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EDITORIAL   
 

Consultația de la distanța 
 

Dr. Marinela Olăroiu  

Redactor-șef Revista Română de Medicina Familiei   

 

  
Dezastrele și pandemiile pun în față provocări unice 

sistemelor de sănătate și țările care au investit în e-health 

și telemedicină pot oferi în aceste circumstanțe servicii noi 

de care pacienții au nevoie. În ultimii 18 ani coronavirusul a 

declanșat două epidemii SARS (2002-2003) și MERS 

(Middle East respiratory syndrome (MERS) (>2012).  

 

Noul coronavirus SARS-CoV-2 a declanșat o pandemie 

în plină desfășurare care pune la grea încercare sistemele 

de sănătate, comunitățile medicale și de cercetători, 

afectează mobilitatea, stilul de viață al populației și 

economia mondială.   

   

Pandemia Covid-19 a pertubat activitatea instituțiilor 

medicale și, pentru a înfrâna răspândirea virusului și a 

proteja pacienții (fragili), medicii din ambulatoriu și medicii 

de familie în special au trebuit să renunțe pe cât posibil la 

consultațiile față-în-față și la contactul fizic cu pacientul și 

să folosească triajul și consultațiile (video)telefonice și 

online.   

   

Corectă evaluare de la distanță a celor cu simptome de 

infecții de căi respiratorii este o mare provocare și 

responsabilitate pentru medicii de familie. La fel, dacă ei se 

implică și în luarea deciziilor și respectarea măsurilor ce 

trebuie inițiate în cazul suspiciunii de infecție cu SARS-

CoV-2: izolare, testare, consiliere, evaluarea contacților, 

inițierea tratamentului, trimiterea la spital, monitorizarea 

asimptomaticilor, a celor cu forme ușoare și medii de boală, 

dar și luarea în evidența și revalidarea la domiciliu a 

pecientilor ce au ieșit din spital.   

 

În acest context, serviciile medicale online vor face de 

acum înainte parte din portofoliul fiecărei specialități și este 

de așteptat că protocoalele și recomandările deja existențe 

să fie revizuite și, acolo unde nu există, să fie dezvoltate și 

implementate de asociațiile profesional științifice și 

remunerate corespunzător de casele de asigurări. Atât 

pacienții cât și profesionistiti din sănătate vor trebui să se 

educe și să accepte realitatea virtuală în contactul cu 

paceintul și consultațiile de la distanță ca modus vivendi.    
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Rezumat 
 

În pandemia COVID-19 laboratoarele clinice se alătură acum Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC), 
laboratoarelor de stat și de sănătate publică locale pentru testarea virusului SARS-CoV-2, noul coronavirus care provoacă boala 
respiratorie, cunoscută sub numele de COVID-19.  
 
Identificarea persoanelor infectate prin testare îi va ajuta pe profesioniștii din domeniul medical să stabilească care bolnavi ar 
trebui să fie izolați și să primească îngrijiri la timp si îi ajută pe oficialii de sănătate publică să urmărească răspândirea virusului. 
 
Cuvinte cheie: COVID-19, SARS-CoV-2, teste PCR, teste rapide 
 
 

 

MEDICAL PRACTICE 

 

UpToDate 

 

Molecular mechanisms and methods used to detect COVID-19 infection 

 

Abstract 

 

In the COVID-19 pandemic, clinical laboratories are now joining the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), state 

and local public health laboratories in testing SARS-CoV-2, the new coronavirus that causes respiratory disease, known as 

COVID-19.  

 

Identifying those infected through testing will help healthcare professionals determine which patients should be isolated and 

receive timely care and help public health officials track the spread of the virus. 

 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, PCR test, rapid tests 
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Introducere 

 

Ce știm despre noul Coronavirus 

 

     În lunile anului 2020, toată atenția medicilor și a 

cercetătorilor se îndreaptă spre descoperirea metodelor de 

înaltă eficiență de identificare și tratament a pacienților infectați 

cu Coronavirus SARS-CoV-2.  

 

     Laboratoarele clinice se alătură acum Centrelor pentru 

controlul și prevenirea bolilor (CDC), laboratoarelor de stat și 

de sănătate publică locale în testarea SARS-CoV-2, noul 

coronavirus care provoacă boala respiratorie, cunoscută sub 

numele de COVID-19.  

 

     Identificarea persoanelor infectate prin testare îi va ajuta pe 

profesioniștii din domeniul medical să stabilească care bolnavi 

ar trebui să fie izolați sau sa fie internati in sectiile medicale 

rezervate special, să primească îngrijiri la timp, și îi va ajuta pe 

oficialii de sănătate publică să urmărească răspândirea 

virusului. 

 

 SARS-CoV-2 coronavirus, care este un virus cu un genom 

ARN înconjurat de un nucleocapsid de simetrie elicoidală, 

provoacă focarul curent al bolii respiratorii COVID-19 cu 

sindromul respirator sever acut. Virusul a fost detectat pentru 

prima dată în orașul Wuhan din China, în decembrie 2019 și s-

a răspândit rapid la nivel mondial. Deși sunt necesare o 

mulțime de cercetări pentru a stabili adevărata întindere și 

natura acestui focar, este clar că răspândirea virusului 

reprezintă o urgentă preocupare globală. 

 

 Simptomele cele mai frecvent raportate privind 

inbolnavirea includ, febră, (T> 37,5*C), tuse uscată și 

oboseală. Alte simptome includ dificultăți de respirație, 

producție de spută, rinoree, pneumonie, și sau diaree. Boala 

în cazuri severe poate duce în cele din urmă la insuficiența 

respiratorie. Unele cazuri sunt fatale. Simptomele pot apărea 

la 2 până la 14 zile de la expunere. Consecințele pe termen 

lung nu sunt cunoscute. Persoanele în vârstă și cele cu 

afecțiuni medicale preexistente, cum ar fi bolile 

cardiovasculare, bolile respiratorii cronice sau diabetul 

zaharat, ș.a., prezintă un risc mai mare de boală severă. 

Bărbații par mai vulnerabili decât femeile în fața COVID-19. 

 

Mecanismul molecular de infecție în celule 

 

  Intrarea celulară a coronavirusurilor depinde de legarea 

proteinelor cu  spiculi virali (S) la receptorii celulari și de 

amorsarea proteinei S de către proteazele celulelor gazdă. S-

a demonstrat că virusul SARS-CoV-2 folosește receptorul 

ACE2 de la nivelul alveolelor pulmonare, pentru intrarea 

subalveolara sau in vasele de sange, subendotelial  și o 

enzimă, proteina serină TMPRSS2 pentru amorsarea proteinei 

S. Un inhibitor TMPRSS2 aprobat pentru utilizare clinică a 

blocat intrarea și ar putea constitui o opțiune de tratament, 

(Figura 1) (1). 

 

 
 Figura 1. Comunicații între infecția SARS-CoV, (SARS) și SARS-

CoV-2 (1) 

 

  
 

 Pacienții cu SARS-CoV-2 în convalescență prezintă un 

răspuns de anticorp neutralizanti care pot fi detectat chiar și la 

24 de luni de la infecție și care este în mare parte îndreptat 

împotriva proteinei S. Mai mult, vaccinurile SARS 

experimentale, incluzând proteina S recombinantă și virusul 

inactivat induce răspunsurile la anticorpi neutralizanți. Deși 

confirmarea cu virusul infecțios este recentă, rezultatele 

cercetarilor indică faptul că neutralizarea răspunsurilor la 

anticorpi împotriva SARS-S ar putea oferi o anumită protecție 

împotriva infecției cu SARS-CoV-2. 

 

Metode utilizate în descoperirea infecției SARS-CoV-2 

 

1. Teste rapide cu anticorpi sau teste serologice 

 

Există două tipuri de teste rapide.  

 

A. Unul este cel serologic, imunologic (o picătură de sânge 

se recolteaza din deget, prin înțepătură) și oferă rezultatele în 

20-30 de minute. Testul de anticorpi produce rezultate pozitive, 

în cazul infecției SARS-CoV-2, numai după câteva zile dacă s-

au format anticorpii în sânge. Aceste teste nu sunt potrivite 

pentru detectarea infecțiilor active în faza timpurie a bolii 

(Figura 2). 

 
Figura 2. Testul rapid cu anticorpi are efect numai după câteva zile 

dacă s-au format anticorpii în sânge 
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   Aceste teste determină prezența anticorpilor specifici 

împotriva noului subtip coronavirus (SARS-CoV-2), respectiv 

IgM și IgG. Trebuie menționat, totuși, că aceste tip de teste 

rapide nu oferă un diagnostic precoce, deoarece este pozitiv 

la 3-5 zile de la debutul clinic al bolii. Cu alte cuvinte, în cazul 

unei persoane asimptomatice, care se află la mai mult de 3-5 

zile de la debutul bolii, testul poate fi pozitiv. Practic, testul te 

ajută doar atunci când iese pozitiv, deoarece are o specificitate 

ridicată.  

 

    Dacă testul este negativ pentru o persoană 

simptomatică, se recomandă repetarea testului la 5 zile, pentru 

a evidenția o seroconversie, adică de la absența anticorpilor 

până la prezența anticorpilor specifici noului tip de coronavirus. 

Dinamica formarii anticorpilor specifici împotriva coronavirus 

SARS-CoV-2 este prezentată mai jos (Schema 1) (2). 

 
Schema1. Dinamica formarii anticorpilor specifici împotriva 

coronavirus SARS-CoV-2 evidențiați prin  metoda ELISA (2) 

 

 
    

    Cercetătorii de la Universitatea din Oxford, Marea 

Britanie, (Oxford Suzhou Center for Advanced Research: 

OSCAR), au dezvoltat o tehnologie de testare îmbunătățită 

pentru coronavirus SARS-CoV-2, care provoacă focarul actual 

de COVID-19. Testul este de trei ori mai rapid decât testele 

ARN virale utilizate în prezent și mai sensibile. Noua metodă 

se bazează pe o detectare virală care poate recunoaște în mod 

specific fragmentele de ARN și ARN SARS-CoV-2. Testul are 

controale încorporate pentru a preveni rezultatele falsele 

pozitive sau negative. Noikle teste pot dura doar o jumătate de 

oră, comparativ cu 1,5-2 ore pentru metodele anterioare. 

Sensibilitatea ridicată acestor teste ar putea permite 

detectarea COVID-19 în stadiile anterioare. Echipa lucrează la 

dezvoltarea unui dispozitiv integrat pentru test care ar putea fi 

folosit pe teren sau chiar acasă. 

 

B. Al doilea tip de test rapid este cel realizat din exudatul 

nazo-faringian care poate sa dea  rezultate în 20-30 de minute 

și are ca scop identificarea antigenului viral, fiind similar cu 

testele de gripă rapide. Acestea sunt mai eficiente decât 

testele serologice, deoarece sunt utile atât pentru diagnosticul 

precoce al bolii, cât și pentru diagnosticul precoce al noii infecții 

cu coronavirus.  

Testele rapide de identificare directă pentru antigenul 

Covid-19 nu sunt acum pe piața românească.  

 

 

2. Evidențierea Coronavirusului SARS-CoV-2 prin 

Metoda ELISA 

 

    Prin metoda Enzimatic Linked Immuonoassay 

Absorband (ELISA), anticorpii IgM sau IgG se leagă atât de 

SARS-CoV cât și de SARS-CoV-2 cu afinitate ridicată. 

Această tehnică indică un potențial pentru dezvoltarea testelor 

de diagnostic, atât ca teste de captare a virusului sau ca și 

controale în teste serologice care măsoară răspunsuri imune 

la expunerea la virus. Izotipurile umane IgG1, IgG3, IgM și IgA 

sunt disponibile pentru a imita răspunsurile la anticorpi 

observate în COVID19 (3). 

 

 Testele de laborator, adiționale in cazul bolii cu CoV-19, au 

arătat valori diferite fata de  valorile intervalului de referință în 

cazul, Hemogramei cu Formula Leucocitară, (limfopenie) cu 

număr de trombocite scăzut, factori de catabolism crescut, 

(Albumina, Ureea, Creatinina, Acid Uric, Bilirubina), teste 

inflamatorii pozitive, (Proteina C Reactivă, Fibrinogen, VSH, 

Interleuchina IL-6, Procalcitonina), activitatea enzimatică 

crescută, (AST (TGO), ALT (TGP), LDH, FAL, CK-MB, 

Troponina), probele de coagulare, INR, Timp de trombină (TT) 

și D-Dimeri crescuți, cu predispoziție la tromboze sau în 

cazurile grave, coagularea vasculară diseminată, (CID), 

instalată. 

 

3. Metoda genetică secvențială (NGS) prin utilizarea 

Smart Gene®NGS Analyzer 

 

  Modulul Smart Gene® NGS se bazează pe IDNS 

(Sistemul de rețea de baze de date integrat). Metoda de 

analiză genetică poate fi aleasă de utilizator pentru a detecta 

o varietate de meniuri microbiene. Anterior analizorul inteligent 

de analiză microbiană a fost utilizat pentru a caracteriza cu 

exactitate o varietate de bacterii dar din câte se știe, utilitatea 

pachetului software a fost raportată și pentru virusul Covid-2. 

Într-un studiu anterior s-a evaluat sistemul automatizat de 

cultură a sângelui BACTEC 9240 (Becton Dickinson 

Diagnostic Instrument Systems, Sparks, Md), S-a observat o 

rată „instrument fals-pozitivă” de 1,3% (4). 

    

Smart Gene intenționează să introducă softwarea automată 

de analiză a secvențării virușilor în viitorul apropriat si impactul 

variantelor de copiere într-un singur genom ARNr 16S. Pentru 

a reduce la minimum proporția de rezultate negative, se 

recomandă testarea suplimentară a probelor colectate din 

aparatul respirator în cazuri foarte suspecte și verificarea 

calității eșantionului la testarea PCR. 

 

4. Test de reacție în lanț a polimerazei de transcripție 

inversă (RT-PCR)  

 

 În prezent, sunt utilizate testele PCR pentru SARS-CoV-2. 

Aceste teste detectează ARN-ul coronavirusului și prin 

aceasta, infecțiile active. Testul este fiabil numai în prima 

săptămână a bolii. Virusul migrează apoi mai departe în 

plămâni și devine dificil de detectat folosind tampoane nazale 

sau de gât. 
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   Testele RT-PCR identifică amprenta genetică a virusului 

(genomul viral), adică ARN. Există mai multe platforme PCR, 

proba poate fi prelevată din secreții respiratorii, exudat 

nazofaringian sau aspirat bronșic sau lavaj bronhoalveolar, la 

pacientul intubat oro-traheal, la care nu avem niciun diagnostic 

și la care testul exudat a fost negativ. Timpul de așteptare 

variază, în funcție de platforma folosită, de la 45 de minute la 

6 ore. Dacă vorbim despre tehnici automate, rezultatele sunt 

obținute în 45 de minute, iar dacă este nevoie de o pregătire 

anterioară, trebuie respectate anumite etape care trebuie 

făcute manual, rezultatele se obțin în aproximativ 6 ore.  

 

 RT-PCR este o metodă de laborator folosită pentru 

realizarea unui număr foarte mare de corpi ale secțiunilor 

scurte de ADN dintr-un eșantion foarte mic de ADN, astfel încât 

să poată fi detectat. Acest proces se numește „amplificarea” 

ADN-ului. Cu toate acestea, deoarece SARS CoV-2 este un 

virus ARN, iar ARN care este o moleculă de acid nucleic cu un 

singur strat trebuie să fie transformată în ADN înainte de a 

putea fi amplificată. În timpul testului, o enzimă numită Reverse 

Transcriptase se leagă de ARN-ul cu catenă unică a virusului 

și realizează o copie pe bază de ADN care poate fi acum 

amplificată prin procesul obișnuit de PCR. 

    Dacă într-o probă este prezentă o cantitate suficientă de 

ARN viral, acesta va fi amplificat și detectat, iar testul va fi 

pozitiv. Dacă nu este prezent ARN viral, testul va fi negativ. 

Majoritatea testelor pentru verificarea COVID-19 se bazează 

pe testarea RT-PCR (reacția în lanț a polimerazei inversă a 

transcriptazei) pentru a detecta ARN-ul virusului într-o probă 

de tract respirator de la un pacient, (Figura 3) (5). 

 
Figura 3. Studiul de față a furnizat dovezi că intrarea de celule 

gazdă a SARS-CoV-2 depinde de receptorul SARS-CoV ACE2 și 

poate fi blocată de un inhibitor dovedit clinic al proteinei serice celulare 

TMPRSS2, care este utilizat de SARS-CoV -2 pentru amorsarea 

proteinei S (5) 

 

 
  

 

Mai mult, se sugerează că răspunsurile la anticorpi ridicați 

împotriva SARS-CoV ar putea proteja cel puțin parțial 

împotriva infecției cu SARS-CoV-2. Cu toate acestea, nu toate 

laboratoarele efectuează această testare și este posibil să fie 

necesare trimiteri de probe la laboratoarele de referință pentru 

a fi procesate.  

În aceste cazuri, este posibil să dureze câteva zile pentru 

rezultate. Aceste testele rapide de identificare directă pentru 

antigenul Covid-19 nu sunt acum pe piața românească.  

 

 Tehnologia CRSPR-Cas12-13 este un program simplu și 

foarte versatil bazat pe un panel genetic care analizează 

concomitent secvențierea lanțului ARN si  AND si are multe 

avantaje în capacitatea de a analiza de la una la mii de probe 

simultan, capacitatea de a verifica fiecare eșantion pentru 

modificări ale secvenței multiple în ARN în lanț. Nucleazele 

vizate Cas12-13 le-au oferit cercetătorilor capacitatea de a 

manipula practic orice secvență genomică, permițând crearea 

ușoară a liniilor de celule izogene  pentru studiul bolii umane și 

promovând noi posibilități interesante pentru terapia genică 

umană.  

     

     Testele care utilizează abordări cantitative RT-PCR (qRT-

PCR) pentru detectarea virusului în 4-6 h au fost dezvoltate de 

mai multe laboratoare, inclusiv o analiză aprobată de 

autorizare de urgență (EUA), dezvoltată de Centrele SUA 

pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Cu toate acestea, 

timpul tipic de transformare pentru depistarea și 

diagnosticarea pacienților cu SARS-CoV-2 suspectat a fost  

> 24 de ore, având în vedere necesitatea de a trimite probe 

peste noapte la laboratoarele de referință.  

 

 Tehnologia CRISPR – Cas12 DETECTOR a fost aplicată 

pentru dezvoltarea unui test rapid (30–40 minute), având ca 

scop detectarea SARS-CoV-2 în probele clinice. Vizualizarea 

reacției de detecție Cas12 se realizează cu ajutorul unei 

molecule raportoare FAM-biotină și benzi laterale de flux 

concepute pentru a capta acizii nucleici marcați (6). 

 
Figura 5. Spre deosebire de metodele bazate pe PCR, metodele 

de detectare a acidului nucleic bazate pe CRISPR pot funcționa la o 

temperatură constantă (de exemplu, 37 ° C), fără a fi nevoie de un 

cicler termic scump (de exemplu, RT-PCR) 

 

 
 

Protocolul de detecție SHERLOCK DETECTER pentru 

detectarea virusului COVID-19 implică doua etape: 

- Două nucleaze, Cas12a și Cas13a, au fost utilizate în 

diagnosticul CRISPR. În timp ce Cas12a este specific ADN-

ului, Cas13a funcționează cu ARN. O parte a mecanismului 

este similară cu cea a lui Cas9 - un ARN-ghid care este 

complementar pentru secvența țintă si este necesar pentru 

legarea specifică Cas12a/Cas13a sa clivează la locusul 

specific. O caracteristică interesantă a nucleazelor Cas12 și 

Cas13 este faptul că acestea prezintă activitate de deleție 

trans- sau colaterală. 
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 Amplificarea ARN-ului viral folosind tehnologia de 

amplificare a recombinazei polimerazei (RPA), este urmată de 

transcrierea in vitro a ADN-ului amplificat înapoi în ARN. 

Detecție ARN folosind nuclează Cas13 și crRNA vizează 

secvențe specifice.  

 

Citirea vizuală a culorilor se face pe o hârtie disponibilă 

comercial, care surprinde ARN-ul reporter scindat cu capetele 

marcate, pe benzile de anticorp specific (Schema 2). 

 
Schema 2. Etapele testării moleculare și serologice  

  

 
 

 

Noul test SARET-CoV-2 DETECTR se numără printer teste 

care folosesc tehnologia de orientare a genelor CRISPR 

pentru a testa prezența noului coronavirus. Întrucât CRISPR 

poate fi modificat pentru a viza orice secvență genetică, 

dezvoltatorii kitului de testare „l-au programat” în două regiuni 

țintă din genomul noului coronavirus. Una dintre aceste 

secvențe este comună tuturor coronavirusurilor 

„asemănătoare cu SARS”, în timp ce cealaltă este unică pentru 

SARS-CoV-2, care provoacă COVID-19. Testarea prezenței 

ambelor secvențe asigură că noul instrument DETECTR poate 

face distincția între SARS-CoV-2 și virușii înrudiți. 

 

   Testul este de asemenea extrem de sensibil. Poate 

detecta prezența a 10 coronavirusuri într-un microlitru de lichid 

prelevat de la un pacient - un volum de sute de ori mai mic 

decât o picătură de apă. Deși ușor mai puțin sensibile decât 

testele pe bază de PCR existente, care pot detecta doar 3,2 

copii ale virusului pe microlitru, în 15 minute, diferența este 

puțin probabil să aibă un impact vizibil în diagnosticare, 

deoarece pacienții infectați au de obicei sarcini virale mult mai 

mari.  

   

   SARET-CoV-2 DETECTR se adaugă la o suită de 

creștere rapidă a noilor teste de diagnostic COVID-19 pe care 

cercetătorii și clinicienii speră că vor crește capacitatea de 

testare, inclusiv teste pentru anticorpi specifici la pacienții care 

s-au recuperat din infecția cu COVID-19 (Figura 6). 

 
 

Figura 6. Transmisia electronica (Transmission electron 

micrograph of the SARS-CoV-2 virus)  

 

 
 

   Pe măsură ce cercetătorii lucrează la validarea noului test 

CRISPS DETECTR pentru aprobarea FDA, dezvoltatorii săi 

continuă să facă modificări la kitul de testare, astfel încât să 

poată fi utilizat pentru testarea pe teren în aeroporturi, școli și 

clinici mici. 

 

Nici o metodă de testare nu este perfectă.  

 

Orice test duce la o proporție de rezultate fals-pozitive (cel 

testat este sănătos, dar testul îl consideră bolnav) și fals-

negativ (cel testat este bolnav, dar testul îl consideră sănătos). 

Încă nu avem suficiente date pentru a cunoaște procentul 

acestor tipuri de rezultate în cazul COVID19. Având în vedere 

posibilitatea unor rezultate negative false, Organizația 

Mondială a Sănătății susține că un rezultat negativ al testului 

nu elimină posibilitatea infecției cu COVID-19 și recomandă 

testarea multiplă, prin mai multe metode în același timp. Prin 

urmare, statisticile privind numărul de teste efectuate și cele 

privind numărul de persoane testate sunt similare, dar nu 

identice. 

 

Ce se întâmplă dacă testul a fost pozitiv? 

 

Dacă testul este pozitiv, trebuie să faceți mai mulți pași 

pentru a împiedica virusul SARS-CoV-2 să se răspândească 

către alții din locuința și comunitatea dvs.:  

 

Rămâneți acasă, cu excepția cazului în care trebuie să aveți 

îngrijiri medicale. Cereți celorlalți să aibă grijă de nevoi, cum ar 

fi cumpărăturile alimentare; Stai departe de ceilalți din casa ta 

și folosește o baie separată, dacă este posibil; Acoperiți tuse 

și strănuturi cu un țesut sau cu cotul; Spălați-vă bine pe mâini 

cu apă și săpun și de multe ori; Zonele și suprafețele din casa 

ta trebuie curățate și dezinfectate des; Zonele în care sunteți 

izolat trebuie curățate în fiecare zi; Rămâneți în legătură cu 

medicul dumneavoastră și monitorizați simptomele. Dacă 

simptomele tale se agravează, apelați la medic. Dacă vă 

vizitați medicul, apelați mai întâi pentru a-i proteja pe ceilalți 

care s-ar putea să nu aibă virusul oferindu-vă o mască proprie; 

Dacă aveți probleme cu respirația sau alte simptome severe, 

apelați la 112 (7). 
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 Din experiența unor țări care au trecut peste vârful curbei 

epidemiologice subliniem ca pacienții asimptomatici sau 

oligosimptomatici și mai ales tineri, testați pozitivi prin RT-PCR 

în tamponul faringian, trebuie izolați și monitorizați la domiciliu. 

Acești pacienți pot suprasolicita sistemul medical și ar putea fi 

expuși, prin internare, la riscul de a contracta bacterii 

multirezistente din mediul intraspitalicesc. 

 

  Testele RT-PCR pot să ajute pentru a termina izolarea mai 

devreme, dar pozitivitatea lor nu ar trebui să prelungească 

izolarea. Testele RT-PCR pot rămâne pozitive pentru o 

perioadă lungă, odată ce o persoană a fost infectată fără să 

aibă consecințe clinice sau epidemiologice conform sumarului 

de metode de diagnostic SARS-CoV-2 realizat de către C. 

Constantinescu (Schema 3) (8). 

 
Schema 3. Etapele testării moleculare și detecția de anticorpi în 

coronaviroză 

 

 
 

 

Concluzii 

 

   Metodele rapide de screening prezentate, bazate pe 

reacția Antigen-Anticorp (Ag-Ac), cu specificitatea și 

sensibilitatea în procente de 50-80% in descoperirea bolilor cu 

infecție cu SARS-CoV-2, pot fi alese de laboratoarele 

specializate în funcție de numărul de pacienți și necesită teste 

adiționale de confirmare. 

 

   Testele RT-PCR reprezintă standardul de aur în 

diagnosticarea COVID-19, singurele validate de Organizația 

Mondială a Sănătății. Practic, pe baza lor, putem confirma 

cazurile infectate cu virusul SARS-CoV-2  și putem spune când 

un pacient are criterii de externare din spital 

 

Rezultatele acestor metode au implicații importante pentru 

înțelegerea transmisiei și patogenezei SARS-CoV-2 și 

dezvăluie o țintă pentru o intervenție terapeutică rapidă. 
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Rezumat  

În ultimii ani, asistăm la un proces de îmbătrânire a populației în întreagă lume, inclusiv în România și implicit și la creșterea 

speranței de viață. Procesul de îmbătrânire presupune două aspecte esențiale care se află în strânsă relație: pe de o parte, 

”îmbătrânirea biologică (reușită)’’ și “calitatea vieții”, pe de altă parte. Cele două elemente se află într-un echilibru care la un 

moment dat poate fi alterat iar una dintre cauzele care pot afecta această simbioză este sindromul de fragilitate, care poate fi 

prevenit, temporizat și recuperat prin intervenție precoce și bine definită. Rolul medicului specialist de medicină de familie este 

esențial în realizarea unui management integrat, adaptat și centrat pe pacient. 

O abordare nouă a acestor pacienți trebuie avută în vedere în contextul actual al pandemiei de SARS-CoV-2. Este deja o 

certitudine, la acest moment, că persoanele peste 65 ani și cu comorbidități prezintă un risc mai mare pentru complicații grave 

în cadrul infecției cu COVID-19 și o mortalitate crescută.  

Cuvinte cheie: vârstnici, fragilitate, calitatea vieții, prevenție, SARS-CoV-2 

 

MEDICAL PRACTICE 
 

UpToDate 
 
Elderly patient, fragility syndrome and SARS-CoV-2 

 
Abstract 
 

In recent years, we are witnessing a process of an aging population worldwide, including Romania and, implicitly, the increase 
in life expectancy. The aging process involves two essential aspects that are closely related: “biological (successful) aging’’ on 
the one hand, and“ quality of life ” on the other hand. The two elements are in a balance that at some point may be altered and 
one of the causes that can affect this symbiosis is the fragility syndrome, which may be prevented, timed and recovered through 
early and well-defined intervention. The role of the family medicine specialist is essential in achieving an integrated, adapted 
and patient-centered management. 
 
A new approach for these patients needs to be considered in the current context of the SARS-CoV-2 pandemic. It is already a 
certainty at this time that people over the age of 65 and with comorbidities have a higher risk of serious complications from 
COVID-19 infection and increased mortality. 
 

Keywords: elderly, fragility, quality of life, prevention, SARS-CoV-2 
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    În ultimii ani asistăm la un proces de îmbătrânire a populației 
în întreagă lume, inclusiv în România. Dacă ar fi să pornim de 
la datele demografice prezentate în raportul ONU, în 2015, 
privind “tendințele actuale de îmbătrânire demografică”(1), 
observăm că, dacă în 2015  existau  901 milioane de persoane  
cu vârstă peste 60 ani, în 2050 numărul este preconizat a 
ajunge la 2,1 miliarde, cu un raport persoane vârstnice (peste 
65 ani) și copii sub 15 ani, în favoarea persoanelor vârstnice 
(1,2). Același  raport arată o creștere a speranței de viață de la 
70,5 ani în 2015 la 77,1 ani în 2050, cu raport în favoarea 
sexului feminin.  
 
     În Europa, persoanele cu vârstă de 65 ani ar avea o 
speranța de viață cu 16-20 ani mai mare. Dacă ne referim la 
România, aceeași statistica arată că în 2060, 1/3 din populație 
(aprox. 35%), va atinge vârste de peste 65 ani, iar segmentul 
de vârstă peste 80 ani ar putea reprezenta 13% din întreagă 
populație (1,2).         
         
     Desigur că ideea de creștere a speranței de viață este 
îmbucurătoare, îmbătrânirea fiind un proces  fiziologic, 
ireversibil, ”singurul mijloc de a trăi mai mult”, după cum 
spunea Voltaire. Dar, procesul de îmbătrânire presupune  
două aspecte esențiale care se află în strânsă relație:                                                  
- “îmbătrânirea biologică (reușită)” care presupune 
“menținerea cât mai mult posibil a unei  condiții fizice și 
cognitive optime și o întârziere a declinului funcțional” (3), pe 
de o parte și, - “calitatea vieții (QoL) - care face referire la 
“starea emoțională și sufletească în raport cu ceilalți membri ai 
familiei și în raport cu societatea înconjurătoare “ (3) 
constituind obiectivul primordial în practică medicală. Cele 
două elemente se află într-un echilibru care, totuși, la un 
moment dat poate fi alterat. Una dintre cauzele care pot afecta 
această simbioză este  sindromul de fragilitate.     
 
     Definiție, cauzalitate, criterii de diagnostic 

  
     Sindromul de fragilitate este “sindromul geriatric care se 
manifestă printr-o alterare a stării  de  sănătate a vârstnicilor 
peste 65 ani și care se traduce prin vulnerabilitatea crescută a 
organismului față de diferiți factori de stres (modificări extreme 
de temperatură, traumatism, infecție, modificări ale vieții 
cotidiene, în medicația zilnică etc.” (4). În aceste condiții, 
capacitatea de apărare, de reacție a organismului este alterată 
și asistăm la o scădere a   rezervelor funcționale. Dar, deși nu 
este o boală, sindromul de fragilitate apare ca urmare  unei 
“combinații între procesul natural de îmbătrânire și diverse 
patologii “, și, foarte important, este marker al îmbătrânirii 
accelerate (4).  
 
     Fragilitatea se exprimă prin instalarea declinului fizic, 
funcțional, emoțional, psihologic și spiritual (5). Ca și 
simptomatologie  se notează: scăderea ponderală nedorită, 
scăderea capacitații funcționale, lentoarea în activitate, 
capacitatea  redusă de adaptare, iar evoluția fiind spre cădere, 
dizabilități, spitalizare, morbiditate și deces. 
            
     Cum apare fragilitatea? Există un cumul de factori cu rol în 

apariția acestui sindrom și anume: vârsta biologică, bolile 
cronice (bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, boli cronice 
renale, depresie, demența), deficiențe  fiziologice (ATS, 
anemie, disfuncții hormonale, deficit de vitamine, sindroame 

inflamatorii, tulburări de coagulare, obezitate), stilul de viată 
(sedentarism, fumat), factori de mediu (locuința, familie 
venituri). Alături de factori precipitanți (boli acute, stres, reacții 
adverse la medicamente) conduc la instalarea fragilității 
nutriționale, musculoscheletice, neurologice si sociale. 
Anorexia, sarcopenia, osteoporoza, imobilizarea, depresia, 
tulburările cognitive, complicațiile post chirurgicale, tulburările 
de echilibru sau slăbiciunea musculară  sunt elemente 
componente ale fragilității geriatrice (4,5).   
 
Criteriile de diagnostic sunt reprezentate de criterii clinice, dar 
si de markeri biologici si antropometrici: IMC <20kg/mp, pliu 
cutanat tricipital sub 7 cm la bărbați și sub 12 cm la femei, 
albumina serică sub 35 g/l, prealbumina sub 200mg/ l 
(transtiretina/TTR), PCR peste 10 mg/l, limfocite sub 1200 
/mmcub, colesterol total sub 180 mg/dl, scăderea T3, scăderea 
25-OH vitamina D3 (6). Dar, multe dintre aceste aspecte sunt 
modificabile, astfel că prevenția, diagnosticul precoce si 
tratamentul corect sunt esențiale, constituind o adevărată 
provocare pentru medicul specialist de medicina familiei care 
îngrijește pacientul vârstnic (6). 
 
     Instrumente pentru depistarea precoce a 
simptomatologiei  

 
     Criteriile clinice de diagnostic sunt completate cu 
instrumente importante pentru depistarea precoce a 
simptomatologiei care definește sindromul de fragilitate.  
Fenotipul de fragilitate Fried (2001) și Indicele de fragilitate 
Groningen sunt 2 dintre cele mai importante instrumente pe 
care medicul de familie le poate utiliza în cabinetul său (7). 
 
1. Fenotipul de fragilitate Fried (2001) este format din 5 

criterii care au derivat din Cardiovascular Healthy Study (4,5) 
și anume: 
 

Scăderea ponderală involuntară (5% G/ultimul an) 

Scăderea forței de prehensiune digito-palmară  
(măsurare cu dinamometrul) 

Fatigabilitatea – se evaluează printr-un chestionar de 
depresie (Center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale) 

Viteza de mers in pas obișnuit scăzută, pe distanța de 5 m 
(<=1m/s) 

Nivel scăzut al activităților fizice (chestionar de evaluare) 

 
Interpretare: >=3 criterii –pacienți fragili; 1-2  criterii-pacienți 
pre fragili; 0 criterii-pacienți robuști 
 
2. Indicele de fragilitate Groningen 

Se calculează prin aplicarea unui chestionar cu 15 întrebări si 
permite identificarea stării de fragilitate  sau  pre fragilitate a 
vârstnicilor (8), elemente de evaluare fiind: 
 

Statusul funcțional, nutrițional, cognitiv 

Deficit auditiv si vizual 

Morbidități prezente 

Funcția psihosocială (4,5,7) 
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     În ultimii ani a apărut în contextual sindromului fragilitate, 
încă un nou concept și anume fragilitatea cognitivă, care se 

definește prin apariția “deficitului cognitiv sau a stadiului de 
“pre dementă” asociate cu alte probleme de sănătate”(9). 
Există studii în desfășurare, în acest moment, care au ca scop 
evaluarea, tratamentul și aprecierea prevalenței fragilității 
cognitive , rezultatele provizorii demonstrând că “fragilitatea 
fizică anticipează o posibilă fragilitate cognitivă” (5,1). Kalaidi 
și colab. definesc fragilitatea cognitivă ca reprezentând 
scăderea rezervei cognitive a unei persoane, aspect influențat 
de nivelul de educație și capacitatea cognitivă a fiecărei 
persoane. 
 
     Prevenție  

 
     Sindromul de fragilitate este important a fi depistat precoce, 
prezență sa arată un prognostic de mortalitate de 5 ani. Dar, 
provocarea apare pentru medicul de medicina familiei nu 
numai prin faptul că el reprezintă prima verigă în identificarea 
sindromului de fragilitate, ci și prin faptul că fragilitatea este 
reversibilă prin: prevenție, diagnostic precoce și corect, 
tratament. 
 
     Poate fi prevenită fragilitatea? Posibil, iar medicul de familie 
are un rol esențial. Cum? Prin: 
- Depistare precoce; 
- Identificarea factorilor de risc: Biologici (inflamația, nivel seric 
de hormoni scăzuți, în special hormoni tiroidieni); Clinici 
(sarcopenia, osteoporoza); Sociali (singurătate, venituri 
reduse); 
- Anamneza-amănunțită, foarte importantă; 
- Examenul obiectiv - trebuie să identifice semne și simptome 
în contextul altor morbidități care ar putea determina o creștere 
a nivelului de fragilitate. 
 
     Important este ca pacienților cu morbidități multiple să li se 
facă o revizuire periodică a schemei terapeutice, existând risc 
de polipragmazie și/sau reacții adverse.  
     De asemenea, statusul funcțional trebuie evaluat la toate 
persoanele peste 65 ani, dar trebuie să existe suspiciune de 
fragilitate și la persoane sub 65 ani. 
 
     Sindromul de fragilitate și infecția SARS-CoV-2 

 
     O abordare nouă a acestor pacienți trebuie avută în vedere 
în contextul actual al pandemiei de SARS-CoV-2 prin care 
trece întreaga lume. Este deja o certitudine, la acest moment, 
că persoanele peste 65 ani și cu comorbidități (boli 
cardiovasculare, diabet zaharat, boli pulmonare cronice, boală 
renală cronică etc.) prezintă un risc mai mare pentru 
complicații grave în cadrul infecției cu COVID-19 și o 
mortalitate crescută (10,11). Există deja publicate mai multe 
studii care au evidențiat aceste aspecte (12,13).  
   
     Astfel, Lang Wang și colab. au publicat recent o cercetare 
care a avut că obiectiv studiul particularităților indicatorilor de 
prognostic la pacienții peste 60 ani și cu infecție COVID -19 
efectuat la Spitalul Renmin al Universității Wuhan (12). În acest 
scop, un grup de 339 pacienți cu COVID-19 cu vârstă medie 
de 71+/- 8 ani au fost monitorizați în perioadă 1 ianuarie-6 
februarie 2020, urmărindu-se ca rezultat inițial numărul de 
decese, respectiv supraviețuire, până în 5 martie 2020 (12).   

     Din cei 339 pacienți, 80 (23,6%) au prezentat forme 
critice,159 cazuri (46,9%) au fost severe și 100 (29,5%) forme 
moderate de boală. De asemenea, ca și comorbidități s-au 
semnalat: HTA (40,8%), diabet zaharat (16%), boli 
cardiovasculare (15,7%). Simptomatologia obișnuită a fost 
febra (92%), tusea (53%), dispneea (40,8%) și oboseala( 
39,9%). În cadrul examenelor de laborator s-a constatat că 
fiind frecventă limfocitopenia (63,2%). În cadrul evoluției, 
complicațiile cele mai des întâlnite au fost ; infecțiile bacteriene 
(42,8%), sindrom de citoliză hepatica (28,7%) și sindromul de 
detresă respiratorie (21%) (12). Până la 5 martie au fost 
semnalate 65 de decese (19,2%) și 91 de externări (26,8%). 
Ca și număr de zile de spitalizare s-a constatat că acesta a fost 
mai mic pentru pacienții decedați: aceștia au avut  dispnee 
prezentă, boli cardiovasculare și BPOC că și comorbidități și 
apoi au dezvoltat și sindrom de detresă respiratorie (12). Toate 
aceste aspecte, alături de limfocitopenie, în urma acestui 
studiu, se poate spune că sunt elemente de prognostic negativ. 
De asemenea, se consideră că un nivel crescut de limfocite ar 
putea fi considerat un factor de predicție în ceea ce privește 
evoluția favorabilă (12).  
   
     Alte studii au arătat însă că persoanele vârstnice cu infecție 
SARS-CoV-2 pot prezenta uneori și o simptomatologie atipică, 
oarecum caracteristică particularităților patologiei vârstnicului 
(14). Acest aspect trebuie avut în vedere în abordarea 
pacientului vârstnic și/sau cu sindrom de fragilitate pentru a 
evita erorile sau întârzierile în diagnostic și tratament (13).   
   
     Astfel, se notează în literatură de specialitate, prezența și 
altor manifestări (în absența celor clasice de infecție SARS-
CoV-2) precum mialgii, diaree, anosmie sau ageuzie (întâlnite 
mai mult la tineri). Studii recente au arătat că uneori 
”simptomele timpurii ale infecției cu SARS-CoV-2 la vârstnici 
pot trece neobservate sau pot fi puse pe seamă altor afecțiuni 
sau obiceiuri’’ (14). Uneori sunt situații în care se constată un 
comportament mai puțin obișnuit al vârstnicului, care poate 
prezenta inapetență, somnolență, apatie, confuzie până la 
pierderea simțului orientării, scăderea tensiunii arteriale, 
greață, vărsături, dureri abdominale, slăbiciune musculară, 
halucinații, căderi sau chiar afazie. Aceste simptome pot fi 
puse de cele mai multe ori pe seama comorbidităților dar se 
pare că pot fi și expresia debutului unei infecții, inclusiv SARS-
CoV-2 , ca rezultat al modului de răspuns al sistemului imun al 
vârstnicului (14,15).  
   
     Altfel spus, aceste simptome care, de obicei, sunt expresia 
bolilor cronice pot să interfereze cu semnele de debut ale unei 
infecții, inclusiv a celei cu noul coronavirus. 
 
     Toate aceste aspecte trebuiesc avute în vedere fiind 
necesară o monitorizare și mai atentă a pacienților peste 65 
ani și cu sindrom de fragilitate, în contextul acestei pandemii. 
Se așteaptă că studiile în curs sau cele viitoare să aducă 
informații suplimentare asupra acestei noi patologii care se 
pare că va însoți lumea întreagă, multă vreme încă.  
 
      De aceea, va trebui să știm cum să ne protejăm cu toții și 
pe vârstnici, în special cum să diagnosticăm cât mai precoce 
și, desigur, ideal ar fi și să avem la îndemână și tratamentul 
optim, țintit pe pacient, care să asigure vindecarea. 
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     În concluzie  
 

     Fragilitatea nu este o boală, nu este dizabilitate, nu este 
comorbiditate, este un sindrom geriatric multifactorial, este 
reversibilă, este marker al îmbătrânirii accelerate, este o 
condiție a scăderii calității vieții care, dacă nu este depistată și 
tratată la timp, duce la invaliditate.  
   
      La vârstnici, simptome care de obicei sunt expresia bolilor 
cronice pot să interfereze cu semnele de debut ale unei infecții, 
inclusiv a celei cu noul coronavirus.  
   
     Sindromul de fragilitate poate fi prevenit, temporizat, 
recuperat prin intervenții precoce și bine definite, fiind însă 
nevoie de un management integrat, adaptat și centrat pe 
pacient, iar rolul medicului specialist de medicina familiei este 
esențial. 
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Rezumat  

 

Pandemia actuală cu noul coronavirus 2019-nCoV a ridicat numeroase semne de întrebare legate de efectul acestuia asupra 

sarcinii, nașterii și nou-născutului. Numeroase cazuri clinice, în special provenite din China, au stat la baza recomandărilor 

societăților savante, care au fost aduse la zi în permanență. Sarcina asociată COVID-19 este o sarcină cu risc crescut, în 

special atunci când se asociază cu comorbidități specifice: obezitate, hipertensiune și complicațiile acesteia, diabet și boli 

respiratorii. 

Acest articol prezintă informații legate de complicațiile din sarcina și recomandări privind gestionarea nașterii și alăptatul. Este 

evident, că în ciuda numeroaselor publicații, cercetări viitoare vor aduce dovezi asupra comportamentului noului coronavirus în 

sarcina și probabil vor modifica recomandările actuale. 

Cuvinte cheie: sarcina, COVID-19, coronavirus, SARS-Co-V-2 

 

MEDICAL PRACTICE   

UpToDate 
 
Clinical features of SARS-CoV-2 infection in pregnacy 

 
Abstract 

The effect of the current pandemic with the new coronavirus 2019-nCoV on pregnancy, birth and the new-borns has raised many 

questions.  Clinical case series, especially from China, have been the basis for the recommendations of scientific societies, 

which have been constantly updated. Pregnancy associated COVID-19 is a high-risk pregnancy, especially comorbidities are 

associated: obesity, hypertension and its complications, diabetes and respiratory diseases.  

This article presents information on pregnancy complications and recommendations for managing birth and breastfeeding. It is 

obvious that despite numerous publications, future research will provide evidence on the behaviour of the new coronavirus in 

pregnancy and will probably change current recommendations. 

Keywords: pregnancy, COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2 
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     Actuala pandemie cu noul coronavirus (2019-nCoV, 

SARS-CoV-2 ) care determină boala COVID-19 reprezintă 

o problemă majoră de sănătate publică în lume (1). 

Diseminarea rapidă, contagiozitatea crescută  și evolutia 

fatală în cazurile critice și severe a făcut să fie considerată 

urgență medicală și să fie decretată stare de urgență la 

nivelul statelor, inclusiv în România (2) . Până la 15 mai 

2020, peste 4 milioane de oameni s-au infectat și peste 

300.000 au murit de această boală (3). În Mai 2020, The 

Economist notă faptul că datorită ratei de diseminare 

exponențială la nivel global, cercetările despre acest nou 

virus într-o perioada de câteva luni sunt nemaiîntâlnite, 

apărând în 5 luni peste 7000 de articole științifice pe acest 

subiect (4). 

 

Coronavirusurile au fost descoperite  la începutul 

secolului XX  la animale care dezvoltau febră (bronșita 

puilor, boli intestinale ale porcilor) și care nu se transmiteau 

la om (5). În anii 1960, coronavirusurile au fost considerate 

zoonoze (transmise de la lilieci - peste 1100 de specii).  

Astăzi se cunosc 6 tipuri de coronavirusuri alpha și beta 

transmise la om:  coronavirusurile alpha  (hCoV)-229E, 

hCoV-HKU1,hCoV-NL63, and hCoV-OC43, severe acute 

respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) și Middle 

East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). 

Primele 4 tipuri de coronavirus determină forme de răceală 

obișnuită; în schimb SARS-CoV și MERS-CoV determina 

forme grave de pneumonie și sunt cauza importantă de 

decese.  

 

În lume, au existat două epidemii de coronavirus, SARS-

CoV în 2002 și MERS-CoV în 2012; în România nu au fost 

cazuri raportate. Noul beta coronavirus prezintă la nivelul 

nucleotidelor  secvență identică cu SARS-CoV, și utilizează 

legarea de receptorul enzimei 2 de conversie a 

angiotensinei (ACE2) pentru a intră în celulă (6). Acești 

receptori se găsesc predominant la nivelul celulelor ciliate 

pulmonare, astfel explicându-i-se tropismul pulmonar. Ca și 

infecțiile cu SARS și MERS, actuală pandemie își are 

originea tot în China, în capitală Wuhan a regiunii  Hubei, 

primul caz raportat fiind în 12 Decembrie 2019. 

 

Majoritatea țărilor de pe toate continentele (185 țări) au 

declarat cazuri de îmbolnăvire; conform raportărilor 

înregistrate, cele mai serios afectate sunt Europa și Statele 

Unite ale Americii. Primul caz de infecție COVID-19 din 

România a fost în  anunțat în 26 februarie 2020. Până în 15 

mai 2020 în România s-au raportat 16.437 de cazuri de 

persoane infectate noul coronavirus. Dintre persoanele 

confirmate pozitiv, 9370  au fost declarate vindecate și 

externate (3).  

 

Din surse nepublicate 2 paciente însărcinate în trimestrul 

1 de sarcina contacte cu un bolnav COVID-19 au fost 

confirmate pozitiv, ambele asimptomatice, ambele venite în 

țară din Italia și două gravide febrile. Ar exista la nivelul 

Bucureștiului 10 gravide infectate care au născut. Două 

dintre ele ar fi dezvoltat simptomatologie caracteristică la o 

săptămână după naștere, în lăuzie; celelalte nu ar fi avut 

complicații și au făcut forme ușoare de boală.   

 

Această pandemie are un impact deosebit în populația 

gravidelor care sunt mai susceptibile la infecțiile respiratorii, 

unele dintre ele având factori de risc şi comorbidități. 

 

Susceptibilitatea gravidei la infecțiile pulmonare 

 

Încă din 1950, teoria imunității a lui Peter Medawar a 

ridicat ipoteza toleranței materne și a unei supresii imune 

materne determinate de fătul care este ca o grefă 

semialogenică (7). Astăzi, explicațiile au evoluat 

considerabil. Femeile însărcinate aparțin unui grup 

vulnerabil la infecții și în special la infecțiile respiratorii - 

tuberculoză și gripă. Modificările fiziologice adaptative din 

sarcină care devin mai evidente în trimestrul al 3-lea și în 

timpul travaliului, cu scăderea capacității reziduale 

pulmonare și creșterea frecvenței cardiace predispun 

gravida la hipoxemie. Creșterea volumului uterin și 

deplasarea sa către diafragm se însoțește de scăderea 

volumului rezidual și al volumului rezidual respirator, cu 

scăderea capacității reziduale funcționale. Acest lucru va 

predispune gravida la infecții respiratorii mai severe. Într-un 

review al lui Sappenfield (8) se demonstrează faptul că în 

timpul pandemiilor de gripă (AH1N1) cam 1/5 dintre 

gravidele infectate au avut forme care au necesitat 

internarea la terapie intensivă și 6 % au murit. Se pare că 

pentru virusurile gripale, gravidele în trimestrul al treilea 

sunt mai susceptibile la infecție, deși au fost raportate 

infectări în toate trimestrele sarcinii. 

 

Sarcina şi noul coronavirus SARS-CoV-2 

   

Sarcina asociată infecției cu coronavirusuri este o 

sarcină cu risc crescut, gravidele vor fi mai susceptibile să 

dezvolte forme severe care necesită internare în serviciile 

de terapie intensivă. Boala poate îmbrăca forme comune, 

ușoare până la forme severe, mortale. Datele medicale 

actuale au arătat faptul că infecția cu SARS-CoV-2 este mai 

gravă la persoanele care prezintă comorbidități: diabet, 

hipertensiune, obezitate și bronhopneumopatie cronică 

obstructivă. Astăzi, după aproape 6 luni de la izbucnirea în 

China, societățile savante au redactat ghiduri cu 

recomandări în cazul gravidei și a sarcinii infectată cu 

SARS-CoV-2, ghiduri care au fost permanent aduse la zi 

(10-12). Calea de transmitere este prin contact interuman, 

prin picăturile Pflügge și probabil pe cale fecal-orală. În 

sarcina, transmiterea verticală, de la mama la făt se face tot 

prin contactul intim cu mama sau aparținătorii via picăturile 

Pflügge, sau transmitere nososcomială prin personalul 

medical. Deși studiile s-au focusat în special pe gravidă la 

termen, pentru virusul SARS-CoV-2 nu s-a dovedit 

transmiterea verticală în trimestrul al 3 lea (13). Virus nu a 

fost detectat în  secrețiile materne sau în lichidul amniotic în 

trimestrul al 2-lea nici când infecția s-a produs în timpul 

sarcinii (14). Două cazuri de infectare a laptelui matern au 

fost publicate, fără însă a se dovedi că nou-născutul s-a 

contaminat (15). Pe o serie de cazuri (16,17) la care infecția  
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maternă s-a produs în trimestrul 1, examinarea placentară 

a indicat depozite crescute de fibrină situate subcorionic și 

intervilos. 

 

Semnele clinice de infecție în sarcină 

  

Simptomatologia infecției cu coronavirus la gravidă 

îmbracă aceleași forme ca la femeia negravidă: 81% fac 

forme medii, doar 14% forme severe și 5 % critice (16-18). 

Semnele de gripă acută sugestivă pentru infecția 

coronavirus sunt comune cu simptomele de pneumonie:  

febra, tusea, cefaleea, slăbiciunea globală, și în formele 

avansate mai grave dureri musculare, dispnee, uneori 

diaree, pierdere bruscă a mirosului; și  erupții cutanate 

palmare care au fost descrise recent. Se recomandă ca în 

travaliu să se monitorizeze și saturația în oxigen a 

gravidelor suspecte de infecție pentru a se putea lua 

măsurile necesare. 

 

Este încă controversată testarea de rutină a gravidelor 

pentru coronavirus. 

 

Date din literatură legate de sarcină şi noul 

coronavirus 

  

Sarcina asociată infecției SARS-CoV-2 pare a fi asociată 

cu prematuritatea, restricția de creştere intrauterină şi 

mortalitatea perinatală (16-18). Forme severe ale bolii fac 

gravidele care au comorbidități; așa de ex . Breslin și colab 

în SUA au raportat 2 cazuri de gravide ajunse la terapie 

intensivă cu forme severe de pneumonie dar care erau 

obeze (BMI peste 35) (19). 

 

Într-un review de 108 cazuri de gravide infectate, 

majoritatea din China,  86 de  gravide au născut 87 nou 

născuți (o sarcina gemelară), dintre care 79 prin operație 

cezariană, și 7 pe cale naturală. Cea mai comună indicație 

pentru operația cezariană a fost suferință fetală și 

prematuritatea (16). Dintre cei 75 de nou născuți testați, 1 

singur caz a ieșit pozitiv, deși nu era simptomatic. Acest nou 

născut pozitiv prezenta însă limfocitopenie și modificări ale 

bilanțului hepatic. 3 nou născuți din mame febrile cu COVID 

-19 care s-au născut prin cezariană au avut rezultate 

pozitive. Cele 7 nașteri pe cale vaginală au avut lăuzie 

fiziologică. S-a raportat un caz de moarte fetală intrauterină 

și un deces neonatal. Nou născuții au fost testați și 

majoritate au ieșit negativ, însă s-au comunicat mai multe 

forme de pneumonie neonatală, confirmate imagistic. Un alt 

studiu a 10 nou-născuți din mame infectate cu noul 

coronavirus (20) indică modificări pulmonare la 7 dintre ei. 

Una dintre gravide, cu sarcina gemelară, care prezenta 

semne clinice și CT sugestiv pentru infecție SARS-CoV-2, 

testată negativ, a născut prematur. Cele mai multe gravide  

au dezvoltat febra importantă și tuse înainte de naștere, 2 

paciente au dezvoltat simptomatologie în ziua nașterii, și 3 

în lăuzia imediată. Toți nou născuții au fost negativi la 

testarea coronavirus în primele 9 zile, dar au prezentat 

febra, dispnee și tahipnee și vărsături. S-a observat refuzul 

sânului, intoleranță la lapte și sângerări gastrointestinale.  

În Iran s-au raportat  3 cazuri de gravide infectate care 

au născut, cu 2 nou născuți care au murit și un deces 

matern și fetal a fost raportat la o gravidă cu 

simptomatologie atipică (care a făcut să se întârzie 

diagnosticul și să nu se efectueze operația cezariană (21). 

 

Nu se cunosc cu exactitate efectele sarcinii asupra bolii 

şi nici efectele COVID-19 asupra sarcinii. 

Extrapolând cazurile comunicate cu recomandările 

ghidurilor, vom face următoarele remarci, incluzând 

Ghidurile ISUOG și SOGR (10,11): 

 

- cazurile cu o simptomatologie clinică ușoară pot fi 

monitorizate în izolare la domiciliu; 

- personalul medical trebuie să adopte toate măsurile 

pentru a preveni contaminarea cu SARS-CoV-2 (ținută 

obligatoriu recomandată); 

- cazurile suspecte sau confirmate trebuie îngrijite în 

spitale care să aibă și secții de terapie intensivă; Spitalele 

desemnate COVID-19 trebuie să organizeze un bloc 

operator cu presiune negativă și un salon de izolare pentru 

paciente; 

- cazurile suspecte sau probabile ar trebui tratate în 

izolare, iar cazurile confirmate ar trebui tratate  într-o 

camera de izolare cu presiune negativă; 

- cazurile critice ar trebui internate într-o camera de 

izolare cu presiune negativă din unitatea de terapie 

intensivă și îngrijite în echipe pluridisciplinare (obstetricieni, 

anesteziști, virusologi, microbiologi, moașe. Etc.); 

- la gravidele cu simptomatologie sugestivă COVID-19 

trebuie monitorizate în fiecare oră inclusiv nivelurile de 

oxigen; 

- la gravidele cu simptomatologie suspectă pentru 

pneumonie cu COVID-19, pentru cele care au 

simptomatologie severă sau critică sau pentru cele la care 

simptomatologia nu se ameliorează sub tratament, 

nașterea trebuie să se efectueze prin operație cezariană 

pentru a permite ameliorarea simptomatologiei respiratorii, 

ca și pentru indicațiile obstetricale; 

- dacă gravida COVID-19 vine în travaliu spontan, dacă 

travaliul progresează favorabil, poate fi autorizată nașterea 

vaginală, dar expulzia trebuie să fie scurtă, nașterea 

vaginală poate fi asistată instrumental, deoarece efortul de 

screamăt poate fi dificil de realizat de către parturientă în 

condițiile purtării unei măști; 

- se recomandă utilizarea cu prudență a corticosteroizilor 

la o pacientă cu stare critică, deoarece poate induce 

agravarea stării clinice (22); 

- anestezia epidurală sau rahianestezia sunt permise; 

 - pentru gravidele COVID-19 asimptomatice este 

controversată utilizarea Entonoxului în timpul travaliului; 

- cordonul ombilical trebuie clampat rapid la naștere la 

gravidele confirmate sau suspecte; 

- alăptatul nu este contraindicate, doar că trebuie că 

mamele COVID-19 să se spele pe mâini, să-și spele pompa 

cu lapte și să poarte măști chirurgicale în trei straturi. Mama 

infectată trebuie să stea la distanță de cel puțin 2 metri de 

pătuțul copilului, suplimentar poate fi utilizată o barieră 

fizică, cum ar fi o perdea (20). 



Rev Rom Med Fam Vol 3 Nr 2 Iunie 2020       Simionescu AA    

 ISSN 2601 – 4874 / ISSN-L 2601 - 4874 17 © Mediadomexpress.srl 

 

În concluzie  

 

Situația actuală impune măsuri de protecție pentru 

prevenirea infectării personalului, a mamelor și a nou 

născutului.  

 

Gravidele suspecte sau care dezvoltă forme ușoare pot 

fi monitorizate în izolare la domiciliu. Gravidele care 

dezvoltă forme grave ale bolii trebuie îngrijite de echipe 

pluridisciplinare în spitale care să aibă maternitate dar și 

secție de terapie intensive.  

 

În cazul în care gravidă se degradează sau prezintă 

simptomatologie sugestivă de pneumopatie cu SARS Co-V 

-2 sau hipoxemie, operația cezariană trebuie luată în 

considerare de urgență, pentru salvarea ei. 

 

Transmiterea verticală nu este încă dovedită și probabil 

în viitor noi informații legate de noul coronavirus în sarcina, 

travaliu și perioada de postpartum vor apărea. 

 
    Conflict de interese: nu există 
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Abstract 

The immune system consists of the reaction of the organism to the aggression of invading pathogens. The immune system is 

divided into two categories: the innate immune system or nonspecific immunity, and the acquired immune system or specific 

immunity. During pregnancy, the women’s immune system changes constantly. The objective of this mini-review is to evaluate 

the results from studies made in the field of reproductive immunology about the susceptibility of pregnant women to infectious 

diseases. Most studies show that pregnant women may be at a higher risk and more susceptible to infectious diseases as 

compared to not pregnant women. This is due to the continuous immune system modulating that occurs during normal 

pregnancy. This immunity modulated during normal pregnancy consists of decrease of the acquired immune system or specific 

immunity (B cells are absent, T lymphocytes constitute about 3–10% of the decidual immune cells). We hypothesize that 

pregnant women may be at a higher risk and more susceptible to infectious diseases, including COVID-19. Therefore, we 

recommend special care and correct observance of measures such as; social distancing, frequent hand washing, the use of 

masks, and all other measures that are given to the general population during viral pandemics. 

Keywords: pregnancy, the immune system, sensitivity, COVID-19 

PRACTICA MEDICALĂ 

Review 

Sistemul imun al femeilor însărcinate și pandemiile virale - o mini-recenzie 

Rezumat  

Sistemul imunitar constă în reacția organismului la agresiunea agenților patogeni invadatori și este de două feluri: sistemul 

imunitar înnăscut sau imunitatea nespecifică și sistemul imunitar dobândit sau imunitatea specifică. În timpul sarcinii, sistemul 

imunitar al femeilor se schimbă constant. Obiectivul acestei mini-revizuii este de a evalua rezultatele studiilor făcute în domeniul 

imunologiei reproductive despre susceptibilitatea gravidelor la boli infecțioase. Majoritatea studiilor arată că femeile însărcinate 

pot avea un risc mai mare și sunt mai susceptibile la boli infecțioase. Acest lucru se datorează modulării continue a sistemului 

imunitar care apare în timpul sarcinii normale. Această imunitate modulată în timpul sarcinii normale constă în scăderea 

sistemului imunitar dobândit sau imunitate specifică (celulele B sunt absente, limfocitele T constituie aproximativ 3–10% din 

celulele imunitare decidale). Susținem ipotezăm că femeile însărcinate pot avea un risc mai mare și sunt mai susceptibile la boli 

infecțioase, inclusiv COVID-19. Prin urmare, recomandăm îngrijire specială și respectarea corectă a unor măsuri precum; 

distanțarea socială, spălarea frecventă a mâinilor, utilizarea măștilor și toate celelalte măsuri care se dau populației generale în 

timpul pandemiilor virale. 

Cuvinte cheie: sarcină, sistemul imunitar, senzitivitate, COVID-19 
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Introduction 

 

In general, the immune system consists of the reaction 

of the organism to the aggression of invading pathogens. 

The immune system is divided into two categories: 

- the innate immune system or nonspecific immunity, 

which characterized by rapid response to aggression, 

regardless of the previous stimulus. Innate immunity is the 

first line of defense and includes physical, chemical and 

biological barriers, cellular components, as well as soluble 

molecules, and, 

-  the acquired immune system or specific immunity, 

which characterized by the response against a previously 

recognized specific microorganism or antigen. The acquired 

immune system is the second line of immune defense to 

eliminate the infection and consists of T lymphocytes and B 

lymphocytes. Initially, pathogenic agents are recognized by 

the innate immune system, and then the acquired immune 

system is activated.  

 

Each of these two immune systems, in the fight against 

various pathogens (infections), complements each other. 

The characteristic of the innate immune system is that it 

uses fast and nonspecific methods to distinguish 

pathogenic agents. But there are also cases when 

pathogen agents evolve much faster than the reaction of the 

innate immune system. We have encapsulated viruses that 

are not recognized by the cells of the innate immune 

system, and to eradicate them it is necessary to activate the 

specific recognition or acquired immune system. Acquired 

immunity reacts through the production of lymphocytes or 

antibodies against specific antigens of pathogenic agents, 

eliminating the infection that has escaped the innate 

immune system.  

 

Pathogenic agents have developed several mechanisms 

to avoid innate and acquired immune systems. These 

mechanisms include the production of anti-inflammatory 

cytokines, reduction of major histocompatibility complex 

(MHC) class II molecules, and direct killing of specific host 

immune cells (1,2). Being that during pregnancy, the 

women’s immune system changes constantly, in terms of 

reducing the acquired immune system, this is due to the 

immunological tolerance to the fetus, which normally occurs 

during pregnancy. This reduction in the acquired immune 

system will make a pregnant woman more susceptible to 

various infections, especially viral ones (3, 4). 

 

The maternal immune system 

 

Based on a lot of medical and evolutionary aspects, the 

immune system during pregnancy can be defined as a "sui 

generis" state and can activate all the means to protect the 

mother and the fetus. Therefore theoretically, we have the 

right to refer to pregnancy as a condition with the immunity 

of modulated, but not suppressed. Most studies around the 

immune system during a normal pregnancy show that some 

aspects of the acquired immunity are decreased during 

pregnancy, such as T cell and B cell frequencies and the 

ability of naive CD4+ T cells to produce T helper cell 1 (TH1) 

and TH2-type cytokines, while innate immune responses 

are exacerbated, such as natural killer (NK) cell, monocyte, 

and plasmacytoid dendritic cell (pDC) cytokine responses 

when stimulated with viral particles (5,6,7,8,9,10). Also, 

many factors are known that promote immune suppression 

during normal pregnancy (for example progesterone). This 

modulation of the immune system runs in terms of reducing 

the acquired immune system (inhibition of T lymphocytes), 

this is due to the immunological tolerance to the fetus, which 

normally occurs during pregnancy. Also, during pregnancy, 

several mechanisms inhibit the mother's T lymphocyte 

response. A specialized population of T lymphocytes, called 

regulatory T cells (CD4+, CD25+), inhibits antigen-specific 

immune responses (11,12,13,14). Regulatory T cells inhibit 

the T lymphocyte response and realize it through direct 

contact with these cells, or by cytokines, such as Interleukin 

10 (IL-10) and factor β of transformation and maturation. 

Some studies show that high estrogen levels during 

pregnancy increase the proliferation of regulatory T cells 

(15, 16). There are other mechanisms as well to inhibit the 

mother's T lymphocyte responses, for example through 

enzyme Indoleamine -2, 3 - Dioxygenases, making the 

tryptophan disintegrates. Tryptophan is an amino acid 

necessary for the functioning of T lymphocytes (17, 18). 

Maternal T lymphocytes can also be inactivated through the 

interaction of the Fas-ligand (FasL) with the Apo-2L ligand, 

which triggers apoptosis depending on the tumor necrosis 

factor (TNF), (19). 

 

Coping with viral pandemics 

 

It is known that the common cold is an acute infection of 

the respiratory tract caused by a variety of RNA viruses, 

including many rhinoviruses and several coronaviruses. 

The infection spreads from person to person through 

contact with infected secretions. Viruses parasitize 

respiratory epithelial cells, causing increased mucus 

production and tissue swelling, which then give clinical 

symptoms. It is generally known that due to previous 

outbreaks of the common cold, there have been more 

deaths and poorer outcomes among pregnant women 

compared with nonpregnant women (20,21,22). We still 

currently have no data based on COVID-19 in pregnancy. 

Therefore, COVID-19 in pregnancy is being considered as 

an equation, with more unknowns. The immunity modulated 

during normal pregnancy consists of decreased the 

acquired immune system or specific immunity (B cells are 

absent, T lymphocytes constitute about 3–10% of the 

decidual immune cells). So, we will have a decrease in 

maternal immunity to specific diseases (including viral 

pandemics). Therefore, pregnant women as a special 

population may be at a higher risk and more susceptible to 

or more severely affected by infectious diseases, especially 

during viral pandemics. Pregnancy is a condition that 

presents many challenges to prevent and treat infectious 

diseases. Therefore, pregnant women should have special 

care, especially during viral pandemics such as corona-

virus disease (COVID-19). 
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Conclusion 

 

It has been proven that immunological changes 

associated with pregnancy can increase the severity of 

some types of viral infections. For example, pregnant 

women are more susceptible to rubella virus, varicella, 

H1N1 flu, influenza when compared to the general 

population, but the reason for the increase in susceptibility 

has not been well defined.  

 

Viral infections during pregnancy can have a negative 

impact on the mother and fetus and currently we have not 

yet developed adequate tools to prevent infection and 

treatment of pregnant women during pandemics such as; 

influenza, Ebola, SARS-CoV, MERS-CoV, and COVID-19.   

 

Until we have no studies based on the corona-virus 

disease (COVID-19) in pregnancy, we conclude that 

pregnant women (as well as for other viral infections) may 

be at a higher risk and more susceptible to COVID-19. 

Therefore, we recommend special care and correct 

observance of measures such as; social distancing, 

frequent hand washing, the use of masks, and all other 

measures that are given to the general population during 

viral pandemics. 
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Rezumat 

Deși au fost realizate progrese mari în ultimii ani în domeniul cercetării medicale, problema infecțiilor grave cu evoluție spre 

septicemie rămâne încă incomplet elucidata. Sindroamele bacteriemice rămân și în prezent o cauză majoră de morbiditate 

respective mortalitate, motiv pentru care trebuie acordată o atenție deosebită studiului etiologic, a mecanismelor patologice cat 

si a posibilităților de tratament și de profilaxie in acest sens.  

Utilizarea incorectă și abuzivă a antibioticelor cu spectru larg in spitale, duce la disbacterioză prin distrugerea florei antagoniste 

principale, urmată de înmulțirea germenilor condiționat patogeni, unde un efect tardiv al tratamentului de tip abuziv și neadecvat 

cu antibiotic îl reprezintă selectarea de tulpini rezistente la acțiunea antibioticelor și chimioterapicelor. 

Cuvinte cheie: sepsis, sindroame bacteriemice, bacteremie, etiologie 

 

MEDICAL PRACTICE 

Key mesages 

Bacteremic syndromes 

Abstract  

Although great progress has been made in the last years in the field of medical research, the problem of serious infections with 

progression to septicaemia remains incompletely elucidated. Bacterial syndromes are still a major cause of morbidity and 

mortality, which is why we must pay special attention to the etiological study, the pathological mechanisms as well as the 

possibilities of treatment and prophylaxis in this regard. Incorrect and abusive use of broad-spectrum antibiotics in hospitals 

leads to dysbacteriosis by destroying the main antagonistic flora, followed by propagation of pathogenic germs, where a late 

effect of abusive and inappropriate antibiotic treatment is the selection of antibiotic resistant strains.  

Keywords: sepsis, bacterial syndromes, bacteraemia, etiology 
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     Rezultatele epidemiologice de actualitate legate de sepsis, 

sunt disponibile în studiile din țări moderne precum Franța, 

Australia/Noua Zeelanda și Germania. Un studiu transversal 

german arată că prevalența infecțiilor a fost de 34,7%. Sepsis-

ul sever și socul septic au fost identificate în 11% dintre 

pacienți, iar sepsis-ul fără disfuncție de organ la 12% dintre 

pacienți. În fiecare an, 154000 de pacienți (incidența 216 la 

100.000 de locuitori) suferă de septicemie, iar 75000 (incidența 

110 la 100.000 de locuitori) dintre ei suferă de sepsis sever. 

Aproximativ 60000 de pacienți mor anual, astfel că sepsis-ul 

se situează în pozițiile fruntașe ca si cauză frecventă de deces 

în Germania, fiind depășit doar de boala coronariană și 

infarctul miocardic.  

     Cele mai comune surse de infecție au fost infecțiile 

pulmonare (63%), iar 25,3% infecții abdominale. Într-un studiu 

de tip cohortă francez, 14,6% din pacienți au fost diagnosticați 

cu sepsis sever. La 30 de zile mortalitatea a fost de 35%, 

respectiv la 2 luni mortalitatea a fost de 41,9%. Comparat cu 

un studiu efectuat în 1993 tot în Franța, incidența sepsisului 

sever a crescut, în timp ce în același timp, mortalitatea a fost 

mai redusă. Acest lucru este în concordanță cu datele 

epidemiologice din Statele Unite ale Americii. Un alt studiu 

epidemiologic a evaluat incidența de sepsis sever în 

Australia/Noua Zeelanda pe o perioadă de 3 luni în anul 1999. 

Aproximativ 20,7% din pacienții aparținând a 23 de unități 

primiri urgențe din cadrul a 21 de universități și spitale terțiare 

de îngrijire prezentau sepsis sever. Incidența calculată a 

sepsisului sever a fost de 77 la 100000 de locuitori. Și aici 

sursa principală de sepsis au fost infecțiile pulmonare (50%) și 

cele abdominale (19%). Aceste date sugerează că, în ciuda 

unor diferențe regionale sepsisul rămâne încă problema 

principală în secțiile de terapie intensivă, cu o incidență de 100 

- 200 de cazuri raportate la 100.000 de locuitori si cu un cost 

estimat de 20.000 – 30.000 € / caz în Europa, astfel că acest 

sindrom are un puternic impact financiar asupra bugetului de 

sănătate a fiecărei țări.  

     Prognoza de sepsis la pacienții cu insuficiență de organe, 

rămâne slabă, cu o rată a mortalității de 54% in spital, după un 

studiu recent finalizat multicentric german. Sepsisul este 

cauzat de invazia de microorganisme și /sau produsele 

acestora (microorganisme patogene asociate cu modele 

moleculare - PAMPs) în sânge care determină o infecție 

sistemică asociată cu insuficiența de organ la distantă. 

Mecanismul activării celulelor imunocompetente este înnăscut, 

rol primordial având sistemul imunitar nespecific de 

recunoaștere a PAMPs (Produse ale peretelui celular, ADN, 

exotoxine, ARN viral) și receptorii specifici de celule 

imunocompetente, așa-numitele "receptori de recunoaștere de 

model" (PRR), toate determinând sindromul de răspuns 

inflamator (SRIS) . PRR, de exemplu, datorită receptorilor Toll-

like, reușesc să medieze o activare intracelulara de tip cascadă 

care conduc la o inițiere a citokinelor proinflamatorii, a 

factorului de necroză tumorală (TNF-a) sau interleukina 1 (IL-

1) în calitate de mediatori primari de sepsis. La rândul lor, 

activarea de monocite și macrofage inițiază sinteza de citokine 

suplimentare cum ar fi IL-6, IL-8, IL-10 sau "un grup de 

mobilitate maximă în B1 proteine" (HMGB-1), cu multiple 

sinergii, la care efectele de asemenea, parțial antagoniste, 

cauzează o modulare a răspunsului inflamator. IL-6 duce la o 

reprogramare a expresiei genei hepatice, așa-numitul 

"răspuns de fază acută", caracterizat prin inducerea "unei 

proteine pozitive de fază acută", cum ar fi proteina C-reactivă 

sau alfa-2 macroglobulina și o suprimare semnificativa a așa-

numitei "proteine negative de fază", reprezentată de albumină. 

Răspunsurile cu inflamație necontrolată și disfuncțiile ce pot fi 

asociate cu evoluție letală.  

     Tehnologia modernă permite analiza pentru o gamă largă 

de gene inflamatorii, care este de natură să conteste 

capacitatea noastră de înțelegere a SRIS. Activarea 

monocitelor si a macrofagelor, respectiv a neutrofilelor 

determină excreția de citokine proinflamatorii ce la rândul lor 

influențează sistemele de cascadă, cum ar fi cea de coagulare, 

precum și diferite sisteme de organe; toate, determină 

disfuncții endoteliale cu tulburări de perfuzie (insuficiență 

microcirculatorie împreună cu insuficiență pulmonară duce la 

hipoxie tisulară). În afară de hipoxia indusă de mecanismul 

apoptoză-necroză, apare moartea programată a celulelor 

indusă de citokine și o disfuncție mitocondrială cu hipoxie si 

contribuie la disfuncția de organ. Raportul între nevoia si 

disponibilul de oxigen, se reflectă in presiunea venoasa 

centrală prin nivelul saturației de oxigen. Astfel, în urma 

restaurării normale a saturației de oxigen de la nivel venos, se 

poate preveni hipoxia țesuturilor și a disfuncției de organe 

dependente de nivelul saturației de oxigen. O singură 

disfuncție de organ poate afecta funcția  altor organe la 

distanță (exemplu zona hepatosplenică). Independent de tipul 

de declanșare, calea finală este pierderea progresivă a 

celulele vitale cu multiple disfuncții de organ și în cele din urmă 

cu o ireversibilă insuficiență multiplă de organe.  

     O problemă delicată o impune infecțiile nosocomiale, 

infecții ce sunt contactate în perioada în care pacientul este 

internat în spital. Totuși, este foarte posibil ca o infecție să nu 

fie produsă de germenii proveniți din flora din spital, deoarece 

există boli cu perioade de incubație mai lungi. O staționare pe 

o durată mai mică de 48 ore în cadrul unui spital, care va fi 

însoțită de apariția unei infecții, va orienta diagnosticul către o 

boală care se află deja în perioada de incubație. Infecțiile care 

apar după două zile de la internare, pot fi considerate infecții 

nosocomiale (contactate și manifestate în cadrul spitalului). 

Există situații în care inocularea se realizează în cadrul 

spitalului, iar boala devine manifestă clinic abia după 

externare; aceste cazuri sunt considerate, de asemenea, 

infecții nosocomiale. Frecvent, infecțiile nosocomiale se 

manifestă în spital, dar este posibil să se manifeste și după 

externare. În patologia infecțioasă generală, rata acestora se 

situează între 5-20%, incidența maximă fiind în serviciile de 

terapie intensivă, cu un procent de 28-30%. De asemenea, 

aceste infecții sunt responsabile de 70% din decesele 

înregistrate în secțiile de chirurgie generală.  

     Un exemplu sugestiv, pentru infecțiile nosocomiale care 

devin manifeste clinic după perioada de spitalizare îl reprezintă 

infecțiile plăgilor chirurgicale; aceasta deoarece, bolnavul nu 

poate rămâne internat până la vindecarea definitivă a leziunilor 

incizionale, plăgile suturate urmând a fi observate și pansate 

în ambulatoriul de specialitate. Infecțiile nosocomiale sunt 
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deosebit de costisitoare pentru sistemul medical, deoarece 

cheltuielile de spitalizare cresc simțitor în urma apariției și 

tratării acestora. De asemenea, infecțiile nosocomiale 

contribuie la creșterea semnificativă a mortalității și morbidității 

intraspitalicești. Ele contribuie la dublarea riscului de deces, 

prin agravarea comorbidităților care în multe situații au un 

prognostic nefavorabil. Infecțiile nosocomiale afectează atât 

pacienții imunocompromiși, cât și pe cei imunocompetenți; 

pacienții imunocompromiși sunt cei mai vulnerabili în fața 

acestor tipuri de infecții. În timpul monitorizării pacientului 

spitalizat, apariția unei simptomatologii febrile, atunci când 

toate problemele păreau a fi rezolvate, va orienta diagnosticul 

spre o infecție nozocomială. Informațiile care fac referire la cele 

mai frecvente tipuri de infecții din cadrul unității respective, pot 

fii de un real folos medicului curant. De asemenea, datele 

clinice obținute în momentul internării și pe parcursul 

spitalizării, facilitează diagnosticarea corectă și rapidă a 

infecțiilor nosocomiale.  

     Dintre agenții cauzali, cele mai cunoscute microorganisme 

în infectarea pacienților, sunt reprezentate de Stafilococul 

auriu, un microorganism Gram pozitiv. O altă categorie cu o 

frecvență de apariție în creștere este reprezentată de 

Klebsiella pneumoniae. Ca si factori predispozanți in cadrul 

infecțiilor nosocomiale pentru un pacient pot fi în general 

împărțiți în trei categorii: starea imunologică slabă, 

dispozitivele invazive, anumite tipuri de tratamente care cresc 

vulnerabilitatea la infecții. Pacienții spitalizați sunt deja într-o 

stare precară de sănătate, capacitatea acestora de apărare 

împotriva microorganismelor fiind scăzută. Vârsta înaintată 

sau nașterea prematură împreună cu imunodeficiența (din 

cauza drogurilor, boli, iradiere) reprezintă un risc general, în 

timp ce alte boli pot reprezenta un risc specific - de exemplu, 

bolile pulmonare cronice obstructive, pot crește șansele de 

infecții ale tractului respirator. Dispozitivele invazive, de 

exemplu, tuburi, catetere, sonde, depășesc barierele normale 

de apărare ale corpului, oferind un traseu ușor pentru infecție. 

Pacienții colonizați la internare, sunt instantaneu supuși la un 

risc mai mare atunci când li se aplică proceduri invazive. 

Anumite tipuri de tratament fac pacienții vulnerabili la infecții, 

cum ar fi medicamentele imunosupresoare, medicamentele 

antiacide, terapia antimicrobiană, transfuziile de sânge. Aceste 

modalități terapeutice au fost identificate ca și factori de risc în 

infecțiile nosocomiale.  

     Frecvența de apariție a infecțiilor nosocomiale este 

variabilă după tipul îngrijirilor acordate (mai ridicate în cadrul 

serviciilor de îngrijire intensive, de reanimare), după durata 

spitalizării (mai ridicată în serviciile cu spitalizare îndelungată), 

după vulnerabilitatea pacienților: boli acute grave, organism 

fragil prin vârsta înaintată sau vârste foarte mici, cancer, 

alcoolism cronic, imunoterapiile anticanceroase sau grefele de 

organe. In cazul prevenirii infecțiilor nosocomiale este 

important să se asigure controlul și supravegherea infecțiilor 

intraspitalicești pentru a le aduce la niveluri cât mai scăzute 

posibil în funcție de sectorul de activitate. Trebuie să amintim 

rolul vizitatorilor în răspândirea infecților intraspitalicești, 

aceștia ar trebui să urmeze aceleași proceduri ca și personalul 

medical, pentru a controla în mod adecvat răspândirea 

infecțiilor. Mai mult decât atât, organismele multidrog 

rezistente pot părăsi spitalul și devenind astfel o floră a 

comunității civile, dacă nu luăm măsuri pentru a opri această 

transmitere.  

     Diagnosticul precoce a sepsisului este esențial, urmat de o 

administrare a tratamentului in timp util, poate împiedica 

dezvoltarea și progresia disfuncției multiple de organ. Din 

păcate, până la diagnosticul clar de sepsis nu ne putem baza 

pe un singur parametru, astfel că prin definiția sepsisului și 

printr-o combinație de semne vitale, parametrii de laborator, 

valori hemodinamice și clinice, respectiv semnele de disfuncție 

de organe, conform ACCP / SCCM a criteriilor, ne este mult 

mai ușor să facem o evaluare corectă și să instituim 

tratamentul preventiv/precoce.  

     Dovada microbiologică a infecției nu este de multe ori 

evidențiată cu succes. Culturile de sânge uneori sunt negative, 

și rezultatele microbiologice ale investigațiilor sunt înșelătoare, 

în multe cazuri. Interpretarea rezultatelor microbiologice la 

pacienții în stare critică este dificilă și o diferențiere între 

colonizare și infecție nu este uneori posibilă. Mai mult, 

rezultatele sunt disponibile numai după zile de cultivare, adică 

prea târziu pentru a ghida tratamentul cu antibiotice, în cea mai 

importantă perioadă de timp - etapa inițială in cazurile de 

sepsis. Într-o serie de studii, procalcitonina a fost capabila de 

a îmbunătăți discriminarea între boala infecțioasă și alte motive 

pentru răspunsul inflamator și de natura organului disfuncție. 

Mai sus de o valoare prag de 2 ng / ml, cauza septică este 

foarte probabilă. Eficiența terapeutică prin măsuri cum ar fi 

controlul sursă și tratamentul cu antibiotice sunt reflectate într-

o manieră în timp util cu procalcitonina. Din păcate pot exista 

si alte cauze de creșteri tranzitorii ale procalcitoninei, cum ar fi 

traumatisme chirurgicale sau ischemie / reperfuzie. Pentru 

acest scop, modalitățile de testare modernă, cea genomică si 

proteomică sunt, de asemenea, de așteptat în viitor. 

Monitorizarea funcției de organe și calcularea rezultatelor, 

necesită măsurarea parametrilor de laborator, cum ar fi analiza 

gazelor sanguine, LDH, bilirubina, creatinina, 

hemoleucograma și timpii de coagulare.  

     Prognoza disfuncției multiple de organ în sepsis depinde de 

tipul de organe afectate, de numărul de organe și de gradul de 

depreciere funcțională. Determinarea timpurie a clearance-ului 

lactat, și anume reducerea relativă din sânge a concentrației 

acestuia in cursul terapiei, reflectă eficiența terapiei inițiale de 

resuscitare și prognosticul într-un studiu observațional. 

Clearance-ul verde este un parametru bun pentru funcția 

hepatică și de perfuzie si corelează bine rezultatul la pacienții 

în stare critica. Indocyanine are o sensibilitate mai mare pentru 

a detecta disfuncția hepatică decât convenționalele evaluări 

statice de laborator ale funcției hepatice. 
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