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în această lună

Testarea pentru detectarea co-
ronavirusului respirator acut 2 
(SARS-CoV-2), care produce 
covid-19, este o chestiune com-
plexă și delicată dintr-o per-
spectivă politică. Studiile de 
seroprevalență folosesc anticor-
pii ca markeri ai expunerii la 
patogen pentru a estima pro-
porția populației care a fost in-
fectată. 

A fost observată o varia-
ție considerabilă a rezultate-
lor studiilor de seroprevalență 
a SARS-CoV-2.1 Un sondaj re-
cent din Spania a sugerat că o 
mică fracțiune a populației era  
seropozitivă, deși țara era sever 
afectată de virus.2 

Studiile seroepidemiologice 
ar putea subestima adevărata 
seroprevalență a SARS-CoV-2 
din câteva motive. Precizia im-
pune folosirea unui test sufici-
ent de sensibil ca să detecte-
ze în mod credibil răspunsuri-
le anticorpilor la infecția ușoară 
în diferite scenarii postexpu-
nere. Selecția antigenului țin-
tă este esențială, datele recen-
te arătând că, la persoanele cu 
nivel redus de răspuns prin an-
ticorpi, glicoproteina trimerică 
spike oferă o detecție superioa-
ră față de nucleocapsidă.4 Din 
cele 24 de teste de diagnostic 
serologic autorizate inițial de 

fiind ratarea diagnosticării ca-
zurilor comunitare.

Alte probleme legate de ca-
librarea testului includ efectul 
factorilor demografici de tipul 
vârstei, sexului și etnicității asu-
pra răspunsurilor anticorpilor și 
implicit a rezultatelor testelor7 
și efectul momentului testării, 
având în vedere faptul că testa-
rea timpurie, înaintea serocon-
versiei, poate conduce la rezul-
tate fals negative. Rapoartele 
preliminare ce arată scăderea 
rapidă a nivelurilor IgG specifi-
ce virusului sugerează că și tes-
tarea prea târzie poate duce la 
ratarea unor cazuri.8 

FDA pentru uz în urgențe, șase 
iau în considerare doar nucleo-
capsida, incluzând testele folo-
site în masă pe scară largă. 

Ca urmare a naturii pande-
miei, majoritatea testelor au 
fost evaluate la persoanele care 
au prezentat simptome seve-
re de covid-19.5 Dovezile re-
cente descriu o asociere cla-
ră între magnitudinea răspun-
surilor serologice și severitatea 
bolii.4, 6 Aceasta înseamnă că, 
atâta timp cât nu este evaluată 
performanța testului și în cazu-
rile ușoare și în convalescență, 
pragul pentru rezultatul pozitiv 
poate fi prea ridicat, consecința 

EDITORIAL

Subestimează,�oare,�cercetătorii�seroprevalenţa�
SARS-CoV-2? 
Testele actuale pentru anticorpi nu identifică persoanele care au avut infecții ușoare

Majoritatea 
testelor au 
fost evaluate 
la persoanele 
care au 
prezentat 
simptome 
severe de 
covid-19 
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INFORMARE

În�care�dintre�testele�rapide�apărute� 
pentru�covid-19�îşi�pune�speranţele� 
Marea Britanie? 
Testarea rapidă în scop diagnostic face parte din planul guvernamental Moonshot de a efectua circa 
10 milioane de teste pe zi până la începutul anului viitor. Jacqui Wise analizează opțiunile apărute și 
încercate clinic

Sistemul britanic de testare se 
află într-o stare de tensiune 
imensă, în parte din cauza ca-

pacității reduse de a efectua tes-
tul standard de aur al reacției 
de polimerizare în lanț (PCR) 

în laboratoare. Conform docu-
mentelor văzute de The BMJ, 
guvernul dorește testarea în 

Performanța testului este influ-
ențată și de alegerea anticorpi-
lor. Majoritatea testelor autorizate 
de FDA detectează numai anticor-
pii IgG și IgM, componentele pre-
dominante ale răspunsului anticor-
pilor în sânge. Cu toate acestea, și 
IgA are un rol important în răspun-
sul imun la infecțiile tractului res-
pirator și pare relevant imunologic 
în covid-19, în special la persoanele 
asimptomatice.9, 10 

Căutați IgA! 
SARS-CoV-2 pătrunde în celule, in-
teracționând cu proteinele gazdei 
exprimate în tractul respirator, în 
cornee și în tractul gastrointestinal.11 
IgA este imunoglobulina predomi-
nantă exprimată la nivelul acestor 
suprafețe mucoase12, răspunsuri ale 
IgA cu capacitate neutralizantă fi-
ind descrise pentru câțiva patogeni 
virali.9, 10, 13 Anticorpii IgA specifici 
la SARS-CoV-2 au fost detectați re-
cent în variate probe biologice, in-
cluzând serul, saliva și laptele ma-
tern.4, 14, 15 

Răspunsurile anticorpilor IgA în 
ser pot fi detectabile mai devreme 
decât cele ale IgG și IgM16, 17 și 
pot persista timp de cel puțin 38 de 
zile la pacienții spitalizați care se re-
cuperează după covid-19.18 Acest 

fapt este în concordanță cu o sinte-
ză Cochrane efectuată recent, care 
a constatat că testul serologic bazat 
pe IgA are o sensibilitate mai mare 
decât alte metode.5 Un recent son-
daj de seroprevalență cu 1 473 de 
rezidenți (79% din populația locală) 
din Ischgl, Austria, folosind o meto-
dă combinată IgG și IgA, a găsit an-
ticorpi SARSCoV-2 la 42,4% din-
tre cei testați, un procent mult mai 
mare decât în sondajele anterioare 
bazate pe populație din alte focare 
de infecție.19 La fel, au fost detectați 
anticorpi Ig A la 11% din 1 862 de 
persoane testate din populația gene-
rală din Luxembourg, iar anticorpi 
IgG la numai 1,9%.20 

În fine, răspunsurile imune în mu-
coase și în sânge pot furniza și alte 
informații esențiale pentru evalua-
rea corectă a expunerii virale atât 
a indivizilor cât și a populațiilor. 
Într-un studiu transversal al cadre-
lor medicale din Marea Britanie, 
testarea combinată a IgG, IgA și 
IgM la proteina spike SARSCov-2 
din probele de salivă a identificat 
15% dintre participanți pozitivi, deși 
rezultatul la testul din ser era nega-
tiv.4 

În concluzie, e posibil ca actuale-
le studii de seroprevalență să nu de-
tecteze persoanele care au avut for-

me ușoare de covid-19. Sunt nece-
sare metode standardizate pentru 
ca estimările seroprevalențci să fie 
comparabile. O atenței specială tre-
buie să fie acordată  selecționării 
antigenului SARS-CoV-2 în teste-
le de diagnostic, calibrării pragului 
testului, dimensiunii răspunsului an-
ticorpilor și rolului răspunsului an-
ticorpilor din mucoase. Aplicarea 
acestor principii în sondajele de 
seroprevalență viitoare poate oferi 
o perspectivă mai corectă asupra di-
namicii populației cu covid-19, aju-
tând la ajustarea strategiilor epide-
miologice și a politicii de sănătate 
publică.

Stephen Burgess, statistician, School of 
Clinical Medicine, University of Cambridge  
sb452@medschl. cam.ac.uk 

Mark J Ponsford,  
specialist imunologie clinică,  
Immunodeficiency Centre of Wales,  
University Hospital Wales, Cardiff 

Dipender Gill, specialist cercetare clinică,  
St George’s, University of London

EDITORIAL
Are scientists underestimating 
seroprevalence of SARS-CoV-2? 

A se cita: BMJ 2020;370:m3364 
Gāsiţi versiunea completā, cu  
bibliografie, la:  
 http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3364 
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mație inducea în eroare," spu-
ne Jon Deeks, profesor de bi-
ostatistică la Universitatea din 
Birmingham, "pentru că, în re-
alitate, durează circa 6,5 ore de 
la recoltare până la obținerea 
rezultatului. Beneficiile vor fi 
în [suplimentarea capacității de 
testare PCR], nu în folosirea la 
punctul de îngrijire." 

Aparatele, în curs de încer-
care în câteva laboratoare, ur-
mează a fi lansate în curând la 
scară națională. 

Saliva versus tampoanele 
nazale 
Utilizarea salivei este 
potențial mai rapidă decât a 
tampoanelor nazale. Testul 
din salivă are și avantajul de a 
fi mai simplu de folosit acasă 
și mai acceptabil în caz de 
repetare a testării. 

Guvernul evaluează în 
prezent câteva opțiuni. Una 
dintre ele, de la compania 
Optigene, este încercată în 
Southampton, urmând ca un 
proiect-pilot comunitar să 
înceapă în Salford. S-a mai 
comunicat faptul că miniștrii 
sunt în tratative cu Halo, o 
firmă din Marea Britanie 
producătoare a unui test 
cantitativ (RT-qPCR) pe bază 
de salivă ce poate să combine 
avantajele testării PCR cu 
o utilizare mai simplă și un 
rezultat mai rapid. Compania 
spune că testul este specific 
100%, iar rezultatele pot fi 
trimise printr-o aplicație pe 
telefon în numai șapte ore. 
Universitatea din Exeter a 
acceptat o înțelegere pentru 
folosirea testului. 

Mai sunt în curs de investiga-
re și alte teste pe bază de sali-
vă, dar Deeks crede că aici este 
vorba despre un pic de diver-
siune. "Guvernul britanic pare 
a fi obsedat de obținerea unui 

masă pentru a "sprijini activita-
tea economică și întoarcerea la 
o viață normală", prin progra-
mul Operațiunea Moonshot, în 
valoare de 100 de miliarde £. 
Se afirmă că "pe lângă o creș-
tere a capacității de efectuare a 
PCR, urmărim validarea, achi-
ziționarea, încercarea clinică și 
utilizarea pe scară largă a unor 
tehnologii noi." 

Printre tehnologiile intens 
promovate de guvern este a-
paratul NudgeBox, produs de 
DnaNudge. Acesta este, prac-
tic, un minilaborator într-o cu-
tie, ce folosește tehnologia 
PCR cu revers transcriptază 
(RT). Un tampon nazal este in-
serat într-un cititor portabil, iar 
rezultatul este furnizat în mai 
puțin de 90 de minute. O lucra-
re din Lancet Microbe a arătat că 
testul are o sensibilitate globa-
lă de 94% și o specificitate de 
100%. 

Guvernul a cumpărat 5 000 de 
kituri, care au fost încercate în 
opt spitale din Londra. A mai 
achiziționat 450 000 de teste 
LamPORE, produse de Oxford 
Nanopore – disponibile într-o 
versiune de laborator și una 
portabilă, acestea pot prelu-
cra probe de tampon sau de sa-
livă. În preprintul unei lucrări 
s-a arătat o sensibilitate de dia-
gnostic de 99,1% și o specifici-
tate a diagnosticului de 99,6%. 

Testul LamPORE a fost acla-
mat de ministrul sănătății și 
asistenței sociale din Anglia, 
Matt Hancock, pentru fur-
nizarea rezultatelor în doar 
90 de minute. "Această infor-

test antigenic din salivă pen-
tru punctele de îngrijire, ceea 
ce implică o dificultate tehni-
că în plus pentru noi," spune 
el. Deeks este de părere că ar fi 
mai bine ca eforturile și resur-
sele să vizeze cu prioritate de-
pășirea problemelor de logisti-
că ale actualului sistem de tes-
tare. 

Au fost publicate puține date 
despre testele rapide. Ca răs-
puns la acest deficit, Societatea 
Regală de Statistică a înființat 
un grup de lucru, fiind preo-
cupată și de păstrarea standar-
dului statistic comun în Marea 
Britanie, SUA sau UE. 

"Companiile au o posibilitate 
imensă de a se îmbogăți foarte 
mult vânzând teste de slabă 
calitate," avertizează Deeks. 
"Regulamentele noastre nu ne 
protejează. Nu este nevoie  
să ai un test bun ca să îl poți 
vinde." 

Standardul OMS 
Luna trecută, Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) 
a aprobat teste de antigen "cu 
flux lateral", ce afișează un re-
zultat de genul testului de sar-
cină, sunt portabile și furnizea-
ză rezultatul în 15-30 de mi-
nute. Produse de compania 
sud-coreeană SD Biosensor și 
de Abbott din SUA, sunt pri-
mele teste rapide ce respec-
tă specificațiile OMS. O eva-
luare independentă a testului 
SD Biosensor a găsit o specifi-
citate clinică de 99,3% și o sen-
sibilitate clinică de 76,6%. Nu 
există încă o evaluare indepen-
dentă a testului Abbott.

Deeks a denumit acest tip de 
teste – ce pot fi efectuate fără a 
avea nevoie de un laborator, de 
apă curentă sau de electricita-
te – un "schimbător al jocului" 
pentru țările cu venituri mici 
și mijlocii. Statele cu venituri 

Companiile 
au o 
posibilitate 
imensă de a 
se îmbogăți 
foarte mult 
vânzând 
teste de 
slabă calitate 
Jon Deeks
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Testul LamPORE a fost creat de Oxford Nanopore

HALO afirmă că testul lor din salivă este 100% 
specific și că rezultatele pot fi trimise direct printr-o aplicație pe 
telefon în decurs de numai șapte ore
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mai mari sunt și ele inte resate: 
Germania a comandat 20 de 
milioane de teste, iar Franța și 
Elveția intenționează și ele să 
facă o astfel de achiziție. Nu este 
clar dacă Marea Britanie le va 
urma exemplul. 

Un studiu a arătat, însă, că 
sunt cu aproximativ 20% mai 
puțin sensibile decât PCR, spu-

ne Deeks. "Nu detectează în-
cărcăturile virale mai mici. 
Aceasta înseamnă că e posibil 
să nu-i depisteze pe cei aflați 
într-un stadiu incipient al infec-
ției, putând da rezultate fals ne-
gative. Le-ar putea oferi, ast-
fel, oamenilor o falsă încredere, 
ceea ce ar putea fi o problemă 

dacă renunță la distanțarea so-
cială," a mai spus el.

Jacqui Wise, jurnalist independent, 
Londra

BRIEFING
Which emerging rapid covid-19 tests 
is the UK pinning its hopes on? 

A se cita: BMJ 2020;369:m 3868

ESEU 

Să�înţelegem�eşecul�SUA�în�privinţa�
coronavirusului  
În general, a fost acceptat faptul că populația umană nu a avut niciun răspuns protector  
la SARS-CoV-2 înainte de apariția acestuia anul trecut, dar oare să fie acesta adevărul? 
Peter Doshi relatează

În 9 august, în SUA a fost depăși pragul de cinci mi-
lioane de cazuri de covid-19, reprezentând ceva mai 
mult de un sfert din totalitatea cazurilor înregistrate la 
nivel mondial. În acel moment, peste jumătate din sta-
tele nord-americane se calificau ca focare de coronavi-

rus. În aceeași zi, orășelul Sturgis din Dakota de Sud, 
cu o populație de sub 7 000 de locuitori, se pregătea 
să întâmpine 250 000 de motocicliști la raliul anual de 
motociclete. A fost cea mai mare întrunire publică din 
lume în toiul pandemiei, fără ca acest stat, în cea mai 
mare parte rural și conservator, să impună distanțarea 
socială sau purtarea măștilor. 

În același timp, 40 de milioane de californieni erau 
obligați să poarte masca prin ordinul dat de guvernato-
rul lor, după ce decizia statului de a redeschide econo-
mia a dus la un nou val de infecții covid-19. 

În Georgia, guvernatorul republican și primarul de-
mocrat al orașului Atlanta au continuat disputa pe tema 
intenției primarului de a lua măsuri pentru protecția să-
nătății publice mai stricte decât ar fi dorit guvernato-
rul, fidel regimului Trump. Tensiuni similare între pri-
mari democrați și  guvernatori republicani pro Trump 
au fost observate în Texas și Florida, două state mari în 
care cazurile de infecție virală s-au înmulțit. 

În New York, unde statul a trecut prin cea mai gravă 
epidemie din SUA, după aplicarea unor măsuri stric-
te de sănătate publică rata infecției a ajuns suficient de 
mică pentru ca guvernatorul, ale cărui conferințe de 
presă deveniseră evenimente la televiziunea națională, 
să anunțe că era gata să redeschidă școlile. 

Astfel ni se etalează răspunsul american la covid-19: 
un amalgam de răspunsuri ale statelor și guvernelor lo-
cale, puternic divizate în funcție de doctrinele politice. 
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Drew Altman este președinte și 
director general al Henry J Kaiser 
Family Foundation (KFF). Este un 
inovator în domeniul fundațiilor și 
organizațiilor non-profit, precum 
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Performanța noastră lamentabilă nu este produsul 
sistemului de îngrijiri medicale, binecunoscut ca fiind 
fragmentat și condus de interese comerciale. Sistemul 
medical al SUA a avut performanțe bune și chiar vite-
jești, dând dovadă, la nevoie, de o capacitate crescută 
și salvând vieți ori de câte ori a fost posibil. Persoanele 
neasigurate și cele care muncesc se confruntă cu cos-
turi mult mai mari și cu cheltuieli surprinzătoare față de 
cele din alte țări, dar decesele noastre raportate la cazu-
rile de covid-19 se compară favorabil cu cele ale altor 
națiuni dezvoltate care au un număr semnificativ de ca-
zuri. Și noi îi aplaudăm și îi ovaționăm pe eroii din li-
nia întâi, așa cum fac și celelalte state. 

Nu, răspunsul dezamăgitor al SUA la covid-19 a fost 
determinat de eșecul politicii și conducerii țării, nu de 
cel al sistemului medical, fiind, în mare măsură, rezul-
tatul a două decizii politice dezastruoase.  

Guvernul federal ca rezervă 
După ce a jucat la început rolul unui președinte în vre-
me de război, Trump a făcut în aprilie o schimbare po-
litică fundamentală, ce a influențat răspunsul SUA la 
pandemie începând din acel moment: a anunțat că sta-
tele americane vor avea principala responsabilitate 
pentru limitarea răspândirii virusului, guvernul federal 
având un rol de "rezervă". 

Rolul statului în sănătatea publică este tradițional în 
SUA și orice plan național permite adaptarea pentru a 
reflecta circumstanțele regionale și statale. Delegarea 
responsabilității principale statelor într-o perioadă de 
criză este fără precedent. A fost, din câte știu, prima 
dată când un președinte american în funcție a intențio-
nat să decentralizeze autoritatea și responsabilitatea în 
timpul unei crize naționale. 

Motivația schimbării politice nu a fost niciodată clar 
articulată. Deși este în concordanță cu principiile con-
servatoare de a lăsa statele și guvernele locale să adap-

teze soluțiile la circumstanțele locale, e posibil să fi fost 
și o încercare, oricum inutilă retrospectiv, de a scăpa 
de responsabilitatea politică față de pandemia în plină 
evoluție, în contextul alegerilor prezidențiale iminente. 

Ca fost comisar pe probleme de servicii sociale, a-
vând experiență în capriciile guvernului statal, am sim-
țit în acel moment că urmările vor fi previzibile. În 
5 aprilie, am scris pe Twitter: "Acesta este rezultatul 
atunci când lași statele să decidă singure ce au de făcut, 
lăsând guvernul federal ca ‘rezervă.’ Consecințele pot fi 
tragice de data asta." 

În practică, ramificațiile au fost și mai complexe, sta-
tele, districtele și orașele umplând toate golul lăsat de 
absența unui răspuns național global. 

În SUA sunt 3 141 de comitate: unele rurale, fără ni-
ciun minister de sănătate, altele de mărimea unui stat, 
având directori de sănătate cu o puternică autoritate in-
dependentă de aplicare a măsurilor de sănătate publi-
că, de tipul ordinelor de a sta acasă. Trei sute de orașe 
din SUA au populații de cel puțin 100 000 de locuitori. 
În unele jurisdicții, autoritățile comitatelor și orașelor 
se suprapun. Un oraș poate furniza servicii de sănătate 
și un comitat poate controla sănătatea publică. Un sis-
tem școlar poate funcționa independent de amândouă. 
Teoretic, există orice combinație pe teritoriul țării. 

În absența unui răspuns federal centralizat, o atare 
fragmentare a avutdrept consecință o variație extremă 
a răspunsului nostru național la covid-19 de la un stat 
la altul și la nivel intrastatal. De exemplu, în momentul 
scrierii acestui articol, 33 de state au instituit purtarea 
obligatorie a măștilor, în timp ce altele au impus măsuri 

În reacția la covid-19, poporul american s-a 
scindat puternic în două tabere, de parcă țara 
ar avea două pandemii în același timp, una 
roșie și una albastră
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mai blânde sau nu au luat niciuna. O astfel de variație 
a avut un impact semnificativ asupra sănătății publice. 
Unele state și-au repornit economiile mai devreme de-
cât altele – fiind cele care au avut ulterior, în general, 
focare de infecție mai mari.

Aceasta a condus direct la cea de-a doua decizie poli-
tică ce a influențat răspunsul în SUA: decizia adminis-
trației Trump de a face presiuni pentru o repornire a 
economiei înainte ca răspândirea virusului să fie oprită 
– și fracturarea țării în două tabere, ca răspuns. 

Un vizibil răspuns partizan la pandemie 
Inițial, Casa Albă a încercat să impună așa-numite-
le "criterii de ieșire" pe care statele ar trebui să le înde-
plinească pentru a ieși din carantină. Aceste recoman-
dări ar fi putut impune mai multă disciplină în răspun-
sul fragmentat al statului și guvernului local. Criteriile 
au fost abandonate, însă, atunci când președintele a în-
ceput să facă presiuni pentru redeschiderea economiei, 
inițial de Paști, după care a amânat termenul în fața re-
alității pandemiei. 

Caracteristica definitorie și cea mai supărătoare a răs-
punsului american la pandemie a fost divizarea șocan-
tă a statelor și a poporului american în două tabere în 
reacția lor la covid-19, de parcă țara ar fi avut simultan 
două pandemii: una roșie  (republicană) și una albastră 
(democrată). Când s-a întâmplat asta, dorința publică 
de a preveni răspândirea virusului a suferit un colaps 
substanțial în America roșie. 

Divizarea în două tabere poate fi observată în aproa-
pe orice dimensiune a epidemiei. Există o probabilitate 
cam de două ori mai mare ca, în comparație cu repu-
blicanii, democrații să spună că de-abia acum urmează 
ce este mai rău în pandemia din SUA (figura, sus), iar 
în dezbaterea pe tema deschiderii școlilor s-a deschis o 
mare prăpastie între cele două tabere politice. 

Surprinzător, în urma unui sondaj de opinie de la 
sfârșitul lui august, CBS și YouGov au arătat că 90% 
dintre democrați afirmaseră că numărul deceselor pro-
vocate de coronavirus în SUA este inacceptabil. Dar 
majoritatea (57%) republicanilor au declarat că este ac-
ceptabil, în parte deoarece credeau că numărul decese-
lor fusese exagerat. Rămâne o întrebare deschisă dacă 
atitudinile și comportamentul se vor schimba odată cu 
răspândirea virusului prin America roșie și rurală. 

Nu este prea târziu 
Există și alte motive ce explică performanța slabă a 
SUA. Neglijarea și subfinanțarea tradiționale ale siste-
mului nostru de sănătate publică statal și local au con-
tribuit și ele la răspunsul slab al SUA. În plus, sistemul 
de sănătate publică al țării noastre operează indepen-
dent de sistemul nostru de îngrijiri medicale, ceea ce 
nu ne ajută. 

Cu toate acestea, în general, răspunsul SUA la pan-
demie este determinat mai mult de deciziile politi-
ce fundamentale luate – și neluate – în Casa Albă de-
cât de natura sistemului nostru de sănătate controver-

sat. Distribuirea unui vaccin în SUA poate fi construită 
în mod similar după un proiect de tipul stat după stat, 
permițând adaptarea, dar și variația substanțială a per-
formanței, în funcție de gradul de supraveghere exerci-
tată de agențiile federale de sănătate publică. 

Structura descentralizată a răspunsului SUA ar fi pu-
tut funcționa mai eficient dacă rolul de "rezervă" al gu-
vernului federal ar fi fost întărit de un plan național în 
care să se suprapună răspunsurile statelor și un sprijin 
federal mai generos pentru testare, pentru depistarea 
contacților, pentru echipamentul de protecție personal, 
pentru redeschiderea școlilor și pentru alte elemente 
ale răspunsului ce necesită o politică națională și resur-
se vizând condițiile statale și locale. 

Eșecul SUA în privința coronavirusului nu era inevi-
tabil și nu trebuie să fie permanent. Din punct de ve-
dere istoric însă, este aberant ca guvernul nostru fede-
ral să urmeze, în loc să conducă într-o criză națională 
și la fel de neobișnuit este ca țara noastră să fie diviza-
tă în loc să fie unită într-o perioadă critică. Acesta este 
tot produsul deciziilor politice luate, ce pot fi schimbate 
sau anulate de administrația actuală sau de cea viitoare.

Drew Altman, președinte și director general, 

Henry J Kaiser Family Foundation, San Francisco, California  
drewA@kff.org 

ESSAY 
Understanding the US failure on coronavirus   

A se cita: BMJ 2020;370:m3417

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Există o probabilitate de două ori mai mare ca, în comparație cu 
republicanii, democrații să spună că, în privința coronavirusului,  
de-abia acum urmează ce este mai rău. Sursa: Sondajul KFF pentru 
monitorizarea sănătății (efectuat în 14-19 iulie 2020)
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Studiile clinice experimentale 
umane implică expunerea 
voluntarilor sănătoși la un patogen, 
pentru a afla mai multe despre 
boala pe care o provoacă și a 
testa rapid vaccinurile. O mare 
parte din cunoștințele noastre cu 
privire la coronavirusuri provin 
din studiile clinice experimentale 
umane din anii '60, iar datele 
referitoare la eficacitate din astfel 
de studii au ajutat la brevetarea 
vaccinurilor împotriva holerei. 

Peste 38 000 de persoane și-au 
exprimat dorința de a participa la 
studii clinice experimentale umane 
pentru covid-19 prin 1Day Sooner, 
o organizație non-profit care îi 
sprijină pe voluntarii respectivi. 
Guvernul britanic a investit 
33,6 milioane £ pentru a finanța 
astfel de studii. 

Remarcăm două argumente 
principale ce susțin rolul acestor 
studii. În primul rând, astfel de 
studii se pot dovedi esențiale 
pentru a doua și a treia generație 
de vaccinuri, chiar dacă e puțin 
probabil să determine o accelerare 
a realizării primelor vaccinuri ce 
vor ajunge pe piață. Este un aspect 
esențial, având în vedere faptul că, 
probabil, țările bogate vor licita 
mai mult decât cele mai sărace 
pentru prima tranșă de vaccinuri. 

Există peste 300 de vaccinuri 
candidate, prea multe ca să poată 
fi efectuate studii de fază III pe 
scară largă pentru toate. Studiile 
experimentale pot acorda 
prioritate celor mai bune candidate 
pentru testarea și demonstrarea 
eficacității în cazurile în care 

transmiterea este redusă. Având 
o gamă diversă de vaccinuri, 
suntem mai bine poziționați 
pentru a optimiza a doua, a treia 
și a n-a generație de vaccinuri în 
vederea unei distribuții globale 
prompte. Nu trebuie să fie ignorată 
importanța morală a acestui 
aspect. Astfel de studii constituie  
și singura cale eficientă de a 
testa folosirea profilactică a 
tratamentelor de genul anticorpilor 
monoclonali.

 În al doilea rând, studiile 
experimentale umane ne pot ajuta 
să răspundem la întrebări esențiale 
despre imunitatea la covid-19, 
precum corelațiile de protecție și 
patogeneză, ce au o gamă largă 
de aplicații pentru vaccinuri și 
tratamente. 

Un risc teribil 
Nu trebuie să presupunem că 
vom avea în curând un vaccin 
brevetat. Conform unui model 
recent, există o probabilitate de 
50% ca să nu fie disponibil pe piață 
niciun vaccin până în aprilie 2021 
și de 15% ca să nu apară până la 
sfârșitul anului 2021. Să nu reușim 
să ne pregătim pentru astfel de 
studii implică un risc teribil. Nu 
este numai imprudent în privința 
probabilităților, dar este imoral 
și injust să periclităm beneficiile 
potențiale puse în joc. 

Weijer susține că au fost 
admisibile etic alte studii 
experimentale umane, fiind 
considerate "o terapie de salvare" 
pentru a reduce riscul infecției 
incurabile. Cu alte cuvinte, 
"această cercetare a fost admisibilă 
pentru că există medicamente 
care, cu siguranță, vindecă ambele 
boli." 

Acesta nu este și nu trebuie 
să fie standardul riscului maxim 
admisibil din punct de vedere 

da Riscurile pentru voluntarii tineri sănătoși 
sunt similare sau mai mici decât alte 
riscuri acceptate în mod obișnuit în 
serviciul public 
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Mii de oameni s-au oferit să 
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candidate împotriva covid-19. 
Seán O’Neill McPartlin, 
Josh Morrison și Abie Rohrig 
susțin necesitatea încurajării 
unui asemenea nivel de 
altruism, însă Charles Weijer 
susține că astfel de studii 
sunt periculoase pentru 
participanți, nejustificate și 
lipsite de etică
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moral în cercetarea cu participanți 
umani. Terapiile de salvare 
pentru bolile respiratorii sunt rare, 
neexistând niciuna pentru virusul 
gripal sau pentru cel sincițial 
respirator (RSV), două boli pentru 
care sunt frecvent folosite astfel 
de studii experimentale. Nici 
prezentarea generală recentă a 
eticii experimentelor publicată în 
Science, nici OMS nu au sprijinit 
standardul "terapie de salvare". De 
fapt, un coleg coautor al lucrării 
pe care o citează Weijer nu este de 
acord cu analiza sa. 

Paritatea riscului 
O terapie de salvare nu este 
o condiție etică pentru studiul 
experimental al covid-19, având 
în vedere faptul că riscurile bolii 
la voluntarii tineri sănătoși sunt 
similare sau mai mici decât alte 
riscuri acceptate în mod obișnuit 
în serviciul public, chiar cele din 
contexte medicale. Permitem ca 
membrii obișnuiți ai societății, în 
special lucrătorii din domeniul 
sanitar, dintre care mulți nu au 
echipament personal de protecție, 
să riște expunerea la covid-19. Îi 
lăsăm de asemenea pe donatorii 
de ficat să fie expuși unui risc de 
deces de 1 la 600 în urma donării 
– mai mare decât riscul unor 
voluntari tineri sănătoși în studiul 

experimental al covid-19, care ar 
fi, probabil, sub 1 la 20 000.

Conform unui principiu 
al "parității riscului," dacă le 
permitem unor persoane să își 
asume anumite riscuri pentru a 
ajuta la salvarea de vieți, ar trebui 
să le permitem și altora să își 
asume voluntar riscuri similare, 
pentru beneficii comparabile. 
Concret: riscurile altruiste permise 
în sălile de operație ar trebui 
să fie permise și în centrele de 
cercetare clinică, respectiv în 
studiile experimentale umane. 
Pe baza acestui principiu, orice 
monitorizare etică a unor astfel de 
studii trebuie să ia în considerare 
costurile imense ale blocării unor 
cercetări promițătoare pentru 
oamenii obișnuiți. 

Voluntarii sunt conștienți de 
riscurile la care se expun și vor 
fi evaluați pe baza unor criterii 
riguroase pentru a li se stabili 
starea de sănătate psihică și fizică 
– deja mai mult decât se așteaptă 
în cazuri asemănătoare. Afirmațiile 
că astfel de studii nu ar trebui să 
recruteze intenționat persoane 
care au deja un risc mai mare de a 
contracta virusul sunt fondate. Din 
fericire, acest fapt poate fi evitat, 
iar miile de voluntari informați 
doresc să își asume riscul pentru ca 
alții să nu mai trebuiască să o facă.
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Mii de oameni s-au oferit să 
ajute la testarea vaccinurilor 
candidate împotriva covid-19. 
Seán O’Neill McPartlin, 
Josh Morrison și Abie Rohrig 
susțin necesitatea încurajării 
unui asemenea nivel de 
altruism, însă Charles Weijer 
susține că astfel de studii 
sunt periculoase pentru 
participanți, nejustificate și 
lipsite de etică

Charles Weijer, profesor,  
Western University, London, Canada  
cweijer@uwo.ca

Ar fi lipsit de etică să permitem 
infectarea unor voluntari 
sănătoși cu tipul sălbatic de 
SARS-CoV-2. Până în prezent, 
studiile experimentale nu au 
reușit să răspundă cerințelor 

etice de-a avea valoare științifică 
și socială, beneficii și riscuri 
rezonabile și o selecție echitabilă 
a participanților. 

Valoarea științifică și socială 
a studiilor experimentale 
este inadecvată, existând 
probabilitatea să avem la 
îndemână unul sau mai 
multe vaccinuri fără ele. Din 
cauza riscurilor de infectare a 

nu
Studiile experimentale îmbolnăvesc 
oameni sănătoși doar în scopuri 
științifice. În consecință, o abordare mai 
puțin înclinată spre asumarea riscurilor 
este regula
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voluntarilor sănătoși cu o 
boală, studiile experimentale 
trebuie să demonstreze că 
scopurile științifice propuse nu 
puteau fi atinse prin mijloacele 
tradiționale. Într-adevăr, 
studiile experimentale cu 
privire la SARS-CoV-2 pornesc 
de la premisa fundamentală 
că vor accelera crearea unui 
vaccin, salvând, astfel, "mii sau, 
teoretic, milioane" de vieți. 

Cercetarea tradițională a 
vaccinurilor a continuat cu o 
viteză excepțională. La data de 
3 septembrie existau 321 de 
vaccinuri candidate, dintre care 
33 sunt testate în studii clinice 
umane care au în plan să 
înroleze 280 000 de persoane 
din 34 de țări. Ni se spune 
că "se preconizează ca datele 
pentru susținerea autorizării 
să fie disponibile mai târziu în 
acest an." 

McPartlin și colegii săi 
admit acest fapt. Ei spun: 
"Deși este improbabil ca 
aceste studii să accelereze 
crearea primelor vaccinuri 
ce vor ajunge pe piață, ele se 
pot dovedi esențiale pentru a 
doua... generație de vaccinuri." 
Totuși, ei nu furnizează 
explicații convingătoare 
ale motivelor pentru care 
realizarea vaccinurilor de 
a doua generație necesită 
studii experimentale. Există 
planuri de a da acces țărilor 
mai sărace la vaccinurile 
anti SARS-CoV-2: de 
exemplu, Banca Mondială a 
anunțat recent un program 
de 9,3 miliarde £ "care le 
va permite țărilor sărace să 
achiziționeze vaccinuri anti 
covid-19 pentru a trata până la 
două miliarde de persoane." 

Prea multă incertitudine 
Riscurile pentru participanții 
din studiile experimentale 
sunt prea mari pentru a fi 
permise. Etica diferă de cea 
a studiilor clinice cu pacienți. 
Subiecții acestora din urmă 
pot fi expuși unor riscuri 

substanțiale cu condiția să 
existe o perspectivă rezonabilă 
a beneficiului direct. În 
schimb, studiile experimentale 
îmbolnăvesc oameni sănătoși 
doar în scopuri științifice, așa 
încât, în cazul lor, regula este 
o abordare mai puțin înclinată 
spre asumarea riscurilor. 

În ultimii 50 de ani 
au participat la studii 
experimentale mii de voluntari 
și niciunul nu a murit în urma 
lor, întrucât cercetătorii le-au 
asigurat permanent protecția, 
limitând  studiile respective 
la boli bine cunoscute, care 
fie se vindecă de la sine și 
nu au efecte vătămătoare pe 
termen lung, fie dispun de un 
tratamentul curativ. 

Pentru a-și susține 
pledoaria, McPartlin și colegii 
săi menționează studiile 
experimentale cu privire 
la gripă și la RSV, însă 
SARS-CoV-2 este mult mai 
puțin înțeles decât virusurile 
gripei sau RSV. Ceea ce știm 
deocamdată despre riscurile 
infecției cu SARS-CoV-2 
sugerează că ele sunt prea 
mari pentru ca studiile 
experimentale să fie permise 
etic. Manifestările infecției sunt 
schimbătoare și serioase. În 
afară de plămâni, virusul poate 
infecta creierul și sistemul 
cardiovascular, provocând 
accident vascular și miocardită. 
Ambele efecte au fost 
observate și la tineri. În plus, 
infecția cu SARS-CoV-2 poate 
fi invalidantă, după cum au 
arătat persoanele care prezintă 
covid de lungă durată. 

În fine, covid-19 este, 
poate, de zece ori mai letal 
decât gripa, iar remdesivirul, 
medicamentul ce urmează a fi 
disponibil pentru participanții 
la studiile experimentale, nu 
a redus mortalitatea în studiul 
Solidarity al OMS. 

Inechitabil
Strategiile de reducere a 
riscurilor cercetării prin 

selecția persoanelor cu risc 
mare de covid-19 pentru 
studiile experimentale sunt, 
probabil, inechitabile. De 
exemplu, susținătorii studiilor 
experimentale au propus 
includerea oamenilor expuși 
unui risc mare de boală 
în comunitate. E posibil, 
însă, ca o atare abordare a 
selecției să încalce legea. A 
devenit clar că unele grupuri 
sociale au un risc mai ridicat 
de infectare cu virusul din 
cauza inechității structurale. 
Selectarea subiecților din 
astfel de grupuri va însemna 
inechitate și va accentua pe 
nedrept problemele cu care 
sunt confruntați. 

Pentru oprirea pandemiei 
va fi nevoie de mai mult decât 
de un vaccin eficient: oamenii 
trebuie să și dorească să îl 
facă. Un recent sondaj global 
a relevat atitudinea ezitantă 
a oamenilor față de vaccinul 
covid-19, constatându-se că 
"ritmul accelerat al realizării 
vaccinului a intensificat și 
mai mult temerile publicului, 
ceea ce ar putea compromite 
acceptarea." Dezvăluirea unor 
prejudicii grave sau decese în 
studiile experimentale poate 
alimenta ezitarea față de 
vaccin. 

Studiile tradiționale 
ale vaccinurilor prezintă 
mai puține riscuri pentru 
participanți decât cele 
experimentale, iar dacă 
sunt combinate cu etape ce 
vizează creșterea transparenței 
constituie o cale mai sigură 
spre obținerea vaccinurilor, ce 
va fi acceptată pe scară largă.

HEAD TO HEAD
Should we allow human challenge 
studies to infect healthy volunteers 
with SARS-CoV-2?    
A se cita: BMJ 2020;371:m4258
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cercetare

Întrebarea studiului  Care sunt tră-
săturile clinice ale copiilor și tineri-
lor cu boala coronavirusului 2019 
(covid-19) și cu sindromul inflamator 
multisistemic temporar asociat cu 
covid-19 (MIS-C) internați în spital în 
Marea Britanie? 

Metode  Metode Protocolul britanic de 
caracterizare clinică (CCP-UK) al Con-
sorțiului Internațional pentru Infecții 
Respiratorii Acute Severe și Incipiente 
(ISARIC) al OMS a înrolat 651 de copii 
și tineri (<19 ani) cu coronavirusul 2 
al sindromului respirator acut sever 
(SARS-CoV-2) confirmat în laborator, 
internați în 138 de spitale din Anglia, 
Țara Galilor și Scoția, între 17 ianuarie 
și 3 iulie 2020, perioada de urmărire 
minimă fiind de două săptămâni. 
Indicatorii rezultatelor principale au 
fost internarea în unitatea de îngrijiri 
critice (unitatea pentru dependență 
crescută de îngrijiri sau unitatea de 
terapie intensivă), mortalitatea în 
spital ori îndeplinirea criteriilor preli-
minare OMS de definiție a cazului de 
MIS-C.

Răspunsul și limitele studiului  Vârsta 
mediană a fost de 4,6 ani (inter-
val intercuartil de 0,3-13,7), 35% 
(225/651) aveau vârsta sub 12 luni 
și 56% (367/650) erau băieți; din 
întreaga cohortă, 18% (116/632) au 
fost internați în terapie intensivă și 

1% (6/627) au murit în spital, toți 
aceștia având comorbidități severe. 
Simptomele asociate cu infecția acută 
cu SARS-CoV-2 au inclus un grup mu-
cocutanat-enteric sistemic, care a cu-
prins simptome pentru criteriile OMS 
ale MIS-C. Caracteristicile clinice și de 
laborator au fost semnificativ diferite 
de cele ale pacienților fără MIS-C. În 
grupul cu MIS-C nu a survenit niciun 
deces. S-a estimat că baza de date 
a CCP-UK a ISARIC OMS reprezenta, 

în momentul acestei extracții, două 
treimi din totalul cazurilor spitalizate 
pentru covid-19.

Ce aduce nou prezentul  studiu Boala 
severă a fost rară, iar decesul excep-
țional de rar. Etnia pare să fie un 
factor atât în ceea ce privește interna-
rea în terapie intensivă cât și prezența 
MIS-C. Este de dorit ca, în vederea 
îmbunătățirii criteriilor OMS pentru 
MIS-C, să fie identificate și alte ca-

Caracteristicile clinice 
ale copiilor şi tinerilor cu 
covid-19 internaţi în spital 
în Marea Britanie
Swann OV, Holden KA, Turtle L și colab.  
din partea investigatorilor ISARIC4C 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă observaţional prospectiv  
multicentric

URMÃRIRE RAPIDÃ

Cefalee

Mialgie

Faringită

Vărsături

Durere abdominală

Diaree

Oboseală

Erupție

Limfadenopatie

Conjunctivită

Durere articulară

Durere toracică

Tuse

Dispnee

Rinoree

Retracția interioară a  
peretelui toracic inferior

Wheezing

Convulsii

Confuzie

Harta calorică și dendrograma descriind grupuri (colorate) de 20 simptome concomitente, 
calculate folosind gruparea ierarhizată, cu distanța Jaccard ca o corelație metrică și completă. 

Ce
fa

le
e

M
ia

lg
ie

Fa
ri

ng
it

ă

V
ăr

să
tu

ri

D
ur

er
e 

ab
d

om
in

al
ă

D
ia

re
e

O
b

os
ea

lă

Er
up

ți
e

Li
m

fa
de

no
p

at
ie

C
on

ju
nc

ti
vi

tă

D
ur

er
e 

ar
ti

cu
la

ră

D
ur

er
e 

to
ra

ci
că

Tu
se

D
is

pn
ee

Ri
no

re
e

Re
tr

ac
ți

a 
in

te
ri

oa
ră

 a
  

pe
re

te
lu

i t
or

ac
ic

 in
fe

ri
or

W
he

ez
in

g

C
on

vu
ls

ii

C
on

fu
zi

e

Culoarea cheie 



         – Edi’ia în limba român[ | Nr. 10, 2020 | VOLUM 27386

Întrebarea studiului  Există vreo aso-
ciere între indicii obezității centrale, 
incluzând circumferința taliei, circum-
ferința șoldului, circumferința coapsei, 
raportul talie-șold, raportul talie-înăl-
țime, raportul talie-coapsă, indicele 
adipozității corporale și un indice al 
formei corpului, pe de o parte, și riscul 
mortalității globale la populația gene-
rală, pe de altă parte? 

Metode  A fost efectuată o cercetare 
sistematică a bazelor de date PubMed 

și Scopus de la creare până în iulie 
2019, pentru a găsi studii de cohortă 
prospective ce raportează estimă-
rile riscului de mortalitate globală 
pentru indicii obezității centrale în 
populația generală. A fost realizată o 
meta-analiză a efectelor aleatorii ale 
relației doză-răspuns, pentru a  
explora estimările tendinței liniare. 
Pentru a estima curbele doză-răspuns 
a fost folosită o meta-analiză într-o 
singură etapă, cu efecte liniare combi-
nate. 

Răspunsul și limitele studiului  Au 
fost incluse în analize 72 de studii de 
cohortă prospective, cu 2 528 297 de 
participanți. Riscurile relative au fost: 
circumferința taliei (10 cm, o creștere 
cu 3,94 inci): 1,11 (interval de încre-

dere 95% de la 1,08 la 1,13, I2=88%, 
n=50); circumferința șoldului (10 cm, o 
creștere cu 3,94 inci): 0,90 (0,81–0,99, 
I2=95%, n=9); circumferința coapsei 
(5 cm, o creștere cu 1,97 inci): 0,82 
(0,75–0,89, I2=54%, n=3); raportul 
talie-șold (o creștere cu 0,1 unități): 
1,20 (1,15–1,25, I2=90%, n=31); 
raportul talie-înălțime (o creștere cu 
0,1 unități): 1,24 (1,12–1,36, I2=94%, 
n=11); raportul talie-coapsă (o creș-
tere cu 0,1 unități): 1,21 (1,03–1,39, 
I2=97%, n=2); indicele adipozității 
corporale (o creștere cu 10%): 1,17 
(1,00–1,33, I2=75%, n=4) și un indice 
al formei corpului (o creștere cu 0,005 
unități): 1,15 (1,10–1,20, I2=87%, 
n=9). Asocierile pozitive au persistat 
după luarea în calcul a indicelui gre-
utății corporale. Deși au fost excluse 

Obezitatea centrală şi 
riscul de mortalitate 
globală 
Jayedi A, Soltani S, Sadat Zargar M și colab. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiza sistematică şi meta-analiza relaţiei doză-răspuns 

racteristici clinice (cefaleea, mialgia, 
oboseala, faringita și limfadenopatia) 
și de laborator (inclusiv scăderea 
numărului de trombocite).

Finanțarea, conflictele de interese și  
comunicarea datelor Această lucrare a fost 
sprijinită de National Institute for Health Research 
(Institutul Național de Cercetare în Sănătate) și 

de Medical research Council (Consiliul Cercetării 
Medicale). Consultați bmj.com pentru a vedea 
toate detaliile privitoare la finanțare și la 
conflictele de interese. Sunt binevenite solicitările 
de accesare a datelor și a materialelor  
(https://isaric4c.net).

Înregistrarea studiului Current Controlled 
Trials (studiile clinice controlate actuale) 
ISRCTN66726260.

ORIGINAL RESEARCH Prospective 
multicentre observational cohort study 
Clinical characteristics of children and 
young people admitted to hospital with 
covid-19 in United Kingdom

A se cita: BMJ 2020;370:m3249 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3249 

Caracteristicile clinice și de laborato care au prezentat diferențe semnificative între copiii și tinerii ce îndeplineau criteriile 
preliminare OMS pentru MIS-C și cei ce nu le îndeplineau. Valorile sunt procente (numere), dacă nu este menționat altceva 

Variabila  Criteriile MIS-C îndeplinite  Criteriile MIS-C neîndeplinite  Valoarea P*
Vârsta (ani) mediană) (interval intercuartil)   10.7 (8.3-14.1)  1.6 (0.2-12.9)  0.001
Apartenența la alte rase decât cea albă 64 (29/45)  42 (148/355)  0.004
Internare în unitatea de îngrijiri critice  73 (38/52)  15 (62/404)  <0.001
Oboseală 51 (24/47)  28 (86/302)  0.004
Cefalee  34 (16/47)  10 (26/263)  <0.001
Mialgie 34 (15/44)  8 (21/270)  <0.001
Faringită 30 (14/47)  12 (34/284)  0.003
Limfadenopatie 20 (9/46)  3 (10/318)  <0.001
Număr de trombocite <150×109/l 32 (16/50)  11 (38/348)  <0.001
*Categorical variables analysed using Fisher’s exact test.

Raporturile riscurilor sumare ale mortalității globale corelate cu indicii obezității centrale 

Măsurători antropometrice  Comparație (creștere)  Nr. de studii  Nr. de participanți  Nr. de evenimente  Raportul riscului  Heterogenitate I2 (%)  
    sumar (CI 95%) 
Circumferența taliei 10 cm (3.94 inci)  50  2 056 428  128 842  1.11 (1.08 - 1.13)  88 
Raportul talie-șold  0.1 unități  31  1 112 816  75 183  1.20 (1.15 - 1.25)  90 
Raportul talie-înălțime  0.1 unități  11  760 190  23 959  1.24 (1.12 - 1.36)  94 
Raportul talie -coapsă  0.1 unități  2  22 866  2684  1.21 (1.03 - 1.39)  97 
Indicele adipozității corporale  10%  4  124 911  13 787  1.17 (1.00 -1.33)  75 
Un indice al formei corpului*  0.005 unități 9  716 596  25 603  1.15 (1.10 - 1.20)  87 
Circumferința coapsei  5 cm (1.97 inci)  3  25 412  4468  0.82 (0.75 - 0.89)  54 
Circumferința șoldului 10 cm (3.94 inci)  9  297 598  25 618  0.90 (0.81–0.99)  95 
*Calculate prin împărțirea circumferinței taliei la (indicele masei corporale 2/3 ×înălțime1/2).
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Întrebarea studiului  Care 
sunt manifestările clinice, 
factorii de risc și rezultatele 
materne și perinatale la 
femeile gravide și la cele 
cu sarcină recentă care au 
boala provocată de coro-
navirus 2019 (covid-19) 
suspectată ori confirmată?  
Metode Prezenta sinteză 
sistematică cu meta-analiză 
deschisă a inclus studii de 
cohortă ce prezintă ratele 
manifestărilor clinice (simp-

tome, rezultate de laborator 
și radiologice) și rezultatele 
la femeile gravide și la cele 
cu sarcină recentă recen-
tă care au covid-19. S-au 
comparat probabilitățile va-
riatelor manifestări clinice 
și ale mortalității și morbi-
dității asociate cu covid-19 
la femeile gravide și la cele 
cu sarcină recentă cu ale 
celor de vârstă fertilă care 
nu sunt gravide, precum și 
factorii de risc pentru com-

plicații la femeile gravide și 
la cele cu sarcină recentă 
cu covid-19. Totodată, au 
fost comparate rezultatele 
materne și perinatale la 
femeile gravide și la cele 
cu sarcină recentă cu și 
fără covid-19. Pentru a 
sintetiza datele dihotomice 
comparative ca rapoarte ale 
probabilităților meta-ana-
liza efectelor aleatorii a 
fost folosită (intervale de 
încredere 95%). 
Răspunsul și limitele 
studiului comparativ cu 
femeile de vârstă fertilă 
cu covid-19 care nu erau 
gravide, la cele cu sarcină 
mai avansată și cu sarci-
nă recentă cu covid-19, 
probabilitatea manifestării 
unor simptome ca febra 

și mialgia a fost mai mică 
(0,43, interval de încredere 
95% 0,22–0,85; 80 521 de 
femei și, respectiv, 0,48, 
0,45–0,51; n=80 409), iar 
internarea într-o unitate de 
terapie intensivă și nevoia 
de ventilație invazivă au 
fost potențial mai mari 
(1,62, 1,33–1,96 și re-
spectiv, 1,88, 1,36–2,60; 
n=91.606). Factorii de risc 
pentru covid-19 sever în 
timpul sarcinii au inclus 
vârsta maternă mai mare 
(1,78, 1,25–2,55; n=1 058), 
indicele masei corporale 
mare (2,38, 1,67–3,39; 
n=877) și preexistența 
unor comorbidități, ca 
hipertensiunea cronică 
(2,00, 1,14–3,48; n=858) și 
diabetul (2,51, 1,31–4,80; 

Manifestări clinice, factori de risc şi 
rezultatele materne şi perinatale ale  
bolii provocate de coronavirus 2019 în 
timpul sarcinii
Allotey J, Stallings E, Bonet M și colab. din partea  
PregCOV-19 Living Systematic Review Consortium 

CERCETARE ORIGINALĂ  Analiză sistematică şi meta-analiză actuale 

studiile realizate specific în rândul 
pacienților cu diverse afecțiuni, unele 
studii originale au inclus subiecți 
care, la începutul studiului, aveau boli 
existente și posibil nediagnosticate. 
De aceea, trebuie luată în considerare 
eventualitatea unei influențe exercitate 
de bolile preexistente. 

Ce aduce nou prezentul studiu  A exis-
tat o asociere pozitivă între indicii obe-

zității centrale, incluzând circumferința 
taliei, circumferința șoldului, circumfe-
rința coapsei, raportul talie-șold, rapor-
tul talie-înălțime, raportul talie-coapsă, 
indicele adipozității corporale și un 
indice al formei corpului, pe de o par-
te, și un risc mai mare de mortalitate 
globală, independent de adipozitatea 
generală, pe de altă parte. Circumferin-
ța mai mare a șoldului și a coapsei au 
fost asociate cu un risc mai mic. 

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea 

datelor. Nu a fost primită nicio finanțare și nu au 

fost declarate conflicte de interese pentru lucrarea 

depusă. Nu sunt disponibile date suplimentare.

ORIGINAL RESEARCH Systematic review and 
dose-response meta-analysis
Central obesity and the risk of all cause 
mortality 
A se cita: BMJ 2020;370:m3324 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3324 

Îngrijiri�bazate�pe�dovezi�pentru�femeile�gravide�
care�au�covid-19�

Caracteristici materne asociate cu boala cu coronavirus 2019 (covid-19) severă la femeile gravide și la cele cu sarcină recentă  

Factori de risc  Nr.  Număr total Nr. cu factor de risc /Nr. în grup 
materni și rezultate  de studii de femei Rezultat prezent  Rezultat absent (%)  Raportul probabilităților (95% CI)  I2(%)

Circumferența taliei 10 cm (3.94 inci)  50  2 056 428  128 842  1.11 (1.08 - 1.13)  88 
Raportul talie-șold  0.1 unități  31  1 112 816  75 183  1.20 (1.15 - 1.25)  90 
Raportul talie-înălțime  0.1 unități  11  760 190  23 959  1.24 (1.12 - 1.36)  94 
Raportul talie -coapsă  0.1 unități  2  22 866  2684  1.21 (1.03 - 1.39)  97 
Indicele adipozității corporale  10%  4  124 911  13 787  1.17 (1.00 -1.33)  75 
Un indice al formei corpului*  0.005 unități 9  716 596  25 603  1.15 (1.10 - 1.20)  87 
Circumferința coapsei  5 cm (1.97 inci)  3  25 412  4468  0.82 (0.75 - 0.89)  54 
Circumferința șoldului 10 cm (3.94 inci)  9  297 598  25 618  0.90 (0.81–0.99)  95 
*Calculate prin împărțirea circumferinței taliei la (indicele masei corporale 2/3 ×înălțime1/2).

URMÃRIRE RAPIDÃ
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n=858). În comparație cu femeile 
însărcinate fără covid-19, a existat o 
probabilitate mai mare ca gravidele 
cu boala activă să aibă o naștere 
prematură, iar nou-născuții lor să fie 
internați într-o unitate neonatală. Stu-
diile primare incluse au avut dimen-
siuni diferite ale eșantioanelor și au 
raportat, în principal, femeile gravide 
care se prezentau la spital, inclusiv 
pentru naștere, afectând astfel capa-
citatea de generalizare a estimărilor.
Ce aduce nou prezentul studiu Este 
posibil ca gravidele cu sarcină mai 
avansată și cele cu sarcină recentă, 

carea aveau covid-19, să manifeste 
mai puține simptome decât femeile 
neînsărcinate afectate de aceeași 
boală și să aibă un risc mai mare de 
a fi internate într-o unitate de terapie 
intensivă. Gravidele cu sarcină mai 
avansată și cele cu sarcină recentă 
care au comorbidități preexistente, 
un indice mare al greutății corporale 
și vârstă maternă mare ar trebui să fie 
considerate un grup cu risc crescut 
pentru covid-19 sever.   
Finan’area, conflictele de interese ;i 
comunicarea datelor. Finanțarea, conflictele 
de interese și comunicarea datelor Finanțat 
parțial de Organizația Mondială a Sănătății. Nu 

au fost raportate conflicte de interese. Nu sunt 
disponibile date suplimentare. 

Înregistrarea analizei sistematice PROSPERO 
CRD42020178076.

Evidence based care for pregnant women 
with covid-19 

ORIGINAL RESEARCH Living systematic 
review and meta-analysis
Clinical manifestations, risk factors, 
and maternal and perinatal outcomes of 
coronavirus disease 2019 in pregnancy 

A se cita: BMJ 2020;370:m3320 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3320 

COMENTARIU  Deocamdată este o lucrare în curs de desfăşurare

Deși femeile gravide sunt conside-
rate un grup vulnerabil clinic,2 nu 
este clar dacă sunt asociate riscuri 
suplimentare cu infecția covid-19 
în timpul sarcinii. În analiza lor 
sistematică, Allotey și colegii săi 
oferă perspective care să-i îndrume 
pe furnizorii de îngrijiri medicale 
pentru femeile gravide cu covid-19 
suspectat sau confirmat.3 

Pentru a identifica articolele de 
explorat, autorii au verificat amă-
nunțit principalele baze de date 
medicale, precum și gama largă de 
rapoartelor despre covid-19 nee-
valuate inter pares. Dintre acestea 

au selectat 77 de studii cu rezultate 
foarte variate, din care au putut 
sintetiza concluziile pentru informa-
rea practicii clinice. Aceasta este o 
analiză sistematică deschisă, ceea 
ce înseamnă că rezultatele vor fi 
actualizate periodic, pe măsură ce 
se acumulează mai multe cercetări. 

Una dintre cele mai interesante 
constatări a fost o rată a pozitivității 
de 7% în rândul femeilor testate 
global pentru depistarea covid-19 în 
timpul sarcinii. Trei sferturi dintre 
ele erau asimptomatice. Ratele 
crescute ale pozitivității în această 
analiză reflectă preponderența stu-
diilor din masiva epidemie inițială 
din New York. Deși este improba-
bil ca aproape 10% dintre femeile 
gravide să aibă covid-19 în orice 
moment dat, o astfel de estimare ar 
putea fi realistă în timpul epidemii-
lor mari. Indiferent de aceasta, este 
subliniată importanța screeningu-
lui cu caracter universal în timpul 
sarcinii pentru a furniza îngrijiri 
corespunzătoare gravidelor infec-
tate și familiilor acestora și pentru 
a le proteja pe cele neinfectate și 
personalul medical. 

Mortalitatea scăzută 
În analiza sistematică, mortalitatea 
cauzată de covid-19 a fost scăzută în 

Mortalitatea provocată de covid-19 
a scăzut în rândul femeilor 
însărcinate (0,001%)
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Întrebarea studiului  Care este mortalitatea în spital a 
adulților internați cu boala coronavirusului 2019  
(covid-19) folosind un scor validat al stratificării  
riscului și cum se compară acest scor cu modelele 
existente?

rândul femeilor gravide (0,001%). 
Având în vedere că majoritatea 
deceselor legate de covid-19 survin 
în rândul adulților mai vârstnici, 
poate că mortalitatea redusă nu este 
surprinzătoare, dată fiind vârsta mai 
mică a majorității femeilor gravide. 
Autorii au notat diferențele în ma-
nifestările clinice ale bolii între fe-
meile cu covid-19 gravide și cele de 
aceeași vârstă care nu sunt gravide. 
Febra și mialgia au fost mai puțin 
frecvente. Nici aceste diferențe nu 
sunt surprinzătoare. Frecvența mare 
a screeningului pentru covid-19 în 
rândul femeilor gravide permite 
depistarea unei proporții mari a 
persoanelor asimptomatice care nu 
au simptomele clasice de infecție. 

De asemenea, studiul a raportat o 
probabilitate crescută de internare 
în unitățile de terapie intensivă (ra-
portul probabilităților 1,62, interval 
de încredere 95% de la 1,33 la 1,96) 
și de nevoie de ventilație invazivă 
(1,88, 1,36–2,60) în rândul femeilor 
cu covid-19 gravide față de cele 
neînsărcinate. Deși se bazează pe 
un număr limitat de studii – patru 
care compară femeile cu covid-19 
gravide cu cele care nu sunt gravide 
și numai unul care compară femeile 
gravide cu și fără covid-19 – aceste 
concluzii sunt totuși îngrijorătoare și 
evidențiază necesitatea unui mana-

gement atent al covid-19 în timpul 
sarcinii. 

În final, autorii susțin că 
"probabilitatea oricărei nașteri 
premature (3,01, interval de 
încredere 95% 1,16–7,85) a fost 
mai mare la femeile gravide cu 
covid-19 decât la cele fără boală." 
Acest rezultat trebuie interpretat 
cu prudență, bazându-se numai 
pe două studii,4, 5 cu o dimensiune 
a eșantionului de 339 și numai 
25 de nașteri premature. Raportul 
probabilităților menționat poate 
fi atribuit doar unuia din cele 
două studii.4 Acest studiu, realizat 
în Wuhan, China, la începutul 
pandemiei (în timpul carantinei 
locale, de la sfârșitul lui ianuarie 
până la sfârșitul lui februarie 2020), 
a comparat rezultatele nașterii la 
femeile gravide cu pneumonie 
asociată cu covid-19 cu ale celor 
din două grupuri de control 
selecționate din fișele medicale ale 
pacientelor din perioada 2019-2020. 
În consecință, tot ceea ce ar trebui 
să se conchidă în privința nașterii 
premature este că un studiu 
mic a găsit o asociere în rândul 
femeilor cu boală foarte severă, în 
timpul unei carantine stresante, la 
începutul pandemiei. Chiar dacă 
relația ar fi de tip cauză-efect, nu se 
știe dacă nașterea prematură este 

asociată cu boala severă covid-19 
sau dacă factori predispozanți 
au contribuit atât la severitatea 
covid-19 cât și la nașterea 
prematură. 

Analiza sistematică deschisă 
efectuată de Allotey și colegii săi 
este comprehensivă și exhaustivă. 
Limitele reflectă, în mare parte, 
situația literaturii de specialitate 
actuale și evidențiază domeniile 
importante pentru îmbunătățirea 
cercetării. După cum menționează 
autorii, cercetările care compară re-
zultatele sarcinii la femeile cu și fără 
covid-19 sunt insuficiente. Așa cum 
se întâmplă cu aproape toate cerce-
tările legate de covid-19, specialita-
tea se dezvoltă rapid, iar rezultatele 
prezentate în această analiză se pot 
schimba pe măsură ce sunt publica-
te studii de calitate mai bună și de 
dimensiuni mai mari.

Catherine McLean Pirkle  
cmpirkle@hawaii.edu 

Detalii despre autoare pe bmj.com 

COMMENTARY Still a work in progress 

A se cita: BMJ 2020;370:m3510   
Găsiţi versiunea integrală, cu bibliografie, la: 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3510   

URMÃRIRE RAPIDÃ

Stratificarea riscului pacienţilor internaţi 
în spital cu covid-19 prin utilizarea 
Protocolului de Caracterizare Clinică 
ISARIC al OMS 
Knight SR, Ho A, Pius R și colab. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Crearea şi validarea scorului mortalităţii 4C

Mortalitatea observată în spital în intervalul scorului mortalității 4C în 
cohorta de derivație  
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Metode  Actualul studiu de cohortă observațional 
prospectiv (realizat de Consorțiul de Caracterizare Clinică a 
Coronavirusului al Consorțiului Internațional al  Infecțiilor 
Respiratorii Acute Severe și Emergente – ISARIC-4C) a 
recrutat pacienți din 260 de spitale din Anglia, Scoția și 
Țara Galilor. În studiu au fost incluși adulți (vârsta ≥18 ani) 
spitalizați cu covid-19 cu cel puțin patru săptămâni de 
monitorizare. Modelele au fost pregătite pentru a estima 
mortalitatea în spital la pacienții recrutați între 6 februarie 
și 20 mai 2020 (cohorta de derivație, n=35,463, rata 
mortalității 32,2%). Validarea a fost efectuată pe o a doua 
cohortă de pacienți recrutați după crearea modelului, între 
21 mai și 29 iunie 2020 (n=22,361, rata mortalității 30,1%).

Răspunsul și limitele studiului Scorul mortalității 4C 
final este un instrument de stratificare a riscului ușor de 
folosit, ce utilizează opt variabile, de obicei disponibile 
la momentul prezentării la spital: vârsta, sexul, numărul 
de comorbidități, rata respiratorie, saturația periferică a 
oxigenului, nivelul de conștiență, concentrația ureei și a 
proteinei C reactive (intervalul scorului 0-21 puncte). Scorul 
mortalității 4C a relevat o bună capacitate de discriminare 
în ceea ce privește mortalitatea (cohorta de derivație: aria 
de sub curba caracteristică a receptorului de operare 0,79, 
interval de încredere 95% 0,78–0,79; cohorta de validare 
0,77, 0,76–0,77), cu o calibrare excelentă. Rata mortalității 

a fost de 62%, la pacienții cu un scor de cel puțin 15 
(n=4 158, 19%), față de 1% în rândul celor cu un scor  
≤3 (n=1 650, 7%). Capacitatea discriminatorie a fost mai 
mare decât cea a celor 15 scoruri de stratificare a riscului 
preexistent (intervalul ariei de sub curba caracteristică a 
receptorului de operare 0,61-0,76), scorurile create în alte 
cohorte covid-19 fiind, adesea, puțin concludente (interval 
0,63-0,73). Ar trebui să se continue validarea scorului 
mortalității 4C pentru a i se stabili aplicabilitatea la alte 
populații.

Ce aduce nou prezentul studiu  Scorul mortalității 4C a fost 
mai eficient decât scorurile existente, a dovedit că este 
util în informarea directă a luării deciziei clinice și a avut 
o eficiență similară celei a modelelor mai complexe. Acest 
instrument ar putea fi folosit la stratificarea pacienților 
spitalizați cu covid-19 în diferite grupuri de management.

Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Sprijinit de 
burse de la National Institute for Health research (Institutul Național pentru 
Cercetare în Sănătate), Medical research Council (Consiliul Cercetării 
Medicale), Trustul Wellcome și Fundația Bill and Melinda Gates. Detaliile 
complete despre finanțare și conflictele de interese sunt prezentate pe  
bmj.com. Sunt binevenite solicitările cu privire la distribuirea datelor  
(https://isaric4c.net).

Înregistrarea studiului ISRCTN66726260.

ORIGINAL RESEARCH Development and validation of the  
4C Mortality Score
Risk stratification of patients admitted to hospital with covid-19 
using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol 
A se cita: BMJ 2020;370:m3339 
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3339 

Scorul mortalității 4C final pentru mortalitatea în spital a 
pacienților cu covid-19. Indicele prognosticului derivat din 
modelul regresiei logistice penalizate (LASSO)

Variabila  Scorul mortalității 4C 
Vârsta (ani): 
   <50 —
   50-59  +2
   60-69  +4
   70-79  +6
   ≥80  +7
Sexul la naștere:
   Feminin —
   Masculin +1
Nr. de comorbidități:*
   0  —
   1  +1
   ≥2  +2
Rata respiratorie (respirații/min):
   <20  —
   20-29  +1
   ≥30  +2
Saturația periferică în oxigen în aerul din încăpere
   ≥92  —
   <92  +2
Scorul scalei Glasgow pentru comă:
   15  —
   <15  +2
Ureea (mmol/l):
   ≤7  —
   7-14  +1
   >14  +3
Proteina C reactivă (mg/dl):
   <50  —
   50-99  +1
   ≥100  +2
*Comorbiditățile au fost definite folosind indicele comorbidității Charlson,  
cu adăugarea obezității definite de clinician 
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Întrebarea studiului  Ce frecvență și supraviețuire are stopul 
cardiac în spital la pacienții cu boala coronavirusului 2019 
(covid-19) în stare critică?
Metode  A fost examinată incidența stopului cardiac în 
spital la 5 019 adulți (vârsta ≥18 ani) cu covid-19 confirmat 
în laborator, internați în unitățile de terapie intensivă în 
68 de spitale din zone geografice diverse din SUA, între 
4 martie și 1 iunie 2020.

Răspunsul și limitele studiului  Din 5 019 pacienți cu 
covid-19 în stare critică, 14,0% (701/5 019) au avut stop 
cardiac în spital, din care 57,1% (400/701) au primit 
resuscitare cardiopulmonară. Dintre cei 400 de bolnavi 
resuscitați, 48 (12,0%) au supraviețuit până la externarea 
din spital și 28 (7,0%) au avut o stare neurologică normală 
sau doar ușor alterată. Supraviețuirea la externare a fost 
diferită în funcție de vârstă, 21,2% (11/52) dintre pacienții 
mai tineri de 45 de ani supraviețuind, în comparație cu 
2,9% (1/34) din cei cu vârste de 80 de ani și mai mari. 
Nu s-a putut evalua nici calitatea resuscitării, nici cât de 
adecvată este ea în timp.

Ce aduce nou prezentul studiu  Stopul cardiac se întâlnește 
frecvent la pacienții cu covid-19 în stare critică, fiind asociat 
cu o supraviețuire scăzută, chiar și în cazul resuscitării 

cardiopulmonare, în special în rândul bolnavilor mai 
vârstnici.
Finan’area, conflictele de interese ;i comunicarea datelor. Sprijin din partea 
National Institutes of Health (Institutele Naționale de Sănătate) și a Frankel 
Cardiovascular Center Covid-19 Impact Research Ignitor (Ignitorul Cercetării 
de Impact pentru Covid-19 al Centrului Cardiovascular Frankel). Niciun 
conflict de interese. Nu sunt disponibile date în vederea distribuirii.

ORIGINAL RESEARCH Multicentre cohort study
In-hospital cardiac arrest in critically ill patients with covid-19
A se cita: BMJ 2020;371:m3513  
Gāsiţi articolul la:  http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3513

Proporția pacienților cu stop cardiac supuși resuscitării 
cardiopulmonare și cea a acelora dintre ei care au supraviețuit  
până la externarea din spital, stratificați după vârstă. Numărul 
bolnavilor cu stop cardiac dat pentru fiecare categorie de vârstă  
(de ex., în rândul pacienților <45 de ani, 68 au avut stop cardiac,  
din care 76,5% au primit resuscitare cardiopulmonară; 21,2% au 
supraviețuit până la externarea din spital).  
CPR= resuscitare cardiopulmonară
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Vârsta <45

(n=68)
Vârsta 45-64

(n=277)
Vârsta 65-70

(n=270)
Vârsta ≥80

(n=86)

Stop cardiac la pacienţii cu covid-19  
Incidenţa în spital la bolnavii în stare critică 

Rezumat

Populația

Structura 
studiului

Expunere

Rezultate

Stopul cardiac în spital este frecvent la 
pacienții în stare critică, fiind asociat cu o su-
praviețuire slabă, chiar în cazul în care este 
efectuată resuscitarea cardiopulmonară, în 
special în rândul bolnavilor vârstnici

Rata supraviețuirii globale după resuscitarea cardiopulmonară 
a fost similară cu cea a bolilor critice neasociate cu covid-19*

Studiu de cohortă 

Prospectiv

Multicentric (68 de centre din SUA)

5 019 adulți cu covid-19 sever internați în 
unități de terapie intensivă 

701 au avut stop cardiac în spital
La cei cu stop cardiac,
Vârsta medie: 63 de ani, Sex: 65% bărbați,
Rasa: 21% albi non-hispanici,
32% negri non-hispanici

Incidența stopului cardiac 
în spital și a resuscitării 
cardiopulmonare 

Populația totală 
a cohortei

Au avut  
stop cardiac 

în spital

Au primit 
resuscitare 

cardio-
pulmonară

Au 
supraviețuit 

până la 
externare

Externați 
cu stare 

neurologică 
normală sau 
ușor alterată

Rezumat vizual

Stopul cardiac în spital la pacienţii cu 
covid-19 în stare critică 
Hayek SS, Brenner SK, Azam TU și colab. 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu de cohortă multicentric URMÃRIRE RAPIDÃ
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Întrebarea studiului  Care este preci-
zia testului imunologic cu flux lateral 
[AbC-19 Rapid Test] în detectarea 
infecției prealabile cu coronavirusul 
sindromului respirator acut sever 2 
(SARS-CoV-2)? 

Metode  Un studiu al preciziei tes-
tului bazat pe analize de laborator, 
incluzând 2 847 de lucrători esențiali 
(cadre sanitare, pompieri și perso-
nal din poliție) din Anglia, în iunie 
2020, și 1 995 de donatori de sânge 
pre-pandemie. Dintre participanții din 
iunie 2020, 268 au avut, cu o media-
nă de 59 de zile în urmă, un rezultat 
pozitiv la reacția de polimerizare 
în lanț (PCR) și 2 579 au aveau un 
istoric de infecție cunoscut. Indicatorii 
rezultatului principal au fost sensibili-
tatea și specificitatea testului AbC-19, 
estimați pe baza probelor despre care 
se știa că erau negative (pre-pande-
mie) și, respectiv, pozitive (confirmate 
prin PCR), folosite ca standarde de 
referință, precum și pe baza testului 
anti-nucleoproteină Roche Elecsys, un 
test imunologic de laborator cu sensi-
bilitate înaltă, utilizat ca standard de 
referință în cazul lucrătorilor esențiali 
cu istoric de infecție necunoscut. 

Răspunsul și limitele studiului  S-a 
estimat că "AbC-19 Rapid Test" a avut 
o sensibilitate de 92,5% (interval de 
încredere 95% de la 88,8% la 95,1%), 
pe baza cazurilor confirmate prin PCR, 
dar mai mică (84,7%, 80,6%–88,1%), 

folosind testul imunologic standard 
de referință la persoanele cu istoric 
de infecție necunoscut, probabil din 
cauza unei sensibilități mai ridicate 
atunci când concentrațiile de anticorpi 
sunt mai mari. Atunci când au fost 
utilizate probe cunoscute ca negative, 
specificitatea a fost estimată la 97,9% 
(97,2%–98,4%). Testul a fost evaluat 
într-un mediu de laborator, folosind 
probe de sânge venos, nelăsând 
testarea la latitudinea participanților, 
ceea ce ar fi putut genera valori ale 
estimărilor mai mari decât cele reale. 

Ce aduce nou prezentul studiu  
Rezultatele evidențiază amploarea 
supraestimării sensibilității testului în 
studiile care folosesc cazurile confir-
mate prin PCR ca standard de referin-
ță, ca urmare a influențării spectrului. 

Presupunând o prevalență de 10% a 
infecției prealabile cu SARS-CoV-2, re-
zultatele sugerează că circa unul din 
cinci lucrători esențiali cu test pozitiv 
ar fi fals pozitiv. 

Finanțarea, conflictele de interese și comunicarea 
datelor Studiul a fost finanțat de Public Health 
England. Consultați bmj.com pentru detalii 
privitoare la conflictele de interese. Datele sunt 
disponibile la solicitare în condiții rezonabile de 
la autorul corespondent. 

Înregistrarea studiului ISRCTN 56609224.

Testing for antibodies to SARS-CoV-2 

ORIGINAL RESEARCH Test accuracy study
Accuracy of UK Rapid Test Consortium 
(UK-RTC) "AbC-19 Rapid Test" for 
detection of previous SARS-CoV-2 
infection in key workers

A se cita: BMJ 2020;371:m4262 
Gāsiţi articolul la:   
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m4262

Precizia  
“AbC-19 Rapid Test” al  
UK Rapid Test Consortium 
(UK-RTC) în detectarea 
infecţiei prealabile cu  
SARS-CoV-2 la  
lucrătorii esenţiali
Mulchandani R, Jones HE, Taylor-Phillips S și 
colab.; investigatorii studiilor EDSAB-HOME și 
COMPARE 

CERCETARE ORIGINALĂ  Studiu al preciziei testului 

Testarea�anticorpilor�la�SARS-CoV-2�
URMÃRIRE RAPIDÃ

Rezumat al rezultatelor privitoare la precizia AbC-19 Rapid Test 

Populația testată  Standardul de referință Precizia testului, % (CI 95%) 
Persoane cu rezultat anterior   "Cunoscut pozitiv"   Sensibilitatea 92,5 (88,8–95,1) 
pozitiv la PCR (n=268) 
Persoane cu rezultat anterior   Rezultat la imunotestul Roche Sensibilitatea 94,2 (90,7–96,5)
pozitiv la PCR (n=268) 
Persoane cu istoric necunoscut  Rezultat la imunotestul Roche Sensibilitatea 84,7 (80,6–88,1)
al infecției (n=2 579) 
Donatori de sânge  "Cunoscut negativ"   Specificitate 97,9 (97,2–98,4)
pre-pandemie (n=1 995) 
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COMENTARIU  Nu la fel de simplu ca ABC

Guvernul britanic a adoptat testarea 
răspunsurilor prin anticorpi la protei-
nele coronavirusului sindromului res-
pirator acut sever 2 (SARS-CoV-2) 
ca o strategie de estimare a proporți-
ei populației infectate, pentru a înțe-
lege mai bine răspândirea virusului.1 
“AbC-19 Rapid Test” (AbC-19) al 
UK Rapid Test Consortium (Consor-
țiul Marii Britanii pentru teste rapide) 
detectează prezența anticorpilor IgG 
împotriva proteinei trimerice spike 
a SARS-CoV-2 cu ajutorul unui dis-
pozitiv de înțepare în deget asemă-
nător unui test de sarcină, permițând 
efectuarea rapidă și accesibilă în 
comunitate. Deși există în continuare 
incertitudini,2 guvernul britanic s-a 
angajat să achiziționeze un milion de 
dispozitive AbC-19.3 

Într-un studiu comandat de Minis-
terul Sănătății și Asistenței Sociale al 
guvernului britanic,4 Mulchandani și 
colegii săi evaluează precizia testului 
AbC-19, constatând că poate fi consi-
derabil mai mică decât s-a sugerat în 
prealabil într-un studiu încă nepubli-
cat, prezentat de Robertson și colegii 
săi.4, 5 

Folosind probe de sânge de la per-
soane cu un rezultat anterior pozitiv 
la testul reacției de polimerizare în 
lanț (PCR) pentru SARS-CoV-2, 
reprezentând "cunoscuți pozitivi", și 
probe pre-pandemie reprezentând 
"cunoscuți negativi", Mulchan-
dani și colab. au estimat că testul 
AbC-19 are o sensibilitate de 92,5% 

și o specificitate de 97,9%.4 Ei au 
calculat că, într-o populație cu o 
prevalență de 10% a infecției preala-
bile cu SARS-CoV-2, numai 83,0% 
(78,3%–86,8%) din rezultatele poziti-
ve ar fi corecte și 17% ar fi incorecte,4 
ceea ce contrastează cu rezultatele 
obținute de Robertson și colab., 
care au comunicat o sensibilitate de 
97,7% (95,7%–99,3%) și o specifici-
tate de 100% (interval de încredere 
95% raportat ca 100%–100%).5

Diferențe esențiale 
Discrepanța dintre cele două studii 
este explicată prin diferențele esenți-
ale în stabilirea pozitivilor și negativi-
lor cunoscuți. Robertson și colegii săi 
au ales ca pozitivi cunoscuți indivizi 
care au avut deja rezultate poziti-
ve de anticorpi față de proteinele 
SARS-CoV-2 la trei alte teste și ca 
negativi cunoscuți pe cei cu rezul-
tate negative la aceleași trei teste.5 
Probabil că o astfel de alegere, relativ 
extremă, a standardelor de referință 
a supraestimat precizia testului AbC, 
ca urmare a unui fenomen bine 
cunoscut, și anume, influențarea 
spectrului.67 

Mulchandani și colab. admit că 
este posibil ca și alegerea pozitivilor 
cunoscuți (cazurile pozitive la PCR) 
să fi supraestimat precizia testului 
AbC-19.48 Într-o altă analiză – folo-
sind ca pozitivi cunoscuți lucrători 
esențiali neselectați, fără o confirma-
re PCR a infecției, dar cu un rezultat 
pozitiv la testul pentru anticorpi 
Roche Elecsys – ei au estimat o 
sensibilitate și mai mică (84,7%, 
80,6%–88,1%) a testului AbC-19.5 

În fine, interpretarea dispozitivu-
lui AbC-19 a fost limitată, în acest 
studiu, de puterea redusă a unor 
semnale, ducând la discordanțe între 
trei cadre medicale bine instruite 
din laborator pentru 3,9% din totalul 
testelor.4 O asemenea incertitudine 
ar crește, probabil, dacă testul ar fi 
folosit într-un centru din comunitate. 

Aceste rezultate măresc volumul 
tot mai mare al dovezilor ce atestă 

faptul că studiile seroprevalenței 
SARS-CoV-2 au o capacitate limitată 
de a depista corect persoanele infec-
tate și a celor care nu au fost infectate 
încă.9 Riscul unor rezultate fals pozi-
tive este în mod special îngrijorător. 
Dacă răspunsurile prin anticorpi sunt 
folosite ca indicator de imunitate, de 
exemplu, rezultatele testului pot in-
fluența atât deciziile individuale cât și 
pe cele guvernamentale cu privire la 
riscul de expunere permisibil, motiv 
pentru care fals pozitivii pot aduce 
prejudicii considerabile societății.10 

Răspunsurile la infecția cu 
SARS-CoV-2 prin anticorpi neu-
tralizanți, chiar dacă pot persista 
mai multe luni după infecție,11, 12 au 
variații considerabile de la o persoană 
la alta,13 iar prevalența anticorpilor 
detectabili în populații descrește în 
timp.14 Este nevoie urgentă de noi 
cercetări pentru a clarifica relația 
dintre concentrațiile anticorpilor cir-
culanți și imunitatea la SARS-CoV-2. 
În contextul în care testele pentru an-
ticorpi devin disponibile pe scară tot 
mai largă în farmaciile comunitare,15 
trebuie comunicat un mesaj clar către 
public că rezultatele pozitive la aceste 
teste nu dovedesc că există imunitate. 

Studiul efectuat de Mulchandani 
și colab. identifică limitele notabile 
ale testului pentru anticorpi ales de 
guvernul britanic, furnizând dovezi 
ferme că este foarte puțin probabil ca 
specificitatea sa în "viața reală" să fie 
de 100%. În afară de o supraveghere 
limitată pentru a se estima propor-
ția populației care a fost infectată,9 
folosirea extinsă a acestui test în orice 
alt scop ar putea implica un risc de 
prejudiciu considerabil. 
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comentarii
ANALIZĂ

Folosirea�riscului�“normal”�pentru�a�înţelege�
mai�bine�riscurile�asociate�cu�covid-19
Datele care s-au acumulat în privința deceselor provocate de coronavirus arată o asociere cu vârsta 
care se apropie de riscul "normal" pe care îl avem toți. Explicarea riscului în acest mod i-ar putea 
ajuta pe oameni să-și înțeleagă și să-și gestioneze răspunsul, spune David Spiegelhalter

P
e măsură ce covid-19 se transformă din-
tr-o amenințare pentru societate într-o 
chestiune de management al riscului, este 
vital ca riscurile asociate să fie înțelese 
și comunicate cu claritate.1 Aceste riscuri 

au, însă, variații imense de la o persoană la alta, 
așa că sunt greu de găsit analogii adecvate. Deși 
covid-19 este o boală complexă multisistemică, cu 
potențial de evoluție prelungită, mă axez în con-
tinuare numai pe riscurile de deces în urma co-
vid-19 și explorez folosirea riscului "normal" – ris-
cul anual de deces din orice cauză – ca un ajutor 
pentru o comunicare transparentă.

Riscurile de fatalitate pentru populaţie în raport cu 
riscurile normale

Rata fatalității populației ne arată proporția din popu-
lația totală care se infectează și decedează în urma co-
vid19 într-un interval de timp specificat. Poate fi ob-
ținută direct din înregistrările deceselor din Anglia și 
Țara Galilor în care covid-19 este menționat în certifi-
catul de deces.2 Îi va include pe cei care mor atât din 
cauza virusului cât și în prezența acestuia, subestimând, 
în schimb, numărul real al deceselor asociate cu co-
vid-19 din cauza subdiagnosticării persoanelor care nu 
au prezentat simptomele clasice, nu au fost testate și, 
prin urmare, nu au avut covid-19 menționat în certifi-
catul de deces. 

În cele 16 săptămâni (112 zile) dintre 7 martie și 26 
iunie 2020, în Anglia și în Țara Galilor au fost înregis-
trate 218 354 de decese, față de o medie de 159 595 în 
aceeași perioadă din ultimii cinci ani. Este un exces ab-
solut de 58 759 de decese, corespunzând unei creșteri 
relative cu 37%; 49 607 (84%) dintre decesele exceden-

tare au avut covid-19 menționat în certificatul de de-
ces. Figura 1 arată ratele fatalității populației specifice 
vârstei și sexului pe scala logaritmică și liniară, în com-
parație cu "riscurile" anuale specifice vârstei și sexu-
lui – adică proporția persoanelor de fiecare vârstă care 
nu supraviețuiesc până la următoarea zi de naștere – 
obținute din tabelele furnizate de Office for National 
Statistics (Biroul de Statistică Națională)3 și redimensio-
nate pentru 16 săptămâni. 

Riscurile actuariale prezintă un vârf timpuriu, asociat 
bolilor congenitale și traumelor de la naștere, apoi un 

MESAJE ESENŢIALE

• Este greu de comunicat intervalul imens al riscurilor 
mortalității individuale în urma covid-19 prezentate de 
oamenii de diferite vârste. 

• În marea masă a populației, riscul de infectare și de deces ca 
urmare a covid-19 în perioada de 16 săptămâni a pandemiei 
a fost echivalent cu circa cinci săptămâni în plus de risc 
"normal" pentru cei peste 55 de ani, scăzând constant în 
raport cu vârsta, până la numai două zile în plus pentru copiii 
de vârstă școlară 

• Pentru persoanele în etate de peste 55 de ani care sunt 
infectate cu covid-19, riscul suplimentar de deces este ceva 
mai accentuat decât riscul "normal" de deces din toate 
celelalte cauze din cursul unui an, fiind mai mic pentru cei 
sub 55 de ani. 

• Analogia cu riscul normal pare a fi o metodă adecvată și 
utilă pentru comunicarea riscului letal, deși nu ține cont de 
nocivitatea pe termen mai lung pentru supraviețuitori.

Peste 90% dintre persoanele care au murit cu 
covid-19 au avut afecțiuni medicale preexistente 
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minim în jurul vârstei de 9 sau 10 ani, urmat de o creș-
tere continuă, care este remarcabil de liniară, cu ex-
cepția unei denivelări la sfârșitul adolescenței și în ju-
rul vârstei de 20 de ani, asociată cu decesele din cauze 
nenaturale. Această liniaritate relativă pe o scală loga-
ritmică ar corespunde unei creșteri exponențiale – de 
la vârsta de 35 de ani, riscul anual crește cu o medie 
de 9,7% pe an pentru bărbați și 10,4% pe an pentru fe-
mei. Aceasta înseamnă că, în circumstanțe normale, ris-
cul de deces mediu anual se dublează la un interval de 
șapte ani – o creștere cu 10% pe an (1,1) în decurs de 
șapte ani conduce la o creștere totală cu 1,1,7 care este 
aproape de 2.

Ratele fatalității populației pentru covid-19 prezin-
tă o liniaritate și mai evidentă pe scala logaritmică. 
Tabelul 1 arată că rata decesului în această perioadă de 
16 săptămâni a fost cu aproximativ 12-13% mai mare 
pentru fiecare an de vârstă în plus, corespunzând du-
blării la un interval de cinci sau șase ani, iar această re-
lație este constantă din copilărie până la o vârstă înain-
tată. În medie, bărbații au prezentat un risc suplimentar 
de 70% în comparație cu femeile de aceeași vârstă. Un 
gradient similar se observă și în alte țări.4 

Corelația dintre riscul de mortalitate prin covid-19 și 
vârstă este ceva mai abruptă decât cea a riscului actua-

rial normal, dar pentru vârstele de peste 45 de ani lini-
ile sunt aproape paralele, indicând faptul că riscul me-
diu de infectare cu virusul și cel de a muri ulterior din 
această cauză au fost relativ proporționale cu riscul nor-
mal mediu în aceeași perioadă. 

Riscurile de infectare și de deces din cauza virusului 
variază de 10 000 de ori în funcție de vârstă, după cum 
arată graficul liniar, un astfel de interval imens fiind 
greu de comunicat. Tabelul 2 reprezintă o încercare de 
a comunica riscul suplimentar de a deceda în urma co-
vid-19 în termenii zilelor în plus de risc normal, repre-
zentat de media pe cinci ani pentru aceste 16 săptă-
mâni, în vederea ajustării pentru efectele sezoniere. 

De exemplu, din aproape șase milioane de persoa-
ne cu vârste de 65-74 de ani din Anglia și Țara Galilor, 
7 319 au fost înregistrate ca decedate în urma îmbolnă-
virii de, sau având, covid-19 într-o perioadă de 16 săp-
tămâni, ceea ce înseamnă o rată de aproximativ 124 la 
100 000, sau un individ din 807. În mod normal ne-am 
aștepta la circa 26 617 de decese în acest grup de vâr-
stă în aceeași perioadă, astfel încât covid-19 a repre-
zentat o creștere a riscului cu 28%, ceea ce echivalează 
cu circa 31 de zile de risc suplimentar de deces în cele 
112 zile ale epidemiei. 

Al doilea rând al tabelului 2 arată că trei decese în 
urma covid-19 au fost înregistrate în rândul a șapte mi-
lioane de copii de vârstă școlară, între 5 și 14 ani (apro-
ximativ unul la 2,4 milioane), un risc extrem de redus, 
ce reprezintă numai 2% din riscul normal mediu al a-
cestui grup. Acesta echivalează cu circa două zile de 
risc suplimentar de deces în cele 112 zile ale epidemiei. 
În aceeași perioadă, în acest grup de vârstă au survenit 
138 de decese din alte cauze. 

La cealaltă extremă, 2% (unul din 49) dintre toți cei 
cu cu vârste peste 90 de ani din Anglia și Țara Galilor 
au fost înregistrați ca decedați cu covid-19 în aceste 
16 săptămâni; acesta reprezintă un risc de a se infecta 
și de a deceda din cauza covid-19 de circa 4 300 de ori 
mai mare decât al celor cu vârste de 15-24 ani. Cele 
10 790 de decese pot fi comparate cu media de 33 722 
pentru aceeași perioadă în ultimii cinci ani, astfel în-
cât expunerea potențială la covid-19 implică un risc 
suplimentar de 32% peste riscul mortalității norma-
le. În concluzie, experiența din perioada celor 112 zile 
de epidemie denotă faptul că este ca și când acei oa-
meni au fost expuși unui risc suplimentar de 36 de zile 
(32% din 112).

Fig. 1 | Ratele fatalității populației, observate pentru 49 607 decese în 
care se menționează covid-19, înregistrate în Anglia și în Țara Galilor 
între 7 martie și 26 iunie 2020. Ratele deceselor în urma covid-19 
formează o linie remarcabil de dreaptă pe o scală logaritmică (sus), 
indicând o creștere exponențială a riscului proporțional cu vârsta.  
Riscul "normal" (liniile întrerupte) reprezintă mortalitatea actuarială 
anuală, redimensionată printr-un factor de 16/52 pentru a reflecta  
riscul în decurs de 16 săptămâni
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Tabelul 1 | Efectele estimate ale vârstei și sexului asupra ratelor 
fatalității populației pentru covid-19 pe baza a 49 607 decese 
înregistrate în Anglia și în Țara Galilor între 7 martie și  
26 iunie 2020* 

 Estimare  Interval de încredere 95%
Risc mai mare: pentru fiecare an în plus   1.128  1.125 - 1.131 
Ani pentru dublarea riscului 5.75  5.61 - 5.88 
Risc mai mare: bărbați vs femei  1.71  1.63 - 1.77 
*Pe baza unei regresii Poisson, ipoteză log liniară, permițând supradispersia. Dacă 
riscul mai mare anual este c, anii până la dublarea riscului, d, respectă regula 2=cd, 
sau d=log(2)/log(c).
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La nivel global, unul din 1 192 de locuitori au mu-
rit și au avut covid-19 menționat în certificatul de de-
ces, ceea ce reprezintă o creștere de 31% față de riscul 
normal, echivalent cu un plus de 35 de zile peste cele 
112 zile în care au fost expuși, deși acest risc relativ su-
plimentar a fost mult mai mic pentru cei sub 45 de ani 
și extrem de mic pentru cei sub 15 ani. 

Rezumând, acele 16 săptămâni (112 zile) de pande-
mie au determinat un risc suplimentar de cinci săptă-
mâni pentru cei cu vârste peste 55 de ani, în timp ce 
persoanele mai tinere au fost expuse la riscuri din ce în 
ce mai mici: la copii de vârstă școlară, surplusul de risc 
a fost de numai două zile. 

Acestea sunt ratele istorice observate în populație, ca 
nu pot fi citate ca riscuri viitoare de infectare și de de-
ces în urma covid-19. Riscurile de infecție sunt modifi-
cate de factori ce limitează expunerea, scăzând propor-
țional cu începerea ținerii sub control a epidemiei. Este 
posibil să fi existat și o oarecare selecție a persoanelor 
vârstnice fragile, eliminate în urma deceselor dintr-o 
cohortă care rămâne astfel, temporar, mai rezilientă. 

Riscurile fatalităţii infecţiei în raport cu riscurile 
normale 

În contrast cu rata fatalității populației, ne-am putea aș-
tepta ca rata fatalității infecției – adică riscul de deces în 
cazul infectării – să rămână relativ stabilă în timp. 

În martie 2020, cercetătorii de la Colegiul Imperial 
din Londra au publicat un raport important, conți-
nând riscurile specifice de deces în urma infecției cu 
SARS-CoV-2.7 Ei au estimat o rată globală a fatalită-
ții infecției în Marea Britanie de 0,9%, cu un interval de 
incertitudine de 95% între 0,4% și 1,4%, furnizând rate 
și intervale pentru diferite grupuri de vârstă, cu ambe-
le sexe combinate. Intervalele de incertitudine au co-
respuns unei erori relative de ±55%, reflectând pru-
dența în privința acestor estimări inițiale bazate pe ex-
periența din Wuhan și de la bordul navei de croazieră 
Diamond Princess. 

În martie 2020 am comparat aceste estimări cu riscu-
rile actuariale anuale prezentate în fig. 1 și am constatat 
că există o concordanță rezonabilă,8 estimările riscului 
pentru covid-19 urmând un tipar similar cu cel al riscu-
lui general (fig. 2, sus).

Concordanța între riscurile estimate ale covid-19 și 
ratele mortalității anuale medii sugerează, pe baza ci-
frelor furnizate de echipa Colegiului Imperial în martie 
2020, că infecția cu SARS-CoV-2 contribuie cu apro-
ximativ un an de risc suplimentar de deces pentru cei 
cu vârste peste 20 de ani și cu mai puțin de jumătate 
din acesta pentru cei cu vârste sub 20 de ani. Este ușor 
de verificat veridicitatea acestor cifre. Ferguson și co-
lab.7 au estimat că, dacă virusul nu ar fi deloc controlat, 
ar fi infectați circa 80% dintre oameni, rezultând circa 
510 000 de decese. Astfel, dacă toată lumea ar fi infec-
tată, ne-am putea aștepta la 510 000×100/80=637 500 
de decese, ceea ce este relativ aproape de "norma-
lul" anual total de 616 000 de decese în Marea Britanie 
(2018). 

Din păcate, mesajul că riscul de covid-19 este apro-
piat de riscul anual (infectarea dublând, astfel, riscul de 
deces în acest an) a fost interpretat greșit de unii, ca în-
semnând că nu modifică deloc riscul anual. De fapt, 
dacă riscul de deces în urma covid-19 în acest an este 
p, iar riscul de deces independent din altă cauză este 
tot p, teoria probabilității ne spune că riscul global de 
deces în anul acesta este 1 minus șansa de a supravie-
țui ambelor riscuri – adică, 1−(1−p)(1−p) sau 2p−p2. 
Pentru o valoare p mică, acesta va fi foarte aproape de 
2p, așa că putem spune că, în general, covid-19 dublea-
ză riscul de deces. În schimb, în cazul celor fragili, cu 
un risc de 60% de deces în anul următor, acest risc ar 
crește la 2×0,6–0,62=0,84 în urma infecției, așa că ei ar 
avea o probabilitate generală de deces de 84%. (E po-
sibil ca nici aceste evenimente să nu fie independente: 

În rândul populației, o persoană din 1 192 a decedat 
având covid-19 menționat în certificatul de deces – o 
creștere cu 31% peste riscul normal 

Tabelul 2 | Decesele înregistrate în decurs de 16 săptămâni, între 7 martie și 26 iunie 2020, în Anglia și în Țara Galilor:  
49 607 de decese în care se menționează covid-19 în certificatul de deces. Mediile pentru cinci ani și populațiile provin de la  
Biroul de Statistică Națională5, 6 

 Număr de        Covid-19 Zile
 decese   Rata Rata Rata Număr  conform % echivalente
 provocate de   Covid-19 Covid-19 Covid-19 decese Media pe mediei pe de risc
Vârsta (ani)  covid-19  Populația /100 000  (%) (1 din …)  non-covid  cinci ani  cinci ani  normal 
0-4  3  3 515 430  0.1  0 1 din 1 171 810  848  932  0  0
5-14  3  7 159 102  0 0  1 din 2 386 367  138  179  2  2
15-24  33  6 988 755  0.5  0  1 din 211 780  470  659  5  6
25-34  128  7 998 302  1.6  0  1 din 62 487  1141  1295  10  11
35-44  369  7 460 856  4.9  0  1 din 20 219  2577  2610  14  16
45-54  1283  8 142 528  15.8  0.02  1 din 6346  6577  6449  20  22
55-64  3476  7 019 590  49.5  0.05  1 din 2019  13 565  12 722  27  31
65-74  7319  5 906 928  124  0.12  1 din 807  27 184  26 617  28  31
75-84  16 043  3 476 922  461  0.46  1 din 217  47 729  45 300  35  40
85-89  10 160  918 437  1110  1.1  1 din 90  30 703  29 108  35  39
90+  10 790  528 959  2040  2.0  1 din 49 37  815 33  722  32  36
All  49 607  59 115 809  83.9  0.08  1 din 1192  168 747  159 593  31  35
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supraviețuitorii pot fi slăbiți de boală sau pot arăta, din 
contră, o rezistență crescută.) 

Rata reală a fatalității infecției rămâne contestată, 
una dintre analize susținând o rată globală de 1,04%,9 
în timp ce alta a susținea un interval între 0,02% și 
0,4%.10 În iulie, Unitatea de Biostatistică MRC a es-
timat ratele actualizate ale fatalității infecției în Marea 
Britanie (fig. 2, jos).11 Acestea corespund unei rate glo-
bale de 1,3% (1,1%–1,5%), mai mare decât cea a esti-
mărilor inițiale din martie, arătând și un gradient mai 
abrupt decât al riscului general, cu o creștere de 12,8% 
pe fiecare an în plus de vârstă, adică exact cea observa-
tă la ratele fatalității populației (fig. 1). Gradientul mai 
abrupt sugerează că riscul suplimentar provocat de in-
fecție este mai mare decât riscul anual normal al celor 
în etate de peste 55 de ani și mai mic decât riscul anual 
al celor sub 55 de ani. 

Toată această analiză se referă la mediile populațiilor 
și, deși vârsta pare să fie, de departe, principalul factor 
de influențare a mortalității, este clar că și alți factori 
afectează riscul individual. Peste 90% dintre persoane-
le care au decedat cu covid-19 aveau afecțiuni medicale 
preexistente.12 Totuși, ar putea fi rezonabil ca, la o pri-
mă aproximare, să se presupună că astfel de comparații 
se aplică la grupuri mai stratificate. Ideea că "riscul nor-
mal" de deces este multiplicat de covid-19 în următorii 
ani reprezintă baza analizei realizate de Banerjee și co-

legii săi,13 presupunând aplicarea unui risc relativ supli-
mentar fix în urma covid-19, de exemplu, de la 0,5 (ris-
cul normal pentru șase luni) la 1 (riscul normal pentru 
un an) la estimările actuariale pentru mortalitatea anua-
lă bazată pe vârstă, sex și afecțiuni preexistente. 

Este important faptul că toate riscurile citate sunt cele 
medii pentru persoanele de vârstă relevantă, dar nu ale 
persoanei obișnuite. Motivul este că, atât în cazurile de 
covid-19 cât și în circumstanțe normale, o mare parte 
a riscului îl au persoanele cu boli cronice. Astfel, pen-
tru majoritatea oamenilor sănătoși, riscurile de a muri 
fie din cauza covid-19, fie din altă cauză sunt mult mai 
mici decât cele menționate aici. Bineînțeles, deși dece-
sul este rezultatul cel mai important și ușor de înregis-
trat, se înmulțesc informațiile despre numărul de per-
soane care prezintă simptome prelungite de covid-19. 
Frecvența cu care este observat acest aspect crează difi-
cultăți nemaiîntâlnite până în prezent în privința supra-
vegherii, evaluării și comunicării riscului. 

Concluzii 

Marea Britanie s-a confruntat cu una dintre cele mai 
mari mortalități per capita în urma covid-19 din toa-
te țările. Rata fatalității populației în urma covid-19 în 
cele 16 săptămâni (112 zile) de vârf ale epidemiei în 
Anglia și Țara Galilor a fost echivalentă cu cea a ce-
lor peste 55 de ani, prezentând un risc suplimentar de 
mortalitate de aproximativ cinci săptămâni peste "nor-
mal" și scăzând constant la grupurile de vârste din ce în 
ce mai mici, până la numai două zile în plus pentru co-
piii de vârstă școlară. 

S-a estimat că, în martie, rata fatalității infecției era 
relativ echivalentă cu mortalitatea anuală specifică vâr-
stei: în prezent pare să fie ceva mai mare decât echiva-
lenta unui an pentru cei peste 55 de ani și mai mică de-
cât aceasta pentru cei sub 55 de ani. 

Riscul normal pare a fi un factor de comparare rezo-
nabil pentru interpretarea atât a riscurilor fatalității po-
pulației cât și a infecției, deși încorporarea în orice tip 
de metodă pentru public ar necesita o evaluare atentă, 
în special în contextul îngrijorării tot mai mari legate 
de impactul prelungit al infecției. Să nu uităm, însă, că 
acestea sunt riscuri ale fiecărei persoane în parte: avem 
în continuare responsabilitatea de a lua în considerare 
riscurile potențiale pe care un individ le poate provo-
ca altora.

David Spiegelhalter, președinte,  
Winton Centre for Risk and Evidence Communication,  
Statistical Laboratory Centre for Mathematical Sciences, Cambridge  
david@statslab.cam.ac.uk 

ANALYSIS    
Use of "normal" risk to improve understanding of dangers of covid-19  
A se cita: BMJ 2020;369:m3259

În circumstanțe normale, riscul anual de deces se 
dublează la fiecare interval de șapte ani în plus la 
vârstă

Fig. 2 | Ratele estimate ale fatalității infecției cu covid-19 suprapuse 
pe riscul anual general. Sus: ratele estimate ale fatalității infecției 
cu covid-19 provin de la Colegiul Imperial din Londra, martie 2020. 
Intervalul de eroare pentru mortalitatea în urma covid-19 specifică 
pentru vârstă estimată se bazează pe o eroare relativă de ±55%.  
Jos: ratele estimate ale fatalității infecției cu covid-19 din analiza 
Unității de Biostatistică MRC, iulie 2020
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ANALIZĂ

Cum�să�
consolidăm�
răspunsul�la�
covid-19�în�
asistenţa�primară��
Concentrarea eforturilor pe strategii 
pentru tratarea pacienților la domiciliu 
sau în comunitate și pe reducerea 
spitalizărilor ar îmbunătăți rezultatele, 
susțin Sophie Park și colegii săi

S
erviciile medicale din întreaga 
lume au făcut ajustări rapide pen-
tru consecințele directe și indi-
recte ale covid-19, efectele fiind 
mai mult sau mai puțin favorabi-

le.1 Recomandările inițiale ale Organizației 
Mondiale a Sănătății s-au bazat pe adaptări-
le sistemului din China, axându-se prepon-
derent pe asistența secundară și pe sănăta-
tea publică.2, 3 Atât la nivel global cât și în 
Marea Britanie, asistența primară a primit 
mai puțină atenție în privința strategiilor. 

Transmiterea infecției a avut loc într-o pro-
porție semnificativă în spitale, unde s-a înre-
gistrat o mortalitate de 40% în rândul celor 
care primeau îngrijiri critice4 și unde mulți 
bolnavi au murit fără nimeni în preajma lor. 
În condițiile creșterii numărului de cazuri, 
este nevoie urgentă de strategii pentru a spri-
jini gestionarea situației pacienților la domi-
ciliu, a reduce internările inutile și a optimiza 
folosirea resurselor serviciilor medicale.

Efectul asupra asistenţei primare în  
Marea Britanie

Schimbările rapide ca răspuns la covid-19 au 
avut efecte profunde asupra furnizării îngriji-
rilor primare în Marea Britanie. De exemplu, 
a crescut substanțial folosirea telefonului, a 
e-mail-ului și a consultațiilor video.5 Aceasta 
a permis continuitatea îngrijirilor, dar însem-
nând că numai anumiți pacienți au beneficiat 
de consultații față-în-față, cum ar fi cei la care 
era de așteptat ca examinarea fizică să schim-

MESAJE ESENŢIALE

• Contribuția potențială a asistenței primare a fost, în mare parte, omisă din 
răspunsul Marii Britanii la covid-19 

• Angajarea activă a asistenței primare va fi esențială pentru îmbunătățirea 
îngrijirii pacienților vulnerabili în comunitate, reducerea cererilor de servicii 
în spital, sprijinirea pacienților convalescenți, îmbunătățirea îngrijirilor 
paliative și susținerea asistenței nelegate de covid 

• Studiile bine proiectate ale tratamentului precoce pentru covid-19 în 
asistența primară ar trebui să fie o prioritate pentru finanțarea cercetării 

• Cercetarea suplimentară în asistența primară ar întări capacitatea acesteia 
de a gestiona restanțele de morbiditate non-covid și sechelele pandemiei 
la nivelul sănătății fizice și mintale 

be semnificativ managementul, iar beneficiul potențial să depășeas-
că riscurile. 

Pacienții cu simptome de covid-19 erau redirecționați spre dispe-
ceratele de urgență ale sistemului public de sănătate britanic (NHS) 
în vederea obținerii accesului la testare. E adevărat că utilizarea lini-
ei telefonice 111 a NHS a transferat povara imediată a diagnosticului 
și managementului pacienților cu covid-19, însă a și subminat capa-
citatea cabinetelor de medicină generală de a furniza îngrijiri conti-
nue și comprehensive. Personalul dispeceratelor nu are acces com-
plet la dosarele pacienților, așa că deține informații limitate cu pri-
vire la afecțiunile coexistente ale acestora și la situația de acasă. Dat 
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fiind faptul că personalul pentru de-
servirea liniei 111 s-a axat pe simp-
tomele acute de covid-19, adesea pa-
cienților nu li s-a oferit posibilitatea 
de a discuta cu un cadru medical cu-
noscut despre op țiunile de îngrijiri 
pe termen lung pentru covid-19 și 
pentru alte boli severe. 

Mulți pacienți din centrele de în-
grijiri sunt tratați de medici genera-
liști. Transferul către munca la dis-
tanță s-a soldat cu un sprijin incon-
stant pentru căminele de îngrijiri, la 
care s-au adăugat un echipament de 
protecție personal inadecvat și tes-
tarea dezorganizată a personalului 
și a rezidenților. Pachetul de sprijin 
al guvernului a fost publicat târziu 
(15 mai),6 ceea ce a dus la pierderea 
posibilităților de a preveni infecția în 
rândul rezidenților și al angajaților.

Dificultăţi actuale

Între timp au fost ajustate schimbă-
rile inițiale. Deși pacienții cu simp-
tome severe au fost în continuare in-
ternați în spitale, în timpul verii, în 
jur de 30% din totalitatea deceselor 
înregistrate în urma covid-19 au sur-
venit în afara spitalelor.7 De exem-
plu, datele de la Biroul Național de 
Statistică (ONS) pentru săptămâna 
încheiată în 3 iulie 2020 arată că de-
cesele în locuințe particulare au fost 
peste media pe cinci ani. Din acest 
motiv, asistența primară se confruntă 
cu noi dificultăți. 

Covid-19 se îndreaptă spre un ti-
par de evoluție pe termen lung, cu 
vârfuri de infecții repetate și focare 

locale. Cei care supravețuiesc infec-
ției inițiale pot prezenta sechele min-
tale și fizice grave. Totodată, caranti-
na și recesiunea economică rezultan-
tă pot  exacerba problemele cronice 
de natură psihică, socială și ale să-
nătății fizice (figura). De aceea, cabi-
netele de medicină generală trebu-
ie să planifice și să evalueze riscul și 
să furnizeze îngrijiri atât pentru co-
vid-19 cât și pentru cazurile restante 
cu alte boli acute și cronice acumula-
te. În acest scop, sunt necesare siste-
me de monitorizare pentru covid-19 
și pentru morbiditatea non-covid, cu 
capacitate de creștere bruscă în sezo-
nul de gripă și focarele locale. 

În plus, este importantă asigura-
rea unor îngrijiri paliative bune pen-
tru pacienții care nu mai pot bene-
ficia de intervenții medicale intensi-
ve, necesitând aprecierea procesului 
și ritualului morții,8 alături de îndru-
marea practică (de exemplu, aduce-
rea în discuție a împuternicirii lega-
le). Este util, în acest sens, ca medicii 
generaliști să știe cât mai multe des-
pre bolnavi și persoanele care îi în-
grijesc, iar între pacienți, serviciile 
de asistență primară și cele de îngri-
jiri paliative să existe contact regulat, 
planificare și coordonare. 

Covid-19 a revelat și decalajul 
existent între sănătatea publică și 
asistența primară. Sănătatea publi-
că este integrată cu guvernul local și 
este, în mare parte, deconectată de 
asistența primară, ceea ce are drept 
urmare, printre altele, o protecție 
slabă a sănătății în multe centre de 
îngrijiri rezidențiale. Dificultatea este 

amplificată de marginalizarea inițială 
a sănătății publice în ceea ce priveș-
te testarea și depistarea contacților, 
care au fost externalizate către com-
paniile private în loc să se dezvolte 
serviciile existente.9 A fost subminat, 
astfel, un răspuns coerent. Înființarea 
National Institute for Health 
Protection (Institutul Național pen-
tru Protecția Sănătății) va adu-
ce, alături Public Health England 
(Sănătatea Publică din Anglia), ser-
viciul de testare și depistare al NHS 
și Joint Biosecurity Centre (Centrul 
de Biosecuritate Comun), dar sunt 
neclare legăturile cu asistența pri-
mară și planurile pentru activități-
le preventive mai largi ale Sănătății 
Publice din Anglia.10 

În consecință, asistența primară se 
confruntă cu probleme interdepen-
dente: comunicarea inadecvată a re-
zultatelor la testele covid-19, investi-
garea sau internarea întârziată a celor 
bolnavi, planificarea și comunicarea 
inadecvată a externării, internarea 
inadecvată a celor al căror benefi-
ciu este improbabil, precum și nevo-
ile de îngrijiri sporite, complexe, ale 
persoanelor cu boli cronice din cen-
trele comunitare. Rămâne de văzut 
în ce măsură vor persista aceste difi-
cultăți după valul inițial de infecții. 

Asistența primară este reprezenta-
tă necorespunzător la nivel strategic. 
De exemplu, nu există niciun me-
dic generalist practicant în niciun co-
mitet al Scientific Advisory Group 
for Emergencies (SAGE – Grupul 
de Consultanță Știintifică pentru 
Urgențe). În schimb, comunicarea 
s-a realizat predominant de sus în 
jos, pornind de la sănătatea publică 
și asistența de specialitate (mai mult 
la nivel național decât local). Un alt 
exemplu îl constituie compilația ini-
țială a listelor pacienților “extrem de 
vulnerabili clinic” în vederea protec-
ției, în mare măsură pe baza dosare-
lor spitalelor, acestea fiind greșit con-
siderate drept cea mai exactă sursă 
de informații clinice. Listele au fost 
apoi trimise la medicii generaliști, 
fără înștiințare prealabilă, pentru a fi 
verificate în timpul weekend-ului de 
Paști. Experiența noastră sugerează 
că mulți pacienți au fost inițial clasifi-
cați incorect. 

Ilustrarea a cinci tipuri de efecte ale covid-19 (adaptare după Victor Tseng, Universitatea Emory, cu 
permisiune). Fiecare efect este maxim în momente diferite, cu potențial de a se repeta, cu creșteri 
bruște ulterioare. Vârfurile pot varia în privința momentului apariției și a magnitudinii, în funcție de loc
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Răspunsuri potenţiale

Cabinetele de medicină generală 
din Marea Britanie încorporează noi 
modele de îngrijiri menite să îi aju-
te pe pacienții afectați tot mai se rios 
de problemele de sănătate, alături de 
schimbările rapide în furnizarea ser-
viciilor. Riscul este ca aceste moduri 
de lucru să fie acceptate și fixate (din 
obișnuință) fără nicio gândire strate-
gică. 

Medicii generaliști trebuie să fie 
implicați într-o strategie coerentă, 
care să pregătească NHS pentru fo-
carele de covid-19, pentru epidemii-
le concomitente și pentru temporiza-
rea gestionării altor boli. Este esen-
țial să existe o comunicare promptă 
între asistența primară, sănătatea pu-
blică și asistența secundară. În gru-
purile de autorizare a serviciilor me-
dicale și în rețelele lor de asistență 
primară a fost integrată o oareca-
re competență în domeniul sănătă-
ții publice, însă aceasta trebuie să cu-
prindă și aspectele legate de testarea 
și depistarea contacților. Sunt impe-
rios necesare lanțurile de aprovizio-
nare pentru echipamentul esențial, 
incluzând protecția personală, teh-
nologiile de monitorizare la distanță 
și posibilitățile de testare la patul bol-
navului sau în aceeași zi. 

Este nevoie de strategii ferme pen-
tru optimizarea managementului pa-
cienților cu covid-19 la domiciliu, in-
cluzând sprijin pentru sfârșitul vieții 
în cazul celor care nu sunt candidați 
la terapie intensivă. Pot fi realizate 
planuri comune pentru îngrijiri mai 
umanitare, cu implicarea familiei. 

Serviciile de spital acordate la do-
miciliu și îngrijirile comunitare ar 
trebui să fie redimensionate atât pen-
tru covid-19 cât și pentru alte boli, 
în vederea reducerii presiunii asupra 
paturilor de spital. În căminele de 
îngrijri, personalul și-a adaptat pro-
cedurile  pentru a îmbunătăți plani-
ficarea tratamentelor avansate (ture 
video pe secții, stetoscoape electroni-
ce, pulsoximetre și abilitarea perso-
nalului de a confirma decesul), redu-
când la minimum contactul fizic care 
nu este necesar. 

Pentru a face față cererii tot mai 
mari va exista o tranziție de la con-

sultațiile aproape 100% virtuale la 
o combinație adecvată de consulta-
ții virtuale și față-în-față. Deși s-a do-
vedit extrem de valoroasă, teleme-
dicina are limitele ei: contactul fizic 
este un aspect important al evaluă-
rii și îngrijirii pacientului,11 iar gradul 
de adecvare a consultației la distanță 
variază.12 De asemenea, trebuie avut 
grijă pentru a ne asigura că eforturile 
de a încuraja folosirea instrumente-
lor online pentru a accesa informații 
esențiale să nu submineze echitatea 
accesului și continuitatea. Persoanele 
convalescente după covid-19 necesi-
tă și acces la reabilitare, monitorizare 
a sistemului respirator și a altor orga-
ne afectate, precum și susținere a să-
nătății mintale. 

Totodată, asistența primară va tre-
bui să furnizeze un program de pre-
venție a gripei mult extins, precum 
și vaccinări anti covid-19. Instruirea 
cadrelor medicale noi trebuie să fie 
adaptată la aceste schimbări ale me-
diului serviciilor. Aceasta necesi-
tă implicarea pacientului și evalua-
rea sistematică pe termen lung a im-
pactului. 

Priorităţi pentru cercetare 

Avem nevoie urgent de investiții 
mai mari în cercetarea din asistența 
primară. Pandemia furnizează posi-
biliăți de evaluare a intervențiilor cli-

nice precoce și de instituire rapidă a 
unor eventuale schimbări pe termen 
lung la nivelul serviciilor și furnizo-
rilor. Siguranța și eficiența tehnolo-
giilor folosite lângă pacient în comu-
nitate necesită o evaluare riguroasă. 
Acestea includ senzori portabili pen-
tru monitorizarea semnelor vitale și 
testarea la domiciliu a D-dimerilor13 
sau a altor factori predictivi ai morta-
lității crescute în spital. 

Există și posibilitatea de a încerca 
strategii din alte țări. De exemplu, în 
Marea Britanie, în contextul integră-
rii cu asistența primară, cadrele sani-
tare din comunitate ar putea prelua 
o serie de sarcini privitoare la eva-
luare, sprijin și control.14 Personalul 
medical din comunitate a fost im-
portant în controlul focarelor de 
Ebola din vestul Africii și Republica 
Democrată Congo, putând avea un 
rol și în consolidarea educației pri-
vind sănătatea și reducerea stigmati-
zării legate de covid.15 

Studiile ce folosesc baze de date 
mari din asistența primară, conec-
tate cu datele din spital, dau cea 
mai bună perspectivă a înțelege-
rii prognosticului și a factorilor de 
risc pentru infectare. Ele pot detec-
ta și candidații potențiali pentru stu-
diile medicamentelor, dar și ale sub-
stanțelor periculoase. Platforma 
OpenSAFELY, care asociază fișe 
medicale electronice (anonimizate) 
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din asistența primară cu date despre 
decesele în urma covid-19 în spital, 
permite identificarea factorilor de 
risc pentru deces într-o populație re-
prezentativă de peste 17 milioane de  
pacienți.16 Dacă medicii generaliști 
sunt informați în mod curent cu pri-
vire la toți pacienții cu covid-19, ar 
fi posibilă și evaluarea factorilor de 
risc pentru infecție și rezultatele pe 
termen lung. 

Pentru a preveni agravarea și in-
ternarea în spital sunt necesare stu-
dii ale intervențiilor precoce în co-
vid-19. Unele tratamente – de 
exemplu, strategii precum folosirea 
paramedicilor pentru a evalua pa-
cienții cu suspiciune de covid-19 la 
domiciliu, ca în Paris în timpul pri-
mului val al virusului (sus), sau uti-
lizarea unor structuri tempora-
re, ca zona de consultație în aer li-
ber folosită de medicii generaliști în 
Altrincham (stânga) – ar putea aju-
ta Marea Britanie să combată un al 
doilea val în această iarnă, având în 
vedere faptul că antiviralele și anti-
corpii monoclonali sunt, probabil, 
mai eficiente în boala incipientă.17 E 
posibil, astfel, ca studiile actuale în 
spital să dea o perspectivă nerepre-

zentativă a efectului lor potențial a-
supra rezultatelor. 

Numai cinci din cele 33 de studii 
OMS înregistrate despre covid-19 
iau în considerare asistența prima-
ră, în Marea Britanie existând în pre-
zent un singur studiu înregistrat des-
pre tratamentul covid-19 în sectorul 
de îngrijiri primare (PRINCIPLE).18 

Este un studiu clinic bine proiectat, 
adaptativ, ce evaluează eficiența azi-
tromicinei la pacienții cu risc cres-
cut. Dacă sunt integrați în răspun-
sul la covid-19 și informați despre re-
zultatele testelor pacienților, medicii 
generaliști ar putea spori recrutarea 
pentru astfel de studii. 

Îngrijirile în comun 

Eforturile individuale și organizați-
onale de a răspunde la covid-19 au 
fost rapide și extraordinare. Le-a lip-
sit, însă, o strategie conectată, coe-
rentă. Asistența primară oferă po-
sibilități de intervenție rapidă pen-
tru reducerea riscului de rezultate 
adverse, continuitatea îngrijirilor și 
creșterea rezistenței întregului sis-
tem, ca răspuns la o gamă de dificul-
tăți de sănătate generate de pande-

mia de covid-19 aflată în evoluție. 
Răspunsurile tehnice și umane efi-
ciente necesită implicarea directă a 
asistenței primare în planificarea și 
aplicarea modificărilor serviciilor și 
instruirea adecvată, susținută de do-
vezi științifice concludente.

Sophie Park, profesor de asistență primară  
și educație medicală, UCL, London  
sophie.park@ucl.ac.uk 

Josephine Elliott, studentă la medicină,  
UCL Medical School, London 

Anita Berlin, profesor de educație în  
domeniul asistenței primare,  
Queen Mary University of London 

Julia Hamer-Hunt, pacientă și  
colaboratoare din partea publicului,  
NIHR School of Primary Care Research, 
London 

Andy Haines, profesor la catedra  
“Modificări ale mediului  șI sănătate publică, 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine,  
London

ANALYSIS    
How to strengthen the response to covid-19 in 
primary care 
A se cita: BMJ 2020;370:m369

Traducere: Dr. Roxana }ucra

Strategii precum folosirea paramedicilor pentru a evalua pacienții cu suspiciune de  
covid-19 la domiciliu, ca în Paris, în timpul primului val al virusului (sus), sau utilizarea unor 
structuri temporare, ca zona de consultație în aer liber folosită de medicii generaliști în 
Altrincham (stânga), ar putea ajuta Marea Britanie să combată un al doilea val în  
această iarnă
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Remdesivir pentru covid-19 severă:  
un ghid de practică clinică
Bram Rochwerg, Arnav Agarwal, Linan Zeng, Yee-Sin Leo, John Adabie Appiah, Thomas Agoritsas, 
Jessica Bartoszko, Romina Brignardello-Petersen, Begum Ergan, Long Ge, Heike Geduld,  
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Reed Siemieniuk, Maria Asuncion Silvestre, Per Olav Vandvik, Zhikang Ye, Dena Zeraatkar,  
Gordon Guyatt 

influențează semnificativ necesitatea ventilației meca-
nice invazivel și poate avea un efect slab sau nul asupra 
duratei de spitalizare. 

Semnificația recomandării   Majoritatea pacienților cu 
covid-19 severă ar alege, probabil, tratamentul cu rem-
desivir datorită reducerii potențiale a timpului până la 
ameliorarea clinică. Cu toate acestea, date fiind dovezile 
de certitudine redusă privind rezultatele critice și faptul 
că diferențele în privința perspectivelor, valorilor și prefe-

Întrebare clinică  Ce rol are remdesivi-
rul în tratamentul formelor severe de 
covid-19? Actualul ghid a fost realizat 
ca urmare a studiului clinic ACTT-1, 
publicat în New England Journal of 
Medicine în 22 mai 2020.

Recomandări  Comitetul ghidului dă 
o recomandare slabă pentru folosi-
rea remdesivirului în formele severe 
de covid-19, dar sugerează continu-
area înscrierii active a pacienților în 
studiile clinice controlate, rando-
mizate, în curs de desfășurare ce 
examinează remdesivirul. 

Dovezile  Analiza sistematică aso-
ciată (publicată în 31 iulie 2020) 
identifică două studii clinice ran-
domizate cu 1 300 de participanți, 
ce prezintă dovezi slabe în sprijinul 
eficienței remdesivirului în ceea ce 
privește reducerea timpului până 
la ameliorarea clinică și scăderea 
mortalității la pacienții cu covid-19 
gravă. Probabil că remdesivirul nu 

Detalii complete cu privire la autori pe  
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pe zi timp de 10 zile. Gilead Sciences, pro-
ducătorul remdesivirului, a furnizat medi-
camentul gratuit pentru ambele studii și a 
fost implicat în crearea protocolului în stu-
diul ACTT. Pacienții din ambele studii, 
randomizați după aproximativ 9-11 zile de 
la debutul simptomelor inițiale, erau pre-
ponderent bărbați (60-65%) cu o vârstă me-
die între 58 și 65 de ani. Aceste două stu-
dii clinice au abordat împreună rezultate-
le principale ale tratamentului în covid-19, 
așa cum a fost definit de comitet, incluzând 
mortalitatea, ventilația mecanică, timpul 
până la ameliorarea clinică, durata spitali-
zării și evenimentele adverse legate de ad-
ministrarea medicamentului. 

Am inclus date din ambele studii în me-
ta-analiza de rețea,10 pentru a genera esti-
mări grupate ale efectului (consultați info-
graficul principal pentru rezumatul rezul-
tatelor). În cazul rezultatelor pentru care 
rețelele au fost prea reduse pentru a produ-
ce estimări de încredere ale efectului (ne-
voia de ventilație mecanică și durata aces-
teia, timpul până la ameliorarea clinică), 
am generat estimări grupate pe baza me-
ta-analizei directe pe perechi. Am folosit 
setul de date al Consorțiului Internațional 
al Infecțiilor Respiratorii Acute Severe și 
Emergente (ISARIC),15 date colectate pro-
spectiv de la peste 15 000 de pacienți spi-
talizați cu covid-19 din 36 de țări, pen-
tru a calcula riscul inițial al rezultatelor de 
mortalitate (33%) și de ventilare mecani-
că (11,6%). A fost folosit apoi riscul inițial 
din datele ISARIC, alături de riscul relativ 
grupat din meta-analiza de rețea, pentru a 
calcula estimările efectului absolut prezen-
tat de noi în rezumatele dovezilor. Am cal-
culat riscul inițial pentru alte rezultate de 
interes pe baza brațelor de control ale celor 
două studii incluse. 

Remdesivir poate reduce mortalitatea – 
raportul probabilităților meta-analizei de 
rețea 0,66 [interval de încredere (CI) 95% 
0,40–1,14], reducerea cu 8,5% a estimării 
efectului absolut (de la reducerea cu 16,5% 
a CI 95% până la o creștere cu 3,0%); a-
ceasta se bazează, însă, pe dovezi de cer-
titudine redusă, cu o lipsă de precizie sub-
stanțială.

Remdesivir poate să scurteze timpul 
până la ameliorarea clinică [diferența me-
die: cu 3,04 zile mai puțin (cu 0,89–5,19 
zile mai puțin), media în grupul cu îngri-
jiri de susținere 19 zile, media în grupul cu 
remdesivir 16 zile]; acest rezultat are, de a-
semenea, o certitudine scăzută din cau-

rințelor pot influența deciziile legate de remdesivir, comitetul a dat 
o recomandare slabă, dar și-a exprimat sprijinul puternic pentru 
recrutarea continuă în studiile clinice randomizate. 

Nota cititorului  Aceasta este versiunea 1 a ghidului, publicată 
online în 30 iulie  
(BMJ 2020;370:m2924).

Prezentul articol de la rubrica Recomandări Rapide a BMJ 
este primul dintr-o serie de îndrumări referitoare la gestio-
narea covid-19 (caseta). A fost realizat ca urmare a publicării 
studiului clinic controlat randomizat (RCT) ACTT-1 al rem-
desivirului în New England Journal of Medicine în 22 mai 2020, 
care a raportat o reducere a timpului până la vindecarea după 
covid-19 severă în rândul pacienților randomizați la trata-
mentul cu remdesivir în comparație cu cei randomizați la pla-
cebo, dar fără a găsi diferențe semnificative în ceea ce priveș-
te mortalitatea ori nevoia de ventilație.8 

Remdesivir este un promedicament nou analog al adeno-
zin-monofosfat-amidei care împiedică sinteza ARN viral și 
are activitate antivirală in vitro împotriva câtorva agenți vi-
rali.5 

Acest ghid se bazează pe o meta-analiză de rețea în curs de 
desfășurare care urmărește apariția dovezilor din studiile cli-
nice controlate randomizate.10 Infograficul principal furnizea-
ză o perspectivă asupra efectelor remdesivirului asupra for-
melor severe de covid-19.

Dovezile

Până în prezent, două RCT au evaluat remdesivir versus pla-
cebo în covid-19 severă.8, 11 Studiul efectuat de Wang și colab. 
a înrolat 237 de pacienți din China, toți cu boală severă, din 
care 16,1% erau grav bolnavi în momentul inițial.11 Studiul 
clinic ACTT-1 a recrutat 1 063 de pacienți din 13 țări, inclu-
siv din America de Nord, Europa și Asia.8 Majoritatea aces-
tor pacienți au prezentat boală severă, dar studiul a inclus și 
unii (11,9%) cu boală ușoară/moderată. Ambele studii au eva-
luat remdesivir administrat intravenos într-o doză de 100 mg 

Resurse asociate acestui grup de Recomandări Rapide BMJ

• Rochwerg B, Agarwal A, Zeng L, et al. Remdesivir for severe covid-19: a 
clinical practice guideline. BMJ 2020;370:m2924 – Rezumatul rezultatelor 
procesului Recomandărilor Rapide 

• Siemieniuk RAC, Bartoszko JJ, Ge L, et al. Drug treatments for covid-19: 
living systematic review and network meta-analysis. BMJ 2020;370:m2980, 
doi: 10.1136/bmj.m2980 – Analiza și meta-analiza de rețea a tuturor 
studiilor clinice randomizate disponibile care au evaluat tratamentele 
medicamentoase pentru covid-19 

• MAGICapp (https://app.magicapp.org/#/guideline/j1W7rn) – Versiunea 
extinsă a metodelor, proceselor și rezultatelor cu recomandări 
multistratificate, rezumate de dovezi și ajutoare decizionale de folosit pentru 
toate dispozitivele

Pandemia de covid-19 – ce poate fi caracterizată și ca o infodemie, dată 
fiind explozia de cercetări combinate cu dezinformare și înșelătorie – a 
relevat nevoia unor îndrumări de încredere, accesibile și actualizate 
regulat,9 pentru a plasa în context constatările ce apar permanent și a da 
recomandări clare pentru practica clinică.
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Rezumatul vizual al recomandărilor

Populație

Recomandarea 1

Recomandarea 2

Declinarea responsabilit[’ii: Acest infografic nu este un ajutor de decizie clinică validat. Aceste informații sunt furnizate fără nicio reprezentare, condiție sau garanție că sunt exacte și actualizate. BMJ și licențiatorul său nu își 
asumă nicio responsabilitate pentru niciun aspect al tratamentului administrat cu ajutorul acestor informații. Utilizatorii care se bazează pe aceste informații o fac strict pe propria răspundere. Găsiți textul integral referitor la 
declinarea răspunderii în secțiunea de termeni și condiții a BMJ: http://www.bmj.com/company/legal-information/

Consultați versiunea 
interactivă a acestui 
grafic online 

Aceste recomandări 
se aplică numai 
persoanelor cu aceste 
caracteristici:

Severitatea bolii

Nu se aplică la:

Centre cu resurse limitate

Aspecte practice esențiale

Valori și preferințe

Nevoia de dovezi suplimentare

Se aplică la persoanele 
cu cel puțin una din 

caracteristicile următoare:

Ușoară

Pacienți pediatrici

Rată respiratorie >30 

Poate crește numărul de evenimente adver-
se, conducând la întreruperea medicației

Momentul inițierii, durata și doza optime 
rămân neclare

Nu este un inductor ori inhibitor semnificativ 
al enzimelor CYP, dar ar trebui să fie monito-
rizat atunci când este administrat împreună 
cu inductori sau inhibitori puternici 

Dificultăți respiratorii 

SpO2<94% în aerul din cameră

Administrarea prin perfuzie intravenoasă

Necesită internare în terapie 
intensivă

Pacienții cu formă 
ușoară sau mode-
rată de covid-19

Adulți cu covid-19 
confirmată

Moderată Severă

Tratament de susținere obișnuit
Fără remdesivir

Remdesivir

Tratament de susținere obișnuit
Tratament de susținere obișnuit

Remdesivir
100 mg intravenos zilnic timp de 5-10 zile

Puternic PuternicSlab Slab

Sugerăm mai degrabă să fie utilizat remdesivir decât să 
nu fie folosit la pacienții cu covid-19 severă 

Studiile randomizate controlate care examinează 
remdesivirul la pacienții cu covid-19 trebuie să 

aștepte în continuare date suplimentare

Tratament de susținere 
obișnuit

Fără diferențe 
importante Remdesivir

Pofilul dovezilor 

Sunt necesare informații 
suplimentare pentru 
a îmbunătăți calitatea 
dovezilor pentru toate 
rezultatele

Sunt necesare informații 
suplimentare pentru a 
identifica subgrupuri de 
pacienți cu covid-19 care pot 
beneficia mai mult sau mai 
puțin de terapie

Acordăm o mare importanță disponibilității, 
în final, a dovezilor de bună calitate cu 
privire la impactul remdesivirului asupra 
tuturor rezultatelor critice. Aceasta este 
necesară pentru a ne asigura că vom fi 
capabili să luăm decizii înțelepte în legătură 
cu meritele relative ale tratamentelor ce 
apar. De exemplu, stabilirea magnitudinii 
impactului (dacă există) remdesivirului 
asupra mortalității va fi esențială

Rămâne incert dacă pacienții vor considera 
importantă o scurtare cu trei zile a timpului 
până la ameliorarea clinică, fără reducerea 
duratei de spitalizare. Recomandarea 
noastră de a prescrie remdesivir este slabă, 
în parte din cauza variabilității anticipate 
a valorilor și preferințelor pacienților, pe 
lângă dovezile de certitudine scăzută ale 
majorității rezultatelor importante pentru 
pacienți.

Remdesivir este un medicament nou cu beneficii 
incerte și cost-eficiență nedeterminată, care nu 
a fost încă aprobat pentru comercializare sau 
decontat pentru a fi folosit în multe țări. Costurile 
semnificative ale oportunității și potențialul de 
a exacerba inegalitățile existente în sănătate în 
centrele cu resurse limitate pot justifica foarte 
bine deciziile politice de a nu oferi remdesivir 
pacienților până când vor fi disponibile dovezi mai 
concludente.

Evenimente per  
1 000 de persoane Calitatea dovezilor

Calitatea dovezilor

Calitatea dovezilor

Zile mediane

Zile medii

Nu a fost măsurată

Mortalitatea 

Durata spitalizării 

Timpul până la ameliorarea clinică 

Riscul de ventilație mecanică

Durata ventilației mecanice 

Durata internării în terapie intensivă 

Evenimente adverse serioase

Slabă

Slabă

Slabă

Slabă

Slabă

Slabă

cu 85 mai puțini 

F[r[ dife

cu patru mai puține

Fără diferențe importante

Fără diferențe importante

80          cu 19 mai puține 

sau
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rii. O recomandare slabă implică faptul că majoritatea pa-
cienților cu infecție covid-19 severă ar alege să ia remde-
sivir; o minoritate vor refuza, în funcție de luarea decizi-
ei individuale. Comitetul a fost asigurat că riscul de efecte 
adverse ale remdesivirului pare a fi minim, deși o anali-
ză completă a siguranței va necesita documentarea efec-
telor adverse la un număr mult mai mare de pacienți.18 
Posibilele evenimente adverse asociate cu remdesivir in-
clud hiperglicemia, disfuncția hepatică și insuficiența re-
nală. Administrarea remdesivirului ar trebuie să fie întot-
deauna adăugată la terapia de susținere curentă, nu să o 
înlocuiască.

Recomandarea nr. 2 – Studiile clinice controlate randomizate 
pentru examinarea remdesivirului la pacienții cu covid-19 ar 
trebui să continue. 

– Deși comitetul a dat o recomandare slabă pentru remdesi-
vir, incertitudinea privind orice  beneficiu pentru mortali-
tate, reducerea posibilă a spitalizării și magnitudinea ori-
cărui beneficiu în timpul până la ameliorarea clinică poa-
te fi rezolvată numai prin continuarea înscrierii în RCT 
care examinează remdesivir în comparație cu placebo sau 
cu tratamentul obișnuit al pacienților cu covid-19 severă. 
Clarificarea beneficiilor și a efectelor nocive ale remdesi-
virului este și mai importantă în sistemele spitalicești con-
strânse economic.

La cine se aplică? 

Recomandarea 1 se aplică la toți pacienții adulți cu covid-19 
gravă confirmată. Întrucât criteriile de spitalizare diferă de la 
o jurisdicție la alta, ne-am bazat definiția de infecție severă pe 
criteriile inițiale ale OMS, care specifică unul sau mai multe 
din următoarele: rată respiratorie >30 de respirații pe minut, 
dificultăți respiratorii sau SpO2<94% în aerul din încăpere.19 

În majoritatea centrelor de tratament, nevoia de spitalizare 
sau cea de oxigenoterapie sunt criterii surogat rezonabile pen-
tru covid-19 severă. Cu toate acestea, în condițiile în care u-
nele centre fie au internat pacienți cu forme mai ușoare de co-
vid-19 (chiar și pe cei care nu necesitau oxigenoterapie), fie nu 
au capacitatea de a furniza oxigenoterapie, comitetul a prefe-
rat să folosească criterii clinice obiective pentru a maximiza 
aplicabilitatea.

Planul comitetului de-a aborda câteva subgrupuri – inclu-
zând (a) bolnavii în stare critică versus cei care nu sunt în stare 

za impreciziei și a faptului că este indirect. 
Ameliorarea clinică a fost măsurată folo-
sind o scală ordinală, în care importanța 
componentelor individuale variază. În ge-
neral, ambele studii au folosit definiții simi-
lare, care ar fi probabil concordante cu aș-
teptările pacienților sau cu cele ale clini-
cienilor (și anume, să nu mai fie necesare 
mijloacele de susținere a vieții, oxigenote-
rapia ori spitalizarea). Cu toate acestea, am 
continuat să reducem certitudinea acestui 
rezultat fiindcă este indirect, nefiind luate 
în considerare toate aspectele ameliorării 
clinice (ca dispariția simptomelor și starea 
funcțională). Comitetul a ajuns la conclu-
zia că, probabil, pentru majoritatea indivi-
zilor ar fi importantă o scurtare cu trei zile 
a timpului până la ameliorarea clinică; cu 
toate acestea, dat fiind faptul că importan-
ța clinică a componentelor individuale ale 
scalei variază, interpretarea globală a aces-
tui rezultat rămâne cumva incertă.16, 17 

Remdesivir poate avea un efect slab sau 
nul asupra riscului de ventilație mecani-
că [raportul probabilităților meta-analizei 
de rețea 1,03 (0,50–2,13), estimarea efectu-
lui absolut cu 0,3% mai mare (de la cu 5,4% 
mai mic până la cu 10,2% mai mare), cer-
titudine redusă] sau asupra duratei de spi-
talizare [diferența medie 0 zile mai puțin 
(de la patru zile mai puțin la patru zile mai 
mult), certitudine redusă]. E posibil ca de-
ciziile referitoare la externare să nu urme-
ze îndeaproape ameliorarea clinică: Wang 
și colab. nu au raportat nicio diferență în 
privința duratei spitalizării,11 iar studiul 
ACTT-1 nu a raportat durata spitalizării.8 

Remdesivir poate accentua riscul de eve-
nimente adverse grave, ducând la între-
ruperea medicamentului [raportul pro-
babilităților meta-analizei de rețea 1,26 
(0,5– 3,94), estimarea efectului absolut cu 
1,9% mai multe (de la 3,7% mai puține la 
17,5% mai multe), certitudine redusă].

Semnificaţia recomandărilor 

Recomandarea nr. 1 – Sugerăm mai degrabă 
utilizarea remdesivirului decât nefolosirea 
lui în tratamentul pacienților care au infec-
ție severă cu covid-19 (recomandare slabă). 

– Comitetul și-a bazat recomandarea 
pe dovezile cu certitudine redusă ale 
unei scăderi modeste a timpului până 
la ameliorarea clinică și pe lipsa efec-
tului asupra duratei de spitalizare. Am 
făcut această recomandare în pofida 
unui impact incert asupra supraviețui-
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venos și este relativ costisitor, având o dispo-
nibilitate limitată, cel puțin până în prezent. 
Remdesivir este contraindicat la pacienții cu 
disfuncție hepatică (alanin-aminotransferaza 
>5 × normal în momentul inițial) sau disfunc-
ție renală (rata estimată a filtrării glomerulare 
<30 ml/minut).

Incertitudinea persistă

Se mențin incertitudini importante, incluzând:
• Impactul remdesivirului asupra mortalității
• Efectul remdesivirului asupra timpului până 

la ameliorarea clinică, duratei spitalizării și 
morbidității pe termen lung 

• Efectul remdesivirului în combinație cu alți 
agenți

• Timpul optim al inițierii medicamentului, 
doza și durata tratamentului cu remdesivir. 
Un RCT recent încheiat a comparat o cură 
de 10 zile cu una de cinci zile de remde-
sivir, fără a găsi nicio diferență în privința 
rezultatelor importante pentru pacient,20 
dar studiul a avut limite metodologice 
importante

• Existența unor subgrupuri specifice de 
pacienți cu covid-19 care pot beneficia 
mai mult sau mai puțin de tratamentul cu 
remdesivir

• Posibilitatea de a generaliza rezultatele 
studiului la alte regiuni și populații

•Siguranța pe termen lung a remdesivirului
• Impactul remdesivirului asupra rezultatelor 

raportate de pacient, cum ar fi povara simp-
tomelor.
Anticipăm mai multe dovezi despre efec-

tul remdesivirului de la RCT și despre sigu-
ranța pe termen lung de la studiile observa-
ționale cu o monitorizare suficient de înde-
lungată.21, 22 Cele mai mari studii clinice în 
desfășurare care examinează remdesivirul in-
clud SOLIDARITY OMS, DISCOVERY 
(NCT04315948) și SIMPLE (NCT04292899). 
Meta-analiza de rețea în curs de desfășurare 
asociată cu acest ghid10 va încorpora date noi 
odată cu lărgirea bazei de dovezi, permițând 
analiza mai multor intervenții diferite în ca-
drul aceluiași model analitic.

Conflicte de interese: disponibile pe bmj.com

RAPID RECOMMENDATIONS  
Remdesivir for severe covid-19: a clinical practice guideline
A se cita: BMJ 2020;370:m2924 

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m2924  

critică, (b) inițierea precoce a tratamentului cu 
remdesivir versus inițierea mai târzie și (c) paci-
enții cu semne de pneumonie care nu au nevo-
ie de oxigen versus cei care necesită oxigen su-
plimentar – s-a dovedit a fi nefezabil, din cau-
za lipsei datelor informative. S-a considerat că 
rezultatele subgrupurilor din cele două studii 
au o credibilitate foarte redusă, iar comitetul 
și-a bazat recomandările pe întreaga populație 
cu covid-19 severă.

Valori şi preferinţe

Nu am efectuat o analiză sistematică a valo-
rilor și preferințelor pacienților pentru acest 
ghid, așa că opinile exprimate sunt ale mem-
brilor comitetului, care au inclus supraviețui-
tori ai covid-19 și parteneri ai pacienților. Ca 
și în alte Recomandări Rapide, comitetul a 
abordat perspectiva unui pacient individual a-
supra valorilor și preferințelor. În opinia comi-
tetului, se menține incertitudinea cu privire la 
măsura în care pacienții ar considera impor-
tantă o scurtare cu trei zile a timpului până la 
ameliorarea clinică, fără o reducere a duratei 
de spitalizare. Această variabilitate anticipată 
a preferințelor și valorilor pacienților, combi-
nată cu dovezile de certitudine redusă privind 
majoritatea rezultatelor, a generat o recoman-
dare slabă de a prescrie remdesivir pacienților.

Despre resurse 

În elaborarea acestei recomandări, comitetul 
a luat în considerare și impactul alocării re-
surselor asupra unor sisteme de sănătate con-
strânse economic, o perspectivă conform că-
reia furnizarea pe scară largă a terapiilor pen-
tru covid-19 poate necesita dovezi de calitate 
mai bună ale beneficiilor importante. În țări-
le cu venituri scăzute și medii, dar și în state 
cu venituri mari, există, în grade variate, me-
dii cu resurse limitate. În astfel de medii, cos-
turile oportunității – adică obținerea resurse-
lor din alte categorii de cheltuieli, poate mai 
utile – devine o chestiune deosebit de impor-
tantă. Aceasta este relevantă în special în co-
vid-19, în contextul în care chiar și centre din 
zonele cu resurse substanțiale se pot confrunta 
cu deficite din cauza redirecționării timpului, 
fondurilor, atenției și forței de muncă în peri-
oada unei pandemii bruște.

Aspecte practice

Unele chestiuni practice legate de adminis-
trarea remdesivirului îi pot limita utilizarea. 
Deocamdată poate fi administrat numai intra-
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RECOMANDĂRI RAPIDE 

Corticosteroizii în covid-19: un ghid OMS
Lamontagne F, Agoritsas T, Macdonald H, Leo Y, Diaz J, Agarwal A, Appiah J, Arabi Y, Blumberg L, 
Calfee C, Cao B, Cecconi M, Cooke G, Dunning J, Geduld H, Gee P, Manai H, Hui D, Kanda S,  
Kawano-Dourado L, Kim Y, Kissoon N, Kwizera A, Laake J, Machado F, Qadir N, Sarin R, Shen Y,  
Zeng L, Brignardello-Petersen R, Lytvyn L, Siemieniuk R, Zeraatkar D, Bartoszko J, Ge L, Maguire B, 
Rochwerg B, Guyatt G, Vandvik P

globale și să priveze de ele pacienții care ar putea beneficia 
cel mai mult de o terapie cu potențialul de a le salva viața. 

Aceasta este versiunea 1 a ghidului în lucru, publicat în  
4 septembrie (BMJ 2020;370:m3379).

Întrebare clinică  Ce rol au intervențiile medica-
mentoase în tratamentul și prevenția covid-19? 
Recomandări Prima versiune a acestui ghid în 
lucru se axează pe corticosteroizi. Conține o 
recomandare puternică pentru folosirea cortico-
steroizilor sistemici la pacienții cu covid-19 
severă și critică și o recomandare slabă sau con-
diționată de a nu folosi corticosteroizii sistemici 
la pacienții fără o formă severă de covid-19. 

Dovezile O analiză sistematică și meta-analiză 
în curs de desfășurare, susținute de o meta-ana-
liză prospectivă, cu date furnizate de opt studii 
clinice randomizate (7 184 de participanți) au 
constatat că tratamentul corticosteroid siste-
mic pare să reducă mortalitatea la 28 de zile în 
rândul pacienților cu covid-19 în stare critică și al 
celor cu boală severă. În schimb, corticosteroizii 
sistemici pot accentua riscul de deces la pacien-
ții fără o formă gravă de covid-19. 

Semnificația recomandării Comitetul a dat o 
recomandare puternică de folosire a corticos-
teroizilor în cazul formelor severe și critice 
de covid-19, fiindcă riscul de deces în rândul 
persoanelor tratate cu corticosteroizi sistemici 
este mai mic (dovezi cu certitudine moderată), 
iar după părerea lor, toți sau aproape toți paci-
enții complet informați care au o formă severă 
sau critică de covid-19 ar alege acest tratament. 
În schimb, comitetul a ajuns la concluzia că 
bolnavii fără o formă gravă de covid-19 ar refuza 
acest tratament deoarece, pentru ei, beneficiul 
este improbabil, fiind posibile efecte nocive. În 
plus, atât din perspectiva sănătății publice cât 
și din cea a pacientului, comitetul a avertizat că 
folosirea fără discernământ a oricărei terapii pen-
tru covid-19 ar putea să epuizeze rapid resursele 

Detalii complete cu privire la autori pe  
bmj.com 
Coresponden’a la: Francois Lamontagne,  
Université de Sherbrooke, 3001 12e avenue N, 
Sherbrooke, QC, Canada J1H 5N4  
Francois.Lamontagne@usherbrooke.ca

CUM AU FOST IMPLICAŢI PACIENŢII ÎN REALIZAREA  
PREZENTULUI ARTICOL

Comitetul ghidului a inclus doi pacienți care au avut covid-19. 
Amândoi au subliniat  dificultățile asociate cu covid-19 și au afirmat că 
beneficiile folosirii corticosteroizilor păreau să depășească substanțial 
problemele de siguranță relativ minore.

Pandemia de covid-19 – ce poate fi caracterizată și ca o infodemie, 
dată fiind explozia de cercetări combinate cu dezinformare și 
înșelătorie – a demonstrat nevoia unor îndrumări de încredere, 
accesibile și actualizate regulat,9 pentru a plasa descoperirile 
emergente în context și a da recomandări clare pentru practica 
clinică. Meta-analiza de rețea în lucru asociată cu acest ghid 
va încorpora date noi din studii odată cu lărgirea bazei de date, 
permițând analiza eficienței comparative a mai multor tratamente 
pentru covid-19 (consultați caseta 1).3 

Comitetul a dat o recomandare de folosire a 
corticosteroizilor în formele severe și critice de covid-19 
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La cine se aplică? 
Această recomandare se aplică la pacienții 
cu covid-19 severă și critică. Aplicabilitatea  
recomandării este mai puțin clară pentru 
populațiile care au fost insuficient reprezentate 
în studiile clinice avute în vedere, precum 
copiii, pacienții cu tuberculoză și cei care 
sunt imunocompromiși. Atunci când iau 
în considerare contraindicațiile potențiale 
ale folosirii corticosteroizilor sistemici pe 
termen scurt la astfel de pacienți, clinicienii 
trebuie să stabilească dacă ele justifică lipsirea 
unui pacient de o terapie ce i-ar putea salva 
viața. Clinicienii ar trebui să fie prudenți în 
privința administrării de corticosteroizi în 
cazul bolnavilor cu diabet sau al celor imuno-
compromiși. 

Raportul beneficii/efecte adverse
În fine, comitetul și-a bazat recomandarea pe 
dovezile cu certitudine moderată ale reducerii 
mortalității în 28 de zile cu 8,7% la bolnavii 
în stare critică și cu 6,7% la cei cu formă 
severă de covid-19, dar nu în stare critică. 
Tratamentul sistemic cu corticosteroizi reduce, 
probabil, riscul mortalității la 28 de zile, în 
comparație cu nefolosirea corticosteroizilor, 
la pacienții cu covid-19 în stare critică [dovezi 
cu certitudine moderată; risc relativ (RR) 
0,80 (interval de încredere 95% 0,70–0,91); 
estimarea efectului absolut: cu 87 mai 
puține decese la 1 000 de pacienți (CI 95%: 
între 124 și 41 mai puține)]. Corticosteroizii 
sistemici reduc, probabil, și riscul de deces la 
pacienții cu formă gravă de covid-19 [dovezi 
cu certitudine moderată; RR 0,80 (0,70-0,92); 
estimarea efectului absolut: cu 67 mai puține 
decese la 1 000 de pacienți (între 100 și 
27 mai puține)]. Efectele corticosteroizilor 
sistemici asupra altor rezultate sunt descrise în 
infografic. 

În general, comitetul are o mare certitudine 
că efectele adverse ale corticosteroizilor luate 
împreună sunt suficient de limitate în impor-
tanță și frecvență  pentru ca administrarea lor 
în aceste doze timp de 7-10 zile să nu fie aso-
ciată cu un risc crescut de evenimente adverse, 
dincolo de creșterea probabilă a incidenței hi-
perglicemiei [dovezi cu certitudine moderată; 
estimarea efectului absolut: cu 46 mai multe 
cazuri la 1 000 de pacienți (între 23 și 72 mai 
multe)) și hipernatremiei (dovezi cu certitudine 
moderată; cu 26 mai multe cazuri la 1 000 de 
pacienți (între 13 și 41 mai multe)]. Clinicienii 
au avut o experiență vastă a folosirii cortico-
steroizilor sistemici, iar comitetul a primit asi-
gurări cu privire la profilul lor global de sigu-
ranță. 

Infograficul oferă un rezumat al recomandărilor și dovezilor 
de susținere și include conexiuni cu MAGICapp pentru mai 
multe detalii despre dovezile și argumentele recomandării, 
precum și ajutoare de decizie pentru pacient. 

Ce a generat această versiune a ghidului? 

Un raport preliminar al studiului RECOVERY, din iunie 
2020, a sugerat că dexametazona a redus mortalitatea la 
pacienții cu covid-19, o analiză de subgrup indicând că 
beneficiul este limitat la cei cu boală severă și critică.11 
Aceste dovezi au fost completate de date noi din șase studii 
randomizate privitoare la tratamentul cu corticosteroizi, care 
au raportat date de mortalitate pe subgrup într-o metaanaliză 
prospectivă a studiilor clinice randomizate ale terapiei 
cu corticosteroizi în cazurile de covid-19.6 Datele au fost 
puse imediat la dispoziția comitetului ghidului, permițând 
evaluarea inter pares a recomandărilor OMS și publicarea lor 
simultan cu meta-analiza prospectivă și cu trei dintre studiile 
individuale.12-14

Ghidul 

În 17 iulie 2020, comitetul a analizat dovezile din opt stu-
dii clinice controlate randomizate (7 184 de pacienți) care au 
evaluat folosirea corticosteroizilor sistemici versus tratamen-
tul obișnuit în covid-19,6 șapte dintre ele raportând date de 
mortalitate pe subgrup de severitate a bolii. (Datele  mortali-
tății dintr-un studiu, GLUCOCOVID, nu au fost încorporate 
în rezumatul rezultatelor privitoare la mortalitatea deoarece 
datele despre mortalitate nu au fost disponibile pe subgrup). 
Mai multe detalii despre discuțiile comitetului în acest sens 
pot fi găsite în documentul ghidului OMS (linkul este mențio-
nat în casetă).

Semnificaţia recomandărilor 

Recomandarea 1
Recomandăm mai degrabă folosirea corticosteroizilor siste-
mici decât nefolosirea lor în  tratamentul pacienților cu co-
vid-19 severă și critică (recomandare puternică, bazată pe do-
vezi de certitudine moderată). 

Resurse asociate acestui grup de Recomandări Rapide BMJ

• Lamontagne F, Agoritsas T, Macdonald H, et al. A living WHO guideline on 
drugs for covid-19. BMJ 2020;370:m3379 

• Siemieniuk RAC, Bartoszko JJ, Ge L, et al. Drug treatments for covid-19:  
living systematic review and network meta-analysis. BMJ 2020;370:m2980, 
doi: 10.1136/bmj.m2980 

• World Health Organization. Corticosteroids for COVID-19. Living guidance  
2 September 2020. https://www.who.int/publications/i/item/ 
WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1 

• The WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT)  
Working Group. Association between administration of systemic 
corticosteroids and mortality among critically ill patients with COVID19:  
a meta-analysis. JAMA 2020 doi: 10.1001/jama.2020.17023 

• MAGICapp (https://app.magicapp.org/#/guideline/EZYw5n)
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Rezumatul vizual al recomandărilor

Populație

Aceste recomandări 
se aplică numai 
persoanelor cu aceste 
caracteristici:

Severitatea bolii Schema sugerată

Dexametazonă 

Hidrocortizon 

Severitatea bolii

Severitatea bolii

Regimuri alternative acceptabile

Nu forma severă

Adulți cu 
covid-19 
confirmată

Moderată Critică

Recomandarea 2 Recomandarea 1

Absența semnelor 
de boală severă 
sau critică

SpO2<90% în aerul 
din cameră

6 mg 

50 mg 

10 mg

40 mg

Oral sau 
intravenos

Intravenos 

Intravenos 

Oral

Zilnic timp de 
7-10 zile

La un interval 
de opt ore, timp 
de 7-10 zile

La un interval 
de șase  ore, timp 
de 7-10 zile

Zilnic timp de 
7-10 zile

Contraindicațiile absolute pentru curele de 
tratament corticosteroid de 7-10 zile sunt rare 

Schemele terapeutice recomandate sunt 
disponibile la nivel global și relativ ieftine 

Nu sunt diferențe clare în eficacitate sau 
efecte adverse între diferiți corticosteroizi 

Pentru a ajuta la garantarea accesului la tra-
tament al pacienților cu covid-19 severă sau 
critică este rezonabilă evitarea administrării 
corticosteroizilor la pacienții la care probabil-
itatea beficiului este mai mică 

Frecvența respirato-
rie >30 la adulți 

Frecvența respirato-
rie crescută la copii

Sepsis 

Șoc septic
Semne de detresă 
respiratorie severă

Necesită tratament 
pentru susținerea 
funcțiilor vitale

Sindrom de detresă 
respiratorie acută 

Recomandarea 1

Puternic PuternicSlab Slab

sau
Tratament de susținere obișnuit Corticosteroizi

Recomandarea 1

Puternic PuternicSlab Slab

sau
Tratament de susținere obișnuit Corticosteroizi

Pacienții cu covid-19 
severă și critică

Pacienții care nu au 
covid-19 severă și 
critică

Recomandăm corticosteroizii

Nu recomandăm corticosteroizii

În favoarea îngrijirilor de 
susținere obișnuite

Nicio diferență 
importantă

În favoarea corticosteroizilor

Pofilul dovezilor 

Calitatea dovezilor

Calitatea dovezilor

La 28 de zile

Evenimente adverse serioase

Nu au fost măsurate

Mortalitate: boală critică 

Mortalitate: boală severă

Mortalitate: fără boală severă

Moderată

Slabă

Moderată

Slabă

Moderată

Moderată

Slabă

Slabă

cu 87 mai puțini 

cu 67 mai puțini 

Evenimente per 1 000 
de persoane

Evenimente per 1 000 
de persoane

Fără diferențe importante

Fără diferențe importante

Fără diferențe importante

Fără diferențe importante

cu 39 mai puține 

cu 46 mai puține 

Sângerare gastrointestinală  

Suprainfecții 

Hiperglicemie

Timpul până la dispariția simptomelor  Necunoscut 

Durata internării în unitatea de terapie intensivă  Necunoscută
Durata ventilației mecanice   Necunoscută 

Slăbiciune neuromusculară
Efecte neuropsihiatrice 

Declinarea responsabilit[’ii: Acest infografic nu este un ajutor de decizie clinică validat. Aceste informații sunt furnizate fără nicio reprezentare, condiție sau garanție că sunt exacte și actualizate. BMJ și licențiatorul său nu își 
asumă nicio responsabilitate pentru niciun aspect al tratamentului administrat cu ajutorul acestor informații. Utilizatorii care se bazează pe aceste informații o fac strict pe propria răspundere. Găsiți textul integral referitor la 
declinarea răspunderii în secțiunea de termeni și condiții a BMJ: http://www.bmj.com/company/legal-information/

Valori și preferințe

Aspecte practice cheie: corticosteroizi

Schemele terapeutice cu 
corticosteroizi

Comitetul a dedus că toți sau aproape 
toți pacienții complet informați care au 
o formă severă sau critică de covid-19 ar 
alege tratamentul cu corticosteroizi. Luând 
în considerare eventualele contraindicații, 
clinicienii trebuie să stabilească în ce 
măsură acestea justifică privarea unui 
pacient de un tratament ce i-ar putea salva 
viața 

Comitetul a dedus că majoritatea pacienților 
complet informați care nu au boală 
severă nu ar vrea să primească tratament 
corticosteroid, însă mulți l-ar putea dori 
după luarea în comun a deciziei cu medicul 
lor curant. În tratamentul pacienților fără 
boală severă, chiar după șapte zile de 
simptome, comitetul a ajuns la concluzia că 
era preferabilă eroarea în sensul de a nu da 
corticosteroizi

Consultați versiunea 
interactivă a acestui 
grafic online 
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Comitetul a menționat că aceia fără o formă 
gravă de covid-19 nu necesită, în mod normal, 
îngrijiri acute în spital sau suport respirator, 
dar în unele jurisdicții pot fi spitalizați numai 
în scopul izolării, caz în care nu trebuie să fie 
tratați cu corticosteroizi sistemici. Au fost lu-
ate în considerare câteva circumstanțe speci-
fice. 
• Terapia cu corticosteroizi sistemici nu 

trebuie întreruptă la pacienții fără covid-19 
severă la care este deja administrată pentru 
alte motive (de exemplu, cei cu boală pul-
monară obstructivă cronică sau cu boală 
autoimună cronică).

• Dacă starea clinică a pacienților care 
nu aveau o formă severă de covid-19 se 
agravează (repectiv, creșterea frecvenței 
respiratorii, semne de dificultate respiratorie 
ori hipoxemie), trebuie să li se adminis-
treze corticosteroizi sistemici (a se vedea 
recomanda rea 1). 

• Sarcina: terapia corticosteroidă antenatală 
poate fi administrată femeilor gravide cu 
risc de naștere prematură din săptămâna a 
24-a până în săptămâna a 28-a de gestație 
dacă nu există semne clinice de infecție 
maternă și dacă sunt disponibile îngrijiri 
adecvate la naștere și pentru nou-născut. 
În cazurile în care femeia se prezintă cu 
o formă ușoară sau moderată de covid-19, 
beneficiile clinice ale terapiei cu cortico-
steroizi antenatală pot depăși riscurile pro-
ducerii unor posibile efecte adverse pentru 
mamă. Într-o astfel de situație, este necesar 
să se discutate cu femeia gravidă despre 
raportul beneficii/efecte adverse pentru 
mamă și nou-născutul prematur, pentru a 
asigura luarea unei decizii în cunoștință de 
cauză. 

• Trebuie luate în considerare infecțiile 
endemice ce se pot agrava din cauza 
corticosteroizilor. De exemplu, pentru 
infecția cu Strongyloides stercoralis asociată 
cu corticoterapia, în zonele endemice poate 
fi avut în vedere tratamentul bazat pe 
diagnostic sau cel empiric atunci când sunt 
folosiți steroizii.

Balanța dintre beneficii și efecte adverse 
Corticosteroizii sistemici pot mări riscul mor-
talității la 28 de zile (dovezi cu certitudi-
ne redusă; RR 1,22 (CI 95% 0,93–1,61); esti-
marea efectului absolut: cu 39 mai multe la 
1 000 de pacienți (CI 95%: cu 12 mai puți-
ne–cu 107 mai multe)). Certitudinea dovezilor 
pentru acest subgrup specific a fost micșorată 
în urma impreciziei substanțiale (adică, dove-
zile nu permit excluderea unei reduceri a mor-

Valori și  preferințe 
Comitetul a abordat perspectiva unui pacient individu-
al asupra valorilor și preferințelor, dar dată fiind pova-
ra pandemiei pentru sistemele de sănătate la nivel glo-
bal, a atribuit în același timp o valoare înaltă și alocării 
și echității resurselor. S-a apreciat că beneficiile corti-
costeroizilor pentru mortalitate aveau o importanță cru-
cială pentru pacienți, neexistând decât o variabilitate 
anticipată redusă sau nulă în ceea ce privește preferin-
ța lor de a li se prescrie tratament dacă au o formă seve-
ră de covid-19. 

Implicațiile resurselor, fezabilitatea, echitatea și drepturile 
omului 
Corticosteroizii sistemici au un cost redus, sunt ușor 
de administrat și disponibili rapid la nivel global.17 
Dexametazona și prednisolonul sunt printre cele mai 
frecvent menționate medicamente în listele naționale de 
medicamente esențiale, în 95% din țări. Astfel, corticos-
teroizii sistemici sunt printre relativ puținele intervenții 
pentru covid-19 care au potențialul de a reduce inegali-
tățile și de a îmbunătăți echitatea în sănătate. 

Acceptabilitatea 
Ușurința administrării, durata relativ scurtă a unei cure 
de tratament și profilul de siguranță, în general benign, 
al corticosteroizilor sistemici administrați timp de până 
la 7-10 zile au determinat comitetul să decidă că accep-
tabilitatea acestei intervenții este mare. 

Recomandarea 2 
Sugerăm să nu fie folosiți corticosteroizii în tratamentul 
pacienților fără o formă severă de covid-19 (recomanda-
re slabă sau condiționată, bazată pe dovezi cu certitudi-
ne redusă). 

Cui se aplică? 
Această recomandare se aplică la pacienții care nu au 
boală severă, indiferent dacă sunt sau nu spitalizați. 
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ori tardiv (ceea ce denotă o coliniaritate între 
severitate și momentul inițierii). Comitetul a 
ajuns la concluzia că, date fiind dovezile, este 
de preferat eroarea de a utiliza corticosteroizi 
în cazul pacienților cu o formă gravă ori criti-
că de covid-19 (fie și în primele șapte zile de la 
debutul simptomelor) și de a nu-i administra 
celor fără boală severă (chiar după șapte zile 
de la debutul simptomelor).

Incertitudine 

Rămân următoarele incertitudini. 
• Nu este cunoscut efectul pe termen lung 

al corticosteroidzilor sistemici asupra 
mortalității și rezultatelor funcționale la 
supraviețuitorii covid-19. 

• Rămân neclare efectele clinice ale cortico-
steroizilor sistemici la pacienții fără o formă 
severă de covid-19 (respectiv, pneumonie 
fără hipoxemie). 

• Pe măsura apariției altor terapii pentru 
covid-19, în special a unor imunomodulatori 
noi, devine tot mai important să se stabileas-
că modul cum interacționează acestea cu 
corticosteroizii sistemici. Toate terapiile 
investigaționale (incluzând remdesivirul) 
pentru formele severe și critice de covid-19 
ar trebui să fie comparate cu corticosteroizii 
sistemici ori evaluate în combinație cu aceș-
tia versus folosirea numai a corticosteroizilor 
sistemici. 

• Alte incertitudini includ: 
– Impactul corticosteroizilor sistemici asu-

pra imunității și riscul unei infecții ulteri-
oare. 

– Preparatul corticosteroid, doza și momen-
tul optim al inițerii tratamentului. 

– Capacitatea de generalizare a rezultatelor 
studiului la populații insuficient reprezen-
tate în studiile luate în considerare de co-
mitet (precum copiii, pacienții imunocom-
promiși, cei cu tuberculoză).

 – Capacitatea de generalizare în centre cu 
resurse limitate.

 – Efectul asupra replicării virale.

Conflicte de interese: disponibile pe bmj.com

RAPID RECOMMENDATIONS  
Corticosteroids for covid-19: a WHO guideline
A se cita: BMJ 2020;370:m3379  

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3379  

talității) și a riscului de eroare de influențare din cauza 
lipsei blinding-ului. Efectele corticosteroizilor sistemici 
asupra altor rezultate sunt descrise în infografic. 

Valori și preferințe 
Recomandarea slabă sau condiționată a fost determina-
tă de variația probabilă a valorilor și preferințelor pa-
cienților. Comitetul a considerat că majoritatea pacien-
ților care nu au o formă de boală severă ar refuza cor-
ticosteroizii sistemici, însă mulți dintre ei ar putea dori 
tratamentul după luarea în comun a deciziei cu medicul 
lor curant. 

Implicațiile resurselor, fezabilitatea, echitatea și  
drepturile omului 
Pentru a facilita garantarea accesului la tratament al pa-
cienților cu covid-19 severă sau critică este rezonabi-
lă evitarea administrării de corticosteroizi celor la care 
probabilitatea beficiului este mai mică 

Aspecte practice ale corticosteroizilor 
Calea de administrare – corticosteroizii sistemici pot fi 
administrați atât oral cât și intravenos. E posibil ca pa-
cienții în stare critică să nu fie capabili să absoarbă nu-
trienți sau medicamente din cauza disfuncției intesti-
nale. Din acest motiv, clinicienii ar putea lua în consi-
derare administrarea intravenoasă a corticosteroizilor 
sistemici dacă se suspectează disfuncția intestinală. 

Durata – Deși mai mulți pacienți au primit corticos-
teroizi sub forma dexametazonei, 6 mg zilnic timp de 
până la 10 zile, durata totală a curelor evaluate în cele 
șapte studii clinice a variat între 5 și 14 zile, iar trata-
mentul a fost, în general, întrerupt la externarea din 
spital (respectiv, durata tratamentului ar putea fi mai 
scurtă decât cea stipulată în protocoale). 

Doza – Administrarea dexametazonei o dată pe zi 
poate crește gradul de acceptare a tratamentului. O 
doză de 6 mg de dexametazonă este echivalentă (în pri-
vința efectului glucocorticoid) cu 150 mg de hidrocor-
tizon (respectiv, 50 mg la un interval de opt ore), cu 
40 mg de prednison ori cu 32 mg de metilprednisolon 
(8 mg la un interval de șase ore sau 16 mg la 12 ore). 
Monitorizarea – ar fi  prudentă monitorizarea niveluri-
lor glucozei la pacienții cu forme severe și critice de co-
vid-19, indiferent dacă bolnavul are sau nu diagnostic 
confirmat de diabet. 

Momentul inițierii tratamentului – Investigatorii din stu-
diul RECOVERY au raportat o analiză de subgrup 
care a sugerat că inițierea terapiei după minimum șap-
te zile de la debutul simptomelor poate fi mai benefică 
decât în primele șapte zile de la debut. Ipoteza nu a fost 
sprijinită de o analiză de subgrup post hoc în cadrul 
meta-analizei prospective. Deși unii membii ai comite-
tului au fost de părere că poate fi rezonabilă amânarea 
terapiei cu corticosteroizi sistemici după ce replicarea 
virală este limitată de sistemul imun, mulți au remarcat 
că, în practică, este frecvent imposibil de stabilit debu-
tul simptomelor și că semnele de severitate apar dese-
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CONSULTAŢIE DE 10 MINUTE  

Înţepătura de căpuşă
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Un studiu în asistența primară din Marea Britanie a es-
timat o incidență anuală de 12,1 (interval de încredere 
95% 11,1–13,2) la 100 000 de indivizi.6 

Un diagnostic corect poate să faciliteze tratamen-
tul precoce și să preîntâmpine complicațiile ce afectea-
ză sistemul nervos central, articulațiile, pielea și/sau ini-
ma.7 În plus, medicii generaliști pot să tempereze îngri-
jorarea pacienților cu privire la boală și, la nevoie, să le 
dea trimitere la un consult de specialitate. 

Articolul de față oferă îndrumări pentru evaluarea și 
gestionarea înțepăturilor de căpușă în asistența primară.

Ce aspecte trebuie să fie avute în vedere

Istoricul 
Obțineți un istoric detaliat al expunerii la înțepătura de 
căpușă și al simptomelor. 

Evaluarea riscului 
Puneți întrebări referitoare la:
• Activitățile din timpul liber sau cele profesionale cu 

risc de expunere la căpușe, ca sporturile în aer liber, 
campingul, drumețiile, silvicultura și agricultura. 

Boala Lyme (borelioza Lyme) este provocată 
de bacteria Borrelia burgdorferi, transmisă prin 
înțepătura căpușelor infectate.1 Este frecven-
tă în Europa și în America de Nord.1-3 În fie-
care an, peste 1 500 de persoane din Marea 
Britanie4 și 300 000 din SUA5 primesc un dia-
gnostic de boală Lyme confirmat în laborator. 

Un băiat în vârstă de 14 ani se prezintă cu un istoric 
de o săptămână de erupție cutanată în spatele 
genunchiului. A fost recent într-o drumeție de vacanță 
în munții Scoției, unde a fost înțepat de o căpușă. 
Mama sa se teme să nu aibă boala Lyme. 

CE�TREBUIE�SĂ ŞTIŢI 

• Majoritatea înțepăturilor de căpușă nu produc boala Lyme 
• Apariția unui eritem migrator în formă de "țintă" are valoare 

diagnostică pentru boala Lyme 
• Antibioterapia cu doxiciclină timp de trei săptămâni 

constituie tratamentul de primă linie pentru pacienții cu 
eritem migrator, în scopul prevenirii diseminării bolii 

CUM AU FOST IMPLICA”I PACIEN”II ÎN  
REALIZAREA PREZENTULUI ARTICOL

Pacienta noastră Eva Galiza, care este și coautoare,  
a avut boala Lyme și a sugerat să abordăm în acest articol 
aspecte referitoare la incertitudinea diagnosticului, la 
investigațiile necesare și prevenție. A subliniat importanța 
unor îndrumări clare pentru protecție și a recomandat 
resurse de încredere, bazate pe dovezi, pentru pacienți. Îi 
mulțumim pentru contribuția la articol.
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America de Nord și în doar 17 ore în cazul unor specii 
europene.8 

Simptomele bolii Lyme 
Aproximativ 70-80% dintre pacienții cu boala Lyme ra-
portează erupția cutanată roșie clasică, denumită eritem 
migrator.7, 9 Ghidul elaborat de National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE – Institutul Național 
pentru Sănătate și Excelență în Îngrijiri)7 recomandă lu-
area în considerare a bolii Lyme ca un posibil diagnos-
tic la pacienții care prezintă câteva dintre simptome-
le generalizate sau focale enumerate în tabel, în special 
dacă există un istoric de expunere în zonele cu risc cres-
cut. La 1-7% din persoane, infecția poate fi inițial asimp-
tomatică.10 Între 2% și 3% dintre pacienți se prezintă cu 
manifestări tardive și mai severe, ca neuroborelioza, de 
obicei în cazul în care stadiul incipient a fost trecut cu 
vederea.11

• Călătorii, în special cele efectuate în ultima 
lună, în zonele unde boala Lyme este frecventă. 
În Marea Britanie, Scoția are cea mai mare 
incidență, urmată de sud-vestul și sudul Angliei.6 
Căpușele se întâlnesc, în mod obișnuit, în 
regiunile rurale și în cele împădurite, în zonele 
cu mulți copaci sau ierburi și în mediul umed, 
dar și în grădinile și parcurile urbane.6 

• Istoricul înțepăturii de căpușă. Unii pacienți își 
amintesc că au fost înțepați, alții nu. Căpușele se 
târăsc pe corp și pot înțepa oriunde. 

• O estimare a timpului de atașare a căpușei 
poate ajuta la înțelegerea transmiterii infecției. 
Majoritatea oamenilor care recunosc o căpușă 
o îndepărtează înainte de a putea transmite 
Borrelia.7 Transmiterea infecției are loc în 
circa 36 de ore pentru speciile de căpușe din 

Fig. 1 | O căpușă umflată pe pielea umană, cu eritem migrator 
incipient

Fig. 2 | Eritem migrator complet format

Semne și simptome clinice de boală Lyme7-10 

Stadiile bolii  Sistem  Localizate pe piele; sistemice 
Boală incipientă  Semne și Eritem migrator (70-80%)
localizată   simptome Cefalee
(<30 de zile de   Stare de rău
la expunerea la  Dureri articulare sau musculare fluctuante și
înțepătura de  migratoare precoce; artrita poate apărea mai 
căpușă)  târziu 
  Febră și transpirații (rar) migrator 
Boala diseminată  Piele; sistemice;  Erupții multiple de tipul eritemului
precoce (<trei luni neurologice;   Cefalee
de la expunere) inimă; ochi Stare de rău
  Oboseală 
  Dureri articulare sau musculare migratoare
  Adenopatii
  Febră și transpirații 
  Paralizie facială (de la început bilaterală sau 
  devine astfel în 23% 
  dintre cazuri – cel mai frecvent semn 
  de neuroborelioză Lyme la copii). La adulți: 
  durere radiculară la nivelul spatelui sau 
  gâtului, ce se accentuează noaptea și nu 
  răspunde bine la analgezie simplă
  Paralizii inexplicabile ale nervilor cranieni 
  Meningită (2%) 
  Mononeurita multiplex 
  Radiculopatie motorie sau senzorială 
  Parestezie
  Bloc cardiac (rar) 
  Pericardită (1%) 
  Keratită (rar)
Boala diseminată  Erupții; articulare; Acrodermatita cronică atrofică (1-3%), 
tardivă (>trei luni neurologice; ochi  o leziune roșie sau albăstruie, cu evoluție 
de la expunere)  lentă, ce poate deveni atrofică
  Artrita inflamatorie care afectează una sau 
  mai multe articulații, implicând frecvent 
  genunchiul, poate fi fluctuantă și migratorie 
  (artrita este simptomul la prezentare în 28% 
  dintre cazuri în SUA și în 3-7% în Europa)10

  Artrita Lyme este mai puțin dureroasă în 
  comparație cu artrita septică și nu este 
  însoțită de febră 
  Encefalita (rar) 
  Prezentări neurocognitive (deficit cognitiv – 
  de exemplu, probleme de memorie și 
  dificultăți de concentrare) 
  Modificări inexplicabile ale substanței albe
  la imagistica creierului 
  Uveită
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cienților pentru prevenirea boreliozei Lyme și 
a altor boli provocate de căpușe, precum ba-
besioza și encefalita.13

Dacă pacientul este simptomatic 
Recomandați tratament antibiotic pacienților 
cu eritem migrator pentru a preveni boala di-
seminată, precum și celor care au simptome 
sistemice, cu un risc de expunere confirmat 
sau crescut. Ghidurile NICE7, 15 recomandă ca 
tratament de primă linie o cură de doxicicli-
nă timp de 21 de zile.7 Consultați ghidurile de 
tratament naționale sau locale din zona în care 
practicați, având în vedere faptul că acestea 
pot să varieze. 

Investigațiile includ teste serologice pentru 
boala Lyme. Recomandați testarea pacienților 

Examinare 
Efectuați o examinare fizică amănunțită pentru a căuta urme-
le de înțepătură. Acestea sunt mai frecvente pe glezne, în spate-
le genunchilor și în zona inghinală, la adulți, iar la copii, în zona 
capului și gâtului. Verificați sub păr și în spatele urechilor. Atât 
la copii cât și la adulți poate surveni limfadenopatia localizată. 

Eritemul migrator
Acest tip de erupție este cel mai des observat la locul înțepă-
turii căpușei, fiind un semn diagnostic pentru boala Lyme. 
De obicei este nedureros, are un diametru de peste 5 cm, di-
mensiunile crescând treptat, și o zonă clară centrală, dând as-
pectul unei ținte de tir (fig. 1-3).7 Aspectul poate varia, totuși.9 
Erupția poate să apară oricând după trei zile de la înțepătura 
de căpușă inițială, dar devine vizibilă, de regulă, după 1-4 săp-
tămâni.12 E posibil ca pacienții să nu dea atenție erupției dacă 
nu știu că au fost înțepați de o căpușă, în special dacă nu pot 
vedea locul (de exemplu, în spatele genunchiului). 

Înțepătura poate provoca și o reacție inflamatorie locală, ce 
dispare, de obicei, în decurs de 48 de ore. Aceasta diferă de 
eritemul migrator prin prezența pruritului, a durerii și a căldu-
rii locale.

Ce trebuie să faceţi 

Întrebați pacienții dacă înțeleg ce este boala Lyme și ce anu-
me îi preocupă în legătură cu aceasta. Liniștiți-i, explicându-le 
că majoritatea persoanelor nu au simptome în afara erupției și 
nici complicații. Casetele 1 și 2 prezintă măsuri preventive și 
surse de informații de încredere pe care le puteți comunica pa-

APLICAREA EDUCAȚIEI ÎN PRACTICĂ

• Ce trăsături din istoricul unui pacient v-ar îndemna să 
suspectați boala Lyme? 

• Cum ați discuta despre managementul înțepăturii de 
căpușă cu pacientul dumneavoastră? 

• Gândiți-vă la un pacient cu istoric de înțepătură de căpușă 
pe care l-ați văzut în practică. Ce îl preocupa? După citirea 
acestui articol, ce anume ați schimba în timpul acelei 
consultații?

Caseta 2 | Sfaturi pentru pacienți privind prevenția  
bolii Lyme 
• Atunci când mergeți în zone unde căpușele sunt întâlnite 

des – de exemplu, parcurile, grădinile, pădurile și zonele 
împădurite (chiar urbane) – purtați îmbrăcăminte și 
încălțăminte adecvate pentru a acoperi pielea expusă și 
aplicați insectifuge 

• Verificați-vă regulat hainele și corpul atunci când sunteți 
în natură sau după ce vă întoarceți acasa și controlați 
părul copiilor mici 

• Îndepărtați căpușa cu o pensetă cu vârfuri fine, 
apucând-o foarte aproape de piele. Odată ce ați prins 
căpușa, trageți de ea în sus ferm, dar încet. Consultați 
pagina de internet a Public Health England pentru 
îndrumări cu privire la scoaterea căpușei (caseta 1). 
Aplicați gel antiseptic pe zona afectată sau spălați 
temeinic cu săpun antibacterian14

Caseta 1 | Resurse pentru pacienți 
• Broșură cu informații pentru pacienți de la Public Health 

England: https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/ 
file/718980/LymeDisease_SignsAndSymptoms_ 
requested_changes_June_2018_final_Clean.pdf 

• Informații despre boala Lyme de la NHS:  
https://www.nhs.uk/Conditions/Lyme-disease 

• Broșură cu informații pentru pacienți privind  
prevenirea înțepăturilor de căpușă și îndepărtarea 
căpușelor de la Sănătatea Publică din Anglia:  
https://www. gov.uk/government/publications/tick-bite-
risks-andprevention-of-lyme-disease 

Fig. 3 | Eritemul migrator
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confort, dureri musculare și articulare, cefalee, 
dureri cervicale, rigiditate ori slăbiciune faci-
ală. 

Trimitere 
Trimiteți pacientul la un specialist în boli in-
fecțioase pentru evaluare și testare dacă dia-
gnosticul este incert sau dacă are simptome 
persistente atribuite boreliozei Lyme după tra-
tamentul antimicrobian.7, 9 Trimiteți urgent pa-
cientul la specialitatea corespunzătoare dacă 
prezintă simptome focale (de exemplu, compli-
cații neurologice ori cardiace sau uveită).

Conflicte de interese: niciunul de declarat.

10 MINUTE CONSULTATION
Tick bite 
A se cita: BMJ 2020;370:m3029

G[si’i versiunea integral[, cu bibliografie, la:  
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3029

Traducere: Dr. Roxana }ucra

fără eritem migrator, dar cu o suspiciune clini-
că mare de boală Lyme pe baza simptomelor 
și cu un risc de expunere la căpușe confirmat 
sau crescut.7, 9 

Dacă pacientul are istoric de înțepătură de 
căpușă, dar nu prezintă niciun simptom 
Ghidurile NICE nu recomandă punerea unui 
diagnostic de boală Lyme la pacienții fără 
simptome, chiar dacă au un istoric de înțepă-
tură de căpușă.7 Nu este necesar niciun trata-
ment dacă pacientul se simte bine și nu are ni-
cio erupție.

Explicați pacienților că majoritatea înțepă-
turilor de căpușă sunt inofensive și nu transmit 
boala Lyme.7, 9 În afara zonelor cu risc crescut, 
majoritatea căpușelor (≥85%) nu sunt infecta-
te.9 În Europa, inclusiv în Marea Britanie, în-
tre 5% și 40% din totalitatea căpușelor pot fi 
infectate.1 Numai 2-3% dintre persoanele înțe-
pate de o căpușă dezvoltă boala Lyme.9 

Rugați pacientul să se programeze din nou 
la consultație dacă se simte rău, dacă apare o 
erupție sau prezintă simptome de febră, dis-
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Cum�pot�face�o�tranziţie�uşoară�
de la statutul de rezident la cel de 
specialist?���
Avansarea în carieră poate fi mai puțin greoaie în condițiile unei planificări și atitudini 
adecvate, îi explică trei experți lui Abi Rimmer

CARIERE CLINICE 

"Întrebați ce posibilități 
sunt, participați la ședințele 
consultanților și anunțați-i pe 
toți că aproape v-ați terminat 
specializarea. Identificați 
serviciul la care visați și apoi 
solicitați-l – dacă nu cereți, 
nu primiți. Fiți pregătiți să vă 
apărați propria valoare. 

"Înainte de-a începe să 
căutați oferte de lucru, 
aflați ce înseamnă îngrijirile 
clinice directe și activitățile 
profesionale auxiliare și cum 

Nu vă grăbiți! 
Rebecca Caulfield, 
rezidentă 
în pediatrie 
comunitară  
în anul 8,  
Mersey Deanery

"Să nu vă fie teamă să luați o 
mică vacanță înainte de-a începe 
serviciul de consultant. Ați 
muncit din greu mulți ani pentru 
a ajunge aici și, pentru o vreme, 
poate fi ultima ocazie de a vă lua 
liber atât de ușor o lună sau două 
la rând. Puteți să faceți oricând 
câteva ture ca locțiitor pentru a 
vă compensa cheltuielile. 

"Alegeți-vă cu grijă secția și 
colegii! Cultura diferă, probabil, 
de la un loc de muncă la altul și, 
fără a fi imposibilă, schimbarea  

"Durează un timp să vă clădiți re-
putația. Este bine să începeți prin 
a fi politicoși, amabili cu pacienții 
și cu personalul, să vă gândiți că 
niciun serviciu nu este mai prejos 
de voi. Veți obține mai mult și 
veți determina mai multe schim-
bări dacă vă construiți relații și 
dacă aveți aliați. 

"Alți oameni care contează 
mult sunt instructorii. E plăcut să 
fii instructor. Îmi dau toată silin-
ța să finalizez diversele formulare 
și evaluări de care au nevoie rezi-

Alegeți-vă 
postul  
cu grijă!  
Andrew Tabner, 
consultant la 
secția de urgențe,  
Spitalul Royal Derby

Încurajați 
relațiile
Nikola Henderson, 
chirurg  
consultant,  
NHS Tayside
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Minal Singh își descrie cariera 
în dermatologie ca și cum 
a fost greșeala altcuiva. "În 

Minal Singh    
Specialista în dermatologie  
și educație medicală îi 
povestește lui Helen Jones  
cum a ajutat-o dragostea ei 
pentru artă să-și aleagă  
cariera

MODEL DE URMAT

funcționează contractul consultantului. 
Aflați câți pacienți puteți consulta 
într-o tură de patru ore pe secție. 

"Nu e nevoie să vă grăbiți să ocupați 
un post pe termen lung. Experiența pe 
care o puteți dobândi ca locțiitor sau 
într-un post temporar va fi binevenită 
și puteți descoperi ceva nou cu care să 
continuați.

"A fi specialist implică un grad de 
management, așa că v-ar fi de ajutor 
să consultați un plan de afaceri sau 
să încercați cursurile de educație 
medicală și management pentru 
consultanți. Ca să puteți transforma 
serviciile, este bine să știți cum să le 
vorbiți directorilor și cu ce presiuni se 
confruntă aceștia. 

"Nu uitați să țineți cont de  
echilibrul muncă-viață personală – 
alegeți-vă un post care se potrivește 
stilului vostru de viață. Înainte de a-l 
accepta, studiați echipa cu care veți 
lucra – are mare importanță. Dacă 
vă puteți vizualiza muncind, râzând 
și plângând alături de colegi, atunci 
ei sunt cei cu care puteți face echipă. 
Apoi, folosiți primul an pentru a 
construi relații. Nu vă grăbiți! Va fi un 
loc de muncă unde veți rămâne mult 
timp.”

cere un efort uriaș. La fel, deși colegii 
se vor schimba în timp, e mult mai 
simplu să începeți cu o echipă cu 
care vă face plăcere să lucrați decât 
să sperați că se va forma una în jurul 
vostru.

"Gândiți-vă de la început la un plan 
de activitate. Ce experiență specială, 
interese sau aptitudini aduceți și 
ceea ce vreți să faceți dincolo de 
angajamentul clinic de bază? Toată 
lumea te învață ‘să spui nu’ la început  
și este adevărat că agenda va fi plină 
în curând, dar nu e niciodată prea 
devreme să ai un proiect născut din 
pasiune. 

"Nu uitați de partea financiară! 
Pensia și taxele sunt complexe, iar 
creșterile salariale și promovările vor 
veni într-un moment în care aveți deja 
un risc mai mare de a suporta o factură 
fiscală neașteptată. Luați un consilier 
financiar bun dacă nu aveți deja unul; 
va fi probabil prea târziu după ce ați 
primit factura.

"În fine, nu vă faceți griji! E firesc să 
fii nervos când faci un pas în sus, dar 
nici pacienții, nici bolile lor nu s-au 
schimbat. O să vă descurcați."

denții, pentru că asta dovedește respect 
față de ei. Privind în urmă, mi-aș fi do-
rit să fi avut mai multă experiență pe-
dagogică înainte de a deveni instructor, 
așa că dacă aveți acces la aceasta, sfatul 
meu este să profitați din plin. 

"Activitatea administrativă e plani-
ficată în cadrul programului de lucru, 
dar în realitate face parte din viața de 
zi cu zi. Faptul că am un laptop de la 
NHS înseamnă că pot să lucrez mult de 
acasă. E-mailul de pe telefon este esen-
țial pentru mine – dacă durează doar 
câteva secunde să răspund, înseamnă 
că merită să îl rezolv imediat. Îmi fo-
losesc și calendarul de pe telefon pen-
tru a proteja orice interval programat 
ca timp liber și a nu fi tentată să îl ocup 
cu ceva. 

"Trecerea de la postul de rezident de 
chirurgie cu normă parțială la cel de 
consultant cu normă întreagă a însem-
nat o reducere a duratei programului 
de lucru zilnic. Nu mai sunt legată de 
spital de la opt dimineața până la șase 
seara, iar această libertate este minuna-
tă. Îmi pot duce copiii la școală și apoi 
merg la spital: îmbunătățirea generală a 
echilibrului între muncă și viața perso-
nală a fost substanțială."

CAREERS CLINIC 
How can I smoothly transition from trainee  
to consultant?    
A se cita: BMJ 2020;370:m3677

timpul facultății de medicină 
din Edinburgh am efectuat un 
stagiu de două săptămâni cu 

dermatologul John Hunter și 
am fost captivată de ceea ce 
făcea și de modul în care explica 
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importanța problemelor pielii," 
spune Singh. 

A jucat un rol în alegerea 
specialității și dragostea ei 
pentru artă, în special pentru 
ceramică și grafică. "Artista din 
mine a fost atrasă de natura 
vizuală a pielii – de culorile și 
tipurile ei," spune Singh. "În 
plus, dexteritatea necesară 
pentru excizia chirurgicală a 
leziunilor pielii mi s-a format 
de la sine după manualitatea pe 
care am dobândit-o lucrând în 
ceramică." 

A fost influențată și de 
originea ei asiatică. "Am 
crescut într-o cultură în 

care problemele cu pielea 
te izolează de familie și de 
comunitate. Nu poți să le 
vindeci pe toate, dar poți să-i 
ajuți pe oameni să facă față 
situației și să le dai încrederea 
că vor reuși să o depășească." 

Singh își combină practica 
în dermatologie cu rolul în 
educația medicală. I-a plăcut 
să predea de când era medic 
stagiar, dar a decis să treacă 
oficial la educația medicală 
pentru a lua parte la luarea 
deciziilor. "

"M-am întors din concediul 
de maternitate chiar în 
perioada eșecului cu 
Modernising Medical Careers 
(modernizarea carierelor 
medicale). Am văzut cum o 
generație de medici stagiari 
extraordinari nu reușeau să-
și găsească un loc de muncă. 
Sistemul nu funcționa și îi 
spuneam soțului meu: «e 
ridicol»," își amintește Singh. 
"M-a întrebat ce aveam de 
gând să fac în legătură cu asta. 
Gandhi spunea: «Fii chiar tu 
schimbarea pe care vrei să o 
vezi în lume!» Și acesta este 
principiul călăuzitor în viața 
mea. Știam că nu pot schimba 
în bine sistemul decât dacă 
fac parte din el, ca să îl pot 
influența." 

Acea decizie a determinat-o 
să preia un post de conferențiar 
la facultatea de medicină a 
Universității din Manchester, 
unde a început cu crearea 
unor stagii de subspecialitate, 
ceea ce a condus în final la 
schimbări ale curriculum-ului. 

Ulterior a fost promovată 
ca profesoară în educația 
medicală. "Medicina 
universitară stimulează într-un 
mod incredibil colaborarea. 

Îmi permite să influențez 
medicii din prima zi în care 
intră în facultatea de medicină 
și să-i îndrum, sper, pe o cale 
care să le fie de ajutor atât lor 
cât și pacienților," explică ea. 

După ce am fost afectați de 
covid-19, rolul educațional al 
lui Singh a devenit mult mai 
dificil. "Am condus proiectul 
unui nou curriculum a cărui 
finalizare a durat șase ani, 
pentru a fi apoi dat peste cap în 
numai trei luni," spune Singh. 
"În timpul carantinelor aveam 
studenți în stagii în Europa 
și a trebuit să le cerem să se 
întoarcă acasă. A fost stresant 
pentru toată echipa să știm 
că avem tineri acolo pe care 
trebuie să-i aducem acasă în 
siguranță. 

"Acum trebuie să ne păstrăm 
încrederea că studenții noștri 
vor deveni medici, în ciuda 
întreruperilor, ceea ce știu că 
vom reuși să facem."

Helen Jones, Londra 

ROLE MODEL 
Minal Singh     
A se cita: BMJ 2020;370:m3534

Traducere: Dr. Roxana }ucra

NOMINALIZATĂ�DE�
EMMA�VARDY��
O cunosc pe Minal de aproape  
20 de ani și am văzut cum hărnicia 
și entuziasmul ei au adus-o unde 
se află astăzi. Este consultantă 
în dermatologie la Salford Royal 
Hospital și o membră foarte 
respectată a echipei. Competența 
ei suplimentară constă în educația 
medicală. 

În august i s-a oferit o bursă 
principală pentru învățământ 
superior avansat, urmată de o 
catedră în educație medicală.  
Este o realizare imensă și o 
raritate pentru o femeie dintr-o 
minoritate etnică. Deține câteva 
poziții naționale, incluzând-o 
pe cea de președintă a direcției 
de lucru pentru educație 
universitară a British Association of 
Dermatologists (Asociația Britanică a 
Dermatologilor). 

Este o sursă de inspirație pentru 
mulți, având o încredere neclintită 
în potențialul fiecărui student și 
rezident. 

Emma Vardy este consultantă în 
geriatrie și conferențiară principală 
onorifică, șefa departamentului pentru 
demență clinică al Trustului Fundației 
Salford Royal din NHS

Medicina universitară 
stimulează într-un  
mod incredibil colaborarea. 
Îmi permite să influențez 
medicii din prima zi în care 
intră în facultatea  
de medicină
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Din: Stephen Burgess, Mark J Ponsford, Dipender Gill. 
Subestimează oare cercetătorii seroprevalența  
SARS-CoV-2? The BMJRo 2020;10:375-376.

1. Subestimarea seroprevalenței pentru SARS-CoV-2 ar putea fi 
datorată următoarelor motive:
A. Folosirii nucleocapsidei ca antigen țintă
B. Selectării glicoproteinei trimerice spike ca antigen țintă
C. Neimplicarea factorilor demografici de tip vârstă, sex, etnicitate 
asupra răspunsului anticorpilor
D. Testarea prea timpurie a persoanelor după infectare
E. Majoritatea testelor disponibile detectează anticorpii de tip IgM și 
IgG, fără a detecta și anticorpii de tip IgA

2. Alegeți afirmațiile exacte legate de rolul anticorpilor  
de tip IgA în infecția cu SARS-CoV-2:
A. Răspunsurile anticorpilor IgA specifici la SARS-CoV-2 în ser pot fi 
detectabile mai precoce decât cele de tip IgM și IgG
B. IgA este imunoglobulina predominant exprimată la nivelul 
mucoaselor respiratorii, corneană și a tractului digestiv 
C. Detectarea anticorpilor IgA la SARS-CoV-2 în ser este posibilă și 
la persoanele cu deficit de IgA
D. Studii recente au demonstrat că testul bazat pe detectarea 
anticorpilor SARS-CoV-2 tip IgA are o sensibilitate mult mai mare 
decât cea a altor teste
E. Anticorpii IgA specifici SARS-CoV-2 au fost detectați în scaun, 
urină și salivă

Din: Jacqui Wise. În care din testele rapide pentru 
covid își pune speranța Marea Britanie?  
The BMJRo 2020;10:376-378.

3. Avantajele folosirii salivei față de tamponul nazal pentru 
detectarea SARS-CoV-2 sunt:
A. Utilizarea salivei este potențial mai rapidă decât tamponul nazal
B. Testul este mai simplu de folosit acasă
C. Testul este mai ușor de acceptat, comparativ cu tamponul nazal, 
în cazul în care este necesară repetarea lui
D. Testul bazat pe folosirea salivei este mult mai sensibil și mai 
specific decât cel bazat pe utilizarea tamponului nazal
E. Rezultatul testului bazat pe salivă este mai rapid decât cel al 
testului bazat pe tamponul nazal

Din: Peter Doshi. Să înțelegem eșecul SUA în privința 
coronavirusului. The BMJRo 2020;10:378-380.

4. Efectele dezastruoase ale infecției cu SARS-CoV-2 în SUA ar 
putea fi datorate:
A. Faptului că populația SUA nu a avut niciun răspuns protector la 
SARS-CoV-2 înainte de apariția acestuia
B. Sistemului medical american depășit de numărul imens de cazuri
C. Scindării SUA în două tabere din punct de vedere al opiniei față 
de pandemia cu noul coronavirus
D. Eșecului politic al guvernul federal care a delegat 
responsabilitatea prevenirii transmiterii SARS-CoV-2 guvernelor 
statale
E. Atât sistemul medical american cât și guvernarea politică sunt 
responsabile de extinderea pandemiei în SUA

Din: Allotey J și colab. Îngrijiri bazate pe dovezi  
pentru femeile gravide care au Covid-19.  
The BMJRo 2020;10:387-389.

5. Care dintre afirmațiile următoare, legate de infecția cu 
covid-19 la femeile gravide, sunt adevărate?
A. Rata de infectare cu covid-19 în rândul femeilor gravide testate 
este de 7% conform studiilor disponibile în literatura de  
specialitate

B. Jumătate dintre gravidele testate pozitiv erau asimptomatice
C. Screeningul pentru covid-19 în sarcină este necesar în vederea 
acordării îngrijirii medicale corespunzătoare a gravidelor pozitive, 
respectiv pentru protecția gravidelor neinfectate și a personalului 
medical
D. Mortalitatea în rândul gravidelor testate pozitiv a fost ridicată
E. Mortalitatea în rândul gravidelor testate pozitiv a fost scăzută,  
de 0,001%

Din: Knight SR, Ho A, Pius R și colab. Stratificarea 
riscului pacienților internați în spital cu covid-19 
prin utilizarea Protocolului de Caracterizare Clinică 
ISARIC al OMS. The BMJRo 2020;10:389-390.

6. Dintre variabilele folosite la calcularea scorului ISARIC 
pentru stratificarea riscului de deces al pacienților internați cu 
covid-19 fac parte:
A. Vârsta
B. Etnia
C. Situația socioeconomică
D. Comorbiditățile
E. Nivelul proteinei C reactive

Din: Bram Rochwerg și colab. Remdesivir pentru  
covid-19 severă: un ghid de practică clinică.  
The BMJRo 2020;10:402-406.

7. Infecția severă covid-19, conform OMS, este definită pe baza 
următoarelor criterii:
A. Rata respiratorie > 30 de respirații/minut
B. Saturația O2 < 94% în aerul ambiant
C. Saturația O2 < 94% sub oxigenoterapie pe mască
D. Dificultăți de respirație
E. Accese subintrante de tuse seacă

8. Studiile clinice disponibile până la acest moment cu privire 
la eficiența administrării Remdesivirului la pacienții cu infecție 
covid-19 au demonstrat:
A. Eficiență slabă sau nulă asupra riscului de ventilație mecanică
B. Poate reduce mortalitatea, dar cu o lipsă de precizie substanțială
C. Poate scurta timpul până la ameliorarea clinică, dar cu precizie 
redusă
D. Scade mortalitatea mai ales la pacienții cu boală severă covid-19
E. Poate accentua riscul de evenimente adverse grave

9. Printre efectele secundare ale Remdesivirului se numără:
A. Hipoglicemia
B. Hiperglicemia
C. Insuficiența respiratorie
D. Disfuncția hepatică
E. Insuficiența renală

Din: Lamontagne F și colab. Corticosteroizii în 
covid-19: un ghid OMS. The BMJRo 2020;10:407-411.

10.  Persistă următoarele incertitudini cu privire la 
administrarea corticosteroizilor la pacienții cu forme severe și 
critice de covid-19:
A. Impactul corticosteroizilor sistemici asupra imunității și riscul 
unei infecții ulterioare
B. Efectele administrării corticoterapiei sistemice la pacienții fără 
forme severe de boală
C. Tipul de preparat corticoid, doza și momentul inițierii 
tratamentului
D. Efectul corticoterapiei asupra replicării virale
E. Efectul asupra supraviețuirii pacienților cu forme severe/critice 
de covid-19
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