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Pandemia de coronavirus a mobilizat resursele de cercetare 
și financiare ale planetei, într-un război planetar, primul de 
o asemenea amploare, care a însemnat, în urma integrării 
obţinute prin internet și mass media, un “nivel următor” 
faţă de toate provocările de până acum ale planetei. 

Pot spune, și istoricii și analiștii îmi pot confirma, sau nu, 
dacă nu cumva vorbim de un Al Treilea Război Mondial, 
cu câștigători și perdanţi, chit că micul SARS-CoV-2 a 
intrat la mijloc, și, deși a pornit ca subiect, a ajuns mai 
degrabă pretext. Însă probabil că acesta va fi următorul 
nivel în încleștările planetare, pentru că datorită 
internetului și globalizării orice bătaie de aripi de fluture 
din Australia poate să reverbereze în Statele Unite. 

Sunt câștigători, perdanţi, îmbogăţiţi de război, bătălii pe 
mai multe planuri și cu mai multe termene, efecte economice 
la nivel mondial, stress, media, manipulare, efecte psihice la 
nivel individual și colectiv, experimente, redefiniri de sfere de 
influenţă, mici victorii și multe, multe bătălii, în linia întâi sau 
în linia invizibilă pe care o purtăm în suflet fiecare dintre noi. 

Sper ca măcar după război – în ideea că vom vedea un 
sfârșit – nu se vor redefini dramatic graniţele normalului, 
așa cum îl știm și ne-am obișnuit să-l numim. 

Lăsăm fiecare o urmă pe internet, cu fiecare căutare, 
știre și site accesat, cu fiecare cumpărătură, like și pagină 
vizualizată, lăsăm fiecare o urmă în lume, cu fiecare zi 
înfăptuită, lăsăm un plastic pentru 800 de ani pe Pământ, 
cu fiecare pet cumpărat, dar oare nu lăsăm și o urmă în 
univers, în câmpul de gânduri care înconjoară Pământul și 
umple Universul, cu fiecare gând trimis către semenii noștri 
și către Divinitatea care a creat totul? Și unde ne îndreptăm, 
de fapt, cu toţii, atunci când nu mai avem nicio speranţă?!

Gânduri bune!  

Delia Budurcă
redactor-șef
delia.budurca@tarus.eu

Al Treilea Război Mondial
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Cazurile grave de Covid-19  
ar putea fi tratate cu interferoni
Unele cazuri grave de Covid-19, inclusiv la ti-
neri sănătoși, ar putea fi legate de o disfuncţie 
a proteinelor care semnalizează răspunsul 
imun, interferoni de tip 1, potrivit unui studiu 
pe aproape o mie de oameni cărora infectarea 
cu SARS-CoV-2 le-a pus în pericol viaţa, potrivit 
unui articol publicat în revista Nature.
Toţi interferonii au în comun unele efecte: sunt 
agenţi antivirali și antitumorali. Când o celu-
lă infectată moare datorită unui virus citolitic 
sunt eliberate particule virale care pot infecta 
celule învecinate. Totuși, celulele infectate pot 
să avertizeze celulele învecinate de prezenţa 
virusului eliberând interferon. Ca răspuns la 
interferon, celulele învecinate produc mari 
cantităţi de protein kinază R (PKR). Această 
enzimă fosforilează o proteină numită eIF-2 care 
este un factor de iniţiere a translaţiei în celulele 
eucariote. Proteina eIF-2 formează un complex 
inactiv cu o altă proteină numită eIF2B pentru a 
reduce sinteza proteică în celulă. O altă enzimă 
celulară L-ARN-aza distruge ARN-ul din celulă 
pentru a reduce sinteza atât a proteinelor virale, 
cât și a celor proprii. Inhibarea sintezei protei-
ce distruge atât virusul, cât și celula infectată. 

Interferonii induc de asemenea producerea a sute 
de alte proteine cu rol în combaterea virusurilor.
Jean-Laurent Casanova, Univ. Rockefeller, 
New York City, și colegii săi au analizat ADN-ul 
pacienţilor cu o formă gravă de Covid-19, cău-
tând anumite mutaţii ale genelor responsabile 
de producerea interferonilor de tip I. Echipa a 
descoperit că 3,5% dintre participanţii la studiu 
aveau astfel de mutaţii care împiedicau orga-
nismul să producă aceste proteine esenţiale în 
lupta cu virușii. 
Într-un al doilea studiu, la care au participat 
persoane grav bolnave, Casanova împreună cu 
Paul Bastard, de la Universitatea din Paris, și 
colegii lor au căutat auto-anticorpi – anticorpi 
care, pentru motive necunoscute, atacă propriile 
organe și ţesuturi ale corpului. Cercetătorii au 
concluzionat că mai mult de 10% dintre persoa-
nele cu formă severă de Covid-19 aveau anti-
corpi care sabotau activitatea interferonilor de 
tip I, comparativ cu 0,3% la populaţia generală. 
Concluzia a fost confirmată de experimentele 
în laborator; astfel, cercetătorii au sugerat că 
interferonii ar putea fi utilizaţi ca tratament 
pentru Covid-19. (Raluca Băjenaru) 

2020, SUA: Telemedicina, creștere uriașă ca 
urmare a îngrijirii pacienților cronici

Pe măsură ce pandemia s-a extins, a scăzut 
numărul vizitelor la medicii de familie, 
acestea transferându-se în mediul online; 
în plus, s-a schimbat și conținutul acestor 
consultații, potrivit unui articol publicat în 
JAMA Network Open, citat de medscape.com. 
În mod special, cercetătorii au descoperit că 
îngrijirile preventive în cazul pacienților cronici, 
de exemplu pentru gestionarea riscului 
cardiovascular, au scăzut în prima jumătate 
a lui 2020 față de anii anteriori. 
În aprilie-mai 2020, numărul total al 
întâlnirilor cu medicii de familie a scăzut în 
SUA cu 21,4%, iar numărul vizitelor la cabinet a 
scăzut cu 50,2% comparativ cu aceleași perioade ale 
anilor 2018 și 2019. Pe de altă parte, vizitele mijlocite 
de telemedicină au crescut de la doar 1,1% din 
totalul vizitelor în al doilea trimestru din 2018 
și 2019 până la 4,1% în primul trimestru al lui 
2020 și la 35% în al doilea trimestru al anului. 
În al doilea trimestru, numărul de consultații 

care să includă evaluarea tensiunii arteriale 
au scăzut cu 50,1%, iar numărul vizitelor în 
care a fost evaluat nivelul de colesterol au 
scăzut cu 36,9%. Consultațiile în care medicii 
au prescris antihipertensive noi sau medicație 
pentru scăderea colesterolului au scăzut cu 
26% în trimestrul al doilea din 2020 față de 
aceeași perioadă din anii anteriori. Numărul 
de consultații în care astfel de prescripții 
au fost reînnoite a scăzut cu 8,9%. 
Numărul de noi tratamente a scăzut, de 
asemenea, semnificativ pentru pacienții cu 
boli cronice, precum hipertensiunea, diabetul, 
colesterolul mare, astmul, depresia și insomnia. 
În plus, consultațiile și-au schimbat conținutul: 
tensiunea arterială a fost măsurată în 69,7% dintre 
vizitele la cabinet, comparativ cu 9,6% în cazul 
utilizării telemedicinei; nivelul de colesterol a 
fost evaluat în 21,6% dintre vizitele la cabinet, 
față de doar 13,5% dintre întâlnirile facilitate 
de telemedicină. (Raluca Băjenaru) 

dintre vizitele 
la medicul 
de familie în 
T2 2020 s-au 
făcut online

35% 



Science: 8% dintre infectați, responsabili 
pentru 60% dintre noile infecții
Un număr redus de persoane infectate repre-
zintă principala cauză de răspândire a virusului 
SARS-CoV-2: 8% dintre cei infectaţi sunt res-
ponsabili pentru 60% dintre noile infecţii; pe 
de altă parte, 71% dintre purtătorii de virus nu 
au infectat pe nimeni, potrivit unui studiu de 
proporţii asupra contactului interuman în pan-
demie, realizat în două regiuni din India, publicat 
în revista Science și citat de medscape.com. 
“Situaţiile de acest gen – super-răspândirea – 
sunt regula mai degrabă decât excepţia în India 
și, probabil, în toate zonele afectate”, a afirmat 
Ramanan Laxminarayan, cercetător principal 
la Princeton Environmental Institute (PEI). 
PEI, Universitatea Johns Hopkins și Universitatea 
California, Berkeley, au lucrat cu specialiști ai mi-
nisterului Sănătăţii din două state indiene, Tamil 
Nadu și Andhra Pradesh. Cercetătorii au studiat 
peste 570.000 de oameni care au fost expuși la 
aproape 85.000 de cazuri de Covid-19. Cercetarea 
a confirmat că tinerii adulţi și copiii joacă un rol 
cheie în răspândirea virusului și că este mai probabil 
să transmită virusul către persoane de vârsta lor. 
“Copiii transmit foarte eficient virusul în acest 
context, ceea ce nu a fost stabilit clar în studiile 
anterioare”, a spus Laxminarayan. “Am descoperit 
că decesele și cazurile de infecţie au fost mai 
concentrate în cohortele mai tinere, fapt la care 

nu ne așteptam, având în vedere observaţiile 
făcute anterior asupra statelor cu nivel de trai 
mai înalt”. Adulţii tineri reprezintă cam o treime 
dintre cazurile de Covid-19. 
În India, decesele cauzate de Covid-19 survin, în 
medie, la șase zile după spitalizare, comparativ 
cu 13 zile de la spitalizare în SUA. Decesele în 
India sunt cele mai frecvente la nivelul grupei 
de vârstă 50-64, în timp ce în SUA acestea sunt 
mai frecvente în grupa 60+. India se află pe locul 
doi în lume ca și număr de cazuri de Covid-19, 
cu 6,3 milioane persoane. Pentru comparaţie, 
SUA are 7,2 milioane de cazuri, însă India are o 
populaţie de patru ori mai mare – 1,3 miliarde 
comparativ cu 329 de milioane de persoane în 
SUA. (Raluca Băjenaru)

ȘTIRI

Studiu: Nivele reduse de vitamina D, 
indicator al mortalității indiferent de cauză

Nivele reduse de hidroxivitamina D 25 (Calcifediol) 
reprezintă un indicator al mortalității indiferent 
de cauză, a arătat un studiu asupra bărbaților de 
vârstă mijlocie și vârstnici, ale cărui rezultate au fost 
prezentate la Congresul European de Endocrinologie 
de anul acesta, potrivit medscape.com.
Bărbații cu nivelurile cele mai reduse de vitamina D 
(25(OH)D) au un risc de deces, indiferent de 
cauză, cu 91% mai mare comparativ cu cei la 
care nivelul de 25(OH)D liberă este ridicat, a 
explicat autorul principal, dr. Leen Antonio, 
University Hospitals, Leuven, Belgia. 
“Atât nivelul total, cât și cel liber de 25(OH)D 
reprezintă un indicator predictiv de mortalitate, 
însă 25(OH)D liber este o indicație mai 
puternică”, a precizat dr. Antonio.
Alimentația și lumina soarelui asigură 25(OH)D 
care este metabolizată în 1.25(OH)2D, forma 

cea mai activă din punct de vedere biologic, 
care are efectele vizibile asupra organismului 
uman. Defi ciența de vitamina D este frecventă 
în Europa, în special la persoanele în vârstă, 
și a fost asociată unui risc ridicat de a dezvolta 
afecțiuni specifi c vârstei înaintate, cum ar fi  
boli cardiovasculare, cancer și osteoporoză.
Studiul a utilizat date din perioada 2003-2005 din 
European Male Ageing Study, care a inclus bărbați 
între 40 și 79 de ani. Printre punctele forte ale 
studiului se numără marja extinsă de vârstă, numărul 
mare de participanți și follow-up-ul de 12 ani. 
Nivelele totale și libere de vitamina D metabolizată 
au fost măsurate și comparate cu starea prezentă 
de sănătate a bărbaților. Anumite ajustări au fost 
făcute pentru factori precum vârsta, indexul masei 
corporale, obiceiul de a fuma și auto-evaluarea 
stării de sănătate. (Raluca Băjenaru)
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DDupă câteva luni de pandemie, timp în care am 
trecut prin toate fazele și stările posibile, de la 
îngrijorare, teamă, panică paralizantă și oroa-
re, până la teorii ale conspiraţiilor și negare, 
trăiri potenţate inclusiv în notă electorală, încet-
încet planeta se mobilizează și apar soluţii, se 
conturează tratamentele care funcţionează, se 
gândesc și prefigurează protocoale și, ne dorim, 
un final al crizei. Ieșim încet - încet din zona de 
panică și, pe fondul timpului câștigat prin izola-
re și distanţare socială, întrezărim soluţii.

Până la vaccin și tratamentul cel mai bun o 
soluţie care se profilează pentru stăpânirea pan-
demiei este legată de testarea rapidă. Ba chiar 
această soluţie devine o cursă. Dacă la început 
testele rapide se concentraseră pe detectarea 
anticorpilor, cu marje de eroare inacceptabile, 
cu rezultate și fals pozitive și fals negative, pro-
ducătorii s-au concentrat pe detectarea antige-
nului, reușind să pună la punct o serie de teste 
rapide, sigure și suficient de precise. 

Testele antigen SARS-CoV-2 sunt disponibile 
la nivel mondial de aproximativ o lună, și abia 
au intrat la noi. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a aprobat 
două teste antigen care afișează rezultatul în 
numai 15-30 de minute, similar unui test de 
sarcină. În primă instanţă vor fi disponibile în 
împachetări mari, pentru instituţii, dar într-un 
pas următor vor fi disponibile și în farmacii, 
spun importatorii. Germania a comandat deja 
20 de milioane de teste, iar Franţa și Elveţia 
și-au anunţat intenţia de a le achiziţiona. 

Testul de antigen permite identificarea pre-
coce a virusului SARS-CoV-2 în corpul uman. 
Indiferent de prezenţa sau nu a simptomelor, 
faptul că ai virusul înseamnă că ești contagios. 

“Testele rapide pentru determinarea de anti-
gen Covid-19 sunt ușor de utilizat, atât în unităţi 
medicale, cât și acasă. Sunt de o mare sensibilita-
te, > 95%, sunt foarte rapide și nu necesită per-
sonal ultracalificat ca în cazul testelor PCR. Aces-
te teste detectează momentul când virusul se 
replică activ, identificând persoanele care sunt în 
faza acută sau timpurie a infecţiei cu Covid-19”, 
ne explică Ioana Piscureanu, manager general 
Open Mind Laboratory, una dintre companiile 
care vor comercializa un asemenea test la noi. 

O comparaţie între testul PCR – gold stan-
dard-ul actual – și testele antigen SARS-CoV-2 

arată că primele sunt mai precise, fiind afectate 
numai de eroarea umană – pentru că vorbim de 
o probă care trebuie pregătită, însă testele anti-
gen au o sensibilitate de peste 95%, sunt ieftine 
și rapide. 

“Noua tehnologie de determinare rapidă a 
Antigenului Covid-19 care a apărut pe piaţă este 
mult mai simplă și mai rapidă decât testele reco-
mandate de amplificare a acidului nucleic, PCR. 
Această metodă se bazează pe detecţia directă 
a proteinelor virale SARS-CoV-2 din exudat 
nazal sau faringean, având la bază tehnologia 
de imunotestare prin flux lateral, care permite 
obţinerea unui rezultat în maxim 15 minute. 
Deși această detecţie de antigen este mai puţin 
sensibilă decât testul PCR, conferă posibilitatea 
detecţiei rapide, ieftine și timpurii a celor mai 
multe cazuri infectate cu Covid-19”, explică Ioa-
na Piscureanu. 

Prof. Traian Mihăescu, medic pneumo-
log, spune că noile concepte și dezvoltări vor 
deplasa testarea pentru Covid-19 “din spitale, 
înapoi în comunitate”. “Mai multe teste înseam-
nă mai bine, pentru că vor însemna diferenţe 
dramatice în rata de răspândire a infecţiei cu 
SARS-CoV-2 și vor permite o Românie sănă-
toasă. Cursa pentru testare impune concepte 
noi, ca de exemplu aducerea testării în locaţii 
noi, netradiţionale – mediul de afaceri, școli, 
comunităţi închise”, explică specialistul. 

Mai multe laboratoare academice și compa-
nii lucrează la asemenea teste, având produsele 
în diverse faze, unele fiind deja aprobate sau în 
analiza organismelor de reglementare. 

Totuși, ca să funcţioneze ca și soluţie, testa-
rea trebuie integrată într-un ansamblu de mă-
suri: “Testarea pentru Covid-19 nu este «glonţul 
de argint»; ea trebuie integrată într-o abor-
dare holistică care să includă modelarea epi-
demiologică, depistarea contacţilor, purtarea 
măștilor, distanţarea fizică și implicarea activă 
a comunităţii”, atrage atenţia Prof. dr. Traian 
Mihăescu. 

Vezi și experienţa recentă a infectării cu co-
ronavirus a președintelui Statelor Unite, Donald 
Trump, alături de alţi oficiali din imediata sa 
apropiere, ca urmare, se pare, a încrederii prea 
mari cu care au fost creditate testele rapide folo-
site pentru verificarea contacţilor președintelui. 
Semne de întrebare s-au ridicat legat de testa-
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rea asimptomaticilor. Toate acestea, după o tes-
tare insufi cientă a… testelor. 

O măsură de siguranţă este marcajul CE, 
pentru că, spune Ioana Piscureanu, inclusiv pe 
piaţa românească circulă teste nevalidate la ni-
velul Uniunii Europene. Cât privește testele pe 
care acest importator urmează să le comercia-
lizeze în România, acestea au fost testate simul-
tan, de producătorul chinez, pe 617 pacienţi din 
7 spitale din China. 

Caracteristici, avantaje 
și dezavantaje
“Testul de antigen are o senzitivitate de 95,65%, 
ceea ce înseamnă că din 100 de persoane 
într-ade văr bolnave, 95,65 sunt identifi cate prin 
intermediul acestui test. De asemenea, are o 
specifi citate foarte bună, de 99,02% – asta în-
seamnă că din 100 de pacienţi, 99,02% sunt 
cu adevărat sănătoși. Marja de fals pozitiv este 
foarte mică. Acurateţea testului este de 97,08% 
- înseamnă o precizie foarte mare. Spre deose-
bire de alte teste, al nostru are o senzitivitate 
mult mai bună - identifi că persoane într-adevăr 
bolnave, ăsta e marele avantaj”, spune Ioana 
Piscureanu. 

Ce și cât testăm 
În Statele Unite se efectuează zilnic, în medie, 
700.000 de teste PCR cu tampon pe nas, în 
comparaţie cu aproximativ 500.000 în urmă cu 
două luni. Dar timpii de răspuns sunt de până 
la două săptămâni. Voci ale specialiștilor ame-
ricani au spus că un test care dă rezultate la 72 
de ore nu este util și nici nu ar trebui plătit de 
contribuabil. 

LEADERSHIP



Datele comunicate în România pe 13 octom-
brie 2020, pentru ziua precedentă, raportau un 
total de 2,709 milioane teste efectuate la noi, 
de la începutul pandemiei, din care 26.718 în 
ultimele 24 de ore – 16.933 conform definiţiei 
de caz, iar 9.785 la cerere. Pentru 17 judeţe rata 
de transmitere la 1000 de locuitori depășea 1,5. 
Un număr de 9399 de pacienţi erau internaţi în 
spital, dintre care 651 la ATI. 

Datele statisticii europene arată o corelaţie 
– firească – între numărul de cazuri raportate 
și testare – cu cât nivelurile de testare sunt mai 
mari, cu atât mai multe cazuri sunt raportate. 

Din punct de vedere al testării, statele euro-
pene s-au poziţionat în trei eșaloane, un grup 
care testează masiv, corelat și cu un statut fi-
nanciar mult mai bun, uneori și cu o populaţie 
mai mică (cifrele reprezintă număr de teste la 
100 000 de persoane), un al doilea grup cu ni-
vele de testare medii (1000 – 2000 teste la 100 
000 de locuitori) și un al treilea grup, format în 
principal din statele est-europene, cu rate de 
testare mai mici. Eșalonul superior cuprinde în 
ordine: Luxemburg (6293), Danemarca (5295), 
Islanda (3969), Malta (3369), Marea Britanie 
(2710) și Belgia (2248). Cu o rată de testare de 
741, România este a șasea din coadă din 33 de 
state europene, fiind urmată cu nivele de tes-
tare și mai mici în ordine de Bulgaria, Croaţia, 
Grecia, Ungaria, Polonia. 

Screening?!
Cât de oportună este realizarea unui screening, 
pentru stăvilirea pandemiei?! Producătorii, 
importatorii susţin acest demers. “Scopul este 
de a reduce răspândirea virusului și a contami-
nării prin identificarea pacienţilor asimptoma-
tici, și astfel reducerea numărului de cazuri cu 
complicaţii care necesită internare, venind în 
ajutorul cadrelor medicale din România, supra-
solicitate în acest moment, cât și a populaţiei, în 
general”, spune Ioana Piscureanu. 

“Testele de antigen SARS-CoV-2 sunt ajun-
se deja în Brașov la o clinică medicală unde s-a 
efectuat verificarea în paralel cu deja clasicele 
teste PCR. Rezultatele au fost identice, pe teste-
le făcute până acum. Este de necontestat rolul 
acestor teste cu o sensibilitate de peste 95% în 
efectuarea de screeninguri la nivelul diferitelor 
grupe de risc”, spune Dr. Adina Boţoroga, me-
dic șef, Serviciul de supraveghere în sănătate 
publică, DSP Brașov. 

Însă până la urmă acest demers trebuie să fie 
și mai profund: “Cât de familiarizat este fieca-
re dintre noi cu un termometru? Își mai pune 
cineva întrebarea cum era atunci când doar 
medicul deţinea un asemenea instrument? Are 

termometrul puterea vindecării? Și totuși, câte 
vieţi au fost salvate datorită utilizării lui genera-
lizate?! Testul rapid de identificare SARS-CoV-2 
poate deveni în următoarea perioadă un test 
folosit de fiecare om care suspicionează că ar 
putea fi infectat cu noul și necunoscutul virus. 
Teama de necunoscut, teama de umilinţă și 
rușinea sunt din ce în ce mai prezente printre 
oameni. Ne confruntăm cu aceeași pandemie, 
dar reacţionăm fiecare funcţie de propriile fil-
tre. Ce frici se activează în timpul de așteptare, 
48-72 de ore, al rezultatului unui test PCR 
Covid-19? Cât de mult se dilată acest timp din 
perspectiva celui testat?! Frica scade imunita-
tea, e cunoscut și acceptat, chiar dacă frica este 
reprimată. Negarea virusului este în fapt tot un 
mecanism de apărare pentru mulţi dintre cei 
ce nu respectă nicio regulă de prevenţie. Mai 
periculoși sunt cei care ignoră tot ce are legă-
tură cu noul virus. Dar nici unul dintre ei nu 
neagă sau ignoră rolul unui termometru. Când 
utilizarea acestui test va devein un gest banal, 
făcut de oricare cetăţean, atunci vom avea cu 
adevărat o imagine clară a situaţiei în care ne 
aflăm și vom putea face acea prevenţie indivi-
duală, responsabilă și eficientă. Până atunci 
vom avea multe neclarităţi și incertitudini faţă 
de potenţialii contaminaţi din jurul fiecăruia 
dintre noi, care pot deveni pacienţii ce sunt atât 
de dependenţi de sistemul nostru de sănătate 
publică”, detaliază Dr. Adina Boţoroga. 

Abia atunci vom fi integrat noul și micuţul vi-
rus – de care întreaga planetă a aflat în urmă cu 
numai câteva luni – în viaţa noastră.  
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Sursa: https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/

Țara Positivity (%) Testing rate (număr de teste 
la 100 000 de persoane)

Austria 3,9 1477
Belgia 6,9 2248
Bulgaria 5,7 380
Croația 4,3 727
Cehia 14,3 1135
Danemarca 1,0 5295
Finlanda 0,9 1382
Franța 9,2 1284
Germania 1,4 1320
Grecia 2,9 712
Ungaria 9,6 697
Italia 2,1 1155
Luxembourg 1,0 6293
Olanda 12,4 1081
Norvegia 1,2 1125
Polonia 6,8 473
Portugalia 3,6 1441
România 8,9 741
Slovacia 7,7 884
Slovenia 6,4 856
Spania 10,1 1550
Suedia 3,4 1062
Marea Britanie 2,8 2710
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BBoala de reflux gastroesofagian 
(BRGE) este constituită din totalitatea 
simptomelor clinice, cu sau fără leziuni 
ale mucoasei esofagiene, produse de 
refluxul conţinutului gastric în esofag, 
reprezentând o problemă de sănătate 
publică, cu un impact socio-economic 
şi psihologic important şi morbiditate 
crescută. Se consideră că BRGE afectează 
calitatea vieţii pacientului în aceeaşi 
măsură ca evenimentele coronariere 
sau afecţiunile reumatologice. Impactul 
economic considerabil al bolii este 
determinat de costurile consultaţiilor, 
investigaţiilor, medicamentelor prescrise, 
costurile aferente terapiilor chirurgicale 
și de tratare a complicaţiilor refluxului 
gastro-esofagian, precum esofagul Barrett 
și adenocarcinomul esofagian.1,2,3

Epidemiologia BRGE. Prevalenţa la 
nivel global a BRGE este de aproximativ 
13%, cu o variaţie geografică 
considerabilă. Distribuţia geografică 
a BRGE variază în diferitele regiuni 
ale lumii, fiind mai frecventă în ţările 
dezvoltate și mult mai rară în ţările în curs 
de dezvoltare. Studiile epidemiologice au 
arătat o prevalenţă crescută a BRGE în 
Asia de Sud și Europa de Sud-Est (peste 
25%) și mai scăzută în Asia de Sud-Est, 
Canada și Franţa (sub 10%).4 Nu există date 
privind prevalenţa BRGE în Africa. Studiile 
populaţionale efectuate în SUA au estimat 
rate ale prevalenţei BRGE de până la 30%, 
cu o prevalenţă a simptomelor săptămânale 
de aproximativ 20%.4 Prevalenţa BRGE 
în America de Nord, Asia și Europa a 
înregistrat o creștere de aproximativ 
50% faţă de începutul anilor 1990.5 
În România, prevalenţa BRGE nu este 

precizată; lipsesc statistici concludente, dar 
există certitudinea că afecţiunea este mai 
frecventă decât se raportează. 

Ariile geografice cu o prevalenţă 
crescută sugerează factori de risc care par 
a fi influenţabili. Scăderea secreţiei de 
acid gastric, indicele de masă corporală 
scăzut, diferenţele în consumul de grăsimi 
alimentare și consumul de alcool și 
tutun pot fi factori relevanţi care explică 
diferenţele dintre ratele de prevalenţă 
între diverse zone. Scăderea ratei de 
infecţie cu H. pylori în populaţiile asiatice, 
care a dus la o creștere a secreţiei de acid 
clorhidric, ar putea fi responsabilă de 
creșterea prevalenţei BRGE, mai multe 
studii raportând o creștere a frecvenţei 
esofagitei erozive după terapia de 
eradicare pentru infecţia cu H. pylori.6 
În Japonia, creșterea semnificativă a 
secreţiei gastrice acide începând cu anii 
1970, indiferent de prezenţa infecţiei cu H. 
pylori, a fost asociată cu factori nutriţionali 
precum creșterea consumului de grăsimi 
alimentare.7 În Asia, obezitatea a fost 
asociată cu o creștere a riscului de apariţie 
a BRGE și a complicaţiilor sale.8 În ţările 
dezvoltate, stresul psihologic poate fi un 
alt factor responsabil pentru creșterea 
frecvenţei simptomelor BRGE.9 

Patogeneza BRGE. Principala cauză 
a refluxului gastroesofagian (RGE) este 
contracţia insuficientă a sfincterului 
esofagian inferior (SEI) şi relaxarea 
patologică tranzitorie a SEI (RTSEI), 
declanşată în afara deglutiţiei. Cea mai 
frecventă patologie asociată cu BRGE este 
hernia hiatală prin alunecare, dar orice 
creștere în presiunea intraabdominală 
poate provoca RGE (corsetul şi centura 
prea strânse, tusea, obezitatea, tumorile 
abdominale gigante, ascita voluminoasă). 

Prevenția 
bolii de reflux 
gastroesofagian
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BRGE poate apărea după intervenţii 
chirurgicale în regiunea esogastrică 
(vagotomie, gastrectomie etc.), în 
sclerodermie şi neuropatie autonomă 
diabetică. RGE este frecvent în sarcină, dar 
poate fi indus/accentuat şi de alţi numeroși 
factori ca fumatul, anumite alimente (dieta 
bogată în grăsimi, băuturi carbogazoase, 
suc de portocale, cafea, cofeină, vin 
roşu, oţet, ciocolată, mentă, roşii), 
obezitate, evacuare gastrică întârziată, 
unele medicamente (blocanţii canalelor 
de calciu, anticolinergice neselective, 
agonişti beta-adrenergici, antagoniştii 
alfa-adrenergici, diazepam, antidepresive 
triciclice, estrogeni, progesteroni, teofilină, 
narcotice, AINS etc.). Patogenia BRGE este 
multifactorială, leziunile fiind secundare 
dezechilibrului dintre factorii de agresiune 
conţinuţi în fluidul de reflux şi factorii de 
apărare ai mucoasei esofagiene.17

Prevenția BRGE
Primele măsuri, urmate de cele mai 
multe ori de îmbunătăţirea calităţii vieţii 
şi ameliorarea simptomatologiei BRGE, 
constau în modificarea stilului de viaţă.

1. Regimul alimentar: se recomandă 
prânzuri mici şi repetate, cu excluderea 
alcoolului, grăsimilor, cafelei, ciocolatei, 
citricelor, mentei, coca-colei, sucului de roșii, 
condimentelor; toate acestea scad presiunea 
SEI, cresc secreţia gastrică de acid, cresc 
volumul şi presiunea intragastrică, întârzie 
evacuarea gastrică, irită mucoasa esofagiană 
şi agravează simptomatologia bolii de reflux. 
Masa de seară trebuie să fie luată cu cel 
puţin două ore înainte de culcare. Dintre 
alimentele benefice se numără următoarele: 
bananele, pepenele galben, avocado, 
lactatele alcaline (kefir, lapte proaspăt de 
vacă sau capră, iaurt simplu nepasteurizat). 
Pentru obezi se recomandă un regim 
hipocaloric în scopul reducerii în greutate; de 
asemenea, este importantă menţinerea unei 
greutăţi normale.16,17 

2. Prevenţia obezităţii: necesară atât 
la nivel individual cât şi prin programe 
naţionale de sănătate, având ca principale 
obiective dezvoltarea unui plan privind 
alimentaţia și activitatea fizică. Principalele 
direcţii de acţiune stabilite în cadrul 
Conferinţei Europene a OMS de la Viena, din 
2013, cu privire la prevenţia obezităţii, au 
fost: reducerea aportului de grăsimi saturate, 

zahăr și sare, creşterea consumului de 
legume și fructe, reducerea comercializării 
alimentelor bogate în grăsimi, zahăr și sare 
în rândul copiilor, încurajarea alegerii de 
alimente mai sănătoase prin etichetarea 
(eventual pe coduri de culori, în funcţie de 
conţinutul caloric) şi scăderea costurilor la 
acest tip de alimente. Alte măsuri care pot 
fi adoptate la nivel naţional şi contribuie la 
prevenţia obezităţii sunt: implementarea 
unor campanii de informare privind 
promovarea unui stil de viaţă sănătos, 
restricţionarea publicităţii unor alimente 
în rândul copiilor, introducerea în unităţi 
educaţionale (școli şi grădiniţe) a unor 
programe de prevenţie primară la copil, 
chiar prin introducerea orelor de educaţie 
alimentară. Principiul este de asemenea 
clar pentru nivelul de educaţie: proporţia 
persoanelor obeze din UE scade pe măsură 
ce nivelul de educaţie crește; într-adevăr, 
în timp ce procentul persoanelor obeze în 
rândul celor cu un nivel scăzut de educaţie a 
ajuns la aproape 20%, a scăzut până la 16% 
pentru cei cu un nivel mediu de educaţie și 
la mai puţin de 12% pentru populaţia cu un 
nivel de educaţie ridicat.10

S-a demonstrat, la nivel individual, că 
adoptarea unui comportament alimentar 
sănătos (servirea micului dejun zilnic, 
consumul de fructe, legume, nuci şi cereale, 
reducerea consumului de sare, zahăr și 
grăsimi saturate, consumul de apă în locul 
băuturilor îndulcite) și stimularea activităţii 
fizice (peste 150 minute activitate fizică 
moderată pe săptămână sau peste 75 minute 
activitate fizică intensă pe săptămână), în 
detrimentul comportamentului sedentar, 
reprezintă paşi spre combaterea cu succes a 
obezităţii.11

3. Interzicerea fumatului, factor care 
scade presiunea SEI, reduce clearance-ul 
acid şi afectează funcţia protectoare a 
epiteliului scuamos esofagian. Prin fumatul 
a două ţigarete presiunea SEI scade cu 
50%. Este posibil ca interacţiunea cu 
receptorii nicotinici să explice acest efect.

4. Oprirea consumului excesiv de alcool, 
care acţionează asupra esofagului prin mai 
multe mecanisme: scade presiunea SEI 
şi amplitudinea contracţiilor esofagiene 
(prelungind clearance-ul esofagian), scade 
secreţia de salivă, stimulează secreţia 
gastrică de acid clorhidric şi întârzie 
evacuarea gastrică.
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Aplicarea unor serii de măsuri legislative 
la nivel naţional (prin înăsprirea legislaţiei) 
sunt necesare pentru prevenirea fumatului 
sau a consumului de alcool: impunerea unei 
vârste minime pentru vânzarea produselor, 
stabilirea preţurilor prohibitive pentru 
a descuraja consumul de tutun/alcool, 
interzicerea activităţilor de publicitate și 
promovare a tutunului/alcoolului.

5. Recomandări posturale: evitarea 
clinostatismului imediat după masă; în 
timpul somnului sau odihnei se recomandă 
poziţia decubit lateral stâng şi capul patului 
să fie ridicat la 15° sau cu 15-20 cm prin 
plasarea unei bucăţi de lemn (sau cărămidă) 
pentru a favoriza tranzitul oro-caudal al 
esofagului. De asemenea, se recomandă 
evitarea unor mişcări care cresc presiunea 
intraabdominală (flexia trunchiului pe 
abdomen, ridicarea unor greutăţi, exerciţiul 
fizic intens) şi purtarea hainelor strâmte.16

6. Evitarea medicamentelor care 
acţionează asupra SEI prin intermediul 
unor receptori specifici. Din numărul mare 
de medicamente ce modifică dinamica 
esofagiană sunt de reţinut câteva grupe 
ce scad presiunea SEI şi reduc activitatea 
peristaltică: nitriţii, anticolinergicele, 
progesteronul, antagoniștii alfa-
adrenergici, agoniştii beta-adrenergici, 
blocanţii canalelor de calciu etc.12

Prevenţia complicaţiilor
Principalele complicaţii care pot să apară 
în evoluţia BRGE sunt esofagita de reflux, 
stenoza esofagiană benignă (peptică), 
ulcerul esofagian, hemoragia digestivă 
superioară, esofagul Barrett (EB) şi 
adenocarcinomul esofagian. 

Prevenţia esofagitei de reflux
Măsurile profilactice includ regimul 

igieno-dietetic, tratamentul medicamentos, 
endoscopic și chirurgical, adaptat în 
funcţie de severitatea simptomelor RGE. 

Tratamentul medicamentos este 
reprezentat de antiacide (rol în 
neutralizarea HCl, ameliorează 
simptomele RGE şi se folosesc în formele 
uşoare de boală), prokinetice (utilizate în 
scopul creșterii presiunii SEI, stimulării 
peristaltismului esofagian şi accelerării 
evacuării gastrice) şi antisecretorii 
(acţionează prin reducerea secreţiei 
gastrice acide). 

Tratamentul endoscopic. Principalele 
tehnici endoscopice care pot fi utilizate 
în prevenţia apariţiei esofagitei de 
reflux constau în aplicarea de energie 
prin radiofrecvenţă, injectarea în zona 
SEI de substanţă cu efect de volum, 
gastroplicatura endoluminală, metode 
complexe ale căror beneficii pe termen 
lung asupra calităţii vieţii pacienţilor cu 
RGE sunt necunoscute.12

Tratamentul chirurgical are ca obiectiv 
principal reconstituirea unei bariere 
anti-reflux şi este indicat doar la pacienţii 
care nu răspund la tratamentul medical, 
cei cu manifestări extradigestive severe, 
pacienţii necomplianţi, cazurile cu 
hernie hiatală voluminoasă sau tinerii cu 
simptomatologie severă. Fundoplicatura 
Nissen (valvă 3600) şi cea Toupet (valvă 
de 1800) sunt procedeele chirurgicale 
cele mai utilizate. Tehnica laparoscopică a 
devenit standardul de aur în tratamentul 
chirurgical al RGE, respectând aceleași 
principii ca şi tehnica tradiţională. Din 
2012, este aprobat un dispozitiv antireflux 
denumit LINX care este montat chirurgical 
și care constă într-o bandă flexibilă pe care 
sunt multiple mărgele de titan cu centru 
magnetic. Atracţia magnetică va menţine 
sfincterul închis, cu excepţia perioadelor 
de deglutiţie.12 

Prevenţia esofagului Barrett 
Esofagul Barrett, complicaţie a 

esofagitei de reflux, fiind considerat 
leziune premalignă cu risc de progresie 
spre adenocarcinom esofagian, impune 
aplicarea măsurilor de prevenţie care 
constau în principal în tratamentul BRGE 
corect administrat, în funcţie de severitatea 
simptomatologiei clinice:

- la bolnavii cu simptome rare (1-2 ori/
săptămână), se recomandă modificarea 
stilului de viaţă şi administrarea de 
antiacide şi/sau prokinetice;

- bolnavii cu simptomatologie de 
reflux medie, fără examen endoscopic 
sau cu esofagită grad A sau B, beneficiază 
(pe lângă modificarea stilului de viaţă, 
antiacide şi/sau prokinetice) fie de blocanţi 
histaminici H2, fie de IPP în doză standard;

- la bolnavii cu simptomatologie de 
reflux severă şi esofagită grad C sau D se 
recomandă de la început tratamentul cu 
IPP în doză standard, iar dacă răspunsul 
este nefavorabil se dublează doza pentru o 
perioadă de 8 săptămâni.12 
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Datorită riscului de transformare 
neoplazică, în cazul persistenţei 
simptomatologiei BRGE > 1 an, este 
recomandat screeningul endoscopic al 
esofagului Barrett.12 

Prevenţia adenocarcinomului 
esofagian 

Adenocarcinomul este cea mai gravă 
complicaţie a esofagului Barrett, având 
un prognostic nefavorabil cu rată crescută 
de mortalitate. Pacienţii cu EB au un 
risc de până la 30-60 de ori mai mare 
de malignizare decât restul populaţiei. 
Prevenţia adenocarcinomului esofagian se 
realizează prin supraveghere endoscopică 
şi conduită terapeutică adecvată a EB. 
Screeningul endoscopic este recomandat 
a se efectua cu endoscoape cu definiţie 
înaltă și, eventual, cu posibilitate de 
cromoendoscopie electronică, și are ca 
scop detectarea displaziei şi diagnosticul 
cancerului precoce. Protocolul de biopsiere 
propus de majoritatea autorilor include 
prelevarea unei biopsii din fiecare cadran (4 
biopsii), la fiecare 2 cm de esofag Barrett, iar 
în cazul EB cu displazie detectată anterior, 
se pot recolta 4 biopsii la fiecare 1 cm de EB. 
În plus, se recomandă biopsierea oricărei 
zone suspecte macroscopic. Societatea 
Europeană de Endoscopie recomandă 
următorul protocol de supraveghere 
endoscopică: esofag Barrett segment scurt 
– 5 ani; esofag Barrett segment lung (3-10 
cm) – 3 ani; esofag Barrett extins peste 10 
cm – se recomandă dirijarea cazului către 
un centru supraspecializat în esofag Barrett; 
la pacienţii >75 de ani care nu au fost 
depistaţi cu displazie până la acest moment 
nu se recomandă continuarea supravegherii 
endoscopice.12 

Scopul ideal al tratamentului medical în 
EB este reversibilitatea epiteliului metaplazic 
şi înlocuirea lui cu epiteliu scuamos, dar 
acesta nu poate fi atins cu terapiile existente. 
Pentru ameliorarea simptomatologiei clinice 
şi suprimarea secreţiei gastrice acide, se 
recomandă omeprazol 40 mg/zi timp de 12 
săptămâni.

Pe lângă măsurile terapeutice cunoscute, 
studii recente au demonstrat eficacitatea 
utilizării antiinflamatoarelor nonsterosidiene 
(AINS) ca măsură de prevenţie pentru 
dezvoltarea metaplaziei sau progresia 
metaplaziei la displazie şi cancer, însă 
societăţile americane de gastroenterologie 
nu recomandă utilizarea AINS ca măsură 

de prevenţie a adenocarcinomului la 
cei cu EB din cauza riscului cunoscut de 
sângerare (hemoragii digestive superioare, 
accidente vasculare cerebrale hemoragice).15 
De asemenea, studii observaţionale au 
demonstrat rolul protector în dezvoltarea 
adenocarcinomului esofagian al statinelor şi 
al acidului ursodeoxicolic.13

Tratamentul endoscopic al EB (ablaţia 
prin radiofrecvenţă, coagularea în plasmă 
de argon, crioterapie, electrocoagularea 
multipolară, mucosectomia, terapia 
fotodinamică) nu se recomandă la pacienţii 
fără displazie, ci doar la cei cu displazie 
de grad redus/înalt confirmată de doi 
anatomopatologi.15

Având în vedere incidenţa crescută a 
BRGE, deteriorarea calităţii vieţii pacienţilor 
cu simptomatologie severă, precum şi apariţia 
complicaţiilor secundare, în special riscul 
de adenocarcinom esofagian, se impune 
adoptarea măsurilor de prevenţie încă din 
stadii precoce ale simptomatologiei.  
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OO problemă de actualitate o reprezintă 
creșterea dramatică a incidenţei 
cancerului colorectal la persoanele 
sub 50 de ani.  Incidenţa cancerului 
de colon a crescut de la 1% la 2,4% 
anual de la mijlocul anilor 1980 la 
adulţii cu vârsta cuprinsă între 20 și 
39 de ani, și de la 0,5% la 1,3% de la 
mijlocul anilor 1990 la adulţii cu vârsta 
cuprinsă între 40 și 54 de ani; ratele de 
incidenţă a cancerului rectal au crescut 
mai mult și mai rapid (de exemplu, 
3,2% anual din 1974-2013 la adulţi cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani). 
Ca rezultat, persoanele născute după 
1990 au aproximativ risc de două ori 
mai mare de a dezvolta cancer de colon 
la o vârstă mai tânără decât cei născuţi 
în 1950 (IRR, 2,40; 95% CI, 1,11-5,19) 
și risc de patru ori mai mare de cancer 
rectal precoce (IRR, 4,32; 95% CI, 
2,19-8,51).

Concluziile studiilor 
epidemiologice recente 
demonstrează că cancerul colorectal 
(CCR) crește semnificativ la cei sub 
50 de ani, iar creșterea CCR la adulţii 
tineri în anii '20 și '30 este alarmantă. 
Cauzele acestei creșteri nu au fost 
complet înţelese, dar trebuiesc depuse 
eforturi pentru depistarea precoce a 
formelor incipiente prin metode de 
screening.

Rolul asistenței 
medicale primare
În detectarea precoce medicul de 
familie joacă un rol critic. Pentru 
medicii de familie, creșterea numărului 
de diagnostice CRC ridică numeroase 
întrebări și preocupări: 

• când se face screeningul;
• cum se crește gradul de 

conștientizare a simptomelor;
• necesitatea cunoașterii 

antecedentelor heredo-colaterale cât mai 
bine și mai detaliat;

• trimiterea la un gastroenterolog 
pentru o colonoscopie nu ar trebui să fie 
exclusă chiar și atunci când pacientul 
este tânăr.

Atunci când simptomele CRC 
sunt prezente, indiferent de 
vârsta pacientului, este important 
să nu se presupună că etiologia este 
benignă doar pentru că pacientul este 
sub 50, 30 de ani sau, din păcate, chiar 
sub 20 de ani.

Atitudinile faţă de pacienţii tineri 
simptomatici – de exemplu, cei cu 
sângerare gastrointestinală sau 
modificări ale tranzitului intestinal – 
sunt importante. Acest lucru necesită 
mai multă atenţie din partea medicilor 
de familie, pentru a le permite să trimită 
pacientul la specialistul gastroenterolog. 
In plus, specialiștii gastroenterologi 
trebuie să fie conștienţi de posibilitatea 
unei etiologii maligne gastrointestinale 
la pacienţii tineri. Istoria familiei trebuie 
să fie cât mai detaliată, actualizată în 
mod regulat, probabil anual. Un istoric 
heredo-colateral negativ nu ar trebui 
să conducă la o analiză superficială a 
simptomelor, dimpotrivă, acestea trebui 
analizate în detaliu.

Realizarea conexiunilor între 
informațiile din anamneză 
și istoricul familial detaliat 
pentru detectare precoce
Cunoașterea sindromul Lynch este 
esenţială, iar integrarea datelor din 
istoricul familial este de o importanţă 
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deosebită pentru diagnosticul precoce de 
cancer colorectal.

Deși cancerul colorectal este frecvent 
sporadic, se consideră că aproximativ 3% 
până la 5% din toate cazurile de cancer 
colorectal se datorează sindromului 
Lynch,

Care sunt factorii care pot sugera 
sindromul Lynch? 

• Dezvoltarea cancerului colorectal la 
pacienţi cu vârsta sub 50 de ani;

• Dezvoltarea cancerului colorectal 
și a altor tipuri de cancer – endometrial, 
uterin, gastric, ovarian, de intestin 
subţire, pancreatic, tract urinar, rinichi, 
canale biliare – legate de sindromul 
Lynch sau separate, dar în aceeași 
perioadă de timp;

• Dezvoltarea cancerului colorectal 
cu caracteristici tumorale specifice 
sindromului Lynch la o vârstă mai mică 
de 60 de ani;

• Cancerul colorectal la una sau mai 
multe rude de gradul întâi care au sau 
au avut un alt cancer legat de sindrom 
Lynch, unul dintre aceste tipuri de cancer 
dezvoltându-se înainte de vârsta de 50 de 
ani; 

• Cancerul colorectal la două sau 
mai multe rude de gradul întâi sau al 
doilea, care au alt tip de cancer decât cel 
colorectal, dar legat de sindromul Lynch.

Dacă un pacient prezintă simptome 
care sugerează cancerul colorectal și 
există o istorie familială, trimiterea 
la un genetician, în plus faţă de un 
gastroenterolog, poate fi justificată.

Schimbarea regulilor 
de screening pentru 
cancerul colorectal
Acest lucru va oferi un model logic 
și pașii specifici de implementare 
necesari pentru a transforma 
practicile actuale în screeningul 
cancerului colorectal. Este 
importantă îmbunătăţirea capacităţii 
medicilor de familie și a specialiștilor 
gastroenterologi de a colecta 
antecedentele familiale. Schimbarea 
regulilor actuale de screening 
pentru cancerul colorectal va crește 
adresabilitatea pentru screeningul 
acestui tip de cancer pentru cei 
cu risc familial sau genetic, dar și 
pentru adulţii tineri care prezintă 
simptome. Scopul unui nou program 

de screening este de a reduce 
lipsa de cunoștinţe actuale și de a 
furniza un instrument detaliat, pas 
cu pas, pentru medici de familie și 
specialiști gastroenterologi, astfel 
încât colectarea datelor din istoricul 
familial să se îmbunătăţească. 
Realizarea conexiunilor din 
antecedentele familiale sugestive de 
sindrom Lynch vor conduce la o creștere a 
screeningului la cei cu risc genetic. 
Creșterea incidenţei cancerului 
colorectal la adulţii cu vârste de 50 
până la 54 de ani necesită nu numai 
o creștere a aderării la screening, dar 
și începerea screeningului inainte de 
vârsta de 50 de ani, deoarece beneficiul 
deplin al polipectomiei pentru prevenirea 
cancerului necesită aproximativ un 
deceniu pentru a se realiza.

Începutul screeningului la vârsta de 
45 de ani este mai eficient și oferă un 
echilibru favorabil între anii de viaţă 
dobândiţi și costurile de screening, 
decât dacă screeningul se începe la 
50 de ani. Screeningul endoscopic ar 
putea fi deosebit de util în stoparea 
incidenţei tumorilor proximale, care sunt 
preponderente la pacienţii tineri.

Metode de screening
Colonoscopia a fost disponibilă pe scară 
largă încă din anii 1970, moment în 
care a fost folosită pentru polipectomii. 
Metodele de screening au fost adoptate 
pe scară largă în anii 1990, bazate pe 
trialuri controlate randomizate, care au 
demonstrat că screeningul cancerului 
colorectal cu teste de depistare a 
sângerărilor oculte fecale (FOBT), 
urmate de o colonoscopie pentru un 
rezultat pozitiv, a fost asociat cu o 
reducere semnificativă a mortalităţii 
asociate cancerului de colon. Studiile 
observaţionale au demonstrat o reducere 
de 30% până la 60% a riscului de cancer 
colorectal incipient și a mortalităţii 
prin colonoscopia de screening izolată, 
faţă de colonoscopia efectuată pe 
baza rezultatelor FOBT pozitive. 
Colonoscopia rămâne standardul 
actual de îngrijire pentru screeningul 
cancerului colorectal.

Sigmoidoscopia ca și metodă de 
screening ar trebui limitată, deoarece 
există o tendinţă dovedită de creștere 
a incidenţei cancerului colorectal 
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ratelor de deces prin cancer colorectal 
prin identificarea timpurie și 
eliminarea polipilor adenomatoși. 
Eforturile cele mai importante 
trebuiesc depuse în identificarea 
factorilor de risc la persoanele tinere 
(diagnosticul precoce al sindromului 
Lynch). Orientările actuale de 
screening privind reducerea vârstei 
de debut a screeningului, împreună 
cu apariţia unei varietăţi de teste 
sofisticate și neinvazive, cu sensibilităţi 
și specificităţi de detecţie crescute, 
începe să schimbe metodele de screening 
pentru cancerul colorectal CRC. În 
ţările în care există resurse financiare 
și de personal reduse sau în situaţiile 
în care pacienţii optează pentru teste 
neinvazive iniţial, o abordare în două 
etape (test fecal neinvaziv, urmat de 
colonosocopie dacă este pozitiv) este 
rezonabilă și rămâne aliniată la practicile 
actuale de screening. Cu toate acestea, 
înainte de a alege o metodă de screening 
în două etape, pacienţii trebuie să fie 
informaţi cu privire la beneficiile și 
limitările opţiunilor actuale de screening 
și să înţeleagă că un rezultat pozitiv al 
testului ar duce la testarea invazivă a 
diagnosticului prin colonoscopie. În urma 
perioadei adecvate de întârziere pentru 
punerea în aplicare, strategiile noi de 
screening au potenţialul de a conduce la 
reduceri suplimentare ale costurilor de 
îngrijire a sănătăţii, oferind o abordare 
orientată și individualizată a examinării 
colonoscopice.  

proximal. Astfel, colonosocopia ar trebui 
utilizată în screening.

Testele de depistare a sângerărilor 
oculte fecale (FOBT) și testele 
imunochimice fecale (FIT) sunt 
disponibile pe scară largă și sunt frecvent 
utilizate pentru screeningul cancerului 
colorectal. Dovezi recente sugerează 
că colonoscopia, în comparaţie cu o 
abordare iniţială prin FOBT sau FIT, 
este o metodă mai eficientă din punct 
de vedere al costului pentru screeningul 
atât al adenomului, cât și al neoplaziilor 
avansate.

Screeningul bazat pe 
teste genetice
Atât modificările genetice cât și cele 
epigenetice contribuie la cancerul 
colorectal. Ţintele metodelor noi de 
screening molecular pentru cancerul 
colorectal includ expresii anormale ale 
proteinelor sau mRNA, mutaţii genetice 
sau metilări anormale ale acizilor 
nucleici. Aceste modificări genetice pot 
fi depistate în scaun sau în sânge. Testele 
genetice efectuate din materiile fecale au 
acurateţe diagnostică bună și trebuie să 
fie urmate de colonoscopie. Testele care 
depistează modificări genetice în sânge 
au sensibilitate mai redusă decât cele 
care depistează modificări genetice în 
scaun și decât colonosocopia.

Concluzii
Colonoscopia și alte modalităţi de 
screening au contribuit la reducerea 
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Ciclul de viaţă al virusului începe atunci 
când proteina S se leagă de ACE2. 

Proteina S are 3 regiuni și este o 
glicoproteină în formă de ţeapă (spike). 
Regiunea externă este situată pe învelișul 
virusului și este compusă dintr-un 
domeniu peptidic N-terminal, un domeniu 
C-terminal de tip lectinic și un segment 
intracelular cu 40 de aminoacizi. 

ACE2 are similaritate structurală cu 
enzima de conversie a angiotensinei 
(ACE1). Spre deosebire de aceasta din 
urmă, ACE2 nu este inhibată de inhibitorii 
enzimei de conversie a angiotensinei și 
de blocanţii de receptor al angiotensinei, 
ci este stimulată de aceștia, printr-un 
proces denumit up-regulation. Expresia 
ACE2 este cea mai mare în rinichi, 
endotelii, plămâni și inimă (vezi mai 
departe, Figura 7). Substratul principal 
pentru ACE2 este angiotensina II. ACE2 
acţionează ca un regulator negativ al 
sistemului renină-angiotensină-aldosteron 
(RAAS), prin convertirea angiotensinei 
active și a angiotensinei II în angiotensina 
inactivă 1-7. 

P
Impactul virusului 
SARS-CoV-2 asupra 
sistemului endocrin

1. Patogenie virală SARS-CoV-2
1.1 DATE GENERALE
SARS-CoV-1 și SARS-CoV-2 aparţin 
genului β din familia coronavirusurilor. 
Secvenţierea genetică a SARS-CoV-2 a 
arătat aproximativ 80% identitate cu 
SARS-CoV-1. Datele obţinute de la SARS-
CoV-1 în urmă cu un deceniu au arătat că 
virusul folosește ca receptor de legare de 
celula gazdă proteina membranară numită 
Spike (S). Aceasta se leagă de celule gazdă 
prin intermediul enzimei de conversie 
a angiotensinei 2 (ACE2). La acest loc/
moment se petrece fuziunea virală cu 
membrana gazdei. SARS-CoV-2 folosește, 
de asemenea, același mecanism pentru 
legarea de gazdă. 

Virusul inhalat se leagă de celulele 
epiteliale ale cavităţii nazale. Celulele 
ciliate din căile respiratorii conducătoare 
sunt celulele primare de care se leagă 
virusul. În această fază iniţială, virusul 
poate fi detectat prin tampoane nazale, 
chiar dacă pacientul este asimptomatic. 

Dan PEREŢIANU

SCM “Povernei”, București

Conf. Dr.  
Mihaela STANCIU 

Catedra de Endocrinologie a Facultăţii 
de Medicină “V. Papilian”, Sibiu

Figura 1. Structura și 
funcțiile proteinei spike 
a virusului SARS-CoV-2. 
(sursa: Pöhlmann S, 2020)
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Proteina S este o glicoproteină cu 
vârf trimeric localizată pe învelișul 
virusului. Iniţial, proteina S se află 
într-o stare de pre-fuzionabilă numită 
“metastabilă” (Figura 1). Subunitatea S1 
declanșează fuziunea învelișului viral cu 
membrana celulară pe calea endosomală. 
Acest lucru are ca rezultat revărsarea 
subunităţii S1 în celula gazdă, fapt ce 
permite subunităţii S2 să obţină o stare de 
post-fuziune stabilă. 

Apoi are loc scindarea proteinei S, 
printr-o protează transmembranară 
serinică de tip 2 (numită TMPRSS2) și prin 
catepsină (Figura 2). Momentul identificat 
de cercetătorii virusologi este foarte 
important din punctul de vedere al folosirii 
viitoare a unor medicamente eficace asupra 
blocării intrării virusului la nivel pulmonar 
(Pöhlmann S, 2020). Și, adăugăm noi, 
important pentru decelarea celulelor 
endocrine care pot fi afectate de virus (vezi 
mai departe).

După intrarea în celula gazdă, virusul 
își eliberează genomul de tip acid 
ribonucleic (RNA) care codifică pentru 
replicarea virală de tip poliproteine 
tip pp1a și pp1ab. Aceste proteine sunt 
mai departe clivate în particule mici de 
proteinaze virale. Polimeraza produce 
apoi mai mult material genomic de tip 
mRNA. Ca urmare, materialul viral se 
asamblează în reticulul endoplasmatic 
și în aparatul Golgi. Se formează astfel 
virionii, alături de materialul lor genetic 
de tip RNA. Virionii sunt apoi eliberaţi din 
celule, prin intermediul mecanismului 
de “rozetare membranară” și granulară 
(Figura 3).

Lumea medicală dorește să cunoască 
care este capacitatea de legare a SARS-
CoV-2 de presupusul loc de legare, 
enzima ACE-2, pentru a imagina terapii 
coroborative. Dovezile privind afinitatea 
legării SARS-CoV-2 de ACE2 sunt încă 
inconcluzive. Comparaţia se face cu SARS-
CoV-1. Unii sugerează că proteinele SARS-
CoV-2 S se leagă de ACE2 cu afinitate mai 
mare de 10 până la 20 de ori în comparaţie 
cu SARS-CoV-1, în timp ce alţii afirmă că 
SARSCoV-2 se leagă de ACE2 cu o afinitate 
similară cu SARS-CoV-1. Deși studiile de 
autopsie umană au arătat că RNA SARS-
CoV-1 este observat doar în celule care 
exprimă ACE2, există unele dovezi că 
materialul RNA este decelat și în celule 
lipsite de ACE2. Aceasta sugerează că, 

pentru acest grup de coronaviridae, pot 
exista alţi factori decât ACE2 cu rol de 
intrare în celula gazdă. 

Cu toate acestea, există acum suficiente 
dovezi în favoarea ACE2 ca mediator al intrării 
virale în celulele alveolare și de activare locală 
a RAAS, astfel încât tratamentul cu ACE2 

Figura 2. Legarea S de enzima TMPRSS2 – pas important în activarea SARS-CoV-2. 
(sursa: Pöhlmann S, 2020)

Figura 3. Intrarea virală și patogeneza celulară a virusului SARS-CoV-2 
(sursa: Somasundaram, 2020).
Virusul SARS-CoV-2 intră în tractul respirator prin celulele epiteliale din cavitatea nazală. 
Virusul se leagă prin membrana sa cu proteina S (spike) de membrana celulară a celulelor 
alveolare care conțin ACE2. TMPRSS2, o altă proteină membranară, declanșează scindarea 
proteinei S în două subunități. Subunitatea S1 favorizează fuziunea învelișului viral cu 
membrana celulei gazdă, culminând cu endocitoza virală. Virusul își eliberează apoi genomul 
său de tip RNA în celula gazdă. RNA-ul viral este tradus apoi în poliproteine pp1a și 1ab, 
ambele suferind la rândul lor proteoliză, prin proteinaze. Se formează astfel particule mici. În 
paralel, prin intermediul enzimei se produce mai mult RNA viral. RNA-ul viral este transcris în 
RNA mesager - mRNA. Ca urmare se produc proteine virale. RNA-ul viral replicat și proteinele 
virale sintetizate sunt încorporate în virioni în RER și aparatul Golgi. Virionii sunt eliberați în 
cele din urmă din celula gazdă sub formă de vezicule prin exocitoză. 
pp1a și 1ab, poliproteine virale replicate; RER, reticul endoplasmatic rugos; S, proteina Spike; 
TMPRSS2, protează transmembranară de tip serină 2.
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În urma invaziei pulmonare, dar chiar și 
înainte de aceasta, SARS-CoV-2 poate invada, 
prin calea nazală, sinusurile sfenoidal, 
maxilar și frontal, cu pătrundere spre 
creier și hipofiză, considerată ca “regina 
glandelor endocrine”. Pentru a aprecia 
măsura în care virusul SARS-CoV-2 afectează 
glandele endocrine și celulele considerate ca 
endocrine, cercetătorii au căutat receptorii 
de legare ai virusului (explicaţi anterior, i.e. 
ACE2 și TMPRSS2) în glandele endocrine și în 
celulele endocrine (Figura 5). 

Se poate observa că cea mai 
mare cantitate de ACE2 se găsește în testicul, 
apoi în tiroidă. Nivelul de legare pare chiar 
mai mare decât cel din plămân! Odată 
legat, pentru ca SARS-CoV-2 să aibă efect 
pe celula endocrină, trebuie să se activeze, 
prin TMPRSS2. Cea mai mare cantitate de 
TMPRSS2 se găsește în pancreas și tiroidă, 

recombinant poate fi considerat acum ca fiind 
o opţiune terapeutică importantă. Ca, de 
altfel, orice cale fiziopatologică care poate fi 
blocată (Figura 4).

După perioada iniţială simptomatică 
fără un răspuns imun semnificativ, a 
doua fază începe cu un răspuns imun 
înnăscut. Acest fapt este observat la circa 
80% dintre pacienţii la care evoluţia 
clinică este relativ ușoară. Urmează o a 
treia fază, în care după intrarea virusului 
în celulele gazdă, antigenele virale sunt 
prezentate de celule prezentatoare de 
antigen (APC) limfocitelor helper, celulelor 
B și limfocitelor T citotoxice. Astfel că s-a 
dovedit că atât linia anticorpică (limfocitele/
celulele B), cât și linia celulară (limfocitele 
T helper, citotoxice), sunt activate ulterior 
după prezentarea antigenului. Reacţiile așa 
de diverse la infectare au sugerat că există 
diferenţe în preluarea antigenelor virale și 
în prezentarea acestora regiunilor centrale 
ale sistemului imun (pentru detalii, vezi 
Pereţianu, 2020). 

Există acum dovezi că anumite 
polimorfisme HLA sunt legate de 
susceptibilitatea și protecţia împotriva 
infecţiei cu SARS-CoV-1. S-a arătat 
recent că numărul limfocitelor T CD4+ 
și CD8+ sunt scăzute semnificativ la 
pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2 cu 
fenomene severe. Complicaţiile clinice, 
precum potenţial ameninţătoare de 
viaţă ARDS (acute respiratory distress 
syndrome – sindromul de distres 
respirator acut), par a fi datorate 
hiperreactivităţii imune, numită “furtuna 
de citokine”. Aceasta pare a fi indusă prin 
hiperactivarea factorului de transcripţie 
NF-kappa B (NF-κB), cu eliberarea 
unor cantităţi masive de citokine și 
chemochine pro-inflamatorii. NF-κB este 
activat direct de SARS-CoV-2 prin intermediul 
a ceea ce se numește pattern recognition 
receptors. Această activare are loc în contextul 
activării proinflamatorii a sistemului 
Angiotensinogen-Angiotensină-Renină, prin 
activarea de către ACE2, la rândul ei activată 
de SARS-CoV-2. Se observă astfel niveluri 
foarte ridicate de IL1-β, IL1RA, IL-7, IL-8, 
IL-9, IL-10, factor de creștere a fibroblastelor 
2 (FGF2), factor de stimulare a coloniei de 
granulocite, factor de stimulare a coloniei de 
macrofage granulocite.

1.2. LEGAREA SARS-COV-2 DE CELULELE 
ENDOCRINE

Figura 4. Medicamente ce acționează pe anumite momente ale evoluției virusului SARS-CoV-2 
(sursa: Pöhlmann S, 2020)

Figura 5. Expresia ACE2 și a TMPRSS2 în celulele endocrine (sursa: Drucker, 2020) 
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la fel cum apare ea și în plămân (Drucker, 
2020).

2. Sinteză a efectelor covid-19 
asupra sistemului endocrin
Ulterior, orice organ post-plămân 
poate fi considerat ca afectat: 
miocard, rinichi, ficat etc. Sistemul 
endocrin a fost ulterior implicat în tot acest 
cortegiu, iar cele mai salvatoare medicamente 
s-au dovedit a fi hormonii! Tabelul 1

rezumă posibilele efecte ale SARS-CoV-2 
asupra sistemului endocrin și posibilităţile de 
intervenţie.

Tabelul 2 rezumă tratamentul pacienţilor 
cu afecţiuni endocrine preexistente care sunt 
afectaţi de covid-19.

3. Hipofiza
Evident că principala cauză de 
afectare ar trebui să fie hipofizita 
virală. Ea a fost postulată 

Patologie Mecanism posibil Efect asupra 
axei hormonale Caracteristici clinice Tratament/ Observații

HIPOFIZA

Hipocortizolism și 
hipotiroidism central

Hipofizită infiltrativă virală
Implicare hipotalamică (?) prin
Distrugerea ACE2 în hipotalamus
Mimetism molecular al SARS-CoV-1/2 vs ACTH

Deficit de producție 
de ACTH/cortizol Sindrom postviral ACTH (CosyntropinR, SynacthenR) sau

cortizonice

Deficit TSH cu scăderea 
tiroxinemiei

Levotiroxină după aprecierea 
biologică a testelor

Hiperprolactinemie Răspuns la stresul dopaminergic Hiperprolactinemie 
tranzitorie Asimptomatic

Nivelurile prolactinei pot
fi mari în timpul fazei evolutive 
acute a bolii virale, prin stres
Atenție la interacțiunile medicamentoase

SUPRARENALA
Dezechilibre 
electrolitice

Hipernatremie
Febră mare, tahipneea, pierderi
gastrointestinale, incapacitatea de 
alimentare adecvată cu lichide

Hipernatremie
Nivelul afectat
de conștiință

Diabet insipid

Monitorizare electroliți
Suplimentare electrolitică (ser fiziologic)
Trecerea desmopresinei pe 
administrare parenterală

Hipokaliemie
Pierderi gastrointestinale
Creșterea răspunsului RAAS 
prin degradarea ACE2

Hipokaliemie Caracteristici clinice 
de hipokaliemie

Monitorizare electrolitică
Supleere adecvată cu K

Hipocorticism
Necroză suprarenală și
vasculită prin efect direct
citopatic sau indirect, în cadrul 
răspunsului inflamator

Hipocortizolism

Hipotensiune posturală, 
tensiune arterială 
scăzută permanent
Hiperpotasemie și 
hiponatremie

Monitorizare cortizolemie 
dimineața la 8-9 am 
Test la ACTH, eventual
Terapie cu hidrocortizon și alți glucocorticoizi

TIROIDA

Hipotiroidism

Distrugerea foliculului (tireocitelor) 
și distrugere parafoliculară
Scăderea activității monodeiodinazei1, 
creșterea activității monodeiodinazei3, 
conduce la scăderea activității axei 
hipotalamo-hipofizaro-tiroidiene
Hipofizită sau afectare hipotalamică

Hipotiroidism primar

Euthyroid sick 
syndrome
Este un hipotiroidism 
cuaternar

Hipotiroidism central

Semne de hipotiroidism
Nu are simptomatologie 
specifică

Semne de hipotiroidism

TSH crescut, FT4 scăzut
Tratamentul cu levotiroxină
Prezintă dificultăți de apreciere diagnostică, 
necesar evaluarea reverse- T3

TSH scăzut și FT4 scăzut
Tratament cu levotiroxină

Hipertiroidism Mecanism necunoscut Anterior bolii virale?
PANCREASUL

Hipoglicemie

Hiperglicemie

Leziune virală directă
Celulele insulare exprimă ACE2
Hiperglicemie de stres prin 
glicozilarea ACE2 și intrarea virusului în celule
Pancreatită prin leziuni directe 
virale și indirecte, ca răspuns
la inflamația sistemică, leziuni imunomediate

Posibil 
hipoinsulinemie

Răspuns la stresul 
cortizolic și adrenergic

Hipoglicemie

Hiperglicemie

Pancreatită ușoară:
Simptome minime 
sau fără simptome

Hiperglicemia prezice un prognostic slab
Necesită frecvent
monitorizarea și adaptarea 
tratamentului glicemic/antiglicemic
Atenție, tratamentele anti-covid pot provoca 
hipo- și hiperglicemie (vezi mai departe)

PARATIROIDA Nu a fost identificat niciun pacient 
cu probleme directe

Hipercalcemia 
secundară IRC

Atenție la bolnavii cu hiperparatiroidism 
secundar prin insuficiență renală

GONADELE

Hipogonadism

Afectare directă virală a celulelor 
Leydig și a spermatogoniilor
prin legarea de receptorii ACE2
Distrugerea tubulilor seminiferi și a
spermatozoizilor și prin orhita imunomediată

Deficit de 
spermatogeneză 
și deficit de sinteză 
de androgeni

Hipogonadismul 
masculin și sterilitate

Administrare de androgeni/estrogeni
Urmărirea recuperării după infecția acută

Tabelul 1. Efecte posibile ale SARS-CoV-2 asupra sistemului endocrin 
(sursa: Somasundaram, 2020)
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3.1. AFECTAREA AXELOR HIPOFIZO-
HIPOTALAMICE
3.1.1. AFECTAREA AXEI HIPOTALAMO-
HIPOFIZO-CORTICOSUPRARENALIENE
Se știe de peste 10 ani că SARS-CoV-1 
afectează axa hipotalamo-hipofizo-
suprarenală (HPA). Prin acest mecanism 
se produce hipocortizolism tranzitoriu. În 
infecţia cu SARS-CoV-1 a fost postulată 
hipofizita reversibilă, dar fără o documentaţie 
medicală certă. 

Prin asemănare cu SARS-1, SARS-CoV-2 
a fost suspicionat a produce același tip de 
leziuni. Oboseala extraordinar de supărătoare 
descrisă ca manifestare în cursul bolii, dar și 
în convalescenţa de după covid-19, a fost pusă 
și ea pe hipocortizolismul tardiv, probabil 
terţiar, generat de infecţia virală. Tratamentul 
unor astfel de bolnavi s-a făcut cu cortizonice, 
în doze scăzătoare. 

Un alt mecanism care ar putea sta la 
baza sindromului de oboseală, probabil de 
cauză hipofizară, este deficitul indus viral 
de somatotrop (STH sau GH). Acesta se 
manifestă biologic și poate fi observabil de 
către clinician prin scăderea somatomedinei 
C (numită de americani IGF-1). Evident 
că scăderea SM-C este mai corelativă cu 
hipofizita, mai ales dacă există semne 
imagistice (CT/RMN) în acest sens (pentru 
detalii vezi Pereţianu, 2015). 

S-a mai sugerat că oboseala cronică 
din covid-19 ar fi datorată și interacţiunii 
receptorilor ACE care interacţionează cu 
anumiţi neurotransmiţători, probabil tot pe 
calea HPA. 

S-a demonstrat că SARS-CoV-1 
pătrunde în creier printr-un receptor 
ACE2 localizat în bulbul olfactiv. Se știe 
că SARS-CoV-2 provoacă anosmie și 
ageusie, care ar putea fi legate de o patologie 
locală sau centrală, cum ar fi afectarea 
hipotalamusului. 

Virusul SARS-1 a fost suspicionat a 
prezenta mimetism molecular cu ACTH. 
Acest lucru ar duce la apariţia de anticorpi 
gazdă împotriva antigenelor virale, care, 
mimând ACTH, se leagă de receptorii ACTH 
de la nivelul fasciculatei corticosuprarenalei. 
Ar apărea astfel hipocortizolism cuaternar, 
de tip receptorial, cu afectarea patogenică 
periferică, la nivelul corticosuprarenalei. 
Se limitează astfel răspunsul la stres 
corticosteroid. 

S-a constatat că pacienţii cu SARS-1 care 
au dezvoltat hipocortizolism își recuperează 
axa HPA în termen de 1 an. Astfel, teoretic, 

(vezi în Somasundaram, 2020), 
dar neobservată în alte cercetări 
(vezi în Barton, 2020).

Situație clinică Tratament și observații

Diabet insipid

Doza de desmopresină trebuie administrată în funcție de 
osmolaritate și natriemie. Modul de administrare trebuie 
adecvat situației pacientuluji per orem vs injectabil
Echivalențe
Tablete          Spray         Injectabil
100 µg               2,5 µg         NA
200 µg               5,0 µg          <0,5 µg
400 µg              10,0 µg          <1,0 µg

Hiperprolactinemie
Bromocriptină: poate necesita ajustarea dozei 
din cauza interacțiunilor dintre lopinavir /
ritonavir, care măresc nivelul bromocriptinei
Cabergolină: nu este necesară ajustarea dozei

Deficitul de somatotrop (GH) 
al adultului/copilului De continuat cu aceeași doză de somatotrop (GH)

Hipocorticism

Dublați doza de hidrocortizon de dimineață și 
continuați 20 mg de 4 ori pe zi sau dați doza uzuală 
de hidrocortizon dublată, în funcție de gravitatea 
infecției și de caracteristicile pacientului
În timpul unei crize suprarenale, (hemisuccinat)-
hidrocortizon IM sau IV 100 mg, urmat 
de 200 mg peste un timp adecvat
Perfuzia trebuie urmărită 24 de ore
Pacienții cu hipocorticoism primar nu necesită creșterea 
dozei de glucocorticoid dacă nu prezintă semne de agravare
Insuficiența corticosteroidă legată de boală critică 
(CIRCI): IV hidrocortizon 400 mg zilnic timp de 
3 zile sau mai mult, în funcție de evoluție

Sindromul Cushing

Continuarea tratamentului medical la cei cu boală activă
Etomidat IV cu o rată de 0,04 pînă la 0,05 mg/ kg/h pentru 
cei cu boli severe care au nivelul de cortizol 500-800 nmol/L
Anticoagulante trebuie luate în considerare 
în cazul formelor acutizate

Feocromocitom /
paragangliom

Tratamentul cu blocanți inițiali alfa-
adrenoceptor urmat de betablocante în funcție 
de tensiunea arterială și ritmul cardiac

Hipotiroidism Nu sunt necesare ajustări ale dozei de tiroxină

Hipertiroidism

Ajustarea dozei de medicamente antitiroidiene, 
ca de obicei, în funcție de funcția tiroidiană. 
Dacă nu se pot efectua analizele, se pot face 
ajustări ale dozei pe baze clinice.
Se poate aprecia modalitatea de terapie 
dublă: administrare de doze mari de 
antitiroidian cu terapie de substituție

Hipoparatiroidism

Asigurarea unui aport adecvat de calciu
De menținut normocalcemia, deoarece 
hipocalcemia crește riscul prelungirii QT cu
clorochină/hidroxiclorochină și azitromicină
Calcitriolul, sub controlul calcemiei
Tratamentul cu PTH nativ 1-88 nu a fost citat, dar poate fi 
luat în considerație la cazurile care pot fi acoperite financiar

Deficitul de vitamina D
Suplimente de vitamina D pentru a atinge un 
nivel țintă de peste 50 nmol/L (20 ng/mL)
În timpul anotimpurilor de iarnă, 2000-5000 UI 
zilnic până la 10 000 UI în funcție de cerință

Hipogonadism

Testosteron
Întreruperea temporară poate fi posibilă dacă 
medicamentul nu este disponibil sau se schimbă
Este posibilă o alternativă la gel (de 
exemplu, injecții intramusculare)
Estrogeni
Conversia la formule transdermice atunci când este 
cazul, deoarece riscul de tromboză este mai mic cu 
preparatele transdermice comparativ cu estrogenii orali

Tabelul 2. Managementul pacienților cu afecțiuni 
endocrine preexistente care sunt afectați de 
covid-19 (sursa: Somasundaram, 2020)
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corticosteroizii suprafiziologici ar putea fi 
benefici, dar dovezile sunt neconcludente. 
Mimetismul molecular al SARS-CoV-2 cu 
ACTH nu a fost raportat încă. 

3.1.2. AXA HIPOTALAMO-HIPOFIZO-
TIROIDIANĂ
Mai rar, a fost descrisă afectarea axei 
hipotalamo-hipofizo-tiroidiană, cu 
hipotiroidism secundar. Managementul clinic 
este cel al hipotiroidismului primar, de cauză 
tiroidiană.

3.1.3. AXA PROLACTINICĂ
Se știe că hiperprolactinemia apare ca răspuns 
la orice formă de stres, inclusiv în infecţii. 
Niveluri ridicate de prolactină s-au observat 
la pacienţii cu sepsis sever și la sugari cu 
infecţii respiratorii severe. Prolactina are, de 
asemenea, efecte imunomodulatoare și efecte 
antiinflamatorii. Cu toate acestea, nu există 
încă date privind susceptibilitatea la infecţie a 
pacienţilor cu hiperprolactinemie sau orice risc 
conferit prin terapia de scădere a prolactinei. 

3.1.4. HORMONUL ANTIDIURETIC
Evoluţia unei boli grave în cazul pacienţilor 
cu diabet insipid a fost descrisă, iar principala 
problemă este legată de modul de administrare 
al desmopresinei (Christ-Cain, 2020). Cu toate 
acestea, nu s-a descris niciun caz de o astfel de 
asociere observabilă pe pubmed.gov (până la 
data redactării acestui material).

3.2. CONSIDERAŢII DE MANAGEMENT 
LA PACIENŢII CU O BOALĂ HIPOFIZARĂ 
PREEXISTENTĂ
În covid-19 pot apărea dezechilibre 
hidro-electrolitice ce rezultă din pierderi 
insensibile cauzate de febră mare și 
tahipnee, prin pierderi gastro-intestinale, 
cum ar fi vărsături și diaree, precum și 
prin incapacitatea de alimentare cu lichide 
adecvate din cauza nivelului de conștiinţă 
afectat. 

S-a documentat hipokaliemia, care a 
fost atribuită reglării în sus a RAAS prin 
degradarea ACE2 de către SARS-CoV-2, cu 
pierderi renale crescute de potasiu. Clinicienii 
trebuie să fie atenţi la posibilele dezechilibre 
electrolitice, care ar trebui dozate adecvat, iar 
dozele de corticosteroid sau de desmopresină 
administrate trebuie adaptate imediat. În 
cazul în care desmopresina intranazală nu 
poate fi administrată din cauza conștiinţei 
afectate, ea trebuie administrată într-o formă 
parenterală (iv/im). 

Pe baza dovezilor disponibile în prezent, 
pacienţii cu hiperprolactinemie preexistentă 
pot continua terapia cu agonistul receptorilor 
dopaminei (DRA), ca de exemplu cabergolina. 
La pacienţii cu hiperprolactinemie, nivelurile 
de prolactină nu trebuie măsurate pentru a 
evalua controlul bolii în timpul bolii acute. 
Este de remarcat faptul că pacienţii sub DRA 
care dezvoltă covid-19 sunt expuși riscului 
de interacţiune cu agenţii antiretrovirali 
lopinavir/ritonavir. Aceștia pot inhiba 
enzimele care metabolizează, în special 
bromcriptina (enzimele CYP3A4), și astfel 
pot crește nivelul plasmatic de bromocriptină. 
Despre cabergolină, pe care eu o folosesc 
preferenţial, nu există astfel de date. De altfel, 
cabergolina nu trece prin sistemul P450. 
De aceea, este de preferat administrarea de 
cabergolină și nu de bromcriptină! 

La pacienţii cu boală critică covid-19 care 
necesită vasopresoare, din pricina șocului 
septic, utilizarea derivaţilor adrenalinici 
(noradrenalină, adrenalină, dobutamină, 
dopamină), asociată cu un DRA, poate 
provoca vasospasm aditiv și, astfel, aceștia pot 
conduce la creșterea tensiunii arteriale. 

Prin urmare, este necesară foarte 
stricta monitorizare a DRA și întreruperea 
temporară a acestuia în cazul bolii virale 
severe. 

O discuţie interesantă este legată de 
asocierea clorochină-DRA. Aceasta pleacă 
de la faptul că s-a demonstrat că clorochina 
induce apoptoză celulară în tumorile 
hipofizare atunci când este utilizată în 
combinaţie cu cabergolina; studiile sunt 
experimentale (la animale). Nu se știe dacă 
clorochina interacţionează negativ cu DRA-
urile. Cu toate acestea, aceste efecte benefice 
sunt puţin probabil să fie observate în timpul 
expunerii scurte. 

Pacienţii care au început terapia cu un 
derivat de somatotrop (GH) trebuie să 
continue terapia cu aceeași doză. Unii au avut 
păreri invese: întreruperea terapiei cu GH la 
un pacient cu deficit de GH care a dezvoltat 
covid-19 a fost citată, fără o explicaţie logică.

4. Suprarenalele
4.1. EFECTELE SARS-COV-2 ASUPRA 
SUPRARENALELOR
Hormonii suprarenalelor sunt consideraţi 
hormoni esenţiali vieţii. Cortizolul menţine 
integritatea membranelor celulare, 
aldosteronul menţine homeostazia 
hidroelectrolitică, iar adrenalina este 
esenţială în reacţia de răspuns rapid la o 
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prezintă un risc crescut de apariţie a 
complicaţiilor altor sisteme și organe în 
timpul pandemiei covid-19. Acești pacienţi 
prezintă un risc crescut de mortalitate ca 
urmare a infecţiilor care declanșează o criză 
suprarenală. Acești pacienţi prezintă un 
risc crescut de infecţii, în special cele care 
implică tractul respirator inferior, parţial prin 
afectarea funcţiei naturale a celulelor ucigașe, 
menţinute active de, surprinzător, cortizol 
(cunoscut ca antilimfocitar). Deoarece 
infecţiile căilor respiratorii superioare s-au 
dovedit a fi cel mai frecvent eveniment 

agresiune. Lipsa acestor hormoni conduce 
la situaţii ameninţătoare de viaţă. Folosirea 
acestor hormoni este în prim-planul secţiilor 
de ATI. 

De aceea, studiul suprarenalelor în 
covid-19 a fost destul de consistent. Un grup 
german a arătat că amploarea afectării 
suprarenalelor este masivă (23%) și că 
afectarea este coroborativă cu evoluţia 
pacienţilor/pacientelor: cu cât suprarenala 
este mai infarctizată, cu atât evoluţia este 
mai gravă (Leyendecker, 2020). Diagnosticul 
a fost realizat imagistic, prin CT. În multe 
cazuri, se observă insuficienţă cortizolică 
biologică. 

Insuficienţa corticosuprarenaliană post 
covid-19 a fost și ea descrisă (Frankel, 2020). 
Ca de exemplu, la o pacientă de 66 de ani, cu 
hemoragie de suprarenală, tromboză de venă 
renală și sindrom fosfolipidic, care a reușit să 
treacă peste boală folosind glucocorticoizi și 
mineralocorticoizi.

4.2. ANALIZA MORFOPATOLOGICĂ
Studiile de autopsie în timpul epidemiei SARS-
1 au relevat necroză suprarenală, vasculita 
venelor mici ale medularei suprarenale 
și infiltrarea suprarenală cu monocite și 
limfocite, cauzată de SARS-CoV-1. Antigenele 
virale și secvenţa genomică a SARS-CoV-1 au 
fost demonstrate în glandele suprarenale. 

Mai multe studii de morfopatologie 
efectuate post-deces la pacienţii covid-19 
au arătat modificări importante la 
nivelul suprarenalelor (vezi mai departe). 
Altele nu au observat modificări și nici 
prezenţa virusului la nivelul celulelor 
corticosuprarenalelor (nr = 2, Sekulic, 2020). 

Într-o cercetare, autori ruși (Zinserling, 
2020) descriu limfocite CD3+ și CD8+ în 
infiltratul perivascular corticosuprarenal. 
În alt studiu, cercetători brazilieni (Freire 
Santana, 2020) observă modificări la 46% 
dintre decedaţii investigaţi (nr = 28). 7/12 
au prezentat necroză, generată ischemic, 
4/12 au prezentat degenerare lipidică 
corticosuprarenală, 2/12 au prezentat 
hemoragie și 1/12 a prezentat adrenalită 
focală (Figura 6). Autorii americani 
(Barton, 2020) nu constată modificări nici în 
suprarenale, nici în tiroidă și nici în hipofiză.

4.3. COVID-19 ȘI INSUFICIENŢA 
SUPRARENALĂ PREEXISTENTĂ
Apare evident că pacienţii cu insuficienţă 
suprarenală primară (boală Addison) sau 
secundară (de cauză hipofizară) preexistentă 

Figura 6. Leziuni de suprarenale la necropsia pacienților decedați de covid-19 (sursa: Freire 
Santana, 2020)
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precipitant pentru crizele suprarenale, se 
recomandă măsuri de prevenire extrem de 
categorice. 

Afectarea digestivă poate fi importantă, 
dacă apare diaree sau vomă, fie primar, fie în 
contextul febrei crescute din infecţia virală. 

Dacă sunt internaţi cu pneumonie, 
pacienţii trebuie monitorizaţi îndeaproape 
pentru a detecta caracteristicile insuficienţei 
suprarenale acute, precum sincopă, vărsături, 
hipotensiune și dezechilibrele electrolitice, 
inclusiv hiperkaliemie, hiponatremie și 
hipoglicemie. 

La acești pacienţi, administrarea de steroizi 
în doze fiziologice, de obicei cu hidrocortizon 
sau prednison, necesită continuare fără 
întrerupere. Se afirmă că astfel de pacienţi 
ar trebui să aibă/posede un “card de urgenţă 
– administrare steroid” și o brăţară cu detalii 
despre dozarea hidrocortizonului în timpul 
unei infecţii (în alte ţări, cu alte posibilităţi). 
De remarcat că ghidurile standard sugerează 
dublarea dozei obișnuite de steroizi în cazul 
unei infecţii ușoare până la moderate. În 
plus, trebuie considerată și modificarea 
administrării medicamenttului, de la per 
orem la injecţie. 

De exemplu, dozele de hidrocortizon per 
orem pot fi de 20 mg de 4 ori pe zi. Dozele 
de prednison pot crește de la 5 la 15 mg 
pe zi. Dar trebuie menţionat că doza de 
medicament și tipul de medicament trebuie 
personalizate pentru fiecare pacient. Este 
posibil ca pacienţii asimptomatici covid-19 
să nu aibă nevoie să își mărească doza de 
rutină. În aceste situaţii, medicii de boli 
infecţioase, unde pot ajunge pacienţii, trebuie 
să colaboreze cu endocrinologul pacientului. 

În caz de pneumonie covid severă asociată 
insuficienţei cortizolice se administrează 
intravenos hemisuccinat de hidrocortizon 
până la doze de chiar 3 grame per 24 ore! 1 g 
de hemisuccinat este conţinut în 40 de fiole! 

Evident, se administrează și fluidele 
corespunzătoare.

4.4. COVID-19 ȘI INSUFICIENŢA 
CORTICOSTEROIDĂ DEPENDENTĂ DE O 
BOALĂ CRITICĂ
De obicei, orice afecţiune stresantă, inclusiv 
infecţiile, au ca rezultat activarea axei HPA 
cu secreţie crescută de corticosteroizi pentru 
optimizarea răspunsului la stres. Cel mai 
puternic activator al axei HPA sunt hipoxia, 
hipotensiunea și sepsisul. La unii pacienţi cu 
boală critică sau sepsis, acest răspuns poate 
fi inadecvat din cauza secreţiei de cortizol 

afectată sau a rezistenţei la cortizol cauzată 
de anomalii ale receptorilor glucocorticoizi. 
Situaţia clinică a fost descrisă drept 
“insuficienţă corticosteroidă legată de boală 
critică” (CIRCI). 

Apariţia CIRCI în timpul unei infecţii este 
asociată cu markeri inflamatori crescuţi 
și anomalii ale indicatorilor de coagulare. 
Ca o caracteristică, acești pacienţi prezintă 
și o ședere prelungită în secţiile de terapie 
intensivă. CIRCI ar trebui să fie luată în 
considerare la toţi pacienţii cu boală critică 
asociată cu covid-19 care au hipotensiune 
refractară la terapie cu lichide și vasopresoare 
uzuale. Deși mai puţin frecvente, acești 
pacienţi pot prezenta, de asemenea, 
hiperkaliemie, hiponatremie și hipoglicemie. 

Pe baza dovezilor disponibile, un cortizol 
seric mai mic de 275 nmol/L (10 µg/dL) sau 
o creștere a cortizolului seric cu mai puţin 
de 248 nmol/L (9 µg/dL) după 1 oră după 
injectarea de 250 µg de ACTH (exemplu, 
cosyntropinR/synacthenR/cothrosynR) poate 
fi utilizat pentru a diagnostica CIRCI. În 
context, este important de știut că testul de 
stimulare cu ACTH poate avea o sensibilitate 
scăzută la pacienţii cu boli critice și de aceea 
poate fi dificil de interpretat. 

Evident, dozele de medicament 
administrate trebuie să fie corelative cu 
deficitul diagnosticat. Administrarea dozelor 
mari trebuie limitată la 2-3 zile, cu reducerea 
treptată și controlată a dozelor. De asemenea, 
trebuie considerate și posibilele interacţiuni 
medicamentoase. De exemplu, se știe că 
ritonavirul inhibă citocromul P4503A și, 
prin urmare, crește timpul de înjumătăţire 
al corticoizilor. Este de remarcat faptul că, în 
urma unei furtuni de citokine, poate exista 
“epuizare” imună, iar corticosteroizii pot 
conduce și mai mult la scăderea limfocitelor, 
cu efecte negative.

4.5. COVID-19 ȘI SINDROMUL CUSHING
Până în acest moment (al redactării 
materialului) nu a fost publicat niciun articol 
pe pubmed.gov cu asocierea covid-Cushing. 
11 articole sunt selectate prin cuvintele cheie 
covid, cushing syndrome, dar ele discută 
despre potenţialele abordări ale bolnavilor cu 
sindrom/boală Cushing care se îmbolnăvesc 
cu SARS-CoV-2. 

S-a pus problema ca nu cumva pacienţii 
cu sindrom Cushing (CS) să fie neadecvat 
îngrijiţi fie prin întârzieri în evaluarea 
diagnosticului și managementul chirurgical, 
precum și prin posibilele întreruperi în 
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trebuie adecvat interpretate, și nu ca evoluţie 
a tumorii de suprarenală.

4.7. ROLUL TRATAMENTELOR 
CORTICOIDE ÎN SUSŢINEREA VIEŢII
Datele mai vechi din SARS-1 și MERS au 
adus rezultate contradictorii: în timpul 
epidemiilor SARS și MERS, tratamentul 
farmacologic cu glucocorticoizi a 
prezentat numeroase efecte adverse, astfel 
că OMS nu a recomandat aceste tratamente 
atunci. 

Nici în covid-19 primele încercări nu 
au fost validate, deși numeroase grupuri 
au administrat în ATI glucocorticoizi. 
Controverse pe seama folosirii sau nefolosirii 
corticoizilor în cazurile grave de covid-19 au 
împărţit lumea medicală. Cu toate acestea, 
date extrem de recente, obţinute prin trialuri 
randomizate, precum și meta-analize pe 
această problemă au arătat fără dubiu că 
administrarea de minim 10 mg pe zi de 
dexametazonă în perfuzie crește speranţa 
de viaţă și scade timpul alocat ventilaţiei 
mecanice la astfel de pacienţi (detalii în 
Prescott, 2020). 

Ultimele dovezi sunt însă fără niciun 
dubiu: hidrocortizonul și, mai ales, 
dexametazona sunt printre cele mai eficace 
tratamente în cazurile grave. Detalii pot fi 
citite în comentariile lui Prescott (2020), 
bazate pe 3 trialuri și o meta-analiză OMS. 
Dexametazona a scăzut la jumătate numărul 
deceselor, atât în cazurile grave, cât și în toate 
cazurile (Prado, 2020): 1621 vs 3205, și 981 
vs 1916 (Figura 7).

furnizarea continuă de medicamente 
din timpul pandemiei covid-19, cu 
consecinţedezastruoase. Astfel, este 
imperativ pentru echipele care gestionează 
acești pacienţi de a identifica și aborda aceste 
probleme. 

În orice caz, complicaţiile metabolice și de 
altă natură asociate cu CS sunt susceptibile 
de a duce la un prognostic slab. Diabetul și 
hipertensiunea arterială, observate în mod 
caracteristic în CS, au fost identificate ca fiind 
factori de prognostic prost pentru evoluţia 
covid-19, independent de vârstă, și acest lucru 
poate contribui la mortalitatea pacienţilor 
cu CS. Acești pacienţi pot fi susceptibili la 
pneumonie severă cu infecţii bacteriene 
secundare din modificări ale numărului și 
funcţiei de globule albe din sânge, limfocite 
reduse cu scăderea raportului CD4/CD8 
(helper/supresor) și acţiune redusă a celulelor 
ucigașe naturale secundare excesului de 
glucocorticoizi. 

Pentru posibila asociere CS-covid 
(încă nedescrisă) se discută despre 
potenţiala situaţie extrem de negativă în 
care ar putea fi observată coagulopatia 
asociată cu dimerul D crescut (deja descrisă 
ca atare în covid-19). Este bine cunoscută 
evoluţia pacienţilor cu CS cu producţie 
crescută de fibrinogen, factor VIII și factor 
von Willebrand; împreună cu fibrinoliza 
asociată, acestea produc în CS o stare pro-
trombotică importantă. Acest risc ar putea fi 
agravat dacă pacientul este infectat cu SARS-
CoV-2. În această situaţie se discută despre 
administrarea de heparină profilactică, 
prin administrarea de analogi cu greutate 
moleculară mică. 

În plus, în CS hipokaliemia poate fi mai 
severă, deoarece acești pacienţi au deja 
depleţie de potasiu, indusă de corticosteroizi.

4.6. COVID-19, FEOCROMOCITOMUL ȘI 
PARAGANGLIOMUL
Până în acest moment, nu s-au publicat 
cazuri de asociere feocromocitom-covid 19. 
Ca și pentru sindromul Cushing, bibliografia 
consultată prezintă numai principii de 
abordare a posibilităţii asocierii: urmărirea 
regulată a celor deja diagnosticaţi poate 
întârzia și există riscul ca terapia să nu fie 
disponibilă la indicaţia specifică (de exemplu, 
chirurgicală). 

În cazul asocierii bolilor, este posibil ca 
metanefrinele plasmatice și urinare să fie 
crescute, inclusiv prin răspunsul la stresul 
asociat. De aceea, se consideră că aceste date 

Figura 7. Efectul favorabil al dexametazonei asupra mortalității din covid-19  
(sursa: Prado, 2020)
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5. Tiroida
5.1. AFECTAREA TIROIDIANĂ ÎN SARS-
COV-2
5.1.1. LEZIUNI MORFOPATOLOGICE
Cercetarea necroptică a tiroidelor pacienţilor 
decedaţi în covid-19 a relevat tiroidită 
infiltrativă la 22% dintre pacienţi (Harley, 
2020). Autorii afirmă că această infiltraţie 
este “cronică”, fără să mai afirme apoi dacă 
face parte din afectarea de tip autoimun 
a tiroidei acelor pacienţi, știut fiind că 
inflamaţia cronică a tiroidei aparţine tiroiditei 
Hashimoto. La aceste cazuri, nu s-a observat 
suprarenalită (vezi ante). 

În alte cazuri urmate de deces, unde s-a 
efectuat necropsia și analiza morfopatologică 
a tiroidei, s-a observat distrugerea epiteliilor 
foliculare și exfolierea celulelor epiteliale. Au 
existat, de asemenea, dovezi ale distrugerii 
celulelor parafoliculare, producătoare de 
calcitonină. Într-un alt studiu s-a descris 
deformarea, creșterea și distrofia celulelor 
foliculare, precum și reducerea cantităţii de 
tiroglobulină din celulele epiteliale foliculare. 

Este de observat că analiza resturilor 
genetice ale SARS-CoV-1 au fost găsite în 
tiroide ale pacienţilor decedaţi în epidemia de 
acum mai bine de 10 ani.

5.1.2. MODIFICĂRI FUNCŢIONALE
Cercetări mai vechi privind testele funcţiei 
tiroidiene la pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-1 
au arătat scăderea free-T3 și free-T4 la 94% 
și respectiv 46% dintre pacienţi. Nivelurile 
serice de TSH au fost, de asemenea, scăzute la 
acești pacienţi, astfel că diagnosticul clasic de 
hipotiroidism nu a putut fi susţinut. Dar, tot 
clasic, apare evident că acești pacienţi au avut 
hipotiroidism cuaternar (vezi în Pereţianu, 
2020), sau ceea ce se mai numește euthyroid 
sick syndrome. Unii au propus o formă de 
hipotiroidism secundar, adică de cauză 
hipofizară, fără să aducă date suplimentare 
pentru susţinerea acestui diagnostic. 

Într-un studiu recent, din 61 de 
pacienţi cu SARS-CoV-2, 2 pacienţi au fost 
identificaţi ca având hipertiroidism subclinic 
(numit de unii “tirotoxicoză” subclinică), 
3 au avut hipotiroidism central (probabil 
hipofizar) și 1 a avut hipotiroidism primar cu 
autoanticorpi antitiroidieni pozitivi. Gradul de 
tulburare hormonală și caracteristicile clinice 
nu au fost descrise. De asemenea, nu este clar 
dacă afecţiunea tiroidiană era anterioară celei 
virale sau ca urmare a acesteia! 

Un alt studiu recent din Milano (Lania, 
2020) a identificat o boală tiroidiană la 25,7% 

Figura 8. Monodeiodinarea tiroxinei. Spre 
stânga se activează 5’ monodeiodinaza. Se 
obține 3,5,3’-T3, care este T3 normal, uzual, 
care se dozează prin T-T3 sau F-T3. Spre 
dreapta se activează 5 monodeiodinaza. 
Se obține reverse-T3, adică 3,3’,5’-T3. 
Fenomenul blochează hipercatabolismul 
T3-dependent observabil în sindroamele 
bolilor cu acutizare. Această stare clinică se 
numește euthyroid sick syndrome.

dintre pacienţii cu Covid-19 (nr = 287). 
Dintre acești 25%, 20% au fost hipertiroidieni, 
surprinzător (!), și 5% hipotiroidieni. Pacienţii 
hipertiroidieni au avut IL-6 crescută. Din 
abstractul articolului nu rezultă dacă pacienţii 
erau bolnavi cu boala tiroidiană anterior 
îmbolnăvirii și cu covid. Autorii sugerează că 
IL-6 ar avea un rol important în generarea 
hipertiroidismului. Nu am avut acces la datele 
legate de anticorpii antitiroidieni. 

Prin urmare, nu este clar ce aveau pacienţii: 
hipotiroidism primar nediagnosticat anterior, 
hipotiroidism central tranzitoriu, euthyroid 
sick syndrome? Toate sunt posibilităţi care ar 
trebui luate în considerare. 

Cel mai important, din punct de vedere al 
abordării terapeutice, este de a decela dacă 
bolnavul are euthyroid sick syndrome. Acest 
sindrom apare cu hipotiroidism biologic 
dar cu sindrom hipercatabolic, caracteristic 
hipertiroidismului. El este de fapt un 
mecanism de protecţie celular împotriva 
stărilor de șoc sau de evoluţie a unei boli în faza 
critică. O astfel de evoluţie presupune stres, 
consum proteic masiv, pierderea capacităţii de 
apărare. Celulele organismului reacţionează 
prin scăderea efectului unui hormon puternic 
catabolic, și anume tiroxina! Tratamentul 
hormonal al unei astfel de situaţii este, 
surprinzător, cu glucocorticoizi! Atenţie, nu se 
administrează tiroxină sau triiodotironină! 

Mecanismul presupune conversia aberantă 
a tiroxinei spre reverse-T3 și nu T3, așa cum 
în mod obișnuit se produce. Mecanismul 
presupune activarea unei monodeiodinaze 
diferite de cea clasică (Figura 8).

Este interesant a aprecia care este măsura 
acestui mecanism, atunci când TSH scade, 
în condiţia asocierii la pacienţii cu covid-19. 
Scăderea TSH poate fi și ea mecanism de 
protecţie; scăderea TSH duce la scăderea T4 
și la scăderea subsecventă a T3. Dar scăderea 
TSH poate fi semn biologic de afectare 
hipofizară! 
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(Spania, Italia, Franţa, UK, Germania), 
există zeci de levotiroxine (exemple: 
Thyro-4R, ThyrohormoneR, L-ThyroxinR, 
LevothyroxR, ElthroxinR, SynthroidR). 
Multe dintre aceste medicamente pot fi 
procurate și online. Dar cel mai important 
este că pe piaţa românească a apărut tiroxina 
soluţie. Medicamentul este mult mai rapid 
absorbabil, este mai bine tolerat și astfel 
este mai eficace. Se găsește sub formă de 
Accu-thyroxR, flacoane de 100 ug/5ml. Sunt 
surprins că medicii colegi nu recomandă 
acest preparat și schimbarea eternului 
“eutirox”. 

Nu există dovezi clare cu privire la 
asociarea unei boli tiroidiene și covid-19 la 
pacienţii sub tratament cu imunosupresoare 
și o boală oculară autoimună legată de tiroidă 
(așa-numita oftalmopatie Graves). Cu toate 
acestea, pacienţii care iau glucocorticoizi și 
micofenolat de mofetil pentru această formă 
de boală (cu exoftalmie) trebuie să respecte în 
special măsurile de distanţare fizico-socială 
și de control al infecţiilor din cauza riscului 
potenţial de complicaţii. 

Managementul nodulilor tiroidieni și 
al cancerului tiroidian poate fi considerat 
ca extrem de conservator: nu este nevoie 
de nicio intervenţie, nici terapeutică și 
nici diagnostică. În această perioadă, s-a 
recomandat amânarea oricăror proceduri 
de diagnostic imagistic, precum și a oricăror 
proceduri de reducţie, fie ele chirurgicale 
sau izotopice (Vrachimis, 2020). Cancerul 
tiroidian actual nu mai este o urgenţă. Sunt 
excepţional de rare cazurile de necesitate de 
intervenţie pentru creșterea bruscă a masei 
tumorale la nivelul gâtului.

5.3. TIROIDITA VIRALĂ CU SARS-COV-2
Așa cum există tiroidite cu tot felul de viruși, 
descrise ca tiroidite subacute, așa a fost 

Din punct de vedere practic, este greu 
de diagnosticat astfel de subtilităţi, mai ales la 
pacienţi care au alte probleme grave, vitale, și 
la care colegii nu au timp și, de fapt, nici motiv 
să reflecteze! Principalul gest de mangement 
este de a nu administra hormoni tiroidieni 
dacă nu este cazul. 

Un ultim studiu de meta-analiză arată că 
3% dintre pacienţii cu covid-19 aveau înainte 
de diagnosticarea cu boală virală o afecţiune 
tiroidiană (Hiriyanto, 2020). Prevalenţa de 
3% este extrem de mare faţă de cea de 1% în 
mod curent în populaţie (Pereţianu, 2020), 
sugerând că pacienţii cu o boală tiroidiană se 
îmbolnăvesc mai frecvent decât alţi pacienţi și 
cu virusul SARS-CoV-2.

5.2. CONSIDERAŢII LEGATE DE 
MANAGEMENTUL AFECŢIUNILOR 
TIROIDIENE PREEXISTENTE
Dacă sunt infectaţi cu covid-19, pacienţii 
cu hipotiroidism central și hipotiroidism 
primar trebuie recomandat să continue 
aceeași doză sau doze mai mari de tiroxină, 
în funcţie de contextul clinic. La pacienţii 
trataţi cu medicamente antitiroidiene, de 
tipul metimazol și cabimazol, trebuie să 
existe prudenţă suplimentară din cauza 
posibilităţii ca aceste medicamente să 
producă neutropenie sau agranulocitoză la 
niște pacienţi deja în limfopenie. 

Și pentru acești pacienţi s-a pus problema 
accesului la medicamente. Problematica mai 
importantă clinic este pentru inexistenţa 
tratamentului cu antitiroidiene. În acest caz, 
este de recomandat reducerea la jumătate a 
dozei, pentru a prelungi administrarea până 
în momentul procurării medicamentului. 
În această perioadă, nu se pune problema 
intervenţiilor reductive tiroidiene, fie 
chirurgical, fie izotopic. Dacă apar 
manifestări de hiper-adrenalism, atunci se 
poate asocia un betablocant, de preferat cu 
spectru larg, precum propranololul. 

La noi, în această perioadă, s-a pus 
problema inexistenţei pe piaţă a levotiroxinei 
sub formă de tablete, sub forma compusului 
cunoscut ca EuthyroxR. Aici, am de făcut 
unele comentarii, legat de mai ales de 
incapacitatea colegilor de a trece peste 
numele comercial. Mulţi pacienţi în 
substituţie cu tiroxină nu știu că sunt în 
substituţie cu tiroxină/levotiroxonă, ci cu 
“eutirox”. Sună foarte eu... ropean. Dar, pe 
piaţă, și mai ales pentru cei care călătoresc 
vara spre plaje sudice (Bulgaria, Grecia, 
Turcia, Cipru, Israel) sau prin vestul Europei 

Figura 9. Legarea SARS-CoV-2 de ACE2 în insulele pancreatice (sursa: Drucker, 2020)
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descris și un caz de tiroidită virală declanșată 
de SARS-CoV-2 (Brancatela, 2020).

6. Pancreasul
Printre factorii consideraţi de agravare a 
evoluţiei în covid-19, la loc de cinste se găsește 
diabetul zaharat. Și cum pancreasul secretă 
cei mai mulţi hormoni pentru homeostazia 
glicemică, devine evident rolul pacreasului 
în patogenia diferitelor forme evolutive de 
covid-19.

6.1. AFECTAREA PANCREATICĂ ÎN 
INFECŢIA CU SARS-COV-2
ACE2 se exprimă în celulele pancreatice. Un 
studiu pe animale și un studiu postmortem 
printre decesele prin SARS-1 au arătat că 
ACE2 este exprimată în insule mai degrabă 
decât în pancreasul exocrin, mai ales în 
celulele β, secretante de insulină, și δ, 
secretante de somatostatină, spre deosebire 
de celulele α, secretante de glucagon. Spre 
deosebire de SARS-1, SARS-CoV-2 pare a nu 
se lega de celulele insulare beta (Drucker, 
2020), cele secretante de insulină (Figura 9).

Deși ACE2 nu este puternic expresionată 
în celulele beta, totuși afectarea acestora este 
importantă. Acest fapt se datorează creșterii 
expresiei enzimei care activează proteina 
Spike a virusului (Drucker, 2020, vezi și 
Figura 5). 

Leziuni pancreatice (degenerescenţă 
hidropică, degenerescenţă grasă și proliferare 
interstiţială) au fost demonstrate în unele 
studii post-mortem, dar nu în toate. În mod 
similar, materialul viral SARS-CoV-1 a fost 
găsit în celulele pancreatice din unele, dar 
nu toate studiile post-mortem pe problemă 
(Somasundaram, 2020). 

Se știe că infecţiile virale generează 
diabet de tip 1 prin declanșarea producerii 
de anticorpi cu reactivitate încrucișată, ca 
rezultat al mimării moleculare sau prin 
activarea celulelor T cu reacţie încrucișată. 
Deși acest lucru este bine cunoscut la 
viruși precum enterovirus, virus gripal, 
citomegalovirus, rotavirus și infecţiile cu 
virusul coxsackie, niciodată (până acum) 
fenomenul mimării nu a fost descris cu 
infecţiile cu coronavirus. 

Leziunile de pancreatită au fost observate 
la 25% dintre cazuri (Hanley, 2020). 
Alt grup a publicat numai 1-2% leziuni 
pancreatice în cazul pacienţilor cu forme 
ne-severe și 17% la cei cu forme severe (Liu, 
2020), fără să explice cum a făcut analiza 
morfopatologică (!).

6.2. DIABETUL ZAHARAT ȘI 
HOMEOSTAZIA GLUCOZEI
La începutul pandemiei, dovezile privind 
diabetul zaharat și gravitatea acestuia la 
pacienţii covid-19 au fost indirecte, provenind 
din studiile asupra SARS-CoV-1 din epidemia 
de acum 10 ani. În timpul epidemiei SARS-
1, din 39 de pacienţi nondiabetici trataţi 
cu nonglucocorticoizi, 20 au dezvoltat 
hiperglicemie a jeune, la peste 7 mmol/L, 
începând cu a treia zi de spitalizare. După 
2 săptămâni glicemia a revenit la normal 
la majoritatea, și numai circa 3% au 
dezvoltat diabet zaharat 3 ani mai târziu 
(Somasundaram, 2020). 

Ulterior, datele s-au adunat și s-a observat 
că prevalenţa diabetului zaharat în covid-19 
a fost extrem de mare: 15%, în medie, 21% 
în USA (Hussain, 2020). În plus, evidenţele 
multiple (peste 675 de rezultate la cuvintele 
cheie covid, diabetes mellitus, pe pubmed.gov
pe 7 septembrie 2020) arată prevalenţe mari 
printre cazurile grave și decese la pacienţii 
cu diabet. Se observă că diabetul de tip 1 are 
o evoluţie mai gravă faţă de diabetul de tip 2 
(Figura 10). Dar nu este clar dacă evoluţia 
agravantă este legată de forma clinică sau de 
nivelul glicemiei!

Printre factorii patogenici favorizanţi, s-a 
propus că hiperglicemia scade răspunsul 

Figura 10. Mortalitatea de covid-19 asociată cu diabetul zaharat în Anglia 
(sursa: Drucker, 2020)
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a devenit observabilă odată cu 
pătrunderea virusului în Italia, și apoi 
în SUA. Explicaţia derivă din prevalenţa 
obezităţii în Europa vs Asia: China = 
5%, Italia = 10%, SUA = 40% (Rottoli, 
2020). În momentul în care a devenit 
evident că obezitatea este factor de risc 
pentru covid-19, problema s-a pus care 
este limita de index de masă corporală 
(body mass index, BMI) de la care 
situaţia evolutivă devine gravă. Sau, 
cu alte cuvinte, care este cut-off-ul de la care 
se consideră că greutatea are un impact 
asupra riscului de agravare a covid-19? 
(Figura 12 și Figura 13).

Datele Spitalului din Bologna, Italia, arată 
astfel (Figura 13) (Rottoli, 2020): 
 riscul pentru insuficienţa respiratorie 

este de 2,6 ori mai mare la BMI între 30-35 și 
de 3,66 ori la BMI > 35;
 riscul de internare la ATI este de 6,23 de 

ori mai mare dacă BMI este între 30-35 și de 
7,91 ori dacă BMI > 35;
 riscul de deces este de 1,7 ori mai mare 

la BMI între 30-35 și de 12,3 (!) ori mai mare 
la BMI > 35.

imun înnăscut (Pal, 2020). Prin faptul că 
prevalenţa cazurilor grave se observă și 
în obezitate, și rezistenţa la insulină a fost 
incriminată, precum și hipokaliemia, factor 
de agravare al deficitului de control glicemic 
(Pal, 2020). 

De fapt, se poate descrie un cerc vicios 
între covid-19 și diabet: diabetul agravează 
covid-ul, iar covid-ul agravează diabetul 
(Figura 11).

Un element important în relaţia 
diabet-covid este dată de medicaţia 
anti-covid folosită. Numeroasele 
medicamente, antivirale, antiinflamatorii, 
antibiotice, pot modifica profilul glicemic 
(Tabelul 3).

6.3. PANCREATITA
Pancreatita a fost citată în exrem de 
multe cazuri cu covid-19. La cuvintele 
cheie covid, panceratitis pe pubmed.
gov sunt citate 190 de rezultate. Spre 
deosebire, nu au fost descrise evenimente 
de pancreatită în timpul epidemiilor SARS-
CoV-1 sau MERS-CoV atribuibile infecţiei 
virale. 

Nu este sigur dacă leziunea pancreatică 
ușoară a fost rezultatul invaziei virale directe 
sau răspunsul inflamator sistemic. Cu toate 
acestea, este important de recunoscut 
pancreatita, deoarece aceasta în sine poate 
determina ARDS (Acute respiratory distress 
syndrome) din covid-19. 

S-au citat valori astronomice ale lipazei, 
de până la 10 255 ukat/L într-un caz recurent 
(Cheung, 2020). 

Interesant este că anumite cazuri pot 
fi tratate cu glucocorticoizi. Aceste cazuri 
au fost considerate ca autoimune (Liaquat, 
2020).

6.4. OBEZITATEA
Am introdus la subcapitolul despre 
pancreas obezitatea, pentru că legătura 
este importantă și patogenică: insulina este 
o componentă importantă în obezitate. 
În obezitate există hiperinsulinemie cu 
hipoinsulinism! Terminologia colocvială 
este “rezistenţă la insulină”, o problemă 
endocrinologică secundară unei situaţii 
clinice. 

În pandemia de covid-19, 
obezitatea a devenit factor de risc 
pentru formele agresive/severe, cu 
timpul. La început, mai ales asiaticii 
(chinezii, sud-coreenii, japonezii) nu 
s-au sesizat (Rottoli, 2020). Situaţia 

Medicament Efect asupra glicemiei
Glucocorticoizi Crește glicemia
Lopinavir/Ritonavir Nu are efect, crește lipidemia
Darunavir/Cobicistat Câteodată hiperglicemie

Remdesivir Crește glicemia la 7%, dar în studiu 
randomizat crește și la placebo

Interferon (beta) Poate precipita un diabet de tip 1 prin autoimunitate
Clorochină/hidroxiclorochină Ameliorează profilul glicemic și HbA1C
Azitromicina Crește glicemia la diabetici
Camostat mesilat Scade glicemia la insulino-dependenți
Tocilizumab Scade glicemia la cei cu poliartrită reumatoidă
Plasma Efect încă neobservabil, probabil fără efect

Tabelul 3. Modificări ale glicemiei post 
medicamente anti-covid-19 (sursa: Pal, 2020)

Figura 11. Relații Diabet zaharat – Covid-19 (sursa: Pal, 2020).
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Grupul italian se apleacă cu precădere 
asupra vârstelor mai înaintate. Dar riscul 
evoluţiei agravante a covid-19 asociat 
cu obezitatea a fost descris și la pacienţii 
tineri internaţi la Harvard, Boston, SUA 
(Cunningham, 2020). Riscul de deces între 
20-35 de ani a fost în obezitatea morbidă de 
2,3. 

Cercetătorii caută acum să înţeleagă care 
sunt mecanismle care stau la baza unor astfel 
de observaţii. Cea mai directă explicaţie ar 
fi că obezitatea în sine este o situaţie clinică 
cu multiple fenomene inflamatorii. Acestea 
derivă din faptul că ţesutul adipos în sine este 
secretant de limfochine și citokine (detalii în 
Pereţianu, 2009). Fenomenul se poate încadra 
în “furtuna citokinică” descrisă pentru 
covid-19.

7. Paratiroida
Nu s-au publicat cazuri de asociere covid-
boală paratiroidiană. Cele 9 articole citate 
la cuvintele cheie covid, parathyroid de pe 
pubmed.gov discută despre cum ar trebui 
realizată o operaţie de paratiroide, dacă ea 
ajunge să fie indicată și urgentă. 

Unele studii analizează calcemia și 
sugerează că hipocalcemia sub 2 mmol/l (8 
mg/dl) este factor de agravare a evoluţiei 
covid-19 (Sun, 2020), deși nu există dovezi că 
hiper- sau hipoparatiroidismul primar sunt 
factori de risc pentru covid-19. 

Mai precauţi trebuie să fie colegii cu 
pacienţi cu insuficienţă renală, care au asociat 
și hiperparatiroidismul secundar, dar nu din 
cauza acestuia din urmă, ci din cauza funcţiei 
renale alterate.

Figura 13. Riscul de 
agravare în covid-19 
corelat cu obezitatea 
(sursa: Rottoli, 2020)

Figura 12. Obezitatea, ca 
factor de risc în covid-19 
(sursa: Drucker, 2020)
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înnăscute și adaptative. Datele sunt obţinute 
experimental, nu prin studii clinice. Cu 
toate acestea, în tuberculoză s-a arătat că 
suplimentarea cu vitamină D poate reduce 
timpul de tratament. 

Tratamentul cu vitamina D pare să inhibe 
răspunsul T-helper-1 și să reducă nivelurile 
serice de citokine pro-inflamatorii TNF-α și 
IFN-γ. Vitamina D și 1,25 (OH)2D (hormonul 
D) induc producerea de citokine Th2, care 
sunt antiinflamatoare.

8.2. DEFICITUL DE HORMON D ȘI 
COVID-19
S-a arătat (vezi în Somasundaram, 2020) 
că deficienţa de vitamina D este o problemă 
frecventă la pacienţii cu ARDS. Lipsa ei 
ar duce la inflamaţie în celulele epiteliale 
alveolare. 

În infecţia cu SARS-CoV-2 apare evidentă 
creșterea nivelului de citokine din celulele 
Th2 (de exemplu, IL-4, IL-10), care suprimă 
inflamaţia. În plus, nivelurile crescute 
de citokine proinflamatorii (IL1B, IFN-γ, 
IP10 și MCP1) au fost găsite la pacienţii cu 
Covid-19. Toate acestea au fost puse de unii 
autori pe seama scăderii vitaminei D (vezi 
în Somasundaram, 2020), ceea ce ni se pare 
exagerat și încă nedemonstrat. 

Cu toate acestea, unii afirmă că vitamina 
D poate juca un rol în reducerea inflamaţiei 
în covid-19 prin creșterea citokinelor 
antiinflamatorii și reducerea citokinelor 
pro-inflamatorii (Figura 14). 

S-a mai speculat că vitamina D ar juca 
un rol în modularea virulenţei SARS-CoV-2, 
prin extrapolări știinţifice, dar empirice. 
S-a demonstrat că tratamentul deficitului 
de vitamina D duce la reducerea expresiei 
din DPP4/CD26, S-a arătat că SARS-CoV-2 
interacţionează prin proteina spike (S) cu 
celulele umane DPP4/CD26 uman. Dar 
cercetarea demostrează efectul vitaminei 
D în hepatită, nu în covid-19 (detalii în 
Somasundaram, 2020). 

Aceste mecanisme (Figura 14) sugerează 
astfel că tratamentul deficitului de vitamină 
D poate fi de beneficiu în prevenirea și 
tratamentul infecţiei covid-19. 

Unii extrapolează datele de la gripa 
sezonieră, care crește iarna, cu cele de la 
covid-ul cu prevalenţă crescută în primăvara 
lui 2020, sugerând că de vină ar fi lipsa de 
vitamină D prin lipsa de expunere la soare 
(Grant, 2020). Autorii, care își publică 
articolul în aprilie, nu au știut și nici nu 
au putut presupune că exact vara și după 

7.1. CONSIDERAŢII DE MANAGEMENT 
AL UNEI BOLI PARATIROIDIENE 
PREEXISTENTE
Numai ca discuţie teoretică s-a propus 
ca disponibilitatea suplimentelor de 
calciu să fie asigurată pentru pacienţii 
cu hipoparatiroidism pentru a preveni 
complicaţiile hipocalcemiei care pun viaţa în 
pericol (Somasundaram, 2020). Pacienţii cu 
hipoparatiroidism ar trebui să aibă acces la 
furnizorul lor de servicii endocrine dacă 
dezvoltă simptome de hipocalcemie, iar 
sfaturile privind tratamentul trebuie date pe 
baza simptomelor și semnelor, în așteptarea 
confirmării de laborator a hipocalcemiei. 

Pentru pacienţii cu hiperparatiroidism 
care așteaptă intervenţia chirurgicală, 
momentul intervenţiei chirurgicale 
paratiroidiene trebuie luat în considerare 
pe baza profilului de risc al pacienţilor și a 
disponibilităţii instalaţiilor chirurgicale. 

Deoarece tratamentul covid-19 poate 
implica medicamente care pot provoca 
prelungirea intervalului QT, cum ar 
fi clorochina/hidroxiclorochina și 
azitromicina, trebuie să se acorde atenţie 
optimizării nivelurilor de calciu înainte 
de a începe tratamentul cu acești agenţi 
(detalii în Somasundaram, 2020). În mod 
similar, hipomagneziemia trebuie corectată 
pentru metabolizarea optimă a calciului și a 
vitaminei D și pentru a preveni prelungirea 
intervalului QT.

8. Vitamina D și hormonul D
8.1. SCURTĂ TERMINOLOGIE 
FIZIOLOGICĂ
Vitamina D s-a dovedit a nu fi o vitamină, 
ci un prohormon. Ea se formează în piele 
prin scindarea colesterolului și formarea 
colecalciferolului. Apoi, acesta are 2 treceri 
hidroxilante prin ficat (în poziţia 25) și 
rinichi (în poziţia 1) și devine calcitriol. 
Acesta este un hormon care a fost denumit 
Hormonul D. De fapt, acţiunea este realizată 
de hormonul D, nu de vitamina D, la nivelul 
intestinului, unde stimulează celulele care 
extrag calciul din alimentaţie. De aceea, 
oriunde apare termenul “vitamina D” a se citi 
“hormonul D”. 

Vitamina D joacă un rol important în 
sistemul imunitar. Se crede că reduce 
riscul de infectare cu viruși. Mecanismele 
par multiple. De exemplu, mecanismul 
benefic al vitaminei D în prevenirea răcelii 
obișnuite este atribuit efectelor sale asupra 
funcţiei de barieră fizică și imunităţii 
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expunerea la soarele Mării Negre, numărul 
de cazuri grave în România va crește. 
Evident, lipsa de vitamină D nu există! De 
remarcat și că nu există un trial EBM în 
covid-19 cu vitamina D!

8.2.1. ADMINISTRAREA VITAMINEI D
Deși s-a constatat creșterea susceptibilităţii 
la infecţii la pacienţii cu deficit de vitamina 
D, dovezile privind beneficiile suplimentării 
cu vitamina D pentru prevenirea infecţiilor 
sau pentru scăderea mortalităţii prin Covid 
au fost inconsistente. Meta-analize care au 
arătat că administrarea de vitamină D a 
redus riscul de infecţii acute ale tractului 
respirator și a demonstrat beneficii și la 
administarea de doze mici zilnice sau 
săptămânale (exemplu, 400 u/zi), nu și la 
doze mari (exemplu, 4000 u/zi sau chiar 
10000 ui/zi), nu au fost obţinute de la 
pacienţii cu covid-19. 

Efectele de protecţie au fost cele 
mai puternice la cei cu deficit important 
și dovedit de vitamina D la momentul iniţial.

Praguri diferite ale nivelului de vitamina D 
au fost investigate pentru protecţia infecţiilor 
tractului respirator. Un prag considerat a fi 
adecvat pentru prevenirea infecţiilor acute 

ale tractului respirator a fost peste 50 nmol/ 
L (20 ng/mL). Alţii au propus ca pragul să fie 
de la 100 la 150 nmol/L (40-60 ng/mL). Ca 
urmare, pentru a atinge acest nivel în timpul 
lunilor de iarnă, s-a propus doza zilnică de 
2000 până la 5000 UI. Dozele zilnice de 
vitamina D până la 10 000 UI/zi sunt în 
general sigure și nu sunt asociate cu efecte 
adverse. Cu toate acestea, doza necesară 
poate varia în funcţie de aportul alimentar, 
genetică, nivelurile iniţiale de vitamina D și 
condiţiile de mediu. 

Privind din punctul de vedere al acţiunii 
strict pe os și absorbţie de calciu – principala 
acţiune pusă pe seama vitaminei D – 
administrarea de 400 ui/zi a fost la fel de 
eficace precum cea de 4000 ui/zi (Burt, 
2019)! 

Tratamentul cu vitamina D a fost 
recomandat de către medici pe un fond de 
covid-19, luând în considerare beneficiile 
potenţiale ale imunităţii sporite, atenuarea 
răspunsului inflamator. Date epidemiologice 
privind protecţia împotriva infecţiilor severe 
și nivelele de siguranţă trebuie stabilite, 
dacă este rezonabil să se ia în considerare 
administrarea vitaminei D la pacienţii cu 
deficit demonstrat biologic. 

Figura 14. Mecanisme postulate ale vitaminei D în prevenirea infecției covid-19 (sursa: Somasundaram, 2020). Tratamentul 
cu vitamina D inhibă răspunsul celulei T-helper-1 (Th1), care reduce nivelurile serice de citokine pro-infl amatorii și induce 
producția de citokine Th2 antiinfl amatoare. Tratamentul cu vitamina D reglează în jos expresia DPP4/ CD26, care poate avea un 
rol în virulența SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 utilizează enzima de conversie a angiotensinei-2 (ACE2) pentru intrarea celulară. Cu 
toate acestea, reglarea ascendentă a ACE2 protejează împotriva leziunilor pulmonare acute induse. Se constată că vitamina D 
este un regulator endocrin negativ al sistemului renină-angiotensină RAAS. Vitamina D inhibă expresia reninei, ACE și Ang II și 
induce nivelurile de ACE2. ACE2 convertește angiotensina II în angiotensina 1-7. După legarea AT1R, angiotensina II cauzează 
infl amație, fi broză și apoptoză. AT- (1-7) se opune efectelor angiotensinei II, interacționând cu propriul receptor. 
Săgețile roșii indică acțiune inhibitoare și săgețile verzi acțiune stimulatoare. ACE1 = enzima de conversie a angiotensinei 1; 
ACE2 = enzima de convertsie a angiotensinei 2; AT1R = receptorul angiotensinei tip 1; AT1-7 = heptapeptidul angiotensină 
(1-7); DPP4/CD26 = dipeptidil peptidaza 4/grup de diferențiere 26;  Th1 = celule T helper 1; Th2 = celule T helper 2.
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în această perioadă de transmitere sexuală a 
bolii este preferabil ca partenerii să se abţină 
de la actul sexual, pentru a nu transmite 
boala (Patri, 2020), dar cercetătorii în cauză 
au uitat că de fapt boala s-a transmis deja la 
parteneri pe cale aeriană! 

Pe de altă parte, există cercetători care 
neagă transmiterea SARS-CoV-2 prin spermă 
(Guo, 2020).

9.4. CONSIDERAŢII DE MANAGEMENT 
ALE HIPOGONADISMULUI PREEXISTENT
Pentru persoanele cu hipogonadism se 
recomandă continuarea aceluiași regim de 
substituţie hormonală până la momentul 
posibilităţii repetărilor analizelor specifice. 
În perioada de lock-down o bună parte dintre 
pacienţi au întrerupt medicaţia transdermală 

Expunerea limitată la lumina soarelui 
și condiţiile alimentare slabe ca urmare a 
blocării în casă în majoritatea ţărilor au fost 
factori importanţi care au crescut nevoia de 
suplimentare cu vitamina D.

9. Gonadele
9.1. CELULELE GONADALE ȘI 
RECEPTORII PENTRU ACE2
Analiza modelului de expresie a ţesutului 
ACE2 în diferite ţesuturi umane a dezvăluit 
un nivel ridicat de exprimare la testicul uman 
(vezi Figura 5): ACE2 este exprimată în celule 
spermatogonice și somatice (Leydig și Sertoli) 
din testicul. S-a arătat că TMPRSS2 este 
concentrat în spermatogonie și spermatide. 
Acest lucru sugerează că testiculul este un 
organ cu risc ridicat, vulnerabil la infecţia cu 
SARS-CoV-2. Și ovarele sunt la fel de sensibile 
la SARS-Co-V-2 (Liu, 2020). 

Dovezile disponibile sugerează 
vulnerabilitatea testiculelor la intrarea virală, 
deoarece abundenţa ACE2 este mare. Spre 
deosebire, orhita nu a fost documentată 
clinic în timpul epidemiei SARS-CoV-1, dar 
observabilă anatomopatologic, la necropsie. 
Chiar și în absenţa materialului viral, orhita 
mediată imunitar a fost documentată în 
timpul epidemiei anterioare, de acum 10 
ani. Aceeași consecinţă este posibilă și la 
supravieţuitorii pandemiei actuale. Prin 
urmare sunt justificate studii suplimentare 
pentru a evalua hipogonadismul și 
spermatogeneza în faza de recuperare/
convalescenţă de după boala acută. 

9.2. ORHITA (ORHIEPIDIDIMITA) 
CLINICĂ
Dovezile de orhită anatomopatologice sunt 
clare. În plus, au fost publicate până acum 
10 articole cu această asociere. Bineînţeles, 
durerea locală este cea care trezește 
suspiciunea de orhită. Această formă de boală 
a fost deja descrisă de câteva ori în ultimul 
an (La Marca, 2020). Atenţie, dacă privim 
retrospectiv la pacienţii asimptomatici, putem 
constata că unii au avut dureri testiculare 
inexplicabile (caz personal). În acest mod, 
putem considera că pacientul nu a mai fost 
asimtomatic! Dar cine îl întreabă pe pacient 
despre astfel de dureri?

9.3. TRANSMITEREA PE CALE SEXUALĂ A 
COVID-19
Dovezile anatomopatologice au sugerat că 
SARS-CoV-2 poate fi transmis și pe cale 
sexuală. Cercetători au scos în evidenţă că 
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sau injectabilă cu testosteron și nu au contactat 
medicul curant sau nu au știut să folosească 
sistemele online de trimitere și eliberare a 
reţetelor. În caz de lock-down este de preferat 
de administrat o injecţie de 1000 mg de 
testosteron la 3-4 luni sub formă de NebidoR. 

La noi, în această perioadă de stare de 
urgenţă, continuată cu starea de alertă, 
problema s-a pus de fapt cu lipsa de estrogeni 
de menopauză (exemplu, AngeliqR). Evident, 
se folosesc înlocuitorii, fie per orem (de 
exemplu, FemostonR), fie percutan, pufuri (de 
exemplu, LorenzettoR). 

9.5. ESTE HIPOGONADISMUL MASCULIN 
CAUZĂ DE AGRAVARE COVID-19?
Lumea medicală a fost surprinsă la începutul 
pandemiei când a observat că majoritatea 
cazurilor grave de covid-19 apar la bărbaţi, 
la care și mortalitatea/letalitatea a fost mai 
mare. Ca de obicei în astfel de cazuri, s-a 
suspicionat rolul testosteronului ca fiind 
cauza acestei asocieri (precum s-a suspicionat 
testosteronul pentru că prevalenţa infactului 
miocardic este crescută la bărbaţi). Datele 
sunt exact invers. 

Câteva grupe de cercetători au arătat că 
bărbaţii care fac forme grave de covid-19 NU 
au testosteron, adică sunt în hipogonadism 
sever (Rastrelli, 2020, Schroeder, 2020). De 
aici și ideea de a administra testosteron la 
bărbaţii în ATI, la fel cum s-a mai administrat 
cu rezultate favorabile în diferite forme de 
sepsis (detalii despre modul de administrare 
al testosteronului vezi în Pereţianu, 2022).

Un alt argument pentru lipsa de 
testosteron, ca factor de agravare a covid-19, 
este prevalenţa nediferită a bolii virale 
în rândul transgenderilor. Se observă că 
transgenderii de tip feminin (transgfender 
BF) faţă de transgenderii masculini (FB) 
au o prevalenţă covid mai mare. Răspunsul 
se regăsește într-un studiu brazilian: 0,8% vs 
0,3% (Torres, 2020). Fără ca autorii să fi făcut 
o analiză statistică de diferenţă, prevalenţa 
celor care iau testosteron (FB) este mai 
mică faţă de aceea a celor care au avut 
testosteron dar acum iau estradiol (BF). 

10. Concluzii
1. SARS-CoV-2 este un virus cu o mare 

versatilitate. El atacă nu numai tractul 
respirator, dar, precum am arătat, toate 
glandele endocrine și, prin extensie, toate 
celulele care secretă hormoni; 

2. O analiză a marilor glande și hormoni 
arată importanţa acestora în menţinerea vieţii 

la bolnavii cu covid-19;
3. Cei mai importanţi hormoni pentru 

asigurarea vieţii în infecţia acută sunt 
cortizolul și adrenalina;

4. Hormonul somatotrop, hormonul D 
și testosteronul creează acel background 
necesar de tip anabolic pentru ca organismul 
să poată lupta în cursul perioadelor 
catabolice, precum infecţia covid-19;

5. În stări de catabolism acut, precum 
infecţia cu covid-19, organismul își reduce 
singur catabolismul prin mecanismul 
monodeiodicării tiroxinei;

6. Modele experimentale diverse au arătat 
rolul hormonilor în stimularea imunităţii 
celulare și a celei umorale. În fapt, pentru 
fiecare hormon există un imens depozit de 
astfel de cercetări.
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Prevenția bolii de reflux gastroesofagian
1.  Despre patogeneza bolii de reflux 

gastroesofagian (BRGE) este adevărat că:
A.  Nu se asociază niciodată cu 

sclerodermia
B.  Principala cauză este contracția 

patologică tranzitorie a SEI
C.  Este frecventă în sarcină
D.  Contracția insuficientă a sfincterului 

esofagian inferior este principala cauză
E.  Poate fi indusă de blocantele canalelor 

de calciu și de antidepresivele triciclice.

2.  Următoarele sunt măsuri 
de prevenție a BRGE:

A.  Masa de seară trebuie să fie luată cu cel 
puţin două ore înainte de culcare

B.  Reducerea comercializării alimentelor 
bogate în grăsimi și a consumul de 
fructe în rândul copiilor

C.  Activitate fizică intensă, peste 
300 minute pe săptămână

D.  Stoparea consumului excesiv de alcool
E.  Interzicerea fumatului, crescând 

astfel presiunea sfincterului esofagian 
inferior.

3.  Prevenția esofagitei de reflux 
se realizează prin:

A.  Regim igieno-dietetic
B.  Gastroplicatura endoluminală
C.  Fundoplicatura Nissen și Toupet
D.  Administrarea de prokinetice
E.  Tratament chirurgical la vârstnici cu 

simptomatologie ușoară.

Dan Perețianu, Mihaela Stanciu

Impactul virusului SARS-CoV-2 asupra sistemului endocrin
6.  Despre afectarea axei hipotalamo-

hipofizo-corticosuprarenaliene și 
infecția SARS-CoV-2 este adevărat:

A.  Convalescența după Covid-10 a fost 
pusă pe baza hipocortizolismului tardiv 
generat de infecția virală

B.  Mecanismul care stă la baza oboselii este 
surplusul indus viral de somatotrop (STH 
sau GH)

C.  Scăderea somatomedinei C este mai 
corelativă cu hipofizita 

D.  Se presupune că ageusia și anosmia sunt 
corelate cu afectarea hipotalamusului

E.  Infecția SARS-CoV-2 nu este corelată cu 
oboseala și deficitul de somatotrop.

7.  Managementul pacienților cu 
boală hipofizară preexistentă și 
infecție SARS-CoV-2 constă în:

A.  Dozele de corticosteroid și desmopresină 
nu trebuie adaptate în caz de dezechilibre 
electrolitice

B.  Pacienții cu hiperprolactinemie 
preexistentă pot continua terapia cu 
agonistul receptorilor dopaminei (DRA)

C.  La pacienții cu hiperprolactinemie, 

nivelurile de prolactină trebuie măsurate 
pentru a evalua controlul bolii în timpul 
bolii acute

D.  La pacienții cu boală critică Covid-19 
utilizarea derivaților adrenalinici asociată 
cu un DRA poate provoca vasospasm 
aditiv și poate conduce la creșterea 
tensiunii arteriale

E.  Pacienții care au început terapia cu un 
derivat de somatotrop (GH) nu trebuie să 
continue terapia cu aceeași doză.

8.  Analiza morfopatologică a 
suprarenalelor la pacienții cu 
infecție SARS-CoV-2 a decelat:

A.  limfocite CD3+ și CD8+ în infiltratul 
perivascular corticosuprarenal

B.  necroză suprarenală generată ischemic
C.  degenerare lipidică corticosuprarenală
D.  abces corticosuprarenalian
E.  adrenalită focală.

9.  Este adevărat despre afectarea 
pancreatică în infecția SARS-CoV-2:

A.  SARS-CoV-2 pare a nu se lega de celulele 
insulare beta

B.  Leziuni pancreatice au fost demonstrate în 
unele studii post-mortem, dar nu în toate

C.  Pancreatita a fost observată la 
majoritatea cazurilor

D.  Prevalența diabetului zaharat este 
extrem de mare: 50% în medie

E.  Pancreatita din Covid-19 poate determina 
ARDS.

10.  Despre asocierea dintre vitamina D 
și infecția SARS-CoV-2 este fals:
A.  dovezile privind beneficiile suplimentării 

cu vitamina D pentru prevenirea infecțiilor 
sau pentru scăderea mortalității prin 
Covid au fost inconsistente

B.  tratamentul deficitului de vitamina D duce 
la creșterea expresiei din DPP4/CD26

C.  nivelurile crescute de cytokine 
proinflamatorii găsite la pacienții Covid-19 
au fost asociate hipovitaminozei D

D.  tratamentul deficitului de vitamina D nu 
aduce niciun beneficiu în prevenirea și 
tratamentul infecției SARS-CoV-2

E.  Efectele de protecție au fost cele mai 
puternice la cei cu deficit important și 
dovedit de vitamina D la momentul inițial.

Marcel Tanțău, Lidia Ciobanu

Beneficiile și speranța de viață în diagnosticul incipient de cancer colorectal
4.  Factorii care sugerează 

sindromul Lynch sunt:
A.  Cancerul colorectal la una sau mai 

multe rude de gradul întâi care au sau 
au avut un alt cancer legat de sindromul 
Lynch, unul dintre aceste tipuri de cancer 
dezvoltându-se după vârsta de 50 de ani

B.  Cancerul colorectal la două sau mai 
multe rude de gradul întâi sau al doilea 
care au alt tip de cancer decât cel 
colorectal, dar legat de sindromul Lynch

C.  Dezvoltarea cancerului colorectal la 
pacienți cu vârsta sub 50 de ani

D.  Dezvoltarea cancerului colorectal 
cu caracteristici tumorale specifice 
sindromului Lynch la o vârstă mai mare 
de 60 de ani

E.  Dezvoltarea cancerului colorectal și a 
altor tipuri de cancer în aceeași perioadă 
de timp.

5.  Despre metodele de screening în 
cancerul colorectal este adevărat:

A.  Colonoscopia de screening izolată reduce 
de 30% până la 60% riscul de cancer 
colorectal incipient și mortalitatea

B.  Colonoscopia rămâne standardul 
actual de îngrijire pentru screening-ul 
cancerului colorectal

C.  Sigmoidoscopia de screening ar trebui 
limitată

D.  Testele de depistare a sângerărilor 
oculte fecale (FOBT) au o eficiență 
mai mare decât colonoscopia 
pentru screeningul adenomului și al 
neoplaziilor avansate

E.  Testele genetice efectuate din materiile 
fecale au acuratețe diagnostic bună și 
trebuie să fie urmate de colonoscopie.
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