni sugestive pentru bacilul Koch 
(BK).  

Datorită evoluției clinice nefavorabile cu apariția de disartrie, redoare de ceafă, tulburări 
de mers și de echilibru după 5 zile de tratament cu antituberculoase: Izoniazida (HIN) 100 
mg, Rifampicină (RIF) 200 mg, Pirazinamidă (PZN) 500 mg și Etambutol (ETB) 400 mg, se 
decide transferul în ziua 14 de boală către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ,,SP”, Iași. 

Examenul clinic la internare a pus în evidență o stare generală sever influențată, febră 
(T=38,2 grade C) și absența semnelor de focalizare neurologică. Pacientul era conștient, 
orientat temporo-spațial, bradilalic și bradipsihic cu facies încercănat, privirea plafonată cu 
ptoză palpebrală stângă și absența deficitului auditiv. Tegumentele erau palide, curate, 
tonusul muscular scăzut, cu parestezii la nivelul hemifaciesului și membrului superior drept, 
cu sindrom de contractură meningeană. La examenul obiectiv al aparatului respirator, 
toracele era normal conformat, cu excursii costale simetrice bilateral, murmur vezicular 
înăsprit bazal bilateral, fără raluri supraadăugate. Copilul era echilibrat hemodinamic, cu o 
frecvență cardiacă de 96 bpm, zgomote cardiace ritmice și fără sufluri supraadăugate. 
Examenul obiectiv al aparatului digestiv pune în evidență un abdomen suplu, nedureros 
spontan și la palparea profundă, tranzit intestinal și micțiuni fiziologice. 

Din datele anamnestice obținute de la mama acestuia, reiese faptul că pacientul provine 
dintr-o familie cu patru copii, nu prezintă antecedente heredo-colaterale, fiind născut la 
termen, în Italia, cu schemă de vaccinare tardivă și incompletă, nefiind în evidență cu boli 
cronice. 
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Profilul biologic de la internare a evidențiat un sindrom inflamator prezent (VSH=90 
mm/h, CRP=8,84 mg/L), iar examenul radiologic a relevat câteva opacități micronodulare 
perihilar bilateral, respectiv o opacitate neomogenă de intensitate foarte slabă la nivel de lob 
superior stâng. 

S-a continuat terapia antituberculoasă, la care s-a asociat Meropenem 2,25 g/zi iv și 
Dexametazonă 6 mg/zi. Reapariția febrei în a 5-a zi de spitalizare, menținerea tulburărilor de 
echilibru și a dificultății de cooperare, a impus efectuarea celei de-a 3-a puncții lombare cu 
prelevare de LCR de aspect clar și scăderea numărului de elemente nucleate (44 ecn/mmc), 
cu predominanta limfocitelor în creștere (85% Ly) și normalizarea glicorahiei (53 mg/dl). 

Examenul PCR din LCR efectuat la laboratorul de Biologie Moleculară al Spitalului 
nostru, a fost pozitiv pentru ADN Mycobacterium tuberculosis, fără rezistență la Rifampicină. 

Consultul ORL a obiectivat prezența otoreei la nivelul urechii drepte, cu perforație 
mezotimpanică și rinoadenoidită cronică, iar al doilea examen CT craniocerebral a evidențiat 
un chist arahnoidian temporo-insular stâng și sinuzită cronică maxilară stângă.  

După 15 zile de spitalizare și tratament, s-a observat o evoluție clinică lent favorabilă, cu 
persistența sindromului inflamator (VSH=60 mm/h, CRP=12,46 mg/L) și instalarea 
sindromului de hepatocitoliză (TGP=81 UI/L, TGO=79 UI/L, BT=0,21 mg/dl), interpretat ca 
posibilă reacție adversă medicamentoasă. 

După 17 zile de antibioticoterapie cu Meropenem, antituberculoase și Dexametazonă, 
starea generală s-a degradat brusc cu algii, hiperestezie cutanată la nivelul membrelor 
inferioare și apariția subfebrilității (T=37,5 grade C), motiv pentru care s-a efectuat cea de-a 
4-a puncție lombară cu extravazare de LCR clar (46 ecn/mmc), proteinorahie și glicorahie cu 
valori normale. 

Prin urmare, se externează după 52 de zile de spitalizare cu stare generală ameliorată, 
afebril, fără sindrom de contractură meningeană, ptoză palbebrală remisă, cu recuperare 
neuromusculară și cognitivă, apetent cu curbă ponderală ascendentă. Din punct de vedere 
biologic, consemnăm normalizarea testelor de citoliză hepatică (TGP=11 UI/L, TGO=17 
UI/L), sindrom inflamator în scădere (VSH=49 mm/h) și absența modificărilor pleuro-
pulmonare la examenul radiologic. 

La 5 săptămâni de la însămânțarea LCR, s-au observat culturi cu bacili acido-alcoolo-
rezistenți.  

Ulterior, pacientul a fost luat în evidenţă de Spitalul de Pneumoftiziologie, Bacău pentru 
continuarea terapiei antituberculoase.  
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DISCUȚII 

Lucrarea de față prezintă un caz de meningită tuberculoasă apărută la un copil în vârstă 
de 9 ani întors din Italia. Semnificația acestui detaliu epidemiologic este importantă, deoarece 
copilul a fost vaccinat incomplet şi tardiv, iar schema sa de vaccinare nu a inclus vaccinul BCG, 
aspect constatat după reluarea repetată şi insistentă a anamnezei cu mama acestuia.  

Diagnosticul de certitudine a fost stabilit, de asemenea, tardiv (după un periplu în alte 
două servicii medicale), fapt datorat, pe de o parte, nespecificității simptomatologiei la debut 
și asocierii altor două afecțiuni bacteriene (otită supurată şi sinuzită maxilară), iar pe de altă 
parte, aspectului necaracteristic al radiografiei pulmonare inițiale (infiltrat interstițial 
perihilar), precum şi al modificărilor din LCR. Aceste dificultăți de diagnostic au fost 
semnalate de mulți alți autori, tabloul clinic al meningitei tuberculoase la copil putând să 
mimeze variate afecțiuni datorate unor infecții virale, bacteriene sau fungice. 

În plus, manifestările clinice ale acestei infecții la copil sunt diferite de cele ale adultului, 
aparent cu o mortalitate mai redusă, dar cu un risc crescut de complicații neurocognitive.[3] 
Diferențe privind simptomatologia clinică s-au înregistrat, de asemenea, la copiii vaccinați 
BCG comparativ cu cei nevaccinați, în sensul unei prevalențe crescute a tulburărilor de 
conştiență şi a deficitelor neuro-cognitive, precum şi a pleiocitozei din LCR mai redusă la 
ultima categorie. 

 Evoluția mai bună la copiii vaccinați BCG ar putea fi explicată, în parte, printr-un 
răspuns imun celular superior la infecție, fapt care se reflectă printr-o celularitate crescută în 
LCR.[5]  

În ceea ce priveşte radiografia pulmonară, se apreciază faptul că jumătate dintre copiii 
cu meningită tuberculoasă prezintă modificări radiologice sugestive de tipul opacităților 
miliare, chiar şi în stadiul trei de boală. 

OMS recomandă utilizarea Xpert MTB/RIF [4] pentru testarea LCR ca test diagnostic 
inițial pentru copiii cu suspiciune de meningită tuberculoasă. Acest test nu este însă disponibil 
în toate serviciile medicale. Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva”, Iaşi, 
cu acest aparat a permis stabilirea diagnosticului de certitudine încă de la internarea în clinică.  

Copilul din prezentarea noastră, nevaccinat BCG, a avut un debut insidios şi o evoluție 
trenantă chiar după inițierea terapiei antituberculoase clasice (HIN, RIF, ETB, PZN) cu 
apariția relativ precoce a deficitului neurologic şi a complicațiilor (hidrocefalie, leziuni 
ischemice cerebrale), evidențiate la examenul CT cranio-cerebral. 
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Rolul benefic al introducerii corticosteroizilor în tratamentul acestui caz de meningită 
tuberculoasă pentru o perioadă de aproximativ 2 luni a fost evident, cu o ameliorare clinică şi 
paraclinică semnificativă. Prasad şi colaboratorii au arătat că terapia corticoidă reduce 
mortalitatea cu 25% atât la copii, cât şi la adulți.[6] 

CONCLUZII 

Meningita tuberculoasă rămâne o problemă de sănătate publică ȋn ȋntreaga lume şi ȋn 
special ȋn țările ȋn curs de dezvoltare. Vaccinarea BCG a copiilor la naştere, cât şi 
recunoaşterea precoce a simptomatologiei clinice, efectuarea de investigații specifice din 
stadiul incipient al bolii şi inițierea imediată a terapiei antituberculoase, ar putea contribui la 
reducerea morbidității şi ameliorarea prognosticului sechelar al acestei boli. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: interacțiuni medicamentoase, antibiotice, infecții, farmacocinetică 

Interacțiunile medicamentoase reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze de erori medicale, în 
special la pacientul geriatric sau la pacienți cu multiple comorbidități, datorită polipragmaziei. 
În prezent, antibioticele constituie un grup de medicamente foarte frecvent prescris în practica 
medicală. In patologia infecțioasă, asocierea antibioticelor este recomandată pentru obținerea 
unui răspuns terapeutic. Totuși, efecte nedorite, uneori chiar amenințătoare de viață, pot să apară 
datorită interacțiunilor dintre antibiotic și alte medicamente. Aceste interacțiuni pot fi 
farmacocinetice (absorbtie, la nivelul diferiților transportori, cel mai frecvent în procesul de 
metabolizare - la nivelul izoformelor citocromului hepatic) sau farmacodinamică. Particularitățile 
farmacocinetice ale medicametelor la pacientul cu infecții severe sau sepsis pot agrava efecte 
nedorite secundare asocierii antibioticelor/ antifungicelor (de exemplu reducerea eficacității 
linezolid în infecțiile produse de Staphylococcus aureus meticilino - rezistent în cazul asocierii 
rifampicinei) sau a interacțiunilor cu alte clase de medicamente (reducerea eficacitatii 
caspofunginei în asociere cu dexametazona). 
Ințelegerea mecanismelor farmacologice și aplicarea lor în practica medicală este esențială în 
managementul multidisciplinar medical pentru a gestiona eficient riscul asociat interacțiunilor 
medicamentoase în patologia infecțioasa astfel ca impactul terapeutic asupra pacientului să fie cu 
rezultat benefic susținut.  

 

INTRODUCERE  

Polipragmazia este frecventă în practica medicală curentă și are un risc ridicat pentru 
interacțiuni medicamentoase. Astfel de interacțiuni relevante clinic apar atunci când 
eficacitatea sau siguranța unui medicament este modificată prin administrarea concomitentă 
a unui alt agent farmacologic. Consecințele interacțiunilor medicamentoase pot fi fie benefice 
(dacă interacțiunea are ca rezultat o eficacitate terapeutică crescută sau un risc redus de reacții 
adverse) sau dăunătoare (dacă duce la scăderea eficacității sau la creșterea riscului de reacții 
adverse ale unuia sau mai multor medicamente administrate) (1). Pe baza mecanismelor lor, 
interacțiunile medicamentoase pot fi clasificate în farmacocinetice sau farmacodinamice. În 
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prezent, nu există un consens în literatura de specialitate privind terminologia corectă a 
interacțiunilor medicamentoase. Acestea sunt încadrate fie ca „eveniment advers”, însă unii 
autori le consideră ca o eroare de medicați sau eșec în monitorizarea unei terapii 
medicamentoase. Principalii factori de risc care contribuie la apariția interacțiunilor 
medicamentoase nedorite sunt legați de pacienți (vârsta, patologia concomitentă și 
polifarmacia), legați de medicamente (inhibitori sau inductori enzimatici, doza, interval 
terapeutic) și de prescripția medicală (2). În pofida recomandărilor pentru utilizarea rațională 
a antibioticelor, acestea constituie și în prezent una din clasele cel mai frecvent prescrise în 
practica medicală curentă, cu o prevalență de până la 20 – 40% (3). Incidența efectelor 
nedorite ale antibioterapiei este semnificativ crescută la anumite categorii cu risc, precum 
pacienții vârstnici la care, modificările farmacocinetice datorate procesului de senescență 
sunt responsabile de interacțiuni medicamentoase cu impact clinic. Reacțiile adverse asociate 
antibioterapiei sunt mult mai frecvente în comparație cu alte clase de medicamente 
(antidepresive, antipsihotice), iar interacțiunile medicamentoase cu risc sunt consecințe 
frecvente ale polipragmaziei la acești pacienți (4, 5).  

INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE FARMACOCINETICE  

Interacțiunile farmacocinetice apar la nivelul locurilor de absorbție, distribuție, 
metabolism sau excreție a unui medicament și / sau a metabolitului acestuia și pot fi stabilite 
și cuantificate prin măsurarea concentrațiilor plasmatice, respectiv prin monitorizare 
terapeutică a medicamentului. In cazul antibioticelor injectabile utilizate în tratamentul 
infecțiilor severe, dispozitia este procesul farmacocinetic care dicteaza si raspunsul terapeutic, 
precum și interacțiunile medicamentoase. Distribuția este influențată de proprietățile 
medicamentui (în special solubilitatea), precum și de factori fiziologici si fiziopatologici 
individuali. Prin capacitate limitată de a traversa membranele celulare, moleculele hidrofile 
(aminoglicozide, beta-lactamine, glicopeptide sau colistin) sunt distribuite extracelular si 
eliminate renal, în timp ce moleculele lipofile (fluorochinolone) au o bună distribuție in 
organism și sunt eliminate hepatic. Alterările fiziopatologice din infecțiile severe conduc la 
modificări ale dispozitiei antibioticelor, cu o creștere a concentrației și risc de toxicitate pentru 
moleculele hidrofile și lipofile sau invers, reducerea concentratiei de molecule hidrofile și risc 
de subdozare secudar creșterii volumului de distribuție și alterării eliminării) (tabel I) (6, 7). 
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TABEL I 
Modificări farmacocinetice în sepsis 

Modificare fiziopatologică  Modificare 
farmacocinetică  

Management clinic  

↓albumina serică  Transport  Monitorizarea reacțiilor adverse  

↑ volemia  ↑ volum de distribuție  Creșterea dozelor  

↓ funcția renală  ↓ eliminare renală  Ajustarea dozelor, monitorizarea 
interacțiunilor (la nivel renal) 

↓ hepatică  ↓ eliminare hepatică  Ajustarea dozelor, monitorizarea 
interacțiunilor (la nivel hepatic) 

 

Alterarea metabolizării hepatice a medicamentelor este probabil cel mai cunoscut 
rezultat al interacțiunilor medicamentoase, interesând mai ales izoformele 2D6 și 3A4 ale 
citocromului P450. Antibioticele (macrolide, rifampicina, trimetoprim, etc) pot induce sau 
inhiba metabolismul hepatic al altor medicamente, ceea ce poate duce la interacțiuni 
semnificative clinic medicament. In plus, inhibitori de beta – lactamaza (tazobactam, 
avibactam) au efect inhibitor, respectiv inductor asupra diferitelor izoenzime (8). În general, 
inhibarea metabolizării medicamentelor are loc rapid, în câteva ore, în timp ce inducerea 
metabolizării medicamentului necesită zile pentru a deveni clinic semnificativ. Câțiva factori 
pot afecta metabolismul medicamentelor, incluzând polimorfismul genetic sau dozele 
administrate. În plus, procesul infecțios și citokine proinflamatorii (IL-1, IL-6, factor de 
necroza tumorală) suprimă activitatea enzimatică a izoformelor citocromului (1A1, 1A2, 2E1) 
cu până la 80% (9). Rolul interacțiunilor în procese metabolice de fază 2 sunt incomplet 
cunoscute. Reducerea biodisponibilității moxifloxacinei cu până la 30% în cazul asocierii de 
rifampicină ar putea fi rezultat al efectului inductor al rifampicinei asupra proceselor de 
glucuronidare / sulfatare a fluorochinolonei (10).  

Interacțiunile farmacocinetice ale antibioticelor la nivelul membranelor celulare au, de 
asemenea, importanță clinică deosebită. Transportorii sunt încadrați în clasa ABC (ABC 
binding cassette, având ca reprezentant glicoproteina P), respectiv SLC (solute carriers, care 
include diferite subclase de proteine implicate în dispoziția medicamentelor; transportori ai 
anionilor organici OAT, anorganici OATP, OCT, MATE, etc.) și sunt responsabili pentru 
transportul activ sau facilitat al moleculelor transmembranar (11). Transportorii pot fi 
inhibați competitiv sau necompetitiv prin mecanism similar cu al citocromului. Glicoproteina 
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P este prima proteină identificată și caracterizată, fiind responsabilă pentru transportul a 
numeroase clase de medicamente (antibiotice, antivirale, atitumorale, antihipertensive, 
neuroleptice, antiepileptice, etc). Implicată în absorbția, distribuția la nivel cerebral sau 
traversarea barierei feto – placentare a medicamentelor, glicoproteina P poate fi locul unor 
interacțiuni medicamentoase cu impact clinic deosebit (mai ales pentru medicamente cu 
indice terapeutic redus) (tabel 2) (12, 13).  

Transportorii organici ai anionilor (OAT) sunt molecule mici, hidrofile identificate la 
nivel hepatic și renal. Substrat pentru antibiotice beta – lactamice, antiretrovirale, 
antiinflamatoare nesteroidiene, OAT este considerat principalul transportor responsabil de 
excreția medicamentelor, cu importanță deosebită pentru interacțiuni medicamentoase (tabel 
II) (14, 15).  

TABEL II 
Interacțiuni medicamentoase la nivelul transportorilor (14, 15, 16) 

Transportor  Substrat   Inhibitori  
Glicoproteina P  Antibiotice (macrolide, tetraciclina, 

doxiciclina, levofloxacin) 
Antiretrovirale  
Corticosteroizi (hidrocortizon, 
dexametazona, metilprednisolon) 
Antitumorale, imunosupresoare  
Digoxin, beta – blocante  

Eritromicina, claritromicina  
Cefoperazona, ceftriaxona 
Ketoconazol, itraconazol  
Verapamil, nifedipina, diltiazem  
Tamoxifen  
Chinidina 
Ciclosporina  

OATP Levofloxacin,  
Benzilpenicilina  
Antiretrovirale  
Rifampicina  
Statine, metotrexat, digoxin, etc  

Eritromicina  
Ketoconazol  
Statine  
Bioflavonoizi  

OAT  Tetraciclina  
Valaciclovir  
Antiretrovirale, etc 

Probenecid 
Piperacilina  

OCT  Aciclovir  
Antiretrovirale, etc 

 

 

INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE FARMACODINAMICE  

Interacțiunile farmacodinamice dintre medicamente se clasifică în sinergice sau aditive 
terapeutice, sinergice toxice, antagonice și indirecte (17). Asocierile sinergice de antibiotice 
sunt recomandate ca tratament empiric în infecțiile severe cu risc pentru germeni 
multirezistenți. Pentru stabilirea unei scheme terapeutice optime, trebuie de avut in vedere 
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însă profilul de siguranță al antibioticelor, cu efecte toxice directe la nivel de organ, de cele 
mai multe ori potențate de statusul deprimat al organismului (insuficiența renală) sau 
tratamentul de suport asociat (7).  

Nefrotoxicitatea  

Boala renală acută este frecventă la pacientul cu sepsis, însă de multe ori aceasta poate 
fi și o consecință a nefrotoxicității indusă medicamentos. Dintre antibiotice, aminoglicozidele, 
vancomicina, colistin au cel mai mare potențial nefrotoxic. Vancomicina, utilizată în infecțiile 
severe cu germeni multirezistenți, are un risc de boală renală acută de 5 – 7% (18). 
Glicopeptidul activează mecanismele de stress oxidativ cu creșterea producției de radicali 
liberi de oxigen, reducerea activității antioxidative a superoxide – dismutazei și catalazei, 
creșterea producției de caspaze 6 și 9 care stau la baza apoptozei celulară (19). Riscul 
nefrotoxic asociat vancomicinei este semnificativ crescut la pacienții cu infecții severe care 
necesită doze mari de antibiotic (fiind dependent de concentrație), boli renale pre – existente 
sau alte comorbidități sau asocierea cu alte medicamente cu potential nefrotoxic (20, 21). La 
pacienții cu infecții severe sau sepsis, vancomicina se asociază frecvent cu antibiotice active 
asupra Pseudomonas aeruginosa, îndeosebi Piperacilina – Tazobactam. Deși considerată a 
avea cel mai scăzut potential nefrotoxic dintre beta – lactamine, Piperacilina – Tazobactam 
poate produce nefrite interstițiale potențând astfel efectul nefrotoxic al vancomicinei (nefrite 
interstițiale, necroză tubulară acută) cu o creștere a incidenței bolii acute renale de 
aproximativ 3 ori (22, 23). Pentru scăderea riscului de nefrotoxicitate indusă de asocierea de 
antibiotice, Watkins și colab (2017) au propus următorul ca management terapeutic: evitarea 
asocierii medicației nefrotoxice; evitarea dozelor crescute de vancomicină și ajustarea dozelor 
în funcție de concentrația plasmatică, hidratare corespunzătoare, monitorizarea continuă a 
funcției renale, utilizarea alternativelor terapeutice pentru vancomicină (daptomicină sau 
linezolid), respectiv piperacilină + tazobactam (cefepimă sau carbapeneme anti – 
Pseudomonas) (24).  

Sindromul QT prelungit  

În ultimele luni ale acestui an, literatura mondială de specialitate a acordat un interes 
deosebit siuranței în administrare a macrolidelor (respective azitromicinei), datorită 
potențialului aritmogen asociat. Diferiți factori non – farmacologici și medicamentoși sunt 
asociați cu un risc ridicat pentru această tulburare de repolarizare care conduce la aritmii 
ventriculare severe (torsada vârfurilor) și moarte subită cardiacă. Genul feminin, vârsta 
avansată, bradicardia, diselectrolitemii (hipopotasemie, hipocalcemie, hipomagnezemia), 
procese inflamatorii sistemice, factori genetici (mutații ale genelor care codifică canale de 
sodiu cardiace), insuficiența cardiacă stângă, disfuncția renala sau hepatică au fost identificați 
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ca factori de risc asociați sindromului QT prelungit indus medicamentos. Deși incidența 
acestei reacții adverse este necunoscută, consumul de medicamente cu potențial aritmogen 
rămâne ridicat. Antibioticele prelungesc intervalul QT prin mecanism farmacodinamic direct 
(tabel III) sau farmacocinetic (interacțiuni medicamentoase la nivelul izoformelor CYP3A4 în 
peste 50% cazuri, CYP1A2 sau 2D6) (25, 26).  

TABEL III 
Mecanisme ale medicației antiinfecțioase în sindromul QT prelungit (25, 26) 

 
Clasa de antibiotice Mecanism de producere 
Macrolide  
(eritromicina, azitromicina, 
claritromicina) 

Blocare curenți rectificatori de potasiu (IKr) – por extern 
Blocare canale INa (azitromicina) 
Inhibitor enzimatic al metabolizării medicamentelor 

Fluorochinolone (ciprofloxacin, 
moxifloxacin) 

Blocare canale IKr – por extern 

Antimalarice  
(clorochina/hidroxiclorochina) 

Blocarea canalelor Nav, If, IK1, IK-Ach, hERG (la concentrații 
mari) 

Antifungice (azoli) Inhibitor enzimatic al metabolizării medicamentelor 

 
Toate macrolidele pot crește intervalul QT, cu risc mai ridicat pentru eritromicină și 

claritromicină posibil datorită acțiunii duble (farmacocinetică – farmacodinamică) până la 
24% în prezența factorilor de risc asociați. (27, 28). Riscul de moarte subită după 
administrarea de azitromicină la pacienți tineri fără comorbidități este redus, însă potențialul 
aritmogen crește semnificativ în prezența factorilor de risc, inclusiv co-administrarea altor 
medicamente cu efect cardiac similar (clorochina, antiaritmice, sulfametoxazol -trimetoprim, 
fenotiazine, antidepresive, etc) (29, 30). Riscul pentru sindrom QT prelungit este semnificativ 
mai mare pentru azitromicină comparativ cu ciprofloxacină și este similar cu cel indus de 
levofloxacină (28). Cu profil de siguranță superior celorlalte fluorochinolone și interacțiuni 
farmacocinetice mai puțin semnificative, moxifloxacina rămâne alternativa de elecție la 
pacientul septic cu risc aritmogen. Totuși, monitorizarea acestor pacienți este necesară pentru 
minimizarea riscului (31, 32).  

Sindromul serotoninergic este produs prin creșterea concentrației de serotonină la 
nivel central și/sau periferic. Manifestările clinice psihice, vegetative, motorii, digestive 
conduc la încadrarea în sindrom ușor, moderat sau sever (care asociază și acidoza metabolică, 
rabdomioliză, insuficiență renală, coagulare intravasculară diseminată, etc). Deoarece nu 
există investigații care pot stabili acest diagnostic, intoxicația serotoninergică este stabilită 
prin aplicarea criteriilor: 
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- Sternbach (1991): minimum 3 semne / simptome (alterarea statusului mental, 
mioclonii, reflexe exagerate, agitație, lipsa coordonării, tremor, frison, diaforeză, 
diaree);  

- Boyer și Shannon (2005): minimum o asociere de semne / simptome (tremor + 
reflexe exagerate, rigiditate musculară + febra peste 38grade, clonus ocular 
spontan / provocat, clonus ocular + diaforeza sau agitație, clonus provocat + 
diaforeza sau agitație) (33, 34).  

În plus, un aspect esenţial pentru diagnostic este faptul că sindromul serotoninergic 
reprezintă de fapt o reacție adversă la medicamente (chiar la doze terapeutice) sau rezultat al 
interacțiunilor medicamentoase. Deși rar întâlnit in patologia infecțioasă, sindromul 
serotoninergic ar putea fi de interes deosebit la pacienți sub tratament cronic antidepresiv 
(inhibitori ai recaptării serotoninei) care au necesitat administrare de linezolid pentru infecții 
nozocomiale. Linezolid este oxazolidinonă inițial cunoscută pentru efecte antidepresive prin 
inhibarea monoaminoxidazei, ulterior demonstrându-se potentialul antibacterian asupra 
germenilor gram pozitiv rezistenți (inclusiv MRSA; VRE). Desi a fost raportată o incidență 
redusă (sub 5%) a sindromului serotoninergic în cazul asocierii linezolid – antidepresive, este 
recomandat ca administrarea linezolid să fie inițiată la 2 – 5 săptămâni după intreruperea 
administrarii de inhibitori ai recaptării serotoninei. Deoarece aceste recomandari nu pot fi 
puse în practică, trebuie evaluat riscul asocierii medicamentoase și pacientul trebuie 
monitorizat timp de 3 săptămâni pentru semne de toxicitate serotoninergică (35, 36). La 
pacienții cu boli critice sau intubați, utilizarea concomitentă a opioidelor (tramadol, 
meperidina, fentanil) cunoscute pentru stimularea eliberării (fentanil) sau inhibarea 
recaptării de serotonină (tramadol, meperidină) ar putea crește riscul de intoxicație 
serotoninergică (37). 

CONCLUZII  

Pacientul cu infecții severe are un risc foarte crescut pentru apariția reacțiilor adverse 
secundare interacțiunilor medicamentoase datorită polipragmaziei, modificărilor 
farmacocinetice, disfuncțiilor de organ sau instabilității hemodinamice. Din acest motiv, este 
important de înțeles mecanismele fiziologice și fiziopatologice care stau la baza unei 
interacțiuni medicamentoase. Particularitățile farmaceutice (responsabile inclusiv de 
incompatibilități medicamentoase in vitro), proprietățile fizico – chimice și datele de 
farmacologie clinică trebuie întelese și aplicate. Dezvoltarea și aplicarea unor programe de 
prescriere rațională a antibioticelor și nu in ultimul rând perfecționarea medicilor din alte 
specialități medicale (geriatrie, psihiatrie, etc) în vederea optimizării antibioterapiei pentru 
reducerea riscului de interacțiuni medicamentoase cu risc asupra pacientului sunt măsuri 



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
186 

care trebuie luate în permanență pentru siguranța pacientului și îmbunătățirea actului 
medical. Nu în ultimul rând, implicarea activă a medicului în raportarea reacțiilor adverse 
este o necesitate la nivel internațional pentru actualizarea permanentă a datelor post – 
marketing privind antibioticele și interacțiunile acestora cu alte medicamente.  
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Deşi riscul de transmitere materno-fetală a infecţiei cu HIV este în scădere, riscul de 

deces, printre nou-născuţii infectaţi HIV, în primul an de viață, este ridicat. În acest context, 
testarea precoce, obtinerea, cât mai rapidă a rezultatului şi iniţierea tratamentului sunt 
esenţiale. 

Nou-născutul expus perinatal infecţiei HIV este considerat la risc de infectare, strategia 
preventivă de reducere a transmiterii materno fetale (TMF) a infecţiei HIV fiind: 

1. Testarea universală şi cât mai precoce a tuturor gravidelor 

2. Administrarea profilaxiei ARV în timpul  sarcinii şi naşterii şi, ulterior, nou-
născutului  

3. Operaţie cezariană programată înainte de debutul travaliului şi de ruperea 
membranelor 

4. Alimentaţie exclusiv artificială 

5. Monitorizarea copilului pentru determinarea, cât mai rapidă, a statusului HIV 

6. Evaluarea riscului nou-născutului de posibile toxicităţi, pe termen scurt şi lung, 
în urma expunerii la medicaţia antiretrovirală „in utero” şi după naştere 

7. Profilaxia pneumocistozei 



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
190 

8. Evaluarea pentru coinfecţii materne (hepatită B, C, sifilis, infecţie CMV, 
toxoplasmoză, infecţie cu virus herpetic)  

9. Vaccinarea nou-născutului şi sugarului expus perinatal HIV  

10. Suportul familiior cu infecţie HIV (medical, psihologic, social, educaţional) 

Diagnosticul infecţiei HIV la nou-născut 

La grupa de vârstă 0-18 luni, diagnosticul de infecţie HIV se poate stabili numai prin 
metode virusologice (HIV-RNA/HIV-DNA). 

Testele serologice, inclusiv noile teste combinate Ag-Ac (de a 4-a şi a 5-a generaţie) nu 
stabilesc prezenţa virusului HIV la această grupă de vârstă, din cauza transferului de anticorpi 
transplacentari de la mamă. (1,3)   

Un prim test virusologic pozitiv va fi confirmat, cât mai rapid, prin repetare pe o nouă 
probă de sânge, din cauza posibilităţii apariţiei unor rezultate fals pozitive (atât cu teste HIV-
RNA cât şi HIV-DNA). (1) 

Unii experţi confirmă absenţa HIV la 12-18 luni, la copiii expuşi şi care nu au avut nici 
un test virusologic pozitiv, prin teste serologice.  

Excluderea definitivă a infecţiei HIV la copiii cu vârsta între 18-24 luni, cu serologie HIV 
pozitivă, se va baza pe un test virusologic.  

Diagnosticul copiilor cu expunere non-perinatală, peste 24 de luni, se bazează pe 
serologie HIV (sau teste Ag, Ac). 

Un copil cu test HIV pozitiv, cu o mamă al cărei status HIV este necunoscut, se 
presupune a fi expus HIV. (1)   

Momentul testării HIV 

Momentul optim pentru testarea virusologică în vederea diagnosticului infecţiei HIV la 
copii este determinată de mai mulţi factori. (3)  

• momentul în care survine infecţia (in utero, intrapartum, postpartum, în cursul 
alăptării) 

• sensibilitatea,  specificitatea şi valorile predictive ale metodei folosite 

• riscul de mortalitate prin vârstă (prematuritate). 

Se vor avea în vedere noţiunile de: 
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• risc scăzut de infectare - pentru copiii născuţi din mame cunoscute cu 
infecţie HIV, care au primit ARV în cursul sarcinii şi au supresie virală susţinută 
(definită ca HIV-RNA sub limite minime de detecţie printr-o metodă 
ultrasensibilă),  fără probleme de aderenţă şi valori normale ale limfocitelor 
CD4.  

• risc înalt de infectare - pentru copiii născuţi din mame cu infecţie HIV care 
nu au primit îngrijire prenatală, fără ARV antepartum/intrapartum, au primit 
numai tratament intrapartum; mame care au început ARV târziu în sarcină sau 
au niveluri detectabile HIV, aproape de momentul naşterii, inclusiv cele care au 
primit combinaţie ARV şi nu au supresie virală susţinută. (2) 

Atât recomandările ghidurilor americane, cât şi cele ale OMS, indică testarea 
virusologică la naştere, pentru nou-născuţii la risc înalt de transmitere a HIV. (3) 

Nou-născuţii şi sugarii expuşi HIV vor fi retestaţi la 14-21 de zile; 1-2 luni; 4-6 luni. (1) 

Recomandările BHIVA legate de momentul testării sunt:  

• în decursul primelor 48 de ore după naştere 

• la 14 zile (în caz de risc înalt) 

• la 6 săptămâni (sau cel puţin 2 săptămâni după întreruperea profilaxiei) 

• La 12 săptămâni (sau cel puţin 8 săptămâni după încetarea profilaxiei) 

• În orice moment, în caz de risc adiţional de infectare (4) 

Infecţia HIV poate fi diagnosticată definitiv printr-un test virusologic, la copii 
alimentaţi artificial expuşi, până la vârsta de 1-2 luni şi, virtual, la toţi copiii cu infecţie HIV, 
până la vârsta de 4 luni. Un test viruslologic pozitiv trebuie confirmat, cât mai rapid, pe o nouă 
probă de sânge. [1] 

Infecţia HIV poate fi, prezumtiv, exclusă, la sugarii alimentaţi artificial, cu două sau 
mai multe teste virusologice negative (unul la ≥ 14 zile şi unul la ≥ 4 săptămâni) sau un test 
virusologic negativ la ≥ 8 săptămâni sau un test serologic negativ la ≥ 6 luni. [2] 

Excluderea definitivă a infecţiei HIV la copiii alimentaţi artificial se bazează pe două 
sau mai multe teste virusologice (RNA, DNA), unul la ≥ 1 lună şi unul la ≥ 4 luni, sau două 
teste serologice negative, din probe separate, obţinute la ≥ 6 luni. [2] 
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Atât pentru excluderea prezumtivă cât şi pentru cea definitivă, copilul nu trebuie să aibă 
evidenţe de laborator (nici un test virusologic pozitiv sau CD4 scăzut) sau clinice de infecţie 
HIV. (2) 

Diagnosticul HIV la copiii expuşi in situaţii speciale  [24] 

Seroconversia târzie (≤24 luni) 

Copiii alimentaţi artificial, cu expunere HIV, fără alţi factori de risc şi fără evidenţe 
clinice sau de laborator de infecţie HIV pot avea anticorpi reziduali până la vârsta de 24 luni. 
Aceşti copii sunt numiţi „late seroreverters”. Ei pot avea serologie HIV pozitivă, dar testul de 
confirmare Western-Blot indică status indeterminat. În aceste cazuri, repetarea serologiei, 
ulterior, va confirma seroconversia. Uneori este necesară repetarea testării virusologice, 
pentru a putea exlcude definitiv sau confirma infecţia, la copiii expuşi HIV care au serologie 
HIV pozitivă la 18-24 luni.  [25]  

Infecţia HIV la copiii expuşi care au test virusologic negativ anterior, dar 
cu factori de risc de infectare HIV, adiţionali  

În cazuri rare, în contrast cu situaţia „late seroreverters”, infecţia HIV a fost raportată la 
copiii expuşi HIV care au avut test virusologic negativ anterior. Această situaţie apare atunci 
când copiii contractează infecţia HIV printr-un risc adiţional, după completarea testării.  [25] 

Suspiciunea infecţiei cu HIV-2 sau non-subtip B HIV-1 cu teste virusologice 
fals negative 

Copiii cu infecţie non-subtip B HIV-1 şi HIV-2 pot avea teste virusologice fals negative, 
dar teste serologice pozitive si Western Blot indeterminat. Testele HIV-RNA PCR actuale şi 
testele de diagnostic RNA calitativ au o sensibilitate îmbunătăţită pentru detectarea infecţiilor 
cu non-subtip B şi cu tulpina Grup 0. În aceste cazuri, testarea se poate face cu teste calitative 
RNA-PCR sau teste « dual target total DNA/RNA », pentru evaluarea copilului, în loc de teste 
DNA-PCR. [26]      

Testele virusologice 

Testul HIV-ARN 

Testul HIV ARN cantitativ detectează ARN-ul viral extracelular, în plasmă. Specificitatea 
este de  100 % la naştere, la 1, 3, 6 luni- comparabilă cu cea a testelor HIV-ADN PCR. 

Testarea la naştere va detecta copiii care s-au infectat cu HIV in utero. (6) 
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Testul HIV-ARN identifică 25-58 % din copiii cu infecţie HIV la naştere-prima 
săptămână, 89 %- în prima lună; 90-100 % la 2-3 luni (similar testelor HIV-ADN PCR 
pentru diagnosticul precoce al HIV). 

Rezultatul testului HIV-ARN poate fi afectat de tratamentul antenatal al mamei sau de 
combinaţiile profilactice ARV administrate nou-născutului. Aceste teste pot fi mult mai 
sensibile decât testele HIV-ADN PCR pentru detectarea non-subtip B HIV.  

Există şi teste HIV-ARN calitative, ca alternativă, ce pot fi utilizate. (7) 

Testul HIV-ADN 

Este o tehnică sensibilă pentru detectarea ADN-ului specific HIV din celulele 
mononucleare conţinute de sângele periferic. 

Specificitatea sa este de 99,8 % la naştere si 100 % la 1,3,6 luni. Identifică 20-55 % 
din copiii HIV-pozitivi la nastere- prima săptămână de viaţă si peste 90 % la 2-4 
săptămâni, 100 % la 3-6 luni. (7) 

Profilaxia copilului expus perinatal la infecţia cu HIV 

Toţi nou-născuţii expuşi perinatal la infecţie HIV trebuie să primească profilaxie 
postpartum, pentru reducerea riscului de transmitere a infecţiei HIV de la mamă. (8) 

Profilaxia trebuie începută cât mai aproape de momentul naşterii- în primele 4 ore (8) 
sau în primele 6-12 ore de la naştere (9).  

Selecţia regimului folosit se va determina în funcţie de factori ce ţin de mamă şi factori 
ai copilului şi care influenţează riscul de transmitere. 

Folosirea regimurilor ARV la nou-născut include: 

• Profilaxia ARV- administrarea unuia sau mai multor droguri unui nou-născut 
fără infecţie HIV documentată, pentru reducerea riscului de achiziţie a infecţiei.  

• Terapia ARV-HIV empirică- administrarea a trei droguri unui nou-născut la cel mai 
înalt risc de infecare cu HIV. Terapia empirică se doreşte a fi un tratament 
preliminar pentru un nou-născut care este, mai târziu, documentată a avea HIV, 
dar, de asemena, se doreşte ca profilaxie împotriva achiziţiei HIV pentru acei nou-
născuţi expuşi în utero, în cursul procesului naşterii, pe cale naturală sau al alăptării.    

• Terapia HIV – administrarea a trei droguri ARV la doze terapeutice- pentru nou-
născuţii cu infecţie HIV documentată. (10) 

Nou-născuţii din mame cu status HIV necunoscut pe durata sarcinii, dar cu test HIV 
pozitiv în cursul travaliului sau la scurt timp după naştere vor primi un regim profilactic 



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
194 

ARV/terapie empirică în funcţie de riscul considerat. (9,10). În principiu, în acest caz se 
consideră risc crescut.  

Ghidurile americane recomandă profilaxie copiilor expuşi, în funcţie de vârsta 
gestaţională şi de riscul de transmitere a infecţiei, conform tabelelor următoare:   

 

Management-ul ARV al nou-născutului expus perinatal HIV în funcţie  
de factorii de risc (11) 

Tabel preluat din: Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant Women with HIV Infection and Interventions to Reduce Perinatal HIV 
Transmission in the United States. [E17] Dispobnibil la:  https://files.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/PerinatalGL.pdf 
  
 

 

Grad de risc de 
achiziţie a infecţiei 

HIV 
Criterii de încadare Management-ul ARV 

neonatal 

Risc scăzut de 
transmitere HIV 
perinatală 

• Mame care au primit ARV în 
timpul sarcinii cu supresie 
virală susţinută (V.L. < 50 
c/ml) aproape de momentul 
naşterii şi fără probleme de 
aderenţă la tratament  

ZDV timp de 4 săptămâni 

Risc crescut de 
transmitere  HIV 
perinatală 

• Mame care nu au primit 
tratament ARV 
ante/intrapartum. 

• Mame care au primit 
tratament ARV numai 
intrapartum  

• Mame care au primit 
tratament antepartum şi 
intrapartum dar care au V.L. 
detectabilă aproape  
de momentul naşterii, mai 
ales dacă naşterea a fost 
vaginală. 

• Mame cu infecţie HIV acută, 
în cursul sarcinii sau în 
cursul alăptării, situaţie în 
care mama va înceta imediat 
alăptarea      

Profilaxie cu 2 droguri ARV cu: 
• ZDV- 6 săptămâni şi 3 doze 

NVP (doze profilactice, 
prima doză în primele 48h 
după naştere, a doua doza la 
48h după prima, a treia doza 
la 96h după cea de-a doua) 

SAU 
• Terapie HIV empirică fie cu 

ZDV, 3TC, NVP (doze de 
tratament) sau ZDV, 3TC, 
RAL (administrate din 
momentul naşterii până la 6 
săptămâni după naştere). 

Expunere HIV 
neonatală 
prezumtivă 

• Mame cu status HIV 
necunoscut, care au un test 
HIV pozitiv la naştere sau 
postpartum sau ai căror nou-
născuţi au un test HIV 
pozitiv 

Tratament ARV ca şi în cazul celor 
cu risc crescut  
Tratamentul ARV la nou-născuţi 
va fi întrerupt imediat ce teste 
suplimentare infirmă infecţia HIV 
a mamei.  

Nou-născuţi cu HIV • Test virusologic pozitiv 
la nou-născut 

Regim terapeutic cu trei 
droguri, în doze terapeutice  
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Management-ul ARV la nou-născut în funcţie de riscul infectării HIV (12) 

Nou-născuţi aflaţi la risc scăzut de transmitere HIV neonatală 
Regim terapeutic recomandat Durată recomandată 

• ZDV • ZDV- 4 săptămâni 
Nou-născuţi aflaţi la risc crescut de transmitere HIV perinatală 

• Terapie HIV empirică cu: 
ZDV/3TC/NVP 

  SAU 

• ZDV- 6 săptămâni; 3TC şi NVP 
administrate timp de 2-6 săptămâni, 
până la 6 săptămâni de viaţă   

• Terapie HIV empirică cu: 
ZDV/3TC/RAL 

• ZDV- 6 săptămâni; 3TC şi RAL 
adminsitrate 2-6 săptămâni până la 6 
săptămâni de viaţă   

• Profilaxie cu 2 ARV cu: ZDV şi 3 doze 
NVP 

• ZDV- 6 săptămâni; 3 doze NVP în 
cursul primei sătpămâni de viaţă.   

Nou-născuţi cu infecţie HIV 
• Terapie HIV cu:  

ZDV/3TC/NVP 

  SAU 

• Terapie continuă. NVP poate fi înlocuit 
cu LPV/r când copilul ajunge la vârsta  
postmenstruală ≥42 de sătpămâni şi la 
vârsta postnatală de ≥ zile. NVP poate 
fi înlocuit cu RAL la orice vârstă.   

• Terapie HIV cu:  
ZDV/3TC/RAL 

 

• Terapie continuă 

Tabel preluat din: Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant Women with HIV Infection and Interventions to Reduce Perinatal HIV 
Transmission in the United States. [E18] Dispobnibil la:  https://files.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/PerinatalGL.pdf  
 

 

Recomandări de dozare ale tratamentului ARV la nou-născut  

Indicaţie de profilaxie 
ARV Risc scăzut 

 
Risc crescut 

Regim cu două ARV 
Risc crescut: terapie empirică 

ZDV* 
 
 

 
≥35 săptămâni VG la naştere: 
• ZDV: 4mg/kg/doză oral BID 
Doză simplificată în funcţie de intervale de 
greutate pentru n.n 35 săptămâni VG la 
naştere 
 

 
Doză simplificată pentru nou-născuţii cu 
VG≥ 35 săptămâni, la naştere  

≥3 săptămâni VG la naştere 
Naştere-4 săptămâni:  
• ZDV: 4mg/kg/doză oral BID 

 
Vârsta> 4 săptămâni 
• ZDV: 12mg/kg/doză oral 

BID 
 

Doză simplificată pentru nou-
născuţii cu VG≥ 35 săptămâni, de la 
naştere până la 4 săptămâni de 
viaţă   

Greutate kg Volum (mL) ZDV 
10mg/mL sirop oral 

BID 

Greutate kg Volum (mL) 
ZDV 
10mg/mL 
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Indicaţie de profilaxie 
ARV Risc scăzut 

 
Risc crescut 

Regim cu două ARV 
Risc crescut: terapie empirică 

sirop oral 
BID 

2-3kg 1mL 2-3kg 1mL 
3-4kg 1.5mL 3-4kg 1.5mL 
4-5kg 2mL 4-5kg 2mL 

≥30-<35 săptămâni VG- la naştere: 
De la naştere la 2 săptămâni: 
• ZDV 2mg/kg/doză oral BID 
2 săptămâni la 4-6 săptămâni de viaţă  
• ZDV 3mg/kg/ doză oral BID 

 
 
 
 
 
< 30 săptămâni VG la naştere 
De la naştere la 4-6 săptămâni: 
• ZDV 2mg/kg/doză oral BID 

 

≥30-<35 săptămâni VG la 
naştere 
 De la naştere la 2 săptămâni: 
• ZDV 2mg/kg/doză oral BID 

 
De la 2 săptămâni la 6-8 
săptămâni de viaţă: 
• ZDV 3mg/kg/doză oral BID 
 
De la 6săptămâni la 8 săptămâni 
• ZDV 12mg/kg/doză oral BID 

 
<30 săptămâni VG la naştere 

De la naştere la 4 săptămâni: 
• ZDV 2mg/kg/doză oral BID 
 
De la 4 până la 8-10 săptămâni: 
• ZDV 3mg/kg/doză oral BID 
 

 De la 8 la 10 săptămâni 
• ZDV 12mg/kg/doză/oral 

BID 
 

ARV Risc scăzut Risc crescut Risc crescut: terapie empirică 

3TC 

N/A N/A ≥32 săptămâni VG la naştere 
De la naştere până la 4 săptămâni 
• 3TC 2mg/kg/doză/ oral BID 

 
Peste 4 săptămâni de viaţă  
• 3TC 4mg/kg/doză/oral BID 

NVP 

N/A ≥32 săptămâni VG la 
naştere 
• NVP în 3 doze: 

1. În primele 48h 
de la naştere 

2. 48h după 
prima doză 

3. 96h după doza 
a doua  

 

≥37 săptămâni VG la naştere 
De la naştere până la 4 săptămâni: 
• NVP 6mg/kg/doză/ oral BID 

 
Vârsta >4 săptămâni 
• NVP 200mg/m2/doză oral 

BID 
 
34-<37 săptămâni VG la 
naştere 
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Indicaţie de profilaxie 
ARV Risc scăzut 

 
Risc crescut 

Regim cu două ARV 
Risc crescut: terapie empirică 

GN: 1.5-2kg: 
• NVP 

8mg/doză/oral 
 
 
GN: >2kg: 
• NVP 

12mg/doză/oral  
 
 

De la naştere la o săptămână 
 

• NVP 4mg/kg/doză oral BID 

Vârsta 1-4 săptămâni: 
• NVP 6mg/kg/doză/ oral BID 
 

Peste 4 săptămâni de viaţă 
• NVP 200mg/m2/doză oral 

BID 

Ajustarea dozei NVP la 4 săptămâni 
de viaţă este opţională în cazul 
terapiei HIV empirice.   

RAL 
Dacă mama a 
luat RAL 2-24 
ore anterior 
naşterii, prima 
doză a  nou-
născutului va 
fi amânată 
până la 24-48 
ore după 
naştere. 
Tratamentul 
ARV ar trebui 
iniţiat cât mai 
repede.  

N/A N/A ≥37 săptămâni VG la naştere+GN 
≥2kg 
Naştere până la 6 săptămâni:  

Kg Doză: RAL 
10mg/mL 

Naştere-1 
săptămână 

Aprox. 
1.5mg/kg/doză 

2- <3kg 0.4 mL (4 mg) QD 
3- <4kg 0.5 mL (5 mg) QD 
4- <5kg  0.7 mL (7 mg) QD 
1-4 
săptămâni 
BID  

Aprox. 
6mg/kg/doză 

2- <3kg 0.8 mL (8 mg) 
BID 

3- <4kg 1 mL (10 mg) BID 

4- <5kg 1.5 mL (15 mg) 
BID 

4-6 
săptămâni 
BID 

Aprox. 
6mg/kg/doză 

3-<4kg 2.5 mL (25 mg) 
BID 

4-<6kg 3 mL (30 mg) BID 
6-<8 kg  4mL (40mg) BID 

 
Tabel preluat din: Recommendations for the Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant Women with HIV Infection and Interventions to Reduce Perinatal HIV 
Transmission in the United States. [E18, E19] Dispobnibil la:  https://files.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/PerinatalGL.pdf  
 
*Pentru nou-născuţii care nu tolerează oral ZDV calea de administrare va fi intravenoasă, dacă 
produsul este disponibil.  
• ≥34/40 VG- 1.5mg/kgX4 ori/zi 

• <34/40 VG- 1.5mg/kgX 2ori/zi; ritmul de adminsitrare se modifică la 4 administrări pe zi la 
34/40 săptămâni. (27) 
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La nou-născuţii prematuri nu se pot recomanda alte droguri cu excepţia zidovudinei, 
lamivudinei şi nevirapinei -AZT, 3TC, NVP- <37 de săptămâni de gestaţie, din cauza lipsei 
datelor de siguranţă. (9) 

BHIVA recomandă:   

• în caz de risc foarte scăzut de infectare- 2 săptămâni cu monoterapie AZT, 
dacă femeia a primit ARV timp de peste 10 săptămâni şi a avut 2 V.L. <50 
copii/mL în cursul sarcinii, la cel puţin 4 săptămâni distanţă dar şi V.L. <50 
copii/mL la/sau ≥ 36 săptămâni  

• în caz de risc scăzut- monoterapie AZT, timp de 4 săptămâni:  

o dacă nu sunt îndeplinite toate criteriile de mai sus dar V.L. <50 copii la 
≥ 36 săptămâni.    

o dacă nou-născutul este născut prematur  (<34 săptămâni), dar cea  mai 
recentă V.L. maternă <50 copii mL. 

• In caz de risc înalt- se va folosi o combinaţie profilactică dacă V.L. matern la 
naştere este >50 copii mL, V.L. necunoscut sau aderenţa la tratament nu este 
cunoscută. În această situaţie se recomandă o combinaţie standard AZT, 3TC, 
Nevirapină. (13) 

Siguranţa pe termen scurt a ARV 

Zidovudine (ZDV) a fost asociată cu toxicitate minimală constând în toxicitate 
tranzitorie hematologică (mai ales anemie macrocitară, neutropenie) ce se rezolvă, în general, 
până la vârsta de 12 săptămâni. 

Lamivudine (3TC) este NRTI cu cea mai mare experienţă de utilizare în profilaxia 
neonatală. Toxicitatea hematologică poate fi crescută în cazul asocierii AZT/3TC, comparativ 
cu AZT în monoterapie.  

Toxicitatea hematologică şi mitocondrială pot fi frecvente prin expunere la multiple 
NRTI, comparativ cu unul singur.  

În cazuri rare, profilaxia cu mai multe doze de NVP la femeile gravide a fost asociată cu 
rush sever şi toxicitate hepatică. Acest tip de toxicităţi nu s-a observat la nou-născuţii expuşi  
cărora li s-a administrat NVP.  

Recent FDA a aprobat posologia RAL pentru nou-născutul la termen ≥ 37 săptămâni 
vârstă gestaţională şi greutate la naştere ≥ 2 Kg.  
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Utilizarea IP în primele săptămâni de viaţă nu este recomandată în ciuda apariţiei 
formulărilor pediatrice (LPV/r, RTV, DRV, TPV, FSP). 

LPV/r a fost asociat cu toxicitate cardiacă, insuficienţă adrenală, acidoză lactică, 
insuficienţă renală, depresie SNC, complicaţii respiratorii, ce pot conduce la toxicitate 
metabolică şi chiar evoluţie fatală, mai ales la prematuri. În acest context, nu se va folosi la 
nou-născutul ≤14 zile. (14) 

Evaluarea iniţială a nou-născutului expus perinatal HIV pentru toxicităţi 
pe termen scurt şi lung   

Se recomandă evaluarea hematologică completă iniţială. Dacă se constată valori 
anormale se vor lua decizii  legate de continuarea sau întreruperea profilaxiei ARV. 

Monitorizarea parametrilor hematologici va depinde de valorile iniţiale, vârsta 
gestaţională, condiţia clinică a copilului, medicaţia folosită, medicaţiile concomitente precum 
şi terapia maternă antepartum. 

Valoarea hemoglobinei şi a numărului de neutrofile va fi reevaluată la 4 săptămâni după 
iniţierea profilaxiei, pentru copiii ce au primit regimuri cu AZT+3TC.  

Dozarea lactatului seric va fi luată în considerare dacă se constată simptome clinice 
sugestive sau de etiologie necunoscută (în mod particular simptome neurologice).  

Copiii expuşi la ARV in utero/neonatal şi care dezvoltă patologii de etiologie 
necunoscută, mai ales neurologice sau cardiace, vor fi evaluaţi pentru potentiale disfuncţii 
mitocondriale. (15) 

Profilaxia infecţiei cu Pneumocystis jirovecii 

Ghidurile americane recomandă ca toţi copiii expuşi HIV să primească profialxie cu 
cotrimoxazol începând de la vârsta de 4-6 săptămâni, după terminarea profilaxiei HIV, cu 
excepţia situaţiei în care există informaţii ce exclud, prezumtiv, infecţia HIV. (15)  

BHIVA recomandă profilxie cu cotrimoxazol de la vârsta de o lună dacă HIV-PCR este 
pozitiv şi copilul este confirmat cu infecţie HIV. Această profilaxie va fi întreruptă dacă 
infecţia HIV este ulterior exclusă. (16) 

Alimenţia copilului expus HIV 

Conform recomandărilor internaţionale, alăptarea-ca factor de risc esenţial în 
transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV- va fi înlocuită cu alimentaţia artificială, 
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indiferent de viremia  sau terapia ARV a mamei (17,18,19). În România, această recomandare 
a fost dată din anul 1989, prin Ordinul MS nr.889.    

Evaluarea pentru coinfecţii materne 

Mamele infectate cu HIV pot fi coinfectate cu alţi patogeni, ce pot fi transmişi copilului 
(CMV, virus Zika, herpes-simplex, virusuri hepatitice B, C, toxoplasma, BK, sifilis). 

Copiii născuţi din mame cu astfel de coinfecţii trebuie să fie evaluaţi pentru a controla 
riscul de a li se transmite agenţi patogeni adiţionali. (20) 

Vaccinarea nou-născutului şi sugarului expus perinatal la infecţia HIV 

Majoritatea vaccinurilor recomandate de rutină pot fi administrate, în siguranţă, copiilor 
expuşi/ infectaţi cu HIV. 

Toate vaccinurile inactivate pot fi administrate, în siguranţă, persoanelor cu imunitate 
alterată. 

Mai mult decât atât, din cauza riscului crescut de boli ce pot fi prevenite prin vaccinare, 
cu potenţial de severitate crescută la copiii infectaţi se recomandă şi administrarea 
vaccinurilor  specifice precum vaccinul conjugat pneumococic şi vaccinul gripal. 

Pacienţii cu imunitate sever deprimată nu vor primi vaccinuri vii atenuate. 

Oricum, copiii infectaţi cu HIV sunt la mare risc de complicaţii severe prin varicelă, 
herpes-zoster, rujeolă, deoarece nu sunt disponibile decât vaccinuri cu virusuri vii. (23) 

În ceea ce priveşte imunizarea împotriva tuberculozei, se iau în considerare mai mulţi 
factori: 

• prevalenţa TB la populaţia ţării (raportat la recomandările OMS) 

• riscul de expunere TB pentru copil 

• prevalenţa infecţiei HIV 

• acoperirea şi eficienţa intervenţiilor de prevenire a transmiterii verticale a 
infecţiei HIV 

• capacitatea de a realiza un diagnostic virusologic în primele luni de viaţă. 

În general, populatiile cu prevalenţă înaltă HIV au, de asemenea şi o prevalenţă mare a 
infecţiei TB.  In aceste populatii, se recomandă vaccinarea copiilor neinfectaţi HIV. 
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Beneficiile vaccinării cu BCG depaşesc riscurile pentru copiii care nu prezintă semne/ 
simptome de infecţie HIV, născuţi din mame cu status HIV necunoscut sau cunoscute a fi 
infectate. Aceşti copii necesită vaccinare BCG. 

În general, riscurile depăşesc beneficiile vaccinării BCG pentru copiii al căror status HIV 
este necunoscut dar care au semne/simptome de infecţie HIV-expuşi perinatal. Acesti copii 
nu au indicaţie de imunizare BCG, în principiu. (19, 20,21, 22) 

Copiii expuşi HIV, cu risc scăzut de transmitere a infecţiei HIV (V.L matern <50 c/ml la 
≥ 36 săptămâni gestaţie), cu risc crescut de expunere TB, pot fi vaccinaţi BCG la naştere, 
înaintea precizării definitive/excluderii infecţiei HIV. (21) 

Metodologia de îngrijire a nou-născutului expus perinatal infecţiei HIV în 
România  

Nou-născutul expus perinatal infecţiei HIV este considerat la risc de infectare. De aceea, 
managementul şi evaluarea iniţială sunt extrem de importante. 

Nou-nascutul expus HIV va fi preluat şi evaluat, de urgenţă, în secţia de Boli Infecţioase, 
după externarea, în condiţii de siguranţă şi echilibrat, din maternitate. 

Mijloacele de intervenție: 

1. Evaluarea inițială clinică completă a nou-născutului inclusiv:   

• greutate, talie, perimetru cranian, perimetru abdominal, alură ventriculară, 
frecvenţă respiratorie. 

2. Anamneză completă; istoric (antecedente heredo-colaterale relevante, anchetă 
socială, aparținători/personal de însoțire/documente medicale)  

3. Plan de îngrijire și tratament: 

• Regim igieno-dietetic: alimentație artificială cu formulă de lapte 
particularizată (vârstă gestațională, greutate, aspecte medicale deosebite) 

• Îngrijirea tegumentelor, mucoaselor şi a plăgii ombilicale 
• Monitorizarea curbei termice, curbei ponderale, alură ventriculară, 

frecvenţă respiratorie, scaune, vărsături  
• Stabilirea investigațiilor de laborator necesare: 

o standard –număr de leucocite, formulă leucocitară, bilirubină, Ionogramă, 
LDH, transaminaze, uree şi creatinină serice, glicemie, calcemie, serologie 
HIV, Western-Blot, limfocite CD₄, ARN-PCR HIV, serologie lues, hepatite 
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B,C; frotiu și culturi din exsudat nazo-faringian, plaga ombilicală; urocultură; 
coprocultură, serologii CMV, toxoplasma, rubeolă, herpes 

o Opțional - în funcție de situația particulară a nou-născutului: examen 
radiologic cardio-pulmonar 

• Stabilirea schemei profilactice (conform Metodologiei de aplicare a 
profilaxiei transmiterii materno-fetale a infecţiei HIV și Ghidului TARV la Copil, 
cu Zidovudină și Lamivudină sirop, în dozele stabilite pentru nou-născutul la 
termen/prematur (în cazuri speciale se adaugă și Nevirapina sirop) 

• Monitorizare clinică zilnică și biologică (în funcție de situația fiecărui  caz 
în parte) 

4. Evaluarea psihologică și socială a mamei/familiei/reprezentanţilor legali  

5. Consilierea și testarea HIV a membrilor familiei al căror status HIV este 
necunoscut 

6. Programarea datei externării-criterii:  

• Stare generală bună  
• Curbă ponderală ascendentă 
• Parametri vitali normali 
• Capacitatea familiei de a asigura îngrijirea corespunzătoare a nou-

născutului (alimentație, igienă, administrarea profilaxiei, 
respectarea indicațiilor medicale, controale; existența medicului de 
familie)  

7. Evaluare clinică, biologică, la: 1 lună; 2 luni; 4-6 luni; 9 luni; 12 luni; 18 luni; 2 ani  

Se vor efectua: 

• Serologie HIV, Western-Blot la: 12 luni; 18 luni (până când acestea devin negative);  
• ARN-PCR HIV- la naștere, 14 zile, 2 luni, 4-6 luni, 12 luni 
8. Monitorizare clinică și biologică pentru eventualele reacții adverse 

(hematologice, metabolice) 

9. Se recomandă ca monitorizarea copilului expus, neinfectat să se facă pâna 
la împlinirea vârstei de 5-7 ani, cu controale cel puțin anual, de către 
medicul infecționist. 
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ABREVIERI 

 

3TC lamivudine 

Ag-Ac antigen- anticorp 

ARV terapie antiretrovirală 

BID de două ori pe zi 

BHIVA British HIV Association 

BCG bacil Calmette-Guerrin  

CMV virus citomegalic 

DRV darunavir  

FDA U.S. Food&drug administration    

FSP fosamprenavir 

LPV/r lopinavir/ritonavir 

NRTI inhibitor nucleozidic de 
reverstranscripatză 

N/A nu se aplică  

NVP nevirapine 

OMS Organizația Mondială a Sănătății  

PCR reacție în lanț a polimerazei 

QD o dată pe zi  

RAL raltegravir 

RTV ritonavir 

SNC sistem nervos central 

TB tuberculoză 

TMF transmitere materno fetală 

V.L. încărcătură virală 

ZDV zidovudine

*Prezentul document a fost elaborat în colaborare cu Centrul Român HIV/SIDA din INBIMB.  
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REZUMAT 

Cuvinte  cheie: Enterobacteriaceae, antibioterapie, infecții de tract urinar 

INTRODUCERE 

Antibiorezistența e o problemă majoră în tratamentul bolilor infecțioase la nivel 
mondial, iar infecțiile tractului urinar reprezintă a doua cea mai frecventă infecție, după 
infecțiile tractului respirator (1), determinând o proporție semnificativă din consumul total 
de antibiotice. Complianța scazută, tradusă printr-o administrare suboptimală a 
tratamentului antibiotic (pe o durată mai scurtă decât cea prescrisă) și, de asemenea, 
tratamentul administrat fără a ține cont de datele de sensibilitate microbiologică au ca rezultat 
o rezistență mai mare a tulpinilor bacteriene. Modelele de rezistență la antibiotice variază în 
funcție de particularitățile loco-regionale. De aceea, pentru a aplica o strategie terapeutică 
adecvată în fiecare regiune, trebuie să avem date despre cei mai comuni agenți patogeni și, de 
asemenea, sensibilitatea acestora la diferite antibiotice. Astfel, am realizat acest studiu pentru 
a aprofunda aceste date la Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, 
ilustrative pentru modelul epidemiologic al regiunii de Nord-Est a țării. 

MATERIALE ȘI METODE 

Am realizat un studiu descriptiv, retrospectiv, prin care am analizat profilul de 
sensibilitate al enterobacteriilor cauzatoare de ITU, în perioada 01.01.2018-31.12.2018, 
izolate în Laboratorul de analize medicale al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta 
Parascheva” din Iași. 
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Au fost excluși pacienții cu urocultura cantitativă cu <105 unități formatoare de colonii 
(UFC) /mL. Pacienții cu aceeași tulpină izolată de mai multe ori au fost incluși o singură dată 
(prima infecție). 

Tulpinile au fost definite ca fiind producătoare de beta-lactamaze cu spectru extins 
(BLSE) dacă a existat cel puțin o reducere de 8 ori a concentrațiilor minime inhibitorii (CMI) 
pentru ceftazidime și/sau cefotaximă testate în combinație cu acid clavulanic în comparație 
cu CMI atunci când au fost testate în absența acestuia. 

Testarea sensibilității la antimicrobiene a fost facută prin metoda difuzimetrică, folosind 
agar Mueller-Hinton și discuri cu antibiotice (Oxoid, Marea Britanie). Interpretarea 
antibiogramelor a fost făcută conform standardului EUCAST 2018. 

Agenții antimicrobieni testați au fost: ampicilină +/- sulbactam, amoxicilină + acid 
clavulanic, cefixime, cefuroximă, cefotaximă, cefepime, ceftazidime, cefuroximă, cefoxitin, 
gentamicină, tobramicină, amikacină, imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem, 
piperacilină-tazobactam și colistin. Pentru tulpinile de E. coli, a fost testată sensibilitatea și la 
fosfomicină și nitrofurantoin. 

REZULTATE 

În anul 2018, în cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași au fost identificate 742 cazuri de ITU determinate de 
enterobacterii, după cum urmează (Fig. 1): 

- E. coli – 500 (67.3%) cazuri; 
- Klebsiella spp.  – 155 (20.8%) cazuri (K. oxytoca 8 cazuri, K. pneumoniae – 147 

cazuri); 
- Proteus spp. – 53 (7.1%) cazuri (P. vulgaris – 2 cazuri, P. mirabilis – 51 cazuri); 
- Enterobacter – 21 (2.8%) cazuri (E. aerogenes – 2 cazuri, E. cloacae – 4 cazuri, 

Enterobacter spp. – 15 cazuri); 
- Providencia stuartii – 7 (0.9%) cazuri; 
- Serratia marcescens – 4 (0.5%) cazuri; 
- Morganella morganii – 2 (0.2%) cazuri. 
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Fig. 1. Enterobacteriile implicate in infectiile de tract urinar 

Din cele 744 tulpini identificate, 148 (19,9%) au fost producătoare de BLSE. 

În ceea ce privește tulpinile de E. coli, observăm din Fig. 2 o sensibilitate superioară la 
toate clasele de antibiotice, în comparație cu celelalte enterobacterii identificate. 

Dintre beta-lactamine, menționăm: 

• Aminopeniciline +/- inhibitor de beta-lactamaze (IBL) – sensibilitate de 77,8% 
(ampicilina 95,2%, ampicilina+sulbactam 71,6% și amoxicilina+acid clavulanic 
66,8%); 

• Ureidopeniciline (piperacilina-tazobactam) – sensibilitate de 87,9%; 
• Cefalosporine – sensibilitate de 84,7% (cefuroxim 80,2%, cefoxitin 98%, 

cefixim 83,2%, cefotaxim 82,2%, ceftazidim 82,2% și cefepime 81,8%); 

Carbapeneme – sensibilitate de 99% ( ertapenem 98,7%, imipenem 98,8%, meropenem 
100% și doripenem 98,6%). 
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Fig. 2. Sensibilitatea celor mai frecvente tulpini identificate la principalele clase de 

antibiotice (%) 

La aminoglicozide au fost sensibile 89,4% din tulpinile de E. coli, cea mai crescută 
sensibilitate fiind pentru amikacină (95,8%), urmată de gentamicină (87,6%) și tobramicină 
(85%). 

Sensibilitatea la fluoroquinolone, o clasă de antibiotice utilizată în mod frecvent pentru 
tratamentul infecțiilor de tract urinar, a fost de doar 52,7% (ciprofloxacina 71,8%, ofloxacina 
70%, norfloxacina 72,2%, levofloxacina 37,7% și moxifloxacina 12,1%). 

De asemenea, tulpinile de E. coli au avut o sensibilitate de 96,7% la nitrofurantoin, 99,3% 
la fosfomicină și 98,5% la tigeciclină. 
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Fig. 3. Sensibilitatea tulpinilor de E. coli 

Tulpinile de Klebsiella (K. oxytoca și K. pneumoniae) au avut o sensibilitate la beta-
lactamine de 65,2%, astfel: 

• Aminopeniciline +/- IBL – sensibilitate de 34% (ampicilina - natural rezistent; 
ampicilina+sulbactam 36% și amoxicilina+acid clavulanic 32%); 

• Ureidopeniciline (piperacilină-tazobactam) – sensibilitate de 46,1%; 
• Cefalosporine – sensibilitate de 51,9% (cefuroxim 48,2%, cefoxitin 67,1%, 

cefixim 49,3%, cefotaxim 50%, ceftazidim 46,9% și cefepime 50,3%); 

• Carbapeneme – sensibilitate de 76,9% ( ertapenem 67,7%, imipenem 81,2%, 
meropenem 81,2% și doripenem 77,8%). 

La aminoglicozide au fost sensibile 60,3% dintre tulpinile de Klebsiella (gentamicina 
53,6%, tobramicina 49,6% și amikacina 77,8%), în timp ce sensibilitatea la fluoroquinolone a 
fost de doar 33,1% (ciprofloxacina 46,9%, ofloxacina 45,6%, norfloxacina 49,6%, levofloxacina 
16,4% și moxifloxacina 7,3%). 
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Fig. 4. Sensibilitatea tulpinilor de Klebsiella spp 

În cazul celor 53 tulpini de Proteus spp. (P. vulgaris și P. mirabilis), sensibilitatea a fost:  

• Aminopeniciline +/- IBL– sensibilitate de 44,8% (ampicilina 26,9%; 
ampicilina+sulbactam 55,7% și amoxicilina+acid clavulanic 51,9%); 

• Ureidopeniciline (piperacilină-tazobactam) – sensibilitate de 91,8%; 
• Cefalosporine – sensibilitate de 56% (cefuroxim 55,7%, cefoxitin 75%, cefixim 

23%, cefotaxim 55,7%, ceftazidim 51,9% și cefepime 75%); 
• Carbapeneme – sensibilitate de 94,3% ( ertapenem 96,1%, imipenem 90,5%, 

meropenem 98,1% și doripenem 94,3%). 
• Aminoglicozide – sensibilitate de 67,6%( gentamicină 60,7%, tobramicină 48% 

și amikacină 94,1%); 

• Fluoroquinolone – sensibilitate de 28,5% (ciprofloxacină 55,7%, ofloxacină 
36,5%, norfloxacină 40,3%, levofloxacină 10% iar la moxifloxacină nicio 
tulpină testată nu a fost sensibilă). 
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Fig. 5. Sensibilitatea tulpinilor de Proteus spp 

În comparație cu celelalte tipuri de tulpini identificate, cele de Enterobacter spp. au 
prezentat sensibilităti diminuate la toate clasele de antibiotice, după cum urmează: 

• Aminopeniciline +/-IBL– sensibilitate de 11% (ampicilina -0%; 
ampicilina+sulbactam 14,2% și amoxicilina+acid clavulanic 14,2%); 

• Ureidopeniciline (piperacilină-tazobactam) – sensibilitate de 33,3%; 
• Cefalosporine – sensibilitate de 28,5% (cefuroxim 28,5%, cefoxitin 33,3%, 

cefixim 28,5%, cefotaxim 28,5%, ceftazidim 23,8% și cefepime 28,5%); 
• Carbapeneme – sensibilitate de 71,3% ( ertapenem 57,1%, imipenem 76,1%, 

meropenem 76,1% și doripenem 76,1%). 
• Aminoglicozide – sensibilitate de 55,5%( gentamicină 47,6%, tobramicină 38% 

și amikacină 80,9%); 

• Fluoroquinolone – sensibilitate de 38,2% (ciprofloxacină 33,3%, ofloxacină 
42,8%, norfloxacină 42,8%, levofloxacină 41,1% și  moxifloxacină 31,2%). 
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Fig. 5. Sensibilitatea tulpinilor de Enterobacter  spp 

DISCUȚII 

E. coli este cel mai frecvent microorganism care provoacă infecții ale tractului urinar la 
bărbați și femei din toate grupele de vârstă (2). Încă este sensibil la multe antibiotice, dar acest 
lucru este redus în fiecare an la unele antibiotice utilizate frecvent din cauza consumului 
empiric, cum ar fi de exemplu ciprofloxacina.  

Rezultatele studiului nostru confirmă faptul că uropatogenul principal este în continuare 
E.coli, reprezentând 67,3% din numărul total, procent ușor mai scăzut în comparație cu unele 
date din literatura de specialitate. De exemplu, Khrameneh și colab. au obiectivat un procent 
de 78,5% (2),  Kadri și colab. - 90,1% (3), Thabet și colab. 71% (4), Boboș și colab. 68,2% în 
2007 (5) și 76,8% în 2010 (6) sau 74,5% de către Klingeberg și colab. (7). Însă, studii mai 
recente au identificat procente mai scăzute; de exemplu, Sarasu și colab. 65,8% (8),  Chiu și 
colab. 54,5% (9), Moue și colab. 48,1% (10), 41,3%, de către Ghadage și colab. (11), 33,3% (12) 
sau chiar 32% - Mahajan și colab. (13). 

Tulpinile de Klebsiella au reprezentat a doua cea mai frecventă etiologie întâlnită, 
reprezentând 20,8% din numărul total. Alte studii au identificat procente similare: 23.2% (8), 
30.5% (13), 18,5% (10), sau semnificativ mai scăzute – 5,4% (2),6,3% (6), 7,7% (3), 8,1% (5), 
13,3% (12), 13,08% (9). 
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Pe locul al treilea ca și frecvență am identificat tulpinile de Proteus, cu un procent de 7,1%, 
ușor mai crescut decât datele obținute din alte studii: 3,5% (13), 2,3% (8), 3,3% (2),  3,5% (9) 
sau 5,5% (10), 7,1% (6),  însă mai scăzut decât rezultatul obținut de Boboș și colab. - 14,4% (5). 

Enterobacter spp. a fost responsabil pentru 2,8% din cazurile de ITU din studiul nostru, 
procent în concordanță cu rezultatele altor studii; de exemplu, Sarasu și colab. au identificat 
1,5% tulpini de Enterobacter 8),  Boboș și colab.  2,1% în 2007 (5) și 0,6% în 2010 (6),  iar 
Khameneh și colab. 2,2% (2). 

Datele privind sensibilitatea la antibiotice a tulpinilor izolate sunt în general în acord cu 
datele raportate atât în literatura internațională (Tabel I) cât și în studiile realizate în România 
și Republica Moldova (Tabel II). 

TABEL I* 
Procentul de sensibilitate al tulpinilor de Enterobacteriaceae în studii internaționale 

Antibiotic E. coli (%) Klebsiella (%) Proteus (%) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ampicilină - 26,8 13,9 18 - - - - - - 75 26,4 
Amoxicilină+ac. 
Clavulanic 

28,6 - - 82,1 25 - - 41,1 0 - - 95,8 

Ampicilină+sulbactam 28,6 40,8 - 48,2 25 69 - 41,1 0 - - 73,3 
Ceftazidim 35,3 83,7 - 54,7 25 82,6 - 48 0 - - 75 
Cefepime 48,7 96,5 17,2 56,5 41,6 95,7 17,8 58,4 0 - - 77,3 
Imipenem 95 100 80,2 99,6 100 100 96,4 96,1 100 - 45,3 90,9 
Meropenem 95 - - 99,5 100 - - 94,1 100 -  95,6 
Gentamicina 59,6 - 30,3 49 58,3 - 43,1 59,6 100 - 40,2 49 
Tobramicina 53,8 - - 81,3 41,6 - - 77,1 0 - - 100 
Amikacina 89,9 99,8 85,2 95,3 100 99 37,1 90,3 100 - 63 91,3 
Ciprofloxacina 28,6 - 21,2 34,1 58,3  75 65,3 0 - 37,3 49 
Levofloxacina 29,4 66,8 - 38,1 58,3 71,4  66,6 0 - - 75,4 
Piperacilina-tazobactam 90,8 89,1 - 98 91,6 80,2 - 85,2 100 - - 100 
Nitrofurantoin 82,2 - - 95,3 - - - - - - - - 
Fosfomicina 95 - - - - - - - - - - - 

*Legendă: 1. Jadoon și colab., 2018, Pakistan (14); 2. Chiu și colab., 2017, Taiwan (9); 3. Moue și 
colab., 2015, Bangladesh (10); 4. Ma și colab., 2013, China (15) 

TABEL II 
Procentul de sensibilitate al tulpinilor de Enterobacteriaceae în studii din România și 

Republica Moldova 

Antibiotic E. coli (%) Klebsiella (%) Proteus (%) 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Ampicilină 34,1 36,2 42,8  - - 10 - - - 8 - 
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Amoxicilină+ac. 
Clavulanic 

33,5 69,2 - 59 - 53,8 - 40 11,7 45,1 - - 

Ampicilină+sulbactam - 64,5 -  - - - - - - - - 
Ceftazidim 27,3 91,3 64,8 67,7 75 76,2 35,1 72,5 26,4 74,2 63,5 - 
Cefuroxim 33,5 87,5 25  71,4 72,2 15,4 - 26,4 65,5 13,6 - 
Cefotaxime  - 93,1 85,3 74,5 - - 59,8 32 - - 53,1 - 
Imipenem - - 94,1 97 - - 90,2 94,2 - - 80,5 - 
Meropenem - - 100 99 - - 93,3 86,8 - - 88 - 
Gentamicina - 74,9 82,7 88 - - 55,6 50 - 34 34 - 
Amikacina - 93,4 47,6  100 - 94,6 - - 64,2 57,4 - 
Ciprofloxacina - 74,2 80,6 74,2 - 46,4 67 76,5 - 57,6 40 - 
Norfloxacina  66 75,2 -  55,5 65,6 - - 47 59,5 - - 
Ofloxacina  27,9 76,7 -  70,5 81,8 - - - 63,5 - - 
Trimetoprim-
sulfametoxazol 

27,3 47,8 -  46,6 43,4 - - 14,7 64,2 - - 

Fosfomicina 88,1 79,8 -  61,1 36,5 - - 5,8 16,4 - - 

Legendă: 1. Boboș și colab, 2007, Cluj (5); 2. Boboș și colab., 2010, Cluj (6), 3.  Bălan și colab., 
2013, Chișinău (16), 4, Miftode și colab., 2008, Iași (17). 

Rezultatele obţinute relevă faptul că rezistenţa la antibiotice a tulpinilor izolate 
constituie o problemă de mare actualitate. Sensibilitatea scăzută a acestor microorganisme la 
betalactamine sugerează că terapia empirică poate fi adesea sortită eşecului.  

De asemenea, instalarea rezistenţei la fluorochinolone, în special la ciprofloxacină, care 
este utilizată frecvent  în tratamentul ITU, dar și la aminoglicozide (mai ales la gentamicină și 
tobramicină), reprezintă un fenomen care ar trebui sa preocupe medicii de diverse specialități.  

Din fericire însă, carbapenemele îşi menţin activitatea în cazul tulpinilor de E. coli (99%) 
și Proteus spp. (94,7%), importanța acestora fiind deosebită în special în infecţiile de tract 
urinar determinate de tulpini producătoare de BLSE, care în studiul nostru au reprezentat 
19,9%. Ar trebui urmărită în dinamică evoluția sensibilității tulpinilor de K. pneumoniae la 
carbapeneme, mai ales din cauza emergenței tulpinilor producătoare de carbapenemaze. 
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CONCLUZII 

Un număr de 742 tulpini de Enterobacteriaceae au fost izolate în perioada 01.01.2018-
31.12.2018 în cadrul Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
„Sfânta Parascheva” din Iași; dintre acestea, E. coli a fost agentul etiologic în 67,3% din cazuri, 
urmat de Klebsiella (20,8%) și Proteus (7,1%). Alte enterobacterii au fost izolate într-un 
număr redus de cazuri. 

În comparație cu alte Enterobacteriaceae, tulpinile de E. coli au fost mai frecvent 
sensibile la toate clasele de antibiotice testate. 
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REZUMAT 

Cuvinte cheie: rezistenta antimicrobiană, boli infecţioase, multi-drog rezistenta 

Introducere: Un declin al factorilor economici şi ştiinţifici în domeniul cercetărilor în 
antibioticoterapie subminează eforturile globale de combatare a infecţiilor drog-rezistente, şi pune 
în pericol sănătatea oamenilor la nivel mondial.   
Material şi metodă: În momentul de fata, pe “pipeline-ul” clasic de cercetare în domeniu, exista 
41 de antibiotice în dezvoltare clinică. O alternativă în domeniul descoperirii noilor antibiotice care 
foloseşte tehnici de biologie moleculară oferă doi compuşi noi cu activitate antimicrobiană, Halicin 
şi Irresistin, “antibiotice moleculare”.  
Rezultate: Dintre cele 41 de antibiotice în dezvoltare pe platforma clasică, o parte au acţiune 
potenţială împotriva unor bacterii rezistente, considerate prioritate critică de către Oganizatia 
Mondială a Sănătăţii (OMS). Halicin a demonstrat activitate bactericidă pe modele murine 
impotriva tulpinilor drog rezistente de Clostridium difficile, Acinetobacter baumanii, 
Mycobacterium tuberculosis şi Enterobacteriaceae. Irresistin, cu dublu mecanism de acţiune, a fost 
eficient în tratarea infecţiei multidrog rezistente cu Neisseria gonorrhoeae pe modele murine. Nici 
unul dintre antibioticele moleculare nu s-a confruntat cu rezistenta antibiotică. Concluzii: Dintre 
antibioticele în dezvoltare pe platforma clasică, este probabil că doar un număr redus să fie 
aprobate pentru comercializare, acestea nefiind ferite de problema rezistenţei la antiobiotice. 
Rezultatul va fi o lipsă crescândă în arsenalul antibiotic pentru acoperirea nevoilor pacienţilor în 
viitor. Noi platforme precum exemplele oferite de Irresistin şi Halicin care nu implica costuri inalte, 
timp îndelungat şi rezultate puţin satisfăcătoare sunt necesare pentru a combate problemele de 
actualitate în antibioticoterapie. 

 
 

INTRODUCERE 

Rezistenţa antimicrobiană întâlnită la bacterii este o problemă de actualitate, asociata 
cu morbiditate şi mortalitate crescute. Rezistenta multi-drog în rândul bacteriilor Gram 
pozitive şi Gram negative, care devine din ce în ce mai greu de controlat, a devenit o problemă 
de sănătate globală. Printre cauzele rezistentei antimicrobiene se enumera: suprapopularea, 
dislocarea populaţiilor, administrarea nejudicioasa de antibiotice în clinici şi în sectorul 
agricol şi presiuni selective.  
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“Epoca de aur” a antibioticelor, în perioada anilor 1930-1960, caracterizată de apariţia 
noilor antibiotice, este de mult timp apusă datorită inabilităţii menţinerii ratei de descoperiri 
în domeniu, pe un fond al emergenţei microagenţilor patogeni care au devenit rezistenţi la 
tratament. (1) 

În trecut, antibioticele erau descoperite printr-un proces de screening a microbilor 
endogeni ai solului şi identificarea unor metaboliţi produşi de aceştia cu acţiune inhibitorie 
asupra bacteriilor patogene. Această metodă a pus în evidenţă majoritatea claselor de 
antibiotice încă folosite astăzi, precum beta-lactamine, aminoglicozide, polimixine, şi 
glicopeptide. Derivaţii de semi-sinteza ale acestora au reuşit să menţină un arsenal viabil de 
antibiotice prin creşterea potentei, controlul problemei de toxicitate şi prin ocolirea 
obstacolelor puse de determinanţii rezistenţei. Generaţia de antibiotice sintetice, precum 
clasele sulfa, pirimidine, quinolone şi oxazolidinone, de asemenea au extins arsenalul 
terapeutic. (2) 

Astăzi, descoperirea unor produşi naturali noi este din ce în ce mai dificilă datorită 
problemei de “dereplication” – când aceleaşi molecule sunt redescoperite. Din acest 
considerent, multe programe de cercetare şi descoperire de antibiotice moderne folosesc 
metoda de screening a unor baze de date de compuşi chimici sintetici. Această metodă a fost 
îmbunătăţită în ultimii ani în urma avansării inteligenţei artificiale şi a “machine learning”. 
(2) Deasemenea, tehnicile moderne de biologie moleculară au facilitat descoperirea 
antibioticelor noi care se disting prin mecanisme de acţiune greu de elucidat de către bacterii, 
acestea necesitând evoluţii extrem de complexe pentru a dobândi rezistenţa la antibiotic. (2) 

Pipeline-ul classic 

Bacteriile drog rezistente sau “superbugs” reprezintă o ameninţare din ce în ce mai 
serioasă la adresa sănătăţii oamenilor. Un raport elaborat de către Centre for Disease Control 
and Prevention în 2019 estimează numărul de infecţii severe provocate de bacterii rezistente 
la antibiotice în America ar fi de aproximativ de 2.8 milioane per an; dintre acestea 35,000 
rezultând în decesul pacientului. Medicii adesea tratează bolnavi cu infecţii drog rezistente; 
iar dintre antibioticele care primesc aprobare pentru a fi comercializate, bacteriile dezvoltă 
rapid rezistenţa împotriva acestora. Pentru a asigura o producţie de antibiotice adecvată, care 
să facă faţă la evoluţia rapidă a bacteriilor, este necesară existenţa unui “pipeline” de 
dezvoltare robust.  Aprobarea noilor antibiotice necesită timp îndelungat şi investiţii 
consistente. Experienţa trecutului ne arată că numai 1 din 5 medicamente antimicrobiene care 
ajung în faza iniţială de testare pe oameni ajung să fie aprobate de Food and Drug 
Administration (FDA). Descoperirea de noi medicamente este cu atât mai grea cu cât numărul 
de bolnavi care îndeplinesc criteriile de includere în studii este mai limitat. (3) 
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Trustul Caritabil Pew a condus un studiu ce evaluează antibioticele aflate în prezent în 
dezvoltare. Lista antibioticelor, care este actualizata anual, identifica fiecare drog cu 
potenţialul său spectru antibacterian, şi stadiu de dezvoltare în care se afla. 

Studiul evalueaze cele 41 antibiotice în curs de dezvoltare. Acestea au potenţial pentru 
combaterea mai multor, dar nu tutoror bacteriilor rezistente, considerate prioritare de către 
OMS. Dintre drogurile din pipeline care vor fi aprobate, inevitabilitatea evoluţiei 
microorgnismelor şi dezvoltarea rezistenţei împotriva acestora, va însemna continuarea unor 
lipsuri importante în arsenalul terapeutic împotriva infecţiilor drog rezistente, şi o inabilitate 
de a face faţă necesităţilor terapeutice. 

Dintre cele 41 de antibiotice, 15 erau în Faza 1 de trial-uri clinice, 12 în Faza 2, 13 în Faza 
3, 1 solicitare pentru un drog nou în curs de procesare şi 4 antibiotice noi aprobate. Estimările 
statistice ne arată ca aproximativ 60% dintre moleculele care intra în Faza 3 vor fi aprobate. 

Din pipeline-ul studiat, cel puţin 18 dintre antibioticele în curs de dezvoltare clinică au 
potenţialul de a îmbunătăţi o arie critică în antibioticoterapie încă nerezolvată - bacteriile 
grame negative ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, şi Enterobacter spp.), 
cauzele principale ale infecţiilor nosocomiale, multe dintre acestea fiind multidrog rezistente. 
Infecţiile cauzate de aceste microorganisme sunt dificil de tratat şi obţinerea unor noi droguri 
care nu se confrunta cu rezistenta antibiotică este de asemenea o problemă importantă.  
Dintre aceste 18 droguri, 13 au activitate potenţială activitate impotriva: Enterobacteriaceae 
producătoare de beta-lactamaze cu spectru extins/ rezistente la carbapeneme, Acinetobacter 
baumannii şi Pseudomonas aeruginosa, microagenţi patogeni consideraţi de către OMS o 
ameninţare critica datorită rezistenţei extinse a acestora. 

Cel puţin 10 dintre antibioticele în curs de dezvoltare, în eventualitatea aprobării lor, are 
putea trata infecţii cauzate de Neisseria gonorrhoeae sau Clostridium difficile, amândouă 
considerate o arie care necesită o atenţie deosebită, considerate urgenta de către CDC.  

Aproximativ 1 din 4 droguri în pipeline vor fi încadrate într-o clasă nouă de antibiotice 
sau vor prezenta un nou mecanism de acţiune.  

Studiul prezent a inclus antibiotice care ţintesc infecţii sistemice severe, şi exclude 
tratamentele topice, oftalmologice, inhalatorii. Deasemenea, studiul nu a inclus 
tuberculostatice, şi droguri care includ în spectru Mycobacterium avium complex şi 
Helicobacter pylori. (3) 
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Antibioticele moleculare – o alternativă în descoperirea noilor molecule 

Peste 20 de clase distincte de antibiotice au fost descrise în deceniile urmând 
descoperirea penicilinei în 1929. Însă, datorită unor factori economici şi ştiinţifici, 
descoperirea şi dezvoltarea unor noi molecule au suferit un declin important. În ultimii 20 de 
ani, doar 6 clase noi de antibiotice au fost aprobate, nici una dintre acestea având activitate 
asupra bacteriilor Gram negative. Acest declin în descoperirea noilor antibiotice, la care se 
asociază evoluţia bacteriilor multi-drog rezistente şi transferul orizontal a mecanismelor de 
acţiune a contribuit la apariţia unei crize de sănătate publică, care probabil va creşte în 
amploare în următorii ani. (4) 

Eforturi noi care încearcă să reinvigoreze cercetarea în domeniul antiobioticelor au oferit 
compuşi al căror mecanism de acţiune este înrudit cu mecanismele de acţiune a 
medicamentelor deja existente. De exemplu, Finafloxacina, o fluoroquinolona recent 
aprobată pentru a trata infecţii în sfera ORL determinate de Pseudomonas aeruginosa, este 
mai eficientă decât alte fluoroquinolone datorită capacităţii sale de a rămâne activa în medii 
acide însă, aceasta este susceptibilă la aceleaşi mecanisme de rezistenta ca şi celalalte 
fluoroquinolone. Descoperirea recentă a compusului natural Teixobactin a creat speranta că 
există posibilitatea de a izola molecule bactericide selective fără ca acestea să confrunte 
problema de rezistenta antibiotică. Acest compus are acţiune doar asupra bacteriilor Gram 
pozitive. Alt produs natural, Darobactin, tot recent descoperit, acţionează selectiv asupra 
bacteriilor Gram-negative, însă rezistenta la acesta se realizează cu uşurinţă. Aşadar, exista în 
continuare nevoia de a caracteriza noi clase de antibiotice cu mecanisme de acţiune (MoA) 
distincte comparativ cu cele deja existente, care să acţioneze asupra bacteriilor Gram negative, 
fără să aibă un mecanism de acţiune uşor de depistat de către bacterii. (4) 

Tehnici avansate de biologie moleculare au permis realizarea unor abordări dinamice în 
domeniul descoperirii compuşilor cu acţiune antibacteriană. Abordarea moleculară s-a născut 
din capacitatea de a scana varii funcţii antibiotice, cât datorită vizualizării modului de atac al 
acestora, pentru a putea selecta dintr-o baza de date anumiţi compuşi care îndeplinesc 
anumite criterii. Cele mai prestigioase instituţii de cercetare precum Princeton şi MIT au 
realizat antibiotice moleculare. (4) 

Irresistin 

Antibioticul ideal nu se confrunta cu problema rezistenţei, are efect bactericid asupra 
bacteriilor atât Gram-positive, cât şi Gram-negative, şi este uşor accesibil. Antibioticele 
nesusuceptibile la rezistenţă sunt atractive din punct de vedere clinic însă, selectarea pentru 
elemente mutante este metoda cea mai folosită pentru identificarea şi caracterizarea MoA, 
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aceasta din urmă fiind greu de realizat fără mutaţii rezistente. Metodele fenotipice, precum 
assay-uri de sinteză macromoleculară, au fost utilizat în asemenea situaţii însă, acestea permit 
clasificarea moleculelor cu MoA deja descrise. Aşadar, exista nevoia unor abordări 
independente de fenomenul rezistentei pentru caracterizarea de novo al MoA. (4) 

Un grup de cercetători de la Princeton au identificat (folosind machine learning) şi 
descris un compus, SCH-79797, cu efect bactericid asupra bacteriilor Gram-pozitive şi Gram-
negative, incluzând patogeni semnificativi din punct de vedere clinic precum Staphylococcus 
aureus (MRSA), Enterococcus faecalis, Neisseira gonorrhoeae şi Acinetobacter baumannii, 
fără vreo urmă de rezistenţă.  Pe modele animale, SCH-79797 a combătut infecţiile cu A. 
baumannii, gazda nedemonstrand semne de toxicitate la doza necesară pentru activitate 
antibiotică eficienta. Pentru a clasifica MoA a SCH-79797, cercetătorii au utilizat o variantă a 
unei abordări recent descrise, cantitative, bazată pe imaging – “bacterial cytological profiling” 
(BCP). Această metodă a pus în evidenţă un mecanism de acţiune a SCH-79797 distinct fata 
de cele 37 de antibiotice cunoscute. BCP împreună cu citometrie cantitativă de flux au 
identificat un mecanism independent de folat care acţionează asupra membranei bacteriene. 
Pentru ca acest compus nu a determinat mutaţii evolutive, s-au folosit tehnicile de biologie 
moleculară pentru a caracteriza MoA a SCH-79797: thermal proteome profiling (a identificat 
dihidrofolat reductaza ca o potenţială tinta de legare a compusului) şi CRISPRi genetic 
hypersensitivity şi metabolomic profiling (au confirmat inhibarea metabolismului folatului). 
Această abordare dinamică a identificat ţinta moleculară ca fiind dublă: dihidrofolat 
reductaza şi membrana bacteriană. (4) 

Deoarece SCH-79797 a demonstrat toxicitate inalta la oameni, cercetătorii de la 
Princeton au sintetizat un derivativ pe care l-au numit Irresistin-16. Această moleculă a 
eradicat pe modele murine infecţie vaginală cu Neisseria gonorrhoeae multi-drog rezistenta.  

Importanţa acestui studiu constă în relevanta metodei dinamice în ceea ce priveşte 
descoperirea antibioticelor noi pe viitor. Împreună, tehnicile folosite constituie un “pipeline” 
nou ce poate fi folosit pentu caracterizarea rapidă a MoA a antibioticelor de novo. Această 
metodă poate pune în evidenţă compuşi noi cu MoA distinct fata de arsenalul terapeutic deja 
existent, care nu sunt susceptibili la rezistenţă bacteriană.(4) 

Halicin 

Halicin este un compus chimic, inhibitor al enzimei c-Jun N-terminal kinaza - JNK (rol 
în expresie genetică, plasticitate neuronală, apoptoza, reglarea senescentei celulare) care a 
fost iniţial testat pentru posibilul său rol în tratamentul diabetului zaharat (ulterior cercetările 
au fost abandonate datorită rezultatelor nepromitatoare). În 2019, substanta este 
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redescoperită de “in-silico” deep learning (algoritm ce permite o indentificare foarte rapidă a 
moleculelor cu potenţial rol terapeutic) ca având activitate antibacteriena. (2) 

Algoritmul “deep learning” a analizat peste 100 de milioane de molecule, dintre care a 
identificat SU-3327 cu spectru antibacterian care include tulpini drog rezistente de 
Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, Mycobacterium tuberculosis, 
Enterobacteriaceae. Această moleculă a fost renumita “Halicin” de către echipa de cercetători 
de la MIT. (2) 

Moleculă este un bactericid cu spectru larg de acţiune. Studiile preliminare au pus în 
evidenţă un mecanism de acţiune ce întrerupe gradientul electrochimic al celului prin 
inhibarea migrării protonilor transmembranar, ceea ce conduce la întreruperea sintezei de 
ATP a celulei bacteriene. Din punct de vedere evolutiv, aceste este un mecanism de acţiune 
greu de elucidat de către bacterii care necesita mutaţii extrem de complexe pentru a dobândi 
rezistenta, un eveniment foarte puţin probabil. (2) 

CONCLUZII 

Evoluţia rapidă a bacteriilor şi dezvoltarea mecanismelor de rezistenta la antibiotice a 
selectat tulpini de bacterii multirezistente, crescând numărul zilelor de spitalizare, costurile 
medicale, morbiditatea şi mortalitatea, ameninţând progresele practicii medicinei moderne.  

Pipeline-ul classic, care conţine 41 de antibiotice, majoritatea în dezvoltare clinică, 
reprezintă una dintre măsurile actuale pentru combaterea problemei de rezistenta 
antimicrobiană însă, cu un potenţial de luptă contra bacteriilor considerate prioritare de către 
OMS scăzut. Neajunsurile se datorează timpului îndelungat şi costurilor ridicate asociate cu 
dezvoltarea şi aprobarea noilor compuşi. Un alt motiv consta în similitudinea noilor compuşi 
cu cei deja existenţi (din punct de vedere structural şi al mecanismului de acţiune) rezultând 
în noi antibiotice care se vor confrunta cu problema de rezistenta antimicrobiană la scurt timp 
de la aprobarea lor.  

Metode inovative şi dinamice, care pun în aplicare tehnici avansate de biologie 
moleculară şi inteligenţa artificială, precum exemplele oferite de Irresistin şi Halicin, 
constituie o paradigmă nouă în descoperirea antibioticelor care se confrunta cu problema 
timpului îndelungat, costurilor ridicate, a accesibilităţii şi a rezistenţei la antibiotice. Aceşti 
compuşi oferă o posibilă soluţie pentru problemele de actualitate în antibioticoterapie însă, 
se afla încă în faza experimentală, necesitând multiple verificări clinice pentru evaluarea 
eficacităţii, siguranţei, şi toxicităţii în organismul uman, înainte de a putea fi comercializate. 
Mai important încă, aceste exemple oferă o desprindere de la o platformă învechită, şi un 
posibil drum către o nouă epocă în evoluţia antibioticelor.  
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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 oră) 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 şi 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 mamă 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. 

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 
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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 viața a pacienților infectați cu virusul 
imunodeficienţei 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 (AŢI) 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 frecvenţă 
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 bacteriană (incluzând-o şi pe cea dată de 
stafilococul auriu MRSA) şi tuberculoza rămân cele mai importante cauze ale insuficienţei 
respiratorii. 

Insuficienţă respiratorie poate fi, de asemenea, rezultat al sindromului de reconstituire 
imună la pneumonia dată de pneumocystis, tuberculoză sau un alt mycobacterium după 
inițierea tratamentului cu antiretrovirale. Sindromul de reconstituire imună pentru acești 
agenţi patogeni se manifestă paradoxal cu agravarea bolii respiratorii de bază. Sindromul 
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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 antiretrovirală. 

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 rată 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 restenoza 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 -  
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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 rezistentei. 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 in 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 pacientilor in stare critica, 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 sa primească tratamentul, dacă este posibil. Pacienții infectați 
cu HIV și boala de ficat in 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 in stadiu terminal la pacienții cu infecție HIV include dializa si 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. 
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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. 

 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 in termen de şase săptămâni si pot include febră mare, erupție 
cutanată difuză, greață, dureri de cap, și mai puțin frecvent, dispnee. Cele mai multe 
simptome rezolva 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 in secțiile de terapie 
intensiva pentru convulsii greu de rezolvat sau pentru un nivel de modificare a conștienţei, de 
la letargie la coma; aceste condiții de multe ori pot fi asociate cu insuficiență respiratorie 
secundară care necesită intubare si 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 intr-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.  
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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 in 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 deciziile corecte. În mod evident, disfuncții neurologice afectează capacitatea 
pacientului de a lua deciziile corecte si 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 dementa SIDA. Acest studiu subliniază importanța stabilirii 
directivelor in 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 necesită 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 in 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 si 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 
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infecțioase și neoplazice, poate varia de la colestază asimptomatica la sepsis biliar fulminant. 
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 în ce mai comuna de admitere în 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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REZUMAT 

Cuvinte cheie: Clostridium difficile, antibioterapie, varsta  

Introducere: Vârsta înaintată poate pune probleme în managementul terapeutic al pacienților 
cu infecție cu Clostridium difficile, aceștia având o evoluție lent favorabilă sau grevată de 
complicații ale bolii/bolilor de fond.  
Material și metodă: Au fost studiate retrospectiv foile de observație ale pacienților internați în 
perioada 01.01.2019-31.12.2019 cu diagnosticul colită cu Clostridium difficile. S-a urmărit: 
proveniența pacienților din transferurile interspitalicești; internările anterioare; parametrii 
clinici și paraclinici; bolile asociate; tratamentul antibiotic anterior; numărul de recurențe; 
tratamentul administrat.  
Rezultate:  În anul 2019 au fost internați în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași 608 pacienți cu 
diagnosticul colită cu Clostridium difficile, dintre care 51.64% au avut vârsta peste 65 ani. Dintre 
aceștia, 12.38% au fost la a doua recădere, 5.4% au fost la a treia recădere, iar 0.95% la a patra 
recădere. La 83.5% dintre pacienți s-a decelat în materiile fecale toxina A+B Clostridium difficile 
prezentă, la 7.3% s-a decelat toxina A prezentă, iar la 9.2% din cazuri toxina B. La aproximativ 
37.78% dintre pacienți au fost decelate toxinele prezente postantibioterapie. Boli asociate: 
Hipertensiune arterială, Insuficiență cardiacă, neoplazii, Diabet zaharat, etc.. Majoritatea 
pacienților au primit tratament cu Vancomicina, asociere între Vancomicină și Metronidazol, iar 
2 dintre aceștia au primit transplat cu materii fecale. În marea majoritate a cazurilor, evoluția 
infecției și a sindromului diareic au fost favorabile, înregistrându-se 14 decese pe parcursul 
spitalizării.  
Concluzii: Durata crescută de spitalizare, precum și recăderile frecvente duc la hospitalism și 
adiacent, la repercursiuni psihoemotionale legate de acesta.   
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INTRODUCERE 

Bolile infecțioase sunt o cauză comună a morbidității și mortalității crescute la vârstnici. 
Infecția cu Clostridium difficile reprezintă o problemă de sănătate importantă, atât în 
România, cât și în restul lumii. [1] Este asociată din ce în ce mai frecvent în patologia 
pacienților cu vârsta mai mare de 65 ani, datorită comorbidităților (neoplasme, boală renală 
cronică, intervenții chirurgicale, etc.), chimioterapiei, utilizării inhibitorilor pompei de 
protoni, spitalizărilor frecvente și îndelungate, antibioticoterapiei (cum ar fi penicilinele, 
cefalosporinele, fluorochinolonele, clindamicina), malnutriției. [9] 

Clostridium difficile este un bacil anaerob grampozitiv, care sporulează, putând persista 
în condiții nefavorabile de mediu. [4] Face parte din flora fecală normală (60-70% la nou-
născut, 10-30% la bolnavii spitalizați, 3% la adulții sănătoși). [12] Transmiterea se face pe cale 
fecal-orală, prin care ajungând la nivelul sporilor ingerați în colon poate să germineze într-o 
stare vegetativă activă metabolic și ulterior să conducă la boala clinică.[6] Clostridium difficile 
secretă toxinele termolabile A (enterotoxina – modifică membrana enterocitară, inițiază 
răspunsul inflamator prin stimularea eliberării de citokine din mononucleare, cu apariția de 
necroze epiteliale) și B (citotoxina – exercită efecte citopatice și permite precizarea 
diagnosticului de laborator). [8] 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Au fost studiate retrospectiv foile de observație ale pacienților internați în perioada 
01.01.2019-31.12.2019 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași cu 
diagnosticul colită cu Clostridium difficile.  

S-a urmărit: proveniența pacienților din transferurile interspitalicești, internările 
anterioare, sexul, mediul de proveniență, parametrii clinici și paraclinici, patologiile asociate, 
tratamentul antibiotic anterior, numărul de recurențe, tratamentul administrat, evoluția 
pacienților. 

REZULTATE 

În anul 2019 au fost internați în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași 608 pacienți cu 
diagnosticul colită cu Clostridium difficile, dintre care 51.64% (314)  au avut vârsta peste 65 ani.  

Distribuția acestora pe mediul de proveniență este relativ egală, 54.25% din mediul 
urban iar 45.75% mediul rural. (Fig. 1) 
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Fig. 1. Distribuția pe mediul de proveniență a pacienților cu  

vârsta >65 ani internați cu ICD 

Sexul predominant a fost cel feminin, 165 femei (52.54%), 149 barbati (47.46%). (Fig. 2) 

 

Fig. 2. Distribuța pe sexe a pacienților cu vârsta >65 ani internați cu ICD 

Majoritatea pacienților internați au avut vârsta cuprinsă între 65-70 ani, 30.25%, 24.52% 
au avut vârsta cuprinsă între 71-75 ani, 21.65% au avut vârsta cuprinsă între 76-80 ani, 13.05% 
au avut vârsta cuprinsă între 81-85 ani și 10.53% au avut vârsta mai mare de 86 ani. (Fig. 3) 
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Fig. 3. Distribuția pe categorii de vârstă a pacienților  

cu vârsta >65 ani internați cu ICD 

 
O analiză pe grupe de vârstă a impactului factorilor de risc asupra recurențelor CDI nu a 

arătat diferențe semnificative între grupuri, cu excepția pacienților vârstnici(cu vârsta peste 
86 de ani) (p = 0,045).  

La pacienții vârstnici, a fost observată reapariția infecției, în special în cazurile de 
imunosupresie legată de deficiențe (30.32% din cazuri). Cele mai frecvente comorbidități 
asociate au fost diabetul zaharat, hipertensiunea arterial, insuficiența cardiac cronică, 
fibrilația atrială, TBC pulmonar, neoplaziile, AVC, infecții de tract urinar (Providencia spp., 
Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis).  În 23.65% din lotul studiat, pacienții au avut 
anterior antibioterapie. 

Din lotul studiat, 17.32% dintre pacienți au declarat că nu au luat tratament antibiotic 
anterior internarii, restul (82.68%) au declarat că au urmat antibioticoterapie (12.6% au 
primit tratament cu Fluorochinolone, 10.03% au primit tratament cu Cefalosporine, 5.34% cu 
Peniciline, 2.5% cu Lincosamide, restul au primit tratament cu Aminoglicozide, Macrolide, 
Glicopeptide, etc.) cu până la 12 săptămâni anterior prezentării. 
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Din lotul studiat aproximativ 39,5% din pacienți (124) provin din transferuri de la alte 
unități medicale (gastroenterologie, chirurgie, medicină internă, oncologie, nefrologie, 
neurologie, diabet și boli de nutriție, etc.). 

Din punct de vedere clinic toți bolnavii internați au prezentat scaune diareice muliple, 254 
au acuzat și dureri abdominale, 61 au asociat febră și 47 au declarat prezența vărsăturilor. (Fig. 4) 

 

Fig. 4. Repartiția cazurilor în funcție de simptomatologia asociată 

Având în vedere frecvența crescută a recurențelor, din totalul de 314 pacienți 62 (19.74%) 
s-au prezentat pentru recurențe. Dintre aceștia, 12.38% au fost la a doua recădere, 5.4% au 
fost la a treia recădere, iar 0.95% la a patra recădere. (Fig. 5) 

 

Fig. 5. Numărul de recurențe la pacienții cu vârstă >65 ani internași cu ICD 

La 83.5% dintre pacienți s-a decelat în materiile fecale toxina A+B Clostridium difficile 
prezentă, la 7.3% s-a decelat toxina A prezentă, iar la 9.2% din cazuri toxina B.  

Majoritatea pacienților au primit tratament cu Vancomicină (165), asociere între 
Vancomicină și Metronidazol (38), iar 2 dintre aceștia au primit transplat cu materii fecale. 
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Tratamenul a avut o durată medie de 10 zile. În marea majoritate a cazurilor, evolutia infectiei 
si a sindromului diareic au fost favorabile, inregistrandu-se 14 decese pe parcursul spitalizarii. 

DISCUŢII 

Clostridium difficile a devenit cea mai frecventă cauză a infecțiilor asociate asistenței 
medicale la nivel mondial. [2] 

S-a constatat că rata mortalității asociate Infecției cu Clostridium difficile variază între 
5% - 34% și este dublată la pacienții din unitățile de terapie intensivă. Cea mai mare parte a 
ICD este asociată expunerii la îngrijiri medicale (în spital, în unitățile de îngrijiri paleative, la 
domiciliu), studii recente relevând faptul că incidența ICD dobândită în comunitate a crescut 
semnificativ până la 30% în ultimii ani.[3] 

Cei mai importanți factori de risc pentru dezvoltarea ICD sunt: tratamentul antibiotic 
(în principal cefalosporinele de generația a 3-a, penicilinele, fluorochinolonele, 
linacosamidele) și vârsta. [7]Vârsta înaintată este un factor de risc semnificativ pentru ICD 
fiind asociat în mod obișnuit cu mortalitatea în țările dezvoltate. Printre factorii de risc 
specifici vârstnicilor se numără modificările legate de vârstă din punct de vedere fiziologic, 
spitalizarea îndelungată, patologiile asociate.[10] 

Pacienții cu vârstă peste 65 de ani, cu tulburări cronice multiple, incapacitate 
funcțională, dizabilitate fizică și deficiențe cognitive au fost cele mai vulnerabile pentru 
recurențele CDI.[11] 

Cele mai dificile și din ce în ce mai frecvente provocări în tratamentul ICD este infecția 
recurentă. Vârsta> 65 de ani, boala de bază severă și utilizarea continuă a antibioticelor pentru 
non-ICD sunt considerați cei mai importanți factori de risc pentru recurențe .[5] 

CONCLUZII 

Obiectivul acestui studiu a fost de a examina relatiile dintre factorii de risc selectati 
(varsta, sexul, comorbiditatile, antibioticoterapia, factorii sociali si demografici) la 
recurentele CDI.[3] 

Datorită comorbidităților asociate, impactul acestei patologii la persoanele vârstnice este 
mai zgomotos comparativ cu pacienții tineri, necesită o atenție deosebită în administrarea 
antibioticelor pentru a reduce indicii de morbiditate și mortalitate în mediu spitalicesc. [7] 

Durata crescută de spitalizare, precum și recăderile frecvente duc la hospitalism și 
adiacent, la repercursiuni psihoemotionale legate de acesta. [9] 
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Utilizarea vitaminei C în infecţia 

COVID-19: între mit şi realitate 

Manuela Arbune1,2 

1Universitatea “Dunarea de Jos”din Galați 
2Spitalul Clinic de Boli Infectioase Galați 

Cuvinte cheie: pneumonie COVID-19, Vitamina C, Detresa Respiratorie 

Introducere: Implicarea vitaminei C (VC) în patologia unor infecții bacteriene și virale 
este bine cunoscută, dar beneficiile administrării VC în cursul infecțiilor rămâne 
controversată.  

Material si metodă: Studiul analizează datele din literatura medicala actuală privind 
beneficiile vitaminei C în terapia antiinfectioasă și premizele administrării la pacienții cu 
infecție COVID-19.   

Rezultate: Leziunile pulmonare severe din infecția COVID-19 sunt consecințele 
inflamației necontrolate, activității lezionale a radicalilor liberi de oxigen și alterării barierei 
alveolo-capilare. Macrofagele și limfocitele T efectoare suferă "efectul Warburg", prin 
intensificarea glicolizei și producerea crescută de lactat, care poate atenua imunitatea 
nespecifică, scăzând interferonul tip I și diminuând clearanceul viral. Utilizarea VC în 
infecțiile virale se bazează pe două ipoteze: scăderea nivelului circulant prin consum 
metabolic în infecțiile virale acute și imunomodularea producerii de interferoni, scazând 
citokinele pro-inflamatorii.  

Administrarea intravenoasă de doze mari de VC în sepsis acționează ca pro-oxidant 
pentru celulele imune dependente de glicoliză, dar ca antioxidant pentru celulele epiteliale 
pulmonare producătoare de ATP prin fosforilare oxidativă mitocondrială. La nivelul celulelor 
imune activate, VC poate inhiba producerea de lactat, protejând celulele epiteliale alveolare 
de tip II.  Pacientul cu COVID-19 poate beneficia de doze mari de VC (200mg/kgc/zi X 4zile) 
administrate intravenos cât mai precoce după semnalarea detresei respiratorii prin scoruri 
clinice și biomarkeri.  Efectele secundare pot fi distrugerea osmotică a celulelor immune și 
inflamația alveolară, care poate fi atenuată de asocierea glucocorticoizilor.  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
243 

Concluzii:  Datele fiziopatologice și clinice justifică utilizarea intravenoasă a vitaminei 
C în pneumoniile severe asociate COVID-19, constituind o opțiune terapeutică în condițiile 
lipsei unei medicații specifice.  
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coagularea intravasculară diseminată 

- complicație la distanță în infecția cu 

SARS-COV-2 

N. Baloșeanu, S.G. Smâdu, A.M. Veja, L.S. Giuroiescu, C.S. Barbulescu,  
A.S. Florescu, G.S. Gherlan 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș” București 

Cuvinte cheie: coagulare intravasculară diseminată, SARS COV2, comorbidități 

Introducere. Infecția cu noul coronavirus (SARS CoV2), recent aparută la sfârșitul 
anului 2019 în China, a avut o răspândire rapidă la nivelul întregului glob afectând cu 
precădere persoanele vârstnice și pe cele cu comorbidități. Rata de mortalitate este în 
continuare una ridicată. 

Material si metodă. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 72 de ani, hipertensivă 
cu istoric de AVC care se internează în clinica noastra pentru dispnee la eforturi mici, 
inapetență, scaune diareice și test pozitiv pentru infecția cu SARS CoV 2. La internare prezintă 
stare generală alterată, stabilă hemodinamic, SaO2=75% în aerul ambiental. Radiografia 
pulmonară evidențiază aspect de bronhopneumonie. Se inițiază tratament antibiotic cu 
Meronem, Plaquenil, corticoterapie iv și anticoagulare în doză terapeutică. Evoluția pacientei 
este lent favorabilă, cu negativarea PCR SARS COV2 din exudatul nazofaringian. Pacienta a 
dezvoltat și o infecție cu C. Difficile pentru care a primit tratament corespunzător cu evoluție 
favorabilă. Ulterior, prezintă sindrom hemoragipar cu creșterea D-dimerilor, scăderea 
trombocitelor și a fibrinogenului pentru care a primit fibrinogen, concentrat trombocitar, 
plasmă proaspată congelată și crioprecipitat. Evoluția pacientei se ameliorează și este 
externată vindecată. 

Concluzii. Am prezentat cazul unei paciente cu COVID 19 care a dezvoltat coagulare 
intravasculară diseminată, o complicație cunoscută a acestei boli, însă în mod particular la 
acest caz complicația a apărut  după vindecarea infecției cu SARS COV2. 
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DISSEMINATED INTRAVASCULAR 

COAGULATION - REMOTE 

COMPLICATION IN SARS-COV-2 

INFECTION 

N. Baloșeanu, S.G. Smâdu, A.M. Veja, L.S Giuroiescu, C. S. Barbulescu,  
A.S. Florescu, G.S. Gherlan 

Clinic of Tropical and Infectious Diseases „Dr. Victor Babeş” Bucharest 

Keywords: disseminated intravascular coagulation, SARS CoV2, comorbidities. 

Introduction. Infection with the novel coronavirus (SARS CoV2), recently emerged at 
the end of  2019 in China and spread rapidly throughout the globe mainly affecting the elderly 
and those with comorbidities. 

Material and method. We present the case of a 72-years-old patient, hypertensive 
with a history of stroke, who is admitted to our clinic for dyspnea at low effort, loss of appetite, 
diarrhea and a positive test for SARS CoV 2 infection. At admission she had an altered general 
condition, hemodynamically stable, SaO2=75% in the ambiental air. Pulmonary radiography 
reveals the aspect of bronchopneumonia. Antibiotic treatment is initiated with Meropenm, 
Hydroxychloroquine, iv corticotherapy and therapeutic anticoagulation. The patient’s 
evolution is slowly favorable, with the negativation of SARS CoV2 PCR in the nasopharyngeal 
exudate. The patient also developed a C. Difficile infection for which she received appropriate 
treatment with a favorable outcome. Subsequently, she has developed hemorrhagic syndrome 
with increased D-dimers levels, decreased platlets and fibrinogen levels for which she received 
fibrinogen, platelet concentrate, fresh frozen plasma and cryoprecipitate. The patient’s 
evolution improves and she is dischargd. 

Conclusions. We presented the case of a patient with COVID-19 who developed 
disseminated intravascular coagulation, a known comlication of this disease, but particularly 
in this case the complication appeared after the cure of SARS CoV2 infection. 
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Infecția cu SARS-CoV-2 la copil 

Florentina Dumitrescu¹,² 
1Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova, România 

2Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie”Victor Babeș”, Craiova, România 

Cuvinte cheie: SARS-CoV-2, COVID-19, copil 

Cazurile pediatrice de boală cu noul coronavirus (COVID-19) sunt relativ puține 
comparativ cu cele raportate la  pacienții adulți, majoritatea copiilor având expunere la un caz 
confirmat din familie. Simptomele clinice frecvente sunt de tip infecție respiratorie 
superioară: febră, tuse, congestie nazală, rinoree, disfagie. Totuși, copiii cu COVID-19 s-ar 
putea să nu prezinte inițial febră și tuse la fel de frecvent ca pacienții adulți, fiind raportate 
cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 la copiii ce prezentau doar simptomatologie digestivă. 
Pentru cazurile raportate până în prezent, spitalizarea a fost mai frecventă în rândul sugarilor 
și a copiilor cu patologie asociată (boli pulmonare cronice, inclusiv astm, boli cardiovasculare, 
imunosupresie), iar unii pacienți (0.6%-2%) au necesitat internare în terpaie intensivă. Și la 
copii au fost raportate forme severe (inclusiv sindrom inflamator multisistemic), precum și 
decese asociate COVID-19. Tratamentul cazurilor severe și critice la pacienții pediatri cu 
COVID-19 presupune managementul pneumoniei, insuficienței respiratorii, exacerbărilor 
afecțiunilor de bază, infecțiilor bacteriene asociate, sepsisului sau șocului septic. Deși cele mai 
multe cazuri raportate până în prezent la copii nu au fost severe, clinicienii ar trebui să 
mențină un indice ridicat de suspiciune pentru infecția cu SARS-CoV-2 la copii și să 
monitorizeze evoluția bolii, în special în rândul sugarilor și copiilor cu alte boli asociate. 

  



 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
247 

COVID -19 - Urgență și provocare  

Georgiana Enache-Leonte¹, Dumitrița Dodu², Ioana Harja-Alexa¹,²,  
M. Hurmuzache¹,², Ioana Florina Mihai², I. Strelțov³, Mihaela Cătălina Luca¹,²  

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași  
2Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași  

3Spitalul Clinic de Urgență ”Prof. Dr. Nicolae Oblu”  

Cuvinte cheie: meningiom, leziuni cutanate, SARS CoV-2  

Introducere: În rândul pacienților infectați cu SARS CoV-2 a fost relatată prezența 
leziunilor cutanate, însă nu putem afirma cu certitudine ca virusul produce aceste simptome. 
Prezentăm evoluția unui caz de meningiom, complicat cu infecția cu SARS CoV-2.  

Studiu de caz: O pacientă în vârstă de 58 de ani, se prezintă în urgență acuzând 
sindrom vertiginos, afazie, hemipareză dreaptă. Istoricul medical evidențiază APP metabolice 
și cardio-vasculare. Imagistică cerebrală efectuată relevă o formațiune cu aspect sugestiv de 
meningiom ,iar cea pulmonară de aspect normal. Paraclinic la internare testarea pentru 
coronavirus fiind negativă. În timpul spitalizării devine contact a unui pacient pozitiv, motiv 
pentru care se recoltează probă pentru COVID-19, rezultatul fiind unul pozitiv. Urmează 
tratament conform protocolului cu Kaletra, fără modificări ale stării generale dar cu 
menținerea testelor pozitive. La o săptămână de la finalizarea tratamentului antiviral pacienta 
prezintă erupție pe toracele anterior cu extindere progresivă.  

Concluzii: Cazul de față descrie aspecte clinice și dermatologice posibil datorate 
infecției cu noul coronavirus, atrăgând atenția asupra intensificării colaborărilor 
interdisciplinare în managementul cazurilor complexe. 
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Dinamica Infecţiei cu Sars-CoV-2 în 

Spitalul “Dr. V. Babeş” Timişoara 

V. Lāzureanu1, A. Marinescu1, M. Cialma2, T. Moisil2, V. Musta1,  
M. Cerbu2, N. Nicolescu1, R. Laza1, T. Cuţ2, A. Herlo2 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Dr. V. Babeş” Timişoara 
2Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Dr. V. Babeş” Timişoara 

Global, noul coronavirus (SARS-CoV-2) a îmbolnăvit peste 11 milioane de persoane, cu 
peste 175 mii de decese. În România avem aproape 30 mii de persoane depistate pozitiv, din 
care peste 20 mii de persoane vindecate de COVID-19. 

La nivelul Spitalului Clinic de Boli infecţioase şi Pneumoftiziologe “Dr. V.Babeş” 
Timişoara, pe perioada 28.02-28.06.2020 au fost internaţI 603 pacienţi, din care 458 din 
judeţul Timiş (76%), celelalte cazuri fiind din diverse judeţe ale ţării. Numărul de internări a 
fost după cum urmează: 151 în martie, 347 în aprilie, 86 în mai şi 19 în iunie. Peek-ul maxim 
de internări a fost în data de 12.04 2020 cu 170 de pacienţi internaţi. Cadre medicale internate 
au fost după cum urmează: 47 în martie (28% TM), 41 în aprilie (81% TM), 10 în mai (90% 
TM) şi 7 în iunie (70% TM). Dintre cadrele medicale infectate 38% erau medici. Externaţi 
vindecaţi au fost 540 pacienţi, din care 458 din judeţul Timiş (76,7%). S-au înregistrat 51 de 
decese, din care 36 pe compartimentele de terapie intensivă, 4 pe secţiile de boli infecţioase 
şi 11 pe secţiile de pneumologie.  

Aprilie 2020 a fost luna cu numărul maxim de pacienţi internaţi în spital, cu formele cele 
mai grave şi cecesele cele mai multe; în lunile mai şi iunie au scăzut treptat numărul de cazuri. 
Peste 80% au fost forme asimptomatice şi uşoare de boală cu evoluţie favorabilă, dar 
majoritatea formelor critice s-au soldat cu deces. 
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Infecţia cu SARS-COV-2 la pacienţii 

hipertensivi 

Isabela-Ioana Loghin1,2, Oana Manuela Secrieru2, Adriana-Florina Bahnă2,  
Irina Nistor2, C. Eva2, Cristina Nicolau2, L. Prisacariu2, Carmen Dorobăţ2 

1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, România 
2Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ”Sfânta Parascheva” Iaşi, România 

Cuvinte cheie: SARS-CoV-2, hipertensiune, tratament 

Introducere: Sindromul respirator acut sever determinat de coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) infectează celulele gazdă după legarea cu receptorii ACE2 de suprafață celulară, 
ducând astfel la boala dată de coronavirus 2019 (COVID-19). 

Pacienții cu diferite comorbidităţi, afecţiuni cardiovasculare preexistente, cum ar fi 
hipertensiunea arterială și bolile coronariene, au o evoluţie clinică mai severă în urma infecţiei 
virale cu SARS-CoV-2. Organizaţia Mondială a Sănătaţii (OMS) a declarat pandemie globală 
de COVID-19  în 12 martie 2020. 

Material şi metodă: Prezentăm cazurile de infecție cu SARS-CoV 2 și hipertensiune 
arterială, internate în Clinica de Boli Infecțioase Iași, în perioada 15 martie - 30 iunie 2020. 

Rezultate: În clinica noastră, în perioada 15 martie - 30 iunie 2020, s-au înregistrat 195 
de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 la pacienți hipertensivi, în special la persoane de sex 
feminin, cu vârsta cuprinsă între 61 și 70 de ani. Pe parcursul spitalizării, au primit tratament 
specific conform protocolului naţional cu administrare precaută a hidroxiclorochinei, în 
contextul necesității continuării terapiei antihipertensive personale. Evoluția a fost favorabilă 
în majoritatea cazurilor, pacienții fiind externați cu test RT-PCR SARS-CoV-2 negativ, deci 
vindecați; însă 26 de pacienți au decedat. 

Concluzii: Infecția cu SARS-CoV-2 reprezintă încă o adevărată provocare în rândul 
pacienților imunocompromişi. 
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SARS CoV 2 infection in hypertensive 

patients 

Isabela-Ioana Loghin1, Oana Manuela Secrieru2, Adriana-Florina Bahnă2, Irina 
Nistor2, C. Eva2, Cristina Nicolau2, L. Prisacariu2, Carmen-Mihaela Dorobăţ2 

1University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa" Iasi, Romania 
2Clinical Hospital of Infectious Diseases, Iasi, Romania 

Keywords: SARS CoV2, hypertension, covid 19 

Background: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infects 
host cells following binding with the cell surface ACE2 receptors, thereby leading to 
coronavirus disease 2019 (COVID-19). The patients with existing cardiovascular 
comorbidities, such as hypertension and coronary heart disease, have a worse clinical 
outcome following contraction of the viral illness. WHO declared COVID-19 as global 
pandemic on March 12, 2020.  

Material and methods: We present the cases of SARS-CoV-2 infection and 
hypertension hospitalized in the Iasi Infectious Diseases Clinic between March 15 and June 
30, 2020. 

Results: In our clinic between March 15 and June 30, 2020, there were 195 cases of 
SARS-CoV-2 infection in hypertensive patients, predominantly female sex patients between 
61 and 70 years old. During hospitalization, they received specific treatment with warning on 
hydroxychloroquine administration, in the context of the need to continue personal 
antihypertensive therapy. The evolution was favorable in most cases, patients being 
discharged with SARS-CoV-2 negative - healed, but 26 patients died.  

Conclusions: SARS CoV 2 infection is still a real challenge among 
immunocompromised patients. 
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Epidemiologie și sănătate mentală în 

timpul pandemiilor 

Alina Manole1, Shiraz Ul Hasan2  
1Departamentul de Medicină Preventivă și Interdisciplinaritate, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore 

T. Popa” Iași, România 
2PsyCare NeuroPsychiatry Care Center, New Delhi, India 

Cuvinte cheie: pandemie, SARS-CoV-2, COVID-19, mental health 

Factorii care favorizează probabilitatea apariției pandemiilor sunt legați de 
intensificarea călătoriilor internaționale și globalism, urbanizarea intensivă și clusterele 
populaționale, de schimbările în utilizarea resurselor naturale și intersectarea abuzivă a 
habitatului uman cu cel sălbatic. Pandemiile actuale pot duce la creșterea morbidității și 
fatalității în populațiile care vor fi supuse la perturbări economice, sociale și politice 
importante, cu consecințe severe multidimensionale asupra sănătății organice și mentale ale 
indivizilor. În contextul epidemiologic, statistic și social al pamdemiilor, este necesară 
intervenția științelor sănătății mentale, pentru a susține starea psihică și emoțională a 
populației, a pacienților și famiilor acestora, dar și a personalului medical de primă linie în 
lupta cu patologia infecțioasă emergentă.  

Concluzie: Aspectele psihiatrice și ale sănătății mentale evidentiațe de pandemia 
COVID-19, în relație cu factorii favorizanți ai acesteia, pot fi utile pentru managementul 
corect, adaptarea resurselor și abordarea precoce corectă a unor eventuale viitoare 
evenimente pandemice similare.  
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Epidemiology and mental health 

during the pandemics 

Alina Manole1, Shiraz Ul Hasan2  
1Department of Preventive Medicine and Interdisciplinarity, “Grigore T. Popa” University of Medicine and 

Pharmacy Iasi, Romania 
2PsyCare NeuroPsychiatry Care Center, New Delhi, India 

Keywords: pandemic, SARS-CoV-2, COVID-19, mental health 

Factors that favor the probability of pandemics are related to the intensification of 
international travel and globalism, intensive urbanization and population clusters, changes in 
the use of natural resources and the abusive intersection of human and wild habitats. Current 
pandemics can lead to increased morbidity and fatality in populations that will be subject to 
significant economic, social and political disruption, with severe multidimensional 
consequences on the organic and mental health of individuals. In the epidemiological, 
statistical and social context of pandemics, the intervention of mental health sciences is 
necessary to support the psychological and emotional state of the population, patients and 
families, but also of the first line medical staff in the fight against the emerging infectious 
disease.  

Conclusion: The psychiatric and mental health aspects highlighted by the COVID-19 
pandemic, in relation to the factors that favor its spreading, may be useful for the proper 
healthcare management, the adaptation of resources and the correct early approach of 
possible future similar pandemic events. 
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Medicația Anti IL 6 în tratamentul 

cazurilor severe/critice de COVID-19 

Egidia Miftode, Maria Obreja, Oana Stămăteanu, Larisa Miftode, Amalia Timpau, 
Fl. Roșu, Daniela Leca, Olivia Dorneanu, Claudia Pleșca, Ioana Hunea, 

Tudorița Părângă, Irina Dima 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva”, Iași, România 

Introducere: Un răspuns coordonat prin eliberarea de citokine este esențial pentru 
răspunsul imun al gazdei. Cu toate acestea, un răspuns anormal duce la o afecțiune 
hiperinflamatorie la unii pacienți infectați cu SARS-CoV-2. S-a raportat că pacienții din 
unitățile de terapie intensivă au avut o concentrație mai mare de citokine în plasmă decât 
pacienții cu COVID-19 din secții non-TI, ceea ce sugerează că furtuna de citokine a fost 
asociată cu severitatea bolii. 

Luând în considerare rolul central pe care IL-6, în combinație cu alte citokine 
proinflamatorii, pare să îl aibă în dezvoltarea ARDS indus de COVID-19, tocilizumab ar putea 
juca un rol în gestionarea cazurilor selectate în absența unor contraindicații majore. 

Experiența clinică și studiile observaționale sugerează un efect favorabil la pacienții 
critici care suferă de o inflamație persistentă și excesivă, asemănătoare cu sindromul de 
eliberare de citokine (CRS).  

Rezultate: În clinica de Boli Infecțioase Iași au fost spitalizați în perioada 7 martie-30 
iunie 956 pacienți cu COVID -19, iar la 225 cazuri (23.5%) a fost menționat ca diagnostic de 
externare sindromul de detresa respiratorie. La 45 pacienți (4,7%) s-a recomandat efectuarea 
IL6 dat fiind evoluția severă cu desaturare și suspiciunea de debut a unei “furtuni citokinice”.  
Valoarea medie a IL 6 a fost 241,3pg/ml, iar a CRP a fost de 125mg/ml. 

Tratamentul cu Tocilizumab a fost inițiat la 85 pacienți (8.9%) cu evoluție severă, 
selectați pe baza criteriilor de gravitate și a determinat în majoritatea situațiilor o evoluție 
rapid favorabilă cu ameliorarea sindromului de detresă respiratorie și cu scădere importantă 
a CRP și IL6. 

Rata globală de deces la pacienții COVID-19 a fost de 6.7% (64 cazuri); la pacienții critici 
care au primit Tocilizumab s-a înregistrat un număr de 23 decese (din 85 tratați) (27%). Rata 
de deces la cei netratați dar la care s-a stabilit diagnosticul de sindrom de insuficiență 
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respiratorie forme medii-severe, fără criterii de administrare a Tocilizumab a fost de 29% (41 
decese din 140 cu forme medii-severe de insuficiență respiratorie). 

În concluzie, din experiența clinicii de Boli Infecțioase tratamentul cu Tocilizumab a 
determinat o ameliorare spectaculoasă a fenomenelor respiratorii cu creșterea rapidă a SaO2 
și scăderea necesarului de O2 la pacienții cu deteriorare bruscă a funcției respiratorii, dar sunt 
necesare studii comparative care să permită o analiză statistică riguroasș și evaluarea 
eficienței medicației imunomodulatoare în terapia infecțiilor severe/critice cu SARS CoV 2. 
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Evolution of COVID-19 in pregnant 

women  

Adela Neculai1, Şt. Lazăr1,2, Loredana Muşetescu1, Ariana Marcu1, Simina Dinu1, 
Sorina Vasile1, Carmen Apostol1, Andra Cîmaru1, M. Şerbanoiu1, E. Ceauşu1,2,  

S. Florescu1,2 
1Clinical Hospital of Infectious and Tropical Diseases "Dr. Victor Babeş", Bucharest 

2University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila", Bucharest 

Keywords: pregnancy, COVID-19, severe illness, anosmia, liver injury, pandemic outbreak 

Introduction: The previous SARS and MERS outbreaks showed that the infections 
acquired during pregnancy were associated with worse clinical outcomes compared to the 
general population, with higher rates of complications and maternal death, but also preterm 
birth, and perinatal death. Preliminary studies on SARS CoV-2 infection in pregnant women 
show a lower risk of maternal morbidity and mortality compared to SARS and MERS, but 
much is unknown, with no definite evidence so far. Moreover, there is still no approved drug 
to influence the course of COVID-19 and its complications.  

Case presentation: We present the evolution of COVID-19 in 22 pregnant women who 
were admitted to our hospital since the beginning of the pandemic outbreak. Seven of them 
were in the first trimester of pregnancy, six in the second, and nine in the last trimester. 
Nineteen were symptomatic, with fever, anosmia, ageusia, and cough as the most common 
presenting symptoms.  

Three of the pregnant women who were at the end of the third trimester presented 
uterine contractions, one of them even had rupture of the membranes and were transferred 
to a maternity hospital for giving birth. One patient in the first trimester of pregnancy 
miscarried during the hospital stay.  

The majority of the patients had a mild or moderate course of the disease, while one of 
the patients, E.M., had a severe form of illness. The 31-year-old patient, 28 weeks pregnant, 
was admitted to our clinic on the 5th day of the COVID-19 course, presenting fever, chills, 
productive cough, anosmia, and ageusia. During hospitalization, on the 8th day of evolution, 
the patient associated dyspnea, thoracic pain, and had low blood oxygen levels which required 
highlevel of oxygen for two weeks. Moreover, the blood work showed important liver injury 
(14 times the upper limit of the normal range in ALT).  
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Conclusions: Pregnant women diagnosed with COVID-19 do not appear to have a 
higher risk of severe illness when compared with non-pregnant women of the same age group. 
However, the management of the SARS CoV-2 infection in pregnant patients poses serious 
therapeutic challenges because of the insufficient data to determine if there is a drug-
associated risk for major birth defects and miscarriage.  
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Dificultăți de diagnostic și evoluție 

particulară într-un caz de infecție cu 

SARS-CoV-2, formă critică, cu 

complicații severe respiratorii  

Valentina Negrea¹, Bianca Grigorescu²³׳, Lavinia Codarcea Rusu¹,  
Anca-Meda Georgescu¹²׳ 

1Clinica Boli Infecțioase I, Spitalul Clinic Județean Mureș, Tîrgu Mureș, România 
2Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Tîrgu-Mureș 

3Secția Anestezie și Terapie Intensivă, Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, Tîrgu-Mureș, România 

Cuvinte cheie: COVID-19, formă prelungită, RT-PCR, suprainfecție bacteriană 

Introducere: Durata persistenței replicării SARS-C0V-2 se corelează cu severitatea 
formei clinice a COVID-19. Viabilitatea virală de peste 4-5 săptămâni este discutabilă și există 
date sporadice care iau în discuție posibilitatea reinfecției.  

Prezentare caz: Pacient în vârstă de 36 ani cu obezitate grad I, fără antecedente 
personale patologice și cu date epidemiologice parțiale, se internează într-un spital suport 
COVID-19 în condiții de urgență, pentru dispnee, astenie și anorexie cu debut de 4 zile. 
Examenul obiectiv decelează pacient cu stare generală influențată, subfebril, cu murmur 
vezicular diminuat, raluri subcrepitante diseminate bilateral, saturație de 92% pe mască 
facială. 

Rezultate: RT-PCR a confirmat diagnosticul de COVID-19 din primul exudat 
nazofaringian. Biologic: neutrofilie cu limfopenie, sindrom inflamator moderat, sindrom de 
hepatocitoliză, LDH, feritină crescute. Radiografia toracică evidențiază infiltrate pulmonare 
radioopace nesistematizate. Evoluția este nefavorabilă în primele 24 de ore de internare, cu 
progresie spre formă critică (desaturare O2 pe masca facială 79%, hipoxemie severă pO2 58%) 
(corespunzător zilei 5 de boală), și a impus transferul pacientului într-o unitate de terapie 
intensivă, unde a necesitat intubare oro-traheală (IOT) timp de 16 zile. Din ziua 7 de IOT, 
după inițială ameliorare clinică și radiologică, evoluția este nefavorabilă clinic și biologic, 
imagistic prezintă opacități nesistematizate latero-toracic ulterior condensare bilaterală, 
atelectazie LID și pleurezie dreaptă, PCR din aspirat traheal: Klebsiella pneumoniae KPT, 
ulterior cu evoluție treptat favorabilă a bronhopneumoniei sub tratament antibiotic 
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corespunzător. În zilele 21-35 de internare, testarea ARN SARS-CoV-2 este negativă (5 teste 
succesive) dar ulterior redevine pozitivă, în contextul unor modificări radiologice sugestive 
pentru COVID-19. Tratamentul a inclus antivirale, hidroxichloquină, Tocilizumab, 
corticoterapie. Pacientul se externează după 51 de zile de spitalizare, cu ameliorare clinică și 
două teste PCR negative. 

Concluzie: Testarea repetat negativă prin RT-PCR a SARS-CoV-2 într-un interval 
prelungit de timp, în prezența unui tablou sever de pneumonie, impune discutarea unui 
posibil prim test fals pozitiv și a eventualității reinfecției, considerate totuși mai puțin 
probabile datorită instalării ARDS și a modificărilor biologice și radiologice sugestive COVID-
19 la debutul unei infecții respiratorii, într-un context epidemiologic posibil evocator pentru 
această infecție. 
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Actualități privind patogeneza sindromului 

sever de insuficiență respiratorie acută 

indusă de infecția cu Coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) și noi date privind morfologia, 

organizarea genomică și replicarea virusului  

L. Negruțiu  

U.V.V.G. Facultatea de Medicină și Farmacie Arad 

SARS-CoV-2/Covid 19 este un virus monocatenar cu un genom de aproximativ 30 kb ce 
face parte din din genul Coronavirus, familia Coronaviridae. El a devenit recent un virus 
emergent, declarat pandemic de către OMS. Structura sa genomică demonstrează o origine 
zoonotică, similară cu cea a virusurilor SARS-COV, cu dimensiunea de 70-90 nm. Spiculii 
virali, membrana și proteinele anvelopei virale ale coronavirusurilor sunt invelite de proteine 
membranare ale celulei-gazdă, nucleocapsida ce circumscrie ARN-ul viral. Genomul viral 
conține 6-11 ORF-uri (Open reading frames) din care un număr de 50-30 flanchează regiunile 
netraduse (UTRS). Secvențializarea acizilor nucleici virali ale SARS-Cov2 și SARS-Cov nu 
arată diferențe semnificative ale ORF-lor sau ale nsps (proteinelor nonstructurale). Nsps 
conțin două cistein-proteaze ce includ proteazele: papain-like proteaza (nsp3), chymotrypsin-
like, 3C-like, și câteva alte proteaze: (nsp5), RNA- dependent RNA polymerase (nsp12), 
helicaza (nsp13), precum și alte protein-enzime implicate în transcrierea SARS-CoV-2. 
Structura spiculilor de glicoproteine ala SARS-CoV-2 e asemănătoare cu cea a SARS-CoV dar 
cu unele deviații de tip RMSD, cu dimensiuni de 3.8 Å. Structura glicoproteică a SARS-CoV-
2, folosește un receptor numit ACE2 pentru internalizarea serin proteazei iar pentru 
internalizarea sa - TMPRSS2 serin proteaze, folosite pentru priming-ul proteinei S. Examenul 
histopatologic al țesuturilor pacienților infectați cu SARS-CoV-2 evidențiază un efect 
citopatogen produs de acesta la nivelul mucoasei pulmonare, efect responsabil de instalarea 
semnelor sindromului de insuficiență respiratorie acută, produsă de distrugerea 
pneumocitelor mucoasei respiratorii. 

Lucrarea noastră reprezintă o sinteză a unor date noi privind morfologia, organizarea 
genomică  virală, replicarea și patogeneza indusă de acest virus.  
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Update on pathogenesis of severe acute 

respiratory syndrome induced by the 

infection with Coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) and some new data concerning 

the morphology, genome organization 

and replication of this virus 

L. Negruțiu 

U.V.V.G. Faculty of Medicine and Pharmacy Arad 

SARS-CoV-2 is a single-stranded RNA virus of ~30 kb genome size which belongs to 
genus Coronavirus and family Coronaviridae. SARS-CoV-2 has recently emerged and has 
been declared as a pandemic by the World Health Organization. Genomic characterization of 
SARS-CoV-2 has shown that it is of zoonotic origin. The structure of SARS-CoV-2 is found to 
be similar to SARS-Cov with virion size ranging from 70 to 90 nm. Spike, membrane, and 
envelope surface viral proteins of coronavirus are embedded in host membrane-derived lipid 
bilayer encapsulating the helical nucleocapsid comprising viral RNA. The genome comprises 
of 6–11 open reading frames (ORFs) with 50 and 30 flanking untranslated regions (UTRs). 
Sequence variation among SARS-CoV-2 and SARS-CoV revealed no significant difference in 
ORFs and nsps(nonstructural proteins). The nsps includes two viral cysteine proteases 
including papain-like protease (nsp3), chymotrypsin-like, 3C-like, or main protease (nsp5), 
RNA- dependent RNA polymerase (nsp12), helicase (nsp13), and others likely to be involved 
in the transcription and replication of SARS-CoV-2. The structure of spike glycoprotein 
structure of SARS-CoV-2 resembles that of the spike protein of SARS-CoV with an root-mean-
square deviation (RMSD) of 3.8 Å. Like SARS-CoV, SARS-CoV-2 uses the ACE2 receptor for 
internalization and TMPRSS2 serine proteases for S protein priming. Histopathological 
investigation of tissues from SARS-CoV-2 infected patients showed virus-induced cytopathic 
effect with signs of acute respiratory distress syndrome in lung cells. Our work represent a 
synthesis of some new data about the morphology, genome organization, replication, and 
pathogenesis of this virus. 
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SARS-COV-2 și limitele medicinii. 

Necunoscute în interpretarea 

parametrilor de laborator 

Maria Obreja¹˒², F. Roșu¹˒², Olivia Dorneanu¹˒², M. Hurmuzache¹˒²,  
Oana Stămăteanu¹˒², Claudia Pleșca¹˒², Egidia Miftode¹˒² 

1Spitalul de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași, România 

Introducere: Sfârșitul lunii februarie, aliniază România trendului mondial dat de 
efectele infecției cu virusul SARS COV 2. De la forme asimptomatice până la cazuri cu evoluție 
nefavorabilă, SARS COV 2 reprezintă o provocare de ordin medical, epidemiologic, social și 
psihologic.  

Material și metodă: Descriem o serie de cazuri, confirmate cu infecție SARS COV 2 în 
perioada 15.05-30.06.2020 care au fost internate în secția de Terapie Intensivă a Spitalului 
de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva, Iași. Datele au fost obținute din foile de observație ale 
pacienților. Criteriul de includere a constat în descrierea diferitelor modificări de laborator 
care au pus în dificultate decizia terapeutică a medicilor. 

Rezultate: Astfel s-au remarcat discrepanțe între valorile markerilor inflamatori (la 
aceleași determinări, valori ale proteinei C reactive crescute dar cu lactat dehidrogenează 
scăzută și numărul de globule albe sau procentul de neutrofile în limite normale), creșteri ale 
numărului de globule albe (de până la 104.000/mmc) fără un context leucemic cunoscut 
precum și al transaminazelor de până la 4000 UI. Dimpotrivă, alte modificări au fost 
reprezentate de descreșteri rapide ale numărului de globule albe la determinări succesive (de 
la 36000/mmc la 2800/mmc). S-au întâlnit și cazuri de reinfecție la pacienți cu stare generală 
gravă prin patologia de fond, dar fără alte modificări în analizele de laborator, aspect care a 
impus reconsiderarea terapiei.     

Concluzii: Toate aceste modificări și altele în același registru, demonstrează că infecția 
cu SARS COV 2  aduce medicul într-o confruntare cu limitele medicinii și implicit ale sale. 
Acest lucru subliniază necesitatea studiilor avansate, comunicarea rezultatelor, pentru ca tot 
ce astăzi este o întrebare, în viitor să devină un răspuns.   
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Manifestările neurologice ale SARS- 

COV-2 pe un lot de pacienți din Spitalul 

de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași 

Tudorița-Gabriela Părângă2, Claudia-Elena Pleșca1,2, Maria Obreja1,2,  
C.S. Prepeliuc2, Larisa Miftode1,2, Ioana Hunea1,2, Daniela Leca1,2,  

Georgiana Enache-Leonte1, Olivia Dorneanu1,2, Egidia Gabriela Miftode1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 
2Spitalul de Boli Infecțioase”Sfânta Parascheva” Iași 

Cuvinte cheie: anosmie, ageuzie, cefalee, infecție SARS COV2 

Introducere: SARS COV 2 denumit și Noul pandemic 2019 reprezintă o importantă 
problemă de sănătate publică încă îin desfășurare și o provocare a medicinei moderne atât 
prin varietatea de manifestări clinice observate în practica curentă cât și prin amploarea 
fenomenelor inflamatorii, incomplet elucidate de către oamenii de știință. În tabloul clinic al 
acestei patologii manifestările neurologice precum cefaleea și anosmia ocupă un loc 
important, nefiind încă demonstrat dacă acestea sunt cauzate de agentul infecțios în sine sau 
reprezintă manifestări secundare ale bolii. 

Material și metode: Am realizat un studiu observațional retrospectiv pe un lot de 72 
de pacienți confirmați cu SARS COV2 internați în Spitalul de Boli înfecțioase ”Sf. Parascheva” 
Iași în lunile martie și aprilie 2020.  

Rezultate și discuții: Dintre cazurile studiate 20.8% dintre pacienți au prezentat 
cefalee, 12.5% au prezentat anosmie 2.77% ageuzie și doar 4.16% (3 pacienți) au prezentat 
asocierea cefalee și ageuzie. La 53% dintre pacienții care au prezentat cefalee, aceasta a 
survenit în perioada presimptomatică sau chiar a reprezentat simptomul de debut al bolii, iar 
la 20% dintre ei cefaleea a survenit după a 9-a zi de boală. Media de zile de spitalizare la 
pacienții COVID 19 care au prezentat cefalee a fost de 21.4 zile, iar media de vârstă a fost de 
46 de ani , în timp ce distribuția pe sexe a fost 46.6% bărbați și 53.4% femei. Pe lotul studiat 
cefaleea a fost asociată cu o perioadă de spitalizare mai lungă, a predominat la persoanele 
tinere, iar femeile au fost ușor mai predispuse în a o dezvolta. 

Concluzie: Anosmia și ageuzia, ca manifestări neurologice, instalate uneori precoce în 
evoluția bolii pot fi considerate simptome semnificative asociate infecției cu noul coronavirus. 

Menționez că datele din acest studiu sunt preliminare, acesta fiind încă în desfășurare. 
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INFECŢIILE ASOCIATE ÎNGRIJIRILOR 

MEDICALE. EVALUAREA RISCULUI 

INFECŢIOS ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ 

S.Rugină 

Universitatea Ovidius din Constanţa 
Academia de Stiinte Medicale 

Academia Oamenilor de Stiinta din Romania 

Cuvinte cheie: IAAM, risc infecţios, germeni multirezistenţi 

Infecţiile Asociate Asistenţei Medicale (IAAM) se definesc ca infecţii apărute în cursul 
sau după o intervenţie medicală asupra unui pacient (diagnostică, terapeutică sau 
prevenţională) și care nu erau prezente sau în incubaţie la inceputul aplicării îngrijirilor. Spre 
deosebire de definiţia anterioară de ”ïnfecţii nosocomiale”, ele includ şi infecţiile profesionale 
ale personalului de îngrijire.  

IAAM fac parte dintre problemele prioritare de sănătate publică prin consecinţele pe 
care le generează, ca urmare a morbidităţii, mortalităţii specifice.Existenţa lor crează 
premisele pentru dezvoltarea și manifestarea fenomenului de emergenţă a microorganismelor 
multirezistente, cu răspândirea acestora la nivel global (pandemia “tăcută”). 

Supravegherea IAAM este absolut necesară deoarece permite generarea de informaţii 
epidemiologice indispensabile pentru aplicarea unor măsuri prevenţionale eficiente. Ea este 
facută de specialiști, dar toate cadrele medicale trebuie să contribuie la recunoaşterea acestor 
infecţii pornindu-se de la aplicarea criteriilor care definesc cazul de IAAM  (conform cu 
Ordinul MS nr. 1.101 din 30 septembrie 2016) precum și la raportarea corectă și consecventă 
a cazurilor pentru a combate subevaluarea. 

Parcursul pacientului spitalizat, ca și activitatea personalului medico-sanitar,       

comportă o serie de evenimente care vor interveni cu o probabilitate necunoscută  

dar posibil de evaluat. 

Siguranța pacientilor si a personalului în spitale constituie cea mai importantă  
dimensiune a calitătii îngrijirilor  de sănătate! Dintre obiectivele internaționale ale sigurantei 
pacientului, reducerea riscului infecțios este cel mai important. Pentru a putea 
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manageria riscurile este esenţială cunoaşterea şi prevenirea acestora. Evaluarea nivelului de 
risc infecţios va avea permanent în vedere prezența şi circulaţia microorganismelor în mediul 
ambiental, tipul şi virulenţa celor identificate ca patogene. Importanța evaluării riscului 
constă în asigurarea siguranței pacienților şi a personalului medical, creșterea capacității de 
identificare și reducere/eliminare a riscurilor în cadrul procesului de asistență medicală, 
identificarea punctelor slabe și vulnerabilității pacienților/ procedurilor; planificarea 
rezolvării incertitudinilor și gestionarea apariției de evenimente neobișnuite/ neașteptate. 
Stratificarea riscului facută de  Carmeli, destinată de a raţionaliza politicile de administrare a 
medicaţiei  antimicrobiene, reprezintă un model de abordare. 

Riscul în asistența medicală este puțin cunoscut, ne confruntăm cu o  puternică presiune 
socială exercitată în primul rând prin mass-media. Acest lucru antrenează responsabilitatea 
decidenților din sănătate care au tendința de a  reglementa din ce în ce mai mult cadrul de 
funcţionare a sistemului în cazul apariţiei unor evenimente neobişnuite/neaşteptate 

Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/informaţii în ceea ce privesc IAAM, a tendinţelor  
acestora, a rezistenţei microorganismelor circulante, pentru luarea unor măsuri adecvate de 
prevenţie şi control trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a întregului personal 
medical. 

Actuala pandemie cu COVID impune extinderea evaluării riscului infecţios în toate 
unităţile de asistenţă medicală şi medico-socială. 
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Reacție leucemoidă asociată infecției 

cu SARS-CoV-2 - Prezentare de caz 

Lidia Oana Stămăteanu1,2, Maria Obreja1,2, Ionela-Larisa Miftode1,2,  
Claudia Elena Pleșca1,2, Fl. Roșu1,2, Olivia Dorneanu1,2, Egidia Miftode1,2 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași 
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: SARS-Cov-2, reacție leucemoidă, oxigenoterapie 

Introducere: Pandemia cauzată de COVID-19 rămâne o problemă semnificativă 
pentru sănătatea, economia și societatea globală. Rata mortalității este mai crescută în rândul 
pacienților cu vârsta de peste 60 de ani și care asociază comorbidități. Totuși, această boală 
nu ezită să afecteze calitatea cât și durata vieții pacienților tineri. 

Prezentare de caz: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 42 ani, cu antecedente 
personale patologice de obezitate grad I, care se prezintă într-un serviciu de urgență acuzând 
dispnee de efort și repaus, dureri toracice, febră și alterarea stării generale, simptome ce au 
debutat cu aproximativ 10 zile anterior prezentării din declarațiile familiei. Examnul CT 
toracic efectuat a evidențiat aspect sugestiv pentru pneumonie COVID-19, iar testul RT-PCR 
ARN SARS CoV2 efectuat cu două zile anterior prezentării a fost pozitiv. Este transferat în 
clinica noastră datorită alterării progresive a stării generale de sănătate sub tratament 
corespunzător. Examenul obiectiv de la internare a decelat stare generală sever influențată, 
pacient conștient, anxios, cu cianoză periorală, cu SaO2=56-60% aa. Este internat în secția de 
terapie intensivă unde s-a instituit ventilație non-invazivă în mod IPPV cu SaO2=96%. 

Paraclinic la internare s-a decelat ușoară leucocitoză cu neutrofilie, trombocitoză, 
sindrom inflamator important și hiperglicemie.  

S-a inițiat tratament cu Kaletra, Plaquenil, Linezolid, Meropenem, Clexane, Solumedrol 
și tratament suportiv. 

După 6 zile de tratament evoluția pacientului este trenantă, s-a degradat treptat sub 
tratament corespunzător, iar leucocitoza a crescut semnificativ de la 11.200/mmc la 
104.000/mmc, pacientul decedând prin stop cardio-respirator în ziua a 8-a de la internare. 

Concluzii: Particularitatea cazului constă în dezvoltarea reacției leucemoide la un 
pacient pozitiv cu SARS-CoV-2, de vârstă tânără și fără comorbidități asociate.   
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Aspecte clinico-epidemiologice la 

copiii diagnosticați cu infecție cu 

SARS COV2 internați în Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. 

Victor Babeș” 

Andreea Florentina Stoenescu1,2, Geta Vancea1,2, Cristina Iordache1,  
Eugenia Ungureanu1, Dana Ispas1, Nicoleta Voicu-Parvu1, Nicoleta Tudor1, 
Gabriela Scurtu1, Andreea Popica1, Gabriela Precup1, Ruxandra Horghidan1, 

Raluca Popescu1, Claudia Chirila1, Daniela Grozavu1, P. Calistru1,2, E. Ceauşu1,2, 
Simin Florescu1,2 

1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”, București, România   
2Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, România 

Cuvinte cheie: COVID19, copii, simptome respiratorii 

Introducere: Deși infecția cu SARS-COV2 este mai frecventă la adulți având potențial 
evolutiv sever, au fost înregistrate numeroase cazuri și în populația pediatrică, dar cu evoluție 
mai ușoară. 

Material și metodă: Studiu prospectiv, observațional, asupra unui lot de copii 
internați în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” în perioada 9 
martie – 9 mai 2020. 

Rezultate: Din cei 61 de pacienți, 33 (54.09%), au fost de sex masculin, iar 35 (57.37%) 
proveneau din mediul urban. Peste un sfert (27.86%) aveau vârsta cuprinsă între 15 și 17 ani, 
în timp ce doar 5 (8.19%) pacienți erau sugari. Din punct de vedere epidemiologic, 48 
(78.68%) dintre pacienți au avut contact cu un membru al familiei diagnosticat cu COVID19. 
18 pacienți au fost diagnosticați în urma călătoriilor în afara României. Tabloul clinic a fost 
dominat de manifestări de tip respirator – 21, (34.42%) dintre copii au prezentat tuse seacă, 
iar rinoreea a fost prezentă în 12 cazuri (19.67%). 7 (11.47%) pacienți au fost asimptomatici. 
Alte manifestări clinice au fost cele de tip digestiv (8, 13.11%), mialgii (7, 11.47%) și cefalee (5, 
8.19%). 1 pacient a asociat anosmie și ageuzie. Manifestările cutanate au fost prezente în 4 
cazuri. 30 (49.18%) de pacienți au asociat modificări radiologice prezentând accentuarea 
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desenului interstițial  pulmonar în diferite grade. Biologic, nu au fost înregistrate modificări 
semnificative. 

Concluzii: Infecția cu SARS-COV2 la copii poate fi asimptomatică sau se poate 
manifesta sub forme usoare cu predominantă manifestărilor de tip respirator, cu evoluție 
favorabilă sub tratament adecvat. 
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Clinical-epidemiological aspects in 

children diagnosed with SARS-COV2 

infection admitted to Clinical 

Hospital of Infectious and Tropical 

Diseases “Dr. Victor Babeș”  

Andreea Florentina Stoenescu1,2, Geta Vancea1,2, Cristina Iordache1,  
Eugenia Ungureanu1, Dana Ispas1, Nicoleta Voicu-Parvu1, Nicoleta Tudor1, 
Gabriela Scurtu1, Andreea Popica1, Gabriela Precup1, Ruxandra Horghidan1, 

Raluca Popescu1, Claudia Chirila1, Daniela Grozavu1, P. Calistru1,2, E. Ceausu1,2, 
Simin Florescu1,2  

1Clinical Hospital of Infectious and Tropical Diseases “Dr. Victor Babeș”, Bucharest, Romania  
2”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania 

Keywords: COVID19, children, respiratory manifestation 

Introduction: Although SARS-COV2 infection is more common in adults with severe 
developmental potential, many cases have been reported in the pediatric population, but with 
a milder course. 

Material and Method: We performed a retrospective study, on a group of children 
with SARS-COV2 infection, admitted to “Dr. Victor Babeș” Infectious and Tropical Diseases 
Clinical Hospital, in Bucharest, between 9th March and 9th Mai 2020. 

Results: Out of the 61 patients, 3 (54.09%) were male, and 35 (57.37%) were from urban 
environments. Over a quarter (27.86%) was between 15 and 17 years old, while only 5 (8.19%) 
patients were infants. From an epidemiological point of view, 48 (78.68%) of the patients had 
contact with a family member diagnosed with COVID19. 18 cases were imported from other 
countries. The clinical picture was dominated by respiratory manifestations-  

21 (34.42%) of the children had a dry cough, and rhinorrhea was present in 12 cases 
(19.67%). 7 (11.47%) patients were asymptomatic. Other clinical manifestations were those of 
the digestive type (8, 13.11%), myalgias (7, 11.47%) and headache (5, 8.19%). 1 patient 
associated anosmia and ageuzia. Cutaneous manifestations were present in 4 cases. 30 
(49.18%) patients associated radiologically changes such as accentuation of the interstitial 
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pattern to varying degrees. From a biological point of view, no significant changes were 
registered. 

Conclusions: SARS-COV2 infection in children may be asymptomatic or may manifest 
in mild forms with a predominance of respiratory manifestations, with a favorable outcome 
under appropriate treatment. 
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Bolile infecțioase la înălțime –  

o poveste modernă 

Andrei Vâță1,2, Maria Obreja1,2, Larisa Miftode1, Georgiana Enache1,  
Ioana Florina Mihai2, Cătălina Mihaela Luca1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 
2Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași 

Înainte de izbucnirea pandemiei se estima că aproximativ 1 miliard de persoane zburau 
anual în lume. Cabina avionului este una dintre zonele cu cel mai mic volum aer/persoană din 
toate spațiile publice și astfel riscul transmiterii pe cale aeriană a unor boli infecțioase precum 
gripa, tuberculoza, rujeola, SARS, MERS, a infecției meningococice, a răcelii comune şi mai 
nou a SARS-CoV-2 ar putea fi mai mare. Şi boli cu transmitere prin vector (malaria, febra 
Chikungunya sau febra galbenă) sau digestivă pot avea originea în timpul zborului. 
Răspândirea de bacterii multi-drog rezistente în cazul unor călători repatriați după spitalizări 
în afara granițelor reprezintă o altă problemă asociată, actuală. Chiar în lipsa unei transmiterii 
directe a bolii pe timpul zborului, călătoria cu avionul face astăzi posibilă răspândirea extrem 
de rapidă, la nivelul țării sau pe continente diferite a unor boli infecțioase. Dezinfecția, 
dezinsecția, folosirea unor metode mai eficiente de filtrare a aerului din cabină, controlul 
pasagerilor pre- și post-debarcare constituie mijloace de luptă împotriva acestor riscuri, a 
căror eficiență rămâne a fi dovedită. 
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Infectious diseases at high altitude -  

a modern story 

Andrei Vâță1,2, Maria Obreja1,2, Larisa Miftode1, Georgiana Enache1,  
Ioana Florina Mihai2, Cătălina Mihaela Luca1,2 

1”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 
2Clinical Infectious Diseases Hospital of Iasi 

Before the outbreak of the pandemic, it was estimated that about 1 billion people flew in 
the world each year. The cockpit is one of the areas with the lowest volume of air/person in 
all public spaces and thus the risk of airborne transmission of infectious diseases such as 
influenza, tuberculosis, measles, SARS, MERS, meningococcal infection, common cold and 
more recently of SARS-CoV-2 could be higher. Vector-borne diseases (malaria, Chikungunya 
fever or yellow fever) or digestive diseases can also originate during flight. The spread of 
resistant multi-drug bacteria in the case of repatriated travelers after hospitalizations abroad 
is another associated, current problem. Even in the absence of a direct transmission of the 
disease during the flight, air travel today makes it possible to spread infectious diseases 
extremely quickly, at the level of different countries or continents. Disinfection, disinsection, 
use of more efficient methods of filtering cabin air, control of pre- and post-disembarkation 
passengers are means of combating these risks, the effectiveness of which remains to be 
proven. 
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Caz clinic COVID-19 sindrom umoral 

inflamator persistent 

Nicoleta Dorina Vlad, Roxana-Carmen Cernat 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța 

Cuvinte cheie: COVID-19, sindrom inflamator, Lemod-Solu 

Infecția cu SARS CoV-2 este o nouă provocare pentru medicină, necesitând evaluare 
multidisciplinară pentru un tratament corespunzător. 

Material și metode: Un caz clinic despre un pacient în vârstă de 52 de ani, consumator 
cronic de alcool, care se prezintă cu simptomatologie respiratorie, febră și frisoane cu debut 
de aproximativ 2 zile, fiind diagnosticat cu infecție COVID-19, cu transmitere comunitară.  

Pe parcursul internării s-au efectuat investigații seriate care au evidențiat evoluția 
nefavorabilă din punct de vedere paraclinic și imagistic cu leucopenie, trombocitopenie, 
sindrom umoral inflamator și pneumonie COVID-19 forma medie. Rezultate paraclinice care 
s-au ameliorat semnificativ sub tratament cu Lemod-Solu. Desi paraclinic era în creștere 
sindromul umoral inflamator cu leucopenie, evoluția clinică a fost favorabilă, pacientul fiind 
asimptomatic după aproximativ 4 zile de tratament. 

În a 11-a zi de boală se observă sindrom umoral inflamator și trombocitopenie, se 
reintroduce Lemod-Solu care ameliorează semnificativ evoluția paraclinică și ușor imagistică 
sub tratament cortizonic, pneumonie COVID-19 greu reversibilă, cu tendința spre fibrozare.  

Rezultate: Ca și concluzii observăm că deși pacientul este asimptomatic sub tratament, 
evoluția bolii poate fi agresivă, cu recăderi în etapa inflamatorie și cu persitența sindromului 
inflamator și trombocitopenie (probabil de etiologie necunoscută) la reeevaluarea de 14 și 30 
de zile. 
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Rezumate Varia 
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Meningoencefalita mixtă (fungică şi 

tuberculoasă) la un pacient HIV pozitiv 

cu imunodepresie severă 

Eugenia-Andreea Marcu1,2, Florentina Dumitrescu1,2, Loredana Tepelus3 
1Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova, Romania  

2Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Romania  
3Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin, Romania 

Cuvinte cheie: HIV, meningoencefalita, criptococ, tuberculoza 

Introducere: Pacienţii HIV pozitivi, cu imunodepresie severa prezintă un risc crescut 
de apariţie a suferinţelor neurologice, în pofida introducerii şi utilizării pe scară largă a 
terapiei antiretrovirale (ARV). 

Material şi metodă: Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 48 de ani, diagnosticat 
cu infecţie cu HIV categoria C3 în urmă cu 17 ani şi tuberculoză pulmonară în antecedente, cu 
aderenţă scăzută la tratamentul antiretroviral, transferat de la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Drobeta-Turnu Severin pentru febră, cefalee şi hemipareză stânga.  

Rezultate: La internare: stare generală gravă, tegumente palide, limba cu depozit 
candidozic, micropoliadenopatie generalizată, sistem muscular hipoton, hipotrof, 
hipokinetic, stetacustic pulmonar: murmur vezicular înăsprit bazal bilateral, raluri bronşice 
diseminate bilateral, SaO2=90%, zgomote cardiace ritmice, AV=76 bătăi pe minut, 
TA=150/110 mmHg, redoare de ceafă, agitaţie psihomotorie, hemipareza stanga, scor 
Glasgow 10. 

Biologic: sindrom inflamator (VSH=100/120 mm), leucopenie, anemie normocroma, 
normocitara. 

La puncţia lombara- lichid clar, normotensiv, 100% limfocite, reacţie Pandy intens 
pozitivă, glicorahie scăzută, rare formaţiuni criptococice, microscopie directa-Mycobacterium 
tuberculosis pozitiv, cultura fungi-Cryptococcus neoformans cu sensibilitate la Fluconazol şi 
Amfotericina B. 

Ultima evaluare imuno-virusologica a pacientului, cu 2 luni anterior, a evidenţiat o 
imunodepresie severă (CD4=73 celule/mm?) şi o viremie HIV de 837.000 copii/ml, fiind 
schimbat regimul ARV. 
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Pe parcursul internării, pacientul a primit tratament cu: ARV, Fluconazol, antibacilare, 
Sumetrolim (pentru profilaxia pneumocistozei), Manitol, corticoterapie, vitamine şi 
simptomatice, cu evoluţie lent favorabilă. 

Concluzii: La pacienţii cu imunodepresie severă, suferinţele neurologice pot ridica 
probleme de diagnostic şi tratament. 
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The long way to 

undetectable=untransmissible of HIV 

perinatally infected children The experience 

of the National Institute for Infectious 

Diseases “Prof. Dr. Matei Bals”  

Mariana Mărdărescu, Cristina Petre, Rodica Ungurianu, Alina Cibea,  
Marina Popov, Carina Matei, D. Otelea, Tatiana Colțan, C. Anghelina,  

M. Mitran*, Alexandra Mardarescu  

National Institute for Infectious Diseases Prof. Dr. Matei Bals, Bucharest   
*Clinical Hospital for Obstetrics and Gynecology Prof. Dr. Panait Sârbu, Bucharest 

Keywords: HIV, ART, MTCT 

Introduction: HIV mother to child transmission in Romania has been a constant 
preoccupation of the infectious diseases network since 2000. During 2013-2019, 1288 of HIV 
perinatally exposed children were monitored, at national level, 60 (4.66%) of them having 
detectable viral load at birth.   

Methods: Assessment of HIV perinatally infected children, under antiretroviral 
treatment, through the National Registry of HIV infected pregnant women and of HIV 
perintatally exposed newborns.  

Results: During 1 January-31 December 2019, 79 children with vertical exposure to HIV 
were surveyed in „Matei Bals” Institute. Of them, 5 (6.32%) were confirmed with HIV 
infection by mother-to-child transmission (HIV/RNA ranging between 160 and 6.490.000 
copies/mL). In four cases, HIV infection was detected prior to pregnancy while in one case 
the infection was caught after the child’s birth. None of the mothers followed specific 
treatment or prophylaxis, all mothers were multiparous (II-V) and none of the pregnancies 
were monitored. Three children were considered late presenters, 3 were born naturally, one 
was breastfed and only two of them received ART prophylaxis. Under antiretroviral treatment, 
the clinical and biological evolution was favourable. In one case only the child became 
undetectable.   

Conclusions:  Although the national rate of HIV mother-to-child transmission in 2019 
was 1,6%, our studied lot presented a 6.32% rate (5/79 children). Among the causes we can 
count: the mothers’ total lack of adherence to medical care during pregnancy, risk behavior, 
children’s’ late HIV detection, congenital abnormalities, as well as the lack of mothers’ 
compliance to cares, treatment and medical recommendations.    
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Women and HIV infection in Eastern 

and Central Europe 

Mariana Mărdărescu 

National Instituite for Infectious Diseases „Prof. Dr. Matei Bals” 

Keywords: HIV, women, vulnerabilities  

The latest data released by UNAIDS in 2019, on the worldwide HIV epidemic has shown 
that the cumulative number of people living with HIV, in 2018 was 37.900.000 with 

approximately 2.200.000 persons in Western & Central Europe and North America (1). The 

same figures suggest that women account for more than half of the global number of people 
living with HIV and those young women (10-24 years old) are twice as likely to acquire HIV 

as young men the same age. (2)  

In terms of new HIV infections, approximately 740.000 young women over 15 years were 
diagnosed with HIV in 2018 while 140.000 adolescent girls aged 10-19, learned of their status 

that same year. (1). In the EU/EEA in 2018, 208.800 women were living with HIV (0.08% 

prevalence), 13.300 women were living with undiagnosed HIV which translated into 6.4% 

undiagnosed (95% CI 6.2-6.6%) (3) 

In Eastern Europe and Central Asia, despite the last years’ tendency in HIV 
transmission, namely unsafe injecting practices, the number of young women living with HIV 

in Russia has exceeded 22.000.(2) In this context, apparently women are more vulnerable to 

HIV due to several risk factors, such as violence within the couple, drug use, sex work, social 

marginalisation which impedes them in accessing specialised health-care services (4). 

Furthermore, scarce education, cultural beliefs as well as cultural barriers contribute to the 
rising number of new HIV infections in women.  

Although health services for women living with HIV are available within the region, early 
detection, improved access to treatment and decrease in discrimination could actively become 
the golden standard in HIV support programmes for women with HIV as well as for a future 
AIDS-free generation.      

  

http://aidsinfo.unaids.org/
https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/women#footnote1_c0po0j8
http://aidsinfo.unaids.org/
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.48.1900696
https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/women#footnote1_c0po0j8
https://www.avert.org/hiv-and-aids-eastern-europe-central-asia-overview


 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
278 

REFERENCES  

 UNADS Data 2019 http://aidsinfo.unaids.org/ <accessed on 4 July 2020> 

 Avert.org, Women and girls, HIV and AIDS, https://www.avert.org/professionals/hiv-social-
issues/key-affected-populations/women#footnote1_c0po0j8  <accessed on 4 July 2020> 

 Mardh Otilia, Quinten chantal, Kuchukhidze Giorgi, Seguy Nicole, Dara Masoud, 

 Amato-Gauci Andrew J, Pharris Anastasia, on behalf of the ecdc/who hiv/surveillance network. HIV 
among women in the WHO European region – Epidemiological trends and predictors of late 
diagnosis, 2009-2018. Euro surveill. 2019;24(48):pii=1900696.https://doi.org/10.2807/1560-
7917.es.2019.24.48.1900696  

 Avert.org, HIV and AIDS in Eastern Europe & Central Asia overview, https://www.avert.org/hiv-
and-aids-eastern-europe-central-asia-overview <accessed on 4 July 2020> 

 
 
 

 
  

http://aidsinfo.unaids.org/
https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/women#footnote1_c0po0j8
https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/women#footnote1_c0po0j8
https://www.avert.org/hiv-and-aids-eastern-europe-central-asia-overview
https://www.avert.org/hiv-and-aids-eastern-europe-central-asia-overview


 
SARS-COV-2 

Provocarea Începutului de Mileniu 3 
 
 

 
279 

Profilul de sensibilitate al 

enterobacteriilor implicate in infecții 
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Cuvinte  cheie: Enterobacteriaceae, antibioterapie, infecții de tract urinar. 

Introducere: Infecțiile tractului urinar (ITU) cauzate de enterobacterii au devenit o 
adevărată problemă de sănătate, în special în mediul spitalicesc. Infecțiile determinate de 
enterobacteriile multidrog-rezistente sunt asociate cu o mortalitate ridicată, în principal din 
cauza întârzierilor în administrarea tratamentului eficient și a disponibilității limitate a 
opțiunilor de tratament.  

Materiale și metode:  Am realizat un studiu descriptiv, retrospectiv, prin care am 
analizat profilul de sensibilitate al enterobacteriilor cauzatoare de ITU, în perioada 
01.01.2018-31.12.2018, izolate în Laboratorul de analize medicale al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași. 

Rezultate: În anul 2018 au fost înregistrate 742 enterobacterii izolate din ITU: 500 
tulpini de E. coli , 155 Klebsiella  spp., 21 Enterobacter spp., 53 Proteus spp., 2 Morganella 
morganii, 7 Providencia stuartii, 4 Serratia marcescens.  

Pentru cele mai frecvente tipuri de tulpini identificate, E. coli, Klebsiella, Proteus și 
Enterobacter, sensibilitatea la aminopeniciline +/- inhibitor de beta-lactamaze a fost de 
77.8%, 34%, 44.8% și, respectiv, 11%. În cazul cefalosporinelor, sensibilitatea a fost de 84.7% 
pentru E. coli, 51.9% pentru Klebsiella, 56% pentru Proteus și  28.5% pentru Enterobacter. 
Am observat o sensibilitate la carbapeneme relativ scăzută, mai ales pentru tulpinile de K. 
pneumoniae (76,9%), dar și Enterobacter (71,3%), însă păstrată pentru tulpinile de E. coli 
(99%) si Proteus (94,7%). Sensibilitatea la aminoglicozide a fost de 89,4% (E. coli), 60.3% 
(Klebsiella), 67.6% (Proteus) si 55.5% (Enterobacter).  Și în cazul fluoroquinolonelor am 
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identificat sensibilități scăzute, 52.7% (E. coli), 33.1% (Klebsiella), 28.5% (Proteus) și 
respectiv 38.2% (Enterobacter). 

Concluzii: Prin utilizarea rezultatelor obținute se poate susține evitarea unor anumite 
clase de antibiotice sau, din contra, utlilizarea acestora doar în situații atent selecționate, 
pentru a minimiza apariția de tulpini multidrog-rezistente. 
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Endocardita stafilococică la 

pacientul tânăr -  
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Cuvinte cheie: endocardită infecțioasă, sepsis, stafilococ auriu 

Endocardita infecțioasă, privită din perspectiva medicului infecționist, propune abordări 
din ce în ce mai exhaustive, în special în contextul unui profil clinico-epidemiologic ce a 
înregistrat modificări substanțiale de-a lungul ultimilor ani. Deși se poate discuta de progrese 
diagnostice și terapeutice  substanțiale, s-a observat totuși o creștere a numărului de cazuri 
de endocardită în rândul populației tinere, ceea ce impune o atenție deosebită asupra 
fenomenului. În această lucrare vom prezenta cazul unui pacient în vârstă de 43 de ani, recent 
diagnosticat cu ciroza hepatică de etiologie toxică și la care s-a ridicat suspiciunea unui 
sindrom mielodisplazic (aflat încă în curs de investigare), transferat în Clinica de Boli 
Infecțioase Iași de la Spitalul Municipal Onești pentru o simptomatologie brusc instalată 
manifestată prin febră înaltă, greață, vărsături alimentare, astenie fizică și psihică marcată. 
Investigațiile paraclinice efectuate coroborate cu datele clinice si microbiologice și viro-
imunologice au confirmat diagnosticul de endocardită infecțioasă pe valvă nativă în context 
septic (2 hemoculturi pozitive cu Staphylococcus aureus meticilino-sensibil), infirmându-se 
totodată suspiciunea de sindrom mielodisplazic. Evoluția ulterioară instituirii terapiei 
complexe (etiotrope, patogenice și simptomatice) a înregistrat un parcurs sinuos, cu discrete 
ameliorări clinice, dar cu persistența febrei. Reevaluarea ecocardiografică din ziua a 14-a de 
la internare a obiectivat prezența abceselor perianulare, aspect ce a impus necesitatea 
consultului chirurgical și a intervenției de protezare valvulară. Deși antibioterapia a fost 
corect instituită și în conformitate cu recomandările ghidurilor de specialitate, totuși 
răspunsul terapeutic a fost prezent dupa 21 zile, sugerând astfel importanța unei abordări 
consecvente în absența altor contraindicații absolute sau relative.  
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osteoarthritis 

Nicoleta Dorina Vlad, Valeriu Gheorghita 

Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central  Bucuresti 

Keywords: septic osteoarthritis, multidisciplinary team 

Background: Septic osteoarthritis is a difficult to manage pathology, requiring a 
multidisciplinary team because, without etiologic diagnosis and surgery intervention, has 
minimal chances for entire recovery. Objective: Our presentation aims to demonstrate that 
multidisciplinary approach is optimal in order to establish a correct and early diagnostic in 
septic osteoarthritis.  

Material and methods: A 27-year-old patient with no past medical history, diagnosed 
in a tertiary hospital with two muscular abscesses (psoas and iliac muscle), empirically treated 
with antibiotic without clinical improvement, was admitted in Carol Davila Emergency 
Military Hospital, Infectious Diseases Department on November 5th with fever, chills, left hip 
pain. Patient have been evaluated by the ID specialist (the leader who decided the entire 
investigation plan), imagist (who performed a percutaneous periarticular puncture and 
drainage under ultrasound guidance), surgeon and orthopaedic surgeon (they performed 
drainage of the collection twice with debridement and lavage) and microbiologist (who 
confirmed the MSSA infection and  the staphylococcus  pattern of resistance). Results: Due to 
the multidisciplinary evaluation, ID specialist was able to decide the entire therapeutically 
approach with a novel antimicrobial therapy after the collection have been evacuated with the 
best outcome for the patient.  Conclusions: A young patient without associated pathologies, 
who developed a severe form of MSSA osteoarthritis, with initially unfavourable evolution 
under antimicrobial therapy, needed an interdisciplinary collaboration between ID specialist, 
imagist, surgeon and orthopaedic surgeon, bacteriologist in order to decide the best 
management of the case. 
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